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„a politicai reformokat a vallásszabadsági reformnak megelőzni kelletik”1 

 

1 Bevezetés 

 

Lonovics József (1793–1867) püspök, majd érsek, szónok, tanár, tudós, aki élete során három 

érseki címet is viselt, soha nem jutott azonban a magyar egyházi hierarchia élére. Ennek ellenére 

tehetségét bizonyítja a tény, hogy nemesi származásának hiánya ellenére, „csupán” jómódú 

polgári család sarjaként is képes volt a legmagasabb egyházi pozíciókat elérni. A közrendi 

szülők gyermekeként született Lonovics miskolci tanulmányait követően az egri érseki 

udvarban teljesített hivatalnoki szolgálatot. 1816. április 13-án áldozópappá szentelték. Szónoki 

tehetségét hamar felismerte környezete, így plébánosként ő búcsúztathatta Klobusiczky József 

borsod vármegyei főispánt, illetve köszönthette annak utódát, Reviczky Ádám kancellárt. 

Továbbá őt delegálták az 1830. évi diétára is az egri káptalan képviseletében. Még az 

országgyűlés befejezése előtt, 1834. március 9-én nevezte ki a király a csanádi püspökség élére, 

amely széket ugyanazon év szeptember 24-én foglalta el. Aktív püspöki munkája mellett 

kiemelkedő szerepet vállalt a magyar politikai életben, kiváltképp annak vallásügyi kérdéseinek 

megtárgyalásában. Így 1840-41-ben Rómában a vegyes házasságokról folytatott tárgyalásokat 

XVI. Gergellyel és annak prelátusaival a bécsi kormányzat megbízásából. A magyar kormány 

indítványára, Eötvös József előterjesztésére 1848. június 25-én V. Ferdinánd kinevezte egri 

érseknek, amely döntést azonban sem az uralkodó sem a magyar kormány nem terjeszette fel 

Rómába, következésképpen pápai prekanonizációjára nem került sor. 1849. július 10-én az egri 

érsekséget, valamint a csanádi és szepesi püspökséget az uralkodó megürültnek nyilvánította, 

hiszen „ordináriusaik résztvettek a felségáruló mozgalmakban”,2 majd július 21-én 

Lanzendorfban elfogták Lonovicsot, aki a marienbadi fürdőkúrájából tartott hazafelé. 

December 13-án bekövetkező „önkéntes” lemondásáig a csanádi főpapot Pozsonyba, majd 

októberben Pestre szállították, ahol az Újépületben, később a budai kapucinus kolostorban 

tartották fogva.3 Julius Haynau táborszernagy nyomására azzal vádolták, hogy 1848-ban 

résztvett a feloszlatott országgyűlésen, aláírta a püspöki kar uralkodóhoz intézett feliratát 

október 28-án és hozzájárult a császári sas levételéhez a temesvári dómról. Mindeközben 

                                                           
1 KLÖM VI. 456. 
2 ZAKAR, 2015. 109. 
3 ADRIÁNYI, 1998. 722–727. 
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Michele Viale Prelà bécsi nuncius 1849. november 26-án a „kompromittált” püspök 

elmozdítása ellen tiltakozó memorandumot címzett Felix zu Schwarzenberg miniszterelnökhöz. 

Lonovicsot végül saját kérésének megfelelően 1850 januárjában a melki apátságba internálták, 

ahova Hopf János, udvari papja is elkísérte.4 1850. március 9-től 1853-ig tartózkodott az alsó-

ausztriai bencés közösségben, majd Bécsbe költözhetett, ahol tudományos tevékenységet 

folytatott, illetve Széchenyi István bizalmas barátja lett. 1860-ban térhetett csak vissza 

Magyarországra.5 1861-ben a szkadonai választott püspöki, majd ugyanazon év március 29-én 

az amaziai címzetes érseki címet kapta IX. Piustól. Végül 1866. november 27-én a kalocsa-

bácsi érsekség élére került, ám ezt a széket súlyos torokbetegsége, majd 1867. március 13-án 

bekövetkező halála miatt már nem foglalhatta el.6 Egyházi munkássága mellett az 1832-36., az 

1839-40. és 1843-44. évi diétai hozzászólásainak, szónoklatainak köszönhetően kivívta a 

reformellenzékiek elismerését is. Tekintélyének alapját a tisztánlátásra való törekvése adta: 

igyekezett elválasztani egymástól a jót és a kívánságot.  

 Felismerte a reformok szükségességét és azok jótékony hatását, így kortársainak példát 

mutatva tevékenykedett a felekezetek közötti évszázados távolság csökkentése, a propter 

bonum pacis érdekében. Az idő előrehaladtával politikájában egyre világosabban látszott: 

összkeresztényi, azaz ilyen formában liberális nézőpontot képviselt az egri káptalani követ, 

későbbi csanádi püspök, egri érsek. Életútja azonban, ahogyan személye és kortársai is 

tanúsítják, nem volt mentes az ellentmondásoktól. Mivel politikájának alapja a jog volt, így 

ezen a diszciplínán keresztül jutott el annak felismeréséhez, hogy az egyetlen járható út a 

felekezeti kérdésben a jogkiterjesztés. Különleges Lonovics József esetében, hogy a felső klérus 

tagjaként jutott el ennek hangsúlyozásához. Úgy tűnik, a protestánsokénál "keményebb" 

egyházi elveket valló ortodoxiával is átszőtt csanádi egyházmegye nagy tapasztalat volt a 

jogban jártas Lonovics számára. Személyének megismerése által kerülhetünk közelebb az 

1840-41. évi római delegáció körüli, még mindig meglévő kérdések megválaszolásához is.  

A 19. század első felének magyar politikáját teljes mértékben átitatták a vallási 

sokszínűség teremtette társadalmi feszültségek, amelyek idővel, a hazai országgyűléseken 

keresztül mozgásba hozták magát a bécsi udvart, valamint a pápaságot is. Lonovics József 

római kiküldetésével a vegyes házasságok kérdéskörén keresztül a lelkiismereti és 

vallásszabadság joga került napirendre, és nem csupán az Apostoli Szentszék és az Osztrák 

Császárság (!) relációjában. A felekezetileg sokszínű Magyarország addigra olyan, az 

                                                           
4 ZAKAR, 2016. 155–156. 
5 BUSKU–FAZEKAS, 2012–2013. 14. 
6 Vö. PÁLMÁNY, 2011. I. 96.; Lonovics József. MKL VIII. 90–91. 
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együttélést célzó javaslatokat termelt ki vissza-visszatérő diétai és egyéb közéleti vitáinak 

köszönhetően, amelyek a vallásilag homogén területnek, a katolikus Rómának és a magát 

katolikusnak valló Habsburg Monarchia vezetésének ismeretlenek vagy épp elfogadhatatlanok 

voltak. Így segítette a mielőbbi egyetemes és tökéletes felekezeti egyenlőség és viszonosság 

kimondását hazánk a birodalomban és Európában egyaránt. Mindebben jelentős szerepe volt 

Lonovics Józsefnek, aki magyar püspökként járulván Szent Péter lábaihoz, képes volt Róma és 

Bécs álláspontját meghaladva közös nevezőre hozni az egymással szemben álló feleket. Erről 

a hatékony közvetítő szerepéről volt ismert a magyar diétákon is.  

Lonovics József az eredményes arany középút embere. Ennek dacára vagy éppen ennek 

következtében hiába tett szert udvarbeli befolyásos pártfogókra, sikeres kiküldetése után hét 

évvel, 1848-ban épp a bécsi udvar az, aki a magyar kormány jelöltjeként,7 nem támogatja 

prímási kinevezését és ellenjelöltet állít vele szemben a vegyes házassági körlevélbotrányokból 

is elhíresült Scitovszky János8 személyében. A jelöltek közül azonban egy harmadik személy, 

a korábbi szatmári püspök, Hám János9 „került ki győztesen”. 

 

1.1 Historiográfia 

 

Disszertációnk tárgykörét Lonovics József 1840-41. évi római misszója képezi, amely 

kutatáshoz hozzátartozik a kiküldött személy papi, közéleti pályájának első, kiküldetése előtti 

időszakának vizsgálata. Lonovics József római misszióját Hermann Egyed (Lonovics József 

római kiküldetésének (1840–41) belpolitikai és diplomáciai előkészítése),10 Várady Lipót 

Árpád (Lonovics József római kiküldetése. Függelékül Lonovics római naplója) 11 és Meszlényi 

Antal (A jozefinizmus kora Magyarországon 1780–1846)12 dolgozták fel mindezidáig a 

legrészletesebben. Várady 1905. évi kutatása a magyarországi vegyes házasságok témájára 

fókuszált. Kiadványában mellékelte Lonovics József kiküldetési naplóját, melyet az akkori 

csanádi püspöki levéltárban őriztek. Ennek mintegy előtanulmányaként nézte át a matrimonia 

mixta hazai történetét. Várady azonban nem kutatott a bécsi és vatikáni levéltárakban, csupán 

                                                           
7 SZŐGYÉN-MARICH, 1903. 44., 81.; IPOLYI, 1868. 49.; ZAKAR, 2001. 84., 95. 
8 Scitovszky János (1785–1866) pályaképe: PÁLMÁNY, 2011. I. 105–106.  
9 Hám János (1781–1857) pályaképe: PÁLMÁNY, 2011. I. 83–84. 
10 HERMANN, 1934.  
11 VÁRADY, 1924. Várady Lipót Árpád (1865–1923) 1902-től szebenikói választott püspök, 1911–től győri püspök 
1914-től kalocsa-bácsi érsek. 1906-tól a Szent László társulat egyik alelnöke. Elsősorban egyházjogi vonatkozású 
kérdésekben publikált kisebb tanulmányokat. XIII. Leó munkássága nyomás erősen foglalkoztatta a szociális 
kérdés, aminek hatására összegyűjtötte a munkáskérdés nemzetközi irodalmát. Művét azonban nem fejezte be, 
több száz oldalas kéziratot hagyott hátra. TÓTH–LAKATOS, 2011. 
12 MESZLÉNYI, 1934.  
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az előbbi esetében írásos kérvényben jelölte meg a téma szempontjából fontosnak vélt anyagok 

tematikai listáját.13 Mindezek alapján a kiküldetés előkészítését, azaz Klemens Wenzel Lothar 

von Metternich államkancellár diplomáciai tárgyalásait az Apostoli Szentszékkel, valamint a 

megállapodás történetét Lonovics Rómába küldése iránt, Rudolf Lützow, osztrák római követ 

és Metternich levelezéseiből írta meg. A római tárgyalásoknál Lonovics Metternichnek és a 

prímásnak írt leveleire, valamint az államtitkárságra benyújtott memorandumain túl, javarészt 

a püspök naplójára hagyatkozott. A pápai udvar belső feljegyzései, a nuncius és az 

államtitkárság kiküldetés alatti levelezése, Lützow és Carl Ernst Jarcke levelei Metternichnek, 

a csanádi püspök személyes levelei a bécsi udvarba, az államkancellár és az államtitkársági 

levélváltások, valamint Metternich uralkodói felterjesztései azonban nem kerültek bele Várady 

feldolgozásába. A szerző így a kiküldetés dátum szerinti eseménytörténetét tárja az olvasó elé. 

Nem hozza ugyanakkor szintézisbe a fentebb említett, egyéb jelentésekkel a tárgyalásokat, 

feltárva azok, adott esetben hátsó mozgatórugóit. Várady azonban „csupán” arra vállalkozott, 

hogy a vegyes házasságok kérdéskörének fényében vizsgálja a kiküldetést. Munkája nélkül 

azonban aligha lehetne Lonovics missziójának további, lényegi elemeit, így a lelkiismereti és 

vallásszabadság eszméjének egyházi kibontakozását kutatni.14  

Hermann Egyed 1832 október és 1833 júliusa között a „19. század magyar 

egyháztörténete” tárgyú kutatása során a kiküldetésre vonatkozó forrásoknál a belpolitikai 

előkészítést taglaló dokumentumokra koncentrált, azaz a Konferenzakten A sorozatában 

található anyagokra.15 Hermann, mivel kifejezetten a belpolitikai előkészítésre fókuszált, a 

diplomáciai levélváltásokat már nem vette górcső alá. Váradyénál rövidebb időszakot felölelő 

vállalkozásában bemutatta a bécsi udvarbeli előkészítő tárgyalások nehézségeit, amelyek során 

egyedül Metternich állt ki azon álláspont mellett, hogy az Apostoli Szentszékkel fennálló 

patthelyzetet mielőbb rendezni kell. Így Hermann tolmácsolásában szemtanúi vagyunk az 

                                                           
13 Vö. HHStA SB KA 1905:186. Várady Lipót Árpád kutatóíve. Károlyi Árpád a Staatskonferenzakten 1840–
1844. évkörben, a Staatsrat aktáit, a Staatskanzlei előterjesztéseit az akkori Hungarica, Personalia illetve a 
Romana anyagot tekintve a Vorträge és a Romana anyagokból készített listát a „kutatónak”.Vö. VÁRADY, 1924. 
64. 1. lábjegyzet. „Ezen és az alábbiakban közlendő diplomáciai iratváltások, amennyiben más forrás megnevezve 
nincs, a cs[ászári] és k[irályi] udvari titkos levéltárból merítvék, a Corresp[ondentia] Romana ex 1839–1844 
jelzésű iratcsomóból.” Várady postai úton kérte a neki előkészített anyagokat, így kutatóíve sem jelzi a látogatási 
dátumokat. 
14 Vö. Várady alapján tárgyalja a kiküldetést a bánsági püspökség történetével foglalkozó temesvári püspök, 
Martin Roos is. ROOS, 2012. A másik jelentős bánsági kutató, Anton Peter Petri Lonovics iskolaalapítási 
törekvéseit tekintette át. PETRI, 1986.   (Roos Várady-központúságára, illetve Petri Lonovics-gyűjtésére Zakar 
Péter hívta fel a figyelmemet, amelyet ezúton is köszönök.) 
15 Vö. HHStA SB KA 1933:27 Hermann Egyed kutatóíve. Hermann a Konferenzakten A sorozata mellett, a 
Konferenzakten Separat 1844–45-re vonatkozó anyagát, valamint a téma időkeretein túl a Kabinet, a Staatsrat és 
a Notenwechselt dokumentumait tekintette át. A dokumentumok levéltári elhelyezéséről bővebben: FAZEKAS, 
2015.  



10 
 

államkancellár kiküldetésért folytatott küzdelmének, valamint a hazaérkezés utáni tárgyalások 

rövid bemutatásának. A kiküldetés tényleges eseményeinek felvázolására azonban Hermann 

nem vállalkozott.  

Az Apostoli Szentszék álláspontjának bemutatása így mindkettőjüknél hiányzik, bár 

Hermannak voltak levélmásolatai a vatikáni levéltárból.16 A szentszéki nézőpontot Meszlényi 

Antal igyekezett feltárni és bemutatni. Meszlényi Hermannhoz hasonlóan egyháztörténeti 

monográfia megírására vállalkozott, így az 1839-40. évi országgyűlésre és a Lonovics-

kiküldetésre vonatkozó anyagok ismertetése tudatosan nem teljes nála. Kutatásait a bécsi 

apostoli nunciatúra17 anyagaira alapozta, azaz a Vatikáni Titkos Levéltár (Archivio Segreto 

Vaticano, Città del Vaticano – Archivio Nunziatura Vienna) forrásbázisára. A kérdéskör 

vizsgálata során azonban az államtitkársági feljegyzések, levelezések (Segreteria di Stato, 

Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico, Congregazione degli Affari Ecclesiastici 

Straordinari, Città del Vaticano)18 levéltári dokumentumai hiányoznak nála. A hangsúly 

Meszlényinél sem a teljes levéltári anyag feldolgozásán volt. Jól érzékelte ugyanakkor a 

nuncius és az államtitkár ellenszenvét a magyar diétai események iránt. Kérdésként maradt 

azonban, hogy mi a valódi oka a szentszéki elutasító magatartásnak. Így Meszlényi nem tért ki 

az egyetemes katolikus egyház formálódó identitás kérdéskörének pontosítására, amely messze 

túlmutat a hazai események tagadásán. Így az általa is kutatott levéltári forrásanyag 

bemutatásában számunkra a ’szabad egyház-szabad államban’ koncepció egyházi oldalon 

történő kibontakozásának feltérképezése állt, amely elv nélkül aligha jöhetett volna szóba egy 

sikeres római kiküldetés.19 Ehhez a kutatási irányhoz nyújt kiváló útmutatást Ipolyi Arnold 

Lonovics felett mondott emlékbeszéde, amelyben a visszaemlékező olyan személyes elemekre 

is felhívja a figyelmet, mint a Guzmics-Lonovics-Kölcsey rokonszenv vagy épp a nyiladozó 

egyházi autonómia. A nagyváradi főpap ez utóbbi első szószólói közé sorolta Lonovicsot, 

miközben kiemelte, hogy a csanádi püspök lelkiismereti és vallásszabadság kérdésében 

egyházától eltérő különvéleményét a kortárs politikai színtéren Eötvös József értette és osztotta 

a legkövetkezetesebben.20  

                                                           
16 A vatikáni levéltári anyagból másolatban használt fel levelezéseket tanulmánya megírásához. vö. HERMANN, 
1934. 7. 13. lábjegyzet. „A vatikáni levéltár adatainak lemásolásáért rendtársamnak, vitéz Kárpáthy Kravjánszky 
Mór dr.-nak tartozom hálás köszönettel.” 
17 Apostoli Nunciatúra, a Szentszék diplomácaiai képviselete, pápai követség. MKL I. 354. 
18 EÖRDÖGH, 1992.; ICKX, 2015. 45–59. 
19 A belső formálódást a kortársak is jól érzékelték: „Ebből vívás lőn; s nem vívás a rómaiak és protestánsok közt; 
de vívás a római papság, s a római egyházhoz tartozó világiak közt.” KÖLCSEY, 1848. 62. 
20 IPOLYI, 1868. 20–21., 35.; Ipolyit követve Hermann Egyed is készített egy rövid életrajzi összefoglalót Lonovics 
Józsefről. HERMANN, 1948. 132–136. 
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A fentebbiek mellett a római delegációról készített tanulmányt Marczali Henrik 

(Lonovics küldetése Rómába: Adalék a vegyes házasságok történetéhez)21 is. Váradyhoz 

hasonlóan szintén a vegyes házasságok kérdéskörét állította középpontba, felvázolva röviden 

azok történetét 1840-ig. Éppígy a külföldi események befolyásoló szerepén túl a hazai 

történések hatását is megjelenítette. Tanulmányában a Várady-féle feldolgozás előfutáraként az 

alkudozások leglényegesebb elemeire koncentrált, amelyhez alapul ő is a csanádi püspök 

naplóját vette, valamint a tárgyalások során keletkezett levélváltásokból, szentszéki 

dokumentumokból válogatott. Nem részletezte azonban a kiküldött Lonovics József személyét 

és diplomáciai tevékenységét, miközben kiemelte, a főpapnak jelentős szerepe volt a kérdés 

békés rendezésében. Marczali szerint a kiküldetés központjában az állam-egyház kapcsolatának 

mindkét fél számára kényszerű rendezése állt. Ezzel párhuzamosan hívta fel a figyelmet arra is, 

hogy az Apostoli Szentszék a megerősödő állammal szemben saját pozicíójának védelmére a 

belső missziókban látta a megoldást.22  

Lonovics József pályájának kutatása során meg kell említeni Roskoványi Ágoston23 

munkásságát (De matrimoniis mixtis inter catholicos et protestantes. Tomus I–II., III.) is, 

akinek közléséből ismertették a fentebb említett szerzők a kérdéskör legfontosabb nyilvános 

dokumentumait (pl. törvények, rendeletek) és Lonovics szentszéki beadványait is. Ám, 

ahogyan Várady is felhívja a figyelmet, Roskoványi gyűjtése sem teljes ez utóbbi 

memorandumok terén.24 A másik jelentős monografikus munka és dokumentumgyűjtemény, 

Majláth János nagyívű kétkötetes műve (Vallási mozgalmak Magyarországon), amely a 

reformációtól az 1843-44. évi országgyűlési vitákkal bezárólag tekinti át a vallás ügyét 

Magyarországon, ám csupán említve a római kiküldetés tényét.25 

Mivel a kiküldetés a (szigorúan vett) jozefinizmus időszakát követően az első 

diplomáciai kapcsolatfelvétel volt, amely tárgyalássorozat jogi következményekkel is járt, az 

Apostoli Szentszék és a Habsburg Birodalom között, a redemptorista egyházjogász Bruno 

Primetshofer az állam és egyház kiegyezéseként jelölte az 1841. évet. A maaßi szellemiségben 

írott művében (Rechtsgeschichte der gemischten Ehen in Österreich und Ungarn (1781–1841)) 

kiváltképp a bécsi és vatikáni levéltári anyagokat feldolgozva, Roskoványi anyaggyűjtésére, 

valamint Hermann, illetve Várady kutatási eredményeire hagyatkozva birodalmi kontextusba 

                                                           
21 MARCZALI, 1890. 1–26. 
22 „Mind a pápa ingadozásának, mind a végleges kedvező határozatnak csak az akkori magyar mozgalmakban 
találjuk meg kulcsát.” MARCZALI, 1890. 16. 
23ROSKOVÁNYI, 1842. I–II.; ROSKOVÁNYI, 1854. III. A vegyes házasságok jogtörténetéről bővebben: HANUY, 
1907. 
24 Vö. VÁRADY, 1924. 96. 
25 MAJLÁTH, 1844–1846. I–II.; MAJLÁTH, 1844. I. 160. 
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emelve mutatja be a magyar eseményeket, illetve együttes szerepet tulajdonít a Metternich 

törekvéseit tolmácsoló Lonovics-Jarcke-Lützow hármasnak.26 

Lonovics József vitathatatlan szereppel bírt az 1840–41. évi szentszéki delegáció 

sikerességében, így személyének feltérképezése megkerülhetetlen eleme a kiküldetés 

történetének. 2007-től Busku Anita Andrea és Fazekas Csaba foglalkozott a legrészletesebben 

a volt csanádi püspökkel, előbbi készülő doktori disszertációja keretében.27 Busku Lonovics 

József beszédeinek aprólékos, filológiai szinezetű elemzéseit készítette el témakörökön vagy 

egy-egy nevezetesebb diétai vitán keresztül.28 Így például egyik tanulmányában Horváth 

Mihállyal állította párhuzamba Lonovics József életútját,29 míg terjedelmes, három ívet 

meghaladó cikkében Lonovics emlékbeszédeit vette górcső alá.30 Együtt is készítettek 

Lonovics-tanulmányt témavezetőjével, Fazekas Csabával,31 aki külön is publikált a csanádi 

püspökről.32 Busku kutatási eredményei összecsengnek saját eredményeinkkel, miszerint a 

csanádi püspök több ízben már a katolikus állásponton túlmutató keresztény egységre helyezte 

a hangsúlyt. Mindamellett azonban fontos volt számára a hierarchia elismerése is. Lonovics 

személyét Zakar Péter is kutatta Széchenyivel kötött barátságán keresztül.33 A csanádi püspök 

azonban főként az 1848-49-es események kapcsán kerül a kutatók látószögébe. Így a 

tizedlemondás kérdésében Sarnyai Csaba Máté,34 valamint Fazekas Csaba és Gyulai Éva,35 a 

csanád megyei események tükrében pedig Zakar Péter tanulmányaiban olvashatunk róla.36 

Lonovics József historiográfiai szempontból is legismertebb hazai szerepvállalása ugyancsak a 

szabadságharchoz köthető, amikor a Batthyány Lajos vezette 1849. január 3-i békedelegáció 

tagjaként egri érseki pozíciójában Deák Ferenc, Majláth György országbíró, Majláth Antal volt 

kancellár mellett ő is megjelent Alfred Candidus Ferdinand zu Windisch-Grätz tábornagy 

bicskei táborában. 

Látható, hogy a pályakép feltérképezése további kutatásokat igényel még, főként a 

protestáns illetékességű források, szakirodalom37 és sajtóanyag bevonásával az „aranyszájú” 

                                                           
26 PRIMETSHOFER, 1967. 
27 Busku Anita Andrea Lonovics teljes életművére fókuszál kutatásai során. Így az 1848-49 után időszakból: 
BUSKU, 2010/b. 247–262.; BUSKU, 2009a. 83–102.  
28 BUSKU, 2007. 220–226.; BUSKU, 2008. 56–70. BUSKU, 2009b. 27–39.  
29 BUSKU, 2011. 35–57.  
30 BUSKU, 2010/a. 25–75. 
31 BUSKU–FAZEKAS, 2013. 56–77. 
32 FAZEKAS, 2016. 269–280. 
33 ZAKAR, 2013/a. 99–114.; ZAKAR, 2013/b. 90–106. A gróf és a püspök kapcsolatáról lásd még: KŐHEGYI–MERK, 
1992. 89–99.  
34 SARNYAI, 2001. 63–88.; SARNYAI, 2000. 30–52. 
35 FAZEKAS–GYULAI, 2000. 165–188. 
36 ZAKAR, 2011. 82–101. 
37 Vö. SZTEHLO, 1930. 482., 505. 
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Lonovics-kép/mítosz feltárása kapcsán. Igazolja ezt Tisza Istvánnak Pápán, a református 

egyházkerület közgyűlésén elmondott beszéde a Tametsi határozatát megerősítő Ne Temere 

kapcsán: 

 

„Az ultramontán klerikális irányzat ma Magyarországon valóban agresszív fellépésre készül. De „a protestáns 
önérzet ne felekezeties türelmetlenségben nyilatkozzon meg” […] „nem szabad megengednünk, hogy 
félreértéseknek ügyes fölszítása által ezt az erőt elidegenítsék mitőlünk.” Mármint a felvilágosodott magyar 
társadalomtól. Nem szabad hagyni, hogy a provokáció miatt mi is felekezetileg elfogultnak tűnjünk. A 
felekezetközi békét a pápai dekrétum zavarta meg. […] A katolikusok nem akkor járnak el jól az ateizmus 
terjedésének viszonyai között, ha meggyengíti a többi felekezetet. Elismeri a katolicizmus jelentőségét és 
misszióját. „a magyar katolicizmusra itt nagy, áldásos, nemes hivatás vár, amely hivatás teljesítésében bizonyos 
bajtársi, bizonyos testvéri érzülettel állunk szívesen segítségére. (Tetszés) Ne tegyék ezt ránk nézve lehetetlenné.” 
A magyar katolicizmus annak köszönheti jelenlegi tekintélyét és a liberalizmus nem egyházellenes beállítódását, 
„annak a mérsékletnek, annak a türelemnek, amellyel igyekezett a maga álláspontjának merevségét a haladó kor 
igényeivel és a magyar nemzeti élet érdekeivel kiegyeztetni.” Legyenek ismét Lonovicsaink. !!!! A klérus rendezze 
az ügyet Rómában!”38 

 

 

1.2 Források 

 

A fentebbi négyes, Meszlényi-Hermann-Várady-Primetshofer kutatásai alapján úgy tűnhet, 

hogy Lonovics József diplomáciai tevékenységének feldolgozásához39 elsősorban a bécsi és 

római, azonbelül is a kizárólag politikatörténeti vonatkozással bíró forráscsoportok nyújtanak 

biztos támpontot. Valójában azonban sokkal szélesebb forrásbázis áll rendelkezésünkre a 

témában. A római tárgyalások sikerét Lonovics József személye, valamint a külföldi és hazai 

események együttese eredményezte. Ez utóbbi két főpillérre épült: az országgyűlések vitáira 

(1832-36, 1839-40), majd az azokat követő vármegyei eseményekre, illetve a kialakulófélben 

lévő modern politikai nyilvánosság fórumaira, így például a véleménysajtóra.  

A minden részletre és élethelyzetre kiterjedő Lonovics-biográfia, amennyiben 

megvalósítható műfajról van szó,40 egyelőre még várat magára. Jelen disszertációnkban is 

„csupán” arra kerestük a választ, miként ragadható meg Lonovics papi-politikai pályájának 

egyes elemeiben az a szabadság, amelyet az ellentmondásoktól sohasem mentes 

normarendszerek kijátszhatósága biztosít az egyén számára. Az ebből fakadó konfliktusok 

fedik fel a szabadság és a kényszer azon sávját, amelyen belül a szolidaritás formái kialakulnak 

és működnek, így ezen a cselekvési téren a mindenkori hatalomnak alávetett személy akár nem 

                                                           
38 Budapesti Hírlap, 1908. szeptember 23. 28. évf. 228. sz. (A cikkre Klestenitz Tibor hívta fel a figyelmemet, 
amelyet ezúton is köszönök.) 
39 További, a püspöki tevékenységét egészében felölelő kutatásokat igényelnek mág a Temesvári Egyházmegyei 
Levéltár, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Levéltár vonatkozó iratai. 
40 A műfaj nehézségeiről bővebben lásd: LEVI, 2000. 81–92.; KÖVÉR, 2002. 245–262.; KÖVÉR, 2000. 150–156.  
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elhanyagolható változást is kényszeríthet az uralmon lévőkre.41 Eddigi ismereteink alapján úgy 

tűnik, az egyetemes szintér miatt mindez Lonovics esetében a római misszióján keresztül 

mérhető a leglátványosabban. Így jogosan vetődik fel a kérdés, vajon a gyermek-, ifjúkori 

események, a kiküldetés előtti életszakasz felkészítették-e és hogyan Lonovicsot a későbbi 

misszióra, illetve miként tölti be ezt az „állapotbeli kötelességét” az akkori csanádi püspök.  

A miskolci születésű Lonovics József egri teológiai tanulmányait követően papi pályáját 

az egri érsekségen kezdte meg. A Fischer István halálát követően annak utódja, Pyrker János 

László42 mellett is titkári pozíciót töltött be. Bár politikai és egyházi pályafutásának kezdetét a 

kortársak későbbi beszédeihez kötik, az egri évek komoly hatással voltak a későbbi csanádi 

püspök, majd egri, végül kalocsai érsek személyére. Az Egri Főegyházmegyei Levéltárban 

szemináriumi éveiről, majd plébánosi éveiről készült feljegyzések, illetve a főpapi udvarban 

eltöltött hivatali évek dokumentációja, valamint az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 

Kézirattárának levelei és egyéb hivatalos iratai híven tükrözik vissza a pályakezdés legfőbb 

részleteit, a hivatalnok, a pap és az ember hármasából szemlélve azt. Mindezt jól kiegészítik a 

Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárának káptalani anyagai, valamint az Országos 

Széchényi Könyvtár Kézirattárának Lonovics forrásai (pl. Lonovics József hagyatéka). 

Mindezekhez kiváló adalékul szolgál a már említett, Lonovics életének fontosabb állomásait 

felvázoló Ipolyi-emlékbeszéd. 

A történelmi portré és tabló műfajának mezsgyéjén állva a kutatott személy korának 

egyházát a sajtón keresztül mutatjuk be. Ez a médiatörténeti megközelítés új megvilágításba 

helyezi a magyar és egyetemes egyházi és „világi” politika-, valamint eszmetörténetet. Együttes 

újragondolásuk olyan eredményekkel gazdagítják eddigi ismereteinket, mint a konzervatív 

magyar egyházi sajtó vatikáni „csődje”, a guzmicsi „liberális”, szabadság, testvériség alapú 

nemzetfogalom elmélete, a magyar modell pozitív európai visszhangja a lelkiismereti és 

vallásszabadság kérdésében. Ehhez a korabeli hazai sajtó egyes elemein túl (Magyar 

Szion/Sion, Vallás és Egyházi Tár, Országgyűlési Tudósítások, Pesti Hírlap) az európai 

periodikák (Elberfelder Zeitung, Stadt-Aachener Zeitung, Leipziger Allgemeine Zeitung, 

Hannoversche Zeitung, Preussische Staats-Zeitung, L’ ami de la religion, L’Univers, Diario di 

Roma) vizsgálata nyújt keretet. 

Lonovics József püspöki kinevezésének, majd az azt követő hivatali előmenetelének 

történetét a Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, az Osztrák Állami Levéltár Házi, 

                                                           
41 LEVI, 2000. 89–91. 
42 Pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY, 2011. I. 102. 
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Udvari és Állami Levéltár (Österreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchiv)43 és a 

Vatikáni Titkos Levéltár (ASV) forrásai alapján rajzoltuk meg. A hangsúlyt ennél a résznél a 

magyar levéltári anyagokra, a kancelláriai (MNL OL A 39 Magyar Kancelláriai Levéltár – Acta 

generalia; MNL OL A 45 Magyar Kancelláriai Levéltár – Acta praesidialia), a Bécsből 

kiszolgáltatott iratokra (MNL OL I 58 Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok – Kabinettsarchiv. 

Varia: jelentések a magyarországi országgyűlések tárgyalásairól), valamint a kapcsolódó bécsi 

forrásokra helyeztük. A Lonovics József püspöki megerősítését végző ágensi dokumentumain 

túl a Gesandtschafts-und Konsulatsarchive Rom Geistliche Agentie levéltári anyaga a Lonovics 

József életútjában kiemelkedő szereppel bíró házassági felmentések szentszék felé tolmácsolt 

ügymenetére szolgál kiváló forrásbázisul, míg a Kabinettsarchiv Kabinettskanzleiakten 

gyűjteményében találhatóak Lonovics egyházmegyei jelentései. A canonica visitatiok 

vizsgálata során a beszámolók fejlődési menetére, valamint az azokra adott bécsi udvari választ, 

reakciót lehet megvizsgálni. Az államtanács aktái (Kabinettsarchiv Staatsrat) az éves 

ügymenetek fényében mutatják, milyen információval bírt az udvar Lonovicsról egy-egy ügy 

kapcsán, illetve milyen hivatali előremenetel útján jutott el az egri káptalani követ az egri érseki 

székig. A kiküldetés kutatását előlegezi meg a Staatenabteilungen Rom Staatskanzlei 

Administrative Korrespondenz megfelelő egységeinek áttekintése, amely a jelentések és 

utasítások vizsgálatával a római követség napi ügyvitelének magyar vonatkozásainak 

vizsgálatát teszi lehetővé. Feltérképezhető, milyen ismeretekkel bírt a bécsi kormányzat a 

magyar–szentszéki hivatalos levelezések terén és hogyan véleményezte az egyes ügyeket. A 

római anyagokat ebben a kutatási fázisban Lonovics konzisztóriumi levéltárban található 

(ASV) processzusa képviseli. 

Miként a korai éveket (1793–1834) a hazai, a püspöki kinevezést és a római utazást 

megelőző udvari kapcsolatok időszakát (1834–1840) a bécsi, úgy a kiküldetés történetét 

kezdetben a római források túlsúlya jellemzi. Célunk volt, hogy Meszlényi Antal megkezdett 

munkája alapján, információtörténeti megközelítéssel a fokozódó hangulatú diétai jelentések 

tükrében mutassuk be a magyar-szentszéki híradásokat (ASV Arch. Nunz. Vienna),44 illetve 

annak pápai udvarbeli következményeit (S.RR.SS., AA.EE.SS.). A tárgyalásokat azonban már 

a primetshoferi mintát követve bécsi, magyar és római források alapján dolgoztuk fel. A 

Staatenabteilungen Rom Staatskanzlei (1806–1860) legértékesebb forráscsoportként a 

követségi politikai levélváltásokat tartalmazza, amelynek köszönhetően a szentszéki, itáliai és 

                                                           
43 Vö. FAZEKAS, 2006b. 16–35. 
44 A Konferenzakten A sorozatának vonatkozó aktái a kiküldetés előkészítéséről, valamint annak bécsi utóéletéről 
szolgáltatnak fontos információkat. Hermann Egyed szóban forgó tanulmányát javarészt erre a sorozatra alapozta.  
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európai napi politika keresztűzében vizsgálható a magyar delegáció története.  Mindamellett ez 

a gyűjtemény őrzi Lonovics, Metternich, Jarcke és Lützow levélváltásait, amelyek a püspök 

római tartózkodása alatt keletkeztek, és amelyekből pontosan felfedhető e négyesnek a 

tárgyhoz, valamint egymáshoz való viszonya. Ugyancsak a bécsi forrásokat gyarapítják a 

Staatskanzlei Vorträge, azaz a felterjesztések, amelyek a tárgyalt időszak főbb birodalmi 

ügyeivel foglalkoznak. Az itt észlelt hiányosságok45 hamar visszaigazolták az állítást, miszerint 

a delegáció az államkancellár Metternich személyes ügye volt.46  

Róma részéről a tárgyalások vonatkozásában a bécsi nunciatúra és a pápai 

államtitkárság levél-és jelentésváltásain (ASV Arch. Nunz. Vienna) túl ismét az utóbbi 

központi szerv saját levéltárának (S.RR.SS., AA.EE.SS.) dokumentumai álltak 

rendelkezésünkre. Az előbbi levelezései a vegyes házasságokon túli legjelentősebb magyar 

tárgyalási témák (pl. Collegium Germanicum et Hungaricum) alakulásához szolgáltattak 

lényeges adalékokat. Emellett megkerülhetetlen forrásokat képeznek a szentszéki és bécsi 

Lonovics-kép vizsgálatához.  Az említett kongregáció fondjai a pápa és az államtitkárság 

kommunikációját tartalmazza. Itt őrzik az ügykörhöz kapcsolódó pápai feljegyzéseket, 

leveleket, valamint Lonovics József Rómában készített memorandumait és XVI. Gergelynek 

címzett leveleit. Mindemellett a Magyarországra nézve pozitív végső döntést meghozó április 

eleji sessio nyomtatványának egyes részletei is megtalálhatók ebben a szekcióban.  

Kétségtelen, a fentebbiek impozáns, ám rendkívül terjedelmes forrásbázist jelentenek a 

kiküldetés történetének kutatásához.  Mindezeket azonban mi is Lonovics József római naplója 

alapján foglaltuk egységbe. A csanádi püspök feljegyzései a reformkori politika- és 

diplomáciatörténet megkerülhetetlen forrása. A dokumentum, ahogy fentebb említettük, 

Várady L. Árpád kalocsai érsek nevével jelzett munkában jelent meg függelékként, Lonovics 

József római kiküldetése címmel. A naplót Hopf János,47 Lonovics József szertartója és titkára 

őrizte meg. Hopf épp a kiküldetés évében, 1840-ben került a csanádi egyházmegyébe. Püspöke 

mellett maradt az 1848–49-es eseményeket követően is, így a melki, majd a későbbi bécsi 

száműzetésben is Lonovics mellett szolgált. 1866-ban Kalocsára is elkísérte az akkor már 

nagyon beteg főpapot, ahol kezdetben érseki könyvtárnokként működött. Ő rendezte Lonovics 

                                                           
45 A kérdés nem szerepelt az uralkodó napirendi pontjai között, jelezve ezzel is a rövidtávú, rossz Habsburg 
politikát. 
46 A felterjesztésekhez hasonlóan a követségi levéltár sem tartalmaz a tárgykörre vonatkozó dokumentumokat. A 
HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA GesA Rom Vatikan Archiv der k. k. Botschaft beim Heiligen 
Stuhl II. irategyüttese a császári-királyi apostoli szentszéki követség jegyzékváltása a pápai államtitkársággal, 
levelezése a különböző birodalmi hivatalokkal, valamint levélváltása a különböző pápai hivatalokkal.  
47 Hopf János (1817–1902). MKL V. 24. 
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Népszerű Archeologiájának48 kéziratát is sajtó alá, illetve a főpap magán- és hivatalos 

levelezésének rendezésében is nagy szerepet vállalt. A napló Lonovics sajátkezű írása, Hopf 

János csak néhány kiegészítést tett, valamint ellátta hivatkozási számokkal is a dokumentumot. 

Ezek utalnak azokra a hivatalos előterjesztésekre, amelyekre a szövegben szó esik, és amelyek 

a napló mellékleteit teszik. Várady ezeket a mellékleteket nem közölte. Saját bevallása szerint 

a Hopf-féle utaló számokkal jelezte azokat, amelyeket a bevezető tanulmányban ismertetett.49  

Lonovics kiküldetését követően a tárgyalások eredményeire fókuszálunk. Így a bécsi 

anyagok mellett a magyar dokumentumok kerültek előtérbe, kiegészítve a római forrásokkal.  

A felterjesztések valamint a szabad kommunikáció tanulmánya, a missziók kérdése 

(Kabinettsarchiv Staatskonferenz A és S sorozata) mellett az ismételt Lonovics-kiküldetés 

(Staatenabteilungen Rom Staatskanzlei, OSzK Kt), illetve az iskolaügy (Esztergomi Prímási 

Levéltár) kerül középpontba a római, azaz a nunciatúra és államtitkársági anyagokkal 

kiegészítve.  

 

  

                                                           
48 LONOVICS, 1857. 
49 VÁRADY, 1924. 4–5. 
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2 Lonovics József korának katolikus egyháza  

 

A modern katolikus gondolkodás kibontakozását rendkívül rögös út jellemzi a 19. század első 

felében. Már a 18. században a korábbiaknál súlyosabb csapást mért a katolikus egyházra a 

felvilágosult abszolutizmus és a növekvő antiklerikális közhangulat. Megemlíthető itt például 

Sebastião José de Carvalho e Melo Pombal50 vagy Manuel Godoy Alvarez de Faria51 Ibériai-

félszigete, vagy a jozefinizmus térnyerése Közép-Európában. A leglátványosabb változást 

azonban a francia forradalom hozta, amelynek folyományaként számos országban még 

problematikusabbá vált a vallás helyzete. A századforduló forradalmait, illetve a napóleoni 

időszakot követő konszolidáció a Szent Szövetség Európájában jótékony hatással volt 

valamelyest a katolikus egyház megingatott helyzetére,52 de a század revolúció–konszolidáció, 

nemzetállamok–birodalmak váltakozás dinamikája a minden más államalakulatnál jelentősebb 

tapasztalattal rendelkező pápai államot is számos, új kihívás elé állította. 

 Az 1820-as és 1830-as évekhez köthető a liberalizmus és az annak kihívásaira válaszoló 

újkori európai konzervativizmus kibontakozása, ami a felvilágosodás természetjogi tanítását 

kikezdve, a maga múlthoz való ragaszkodásával, a status quo megkérdőjelezhetetlenségével és 

relativizáló világképpel rendelkezett, amelynek társadalomszervező ereje a feudális-

monarchikus legitimitásban gyökeredzett.53 Ezzel párhuzamosan a főként intézményesült 

struktúrájából és annak évszázadokon átívelő történelméből kifolyólag de jure konzervatív 

egyházon belül is repedések jelentkeztek a különböző közéleti kérdések eltérő megítélése 

miatt.54 Már az 1820-as években egyre több ellenzője akadt a „status quo” konzervativizmus 

utóvédharcainak.55 A klerikusok nagy számban kezdték felismerni, hogy a mozdulatlanság 

                                                           
50 Sebastião José de Carvalho e Melo Pombal (1699–1782) portugál külügyminiszter, majd miniszterelnök. A 
felvilágosult abszolutizmus híve. Száműzte a jezsuitákat, majd a pápai követet is kiutasította az országból. I. József 
portugál király bizalmát élvezte, akinek halála Pombal politikai karrierjét is megpecsélte: elbocsátották 
hivatalából, majd reformjait is visszavonták. LEUTZSCH, 2014. 187–189. 
51 Manuel Godoy Alvarez de Faria (1767–1851) spanyol miniszterelnök. IV. Károly spanyol király kegyence, aki 
a vereségek dacára kedvező békét kötött 1795-ben Bázelben Franciaországgal, így a király a „béke 
fejedelme”címmel tüntette ki. 1808-ban a francia betörést követően az uralkodó párral elhagyni kényszerült 
Spanyolországot, ettől kezdve száműzetésben élt, Párizsban halt meg. Működéséről bővebben: STEIN–STEIN, 
2009.; Godoy emlékiratai: GODOY, 1836. 
52 HORVÁTH, 2008. 24–27.  
53 BIBÓ, 1990. 313–322. vö. LUDASSY, 1984. 19.  
54Az egyházon belül tapasztalható politikai erők szétágazásai és ellentétei a korábbi évszázadok történelmében is 
ismeretesek. A 19. század sajátossága az újonnan jelentkező eszmeáramlatok és azok hatása.  
55 Az évtizedek változásait jelző filozófiai és teológiai reformok képviselői az újszerű politizálás, 1848 után a 
demokratikus, parlamentáris polgári államiság és a belső egyházi reformok sürgetésének ellenére többnyire távol 
tartották magukat attól, hogy újító elképzeléseiket a hittudomány és a metafizika területére is kiterjesszék. 
HORVÁTH, 2008. 33. 
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politikája nemhogy a már megszilárdított állapotokat, társadalmi pozíciót nem biztosítja a 

katolikus egyház számára, hanem a modern világ követelményrendszerének minimális 

feltételeit sem képes teljesíteni. Az újkonzervativizmus hirdetői mellett az egyházban is 

megjelentek a liberalizmus zászlóvivői. Ők nem kapcsolták össze szükségszerűen a 

szekularizációt és a liberális eszmerendszert, hanem azt sürgették, hogy az egyház használja fel 

az utóbbi civilizációs hajtóerejét a hatékony társadalmi szerepvállalás érdekében.56 Ennek egyik 

legsikeresebb példája – érdekes módon nem csupán az egyház-, hanem az egyetemes 

világtörténelemben is – a belga katolikus-liberális ”unio” volt.57  

Mindezek nyomán a magyar kléruson belül is egyre inkább erősödött az igény a kor 

által mindinkább követelt politikai érdekérvényesítésre. Kétségtelen, hogy a hazai politikai 

katolicizmus születését nem köthetjük egyetlen időponthoz, de az igény iránta már az 1830-as 

évek végén, illetve az 1840-es évek elején jelentkezett.58  Ekkor vált ugyanis egyértelművé, 

mindenekelőtt59 az alsó táblai papság60 jelentős része számára, hogy az egyházi érdekek 

térnyerése nem képzelhető el csupán a vallási dogmák hirdetésével és a liberalizmus nyílt 

sisakos támadásával. Jellemző példa erre Lonovics József, aki kiváló magyar nyelvű, retorikai 

pontossággal megfogalmazott és előadott beszédekkel szerzett magának tekintélyt az 

országgyűléseken, úgy, hogy a konzervatívok és a liberálisok egyaránt elismerték szerepét, és 

1848-ig az udvar rokonszenvét is bírta.  Ennek ellenére (vagy épp ez okból kifolyólag) több 

jelentős kérdés is tisztázatlan még körülötte. Miért nevezik ki csanádi püspöknek 1834-ben, 

amelynek következtében épp arról a diétáról távozott, ahol a vallásügyi viták elsőszámú egyházi 

vezérszónokává nőtte ki magát? Mennyiben volt a konzervatív és mennyiben a reformok híve 

a reformkori országgyűléseken, Bécsben, illetve Rómában?  

 

2.1 Késő felvilágosodás és liberalizmus: konfesszionalizációk között 

 

                                                           
56 Ez a kortársak által liberális katolicizmusnak vagy katolikus liberalizmusnak nevezett eszme. Törekvéseik 
érvényesülését mindvégig egyházi kereteken belül képzelték el, vagyis a hitelvek megkérdőjelezhetetlenek 
számukra, ellentétben protestáns társaiktól. A liberalizmusból az egyéni, társadalmi, politikai jogokat ismerik el, 
szemben a gazdasági vonulattal. Mindebből és vallásos természetükből fakadóan erős szociális érzékenységgel 
bírnak. KATUS, 2001. 10.  
57 A témáról bővebben: ERDŐDY, 2006.  
58 FAZEKAS, 1997. 257.   
59 A katolikus társadalom rendkívüli összetettségét fémjelzi 1790 után Kollonich László, kalocsai érsek 
ultramontán irányzata, valamint a Szeicz Leóval összetűzésbe kerülő Batthyány Alajos liberális egyházpolitikai 
nézetei. Megemlíthetők továbbá a pragmatikus konzervatív prímásérsek, Batthyány József konszenzus teremtésére 
irányuló törekvései is.  
60 FAZEKAS, 2001. 24.  
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Közép-Európa és így a Habsburg Monarchia lényege évszázadokig az etnikai, nyelvi és 

kulturális sokszínűségében rejlett. A terület egysége így a belső heterogenitáson alapult, amely 

a különböző politikai és közigazgatási hagyományok mellett a három monoteista vallás 

felekezeteinek kulturális különbségeit61 is egyesítette a Habsburg égisz alatt. Mindemellett a 

külső, azaz a Monarchia határain túli pluralitás is éreztette hatását, főleg a nyelv és kultúra 

területén.62 A 18. századi gyökerekkel bíró, a 19. században kiérlelt ’egy nemzet–egy állam’ 

nemzetállami elképzelés kezdettől fogva egyesítette az emancipációsakaratot, a társadalmi 

problémákra, etnikai és egyéb konfliktusokra adott „boldogságígéretekkel”,63 valamint az 

erőszakosságot. Az egyenjogú polgárok közösségének viziója ugyanis számos esetben nem 

tudta kiküszübölni az elhatárolódást és kizárólagosságot, így a közös ellenségkép és a nemzeti 

önkép kölcsönösen stabilizálták egymást.64 

Mályusz Elemér kutatásai alapján ismert, jóllehet II. József szükségesnek tartotta a 

katolikus egyház dominanciáját, ám meggyőződéssel vallotta, hogy az állam a tolerancia útján 

szolgálhatja csak az alattvalói érdekeket.65 A vallási türelem politikai programja és annak 

„járulákos elemei”66 az uralkodó nevével fémjelzett jozefinizmus fogalmának kutatását számos, 

egymásnak sokszor ellentmondó eredménnyel gazdagította, amelyeket csupán disszertációnk 

előtörténeteként kívánunk felvillantani. Ekképpen a jozefinizmus jelölheti a József-féle 

egyházpolitikát és annak hatását egészen a 19. század derekáig (Meszlényi Antal).67 Ennél jóval 

tágabb interpretálásban – elvonatkoztatva akár II. József személyétől is – együttesen politikai, 

gazdasági, világnézeti, egyházi jelenségként tekintik, amelyben a felvilágosodás recepcióját és 

a vallási hagyományokat kellett összeegyeztetni. Így mellőzve a centrum-periféria kettősét, 

kialakulását a különböző feltételek formálta komplementer folyamatok alkottát, melyeket Bécs 

fogott össze (Fritz Valjavec).68 Miután azonban a német közvetítéssel megszűrt francia 

felvilágosodás forradalmi elmélete lett idomítva az abszolút monarchiához, ugyancsak a II. 

József által megtestesített politikai törekvések egészét tekintve a jozefinizmus a felvilágosult 

                                                           
61 Birodalom kormányzati szempontból megemlítendő például a monarchikus berendezkedéstől távol álló 
protestáns presbiteriánus rendszer. vö. MAIER, 2006. 150. 
62 CSÁKY, 2014. 189–190. 
63 Összevetve más országokkal a „magasirodalom” tekintetében Ausztria egyedülálló módon független maradt a 
szocialista realizmustól a 19. században. A század végére pedig a szociális, politikai társadalmi kérdések 
megválaszolásának központi témájától is elfordultak a kortársak. SCHORSKE, 1980. 279–321. 
64 Vö. LANGEWIESCHE, 2008. 260. 
65 MÁLYUSZ, 1939. 113. idézi FORGÓ, 2013. 155–157.; PRIMETSHOFER, 1967. 36. 
66 A későbbiekben bővebben lesz róla szó.  
67 MESZLÉNYI, 1934. vö. FORGÓ, 2013. 174. (63.lj.) 
68VALJAVEC, 1945.; Valjavec jozefinizmusáról legújabban SPANNENBERGER, 2016. 141‒155., FORGÓ–
KHAVANOVA, 2016. 240–258. 
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abszolutizmus sajátos ausztriai változataként jelenik meg (Kosáry Domokos, Benda Kálmán).69 

Egyes értelmezések a jozefinizmus reformkatolicizmusként és így az alakuló nemzetállamok 

polgári fejlődéseként történő bemutatását, valamint a janzenizmussal való egyeztetését70 

szorgalmazták (Eduard Winter). Mások ennek ellentéteként állították, hogy a felvilágosult 

államegyház új rendszerében, a jozefinizmusban az állam törvényhozói hatalma számos 

területen fölébe kerekedett az egyháznak. Ezt a célt szolgálták a messzemenőleg racionalizált 

katolicizmus iránti törekvések mellett a pápaellenes mozgalmak (így a már említett 

janzenizmus is). Ez utóbbiak „állami” felhasználásában azonban nem elsősorban róma 

püspökének, hanem adott esetben a kúria mozgásterének csökkentése volt a legfőbb cél 

(Ferdinand Maaß).71 Ebben az olvasatban tehát az állam védnökségéből vallás fölötti 

gyámkodás lett, főként a katolikus egyházat érintve (Adriányi Gábor).72 Bár II. József elődei 

politikáját folytatta tovább, a terezianizmussal szemben a jozefinizmussal erősen összefüggő 

felvilágosult abszolutizmus már egyértelműen az ő nevéhez fűződik. A metafizikai alapokat 

mellőző, a racionalista és utiliarista irányok felé elmozduló állam ekkora már szekularizált 

világképpel rendelkezett, így ebben a rendszerben az egyházi infrastuktúra és személyzet is 

eszközzé vált az állam kezében a közjó érdekében.73 Egyes kutatási eredmények azonban éppen 

ellenkezőleg, a környezetet is figyelembe véve, a katolikus miliőben megszülető 

felvilágosodást említik, amelyet a jozefinizmus olyan megnyilvánulási formájának tekintenek, 

amelyben a Habsburg Monarchia egyéni államérdekei is megfogalmazódnak.74 Minden 

értelmezés közös nevezője azonban, hogy a jozefinizmus a szent és profán (strukturális) 

elválasztásából fakadóan új lehetőségeket hozott magával, amelyek a felekezetek közötti jogi 

egyenlőség politikai maximumát irányozták elő (ami azonban a békés együttélésre 

vonatkozólag még mindig kevés gyakorlati kompromisszumot jelentett). Az örökös 

tartományokkal ellentétben a jelentős protestánsággal bíró Magyarországon, valamint az 

etnikailag és felekezetileg sokszínű Erdélyben így válhatott politikai eszközzé a vallásügy, 

kiváltképp a vegyes házasságok kérdése.75  

 A matrimonia mixta kapcsán elengedhetetlen a konfesszionalizáció elméletének 

említése, amely nem írható le csupán a reakciós katolicizmus – progresszív reformáció 

                                                           
69 KOSÁRY, 1976. 675–720; BENDA, 1965, 388–422. 
70 WINTER, 1943.; WINTER, 1962. Winter jozefinizmusáról legújabban FORGÓ–KHAVANOVA, 2016. 240–258.; 
FORGÓ, 2014. 242.  
71 MAAß, 1951–1961.   
72 ADRIÁNYI, 2001. 337–340. 
73 REINALTER, 2008. 47–50.; PRIMETSHOFER, 1867. 36. 
74 FORGÓ, 2014. 243., 246.; FORGÓ, 2012. 120–146. 
75Vö. MAAß, 1961. 97–98. 
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leegyszerűsítő kettősével. Az egymást kiegészítő fogalompárban az ellenreformáció egy, a 

katolikus reformmozgalmat védelmező reakcióként értelmezendő a protestantizmussal 

szemben.76 A konfesszionalizáció vitatott periodizációja77 kapcsán a magyarországi politikai 

fordulóponto(ka)t említve  látható, hogy a vegyes házasságok esetében a 17. század végétől 

kezdve egyre szükségesebbé vált a törvényi szabályozás mindkét oldal számára. Az 1708., 

1715. és 1723. évi diétákon maguk a protestáns rendek is szorgalmazták a számukra megfelelő 

törvényhozási szabályozást.78 Miközben azonban a matrimonia mixta kérdését nem sikerült 

mindenki számára megfelelő módon rendezni, a vallásügy egyre inkább veszített 

jelentőségéből. Az 1728–29. évi diéta volt a fordulópont a rendi konfesszionalizmus és a rendi 

alkotmányosság között, amellyel a felekezetiség már nem volt többé központi kérdés az 

országgyűlési politikában. Ezt követően a diéták fő tárgyát már az adók kérdése és a nemesi 

kiváltságok védelme adta, ami elősegítette, hogy a katolikusok és protestánsok egy politikai 

oldalra kerüljenek, közelítve így a rendi dualizmus modelljéhez. Ennek megfelelően a 19. 

században a felekezeti összetűzések nem szűntek meg ugyan, sőt késő felvilágosodás, majd a 

liberalizmus kibontakozásának időszakában ismét felerősödtek. Olyan mértékben 

átértékelődött azonban megítélésük és szerepük, hogy a rendek más irányú együttműködését 

már nem befolyásolta, nem gátolta.79 Az konfesszionalizáció másik magyarországi 

határvonalának II. József türelmi rendelete mutatkozik, amely bár új korszakot nyitott, nem 

szűntette meg a magyarországi katolikus egyház államvallási jellegét abban a tekintetben, hogy 

különbséget tett a szóbanforgó felekezetek nyilvános és magán vallásgyakorlata között. Így, 

nevével megegyezően, valóban csupán megtűrte a más vallásúakat, amelynek következtében a 

Habsburg Monarchia a 19. század közepéig megtartotta domináns katolikus jellegét.80 A 

magyar törvényhozásban azonban hamarabb sor került az államkatolicizmus felszámolására. A 

18 pontos rendelet magyarországi ratifikálása során ugyanis az 1791. évi XXVI. törvénycikkely 

megerősítette a bécsi és a linzi békekötéseket (1608. k.e. I. tc.; 1647. évi V. tc.), míg a 

„nyilvános” és „magán” vallásgyakorlat között különbséget tevő, így artikuláris helyekről 

rendelkező 1681. évi XXV. és XXVI. törvénycikkelyeket, valamint az azokat megújító 1687. 

évi XXI. törvénycikkelyt és magyarázó 1691. április 2-i Explanatio Leopoldinat hatályon kívűl 

helyezte.81 

                                                           
76 MIHALIK, 2013. 6–13.; KÁRMÁN, 2013. 26–29.  
77 SCHNABEL-SCHÜLE, 2002. 72-73. 
78 VÁRADY, 1924. 11–13.  
79 SZIJÁRTÓ, 2009. 91–92. 
80 FORGÓ, 2014. 92–93. 
81 A protestánsoknak nem kellett részt venni a katolikus körmeneteken, istentiszteleteken. Lehetővé tették 
számukra a közhivatal viselését, iskolák létesítését. A királynak tett bejelentési kötelezettség mellett engedélyezték 
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A konfesszionalizmus kapcsán felmerülő leglényegesebb kérdések, (1) az állami 

szerepvállalás, valamint (2) a határok meghatározása82 kapcsán felvetődik annak lehetősége, 

hogy vizsgálható a geopolitikai, társadalmi, gazdasági, jogi és egyéb folyamatokkal 

párhuzamosan az inter- és transzkonfesszionalizáció jelensége a felekezetek közötti 

kommunikáció és kölcsönhatás viszonyában.83 Ennek az interakciónak hatékony 

megvalósulása azonban nem képzelhető el az egyediség és (akár egyes felekezeteken belüli) 

differenciáltság figyelembevétele nélkül.84 A felekezeti határok tudatos átlépése, illetve a 

párbeszédek, kölcsönhatások eredményessége a polgári átalakulást célzó reform(gondolat)ok 

alappillérje. Ennek fényében a viszonyrendszer a vallás és egyén viszonyára fókuszáló mikro-, 

valamint az állami szintet bemutató makrofolyamatok függvénye, amelynek méréséhez 

Lonovics József püspök-politikus-diplomata életútja alkalmasnak ígérkezik. Kiváltképp a 

szekularizáció ciklikus hullámmozgásának következtében tanulságos a főpap személyének 

kutatása. A felekezetek közötti viszályok időszakát váltó „csendesebb korszak” intervalluma, 

jelen esetben a 19. század első felének jozefinizmusból is építkező késő felvilágosodásának, 

illetve liberalizmusának türelme biztosított ugyanis lehetőséget az állam és egyház 1841. évi 

kiegyezésének, majd az 1848. évi XX. törvénycikkely „nagy elvének”.85  

Az 1848. évi forradalmakat követően a tolerancia képességét a század második felére 

már háttérbe kívánta szorítani a hívei összetartozását központi, pápai hatalom alatt megerősíteni 

szándékozó katolikus egyház. A belső kohézió megerősítésével párhuzamosan a külső 

felekezetiesedés is megjelent, amely éles polémiákhoz és felekezeti átpolitizálódáshoz vezetett. 

Így egyedülálló módon a hivatalosan a modernitással (1907) szemben fellépő katolikus egyház 

történetében az 1850 és 1950 közötti korszakban a doktrína és a gyakorlat soha nem látott 

mértékben fedte egymást. Mindeközben, párhuzamosan az állami térvesztéssel, a vallásosság 

individualizálódott, „választható” identitássá alakult át. A magyar jogalkotásban a teljes 

felekezeti egyenlőség kimondására azonban 1895-ig kellett várni, amikor a matrimonia 

mixtaból származó gyermekek kapcsán ismét kiélesedő vita eredményeként deklarálták többek 

között a kötelező polgári házasságot (1894. évi XXXI. tc.), valamint a teljes vallásszabadságot 

                                                           
áttérésüket. A protestáns hitre történő „átcsábítás” ellenben büntetést vont maga után. Engedélyezték a protestáns 
zsinatok tartását a tárgyalandó ügyek előzetes bejelentése mellett. A külföldi egyetemek látogatása szabaddá vált. 
A magyar rendi kívánság ellenére a „Dalmát-, Horvát-, és Szlavón országok” helytartósági rendelkezései hatályban 
maradtak, így a protestánsok ott ingatlant továbbra sem szerezhettek, ahogy közhivatalt sem viselhettek. A 
horvátok a magyar nyelv hivatalossá tétele mellett ellenezték a protestánsok egyenjogúsítását, mivel mindkettő a 
horvát autonómiába, a horvát nemesek érdekeibe ütközött. PAJKOSSY, 2005. 131.  
82 KÁRMÁN, 2013. 32. 
83 Vö. MIHALIK, 2013. 10. 
84 KÁRMÁN, 2013. 30. Kármán Gábor Thomas Kaufmann konfesszionalizáció-elméleti kritikáját vázolja fel, 
miszerint a nézetrendszer túlhajtása elmossa a felekezetek közötti és belüli különbségeket. 
85 Vö. PRIMETSHOFER, 1967. 12–13. 



24 
 

(1895. évi XLII. és XLIII. tc.).86 A viszonosság kérdésének rendezésére látszólag hamarabb sor 

került. A Lonovics-kiküldetés eredményezte 1843/44. évi III. törvénycikkely a törvényesen 

bevett keresztény felekezetek viszonosságáról szóló 1868. évi LIII. törvénycikkely, valamint a 

vegyes házassági válóperekről szóló 1868. évi XLVIII. törvénycikkely, végül a házassági jogról 

szóló 1894. évi XXXI. törvénycikkely folytán vesztette el jelentőségét.  

 

2.2 A vegyes házasságok rendezésének története  

 

A katolikus egyház kánonjogi értelmezésében a vegyes házasság eredeti jelentésében minden 

olyan házasságra vonatkozott, amely egy katolikus és nem katolikus között köttetett. Az újabb 

értelmezés szerint azonban a vegyes házasság alatt egy katolikus és egy nem katolikus, ám 

keresztény frigye értendő.87 Így a 18. század közepén a kánonjog még „matrimonia 

catholicorum cum haereticis” vagy „matrimonia inter catholicos et haereticos” névvel illette 

ezeket a házasságokat. A sűrűsödő felmentéseknek88 köszönhetően azonban a század végén már 

megjelent a „matrimonium mixtum” kifejezés.89 

 A trienti zsinat (1545–1563) 1563. november 11-én a Tametsi dekrétummal kötelezővé 

tette a házasságkötés formáját, miszerint annak végrehajtását a helyi ordinárius vagy az illetékes 

plébános által megbízott pap vagy diákónus közreműködésében, valamint két tanú kötelező 

jelenlétében szabályozta. A határozat hatályát a zsinat a kihirdetéstől tette függővé.90 Oláh 

Miklós esztergomi érsek azonban hiába igyekezett a zsinati határozatok kihirdetésével,91 azok 

csak az 1611. évi nagyszombati zsinat után terjedtek el általánosan.92 

 Az 1608-ban törvénybe iktatott 1606. évi bécsi, valamint az 1647-ben ratifikált 1645. 

évi linzi békeszerződések hiába biztosították jórészt a protestánsok vallásszabadságát, az 

                                                           
86 KLESTENITZ, 2010. 12.; KLESTENITZ, 2013. 20–25.; BRANDT, 2013. 13–19. 
87 HANUY, 1904b. 7. idézi TANCZIK, 2014. 122. 
88 A szóhasználatban először a „dispensatio ad contrahendum cum acatholico”-ra, később „dispensatio in 
impedimento mixtae religionis”-ra változott a kérdéses felmentés. HANUY, 1904b. 7–8. 
89 Uo. 
90 Az egyes hitközségekben harminc napon át történő kihirdetése által legyen kihirdetve a határozat. KOVÁTS, 
1883. 46.; 48. 
91Az egyházfegyelem eltérő szintű és minőségű alakulásáról bővebben: VANYÓ, 1935. Vanyó Tihamér a 
Tridentinum magyarországi kihirdetésének és végrehajtásának bemutatása során megállapította, hogy a zsinat 
határozatait hazánkban, néhány egyházmegye kivételével, nem hirdették ki. Ennek ellenére szokásjoggá vált annak 
betartása, miként a benne meghatározott házassági formula is. A témáról még: KOVÁTS, 1883. 48–49.; NAGY, 
1993. 23–25., BÁRÁNY, 2013. 539–544. 
92 Maga Kopácsy is felhívta Lonovics figyelmét római kinttartózkodásakor arra, hogy Magyarországon csupán a 
gyakorlat által vált „kötelezővé” a zsinati forma. Kopácsy levele Lonovicshoz 1841. március 4-én. ROSKOVÁNYI, 
1854. III. 481.; KOVÁTS, 1883. 48. 
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együttélésből fakadó vegyes házasságok kérdésének békés rendezése még messze volt. Az 

amúgy is törékeny helyzetben nem kellett sokáig várni (1) az érvényességi forma, de méginkább 

(2) a gyermekeket érintő reverzális kérdés kipattanásáig. Ez utóbbi lavinát a saját egyházi 

hatáskörben rendelkező Keresztély Ágost esztergomi hercegprímás-érsek, bíboros reverzálist 

(litterae reversales)93 előíró 1715. július 28-i, majd 1716. szeptember 13-i rendeletei94 

indították el.95 Ezekkel egy időben zajlott az 1712–15. évi országgyűlés, amelynek 

eredményeként 1715. évi XXX. törvénycikkely az uralkodó jogkörébe utalta a vallás dolgában 

való rendelkezést. A törvény alapján a vallásügyi panaszok és sérelmek vizsgálatára, a 

felekezetközi kérdések intézésére Koháry István országbíró elnökletével 24 fős katolikus és 

protestáns vallásügyi bizottság (Commissio Religionaria) dolgozta ki javaslatait. Az 1721. 

március 15. és augusztus 10. között működő pesti commissio 1722. június 21-én terjesztette fel 

javaslatát, amelyben a vegyes házasságokat a katolikus pap elé rendelte, valamint meghatározta, 

hogy az összes gyermeket a római katolikus hitben kell nevelni.96 Bár III. Károly eleinte 

ellenezte a javaslatot,97 végül az 1731. évi I. Carolina Resolutiojában tudomásul vette a vegyes 

házasságokat, illetve azokat a katolikus fél papjának hatáskörébe rendelte.98 

 Az európai színtéren is igyekeztek megoldást találni a helyzetre. XIV. Benedek 1741. 

november 4-én kelt „Matrimonia” kezdetű deklarációjában elrendelte Németalföldre 

vonatkozólag, hogy a vegyes házasságok inter catholicos et haereticos, ha nem is a trienti forma 

szerint kötettek, érvényesek és feloldhatatlanok. A tisztán protestáns házasságokat pedig 

érvényesnek ismerte el. A pápa egy külön jogi helyzetet teremtett azáltal, hogy általában 

kimondta: Hollandiában a protestánsok egyáltalán nem állnak a trienti házasságkötési forma 

kötelezettsége alatt. Egyes értelmezések szerint az egyház a deklarációval nem idegen 

jogrendszert fogadott el, hanem a maga régi jogát alkalmazta, amikor a trienti dekrétumtól 

elállt.99 Ezt követően XIV. Benedek 1748. június 29-én kelt „Magnae Nobis" kezdetű 

rendelkezésével Lengyelországra vonatkozóan, elejtve az áttérés (abiuratio haeresis) 

                                                           
93 A két rendelet nem említi ugyan a reversales szót, amely azonban akkorra már használatban volt. A kifejezés 
eredetileg olyan kötelező iratot jelölt, amelyet a kötelezettség teljesítése után a kiállítónak adnak vissza. Magyar 
téritvény, kötelevény kifejezéssel jelölték. HANUY, 1904a 63. A születendő gyermek vallásáról adott 
kötelezvényről bővebben: RAFFAY, 1906. Raffay a vegyes házasságokkal együttjáró reverzális évszázadokon 
túlmutató „természetrajzát” mutatja be társadalomtörténeti megközelítésben, protestáns oldalról fiktív levelekre 
épülő munkájában. 
94 HANUY, 1904a. 62-63.; ROSKOVÁNYI, 1842 II. 433. 
95 RAFFAY, 1934. 8.  
96 KOVÁTS, 1883, 129.; MARCZALI, 1885., 267‒268. 
97 RAFFAY, 1934. 9. 
98 MEZEY, 2007. 147–148.; ERDMANN, 2014. 256. 
99 KOVÁTS, 1883. 113.  
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kötelezettségét,100 az érvényes és teljesjogú vegyes házasság megengedéséhez a következő 

biztosítékokat (cautela) írta elő: 1. a katolikus fél ne legyen kitéve hitehagyásnak; 2. törekedjék 

a nemkatolikus fél áttérítésére; 3. az összes gyermek katolikusoknak nevelendő.101 Ez utóbbi 

konstitúció közjogalkotó természetűnek tekinthető, mivel partikulárjogi (Lengyelország) 

jelentőségén túlmutatva itt találkozunk először a vegyes házasságok körüli, későbbiekben is 

következetesen betartott, „ius commune”-nak is elismert szabályokkal. Bár a fentebbiek alapján 

vitathatatlan XIV. Benedek újítása a tárgykörben, a vegyes házasságok megkötésének módját 

azonban nem módosította. Az általános egyházjog szerint minden egyes esetben, külön pápai 

engedéllyel, a megadott cautio-k esetében, passiva assitentia formájában volt csak szabad 

vegyes házasságot kötni. Amennyiben a dispenzáció elmaradt a biztosítékok megadásának 

hiányában, a passzív közreműködés sem volt megengedett a katolikus pap számára.102 

Ezt követően 1749. január 2-án Mária Terézia rendeletben hívta fel a klérus figyelmét, 

hogy a vegyes házasságoknál igyekezzenek reverzálist szerezni.103 1751. augusztus 19-én kelt 

leiratával azonban jóváhagyta, hogy püspöki engedéllyel protestáns lelkész is összeadhasson 

vegyes házasságra lépő feleket.104 A helyzetet bonyolította, hogy mindeközben 1750-ben 

Padányi Bíró Márton veszprémi püspök megjelentette protestánsellenes Enchiridion-ját, amely 

nemzetközi diplomáciai bonyodalommá nőtte ki magát, végül a művet a császári udvar 

elkobozta.105 A reverzáliskérés szükségességét Mária Terézia 1756. augusztus 30-án 

rendeletben erősítette meg, illetve kereset alá vonatta azokat a katolikus szülőket, akik 

semmilyen vagy más vallásban nevelik gyermekeiket.106 1768. július 28-án kiadott 

rendeletében már csak az írásban adott reverzálisok esetében engedélyezte a vegyes házasságok 

megkötését.107 A „szigorítás” hátterében a „régi” elv állt, miszerint a vegyes házasságok 

károsak.108  

 II. József felvilágosult abszolutizmus jegyében, 1781. október 13-án az örökös 

tartományokra, 1781. október 25-án pedig Magyarországra vonatkozólag kelt, a protestánsok 

(evangélikusok és a reformátusok), valamint a görög nem egyesültek helyzetének rendezéséről 

                                                           
100 SIPOS, 1940. 139. 
101 RAFFAY, 1934. 9; VÁRADY, 1924. 9. 
102 HANUY, 1904a. 38–39.; 46.  
103 HANUY, 1907a. 67.; ROSKOVÁNYI, 1842. II. 448.; TANCZIK, 2014. 123.; RAFFAY, 1934. 9. 
104 TANCZIK, 2014. 123.  
105 SZIGETI, 2010. 59-82. 
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108 A vegyes házasságok káros mivoltáról tanúskodnak például Batthyány József kalocsai (későbbi esztergomi) 
érsek, gróf. Migazzi Kristóf váci bíboros-püspök, Eszterházy Károly egri, Klimó György pécsi, valamint Gusztinyi 
János nyitrai püspökök jelentései is. ROSKOVÁNYI, 1842. II. 470–532. idézi TANCZIK, 2014. 124.; PRIMETSHOFER, 
1967. 31–36. 
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szóló türelmi rendelete a nem katolikusok korlátozott vallásszabadságát hirdette meg, és 

egyúttal véget vetett az államkatolicizmus időszakának.109A vegyes házasságból származó 

gyermekek nevelése ügyében eltörölte a reverzálist110 és meghatározta, amennyiben az apa 

katolikus, minden gyermek köteles az ő vallását kell követni. Amennyiben az apa nem katolikus 

(evangélikus, református vagy görög keleti), csak a leányok legyenek katolikusok. A katolikus 

fél azonban a kánonjogra hivatkozva kifogást emelt a rendelettel szemben. Batthyány József 

bíborosprímás 1782. március 7-én a Helytartótanácshoz intézett felterjesztést, míg Salbeck 

Károly szepesi püspök Rómához fordult. A Sacra Congregatio Concilii válaszul az 1781. évi 

Instructiojában eltiltotta még reverzálisok mellett is a vegyes házasságok megáldását.111 

Ezt követően a polgári házasság eszméjét II. József 1783. január 16-én kelt az örökös 

tartományokra,112 majd 1786. március 6-i Magyarországra vonatkozó rendeleteivel fogalmazta 

meg.113 A házasságkötés lényegét abban határozta meg, hogy a felek szándékukat az illetékes 

közeg előtt jelentik ki.114 A hivatalos megbízott jelenlétét éppen úgy szabályozta, ahogyan azt 

a Tridentinum tette, ám polgári szerződésről lévén szó a közreműködő, illetékes lelkész/pap 

kizárólag állami tisztviselőként volt jelen a házasságkötésnél. Így a hirdetések alóli felmentések 

joga is a világi hatóságokhoz került, ahogyan a házasulók könyvének vezetését is állami 

rendszabályok határozták meg.  A házassági bíráskodást a világi bíróságokhoz rendelte.  

A rendi alkotmányosság visszaállításáért folyó küzdelem jegyében zajló 1790–91. évi 

diétán a protestánsok követelték a teljes vallásszabadságot, amelyet részben a vegyes 

házasságban született gyermekek szülők neme szerinti vallásának törvényi szabályozásában 

láttak megvalósulni. A római katolikus egyház a II. József rendelete által kínált megoldást 

tartotta célszerűnek, miközben tilalmazta az áttérést (katolikus oldalról hitehagyást). A 

konfliktus mérséklése érdekében az udvar kénytelen volt engedményeket tenni a 

protestánsoknak rendelet és leirat formájában,115 amellyekkel szemben a magyar katolikus 

egyház memorandumot adott be. Az utóbbi dokumentum a vegyes házasságokban született 

                                                           
109 ERDMANN, 2014. 256.  
110 A múltra nézve azonban, amennyiben nem kényszer hatására kötettek, érvényben maradtak. ERDMANN, 2014. 
257. 
111 HANUY, 1904a 70. 
112 LONOVICS, 1851b. 19. 
113 Extractus, 1846. 108–109. 
114 Vö. KOVÁTS, 1883. 76.; MARCZALI, 1888. 135‒144.  
115 Az 1790. november elején a diéta alatt kiadott rendelet megemlítette többekközött a vallásszabadságot, iskolai-
és tanszabadságot, protestáns egyházi autonómiát királyi felügyelettel, a 17–18. század során keletkezett, 
protestánsokra nézve sérelmes rendeletek érvénytelenítését, felmentést a helybeli római katolikus papoknak 
fizetett járandóságok alól. A házassági ügyeiket vallásuknak megfelelően intézhették. Egy országgyűlési leirattal 
az áttéréshez kötelező, római katolikus pap által végzett, hatheti oktatást írták elő.  ERDMANN, 2014. 57. 
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gyermekeket mind a katolikus vallásban nevelendőnek határozta meg, illetve továbbra is 

tagadta az áttérés lehetőségét.  

A prímás 1791. eleji ellentmondása után116 megalkotott 1791. évi XXVI. törvénycikkely 

a vegyes házasságokat minden esetben a katolikus pap előtt kötendőnek rendelte el. Az ilyen 

frigyekből származó gyermekek vallását tekintve úgy rendelkezett: ha az apa katolikus, összes 

gyermeke az ő vallását kövesse, ha az anya katolikus, akkor a fiúgyermekek követhetik az apa 

vallását. A vegyes házasságokból származó pereket a katolikus püspökségek szentszékeihez 

rendelte a törvénycikkely. Ez követően 1795-ben a Sacra Congregatio Concilii engedélyezte a 

szepesi püspöknek az assistentia passivat a reverzális nélküli vegyes házasságok esetében. 

Ennek részben az lehetett az oka, hogy a kérdéses törvénycikkely a katolikus pap előtt 

kötendőnek határozta meg a matrimona mixtat.117  

A reverzálisokat azonban II. Lipót nem törölte el, sőt az 1791. évi november 17-én 

kiadott határozatával kimondta érvényességüket és engedélyezte kérésüket. I. Ferenc 1792. 

szeptember 25-én kelt rendeletével szintén megállapította a kötelezvények szabadságát és 

érvényességét. Protestáns tiltakozásra118 azonban 1793. február 12-től a reverzálisok a 

Helytartótanács útján az uralkodó elé rendeltettek. 1807. október 12-én egy újabb rendeletben 

véglegesen is szabályozták a kérdést úgy, hogy azokat a katolikus apától soha nem kell 

elfogadni, míg a nem katolikus apától el lehet fogadni a teljesen önként (!) adott reverzálist. Ez 

a rendelet 1868-ig maradt érvényben.119 

Bár az 1791. évi XXVI. törvénycikkely a katolikus fél papja elé rendelte a házasságokat, 

azt akadályozni azonban nem lehetett. A protestáns oldal ellenben akadályoztatásnak 

értelmezte, ha a plébános a nem katolikus apa esetén a fiúgyermek utáni reverzálist, illetve 

ennek megtagadása esetén az ünnepélyes esküvői szertartás elvégzése, azaz áldás nélkül, 

assistentia passiva tudomásul vette a felek nyilatkozatát, házassági szándékát.120 Ezt az 

intézkedést az 1799. április 9-én kelt resolutio segítette elő, amely elrendelte, hogy a katolikus 

papság reverzális nélkül is köteles elvégezni az esketést.121 Az 1806. augusztus 26-i rendelet 

pedig a nem katolikus lelkészek előtt kötött házasságok recopulatioját, újraesketését írta elő.122 

                                                           
116 Vö. MÁLYUSZ, 1926. 360.; 373, 378–379. idézi KECSKEMÉTI, 2008. 242–243. Sándor Lipót és apja 
levelezéséből is kiderül, hogy Lipót igyekezett a protestánsok kéréseinek eleget tenni. A nádor beszámolt a klérus 
„balgaságairól és „felháborítónak” bélyegzett „vonakodásáról”.  
117 HANUY, 1904. 71.; ERDMANN, 2014. 259. 
118 A Helytartótanács körlevélben tette közzé, hogy a reverzálisok érvényesek, így az annak ellenére protestánsként 
nevelt gyermekek akár el is szakíthatók családjuktól a katolikus hit védelmében. A rendelet az uralkodó tudta 
nélkül jelent meg. Végül 1793-ban uralkodói rendelkezésre visszavonták. ERDMANN, 2014. 259.  
119 Extractus, 1846. 156–157., HANUY, 1904. 71–73.; vö. KECSKEMÉTI, 2008. 242–245. 
120 MARCZALI, 1907. 288.;VÁRADY, 1924. 27. 
121 ROSKOVÁNYI, 1842. II. 593. 
122 Extractus, 1846. 270–271. 
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A sérelmek kivizsgálására kirendelt országos bizottság 1825. november 20-án tett jelentést, 

amelynek csekély eredményeként az alsótábla 1827. február 3-i, majd 1830. december 14-i 

ülésén is kijelentette, hogy a reverzálisok törvénybe ütköznek, vagyis azokat meg kell 

szüntetni.123 Különösen heves vitákra a vegyes házasságok kapcsán az 1832–36., majd az 1839–

40. évi országgyűléseken került sor. 

 

2.3 A magyarországi katolikus egyház és a politikai nyilvánosság – A diéta és a 

hazai híradás növekvő igénye 

 

A magyarországi katolikus egyház politikai nyilvánosság felé fordulásának igénye az 1830-as 

évek végéhez köthető. Ekkor nyílt meg az az országgyűlés, amelynek egyik eredményeként 

hosszú, több évtizedes szünet után ismét utazhatott magyar püspök Rómába. A misszió főcélja, 

a vegyes házassági tárgyalások mellett, alkalom nyílt az egyházjog által kötelezően előírt ad 

limina látogatás teljesítésére is. A közvetlen magyar és szentszéki kapcsolat ismételt 

felvételének engedélyezése azonban nem csupán Bécs diplomáciai gesztusa volt az Apostoli 

Szentszék, illetve a magyar egyházi hierarchia felé. Az országgyűlések korábbi vallásügyi 

vitáinak eredménytelensége nem egyszer bénította magát a diétát is. Ezt a meddő állapotot 

súlyosbította a magyar alsó és felső klérus rendkívüli polarizáltsága a társadalmi és politikai 

kérdések terén. Kiváló példa erre az 1790/91. évi XXVI. törvénycikk eltérő értelmezéséből 

eredő „körlevélbotrányok”,124 amelyek nem csupán az országgyűléseken jelentettek elvi 

problémát, hanem állandó okot szolgáltattak az egyházmegyék és a vármegyék közötti 

kötélhúzásra. A megoldást nehezítette a zsinati kihirdetés elmaradásából fakadó püspökségi 

gyakorlat sokszínűsége is. A magyar diétákon zajló vallásügyi vitákkal párhuzamosan egész 

Európában jelentkeztek hasonló elvi és gyakorlati problémák a házasság szabályozásában. 

Ezért az Apostoli Szentszéket is egyre komolyabban foglalkoztatta a vegyes házasságok 

kérdése és annak minél gyorsabb rendezése. 

Az egyház számára tehát egyre sürgetőbbé vált a hatékony közéleti szerepvállalás és az 

aktív jelenlét a nyilvánosság fórumain, ezért a katolikus klérus soraiban egyre többen 

elérkezettnek látták az időt egy saját, politikával is foglakozó lap kiadására. Így 1838-ban, 

                                                           
123 VÁRADY, 1924. 33. 
124 Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök 1839. március 15-én pásztorlevelét, majd 22-én instrukcióját adta ki a 
reverzálisok védelmében. Gömör és Kishont vármegye 1837-ben pedig Scitovszky János rozsnyói püspököt 
jelentette fel a királynál, amiért a főpap nem tiltotta el papjait az egyházi eljárástól. A körlevelekről a későbbiekben 
még bővebben lesz szó. 
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megelőzve az első, valóban úttörő vállalkozást, a Religio és Nevelés 1841. évi megjelenését, 

bontott vitorlát a Gyarmathy János125 szerkesztette Magyar Szion/Sion, valamint annak 

melléklapja, az Anastasia. Ez a periodika valódi átmenetet jelentett elődjeihez, az 1820-ban 

indult Egyházi Értekezések és Tudósításokhoz126 vagy a későbbi Egyházi Tárhoz, illetve 

Egyházi Folyóíráshoz127 képest, hiszen – azok teológiai indíttatásától128 eltérően – már a 

nagyközönségnek szánt katolikus zsurnalisztika szárnypróbálgatásaként értelmezhető. 

Gyarmathy 1838-ban Magyar Szion címmel adta ki lapját, amelyet később Szionra 

változtatott. A lap magyar nyelven 1840-ig volt olvasható.129 1840 után Sion néven latin 

nyelven még két évig jelent meg. A Magyar Szion 1838. január 4-én került először az 

olvasóközönség elé, alcímében egyházi hír-és encyclopédiai lapként definiálva magát. 

Előszavában hivatását hitbuzgalmi érvekkel indokolta,130 ugyanakkor méltatta a tiszta kútfő 

fontosságát is, hiszen „Korunk […] a tudományok időszaka, […] mellyben tudni s tudatni kiki 

vágy”. Pártolóinak a címek szerint felsorolt, (ekkor egyébként hiányos, prímás nélküli) egyházi 

hierarchiát nevezte meg, amely azonban, ahogyan azt a későbbi események és források 

ismeretében kijelenthetjük, mégsem bizonyult egységes és lelkes donátornak. 

Az egyházi tudományok alrovat131 bevezető előszavában az észt és a szabad akaratot a 

legszebb adományokként említette, illetve hosszasan ecsetelte az általuk nyert emberi 

kiváltságokat. Ezekben a sorokban erősen érződik a korszellemhez, a liberalizmushoz való 

alkalmazkodás igénye, annak szókincsének átvétele.132 Ez a hivatkozás éppen azzal az 

érvelésmóddal mutat – igaz, nagyon távoli – rokonságot, amellyel leggyakrabban, de nem 

kizárólagosan, a reformellenzékiek éltek az országgyűlés padsoraiban. Ez a frazeológiai 

törekvés nem meglepő, hiszen egyfajta verbális hídként funkcionált több politikai irányzat hívei 

között.133 

                                                           
125 Gyarmathy János 1810-ben Zala vármegyében, Kis-Görbőn született. Pesti bölcseleti és jogi tanulmányai 
mellett a központi papneveldében tanult teológiát. Felszentelése után tanulmányi főfelügyelő lett, majd a 
szeminárium könyvtárának rendezését bízták rá. 1883-ban hunyt el. KÓKAY, 2005. 247. 
126 A lap szerkesztője Horváth János későbbi veszprémi püspök, aki főleg történeti kutatásokra, illetve azok 
forrásanyagaira fókuszált. A negyedéves folyóirat 1824-ben szűnt meg. BUZINKAY–KÓKAY, 2005. 63. 
127 Az „Egyházi Tárat” a bencés Guzmics Izidor, míg az „Egyházi Folyóírást” Kovács Mátyás egri egyházmegyei 
tanár alapította. Ezek a lapok már a művelt, katolikus nagyközönséget célozták meg. Az első hitbuzgalmi hetilap 
azonban a Magyar Szion volt. HERMANN, 1973. 412.  
128 Ld. DEZSÉNYI, 1943. 200–206. 
129 HEGEDŰS, 2007. 22. 
130 Vö.: „Czélja bizonnyal a Magyar Szionnak leend az Úr földjébe jó magot vetni, […] álomba merült munkásokat 
ébreszteni.” Magyar Szion, 1838. január 4. 1. félév, 1. sz. 2. 
131 Magyar Szion, 1838. január 4. 1. félév, 1. sz. 3. 
132 Vö.: „Amaz [Lonovics] rhetori simasággal és fordulatokkal tudá észrevételeit közleni; emez [Májer József, 
székesfehérvári kanonok] pedig mindig valami liberálismushoz hasonlót éreztetett.” KÖLCSEY, 2000. 93. Kölcsey 
ezt az 1833. évi Tagen-botrányt megelőző országgyűlési káptalani beszédekre vonatkozólag jegyzi meg. Erről 
bővebben lásd: KÖLCSEY, 2011. 174–175., 180. és főleg: 627–628.  
133 DOBSZAY, 2008. 122. 
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 A szerkesztőség jogelőd és főleg hazai minta híján az ókori Róma történetírásának 

annalista hagyományaira hivatkozott, illetve annak liviusi, politikai színezetű, pártállástól nem 

független műfajából merített:  

 

„korunk egyházainak évkönyvét vinni s historiai fontosságú viszontagságaikat első hiteles kútfőkből s lehető 
gyorsasággal közleni fogjuk”.134 

 

Az első hónapok cikkei az ész és a hit egységének kifejtésére törekedtek, vagyis az 

egyházi tudományok „alaprajzának” és azok enciklopédikus összefüggéseinek bemutatására. A 

hírlap a második félévet azonban már komoly változtatásokkal kezdte. A szerkesztőség 

felismerte a korábbinál pragmatikusabb hírek iránti igényt és azok jelentőségét. A jócskán 

felülreprezentált külföldi hírek mellett egyre inkább előtérbe került a hazai vonatkozású 

információk közlése, amit piaci és főleg politikai szempontok motiválhattak. 

 

„Erre nézve [a terjedelmi bővítésben] szinte különös czikket szántunk a hazai híreknek, ha a megyei hivatal tagjai 
e szives részvétet mutatni fogják, hogy legalább havonként rövid tudósításban a kiadóhoz ezeket beküldik. […] a, 
a keresztény hit terjesztéséről a missiok által b, korszaki nevezetesebb egyházi külhirek135 c, vallási felek d, vegyes 
nevezetesebb eseménye, politikaiakat sem kivéve”136 […] A vasárnapi lapot melly ezentúl »Anasztázia« czím alatt 
állandósult társa leend a Szionnak, […] úgy intézni fogjuk, hogy a világi személyekre nézve kivált érdekessé 
tegyük.”137  

 

 Kérdés, mit értett pontosan „érdekes” alatt a szerkesztőség és hogyan kívánta a célt 

elérni. Mindenesetre az új, tartalmi vállalásokat igyekezett teljesíteni a folyóirat. Augusztusban 

például már a rozsnyói egyházmegyében a klérusnak feltett kérdéseket tartalmazó 

féléves/negyedéves kérdőívet közölték az első oldalon, amelyekben a társadalmilag, 

                                                           
134 A szerkesztőség számára históriai fontosságú tárgy volt például a pszeudo-izidori dekrétumok hosszas taglalása 
az egyházi jogviszonyokra és fegyelemre vonatkoztatva. Ezzel is igyekezett kifejezni az egyházi és világi 
törvények elválasztásának szükségességét, vagyis, hogy a világi törvényhozásnak semmilyen befolyása nem lehet 
az egyházira. Magyar Szion, 1838. április 19. 1. félév, 31. sz. 121–122.; Védszavak az ál Isidor decretalisai mellett. 
Magyar Szion, 1838. május 3. 1. félév, 35. sz. 137–139.: „Minthogy a metropoliták s a püspökök feletti hierarchiai 
hatalom határait mind inkább tulleptek a zsinatok inkább világi ügyek eldöntésére használt nemzeti gyűlésekhez, 
mint püspököknek egyházi czélok elérésére való tanácskozásaikhoz kezdének hasonlítani; és a fejedelmek 
befolyása által minden egyházi szabadság szinte eltünt. […] Munkájának egész tartalma világosan oda mutat, hogy 
jól megfontolt terve nem volt egyébb mint a püspököket a metropoliták rabszolgaságából kiszabadítani, és a világi 
hatalomnak az egyházi ügyekbe való befolyását meggátolni, a mit természetesen csak a pápa jogoknak monarchiai 
lábra állítása által remélhetett: ez tehát eszköz volt a czélhoz nem magában való czél.”  
135A világegyház misszióinak és eseményeinek elsőbbsége a katolicizmus egyetemes mivoltát jelezték, illetve ez 
mutatja a 18. század felvilágosodása és a 19. század forradalmi hullámai ellenére is, a romantika korától újjáéledő 
egyházi expanziót. A külföldi hírekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy számos esetben a vállaltan 
„hitvédelmező” katolikus uralkodók nagyobb diplomáciai és politikai problémát okoztak Róma számára, mint az 
egyéb vallásilag kevert vagy tisztán protestáns területek monarchái. Gondolhatunk itt elsősorban a sikeres angol 
rekatolizációs hullámra és vele szemben éppen az 1840-es évekbeli, erősen egyházellenes Ibéria-félszigetre. Vö. 
MESZLÉNYI, 1928. 19–21. 
136 Figyelmeztetés a Szion folytatása iránt. Magyar Szion, 1838. május 24. 1. félév, 41. sz. 164.  
137 Uo.  
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politikailag legégetőbb témák sorakoztak, mint például a vegyes házasságok (1790/91: XXVI. 

tc.), a szabad vallásgyakorlás (linzi béke, bécsi béke), illetve az iskolaügy. Bizonyára nem volt 

véletlen a helyszínválasztás sem, hiszen a rozsnyói püspök ekkor még138 az a Scitovszky János 

volt, akit Gömör és Kishont vármegye egy évvel korábban vádiratban támadott meg és jelentett 

fel a királynál a vegyes házasságok ügyével kapcsolatban.139  

A birodalmon kívüli eseményekre történő összpontosítás, amihez a legtöbbször külföldi 

sajtóorgánumok szolgáltak forrásul,140 valamelyest így veszített jelentőségéből. A második 

félévre „meghirdetett” pragmatizmus és nemzeti politikáról való híradás jegyében a tartalom 

mellett a formai megjelenés is mutatta az új irányvonalat: a magyar címer került a címlapra, 

felváltva a korábbi szimbolikus „felhős” megoldást. A Szion ugyanis a „remény sugaraként” 

definiálta magát, mely a kétes jövendőt leplező fellegen keresztül tör felszínre.141 

A magát szenvedélyektől mentes, hiteles, tiszta forrásként definiáló hírlap azonban 

először Kölcsey Ferenc halála kapcsán lépett ki saját, vállalt szerepéből. Az „egy honfi” 

aláírással olvasható cikkének hangvétele meglehetősen keményre és érzelmektől átitatottra 

sikeredett. 

 

 „Kölcsey elhunyta feletti keservek kivált ha a Társalkodó olvasására elég türelemmel bírunk142  […]  olly nagyok 
és ditséretnek olly tulzók” hogy szinte a halhatatlanok és szentek közzé emeli az elhunytat.”  
 
A lap az elhunyt emlékoszlopának tervéről a következőképpen ír:  

 

„Magyar Honfiak! ugyan ne tegyük ki magunkat a külföldiek előtt gúny és nevetség tárgyául – ne hirtelenkedjünk 
az emlékoszlopokkal […]  egy külföldi író ki előtt Kölcseynk minden költő darabocskáival együtt elenyész, 
imádást vadászand. […] Költseink (!) hideg tetemének eltakarítása a Csekeiektől félelem miatt csak titkon ment 
végbe, vajon a köz szeretet következménye volt-e az?! […] mindhogy tehát az annyira magasztalt tsillag eltünte 
által semmi változás és homály systemánkon nem is sejthető […] legjobb lenne az emlékoszloppal magunkat 
utódinkat, és magát az elhuntat is megkémélni úgy is: Phidias143 a mit farag tsak egy kődarab!!!”144 
 

                                                           
138 1838 novemberében nevezik ki pécsi püspöknek Scitovszkyt. 
139 HERMANN, 1934. 8. 
140 Így például Itáliáról a Diario di Roma, Belgiumról – bár nem jelzi pontosan, de vélhetőleg – az augsburgi 
Allgemeine Zeitung, Franciaországról a L’Univers konzervatív, ultramontán tudósításaira hivatkoznak 
Gyarmathyék. 
141 Ezt szimbolizálta a fedőlap ábrája, amelyen a központi helyen lévő keresztből kiáramló sugarak szétoszlatják a 
sötét fellegeket. 
142 A nemzetközi mellett a hazai sajtófigyeléssel is foglalkoztak a katolikus lap szerkesztői vö. Szion, 1839. július 
21. 4. sz. 14. Magyar politikai lapok jelentéseire hivatkozik Scitovszky adakozása a közintézmények támogatására. 
„Magyar politikai hírlapjaink jun. 29ről egy jeles, s Pécs városára nézve igen dicséretes cikkelyt közlenek (…)”  
143 Vö.: „Phidias amit farag, berovátkált kődarab”. A szerző gondolatmenetét ironizálva Kölcsey Ferenc Vanitatum 
vanitatis-ának parafrazeált sorával zárja, ezzel is utalva Szatmár vármegye volt követének tiszteletére tervezett 
emlékoszloppal szembeni aggályaira. 
144 Szion, 1838. október 26. 2. félév, 23. sz. 2. 91. 
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A botrányos hangvételű cikk nemcsak a kortárs sajtóban, de magán a papságon belül is elítélő 

szavakra talált:  

 

„Ez nem Jézus religiójának szelleme! – illyesekhez a Szionnak, mint olyannak semmi köze! Nem mentheti Szion 
az által, hogy ő e rágalmaknak csupán közlője; mert írni rágalmat, vagy azt közlés által sajátjának vallani, 
mindegy”.145   
 

Igaz ez a felső klérus tagjaira is, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy egyes források szerint 

akadtak a püspökök között is Kölcsey-szimpatizánsok, mint például a Rómába delegált 

Lonovics József.146 A lapban cikkező „honfi” később sem hagyott fel a téma taglalásával, de a 

bírálatok hatására első cikkénél némileg higgadtabb hangvétellel fejtette ki véleményét.147  

 

2.3.1 A fokozódó országgyűlési viták, erősödő politikai sajtófelhangok 

 

A szerkesztőség az év végével bekövetkező újabb profilváltás során, amelyben a párizsi L’ Ami 

de la Religion-t148 kívánta alapul venni, az egyház mellett „fő részként” nevezte meg a „polgári 

társaságot”, azaz a laikus egyháziakat. Állításuk szerint a „haladó polgári műveltség” és az 

egyház kapcsolatát a rendeleteken, valamint egyes testületek működésén keresztül „pragmaticai 

nézetekkel felvilágosítva” szándékoztak bemutatni. A tervek szerint a Szion hírlappá alakult 

volna, amelyből a hosszú tudományos értekezéseket mellőznék; azokat a melléklap, az 

Anastasia fogadná be. 149 Ezt a célkitűzését igyekeztek is megvalósítani és a még mindig 

jelentős mennyiségű „sematikus” egyházi hír mellett egyre nagyobb gondot fordítottak a hazai 

közéletre. A szerkesztőség az 1839. júniusában megnyílt országgyűlést kiemelt fontosságú 

tárgyként kezelte. Meglepő jóslatát, miszerint a diéta mellőzni fogja a vallásügyi tárgyakat – a 

viharos körülmények ismeretében – egyfajta konzervatív politikai propagandának, mintsem 

valós tényeken alapuló tájékoztatásnak kell tekinteni: 

 

 „Különben e jelen országgyűlés az egyházra s vallásra, kevés fontosságunak reménylhetni; mert ámbár ösi szokás 
szerint az egyházi viszonyok is saját helyökön intéztetnének el a kölcsönös egyetértés, tanács, s határozatok utján, 
ámbár a magyar egyház főpásztorainak buzgalmától mindent várni lehetne, ámbár örvendetes tünemény azt is, 

                                                           
145 Figyelmező 1838. dec. 4. 49. sz. 852–859. Idézi KÓKAY, 2005. 248. Az „egyik egyházmegyéből”, „tisztelendő 
kézből” származó névtelen levél a következő aláírással jelent meg: „többek nevében”. 
146 IPOLYI, 1868. 18. 
147 Honfi védekező hangvételben közölte későbbi észrevételeit az elhunyt Kölcseyről. vö. Szion, 1838. december 
28. 2. félév, 32. sz. 2. 124.   
148 Francia egyházi, politikai, irodalmi lap. Eredetileg royalista beállítottságú, a későbbiekben mérsékelt, a liberális 
katolicizmus hirdetője. 
149 Szion s Anastasia felöl bővebb nyilatkozás. Szion, 1838. december 7. 2. félév, 29. sz. 116.  



34 
 

hogy a Karok és Rendek nagyobb része mérsékelt elveiről, s törvényes alkotmányunk szabályai tiszteletéről, s 
fenntartására czélzó nézeteiről ismeretes, mindazonáltal legfelsőbb határozat erejénél fogva, a vallási ügyek feletti 
vitatkozások ez uttal tökéletesen mellőztetni fognak, ne talán épen azon kapcs, melly a kölcsönös bizodalom, 
szeretet, s békesegyüttlét (!) legbiztosabb záloga megszakadjon, s káros befolyását nem csak a vallási, hanem 
polgári intézkedésekre is gyakorolja.”150 
 

 A lap a diéta mellett természetesen más politikai-közéleti eseményekről is tájékoztatott. 

Ilyen volt például az Akadémia 1839. november 24-i nagygyűlése,151 amelynek leírása azonban 

meglehetősen szűkszavúra sikeredett, jóllehet indokolt lett volna hosszabb elemzés is, mivel az 

országgyűlések vallásügyi vitáinak egyik központi témáját, az egyházi házasságról szóló 

törvényeket, szertartásokat is érintették az előadók. 

A nyíltan politikával foglalkozó rövidebb-hosszabb cikkek mellett megjelentek a 

korábbinál erősebb hangvételű polemizálások is. Kiváló példa erre az ún. Szatmár vármegyei 

levél-sorozata, amely a felvilágosodás szülte racionalizmusra, természetjogra és filozófiára, 

illetve a „neoterikus” protestáns filozófusokra reagáló írásokat tartalmazott. A lap más cikkei 

szintén a korszellem kihívásaira adott, a transzcendenciából kiinduló, többnyire konzervatív 

válaszok bemutatását, illetve a protestánsokkal erősen polemizáló diskurzust152 vállalták 

magukra. Csekély súlyú kivételt képeztek a tendencia alól olyan személyek cikkei, mint az 

egykori Kazinczy-barát, evangélikus lelkészi állását feladva katolizáló, magyar jogtudós, 

polihisztor, Rumy Károly György.153 

 Gyarmathy szerkesztőként többször hangoztatta, hogy vállalkozását honi nyelven, azaz 

magyarul kívánja folytatni, és folyamatosan kérte az olvasók hatékony pártfogását. 1839 

decemberében a következő nyilatkozatot tette közzé: 

 

„A Szion jövő évben honi nyelven két ízben, s pedig olly elrendeléssel fog megjelenni, hogy egyedül az egyházi 
tudományoknak, s ujabb literaturának szentelve leend, az egyházi történeteket, a honiakat kivéve saját helyükön 
az „Annales”ban (!) fognak közöltetni. E szerint az első évi programma egész terjedelmű létesítését eszközölni, 
valamint több nagy tekintetű férfiak akaratját teljesíteni fogja a Szer[kesztőség].”154  

 

                                                           
150 Nézetek az országgyűlésről a vallásra nézve. Szion, 1839. június 8. 46. sz. 176. 
151 A magyar academia nagygyűlése. Szion, 1839. november 27. 22. sz. 85. 
152 „ És ily méltó panasszal fejezi be [ a protestáns] Göthe szép elmélkedéseit: „Ó mennyire van széjjel szaggatva 
ezen igazán szent öszveköttetés [hét szentség] a Protestantismusban” […] a mi együtt munkálásunktól függ, 
Tiszt… úr! hogy az a mi a’ szeretetlenség által eltépetett, ismét összeköttessék. Ez pedig nem lehetetlen. Csak 
tekintsük […] hazánknak boldogulását melly az egyesülés által leginkább előmozdíthatnék.” Szion, 1839. 
szeptember 18. 12. sz. 48. 
153 A tudományok hosszú előadása a magyarországi protest[áns] tanítok által a mult korban. Szion, 1839. augusztus 
21. 8. sz. 32. A polemizálás azonban nem csak a protestánsokkal szemben volt jelen a lapban. Érdemes 
megjegyezni azt a cikksorozatot, amely Guzmics Izidor Egyházi Tárának 1839 februárjában és márciusában közölt 
írására reagált. Válasz Guzmics apát úr, egyházi tár 1839-dik febr. és martius füzeteibe iktatott birálatára e czimű 
munkának: Igaz-e, hogy mindenben hátravagyunk? Szion, 1939. június 5. 45. sz. 175.; Szion, 1939. június 8. 46. 
sz. 179.; Szion, 1839. június 12. 47. sz. 181–183.; Szion, 1839. június 15. 48. sz. 186. 
154 Figyelmeztető kérelem. Szion, 1839. december 18. 26. szám. 101.  
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 A szerkesztőség a nemzeti nyelv használatával teljes mértékben megfelelt volna a kor 

követelményeinek, a következő évtől azonban mégis latin nyelven jelentették meg a folyóiratot. 

Ez a megnyilvánulás jelentős visszalépésként könyvelhető el a lap történetében. Már 

önmagában is sokatmondó tény (és vélhetőleg valamelyest magyarázattal szolgál a nyelvváltás 

kérdésére is), hogy ugyanezen szám pártfogói névjegyzékében a püspöki kar soraiból csak két 

név olvasható, akik személyenként több mint tíz példányra tartottak igényt: az idős Klobusiczky 

Péter kalocsai érsek (17 db) és a körlevélbotrányáról ismertté vált nagyváradi püspök, Lajcsák 

Ferenc (11 db).155 Ez utóbbiról tudvalevő, hogy egyéb pénzösszeggel is támogatta a periodikát. 

„Példás” magatartása azonban nem talált követőkre:  

 

„Ő Excellentiájának, Laicsák Ferenc nagy-váradi püspök’ jótékony adakozásának leginkább köszönhetjük, hogy 
a tetemes költségek elviselésére képesek leheténk: ámbár még ezen eléggé hálálatlan részvét mellett is, olly erős 
alapra nem építhetünk, millyen az illy vállalat’ tökéletességéhez kívántatik; s így midőn a munkás személyzet 
alakult is, az anyagi terhek vitelére fizetendő kezek hibáztak.” 156 
 

 Jól látható, Gyarmathy vállalkozása valójában rendkívül szerény támogatói körrel bírt, 

hiába tüntette fel az újság hasábjain többször is pártfogóként a teljes magyar püspöki kart. A 

szerkesztőség erős célzatossággal, rosszul időzített politikai imázsépítésként használta a 

főpapok névsorát. A tényleges pártfogók száma csekély volt, és ők is a hazai közéletben, illetve 

politikában egyre nehezebben tartható helyzetű egyházi konzervatív oldalról kerültek ki. Így a 

hírközlésre szánt magyar nyelvű kiadás minden korábbi derűlátó nyilatkozat ellenére a 

következő év februárjára megszűnt, helyét pedig a latin nyelvű Sion igyekezett betölteni. 

 

2.3.2 A konzervatív – latin nyelvű – katolikus egyházi sajtó  

 

1840 januárjában indult a latin Sion, amely alcíme szerint: organon ecclesiastico  ̶literarium, 

azaz „egyedül az egyházi tudományoknak, s újabb literaturának” népszerűsítésére 

vállalkozott.157 1839-ben, párhuzamosan a magyar nyelvű folyóirat mellett indult a latin nyelvű 

Annales Memorabilium Orbis Catholici című periodika, amelyet beemeltek az új Sion 

hasábjaira. A latin Sion januári előszavában ugyanahhoz az annalista hagyományhoz tért vissza, 

                                                           
155 Rajtuk kívül Jordányszky Elek igényelt két példányt, a többi egyházmegyében személyenként egy példány 
juthatott a lista szerint. Szion, 1839. december 18. 26. sz. 104. 
156 DEZSÉNYI, 1943. 205. 
157 Latin nyelvű periódika már ismert volt Sion, Annales Memorabilium Orbis Catholici címen 1839-ből. 
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amelyet az 1838. évi Magyar Szion már felvállalt.  „Mivel nincs egyetlen sajtóorgánum a római 

egyház saját nyelvén” – indokolja a szerkesztőség a nyelvválasztást.158  

Ez azonban meglehetősen gyenge érvelés volt, mivel egyrészt, ahogy korábban is 

utaltunk rá, Gyarmathy magyar nyelven tervezte a folyóirat folytatását, másrészt a latin helyett 

ekkora már Rómában is az olasz volt gyakorlatban! Jól példázza ezt Lonovics leírása 1840. 

december 3-i pápai audienciájáról:  

 

„Ő Szentségéhez bocsájtattam, ki ismét csókkal fogadván s leültetvén különösen kiköté magának, hogy véle 
egyedül csak olasz nyelven szólljak.”159  
 

Máshol pedig így írt naplójában a püspök:  

 

„[…] sajnálkozását jelentvén [t.i. Mayo bíboros], hogy a deák nyelv Olasz Országból, egykori honából száműzve, 
ma már csak a Magyarok közt talál menedékhelyet”.160  
 

Mindezek fényében a magyar nyelv elhagyásának a fentebb leírtaknál egyszerűbb okai 

lehettek. A szerkesztőség felismerte, hogy a folyóiratot valójában még a felső klérus köreiben 

is rendívül csekély befolyással bírt. Vélhetőleg ennek ellensúlyozására igyekezett bizonyítani 

a Szentszék iránti lojalitását, illetve ezáltal célzottan a konzervatív katolikus olvasókat 

szólíthatta meg. Ezt a törekvést támasztja alá a címlap újabb átalakítása is: a magyar címer 

helyett Szent Péter és Pál alakjával ábrázolt, pápai tiarával és péteri kulcsokkal kiegészített 

címer került a folyóirat címlapjára. 

 Részletesebben vizsgálva az említett bevezetőt egyértelmű a tartalmi egyezés a két évvel 

korábbi lap kezdő soraival, így annak ars poetica-jával is. A szerkesztőség ismételten az ész és 

a hit egységére hivatkozott, a lapot mint tiszta hírközlési eszközt írja le. „Ezeknek a 

munkálatoknak sokszoros haszna előre meghatározott céltól és annak helyes igyekezetétől 

függ”.161 Ezért az írásokban elsőbbséget élvez,  

 

                                                           
158 Nuncium literarium. Sion, 1840. Pridie Nonas Ianuarii (január 4.), Nr. 2. 8. „In orbe catholico nullum esse 
Organon Ephemerum lingua Ecclesiae Romanae propria, totve Sanctitate ac eruditione insignum virorum usu 
sacrata exaratum, pervulgata res est.” 
159 VÁRADY, 1924. 188. 
160 VÁRADY, 1924. 187–188. vö. „A titoknok nékem széket nyújtván beszédbe eredt. Mondá, hogy bévezetéskor 
a pápa előtt térdet hajtva, azon lehunyászkodó állásban kezét csókoljuk meg. Santo Padre-nak nevezzem, s bármily 
rosszul, de olaszul feleljek kérdéseire, ezeket kívánja az etikett.” PAGET JÁNOSNÉ, 1842.  
161 „Laborum horum multiplex utilitas a praefixo fine, recta eius consectacione depeendet. Hinc in quibusvis factis, 
recensendis primo loco esse: ut mortales ad rectam vitae rationem instruantur, proinde mens salubri doctrina 
illuminetur, voluntas ad virtutum imitationem, vitiorum detestationem accendatur (…).” Prooemium. Sion, 1840. 
Kalendas Ianuarii (január 1.), Nr. 1. 1–2. 
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„hogy az embereket az élet helyes rendjére [ratio] utasítsák, ennélfogva az ész [mens] megvilágosodjék 
[illuminetur] az üdvös tanítás által […] Ha ugyanis a lélek határozott véleménye inkább, mint a dolgok igaz 
arculata tetszik, a munka minden gyümölcse elenyészik.”162 
 

Tartalmát tekintve az újság hasábjain a diéta előrehaladtával, majd főleg annak 

lezárásával egyre gyakrabban jelentkeztek a hazai politikai híradások. A felső- – sőt akár 

alsótáblai – jelentések, rövid beszámolók mellett egyes személyek beszédeit is ismertették, így 

például Lonovics Józseféit, akit ekkora már az országgyűlés egyik legfőbb egyházi 

vezérszónokaként tartottak számon.163 Ugyanakkor önmagához híven a lap hosszasan közölt 

beszédet a Lajcsákhoz hasonlóan eljáró Scitovszky János püspöktől is.164 A szerkesztőség a 

diéta munkájának következtében egyre nyíltabban kezdett politizálni. A cikkek már a kardinális 

kérdést, a vegyes házasságok ügyét is tárgyalták,165 vagyis a lap a kor hazai egyházpolitikájának 

legvitatottabb közéleti és társadalmi kérdéseire kezdett összpontosítani.  

A házasság ügyben esedékes, Lonovics József vezette, 1840-41. évi római püspöki 

delegáció eredményei is komoly hatással voltak a szerkesztőségre. Értelemszerűen a 

kiküldetéssel egy időben nőtt meg a leglátványosabban a matrimonia mixta témakörét elemző 

cikkek száma. A szentszéki tárgyalásokon elhangzottakról biztos információ hiányában 

leginkább csak abbéli reményeit fejezhette ki a szerkesztőség, hogy a konzervatív oldalnak 

megfelelő eredmény születik.  

A szerkesztőség mindamellett, hogy prioritásként kezelte a vegyes házassági témát, 

szigorúan ultramontán oldalról megvilágítva azt, védelmébe vette Lajcsák Ferencet.  A 

Rómában tárgyaló Lonovics körlevele visszavonására irányuló felszólítását166 is taglalta, 

mintegy rámutatva a vármegyei „túlkapások elburjánzására”, miközben egyre nyíltabban lépett 

fel a liberális ellenzékkel szemben. A római tárgyalások lezárását követően, 1841 májusában 

újabb egyházpolitikai témát, az 1822. évi nemzeti zsinat167 társadalmi erkölcsök javítását célzó 

                                                           
162 Kiemeli az írás adományának hasznosságát. A scriptori munka fontosságát részletezi, amely nem csupán a 
megtörtént eseményekről, leírt vagy elhangzott dolgokról tudósít, hanem a körülményekről is beszámol. Vagyis 
arról, mi és hogyan hangzik el, és kifejt minden pozitívumot („bölcsességet”) és negatívumot („oktalanságot”). Az 
emberekről nem csak a viselt dolgokat, de a szóbeszéd és a hírnév által jegyzett állításokat is bemutatja, így tehát 
teljes körű politikai tájékoztatásra vállalkozik. „Si enim definitam animi sententiam potius, quam veram rei faciem 
sistere placet, omnem laboris fructum pessumire oportet.” 
163 Sion, 1840. július 8. Nr. 3. 11.  
164 Oratio episcopi Quinqueecclesiensis ad Clerum Suae Dioecesis. Sion, 1840. augusztus 23. Nr. 7. 25. A diétán 
a vallásüggyel kapcsolatban kiemelten foglalkoztak a nagyváradi püspök eljárásával, amelyhez a rendek 
Scitovszky ellen emelt panaszaikat kapcsolták. vö. erről még VÁRADY, 1924. 52. 
165 Vö. Intimata Regiminis in Causa mixtorum matrimoniorum. Sion, 1840. július 15. Nr. 5. 19. 
166 Lonovicsot, Pest vármegye mintájára, Temes vármegye felszólította, hogy vonja vissza körlevelét a vegyes 
házasságokról. vö. VÁRADY, 1924. 211–212. 1840. június 2-án a főpásztorok közös püspöki körlevelet adtak ki, 
miszerint a vegyes házasság csak akkor áldható meg, amennyiben minden gyermek katolikus nevelése biztosított. 
167Az 1822. évi nemzeti zsinat főcélkitűzései az egyházi fegyelemben jelentkező válság és a vallási közömbösség 
térnyerésének közelebbi vizsgálata, okainak feltárása és hatékony orvoslása volt. A felvilágosult jozefinista 
egyházpolitika következtében a szinódus terve már 1802-ben majd 1808-ban is felmerült. Ennek megfelelően a 
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határozatait ismertették Gyarmathyék.168 Céljuk vélhetőleg ezúttal is a konzervatív politika 

propagálása volt. A korábbiakkal megegyezően a szerkesztőség utalni igyekezett a 

társadalomban egyre inkább érzékelhető szekularizációs folyamatok „veszélyeire”. Ezt 

követően várható volt, hogy a lap következő, egyben, mint később kiderült, utolsó évében is 

közöl politikai híreket, és tovább bővíti azok körét. Előszavában a következő tárgyakat jelölte 

meg: res publica civilis ratione sacrorum, hierarchia seu status ecclesiae ac literatura 

recentissima.169 

 

2.3.3 Az Apostoli Szentszék és a konzervatív magyar sajtó 

 

Ahogy azt már röviden fentebb is említettük, Gyarmathyék vállalkozása nem aratott osztatlan 

sikert a hazai egyháziaknál (az ellenzékiekről nem is beszélve). Kérdés ugyanakkor, hogy volt-

e egyáltalán visszhangja az Alpokon túl az első magyar katolikus politikai lapkezdeménynek, 

és miként értékelte Róma a lassan „pápánál is pápább” irányvonalat követő hírközlési 

orgánumot? 

1839–1840-ben az Apostoli Szentszék korábban nem tapasztalt módon komoly 

érdeklődést mutatott a magyar országgyűlések és azok egyházpolitikai vitái iránt. Köszönhető 

mindez a majd egy évtizedes római „szélcsendnek” is, amelyben – komolyabb katonai 

fenyegetettség nélkül – XVI. Gergely pontifikálása, elődjeitől eltérően, viszonylag zavartalanul 

folyhatott.  A bécsi nuncius, Ludovico Altieri és Luigi Lambruschini bíborosállamtitkár 

                                                           
nemzeti zsinat összehívását a megvádolt Somogyi Lipót szombathelyi püspök 1817. november 7-i magyar udvari 
kancelláriai beadványa eredményezte, amelyben a főpap a vallási élet minden terén jelentkező erkölcsi romlásról 
számolt be. A kormányzat azonban nem csupán a katolikus egyház tanácskozó és törvényhozó gyűlését látta a 
közelgő eseményben, így például Koháry Ferenc kancellár a lehetséges témák között említette a kereszténység 
újbóli egységesítését is. Jóllehet a zsinat napirendi pontjai és határozatai konkrét ügyeket vett górcső alá (pl. 
bibliafordítás, Augustineum), mégis a központi törekvés a morális állapotok javítását célozta. A főpásztorok az 
oktatás és a nevelés elégtelenségében, illetve az egyházi szabadság, valamint tekintély csorbulásában vélték 
felfedezni az alapvető problémát. FEJÉRDY, 2017. 66., 86. (Köszönöm Fejérdy Andrásnak, hogy a készülő 
forráskiadás kéziratát rendelkezésemre bocsátotta.) Vö. FEJÉRDY, 2014. 219–235. 
168 De remediis revehendae in populo morum disciplinae. Sion, 1841. május 14. Nr. 28. 109–110; De remediis 
revehendae in populo morum disciplinam a synodo nationali posoniensi propositis. Sion, 1841, máj. 20. Nr. 29. 
113.; Ex actis inditis Synodi Posoniensis: De adminiculis revehendae in Clero seculari Pristinae morum 
disciplinae. Sion, 1841. máj. 25. Nr. 30. 117–118. ; Acta Synodi Posoniensis: De Provisione Parochorum, De 
seminariis eorumque Superioribus, de Ecclesiis et Parochiis. Sion, 1841. május 28. Nr. 31. 121–122.; De disciplina 
scholastica ac educatione in Gymnasiis ac Academiis. Sion, 1841. június 4. Nr. 33. 129–130. vö. De Abusibus in 
Ecclesia. Sion, 1841. jun. 11. Nr. 35. 135–136. „[…] id potius examinandum suscipio: quid debeamus existimare 
de abusibus et disordinibus, in Ecclesia Carholica existentibus.” 
169 Sion, 1842, január 4., Nr. 1. 1. A közügyek a vallás tekintetében, az egyház szerkezete, avagy állapota és a 
legújabb irodalom. 
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levelezésében a magyar katolikus sajtóról, nevezetesen a Sionról is szó esett.170 1840. november 

20-án a nuncius a következőképpen ír:  

 

„Ismeretes buzgalma Margyath (!) apátnak, a Sion újság szerkesztőjének, amelyet [lapot] egy ideje Pesten, a 
prímási [központi] szeminárium betűivel szedve rendszeresen ad ki. Ám a legjobb szándék, illetve az üdvös és 
helyes tanok ellenére, amelyekre egyházi képzése során szert tett, mégsem lehet azonban egyedül elég a 
szerkesztéshez. Buzgalmát sajnos nem alapozzák meg más adottságok, amelyek pedig elengedhetetlenek a sikeres 
kivitelezéshez. Ezért várható, hogy a nevezett lap hamarosan megszűnik, annál is inkább, mivel nem talált 
támogatásra a magyar felsőklérusnál, amely magának tartja fent, hogy korábbi döntése szerint korlátlan 
támogatását egy másik folyóiratnak adja, amely nemsokára megjelenik a fentebb említett városban, több, a 
fentebbinél tanultabb és műveltebb személyszerkesztésében. [Ennek a lapnak] Amelynek elődleges célja az lesz, 
hogy terjessze mindazt, ami az egyházi hírek és tudományok kedvelői számára hasznos. Kötelességemnek fogom 
tartani, hogy ennek első megjelent lapszámait az Ön bölcs ítélőképessége elé terjesszem.”171 

 

A nagyhatalmú Lambruschini bíboros a sajtó kérdésének külön levelet szentelt, pedig 

ekkor magyar vonatkozásban jóval fontosabb események zajlottak, hiszen már javában folytak 

a tárgyalások Lonoviccsal. 1840. december 10-én az alábbiakat írta Bécsbe:  

 

„Kifejezett örömömre szolgál és nem kevésbé a Szentatyáéra is, hogy a magyar felsőklérus védnöksége alatt új 
folyóirat lát napvilágot ama királyságban a vallás védelmében. Szeretném hinni, hogy a lap, a jelenleg Pesten latin 
nyelven kiadott lapnál még hatékonyabb lesz, nem csak azért, mert tudósabb személyek szerkesztik, hanem azon 
okból is, hogy szélesebb körben elterjedt és olvasottabb lesz, mivel az ország nyelvén íródik.”172 

 

A nuncius soraiból világosan látszik, hogy a magyar klérus nem támogatta 

Gyarmathyékat, és a szentszéki követ sem volt teljes mértékben elégedett a szerkesztőség 

felkészültségével. Az államtitkársági válaszból azonban egyértelmű, hogy az ultramontán 

irányzat felé elmozduló latin nyelvű sajtóorgánum Rómában sem aratott osztatlan sikert. A 

kérdés, miért? A választ az adott európai és magyar helyzetben szükséges óvatos politizálást 

nem vállaló latin Sion jelenti. Jó példa erre a lap 1840. évi október 7-i száma, amelyben egy 

meg nem nevezett francia lapnak egy, a magyar püspöki kar körleveléről valótlant állító írására 

jelentetett meg válaszcikket. Eszerint a magyar püspökök körlevelükben a diétákon sokszor 

sérelmezett vegyes házasságok ügyét provizórikusan, a katolikus félnek kedvezően, a 

protestánsoknak sérelmesen kívánták rendezni, és ennek a megoldásnak pápai jóváhagyását 

kieszközölni utazott a csanádi püspök a Szentszékhez. 

                                                           
170 Sem a nuncius, sem az államtitkár nem tett különbséget az időbeli változatokat illetően, egyszerűen Sion 
újságnak nevezik. 
171 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 366r. Ludovico Altieri levele (regisztrum). S. l., 1840. november 26.  
172 Luigi Lambruschini levele. Róma, 1840. december 5. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 H fol. 719r.  
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A Sion tagadta az állítást,173 kiállt a trienti zsinat szerinti rendezés és így a püspöki kar 

körlevele mellett, továbbá várakozását fejezte ki, hogy a Szentszék mihamarabb rendezi az 

ügyet, de nem csak magyar vonatkozásban, hanem egyetemesen, mivel nem tartaná jónak a 

szerencsétlen (emlékű) VIII. Pius féle „germán megoldást”, azaz a trienti zsinat formája alóli 

felmentést.174 Lonovics szerint – aki, éppen nem a trienti zsinati forma megtartásáért ment ki 

Rómába, illetve folytatta a tárgyalásokat a Szentszékkel – a cikkre első audienciáján maga a 

pápa tett elmarasztaló megjegyzést, miszerint:  

 

„Továbbá panaszkodva említé Őszentsége, hogy a Pesti »Sion« minapi egyik Lapjában a Magyar Püspökök 
körlevelét Párisi »l’Univers« ellen ama Bullát175 sértőleg igyekezett védeni.”176   
 

A Szentszék tehát valóban – és jogosan – várt új, felvilágosultabb, azaz a hazai és 

nemzetközi politikában egyaránt hatékonyabb magyar katolikus sajtóterméket. Ez Szaniszló 

Ferenc szerkesztésében, a Pesti Hírlappal egyidőben, 1841. január 1-jén látott napvilágot 

Religio és Nevelés címmel. Szaniszlót 1843–1848 között Somogyi Károly, majd Danielik János 

követte a szerkesztői poszton. A lap fő célkitűzése a vallási és nevelési ismeretek hiteles 

közvetítése és terjesztése volt. Ennek elérésére használt fel a Magyar Szion/Sionnál is már 

bevett műfaji elemeket (könyvismertetés, példázat), de ezeket kizárólag nevelési célzattal, 

közérthető módon megfogalmazva közölte. 

Összegezve elmondhatjuk: a katolikus egyházon belül is egyre többen kezdték 

felismerni, hogy a forradalmak évtizedeiben megkerülhetetlen a hatékony politikai 

érdekérvényesítés, a társadalmi befolyás növelése.177 A közös cél elérését nehezítették azonban 

                                                           
173 „Hinc iam planum est, opinionem quoque de missione episcopi Csanadiensis infundatam esse, ne dicamus 
enim, indulgentia tanta Sanctae Sedis (ut nempe parte quacunque Catholica existente, ministri protestantici 
ceremonias matrimonii peragere queant) leges organcae regni nostri per Sanctam Sedem convellentur, a vere 
apostolico Summi Pontificis zelo ubertim cognito merito exspectamus, adminus Sanctionem Concilii Tridentini 
non modo relate ad Hungariam, sed ad integrum quoque orbem Catholicum manutenturum; sane nihil nos ex 
annalibus Ecclesiae Catholicae magis expunctum vellemus, quam infelicem Pii VII. de a. 1830. bullam, in qua 
episcopos Germaniae a forma Concilii Tridentini, adiunctis licet urgentibus, dispensaverat – dudum iam meninit 
S[anctus] Bernardus, dispensationem nuspiam in dissipationem verti debere – haec itaque si Germanis a longo 
tempore vacillantibus, concessa sunt, utinam ad nullum aliud regnum aut certe ad Apostolico-Marianum nostrum 
non extendantur.” Sion, 1840. október 7. Nr. 22. 86–87. 
174 Lehet, hogy a L’ Univers volt a szóban forgó lap, de a hiba kiküszöbölésére már más lapot, az „Ami de la 
Religion”-t nevezett meg a szerkesztőség. vö.: „In reliquo, cum zelus episcoporum Hungariae redactioni Ami de 
la Religion e folio nostro ceteroquin innotuerit, confidimus errorem quoque hunc de praesulibut (!) nostris apud 
Galliae clerum productum proxima occasione exemptura est.” Sion, 1840. október 7. Nr. 22. 87. 
175 Vélhetőleg VIII. Pius Litteris altero abhinc anno kezdetű breveje és Albani államtitkárnak a brevehez mellékelt 
instrukciójára vonatkozik. 
176 VÁRADY, 1924. 184. 
177 Ez nem azt jelenti, hogy a 19. század első felének katolicizmusa minden előzmény nélkül fedezte fel magának 
a nyilvánosságot, hiszen az egyház intézményei már a kezdetektől fogva nagy jelentőséget tulajdonítottak a minél 
hatékonyabb közéleti szereplésre. 
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a kléruson belüli különböző politikai irányzatok eltérő, sokszor egymásnak ellentmondó 

megnyilvánulásai. Mindenképpen érdekes sajtótörténeti momentum, hogy az egyházi oldalon 

a javarészt politikai sajtóorgánumot mint társadalombefolyásoló eszközt nem a liberális 

katolicizmus  használta először, hanem a  konzervatív oldal. Szerepet játszott ebben a korszak 

sajtócenzúrája, illetve a sokszor hangoztatott, de félrevezető klisé az Apostoli Szentszék 

egyöntetűen konzervatív mítoszáról.  

Az első magyar egyházi politikai sajtóorgánum konzervatív támogatói között említhető 

a körlevélbotrányáról ismert Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök és vélhetőleg a későbbi prímás, 

Scitovszky János, vagyis azok a személyek, akik az országgyűléseken, és egyéb fórumokon 

sem láttak esélyt a protestánsokkal történő kiegyezésre, még a korszakban egyre komolyabb 

problémává váló vegyes házasságok terén sem. Tőlük eltérő véleményt képviselt a Rómába 

delegált Lonovics József, akinek az álláspontja a kérdést illetően, más okból kifolyólag ugyan, 

de meggyezett az osztrák államkancelláréval,  Metternichével, és a reformellenzék 

képviselőivel, miszerint a trienti forma alóli felmentést ki kell eszközölni a Szentszéknél. 

A fentebb idézett levélváltásban jegyzett új periodika minden bizonnyal a Religio és 

Nevelés című, kezdetben főként pedagógiai és oktatásüggyel foglalkozó vallási lap lehetett, 

amely 1841-ben került a nyilvánosság elé, míg az ultramontán színezetű, konzervatív Sion 

1842-ben megszűnt. A konzervatív katolikus sajtóvállalkozásnak nem sikerült sem a hazai, sem 

a szentszéki politikával összeegyeztethetővé válnia, mivel kezdeményezői előbb cselekedtek, 

mintsem a világegyháznak, illetve a hazai viszonyoknak megfelelő politikai párbeszédet 

kialakították volna.”178 

 

2.4 A religio és nemzet elválaszthatatlansága 

 

A religio és nemzet elválaszthatatlanságát bemutató fejezetünkben arra vállalkozunk, hogy 

röviden felvázoljuk, miként értékelte a hazai közélet a bencések európai és hazai tevékenységét 

a 19. század első felének politikájában. Miért volt minden oldal számára elfogadható a 

vallásügyi vitáktól hangos reformkori magyar diétákon a rend, miközben a formálódó, és egyre 

                                                           
178 „(…) quid enim nos aut didicimus aut scire potuimus, qui ante ad agendum quam ad cognoscendum venimus; 
quos in foro, quos in ambitione, quos in re publica, quos in amicorum negotiis res ipsa ante confecit quam possemus 
aliquid de rebus tantis suspicari?” Cicero, De oratore I. 17. c. Az idézetre a latin nyelvű Sion prooemiumának 
egyik lábjegyzete utal, miközben a főszövegben más szerző sorai olvashatók. Vélhetőleg a cikk egy korábbi 
szövegváltozatából maradt benne a nyomtatott verzióban. Kérdéses, hogy mi volt a szerkesztő közlési szándéka, 
de a véletlen sajtóhiba kiválóan mutatta azt a légüres teret, amelybe az egyházi konzervatív oldal kezdett 
belekerülni túl gyors, átgondolatlan politikájával. 



42 
 

inkább erősödő liberális ellenzék rokonszenvét, elismerését is kivívta magának: hogyan vált a 

születőben lévő modern Magyarország politikai vita kultúrájának megbecsült társaságává.179  

2.4.1 A reformkori magyar közélet kedvelt szerzetesrendje: Ordo Sancti Benedicti 

 

Jól szemlélteti a forradalmi-konszolidációs időszakot, illetve annak nehézségeit az egyes 

szerzetesrendek sorsa, például a jezsuitáké. Az új európai politika fényében várható volt, hogy 

XIV. Kelemen jezsuita rendet feloszlató, 1773-as Dominus ac Redemptor kezdetű bullájának 

rehabilitációjára is előbb vagy utóbb sor fog kerülni: még a Szent Szövetség megkötése előtt, 

1814. augusztus 7-én VII. Pius vissza is állította a szerzetesrendet. Annak ellenére, hogy már 

II. József halálát követően voltak kezdeményezések a társaság visszatelepítésére, a Magyar 

Királyságban majd negyven évet kellett várni Pius rendeletének gyakorlatba történő 

átültetésére.180  

A jezsuitákkal ellentétben a bencés rend rehabilitációjára ennél sokkal hamarabb sor 

került. 1802-től ismét létezett a magyar kongregáció.181 Vitathatatlan szerepe volt ebben a 

bencések közéleti megítélésének, hazai elismertségének. Gottfried Wilhelm von Leibniz, aki 

minden szerzetesrend mellé saját tudományágat rendelt, a bencésekre a 

természettudományokban számított.182 Leibniz gondolkodását tükrözi a magyar politikai 

valóság is. A közélet a tudomány továbbadóiként,183 azaz tanítóként számított a rehabilitált 

rendtagokra. Amikor 1782. január 26-án II. József felszámolta a kontemplatív és monasztikus 

szerzetesrendeket valamint a remeteség intézményét,184 a bencés rend vagyona is a vallásalapra 

                                                           
179 Ennek feltérképezése elengedhetetlen a későbbi, XX. századi politika- és társadalomtörténeti események 
pontosabb megértéséhez. Így például annak feltárásához, hogy a magyar keresztényszocializmus és keresztény 
demokrácia kiemelkedő személyei (Giesswein Sándor, Barankovics István) életrajzának miért visszatérő elemei a 
bencés jelenléttel bíró észak-nyugat magyarországi területek. Ugyancsak az egyik legrégebbi bencés falunak, 
Véneknek köszönhetjük a „sajtóapostol” Bangha Béla édesapjának egyházi elköteleződését is, de vitathatatlan, 
hogy a Pannonhalmi Apátság korábbi birtokáról, Tényőről származott Gergely Jenő egyháztörténész is, akinek 
főbb kutatási területei között a politikai katolicizmus, keresztényszocializmus, kereszténydemokrácia privilegizált 
helyet foglaltak el. 
180 A témáról bővebben: PETRUCH, 1992. Amennyiben figyelembe vesszük a pápai abszolutizmussal szembeni 
janzenizmus klérusbeli elterjedtségét Magyarországon, felvetődik a kérdés, hogy mennyiben volt a világin túl, az 
egyházi oldal kívánalma is a jezsuiták távoltartása. Vö. SIMMONDS, 2010. 90–106.  
181 ICKX, 2016. 63–82. 
182 A természettudomány soha sem állt messze a rendtől. Már a késő középkorban, főként a 11. és 12. században, 
az orvostudományt művelték a szerzetesek.  A 14. századtól kezdve aktívan foglalkoztak a naptárreformmal. A 
reneszánsztól főként az itáliai és német területek rendházaiban foglalkoztak asztronómiával és matematikával. A 
18. század gondolkodásmódjának köszönhetően a rend tudós tagjai még nagyobb figyelemmel fordultak a 
természet irányába. A német, főleg a bajor terültek jártak élen ebben. SCHMITZ, 1998. 296–308. 
183 vö. „szintolly hasznos a Karthausiak […] ájtatos imádsága, mint a Benedictinus társulatok tudományos 
buvárkodása […]”. LONOVICS, 1851b. 56. 
184 1783-ban a trinitáriusok, majd 1786-ban a hieronimiták, kamillánusok, paulánusok és pálosok következtek. 
Mindezek után rendek felszámolására már nem került sor, de rendházakat ezt követően is zártak be. VELLADICS, 
2001. 3–42. 
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szállt.185 Miután I. Ferenc 1802. április 25-én186 visszaállította a magyar kongregációt187, kettős 

feladatot tűzött ki a rend elé: az istentisztelet előmozdítását és az ifjúság nevelését.188 Kollonich 

László, kalocsai érsek ezt a következőképpen fogalmazta meg:  

 

„Minden fáradozástok, gondoskodástok arra fordítsátok, hogy a gondozástokra bízott ifjúság az igaz hitben erősen, 
a jó erkölcsökkel, minden erénnyel fölékesítve kerüljön ki a kezetek alól. Így adtok az egyháznak igaz fiakat, így 
a fejedelemnek hűséges alattvalókat, így a hazának hasznos polgárokat.”189 

 

A hazának hasznos polgárai idővel azonban eltérő módon vélekedtek a szerzetesrendek 

jövőjét illetően. A kérdés először az 1825–27. évi országgyűlést követően a rendszeres 

bizottsági munkálatok felújítása során kapott nagyobb nyilvánosságot.190 A vármegyék 

általában fokozottabb állami vagy egyházi ellenőrzést kívántak.191 A rendek általános 

megítéléséről elmondható, hogy kifejezetten a jezsuitákkal szemben érzett erős ellenszenvet a 

liberális oldal. A vegyes házasságok problémájának rendezésében is jezsuita politikát véltek 

felfedezni az ellenzékiek, amely állítást azonban az egyházi oldal, illetve annak vezérszónoka, 

Lonovics József igyekezett cáfolni. 

 

„Mivel ezen argumentummal én éltem legelőször ez országgyűlésen, hihetőleg engem értett Borsod Vármegyének 
nagy érdemű s tudós követje, midőn az állítá […] quidquid Lex non prohibet, permittit, az Istenben boldogult 
Jesuitáktól kölcsönöztetett. […] Bizonyossá tehetem az érdemes követ urat, hogy én az említett argumentumot, 
sem ezen Istenben boldogult szerzetes atyák tanításaiból, sem a követ úr által említett Seminariumok 
bibliothecájából, hanem parányi értelmemből merítettem.”192 

  

A jezsuiták említése során is többször utaltak a rend tudományos mivoltára, hasonlóan a 

bencésekhez, ám ahogyan a fentebbi példa mutatja, főként a politikai érvelésnél használták 

tételeiket, számos esetben ironikus megjegyzések formájában. Ez történt a papi tized tárgyalása 

során is: 

 

                                                           
185 A bencéseket egy későbbi hullámban, 1786-ban oszlatták fel.  
186 A Rómába visszatérő VII. Piust mindamellett, hogy magyar huszárok kísérték Pesorotól a székvárosig, a 
köszöntők között Somogyi Dániel egykori pannonhalmi főapátot is helyet kapott, aki rendje visszaállításáért járt 
közben az új egyházfőnél. Ercole Consalvi államtitkár már 1801-ben kérte is erre a királyt. KATUS, 2007b. 77. 
187 A cisztereket és a premontreieket is ekkor rehabilitálták, illetve váltak a bencésekkel együtt tanító renddé. Erről 
bővebben a teljesség igénye nélkül: MESZLÉNYI, 1933. 303–329.; KOVÁCS, 1998. 195–201.  
188 KATUS, 2007a. 112.  
189 Uo. 
190 FAZEKAS, 1997. 141–158.  
191FAZEKAS, 1999.  
192 KLÖM III. 435. 
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„A tudós jesuiták, kik annak idejében hatalmas logicusok voltanak, szerettek azon mondással élni: Quod oritur 
moritur. Igaz tehát szerintén hogy minden hosszúnak vége van egyszer, és így a papi dézmának is csak el kell már 
egyszer törültetni.”193 
 

Az igazán heves összetűzéseket azonban a Jézus Társasága magyarországi befogadása körüli 

viták generálták.194 

A bencések esetében, ahogyan ezt már Leibniz is érzékelte, az állandó jelző a „tudós” 

kifejezés volt. Nem meglepő, hogy egyes képviselőin túl, általánosságban is tisztelet, elismerés 

övezte a rendet: 

 

„Arany századok valának azok [t.i. 11. és 12. század] igen is, de nem a nép jó léttére, nem a pallérozódásra, s a 
tudományokra nézve. Napkeleten fénylett akkoron a cultura, Nyugati Europában legfeljebb a Spanyol Országi 
maurusok és arabsok, s a mindég tudós, és tolerans Benedictinus Szerzet falai között találtak menedék helyet, az 
egyebüt tüzzel vassal üldözött szép tudományok […].”195 
 

Az országgyűlési jelenlét szinte mindig is biztosított volt a bencések számára. 

Magyarország egyetlen praelatus nulliusa a pannonhalmi főapát volt, aki minden, nem 

közvetlenül a püspöki stallumból származó jogot magáénak tudhatott és a püspöki 

joghatóságtól független terület felett diszponált.196 Bár a rend eltörlésével parallel módon nem 

kaptak meghívót 1790-ben, de megelőzve a rehabilitációt 1796-tól ismét várták őket a 

diétára.197  Ennek megfelelően a rend kivette részét a hazai törvényalkotásból, amelynek vitái 

egészen Rómáig hangoztak.  

Az országgyűléseken túl, amelyeknek eseményeit különös figyelemmel kísérte 1839–

40-ben a római kúria, a magyar-szentszéki diplomáciai kapcsolatoknak is mindig kiemelkedő 

részét képezték a szerzetesrendek, így a bencések is. Több ízben kellett például a Szentszéknek, 

illetve a nunciusoknak a magyarországi szerzetesség életébe beavatkozni, kiváltképp az 1760-

as években. Az illetékes kongregáció a nunciuson keresztül intézkedett, aki egy hazai személyt 

(püspököt, apátot) bízott meg az ügy kivizsgálásával. Ilyen eset volt például Sajghó Benedek 

főapát önkényes kormányzásának feljelentése, amely során a rendi vezetés reformját kérték a 

                                                           
193 Uo. A papi dézsma eltörléséról szóló javaslatot az egyik legismertebb szabadelvű szónok, Palóczy László, 
Borsod vármegye követe tette az 1834. augusztus 19-i kerületi ülésen. Palóczy pályáképéről bővebben. PÁLMÁNY, 
2011. II. 1068–9. Kifejezetten az 1830-as évekbeli működéséről: FAZEKAS, 1998. 70–106 
194 FAZEKAS, 1999.  
195 KLÖM III. 474. Az elismerő jelzőkkel Palóczy illette a rendet az 1834. augusztus 28-29-i kerülti üléseken a 
szabad királyi városok tizedmentessége mellett tett felszólalása kapcsán.  
196 SZIJÁRTÓ, 2010. 416. 
197 Uo. 
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szerzetesek Rómától.198 A 19. század első felében a rend visszaállítását199 követően annak 

privilégiumai kerültek a politikai csatározások kereszttüzébe. Nem véletlen, hogy a 

vallásügytől hangos diétával egy időben, 1834-ben, a rend, pontosabban az apát jogait, 

kiváltságait vizsgálta a római államtitkárság is.200 Az 1839–40. évi diéta és azt követően 

Lonovics József szentszéki kiküldetése során a bencés rend és a Szentszék között nem volt 

jelentősebb levélváltás. A hivatalos sematizmusok megküldésén,201 illetve az azokra kapott 

válaszokon túl,202 az apát, Kovács Tamás haláláról és utódja megválasztásáról érkezett csak 

tájékoztatás Rómába.203 Ez nem meglepő, mivel a Szentszék minden figyelmét a magyar 

országgyűléseket átitató eszmére, a vallási toleranciára összpontosította. 

Nem csupán a rend évszázados hagyományai és újkori, tanítói profilja eredményezte a 

pozitív, elfogadó visszhangot, hanem kiemelkedő formátumai,204 úgy mint Guzmics Izidor, 

illetve a későbbi nemzedékhez tartozó fizikus Rónay Jácint vagy a régész Rómer Flóris is 

jelentős szerepet játszottak abban. Ez utóbbi két tudós a pozsonyi akadémián tanított a későbbi 

főapát, Kruesz Krizosztommal együtt. A győri katedrán a matematikus Bresztyenszky Béla 

oktatott, de a város bencés közösségéhez köthető még a filozófus Stanke Leánder és Czuczor 

Gergely is. 1817 és 1821 között pedig Deák Ferenc volt az akadémia hallgatója, így a haza 

bölcsének liberális katolicizmusát bencés neveltetése is jócskán formálta.205  

Bár az újkor elsősorban oktatói és – főként kultúr – politikai szerepvállalást szánt a 

rendnek a magyar közéletben, mégsem hagyható figyelmen kívül a korábbi, évszázados Ora et 

labora monasztikus életforma elismerő visszhangja. A korban divatos vallási indifferentizmus 

ellenére – vagy még inkább amiatt – az ima és munka alapú élet valós tiszteletet vívott ki 

magának, illetve – minden támadás ellenére – hatással volt környezetére.206   

                                                           
198 VANYÓ, 1986. 89–106, 371–433. idézi KATUS, 2007b. 56. Sajghó a hazai politikába is ismertté vált, amikor a 
pálosok generalis priorjával szembeni precedenciaigényét két ízben (1722, 1728) is felterjesztette a király és a 
prímás elé. Az ügyet csak Mária Terézia „reverendus” cím adománya oldotta meg, amellyel a kérdést az apátnak 
kedvező módon oldották meg. A sors iróniája ugyanakkor, hogy a következő országgyűlésekre a pannonhalmi 
elöljáró nem kapott meghívót. SZIJÁRTÓ, 2010. 417. 
199 Vö. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 1, Fasc. 1.   
200 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 77, Fasc. 22. 
201 Jelentés az apát haláláról és a sematizmus megküldése. Szent Márton hegye, 1841. január 18. ASV Arch. Nunz. 
Vienna, 281 I fol. 73r. 
202  Vö. Egy korábbi sematizmusra küldött nunciusi válasz. 1839. január 19. ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 A foll. 
6r–v.  
203 Altieri levele (regisztrum). S. l., 1841. február 1. ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 B fol. 21v.  
204 Vö. ADRIÁNYI, 2016. 105–108. 
205 FAZEKAS CS., 2008. 9–18. Visszaemlékezései és megnyilatkozásai hívő személy képét ábrázolják, bár „a vallás 
formái iránt kevés hajlandóságot mutatott”.  
206 Ennek fényében Széchenyi István naplójában a Szent Benedek reguláját szigorúan betartó trappista rendről a 
következőképpen írt: „Minden igyekezetemmel azon voltam, hogy fogékony hangulatban közeledjem egy olyan 
helyhez, mely bízvást a legizgalmasabb és legmélyebb benyomásokat hagyhatja hátra lelkünkben. […]. Téboly ez 
vagy valóság? […] De Rancé úr volt a reformálójuk. Ám ezek még szigorúbban élnek, mint ő: szóról szóra követik 
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2.4.2 A „liberális” egyházi sajtó mintája: „Semmi sem teszi az országot boldogabbá, mint a 

valódi polgári szabadság.”207 

 

A fentebb említett Guzmics Izidor mindamellett, hogy bakonybéli apátként részt vett az 

országgyűléseken, fontos alakja a hazai sajtó korai történetének. 1820-ban indult ugyanis az 

Egyházi Értekezések és Tudósítások, majd azt követte a későbbi Egyházi Tár, illetve Egyházi 

Folyóíráshoz.208 Az Egyházi Tárat a bencés Guzmics, míg az Egyházi Folyóírást Kovács 

Mátyás egri egyházmegyei tanár alapította. Ezek a lapok már a művelt katolikus 

nagyközönséget célozták meg. Az első politikai hitbuzgalmi hetilap azonban az említett Magyar 

Szion/Sion209 volt, amely 1838-ban jelent meg, megelőzve a már valóban úttörő vállalkozásnak 

számító Religio és Nevelést. A Gyarmathy János szerkesztette periodika valódi újdonságot 

jelentett elődjeihez képest, amely lapban Guzmics is többször publikált. 

 Guzmics Izidor saját lapját az 1832–36. évi diétával egy időben, 1832-ben indította el. 

A Vallási és Egyházi Tárat elsősorban teológiai lapként tartják számon, valójában azonban 

jelentős közéleti tartalommal bírt.  

 

„Az első religio […] a természeti, a legvilágosb, a legegyszerűbb, melyen minden későbbi religionak […] alapulnia 
kell, ha hasznos, czélirányos akar lenni.”210  

 

A természeti törvények prioritásának elismerése egybevágott a korszellem által 

hangoztatott érveléssel. Ez még nem is lenne meglepő egy bencés szerzetestől, aki státuszából 

kifolyólag résztvevője volt az országgyűlésnek, hiszen a konzervatív oldal gyakorta élt az 

ellenzék szókészletével. A ius naturale-t azonban Guzmics  a  keresztény hagyományokból 

vezette le,211 ahogyan arra a lap ars poeticájában is utalt: „Mindent megpróbáljatok és a jót 

                                                           
Szent Benedeket. […] Az én véleményem az, hogy az Istennek, ha van, nem lehet visszatetsző, ha őt szerető 
teremtmények többet tűrnek és szenvednek, mint szavak azt kifejezhetnék. – Mindennek, ami földi, ez a 
megtagadása, a testnek ez a sutbadobása alkalmasint lélekemelő – mert az embernek egymással folyton küzdő két 
része nyer vagy veszít a kölcsönös nélkülözés, vagy jólét által.” Széchenyi valláshoz fűződő kapcsolatáról 
árulkodó gyónásának leírása. Saját bevallása szerint őszintén megvallotta gyóntatójának, mely hibáival nem kíván 
felhagyni és mely szokásokat gyakorol csak formailag vallásából. SZÉCHENYI, 2002. 208, 212–213. 
207 Vö.: „Az egyház függetlensége még a polgári szabadságnak is érdekében fekszik.” LONOVICS, 1851b. 40. 
208 HERMANN,1973. 412.  
209 A Magyar Szionról bővebben BÁRÁNY, 2015. 11−25. 
210 Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1832, I. Vol. 27.  
211 Vö. „Principium autem exterius movens ad bonum est Deus, qui et nos instruit per legem; et iuvat per gratiam” 
PIZZORNI, 2000. 5. vö. Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1838, XI. Vol. 20. „Mit tegyen most már a Luther szellemében 
élni halni kívánó protestáns keresztény?” „Mit tegyen most már a Luther szellemében élni halni kívánó protestáns 
keresztény?” tette fel a kérdést Guzmics „Religio. Az ész igazai a religio ügyében” című tanulmányában.  
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tartsátok”,212 illetve „Quaecunque apud alios omnes praeclare dicta, ea nostra sunt 

christianorum”.213 Már a fenti idézetből is kiolvasható, hogy a bakonybéli apát lapjában nem a 

katolikus, hanem az összkeresztényi nézőpontot hirdette. A lap olvasóira kettős hatást 

igyekezett gyakorolni: egyrészt a felvilágosodás szakrális forrásaira hívta fel a figyelmet, 

másrészt a kereszténység egységére. Ezt a politikai üzenetet következetesen képviselte 

apologetikai sajtótermékében. Esszéiben, amelyek egy-egy fő témára fókuszáltak, a kor 

támadásait igyekezett pontról pontra cáfolni a vallás védelmében, amely fogalmat elsőként vett 

górcső alá. Így a zsidó hit védelmében (!) tagadta annak csupán törvényi kereteken belül történő 

megvalósulását, és ezáltal a kereszténység szertartásokban kimerülő lényegét. 

 

„S mely igazságtalan biráji az ó testamentumi religionak korunk azon bölcsei, kik illyeneket olvasván, nem átalják 
a világgal elhitetni akarni, hogy ez a religio csupán szertartásokból állott, mellyeknek pontos tellyesítésüktől várák 
egyedül a zsidók bünök bocsánatát és Isten segedelmét […].”214  
 

„Semmi sem teszi az országot boldogabbá, mint a valódi polgári szabadság. Erről gondoskodott Móses. A polgárok 
különségének megszüntetése, az igazságos törvények behozása, az emberiség előmozdítása, a kegyesség és 
szelídség, melly még az oktalan állatokra is kiterjeszkedik, gyakori parancsolás, a részrehajló ítéletek tilalma, a 
kölcsönös szeretet és bizodalom ajánlása; mindannyi eszközök voltak, a polgári szabadság megerősítésére.”215 
 

A helyesen értelmezett vallásgyakorlatból vezette le a polgári nemzet megvalósulásának 

lehetséges módját. Az államot mint emberi társulatot, gyökereire nézve a vallásból 

eredeztette,216 amelynek alapja a természetjog, azaz a gyakorlati ész.  Így a kizárólag jogra 

épülő politikai hatalom egyedüli hatékony „kötőszövetének” a religiót látta. A közös ügyek 

megvitatásához, a summum ius summa iniuria cicerói elv alapján jogosan, szükséges politikán 

túli szervező elvként mutatott rá a vallásból származó morál államformáló erejére, annak 

nélkülözhetetlenségére.  Ugyanezt vallotta – az Ipolyi-gyászbeszéd szerint Kölcsey-barát217 – 

                                                           
212 1 Thessz 5, 21.   
213 Vö.: S. Iustinius, 1 Apol. 44: PG 6, 395: „Atque omnia quaecumque de immortalite animae, vel poenis post 
mortem, vel caelestium rerum contemplationem, vel similibis sentetiis, tum philosophi tum poetae dixerunt, 
sumpto ex prophetis argumento, et intelligere res illas potuerunt et exposuerunt. Hinc omnibus videntur inesse 
veritatis semina.” Ezt foglalja össze: 2 Apol. 13: PG 6, 466.: „Quaecumque igitur apud alios omnes praeclare dicta, 
ea nostra sunt christianorum.” vö.: Tertullianus, Apol. 17: PL 1, 376.  
214 Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1832, I. Vol. 36. 
215 Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1838, XI. Vol. 97. 
216 „S e kisebb nagyobb társaságoknak [t.i. nemzetségek, nemzetek] mi volt az alapjok? mi összetartó, tökéletesítő 
fő elvök? Hit, religio. Ab Jove principium.” Vallási és Egyházi Tár, Pest, I. 1832. I. Vol. 64. 
217 Vö. „Lonovics és Guzmics […] nem csak honfiui rokonszenvvel, nemzeti irodalmi munkálkodásuk kölcsönös 
támogatásával viseltettek Kölcseyvel egymás iránt, hanem a kegyelet és barátság azon meleg és nemes érzetével 
is […]! Ezen közelebbi személyes viszony Kölcsey és Lonovics közt ugyan rövid ideig, alig egy évig tartott.” 
IPOLYI, 1868. 20–21.; HORVÁTH, 1868. 322. 
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Lonovics József is, aki ennek megvalósulásához azonban elengedhetetlennek tartotta az 

államtól független egyházat. 218 Igaz, mindezt „nyíltan”219 csupán1851-ben jegyezte le.220 

Guzmics a hitből fakadó erkölcs221 és ész alkotta jog kettőséből vezette le tételét, 

miszerint a szabadság, egyenlőség jogi kategóriája kizárólag a helyesen és abszolút módon 

értelmezett testvériség szellemében értelmezhető.222 

 

 „[…] milyennek kell lennie a fiui szeretetnek a köz atya, a testvér, az egész nemzetség aránt. […] a kereszténység 
egytestvér khariszeinek, eggyetméből származik […] embertársainkat, mint annyi testvéreinket, egy szent, kegyes 
atyának gyermekeit, egy méltóságu, rendeltetésü polgárait ugyan azon egy erkölcsi világnak, minden vér, nemzet, 
nyelv, nem és helyzet különbsége nélkül, egyedül erkölcsi érdemeikre tekintve, becsülve az egésznek javát a kinek 
kinek jutott részekben munkálva223 […]”.224  
 

A bakonybéli apát, ahogyan a jogot a társadalom szervezésében, úgy a hagyományokat 

a vallás tekintetében nem találta elegendőnek. A közösség alapját adó religio helyes 

értelmezését és gyakorlatát ennek megfelelően létfontosságúnak vélte a társadalom 

szempontjából, mivel általa a világi igazsághoz juthat el az ember. Érvelésében a természeti 

törvények alapján az egyetemes jogrend, az egalitárius társadalmi morál és a közösségi ethosz 

                                                           
218 Vö. LONOVICS, 1851b. 5. A religio lényegének leírásához Lonovics is Montesquieu-t idézi: „A religió java, úgy 
mond, egészen mást kíván, mint a földi országoké. Egy jeles iró (!) azt állítá magáró, hogy ő igen örvend, 
valahányszor beteg, mert a betegség a keresztény valóság alapja.”   
219 Vö. HHStA KA CA s 176. De libera communicatione cum S[ancta]  Sede Apostolica. (? ad C.A. 1765/1844.) 
A Lonovics-misszióhoz köthető, szentszéki szabad kapcsolattartást tárgyaló dokumentum ugyanezzel az érveléssel 
élt az állam és egyházi feladatkörök szétválasztásakor. A tanulmányról a későbbiekben még bővebben lesz szó. 
Bár Lonovics egyházpolitikai tartalmú kiadványáihoz (vö. LONOVICS, 1834; LONOVICS, 1851a; LONOVICS, 1851b) 
nem adta nevét, egyértelmű volt szerzősége a kortársak előtt. 
220 „[…] a polgári hatalomnak közvetlen czélja az emberek anyagi jóléte levén, e czél elérését illető 
intézkedéseinek s törvényeinek végrehajtására szinte csak anyagi eszközökkel bír, s mivel hatósága a lelkiismeret 
szentélyéig nem terjed, kénytelen a cselekvés puszta legalitásával […] megelégedni, hogy a törvény betüje 
teljesítessék, habár aztán remény vagy félelemből, vagy bármilly önzésből történjék is az. Hogy a polgárok 
cselekvései morálisok legyenek […] ezt csak az egyház képes eszközölni. […]. Ezt azonban csak független egyház 
teheti. A státus által leigázott egyház, ha a státushatalom eredetét Istentől származtatja, vagy törvényei iránt 
engedelmességet parancsol, híveinél hitelre nem talál. LONOVICS, 1851b. 38–39. 
221 Vö. „A  moral elkerülhetetlenül religiora vezet […].” Imanuel Kantot idézi Guzmics. Vallási és Egyházi Tár, 
Pest, 1832, I. Vol. 54.  
222 A tételt Lonovics a nemzetek feletti kapcsolatokra is kiterjesztette.:„Habár a nemzeteket egymástól eredet, 
nyelv s tengerek szakasztják is el, de az egyháznak jutott azon magasztos rendeltetés, hogy őket ugyanazon hit 
örök igazságaiban, ugyanazon boldog remény szent epedéseiben, ugyanazon szeretet édes kapcsaiban fűzze össze, 
s önkeblében reájok nézve a szabadság, egyenlőség s testvériség nagy neveit, ezek legnemesb értelmében 
valósítván, őket egy közös érdekű nagy családdá olvassza.” LONOVICS, 1851b. 41. 
223 Vö. „[…] a földdel, amelyen élnek, mint nevelőanyjukkal kell törődniük, s ha valaki rátámad, meg kell 
védeniük, polgártársaikat pedig édestestvéreiknek  […] kell vallaniuk […]. Szóval ti mind, akik az államban éltek, 
édestestvérek vagytok […] csakhogy teremtőtök közületek a vezetésre alkalmasokba születésükkor aranyat kevert 
[…] az örökbe és segédeikbe ezüstöt, míg a földművesekbe és kézművesekbe vasat, illetve bronzot.” PLATÓN, 
1989. 135−136. 
224 Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1832, I. Vol. 39. vö.: „[…] mikor nemzeti és vallási gyűlölség, folyvást háborkodás 
uralkodott, s némüleg isteni parancsolaton alapult, a zsidók és egyéb nemzetek között. S mely szépen 
valóságosodott ez a tiszta kép a keresztény egyház által, mely minden nemzet-, nyelv- és személyválogatás nélkül 
vevé kebelébe az embereket […].” Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1832, I. Vol. 77. 
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együtthatójának gyakorlati és fenntartható modelljét adta közre olvasói számára, melynek 

alapját az igazságosságban határozta meg. 225  

„Nemesb, rendeltetésünkkel egyezőbb ösztön nincs bennünk, mint az igazság ösztöne. Első könyvök az Istentől 
kijelentett igazságoknak a természet.”226 
 

„Nem azt mondja a szent költő Isten barátjának, a ki ünnepeket ül, áldozatokat ád, mosódzik; hanem az istenfélőt 
és emberszeretőt; a ki igazság utján jár, s mindenben követi azt.”227 
 

„Lélek az Isten, s a kik imádják őt, szükséges hogy lélekben és igazságban imádják őt.”228 

 

Vallás és társadalom elválaszthatatlanságának igazolásához a keresztény források 

mellett profán filozófiára is hivatkozott, illetve a reformellenzéket is megszólaltatta, ahogyan ő 

fogalmazott, „kik szabadabb véleményeik miatt a religio ellenségeinek tartattak.”229.  Szent 

Ágoston mellett, idézte többek között Platónt,230 Rousseaut,231 Kantot, illetve Széchenyi 

Istvánt.  Kölcsey Ferenc gondolataival232 megerősítette a vallás a természeti törvények, 

valamint az abból származó nemzetfogalom összeegyeztethetőségét, illetve a religio jobbító 

szerepét a társadalomban. Ennek megfelelően idézi a bakonybéli apát Cselkövi gondolatait 

folyóirata hasábjain: 

„A vallás az az isteni folyam, mely az egész pallérozatlan emberi nemzeten keresztülhabzik […] sok esetbekben 
minden tudomány, polgári alkotvány és törvény helyett szolgála […] az a menedék, mely a természeti jusnak 
gyengeségét legelőször oltalomba vette, s melyből a nemzeteknek jusaik, a magok kicsinységében, legelébb 
kiszállani merészeltek […]. […] S minden vallás […] megtanít bennünket arra, amit oly forrón tudni óhajtunk, de 
amit vizsgálódás által soha bizonyosan nem tudhatunk, felmutat előttünk bizonyos célt, mely bennünk nemesb, 
[…] s nagyobb.”233 

                                                           
225 Vö. HABERMAS– RATZINGER, 2007. 21–24. Habermas felhívja a figyelmet a jogon túli „egyesítő” kötelékre, 
miszerint az állampolgári státusz beagyazódik bizonyos civil társadalomba, mely önként politika előtti forrásokból 
táplálkozik, a szolidaritásra.  
226 Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1832. I. Vol. 111. vö. „A természet törvénye, Istennek örök igazsága szent és 
változhatatlan.” Deák indítványozta zalai megyei felirat a vegyes házasságok kérdésében Lonovics missziója ellen. 
MARCZALI, 1890. 18. vö. Pesti Hírlap, 1841. január 27. 
227 Vallás és Egyházi Tár, Pest, 1832. I. Vol. 37. 
228 Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1832. I. Vol. 44. 
229 Vallás és Egyházi Tár, Pest, 1832. I. Vol. 51. 
230 „Ki a religiot megtámadja, az emberi társaság minden alapait megrendíti.” Vallás és Egyházi Tár, 1832. I. Vol. 
53.  
231 „Philoszophus! a te erkölcsi törvényeid szépek; de légy olly jó, mutasd meg nékem azt, a ki azoknak kötelező 
erőt adott!” Vallás és Egyházi Tár, 1832. I. Vol. 53. 
232 Guzmics jelentősebb terjedelemben idézett Széchenyi Istvántól is, aki azonban a vallás kötelezettségét értelem 
helyett inkább érzelmi okokkal indokolta. Vö.„A hit olyan lánc, mellyel az emberiség össze van kapcsolva a 
Mindenhatóval; a szó szentsége köti az uralkodót elválhatatlanul hív jobbágyihoz, s ezek tántoríthatatlan hívsége 
alkotja a thronus rendíthetetlen erejét.” Vallás és Egyházi Tár, 1832. I. Vol. 62. 
233 KÖLCSEY, 1975. 457–459. vö. Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1832, I. Vol. 58.  
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Ahogy korábban említettük, a rendi országgyűlések a 18. század második felére 

szakítottak a vallási megosztottság kérdésének elsődlegességével,234 bár az ellentétek valójában 

nem csitultak, a korai 19. század vallásossága lassan-lassan kezdte felismerni a felekezeti 

megbékélés szükségességét. Élen járt ebben Guzmics Izidor, aki fentebb említett folyóiratának 

hasábjain, egyéb korábbi irodalmi műveivel megegyezően,235 az 1832–36. évi országgyűlés 

alatt protestáns vagy épp felvilágosult filozófus szerzőket is megszólaltatva, kiállt a helyesen 

értelmezett emberi jogok (szabadság, egyenlőség) és a kereszténység (testvériség) egysége 

mellett.  Jelentős mértékben járult hozzá ezáltal a reformellenzéki politika formálódásához, 

amely a feudális jogrendszer felett pálcát törve sürgette a vallási reformokat,236 nem engedve 

semmiféle kompromisszumnak, amely a későbbi megoldás, azaz a teljes lelkiismereti és 

vallásszabadság lehetőségét ódázta volna el. A fentebbi eredmények fényében vitathatatlan, 

hogy a bencések tudománypolitikája és közéleti szerepvállalása jelentős mértékben segítette a 

modern Magyarország kialakulását, amikor a feloszlatást követő újraindulás nehézségein túl a 

korábban nem ismert méreteket öltő szekularizáció korszelleme is kihívások elé állították 

nemcsak a szerzeteseket, az egyházakat, de a vallásos köztudatot is. A tudós rend korábbi 

monasztikus életmódjának akciórádiusza tanítói munkásságuknak köszönhetően 

megsokszorozódott, amelyet egyéb politikai szerepvállalásukkal (pl. országgyűlési felszólások, 

magyar nyelvű sajtóorgánum létrehozása) csak fokoztak.   

  

                                                           
234 SZIJÁRTÓ, 2010. 268–280. 
235 Vö. GUZMICS, 1822.; GUZMICS, 1824.; GUZMICS, 1836.; GUZMICS, 1828.  
236 […] a politicai reformokat a vallásszabadsági reformnak megelőzni kelletik” KLÖM VI. 456. 



51 
 

3 A diplomata pálya alapja 

3.1 A fiatal papnövendék 

 

Lonovics József 1793. január 31-én Miskolcon látta meg a napvilágot Lonovics János és Klausz 

Terézia mindszenti lakosok gyermekeként.237 Miként ő fogalmazott, polgári származásának238 

köszönhetően elemi tanulmányait Miskolcon végezte, majd 1808-tól az egri szemináriumba 

lépett, ahol filozófiát és teológiát tanult. Lonovics József papi pályáját az egri érsekségen kezdte 

meg. Pappá szentelése után Fischer István egri érsek mellé került szentszéki jegyzőként, majd 

érsekségi titkárként. A főpap halála után utódja, Pyrker János László mellett is titkári pozíciót 

töltött be. Egyházi és politikai pályafutásának kezdetét általában későbbi beszédeihez kötik. A 

fiatalkori egri évek azonban komoly hatással voltak a későbbi csanádi püspök, majd egri, illetve 

kalocsai érsek életére, személyére. 

Későbbi hírnevét alapos felkészültségével és pontos, precíz tudásával alapozta meg, 

amellyel már a szemináriumban kitűnt kortársai közül. Ez azonban nem lett volna elég a sikeres 

papi, illetve diplomata pályához. A szemináriumban a tanulmányi előmenetelen túl 

figyelemmel voltak a jelöltek alkalmasságát jelző egyéb tulajdonságokra is. Az idősebb, vezető 

hallgatók, az úgynevezett ductorok háromhavi, illetve az azokra épülő féléves rektori jelentések 

a tanulmányokon túl a diákok karakterét, nyelvtudását, elhivatottságát, jellemét, jó és rossz 

szokásait is lejegyezték. Ezek az információs táblázatok kerültek az elöljárók elé, akik ezek 

alapján tájékozódhattak a fiatal Lonovics Józsefről is. A hallgatótársak személyesebb adatokat 

tartalmazó táblázatai mellett a rektor is készített összefoglalókat a diákokról. Nováky József 

igyekezett azonban az iskolarendszerhez viszonyítva (tantárgyak, nyelvismeret) rendszerezni a 

kérdőíveket. Lonovicsot minden táblázatban a legtehetségesebbek (praestantia) között tartották 

számon, aki a tanulmányok terén is az eminensek közé tartozott. Nyelvtudását illetően 

tanulmányai első éveiben csak a magyart jelezték, idővel azonban a középfokú szláv239 ismeret 

is megjelent nála. A szónoki képességeiről első évben még nem tettek utalást.240  

                                                           
237 Keresztlevelében egyetlen dátum szerepel a születési és a keresztelési időpont megjelölésénél: 1793. január 31. 
Ennek tudható be, hogy a szakirodalom ezt a dátumot jegyzi Lonovics József születési időponjaként. Saját 
bevallása szerint azonban 1793. január 24-én született Miskolcon. EFL Biographiae Cleri Dioecesis Agriensis anni 
1825. Vö. Lonovics József levele, Pest, 1843. (?) Születésnapján írt levelének dátuma olvashatatlan. ÖNB SHaD 
Autogr. 64/31, Blatt 1.  
238 „Parentibus civilis conditionis” vö. EFL AN Biographiae Cleri Dioecesis Agriensis anni 1825. 
239 Feltehetőleg a szlovák nyelvről lehetett szó.  
240 EFL AN 3055. Seminarium: informationes rectoris 1804–1815; EFL AN 3052. Seminarium: Informationes 
ductorales 1811–1816. 
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A szeminárium első évében élénk (excitatus) természetűnek írták le és alkalmasnak 

tartották a papi pályára. Másodévben már kiváló szónokként jegyezték, de még mindig utaltak 

heves temperamentumára. A harmadik évfolyamban a magyar mellett a középszintű szláv 

nyelvtudását is feltűntették, illetve a következő tanulmányi év táblázatai már német 

nyelvismeretéről is tájékoztattak a fiatal Lonovics Józsefet illetően, aki egy évvel később 

viceductorként, illetve praefectus cantusként működött. Diakónusként az ötödik évfolyamban 

az addigi nyelvek mellett már a franciát is középszinten beszélte. A rektori jelentések az első 

két éven túl nem tettek utalást heves természetére, helyette a jeles, derék jelzővel írták le 

magatartását.241 

A ductori jelentések személyesebb jellegük miatt, több információt tartalmaznak a 

növendékekről, mint az objektivitást valamelyest jobban szem előtt tartó vezetői összefoglalók. 

A táblázatokból kiderül, hogy – szemét leszámítva242 – egészségével semmi gond nem volt, 

nem tartozott a betegeskedők közé. Házon belül és házon kívül egyaránt művelt viselkedésű, 

illetve „sermo prelumque levis”, azaz többnyire finom, könnyed beszédű volt. A felszentelésre 

és a papi szolgálatra elkötelezett ifjúként írták le. Nem vonta ki magát a közösségi életből, az 

előírt imák vagy elmélkedések alól, jóllehet néha megtörtént, hogy késve csatlakozott a reggeli 

áhítathoz. Általában alázatos imaéletűnek jellemezték.243 A szeminárium szabályzatát 

figyelmesen betartotta. A papi, illetve énekkari szolgálatok mellett őt a tudományok művelésére 

tartották a legalkalmasabbnak. Mindamellett, hogy jó természetűnek tartották, szinte mindig 

utaltak heves temperamentumára, olykor kevélyebb lelkületére: hajlamos volt a vitára, a csípős 

megjegyzésekre, mások lenézésére. A ductorok szerint szorgalmasan tanult, nem játszott, nem 

dohányzott. Árulkodó azonban az a megjegyzés, miszerint néha mást olvasott, mint amit kellett 

volna. Személyével kapcsolatban kiemelték humanitasat, azaz műveltségét.244  

A fiatal Lonovics József első iskolai évei során teológiai tanulmányainak prefektusa 

Hám János245 volt, aki morál-és pasztorálteológia, valamint egyházjog tanári feladatai mellett 

ekkor az egri főegyházmegyei káptalani konzisztóriumban a szentszéki ügyészi poziciót töltötte 

be. A későbbi székesfehérvári, váradi, majd nyitrai püspök, Vurum József, majd 1811-től 

Mészáros György246 vezette egri líceum teológiai karán Lonovics majdani országgyűlési 

                                                           
241 EFL AN 3055. Seminarium: informationes rectoris 1804–1815 
242 Itt vélhetőleg rövidlátására utalhattak. 
243 Egyszer tettek csupán említést arról, hogy az ima közben szemével pásztázza környezetét.  
244 EFL AN 3052. Seminarium: Informationes ductorales 1811–1816 
245 Hám János a teológiai, míg Radeczky Pál a filozófiai tanulmányokért volt felelős. CALENDARIUM, 1810. 14., 
95. 
246 Vö. CALENDARIUM, 1811. 17.  
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követtársa, Durcsák János247 dogmatikai és hitvitázó teológiai, míg a csillagász Tittel Pál248 

bölcseleti, valamint matematika tanárként oktatott.249 A későbbiek során a filozófia doktor 

Kovács Mátyás prefektus helyettesként,250 Szepessy Ignác vallástan professzorként kísérte a 

fiatal szeminarista tanulmányait.251 

 

3.2 A hivatalnok 

 

Bár a rendszabályokat sosem hágta át a kitűnő tanuló szeminarista, heves természete feltűnést 

keltett az idősebb hallgatók szemében. A rektori jelentések nem tájékoztattak erről a 

„jellemhibáról”. Ennek legfőképpen Lonovics kiváló tanulmányi eredménye és az előírásoknak 

megfelelő életmódja lehetett az oka. Ezeknek az információknak az ismeretében érthető, miért 

került Lonovics József még szemináriumi évei alatt az egri érsek mellé. Saját bevallása szerint 

1816. április 13-án szentelte fel őt Fischer István, de már 1814-ben az érsekségen dolgozott.252 

Kezdetben érseki titkárként (archiepiscopalis secretarius), szertartásmesteri és jegyzői, 

valamint szentszéki aljegyzői (iuratus vicenotarius) állásokban tevékenykedett. 253 A korábban 

említett humanitasa ebben az időszakban még inkább erősödhetett az érsek egyházpolitikájának 

köszönhetően. Kiváló példa erre az örökös főispán Fischer István és a miskolci református 

egyház, illetve iskola főgondnoka, Vay Ábrahám254 levelezése255 1820 nyaráról egy, a 

református közösség számára felajánlott egri érseki adományról.256 A felekezeteken átívelő 

keresztény alapokra hivatkozás politikai lehetősége már itt megjelenik Lonovics József előtt, 

aki az érseki fogalmazványt jegyezte: 

                                                           
247 Durcsák János szentszéki ülnök a káptalani konzisztoriumban a házassági kötelék és szerzetesi hivatásvédőként 
működött, amely pozíció a későbbiekben szerepet játszhatott abban, miért éppen őt küldték az országgyűlésre 
követként. CALENDARIUM, 1810. 14. 
248 Tittel Pállal baráti kapcsolatot ápoltak. Tittel Pál levele Lonovics Józsefhez. Eger, 1821. december 12. OSzK 
Kt. Fol. Hung. 1920. foll. 30r‒31v. Ugyancsak egri kanonok volt ekkor Hell Miksa egykori gyakornoka, 
Madarassy János is. SCHEMATISMUS, 1810. 4.  
249 CALENDARIUM, 1810. 17–19. 
250 CALENDARIUM, 1812. 96. 
251 SCHEMATISMUS, 1811. 5., 17. 
252 EFL AN Biographiae Cleri Dioecesis Agriensis anni 1825. 
253vö. SCHEMATISMUS, 1821. Agriae, 17., 19.; SCHEMATISMUS, 1822. 16–18. 
254 Pályaképéről bővebben PÁLMÁNY, 2011 I. 231. 
255 „[…] El ragadtatással vették ezen [t.i. református] Ekklésiának Excellentiádnak Drága kegyelmét, s vallásunk 
Szent Fundálója a Bárány Jézusnak törvénye, és példája, szerint gyakorolt szeretete Excellenciádnak felgyújtotta 
közöttünk sokakban; kiket az idők terhes volta a köz jó eránt hidegebbekké tett, a búzgóságot – úgy hogy mi 
Excellentiádnak; nem csak szegényeinkkel eresztetett kegyelméért, hanem ezen nagy példa által oskolácskánk 
Tanítóinak meg fundálása élő segélléséért is; soha Hála érzéssel búzgó tisztelőji lenni, meg nem szűnhetünk.” Vay 
Ábrahám levele Fischer Istvánnak. Miskolc, 1820. jún. 4. EFL AN Acta personalia Fischer Stephan.  
256 Ipolyi is említést tett egy, a felkezeti együtműködésre épülő árvaházi felajánlásról Lonovicstól. IPOLYI, 1868. 
41.  



54 
 

 

„Én azon napokra, mellyeket minapában Miskolczon töltöttem mindenkor örömmel emlékezek, szemmellátó 
tanúja lévén ama valódi keresztény küzdelemnek s kölcsönön felebaráti szeretetnek, melly a miskolczi lakosokat 
minden religióbéli különbségek mellett is egyaránt lelkesíti. Csak a világi s egyházi előljárók bölcsességének lehet 
tulajdonítani ezen szép eggyetértést, mellynek hasznai polgári alkotmányunkra szeretett Honnyunkra257 sőt a 
maradékra nézve is megszámlálhatatlanok.”258 
 

Fischer István mellett nem csupán az egri egyházmegyei, de az országos ügyekre is betekintést 

nyert a fiatal pap. Elöljáróját az uralkodó 1809-től szeptember 2-tól, Károly Ambrus halálát 

követően a betöltetlen prímási szék helyettesítésével bízta meg, amely feladatkör együtt járt a 

Helytartótanács egyházi bizottságának elnökségével, valamint a központi papnevelő intézet 

vezetésével. Ezért Fischer259 és vele Lonovics is főleg Budán tartózkodott. Idővel a betegeskedő 

érseket Imre János260 és az érseki titkár Pálma Pál mellett Lonovics is elkísérte 

(tudomány)diplomáciai jelentőséggel is bíró karlsbadi utazásaira. 

Az 1822. évi, Esztergomban lezajlott nemzeti zsinat egyháztartományi előkészületeivel 

kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az ifjú Lonovics Józsefnek hivatali munkája során a 19. 

század első évtizedeiben pontos rálátása volt magyar egyházának szervezeti működésére, 

hiányosságaira, kihívásaira. Titkári állásából következően jól ismerte a zsinattal kapcsolatban 

beérkező javaslatokat és dokumentumokat, valamint az 1822. május 22. és július 14. között 

lezajlott konzisztoriális ülés véleményezését is ő jegyezte.261  

 Fischer István 1822. július 4-én bekövetkezett halála után öt évig üresen betöltetlen 

maradt az érseki szék, Lonovics azonban az új elöljárók262 szolgálatában is folytatta működését, 

1822-től helyettesi jegyzőként (vicarialis secretarius) és szentszéki aljegyzőként, majd Heves 

és Külső-Szolnok egyesült vármegyei táblabíróságának ülnöke, továbbá a pesti egyetem 

teológiai karának tagja lett.263 A következő évek azonban kemény megpróbáltatások elé 

állították a fiatal papot. Testvére, Lonovics János264 ároktői plébánosként 1823. december 19-

                                                           
257 Eredetileg a levélben „édes hazánkra” szerepelt, Fischer láthatólag azonnal javítatta a politikailag korrektebb 
„szeretett honra”.  
258 Fischer István levele Vay Ábrahámnak. 1820. július 13. (Fogalmazvány). EFL AN Acta personalia Fischer 
Stephan. A levél végén külön megjegyzésben ismét olvasható a város vallási toleranciájáról a következő: „Una 
incolarum Miskolcziensium in tanta religionum diversitate vere [Christia]na tolerantia et fraterna charitas debitis 
cum laudib[us] commemorata fuit.” 
259 BOROVSZKY, 1909. 424.  
260 Ipolyi szerint Imre baráti kapcsolatot ápolt Lonoviccsl. IPOLYI, 1873. 14. 
261 EFL AN 3129 Synodus (Opinio consistorialis quoad obiecta celebrandae Synodi Nationalis) vö. EPL Rudnay 
PE Nro. 70/141. Az Esztergomba beérkezett anyag kísérőlevelet nem tartalmaz, csupán a királyi nyolc kérdésre 
adott válasz részletes kifejtését. Vö. EFL AN 3129 Synodus 1026/1822. 1822. július 14. A kísérő levél 
fogalmazványát ugyancsak Lonovics József készítette el.  
262 1822-től Tájer György, majd 1825-től Nováky József volt a vikárius.  
263 SCHEMATISMUS, 1823. 16–17.; SCHEMATISMUS, 1824. 16–17.; SCHEMATISMUS, 1825. 17-19. 
264 Lonovics János és József csupán a néhány év korkülönbség miatt többé-kevésbé egy időben végezték az egri 
szemináriumot. Lonovics János öccsével szemben csak jó tanulónak, de ugyancsak tehetségnek számított.  
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én, harminchárom évesen hunyt el. A halálos ágyánál végrendeletét maga Lonovics jegyezte.265 

Bátyja kérése szerint annak hagyatékát is ő rendezte. Testvére hirtelen elvesztését követően 

azonban hamarosan újabb csapás érte. 1824. december 8-án agyvérzés következtében meghalt 

édesapja.266 Ezt követően tizenegy évnyi hivatalnoki szolgálati idő után 1825. március 6-án a 

várkonyi plébániára került.267 Ekkora már a magyar mellett a német, a szlovák, a francia, az 

angol és az olasz nyelvet is beszélte. Ez utóbbit egy Egerben állomásozó olasz gyalogos 

hadtestnél végzett katonai lelkészi szolgálata során sajátította el.268  

A plébánosi feladatokat ugyanazzal a munkamorállal végezte, amelyről diákként, majd 

hivatalnokként ismert volt környezetében. Már megérkezésekor pozitív benyomást tett az 

apátfalvi esperesi kerület élén álló arlói plébánosra, Bábás Ferencre, aki dícsérte Lonovics 

szorgalmát és műveltségét.269 Első plébánosi évében felettese a csendes, becsületes, mérsékelt 

jelzőkkel írta le, aki mindent időre elkészít, otthonról ritkán jár el és szívesen foglalatoskodik 

könyvolvasással. Legfőbb erényének a mértékletességet emelte ki.270 Így Lonovics 

szemináriumi éveihez hasonlóan a műveltség terén kitűnt paptársai közül, melyhez 

kapcsolódott higgadtsága és szorgalma. Ezek a jelentések, már csak a hivatali szolgálat 

következtében is, ismeretesek voltak az újonnan kinevezett plébános előtt, aki saját 

beszámolójában – igaz, neki csupán egy személyről, káplánjáról kellett írni – rendkívűli 

részletességgel jellemezte beosztottját. Liptay Jánost dícséretesnek, kitűnőnek, példás 

szorgalmúnak jegyezte, illetve pontosan leírta hivatali munkájában és tanulmányaiban 

tapasztalt buzgóságát, szolgálatkészségét.271 Lonovics dícséretének súlya lehetett az 

érsekségen, hiszen a következő évtől Liptay János már kiadmányozóként és iktatóként 

(expeditor, protocollista) dolgozott a vikáriusi hivatalban.272 Lonovics József elismerésének 

                                                           
265 Bátyja kérése szerint annak hagyatékát is ő rendezte a már megszokottá vált gondos precizitással.  Erős testvéri 
kapcsolatuk szép példája a nagyobbik testvér végrendeletének alábbi sora, melyben a „szokványos” misén túl a 
mindennapi imákban történő megemlékezést is kérte öccsétől: „Dilectissimos Fratres meos Franciscum et 
Josephum per fraternae dilectionis viscera rogo, ut pro me mox altera ab obitu meo die pro animae meae refrigerio 
decem missae sacrificiam ab 1 fl[ore]no celebrari faciant, […] fratrem meum Josephum insuper adiurant: ut in 
quotidianis his precibus, et sacrificiis peccatricis animae meae meminerit.” EFL AN Acta Testamentaria Joannes 
Lonovics 
266 Lonovics János halotti bizonyítványa. EFK Kt Ms 1068/74–2.  
267 Lonovics beiktatásakor mondott beszédet közli: KŐHEGYI, 1997. 83–90. 
268 IPOLYI, 1873.18. 
269 „Recenter advenit, hactenus diligenter et laudabiliter gerit omnia munia Ecclesiastica, humanitate servus erga 
omnes tam vicinos Parochos quam auditores.” Bábás Ferenc, esperes és arlói plébános jelentése 1825. június 30. 
EFL AN Arch. Secr. 34/2 Esperesi jelentések a plébánosokról. Várkony – 1825. 
270 A jelentésben vannak ismétlődő sablonszöveg, így például a könyvolvasás mindegyik plébánosnál szerepel, 
ellentétben az erény leírásával.  
271 EFL AN Arch. Secr. Plébánosi jelentések – Várkony – 1825. Lonovics nem használt sablonszöveget, helyette 
pontos leírást adott.  
272 SCHEMATISMUS, 1827. 19., 55. Lonovics új káplánja Tulsiczky Mihály lett. 
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eredménye sem maradt el azonban, hiszen nemsokkal plébánosi kinevezését követően már 

alesperesként segítette Bábás munkáját.273 

A jelentések mellett az újonnan kinevezett plébános első tevékenységei közé tartozott a 

plébániai háztartás rendbetétele és a helyi hitélet megerősítése. Ennek keretében a 

„szokványos” plébánosi feladatoktól kezdve274 az évekkel korábbi pénzügyi kölcsönök 

tisztázásán275 át, akár a naprakész kánonjogi felvilágosítás kéréséig kiterjedt figyelme.276 

Jóllehet, plébániáján és az ahhoz tartozó filiálékban (Bolyok, Ózd) elenyésző volt a 

protestantizmus jelenléte,277 később azonban, új hivatali munkakörének megfelelően, egyre 

nagyobb figyelemmel kellett lennie a más vallásúakra is. Az apátfalvi kerület al-, majd rendes 

espereseként 11 plébánia és az ahhoz tartozó filiálék felügyelete kapcsán jelentős számú 

református és zsidó vallású lakossal kellett számolnia.278 

Közismert állítás, miszerint Lonovics József 1826. május 10-én, gróf Klobusiczky 

József borsod vármegyei főispán, Lonovics későbbi előljárója, Klobusiczky Péter kalocsai 

érsek öccse gyászszertartásán mondott beszédével lett ismert.279 Kétségtelen, hogy ez jelentette 

az első lépcsőfokot a szélesebb, laikus lakosság felé. A szöveg bár az elhunytnak állított 

emléket, Lonovics egyértelmű ábrázolást adott benne az általa helyesnek vélt közéleti 

szerepvállalásról. A szónok a törvények és emberség szabta józan,280 hatalmi visszaéléstől 

mentes,281 szabadság és egyenlőség alapú társadalmi szerződés révén pozicionált282 

                                                           
273 SCHEMATISMUS, 1827. 49. Lonovics említett tisztségein túl ekkortól már a borsod vármegyei táblabírósi 
poziciójában is tevékenykedett. 
274 Lonovics József levele 1825. szeptember 7-én, amelyben az ózdi Nagy István által, a filiálé telek határban a 
közúthoz állítatott fekereszt megáldásához kérte a vikárius engedélyét, amelyet meg is kapott. EFL AN 1462. Ózd 
II. [Sajóvárkony] 1805–1889. Nr. 1309/1825. 
275 1819-ben Lonovics elődje, Magyar József 300 forintot kölcsönzött a parókia pénztárából Lőrintz József putnoki 
plébánosnak, amelyetnek visszafizetésére azonban nem került sor. Az összeg megtérítése így a későbbi putnoki 
plébánosra, Matyasovszky Jánosra maradt, aki végzést követően azonnali kifizetésre ajánlotta fel az összeget 
kamatostul. EFL AN 1462. Ózd II. [Sajóvárkony] 1805–1889.  
276 Lonovics József levele 1826. március 9. Az éppen aktuális pápai dokumentum, XII. Leo Cum nos nuper 
bullájával kapcsolatban a következő jubileum alatti búcsúk helyes menetére vonatkozólag három pontban kért 
eligazítást. EFL AN 1462. Ózd II. [Sajóvárkony] 1805–1889. Nr. 364/1826. 
277 Kezdetben 2116 katolikus mellett másvallású csupán 3 fő evangéliku volt. SCHEMATISMUS, 1826. 53.; Később 
a zsidó vallás képviselői (12 fő) is megjelentek a bolyoki filiáléban. SCHEMATISMUS, 1827. 54–55. 
278 Az apátfalvi esperesi kerület lakossága az 1828. évi sematizmus alapján: 17025 katolikus, 7406 református, 
243 evangélikus, 334 zsidó. SCHEMATISMUS, 1828. 50–56. 
279 A beszédről bővebben BUSKU, 2010/a. 25–75. A vármegye másnapi közgyűlésén a beszéd 300 példánybeli 
nyomtatásáról határozott.  IPOLYI, 1873. 30.; Részlet Borsod vármegye Miskolcon, 1826. május 11-én tartott 
közgyűlésének jegyzőkönyvéből Lonovics részére OSzK Kt. Fol. Hung. 1920. foll. 1937r‒v.  
280 „ […] amaz eltökélt iparkodását, hogy a Törvényeknek tiszteletet, parantsolatainak s intéseinek pedig hitelt s 
tekintetet tulajdon példájának hathatósága által szerezzen, ama készségét, mellyel a megsértett panaszszait 
legterhesebb dolgainak közepette is hallgatta. […] mindenekhez személyválogatás nélkül viseltetett.” LONOVICS, 
1826. 22. 
281 „Ebben áll az előljáró nagysága, hogy erőszak és gyengeség között közép útat tartson, […] tekintetével a Köz 
Szabadság (!) kárára soha ne éljen.” LONOVICS, 1826. 21. 
282 „De ha kimondhatatlanul szép a szabad emberek köztt(!) Elöljárónak lenni, felette súlyos is, […] az Elöljáró 
nemes Jobbágytársainak nem ura, hanem tcak az egyformák köztt az első.” LONOVICS, 1826. 12–13. 
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politikusporté elengedhetetlen elemeként hívta fel a figyelmet a békés együttéléshez szükséges, 

biztos identitásra épülő felekezeti közeledésre.283 

A fentebbiek ismeretében elvitathatatlan azonban, hogy tanárai, elöljárói előtt már a 

szemináriumi évei során, majd hivatali munkássága következtében ismertté vált Lonovics 

József szorgalma és műveltsége, amelyek meghatározták későbbi pályafutását is. 

 

3.3 A személyes kapcsolatok: Reviczky Ádám és Pyrker János László 

3.3.1 A kanonok 

 

1827. március 9-től Pyrker János László, egykori velencei pátriárka és dalmát prímás került az 

egri főegyházmegye élére, míg 1828 május 9-től Borsod vármegye új főispánja, a kancellár, 

királyi főudvarmester, Reviczky Ádám lett.284  Lonovics József ekkor várkonyi plébánosként, 

apátfalvi kerületi esperesként, a pesti egyetem teológiai karának tagjaként, Heves és Külső-

Szolnok egyesült táblabíróságának ülnökeként, valamint borsodi és ungvári táblabírói 

ülnökként285 szolgálta egyházmegyéjét. 1828 augusztus 20-án Reviczky Ádám főispán az 

üresen álló káptalani helyek betöltése286 kapcsán sürgős és titkos levélben kérdezett rá az 

érseknél, hogy egy lehetséges uralkodói kinevezés során vajon Bémer Lászlót287 és Lonovicsot 

alkalmasnak találja-e a kanonoki pozíció betöltésére.288 Az érsek december 20-án tájékoztatta 

Lajos főherceget, hogy a korábban benyújtott négy üres káptalani helyre további jelölteket 

lennének alkalmasak, köztük Lonovics József is. Pyrkert, saját bevallása szerint, utolsó bécsi 

tartózkodásakor tájékoztatta Reviczky Ádám, hogy a korábbi egri főegyházmegyei vezetés által 

nominált Barkóczy László semmi esetre sem kerülhet a megjelölt pozicióba.289 Az esetleges új 

személyek kapcsán Pyrker Lonovicsot, Bémert és Kovács Mátyást ajánlotta. Kolowrat 

államminiszter az ügyhöz kapcsolódóan, elismerte többek között Lonovics érdemeit, de a 

kancellárral szemben védelmébe vette Barkóczyt is, Bémernél ellenben személyiségbeli 

                                                           
283 „[…] ama nagy mesterségét, mellyel alattvalói köztt a békességet s egyességet fenn tartani, a külömböző(!) 
Vallásbeli Felekezeteket, a nélkül, hogy a magáé iránt való tiszteletből s buzgóságból legkissebbet is engedne, a 
szent Szeretet kötelékével egybekötni […] tudta. LONOVICS, 1826. 21–22. 
284 Reviczky Ádám pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY, 2011. I. 161–162. 
285 SCHEMATISMUS, 1829. 56. 
286 Mária Terézia 1770-től tartotta fenn magának a kanonokok kinevezését. KARÁCSONY, 1985. 241. 
287 Bémer László (1791–1862) pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY, 2011. I. 79-80. 
288 Pyrker Lajos főherceghez írt kérelme a kanonoki helyek betöltését illetően (Reviczky előterjesztésével). HHStA 
KA StR MKA 1829:2. Érdemes megjegyezni, hogy Lonovics és Bémer életútja 1848–49 folyamán is sorosan 
összefonódott. A forradalom és szabadságharcbeli tevékenységüket Bécs és ezáltal Róma is többízben együtt 
kezelte.  
289 Az érsek bevallása szerint Reviczky aggályosnak vélte Pálma Pál jelöltségét is.  
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kivetnivalókra hívta fel a figyelmet.290 Így Lonovics volt az, aki mind a három oldal számára 

elfogadható jelöltként szerepelt. Személyét, Kolowrat ajánlását követően, 1829. január 4-én 

hagyta jóvá az uralkodó.291 Csupán néhány hónappal később Lonovics neve ismét Kolowrat és 

az uralkodó előtt volt. 1829. április 28-án az egri érsek az alapítandó tanítóképző intézetéről 

szóló beadványában megemlítette, hogy azt az újonnan kinevezett canonicus theologus is 1000 

forinttal támogatná.292 

Az új pozicióban is számítottak Lonovics szónoki képességére, így a vármegyei 

tisztújítás293 megtartásáért, 1829. augusztus 12-én a megyébe érkező főispán köszöntésével.294 

A beszédben kiemelkedő hangsúlyt kapott a külhoni szolgálat elismerése, valamint a külföldi 

minták, Lonovics által sikeresnek tartott modellek bemutatása: 

 

 „s csakugyan mely nagy boldogság fekszik Borsodra nézve azon gondolatban, hogy Excellenciádban azon férjfiat 
bírja, a ki minekutánna két külső Nemzetnél a Magyar név dicsőségét olly sikeresen terjesztette, most már édes 
Hazájának boldogságát munkálja, s a ki noha még nemrég üll azon fényes polczon, mellyre tulajdon tündöklő 
érdemeinél fogva Fels[éges] Apostoli Királyunk kegyelmes bizodalma hívta, és már egy L’Hôpital,295 egy 
d’Aguesseau296 és egy Moore Tamás297 halhatatlan nevű Kantcellariusokk dicsőségét már régen elérte.”298 
 

A beszédben említett három történelmi alak tudatos választás volt a jogban jártas 

Lonovicstól, hiszen hivatali, kancellári pályáját mindegyikük, Reviczkyhez hasonlóan, jogi 

                                                           
290 Kolowrat Bémer kiváló szónoki képességét emelte ki valamint Barkóczky tudományos jártasságát, akinél 
karakterbeli probléma nem volt. Továbbá a két jelölt közül az utóbbi volt hosszabb ideig lelkipásztori szolgálatban, 
illetve Bémernél még személyiségbeli kivetnivalókat is talált, miszerint szenvedélyes tarokkjátékos volt. A kártya 
iránti szenvedélyét jól példázta a játékról készített röpirata is.  
291 Vö. I. Ferenc levele Reviczky részére. 1829. január. 4. (Fogalmazvány) MNL OL A 39 1829:575.  
292 Lonovics mellett Rajner Károly intézeti hozzájárulását is megemlítette. Pyrker László beadványa. 1829. április 
28. HHStA KA StR 1829:1452. vö. HHStA KA StR MKA 1829:832 vö. Pyrker János köszönő levele Lonovics 
Józsefnek. Eger, 1829. március 10. OSzK Kt. Fol. Hung. 1920. foll. 67r‒69v.  
293 Az építőszékek összetételében, közösségi jogállásában különbség volt a vármegyén belül. Így épp a Lonovics 
esetében szóbanforgó Eger városában az érsek építőszékében a döntő szó az érseké volt. Ezzel szemben például 
Gyöngyösön működő építőszék a várost birtokló földesurakból, megbízottaikból és a helyi plébánosokből tevődött 
össze.  LÉNÁRT, 1975. 114. 
294 „Megyénk boldogságának szentelvén a tiszti építőszék tartására magát közinkbe megalázni méltóztatik. Allig 
értették T[ekintetes] Borsod vármegyének rendei Excellentiádnak ebbéli kegyes elhatározását, és bennünket 
legottan megbíztak, hogy […] tiszteletnek […] örömnek, melyet az Excellentiádnak közelítése felett éreznek, s 
azon reményeiknek, melyekről lelkesíttetnek, Excellentiád előtt hű tolmácsai legyünk.” Lonovics József saját 
kézírású fogalmazványa, feltehetőleg Reviczky Ádám köszöntése. s.l. s.d. Fogalmazvány. EFK Kt Ms 1068/75.  
295 Michel de L’Hôpital (1507–1573) francia jogász és főhivatalnok II. Ferenc és IX. Károly kancellárja. Nevéhez 
kötődik az 1562. évi Saint-Germain-i ediktum, amely a városok falain túl szabad vallásgyakorlást biztosított a 
hugenották számára. A politikáját teljes mértékben tagadó Szent Bertalan éjszakát csupán néhány hónappal élte 
túl.  
296 Henri François d’Aguesseau (1668–1751) francia jogász és kancellár. Ellenezte XI. Kelemen Unigenitus (1713) 
bullájának kihirdetését.  
297 Thomas More (1478–1535) (magyarul: Morus Tamás) angol jogász, író, diplomata, államférfi. Ellenezte VIII. 
Henrik házasságát Boleyn Annával, ezért elhatárolódott az udvari politikától. Ennek ellenére 1535. július 6-án 
kivégezték. Boldoggá 1886-ban, szentté 1935-ben avatta a katolikus egyház. Műve: Utópia 
298 Lonovics József saját kézírású fogalmazványa. s.l. s. d. EFK Kt Ms 1068/75. vö. Tekintetes nemes Borsod 
vármegyének, 1829. 
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tanulmányokkal alapozta meg. Említésükkel Lonovics politikai ars poeticáját közölte az új 

főispánnal. A francia és angol példa a későbbiekben is jelentőséggel bírt Lonovics számára: 

majdani beszédeiben, írásaiban többször is e kettő nemzet történelmére, jogfejlődésére utal 

vissza.299 A vallási megbékélés jegyében tevékenykedő, így a szélsőséges katolikusok, valamint 

Róma ellenszenvét is kivívó Michel de L’Hôpital kancellár mellett a janzenisták mellett kiálló, 

a római beavatkozást ellenző Henri François d’Aguesseau,valamint az elkötelezett katolikus, a 

világi uralkodó vallási jogait elutasító, diplomataként is szolgáló, majd elveiért kivégzett 

kancellár, Morus Tamás hármasa egy sajátos politikus képet tükröz. Ebben az elképzelésben az 

emberi jogok, mint a lelkiismeret és vallásszabadság, a felvilágosodás, a ’szabad egyház–

szabad államban’ kettőse jelenik meg katolikus szintézisben. A beszéd nem maradt hatás 

nélkül.300 

Bár Lonovics József későbbi diplomáciai szerepvállalásának alapjai Fischer 

érsekségéhez köthetők, annak sikerességében jelentős szerep jutott Pyrker János László 

érseknek is.301 Bár a főpap pozitívan értékelte papja tevékenységét: több beadványában is 

említést tett róla, mégsem az egyszerű, „polgári származású” Lonovics volt elsődleges 

pártfogoltja. Az érsek – feltehetőleg politikai pályafutásának kiteljesítése érdekében is302 – 

előnyben részesítette az előkelőbb származású Bémer Lászlót és Barkóczy Lászlót.303 Lonovics 

egyházmegyei, de főleg diétai tevékenysége azonban egyre inkább felkeltette figyelmét. Már 

az 1830. évi országgyűlés megkezdése előtt Lonovics meghatározó szerepet kapott a 

főegyházmegye életében. Kanonoki kinevezése mellett zsinati vizsgáztató, a líceum 

morálteológia, pedagógia, és ékesszólás tanára, valamint a szeminárium rektora lett.304 

Ezenfelül, korábbi hivatali pozicióját is gyakorolva, több ízben jegyzőként305 is tevékenykedett. 

Feltehetőleg közismert műveltségének és fogalmazói képességének köszönhette, hogy 1830. 

                                                           
299 Tisztában volt ugyanakkor a fentebbi modellek hibáival is. Vö. KLÖM I. 407.; LONOVICS, 1851a. 
300 Ipolyi szerint a kancellárnak olyannyira tetszett a szöveg, hogy az orator „nyakába borult” és „ölelgetve” 
köszönte meg beszédét. IPOLYI, 1873. 32. 
301 Vö. IPOLYI, 1868. 9. Pyrker gyógykezelése miatt szükséges karlsbadi utazásai, amelyekre Lonovics is többször 
elkísérte, diplomáciai célt is szolgáltak.  
302 vö. „In politischer und parlamentarischer Beziehung so viel als Null, ja manchmal sogar schädlich, denn er hat 
die Ambition zuweilen etwas Neues zu sagen, und diese fällt meist schlecht aus. Er wäre gern Primas geworden. 
Ist durchaus nicht beliebt.”  Pyrker László János jellemzése. MNL OL I 58 11. d. 
Államkonferenciaügyiratmellékletek: az 1839–40. évi országgyűlés és a felsőtábla résztvevőinek jellemzése. 
303 Az 1820-as évek végén az érsek támogatottjai elsősorban báró Bémer László, akkori fényeslitkei esperes, 
későbbi nagyváradi püspök, valamint báró Barkóczy László kanonok, későbbi nyitrai püspök voltak. Vö. Pyrker 
beadványa a káptalani és apáti kinevezésekről (Bémer László apáti kinevezése). HHStA KA KKA 1828: 650.; 
Pyrker jelöltjei a megürült egri székeskáptalani helyekre: Bémer László báró fényeslitkei plébános és Barkóczy 
László miskolci plébános. HHStA KA KKA 1829:46. 
304 SCHEMATISMUS, 1830. 9.  
305 Vö. erről: Káptalani jegyzőkönyvek 1829. április 23. és 1829. október 10. MNL HML Egri káptalan 
magánlevéltára XII–2/A. Tanácskozmányi jegyzőkönyvek és iratok 5nd.  



60 
 

augusztus 7-én ő készítette el a királynak szánt káptalani felirat fogalmazványát is, melyben 

megköszönte az operátumok időelőtti megtárgyalását.306  

A fentebbiek fényében nem meglepő, hogy a szeptember 8-án megnyíló országgyűlésre 

az 58 éves Durcsák János,307 érseki joglíceumi igazgató mellett a 36 éves Lonovicsot delegálták 

az egri káptalan képviseletében. Lonovics követi megbízásának is igyekezett minél 

hatékonyabban megfelelni, így káptalanjának szeptember 18-án megküldte véleményezésre a 

négy pontból álló királyi előterjesztést, valamint értesítette azt a királyi meghívó elkészültéről 

és az abban való részvételükről.308 Tájékoztatott továbbá a hitlevél körüli vitáról, miszerint a 

városok és a káptalanok követei elfogadták az 1792. évi formát, ellenben jó néhány vármegyei 

követ módosítást javasolt, nevezetesen: 1., a megkoronázandó új király a felségjogokat a rendek 

hozzájárulása nélkül ne élvezhesse; 2. állandó lakhelye az országban legyen; 3. uralomra jutása 

alkalmával tartson hat hónapon belül országgyűlést.309 A koronázás időpontjáról csupán annyit 

írt, hogy még bizonytalan. Ehhez kapcsolódóan végül kitért a lázas betegségből felgyógyuló 

érsek310 egészségi állapotára is. Lonovics követtársával együtt aláírt, ám láthatóan az előbbi 

által készített levélhez mellékelték az említett dokumentumokat (propositio, királyi 

meghívó).311 A következő értesítő szeptember 30-án készült el. A szeptember 28-i koronázásról 

csupán említés szintjén szólt.312 Megemlítette továbbá, hogy az országgyűlés az új királynak 

50.000 arany tiszteletbeli díjat ajánlott fel, továbbá Heinrich von Bellegardenak a felvételét a 

magyarországi indigena főnemesek közé, és az uralkodó közelgő névnapját. Reményét fejezte 

ki egyúttal, hogy az országgyűlés december előtt befejeződik. Ezt követően egészen november 

16-ig nem érkezett hír a káptalanhoz Lonovicstól és követtársától. Az újabb és egyben utolsó 

                                                           
306 I. Ferenc feltehetőleg valóban fel kívánta venni a munkálatokat már az 1830. évi diétai tárgyalások sorozatába. 
Ld. erről bővebben VÖLGYESI, 1997. 45–62. Lonovics sorai az országban uralkodó lelkesedésről, valamint a 
regnicolaris deputatio munkáját övező figyelemről tanúskodnak. 
307 Durcsák Jánosról a titkos jelentés nem festett pozitív képet. A besúgók kevésbe képzettnek tartották őt, valamint 
ultramontán beállítottságúnak, aki a protestánsokkal szemben „fanatikusan” elfogult. Vö. Durcsák János 
jellemzése. MNL MOL I 58 10. d. Államkonferencia-ügyiratmellékletek: az 1830. évi országgyűlés résztvevőinek 
jellemzése. 
308 A meghívó fogalmazásában vállalt szerepükről pontos adatot nem közölt. 
309 Kihagyta ugyanakkor Galícia és Lodoméria még a koronázás előtti visszakapcsolásának kérelmét, illetve a 
regnáló király jogkörét arra vonatkozólag, hogy a magyar országgyűléssel közösen együtt felügyelje a 
megkoronázandó király tevékenységét a kormányzásban. BERTHA, 1843. 21. 
310 Lonovics itt a koronázással kapcsolatban feltehetőleg az esztergomi érsekre utalt. 
311 Lonovics József és Durcsák János levele, Pozsony, 1830. szeptember 18. MNL HML Egri káptalan 
magánlevéltára XII–2/A. Tanácskozmányi jegyzőkönyvek és iratok 6nd.  
312 „Inauguralia Suae M[aies]t[a]tis D[omi]ni Iunioris Regis solennia ante biduum, sive 28a exeuntis huius mensis 
in concursu innumerabilis multitudinis summo omnium solatio ac iubilo faustissime peracta sunt.” Lonovics József 
és Durcsák János levele, Pozsony, 1830. szeptember 30. MNL HML Egri káptalan magánlevéltára XII–2/A. 
Tanácskozmányi jegyzőkönyvek és iratok 6nd.  
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üzenetben az újoncozás kérdését taglalták, miszerint azt a Sopron vármegye követe által ajánlott 

feltételekkel313 elfogadta a diéta. 

A beszámolók alapján látható, hogy Lonovics József első diétáján inkább 

összpontosított az uralkodót érintő kérdésekre (névnap, V. Ferdinánd tiszteletdíja stb.), 

mintsem a rendi sérelmekre és kérelmekre, amelyek egy részét a kormány vagy elhallgatta, 

vagy elintézésüket megtagadta.314 Feltehetőleg ez lehetett az oka, hogy Lonovics még a 

vallásüggyel kapcsolatos rövid vitáról sem ejtett szót beszámolójában, kizárólag a propositiokat 

és a koronázást érintőleg számolt be káptalanjának, illetve mellékelte a fentebb említett 

dokumentumokat. Pedig a kérdés már ekkor napirendre került, hiszen Beöthy Ödön már ezen 

az országgyűlésen megnyitotta a későbbi évek vallásügyi vitáinak hosszú sorát, amelynek 

Lonovics már ekkor szereplőjévé vált.315 Bihar vármegye követe mindamellett, hogy 

sérelmezte a reverzális kérést és a hatheti oktatás körüli katolikus visszaéléseket, 

egyenjogúságot javasolt a horvátországi, szlavón, dalmát és tengermelléki protestánsoknak.316 

Lonovics ez utóbbi kezdeményezést az említett területek municipális autonómiájára hivatkozva 

ellenezte. A káptalani követ, jóllehet nem pártolta a módosítást, ám egyértelműen nem 

zárkózótt el annak későbbi lehetőségétől sem. December 14-én a törvény jellegén túl az 

országgyűlés közelgő bezárására hivatkozva javasolta a tárgy átvitelét a következő diétára. 317 

Ettől függetlenül kijelentésével megütközést váltott ki, dacára annak, hogy hivatkozása 

helytálló volt. Rámutatott ugyanis arra a reális jogi helyzetre, hogy kizárólag az említett 

országok lakosainak önkéntes vállalása esetén van értelme a kérdésről tárgyalni, mivel azok 

„bizonyos feltételek mellett kapcsolták magukat magyarországhoz[!] és így állíthattak fel 

maguk is bizonyos municipális törvényeket”,318 amilyen a protestánsok kérdése is. Az egri 

kanonok kijelentésére hivatkozva épp az egyik Heves vármegyei követ, Földváry Ferenc319 

fejtette ki, hogy az említett helyzet a vallással és a rendek érdekeivel egyaránt ütközik, mivel a 

horvát törvény így „képmutatóvá teszi az ott lakni akaró protestánst”.320 Amíg Földváry a 

keresztény vallás nevében, Balogh János, Borsiczky István, Gyurcsányi Gábor a korszellem, 

                                                           
313 28.000 újonc kiállításáról döntöttek, valamint további 20.000 főről, amennyiben 1831 október 2-ig az uralkodó 
ellenséges erővel kerülne szembe. Ez utóbbi elmaradása esetén az újoncállítási kötelezettség hatályát veszti.  
BALLAGI, 1897. 216–223.  
314 BALLAGI, 1897. 225. 
315 HORVÁTH, 1868. 227–252.; Ogy. Jegyz. 1830.; Ogy. Ir. 1830. 
316 Beöthy javaslatához Borsod, Zemplén, Sopron, Nógrád vármegyék követei is csatlakoztak.  
317 OROSZ, 1831. 310–311. 
318 BERTHA, 1843. 209.  
319 Heves vármegye követei voltak: Földváry Ferenc és Dobóczky Ignác. Az előbbi már az 1825–27. évi 
országgyűlésen is képviselte vármegyéjét. Az 1832–36. évi diétán azonban már nem ő, hanem Dobóczky, majd 
Ragályi Tamás, végül Almásy Károly, illetve Brezovay József volt jelen.  
320 BERTHA, 1843. 209.  
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azaz a felvilágosodás nevében tiltakozott.321 Mindannyiuknál közös volt, hogy „az anyaország 

törvényeivel ellenkezőnek mondá a municipalis horvátországi törvényt”322 elismerve ezzel 

Lonovics József kijelentésének jogalapját.  

A diéta alatt káptalanja mellett másokkal is tartotta a kapcsolatot, tájékoztatva őket a 

tárgyalások helyzetéről. Így az 1825–27. évi országgyűlésen egri káptalani követként résztvevő 

Frimm János egykori kísérőjével, Lengyel Miklóssal323 is váltott üzenetet. Az új egyházjog és 

történelem tanár megköszönte Lonovics közbenjárását kinevezése érdekében, a káptalani követ 

azonban udvariasan visszautasította, hogy köze lenne Lengyel aktuális elismerésében. Tagadta 

továbbá esetleges saját előléptetésének valóságalapját is. Lonovicsnak ez utóbbi megjegyzése 

utal a kivételes szorgalmára és tudására felfigyelő környezetére: 

 

„Az én promotiómnak híre merő mese. Minekutánna mostani szerencsém is – ha annak nevezhetem, mind 
érdememet, mind koromat, mind kívánságomat megelőzte – a további előrelépésnek még gondolatjától is 
őrizkednem kell, nehogy reám illjen a classicusnak324 ama mondása: »Insperata assecuti in nequissimas spes 
delabuntur.«”.325  
 

Levelében kitért a folyó országgyűlési munkálatokra is, amelyekről a káptalannak írtakkal 

megegyező tömörséggel és tartalommal tudósított. 

 

„A mi dolgaink csendesen halladnak: annyiban örülünk, hogy négy héti viaskodás után a tegnapelőtti sessióban 
nem épen nagy többség mellett a kívánt újjonczokat Eő Felségének megajánlottuk […]326. Ezen kérdés vittatásában 
[Eő] Felsége a Clérussal különösen is meg van elégedve.327 
 

A klérus érdemeit elismerő királyi véleményről az egri kanonok biztos forrás gyanánt – 

máskülönben nem jelentett volna arról még tanártársának sem – vagy a magyar kancellártól 

vagy érsekétől értesülhetett.328 

 

                                                           
321 Vö. erről BALLAGI, 1897. 226. Ballagi szerint nagy port kavartak már ekkor Lonovics megállapításai. Vö. 
HORVÁTH, 1868. 252–253. A vallásügyről röviden írt, Lonovicsot nem említve. 
322 BERTHA, 1843. 210. 
323 Lengyel Miklós (1802–1889) választott püspök, Pázmáneum növendéke. 1825-ben a pozsonyi országgyűlésen 
Frimm János egri káptalani követ kísérője. Az 1828-tól érseki titkárként szolgáló Lengyelt 1830-ban nevezték ki 
az említett tanári állásba. Lengyel Miklós. MKL, VII. 769.  
324 Lonovics itt Seneca De clementia c. művének a következő mondatára hivatkozott „spes improbissimas 
conplectuntur insperata adsecuti” (1,1,7.). 
325 Lonovics József levele Lengyel Miklóshoz. Pozsony, 1830. november 13. EFK Kt Ms 1068/40–1. 
326 Röviden írt a 28000 fő azonnali, illetve 20000 fő esetleges támogatásról. 
327 Lonovics József levele Lengyel Miklóshoz. Pozsony, 1830. november 13. EFK Kt Ms 1068/40–1. Vö. ehhez 
még Pyrker László jellemzését, amelyben kiemelik, hogy az érsek 50000 főnyi újonc magajánlásáról mondott 
beszédet az uralkodó érdekében. MNL MOL I 58 10. d. Államkonferencia-ügyiratmellékletek: az 1830. évi 
országgyűlés résztvevőinek jellemzése. 
328 Pyrker és az uralkodó kapcsolatáról a későbbiekben még lesz szó. 
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3.3.2 A tanár 

Lonovics Józsefet 1829. július 1-jén nevezte ki Pyrker az egri szeminárium rektorává.329 Rövid 

ideig volt csupán ebben a státuszban, hiszen káptalani követként részt vett az 1830. évi 

országgyűlésen, majd az 1832–36. évi diétáról már csanádi püspökként távozott. Ennek ellenére 

az egri teológiatanári330 időszakból az évfolyam laudatiókon túl, több személyes köszöntő331 is 

maradt fenn. „Úgy vagyon –Téged – szeretett vezérlőm! Veszteni terhes”. […] „Bár tagad 

végzés – nevelőm legyél hogy […]”.332 Így fogalmazta meg egyik diákja 1832-ben Lonovics 

távozását az országgyűlésre. Egy másik tanítvány pedig a következőképpen verselt tanáráról: 

 

Nálad a Virtus, Tudomány, Kegyesség, 
Isten, és Honnyod szeretése fö kints, 
Fénylenek tettid’ ragyogó súgárként 

A Magyar Égen.333 
  

Bár rövid ideig és kisebb-nagyobb megszakításokkal állt az iskola élén, úgy tűnik, mindamellett 

hogy fontosnak tartotta az oktatásügyet,334 kedvelte is a tanári pályát. Láthatóan szakított időt 

a személyes tanár-diák kapcsolatokra. Pozsonyból küldött leveleiből pedig tudjuk, hogy a diétai 

tárgyalások során sem hagyott fel az igazgatói feladatok ellátásával.335  

  Ahogyan korábbi életútja ismeretében feltétezhető,336 a tanári pozíciót illetően a 

megfelelő szakmai tudás birtokában volt a fiatal Lonovics József. Ez azonban közel sem lett 

volna elég az igazgatói szék betöltéséhez. A megfelelő támogatók híján esélye sem lett volna a 

vezetői posztra. Elöljárójában, a bécsi udvar előtt is ismert Pyrker érsek személyében azonban 

                                                           
329 Pyrker László levele Lonovics Józsefnek. Eger, 1829. július 1. OSzK Kt. Fol. Hung. 1920. foll. 70r‒71v.  
330 Morál- és pasztorálteológia tanár volt. vö. MNL OL A39 5778/1832. 
331 Névnapi, újévi, egyszerű köszöntők, illetve kinevezésre írt versek latin, francia, olasz, valamint magyar 
nyelven. Volt szerző, aki tusrajzot is mellékelt lírájához. 
332 Dolezsál Gábor köszöntője. OSzK Kt Quart Hung. 2667. (Dolezsál neve előadóként is megjelenik egy másik, 
tanítványok által készített versnél.) 
„Jól tudom. Diszes! – Ki fogod bocsájtni  
Árjait, búzgó Atyai Szivednek, 
Én reám – Hozzád, alacsony legyek bár  

Szinte ezentúl.” 
333 Ágoston Ágoston köszöntője. OSzK Kt Quart Hung. 2667. 
334 Káptalani jegyzőkönyv 1829. október 2. MNL HML Egri káptalan magánlevéltára XII–2/A. Tanácskozmányi 
jegyzőkönyvek és iratok. 5nd. A káptalani ülés egyik főtémája az egri szeminárium éves gazdaságának áttekintése.  
335 Lonovics József levele Lengyel Miklóshoz. Pozsony, 1830. november 13. EFK Kt. MS 1068/40–1. „Iskolánk 
becsülete és kispapjaink haszna kívánta, hogy az Egyházi Történetek Cathedrája [t.i. Lengyel Miklósnak] jusson: 
a szegények ügyészségét úgy is legalkalmasabban viselheti az, a ki (!) az egyházi törvényt tanítván napról napra 
mind inkább tudhatja, s a ki a praxist előbbeni hivatalánál fogva már ismervén a theoriát az ifjak előtt világossá és 
kedvessé teheti.” 
336 Már 1822-ben jegyzői feladatköre révén Lonovics József készítette a kimutatást az egri Tanulmányi Alapról. 
(Pest, 1822. január 23.) EFK MS 2004/26.  
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kiváló támogatóra talált. Kérdéses ellenben, hogy a volt velencei pátriárka mennyire saját, papja 

érdemeit szem előtt tartó döntés alapján, mintsem politikai megfontolásból állt Lonovics mellé.  

 

3.3.3 Lonovics József és Pyrker János László 

 

Már a Lengyel Miklósnak írt levél337 Pyrker és Lonovics inkább hivatalos, mintsem baráti 

kapcsolatát mutatja,338 ám arról főként kettejük levelezése tanúskodik. Bár az érseknek 

megvoltak a maga támogatottjai, idővel azonban elismerte az új kanonok szorgalmát – és 

vitathatatlan kancelláriai támogatottságát – így bizalmat szavazott neki. Ez az alábbi három 

területen nyilvánult meg: 1. helyi politika: a Heves vármegyei tisztújítások, követválasztások 

körüli nehézségek; 2. az egyházmegye belső ügyintézése, személyi ügyek; 3. diplomáciai 

kapcsolatok. Ezek alkották levelezéseik visszatérő elemeit. 

 A helyi politika szintjén volt miről írni, hiszen az 1833. évi véres heves vármegyei 

követválasztás előzményei elsősorban az érsek politikai magaviseletében keresendők, akit 

1826. november 17-én339 neveztek ki a vármegye örökös főispánjává.340 Bár a liberálisok iránt 

elfogult korabeli szakirodalom negatív felhanggal emlékezik meg az érsek személyiségéről, a 

restaurációs botrányok ténye, valamint egyes források sem sokkal pozitívabb képet festenek 

róla.341 

 

„Idegen műveltsége, udvari szokások és hajlamokkal telt modora, mely felfelé szolgai, lefelé zsarnoki és 
türelmetlen, egész lénye, politikai felfogása teljesen ellentétben állott azon társadalmi és politikai osztálylyal, 
melynek mint főispán most központjává avattatott fel. Csakhamar megszületett ily viszonyok folytán azon 
viszályos állapot, mely két évtizeden át annyi izgalmas eseményeknek vált a vármegyében, zavaros forrásává.”342 
                                                           
337 Lonovics korábbi titkári feladatkörének megfelelően e levélben kérte meg Lengyel Miklóst, hogy írásban 
tájékoztassa a nála érdeklődő Kazinczyt A Szent hajdan gyöngyei fordításának eladásáról.  
338 Dacára annak, hogy az érsek leveleiben jó barátként köszönt el az egri kanonoktól, majd csanádi püspöktől, 
kapcsolatukban mindvégig jelen volt az egyházi hierarchia, amelynek köszönhetően segíthette Pyrker Lonovicsot. 
Ezt a későbbi kiküldött is elismerte: „Igyekeztem e gondolatot fejéből kiverni s egyszersmind kijelentém, hogy 
mivel az iránta vélem éreztetett jótétetményeiért különös hálával tartozok, abbéli általam helyben nem hagyható 
szándékának előmozdítására tolmácsul vagy eszközül nem szolgálhatok.” VÁRADY, 1924. 223. 
339 A főispáni székbe 1827. szeptember 17-én iktatták be. 
340 Az 1833. évi követválasztás eseménytörténetének feltárását, valamint annak vizsgálatát a résztvevő pártok 
szervezetét, tevékenységét a választások befejezéséig Dombovári Ádám végezte el doktori disszertációjában. 
Kutatásait elsősorban az ügy kivizsgálására rendelt királyi biztosi nyomozás peranyagára építette. DOMBOVÁRI, 
2011. 77–119.; A tisztújításokról a 19. század első két évtizedében bővebben: SOÓS, 2009. 96–114. 
341 Erre majd a későbbiekben látunk példákat is. A magyar reformok ügyével szembeni magatartása, valamint az 
uralkodó iránt megnyilvánuló lojalitása már az 1830. évi országgyűlésen egyértelművé vált: „nur die Rede […] in 
welcher er sich äußerte: dass der Kommerz im Flor, die Quellen des Wohlstandes geöffnet seye etc. wurde von 
dem Stände nicht gut aufgenommen, indem hiedurch dem Könige nur der wahre Stand des Landes verheimlicht 
werde. Pyrker László János jellemzése. MNL MOL I 58 10. d. Államkonferencia-ügyiratmellékletek: az 1830. évi 
országgyűlés résztvevőinek jellemzése.  
342 SZEDERKÉNYI, 1893. 361–362. idézi DOMBOVÁRI, 2011. 78. – Dombovári rámutatott arra, hogy az érsekről 
hasonlóképpen esik szó a Borovszky-féle megyemonográfiában is, kiemelve személyével kapcsolatban az idegen 
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Többször korholt idegen származásától függetlenül, főpapi stalluma is gátló tényező lehetett a 

megfelelő politikai párbeszéd kialakításában. A hierarchiában élő és tevékenykedő egyházi 

vezetőként távol állhatott tőle a liberálisok által képviselt szabadelvűség. Ezzel párhuzamosan 

a megyei ellenzék sem rendelkezett a megfelelő vitakultúrával, hiszen számos esetben ezen az 

oldalon is a sokszor személyeskedésre épülő, sérelmi politika érvényesült.343 Ugyanakkor 

azonban vármegyei építőszékről lévén szó, az érsek, éppen főispáni státuszából következően 

tanúsíthatott volna hatékonyabb figyelmet és nagyobb fokú kooperációt az alája rendelt 

vármegye működőképessége, sőt fejlődése érdekében. Ez viszont esetlegesen összeütközést 

jelenthetett volna Béccsel, ráadásul Pyrker személyes ambícióival sem volt összeegyeztethető. 

1828. április 15-re volt kitűzve az a vármegyei tisztújítás, amelyen Földváry Ferenccel 

szemben Dobóczky Ignác tiszteletbeli főjegyzőt jelölte az alispáni tisztségre Pyrker, a 

névszerinti szavazáson azonban az előbbi elsöprő többséggel nyert.344 A már említett, liberális 

oldallal szimpatizáló szakirodalom szerint az érsek a kudarc hatására kezdte meg offenzív – 

esetenként személyeskedő – politikáját a vele ellenkező véleményt képviselők irányába.345 A 

Pyrker-Lonovics levelek tanúsága szerint az érseki ellenszenv nem volt alaptalan feltételezés.346 

Érthető, ha a tisztújításokon támogatói között Lonovicsot is szívesen látta volna az érsek,347 aki 

leveleiben a helyi politikai összetűzésekről igyekezett mindig beszámolni a kanonoknak, hiszen 

– ahogyan soraiban is megmutatkozik – nehezen viselte azokat.348 

 

                                                           
nevelést és a német kultúra iránti elkötelezettséget. A monográfia szerzője azonban rámutatott arra, hogy a 
vármegyei adminisztátor, Almásy József leváltása kezdetben Pyrker mellé állította a rendeket. Vö. BOROVSZKY, 
1909. 598. 
343 Dombovári a peranyagok alapján bemutatta mindkét oldal lejárató kampányát, majd a fokozatosan eldurvuló 
eseményeket, amelynek kezdeti mozgatórugója a kölcsönös sérelmek felelevenítése volt. Példaként említhető a 
papságot általánosságban sértő kifejezések, illetve a klérus társadalmi státuszából fakadó visszaélések. 
344 Földváry 938, Dobóczky 114 szavazatot tudhatott magáénak, így első alispánná az előbbit, másodalispánná 
Rottenstein Józsefet nevezték ki, míg Dobóczky a jegyzői állásáról is lemondott. DOMBOVÁRI, 2011. 79. A 
vármegyei tisztikarról bővebben: Heves megye történeti archontológiája, 2011. 75. 
345 SZEDERKÉNYI, 1893. 361–362.; BOROVSZKY, 1909. 598. idézi DOMBOVÁRI, 2011. 79. 
346 „Der Földváry hat wieder einen niederträchtigen Streich begangen. Zu der  letzte [...] Congregation ward er 
bestimmt, hogy csak a birtokosok hivattasanak meg. Ich habe mir seine Minuta vorweisen lassen wo er – »mind 
azokat, akik nem birtokosok, szíves baráti karokkal fogjuk őlelni« – schreibt, […]”  EFK Kt Ms 1068/73–2. Pyrker 
levele Lonovics Józsefhez. Eger, 1831. június 14. 
347 1829. július 30-i levelében Pyrker megkérdezte Lonovicsot, hogy ő és néhány kanonok biztosan ott lesz-e a 
tisztújításon. Pyrker László levele Lonovics Józsefnek. EFK Kt Ms 1068/73–1. 
348 Későbbi lemondási szándékát is ezekere az eseményekre vezette vissza Pyrker. vö VÁRADY, 1924. 223. 
„Legujjabb levelében azonban jelentvén, hogy mivel a Heves Vármegyével 1833 és 34-ben közbejött bajai kedvét 
és lelki erejét egészen megtörték […] végképp elszánta magát, hogy lemondván Szent hivataláról hátra lévő napjait 
a Neustädti ciszterek monostorában töltse […].” 
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„A restaurációra szörnyű készületek vannak – a legdühösebbek gróf Keglevics349 által. Ragályit350 akarja 
követnek!! Az idevalók és Gyöngyösiek, Almásy Károlyt351, a követ választást akarják előre meg tenni. – de én 
nem szoktam elálni attul amit a jó uton meg határoztam. Kállyai352 részére nagy reménység van a győzedelemhez. 
Adja a Jó Isten!”353 
 

Az országosan is ismertté vált 1833. évi eseményekre reagálva a tisztújítás sokszor agresszióval 

terhelt folyamatát Lonovics teljes mértékben elítélte. Az ilyen eseményeket az egész nemzet 

szégyenének tartotta, amelyek gyűlöletessé teszik a magyar alkotmányt. A restaurációt a jövőre 

nézve megszüntetendőnek vélte, mivel szerinte nem orvosolta a problémákat, csupán a 

vadságot táplálta.354 

Főpapi stalluma révén Pyrker bizonyos egyházmegyei (személyi) ügyeket is megosztott 

Lonoviccsal, ám a döntésekben az érsek itt sem mutatkozott igazán együttműködőnek. 

Példaként említhető a Liptay-eset.355 Liptay János várkonyi káplánként szolgált Lonovics 

felügyelete alatt. Elöljárója szolgálatkész, dicséretre méltó és derék embernek jellemezte, 

érseke ellenben nem osztotta ezt a véleményt.  

 
„Azon szereteténél mellyel viseltetik a szeminárium eránt, és az eránt tett érdemeinél, melyek egy új órát 
alapíttanak neki a jövendőre, kérem, áljon el azon projectummal, hogy Liptay oda behivattassék […] hanem hogy 
megszűnve az egyetértés és békesség a seminariumba és a papok közt, mivel pletykás és hazug. – jobb volna őtet 
azon hivataltul távol tartani.”356 
 

A pontos, akár diétai akár megyei tájékoztatás kapcsán azonban mindig a fiatal káptalani 

követre hagyatkozott a főpap.357 

Ahogyan a megyei, illetve az országos ellenzéki politikában nem volt népszerű Pyrker, 

annál inkább eredményesebb volt a nemzetközi kapcsolatok alakításában. Korábbi velencei 

pátriárkai státusza, amelyből kifolyólag számos diplomáciai kapcsolatra tett szert, így közvetett 

                                                           
349 Gróf Keglevich Miklós, a vármegyei ellenzéki ifjúság központi személye, Pyrker egyik legnagyobb politikai 
ellenfele.  
350Ragályi Tamás, kezdetben ellenzéki, majd kormánypárti politikus. Az 1830. évi országgyűlésen Borsod 
vármegye követe. Vö. BALLAGI, 1897. 206–207. 
351 Almásy Károly, az ellenzék alispáni jelöltje 1832-ben. Heves vármegye követe az 1832–36. évi országgyűlésen. 
352 Kállay István, táblabíró, Pyrker jelöltje az alispáni tisztségbe.  
353 Pyrker levele Lonovics Józsefhez. Eger, 1833. október 19. EFK Kt Ms 1068/73–7. vö. egyéb, az eseményről 
tájékoztató Pyrker levéllel: EFK Kt Ms 1068/73–8.; EFK Kt Ms 1068/73–9.; EFK Kt Ms 1068/73–10. 
354 Lonovics József levele Kunszt Józsefhez. 1833. október 30. OSzK Kt Quart. Lat. 2646. Lonovics József és 
Kunszt József levelezése.  
355 További kutatásokat igényel a minden kétséget kizáró bizonyítás a pontos személyazonosságot illetően.  
356 Pyrker László levele Lonovics Józsefhez. Eger, 1832. november 2.  EFK Kt Ms 1068–73/4. Vö.: „Den Tulsitzky 
dachte ich zum Caeremonies statt Liptays zu mir zu nehmen […]”Pyrker László levele Lonovics Józsefhez. 
Gastein, 1829. július 30. EFK Kt Ms 1068/73–1.  
357 „Ő Ex[cellentiája] Vurum püspök meg hívott engem levél által, mert a Religionariumot fel sem akarják a 
státusok. – Nagyságod pedig az ellenkezőt ír. Kérem tehát engem tudosíttani, jöjjek a jövő héten, vagy mikor?  Ha 
szükséges, staféta által is.” Pyrker László levele Lonovics Józsefhez. Eger, 1833. október 26.  EFK Kt Ms 1068/73–
8. vö. Egyik korábbi levelében megkérte Lonovicsot, mindegy, milyen nyelven (németül, latinul, magyarul), de 
tájékoztassa őt a tisztújításról. EFK Kt Ms 1068/73–1.  
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módon ugyan, de jelentős hatással volt Lonovics későbbi kiküldetésére.358 Személye 

megkerülhetetlen a magyar és szentszéki reláció vizsgálatában, hiszen a mindennapi bécsi-

római témák között Pyrker pátriárkai címének megtartása volt az egyetlen, kizárólag magyar 

illetékességű tárgykör. A Magyarország és a Szentszék közötti egyházi kapcsolatban 

természetesen egyéb személyek és ügyek is előtérbe kerültek. Összességében azonban itt is az 

egri érsek jelentette a legfőbb érintkezési pontot a két fél között,359 míg a leggyakoribb témák 

ezen a területen – értelemszerűen az egyházi ügyeken, például sematizmusok, illetve 

kinevezéseken túl – a magyar közéletet tükrözték: vegyes házasságok, országgyűlések(!), 

magyarországi sajtó(!), továbbá személyes ügyek (pl. kitűntetések360). Ebből kifolyólag nem 

meglepő, hogy Pyrker László gyakran volt vendége a bécsi udvarnak, ahol őt az uralkodó 

többször is fogadta audienciákon, amelyekről levelekben számolt be Lonovicsnak, anélkül, 

hogy azok tárgyairól bővebben szólt volna.361  

 Lonovicsot 1834 márciusában a király csanádi püspöknek nevezte ki, amellyel azonban 

fordulat állt be az érsek és az egykori kanonok kapcsolatában. Lonovics új egyházi hivatalának 

köszönhetően elhagyta az 1832–1836. évi diétát, amelynek további eseményeiről volt főpapja 

tudósította őt. Pyrkert azonban kevésbé érdekelték az országos ügyek,362 levelezéseik főbb 

pilléreiként megmaradt a fentebb említett három téma: a helyi politika, az egyházügy, valamint 

a diplomáciai kapcsolatok. Idővel azonban ez utóbbi egyre nagyobb hangsúlyt kapott.363 Ez 

egyrészt Lonovics püspöki kinevezésének, másrészt Reviczky Ádám firenzei császári követi 

megbízásának volt köszönhető. Így Pyrker egyedül maradt az egri „restaurációs problémákkal”. 

                                                           
358 Lonovics pápai audienciáin többször szóba jött az érsek. Tárgyaltak lemondásáról is. vö. VÁRADY, 1924. 223. 
359 „Il S[anto] Padre, cui è stato da me rassegnato lo schematismo dell’ Archidiocesi di Agria, lo ha molto gradito 
ed incarica V[ostra] S[ua] Ill[ustrissi]ma di ringraziarne Monsig[nore] Arcivescovo.” Luigi Lambruschini levele, 
Róma 1840. április 11. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 552r.  
360 Itt is nyomon követhető az egri kötődés: Szendrői Aszalay József helytartótanácsi titkár térképének kitüntetési 
ügye. vö. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 143r–144v., 246v.; ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G 522r., 676r., 
910r.; ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 A foll. 329v.–332r.; Ugyancsak az erős egri kapcsolat tükrözi, hogy ekkor 
ajánlotta Roskoványi Ágoston a katolikus házasságról írt művét Róma figyelmébe. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 
G 970r.; ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 H foll. 85r.; 312r.; ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 B foll. 42r–v.; 133r. 
361 „Daß Sie vor dem Kanzler als Orator kommen ist mir lieb. – Ich sprach von Ihnen sowohl mit ihm als mit S[ua] 
M[aiestate] […]”Pyrker László levele Lonovics Józsefhez. Gastein, 1829. július 30. EFK Kt Ms 1068/73–1.; vö.: 
„Máriássy leveléből már tudtára lesz Nagyságodnak miképpen volt szerencsém Ő Felségének az utban udvarolni. 
[…] Az Abbatiális titulus eránt Bécsben tudakozóttam. – Ő Felsége előtt van, és az mondadott hogy nem lehet 
sűrgetni. Majd a kancellárius úrnak írok.” Pyrker László levele Lonovics Józsefhez. Hof Gastein, 1832. július 25. 
EFK Kt Ms 1068/73–3. A levél végén az érsek a „Szegény Császár!” felkiáltást tette, amelyet azonban nem fejtett 
ki sem levelében sem utóiratban. Vö.: „Ő Felségével Tágen erant is szólottam, - csak nékem, és az új prágai 
Érseknek jutott audientia Schrönbrunba – Ő Felsége kegyelméből.” Pyrker László levele Lonovics Józsefhez. Hof 
Gastein, 1833. augusztus 4. EFK Kt Ms 1068/73–5. 
362 „Itt unalmas a diaetalis életünk. A KK[arok] és RR[endek] nagyon mérgesek ellnünk, hogy Kölcsei (!) nem 
követ többé. Adná az Isten, hogy az urbéri tárgy béfejezével haza mehetnénk végképpen!” Pyrker László levele 
Lonovics Józsefhez. Pozsony, 1835. január. 8. EFK Kt Ms 1068/73–14. 
363 Ezt támasztja alá a nyelvhasználat is, hiszen Lonovics kinevezését követően, a korábbi szokásától eltérően, az 
érsek csupán elvétve használta a magyar nyelvet, főként németül írt a csanádi püspöknek. 
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A kitágult horizont fényében új témák kerültek előtérbe a hármas levelezésében. Lonovics 

Józsefnek köszönhetően így jött szóba a katolikuson túlmutató összkeresztényi álláspont. 

Pyrker maga számolt be egyik levelében a volt egri kanonoknak, hogy Reviczky Kempis Tamás 

„egyik kiváló műve”364 magyar fordításának újragondolását és kiadását javasolta, amely 

szerinte nem csupán katolikus, de keresztény szempontból is hasznos lenne. A volt kancellár 

William Cobbett leveleinek365 fordítására alapozva bízta volna meg a munka elvégzésével 

Lonovicsot.366 A hivatkozás, ha nem is nyelvi, de tartalmi szempontból mindenképp meglepő, 

hiszen a protestáns reformációt bemutató levelek magyar nyelvű tolmácsolását maga Lonovics 

sem vállalta névszerint. Ebben nagy szerepe lehett annak, hogy a szóbanforgó mű az 

államönkénnyel szemben az egymással kölcsönhatásban lévő egyházszabadság és polgári 

szabadság együttes védelméért szólalt fel, az utóbbit az „élet és vagyon bátorságaként, 

törvényes felhasználásáként”367 értelmezve. Lonovics attól sem riadt vissza, hogy a leginkább 

politikai agitátorként definiálható Cobbett368 sajátos stílusát is visszaadja művén keresztül.  

 

3.4 A politikus: „Amit a törvény nem tilt, azt tenni szabad” – Lonovics az 1832–

36. évi országgyűlésen 

 

Lonovics József első politikai szerepvállalása 1830. évi országgyűléshez köthető. Itt kisebb, 

kevésbé jelentősebb beszédeket tartott. Kivétel ez alól a hadsereg kiegészítése369 ügyében tett 

felszólalása. Inditványozta, hogy vezényeljék át a magyar tiszteket a magyar ezredekhez, 

illetve, ha szükséges, kizárólag a nyelvet bíró külföldi előljárók kerülhessenek a magyar 

egységek élére. Ezt követően, amennyiben még mindig maradna betöltetlen pozíció, a magyar 

ezredekben szolgáló személyek pozicionálását javasolta.370 Az egri káptalani követ „szép és 

alapos” beszédeinek köszönhetően már ekkor általános megbecsülésnek, tiszteletnek örvendett. 

                                                           
364 Kempis (eredetileg Hemerken) Tamás (1380?–1471) holland bibliamásoló, szerzetes, író. Leghíresebb műve a 
Krisztus követése (De imitatione Christi), amely a devotio moderna megalapozója. A lelkimegújulást célulkítűző 
irányzatot szigorú hagyománykövetése mellett a mindennapok misztikájának keresése jellemzi.  
365 LONOVICS, 1834. Reviczky látatlanul hivatkozott a kiadásra, így Pyrker javasolta Lonovicsnak, hogy küldjön 
egy példányt művéből a követnek, valamint vállalja el az esetleges felkérést. 
366 Pyrker László levele Lonovics Józsefhez. Eger, 1838. április 7. EFK Kt Ms 1068/73–17. 
367 LONOVICS, 1834. 93. 
368 Cobbett személyéről bővebben: GRANDE–STEVENSON–THOMAS, 2014.  
369 „Lonowich Joseph, Domherr und 2ter Deputierter des Erlauer Kapitels, einige 30 Jahren alt,  wissenschaftlich 
gebildet, und gut gesinnt, hat besonders bey Verhandlung der Recrutenfragen, in der öffentlichen Reichssitzung, 
schön, gründlich und gutgesinnt gesprochen und eben so bey der Religionsfrage in Bezug auf die Nebenländer für 
die Beibehaltung der Gegenwart.” Lonovics József, káptalani követ jellemzése. MNL OL I 58 10. d. 
Államkonferencia-ügyiratmellékletek: az 1830. évi országgyűlés résztvevőinek jellemzése.  
370 IPOLYI, 1868. 17. A hadsereg és a nyelvkérdéséről bővebben: SCHEER, 2016. 62–78. 
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A probléma csak annyi volt személyével kapcsolatban, hogy sokszor túl halkan fejtette ki 

véleményét.371 A fentebb már említett, Horvátországgal kapcsolatos vitánál tett megjegyzése, 

miszerint az „olyannyira sóvárgott kívánalmat, hogy senki nem háborgattassék a vallásában, jó 

lenne, ha Európa azon területein is követnék, ahol a katolikus vallást még mindig 

elnyomják”,372 kijelölte politikai irányvonalát. 

Az 1832–36. évi országgyűlésen szintén egri káptalani követként volt jelen.373 

Valójában azonban ez a diéta hozta meg számára a politikai elismertséget. Itt hangzottak el 

azok a beszédei a vallási sérelmek kapcsán, amellyel a vita egyházi vezérszónokává lépett elő. 

Országos ismertségének megalapozásában jelentős szerep jutott a diétán távollévő főrend 

követeként jelenlévő Kossuth Lajosnak, aki 1832. december 17-én kezdte meg tudósításainak 

írását. Az ülésekről feljegyzett levélformátumú híradásokban Lonovicsról legtöbbször 

beszédeinek összefoglalásakor vagy a szóban forgó tárgyhoz tett rövid kiegészítéseiről 

olvashatunk. Számos esetben azonban a szerző saját, személyes nézeteit is kifejtette vele 

kapcsolatban, ezzel mintegy megelőzve a véleménysajtó vezércikkeinek műfaját.  

A Lonovics felszólalásai státuszából fakadó konzervatív állásponton túl – mind az 

egyházhoz szorosan kötödő vallásügy, mind az attól (látszólag) távolabb eső közügyek 

szempontjából – több ízben liberális elemeket is tartalmazó felfogással találkozunk. Ezzel az 

állásponttal nincs egyedül az egyházi oldalon. Ám, például a szabad egyház – szabad államban 

jelszavát megfogalmazó Wurda Károly374 győri kanonokkal szemben, Lonovics az egyházi 

hierarchia „nyilvános elismerése”375 mellett volt képes, annak normájától akár eltérő 

véleményét is kifejteni. Wurda kijelentéséhez hasonló gondolatokat az egri káptalani követ is 

megfogalmazott376 felszólalásai során, amelyeket a fiatal liberális ellenzék nem egy esetben 

                                                           
371 „Schade, dass er nur sehr leise spricht, und somit in der Ferne kaum vernommen werden könnte, übrigens wenn 
schön  ohne Einfluss auf den Gang der Verhandlungen, so genießt er denn doch bey einem guten Rufe, auch die 
allgemeine Achtung.” Uo.  
372OROSZ, 1831, 310. 
373 1834-ben azonban megkapta a csanádi püspökséget és elhagyta a diétát. A titkosrendőri jelentések erről a 
következőképp tájékoztatnak: „[…] nach Ernennung zum Csanader Bischof verließ er – von der Allgemeinen 
Achtung begleitet – den Landtag und ist nicht wieder zurückgekehrt.” Lonovics József, püspök jellemzése. MNL 
OL I 58 10. d. Államkonferencia–ügyiratmellékletek: az 1832–36. évi országgyűlés résztvevőinek jellemzése. Vö.: 
„[…] daher man ihn allgemein unter die fähigsten Köpfe und Redner beider Tafeln zählte, und sein Verlust 
allgemein gefühlt wurde.” Lonovics József, káptalani követ jellemzése. MNL OL I 58 10. d. Államkonferencia–
ügyiratmellékletek: az 1832–36. évi országgyűlés résztvevőinek jellemzése.  
374 Wurda Károly (1800–1845) győri kanonok. Káptalani követként 1843 június 12-én a szabad egyház-szabad 
államban jelszavával sürgette az állam és egyház viszonyának rendezését az országgyűlés alsótábláján. Ezt 
követően káptalanja visszavonta követi megbízását.: „[…] hogy alkotmányos szabad országban a vallásnak is 
szabadnak kell lennie, hogy a maga körében minden vallás szabadon mozoghat és nemcsak egyesekre, de az 
egyházi községre nézve is.” BALLAGI,1867. 12–13. 
375A későbbiek során lesz még arról szó, főleg a kiküldetés során, hogy a különböző nézeteket tömörítő egyházi 
oldal nem állt egyértelműen Lonovics mögé.  
376 „Lonovits ezen tárgyra nézve mint hogy a Kir. Városok patronatus jussával élnek, a Magistratus Catholica 
vallásu része szint olly részt vesz, az Evangélicus predikator választásába, mint ez a Catholicus pap választásába. 
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hangos éljenzéssel üdvözölt.  Kossuth a következőképpen jegyezte Lonovics első felszólalásait, 

illetve személye körül kialakulóban lévő ellenzéki elismerést: 

 

„ Febr.4-ik és 5-én a vallásos sérelmek és kivánságok eránti izenet Nemzetünknek külföldön is diszes betset 
szerzendő felvilágosodással, távol minden setét század szülte vak babonától ment, tsupán két napi szép 
tanátskozásal keresztül, az Egyházi rend is s azok közt különösen Lanovits hervadhatatlan polgári érdem koszorut 
érdemeltenek"377  

„[…] templomon kívül a polgári jussokra nézve ne osztodjanak a polgárok, Catholicusokra, Protestansokra, 
Evangelicusokra (hangos ismételt éljen) […] a sérelmet közösnek tartá […] a vallásbeli külömbség tekintetéből 
tapasztalt gátlások meg szűnjenek […]”378  

„[…] ezt s Lonovits Praelatus enunciatiojának eleit egybe foglalva és meg fontolva, ki ne mondaná: Örvendj Haza 
fiaid fel világosodásának.”379 

„[…] a Lonovits inditványa ditsősségesen el fogadtatott.”380 

 

Ezekben, a kifejezetten vallásüggyel kapcsolatos példákban egyértelműen tetten érhető 

a fiatal Kossuth véleménye az egri káptalan személyéről, illetve azon túl a vallásügyi 

kérdésekről. Már itt érzékelhető a későbbi Pesti Hírlap szerkesztőjének elégedetlensége a 

feudális jogrendszer egyházpolitikája felett, amely a lelkiismereti szabadság hiányában eleve 

nem lehetett méltányos. Ezt az idővel egyre radikálisabb reformpolitikai irányvonalat igazolták 

a felekezetek egymás közötti viszonyában jelentkező feszültségek is az 1830-as évek második 

felétől.381 A vallásügyi kérdéseken túl számos más vitában is szerepet vállalt Lonovics József, 

ezzel mintegy lehetőséget adva a kutatónak politikai nézeteinek hathatósabb feltérképezéséhez 

is, a legtöbb felszólalása azonban mégiscsak a saját egyházát érintő témákban hangzott el.  

A Kossuth által tolmácsolt szövegeken keresztül világossá válik, miért kísérte a 

káptalani követ beszédeit figyelemmel a reformellenzékiek egész tábora, a mérsékelt és a 

radikálisabb oldal egyaránt: Lonovics ugyanis kiváló módon alkalmazta rétori képességeit, 

lexikális tudását és a korszak modern gondolkodásának jellemző és divatos szókincsét. 

Bevallása szerint elsőként fogalmazta meg az 1832–36. évi országgyűlésen azt a későbbiekben 

is sokat használt elvet miszerint, amit a törvény nem tilt azt szabad. Ezzel mintegy előfutára lett 

annak a politikai stratégiának, amely a régi törvényekre hivatkozva igyekezett elindítani az akár 

a rendi kereteken is túlmutató reformokat. Az érvelés igazodott a jogelvekhez, így betagozódott 

                                                           
Ezt el töröltetni s azon visszonyosságot fel állitani kivánná, hogy egy felekezet se folyjék be a másik papjának a 
választásába s Egyházi köteleségeibe. ” KLÖM  I. 149. 
377 KLÖM I. 135. 
378 Uo. 149. 
379 Uo. 150. 
380 Uo.  
381 Elég csak az egyes klerikusok és vármegyék túlkapásai következtében fellángolt vallásügyi viták sorozatára 
gondolni. 
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abba az alkotmányos irányzatba, amely érezvén a rendi ellenállás kikezdhetetlenségét, ősi 

jogokkal igyekezett argumentálni a reformok elódázhatatlansága mellett. Tisztában volt 

ugyanis azzal, hogy a siker érdekében a rendek jóindulatára mindenképp szüksége van.382  

Mit a törvény nem tilt, azt tenni szabad – erre a hivatkozási alapra tehát Lonovics hívta 

fel az 1832-36. évi diéta figyelmét, amelyet az ellenzék a későbbiekben a szabad sajtó tárgyában 

különösen jól alkalmazhatónak ítélt meg.383  Dacára, hogy Lonovics egyik beszédében 

rendkívül szellemesen hivatkozott is szerzőségére,384 ő maga több ízben egy még merészebb 

érvelési típust használt. Bár a kortársak higgadt és nyugodt követként ábrázolták, retorikája 

mindig újszerű, haladó szellemű és rendkívül konzekvensen felépített volt.385 Minden hosszabb 

felszólalásában ugyanazon hármas szerkesztési elv érvényesült: a, lelkiismereti szabadság; b, 

mindenkinek azonos jus (ius publicum); c, felvilágosodás.  A jogelőzmények, jogtételekből 

való kiindulás alapvető volt nála, ezeket azonban mindig nyugat-európai vagy angol példákkal 

bővítette ki, hasonlította össze.  

 

„Azt mondják, mindenbe hátra vagyunk, de sokakban adtunk mi példát más nemzeteknek. Nekünk van Európába 
legrégibb törvényünk, arról hogy nints boszorkány, mi voltunk a legelsők között kik a jobbágynak több századok 
előtt szabad költözést engedtünk, a vallásbeli szabadságok eránt is épp azon időben hoztunk törvényt, midőn a 
miveltség fokán álló Frantziák azt National assemblejokban (National versamlung) elhatározták!!!”386.  

 

 „[…] a kardforgatás durva századjaiban egyedül az Egyházi rend tartotta fenn a felvilágosodás csillámját, […]”387 

Ez a haladásra, korszellemre történő hivatkozás megegyezett azzal az érvelésmóddal, 

amellyel leggyakrabban, de nem kizárólagosan, a reformellenzékiek éltek. Ez a fogalmazásmód 

egyfajta verbális hídként funkcionált több politikai irányzat, mint például a felvilágosult 

rendiség vagy épp a liberalizmus hívei között.388 A felvilágosodásra és természetjogra (közös 

jus, ius publicum) való hivatkozással Lonovics azonban már olyan frazeológiát használt, amely 

egyértelműen a liberális táboré volt. 

                                                           
382 DOBSZAY, 2008. 117. vö. „mert nálunk, hol a Nemességnek sarkalatos jussai sérthetetlenek, hol a törvény 
minden hatalmat bizonyos határok közzé zár.” LONOVICS, 1826. 12. 
383 „Balogh [János, ifj.; Bars megye első követe és alispánja] meg említi, hogy Lonovicsnak azon principiumát, 
hogy »mit a törvény nem tilt, azt meg engedi« – majd használni fog lehetni, sok helyütt különösen a sajtó 
kérdésében.” KLÖM I. 194.  
384 Uo. 509. 
385 vö. IPOLYI, 1868. 17. 
386 KLÖM I. 151. 
387 Uo. 408. 
388 DOBSZAY, 2008. 122. 
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„A természet törvényének egyik fő attributuma, az Universalitás, és így nem ellenkezhetik az nállunk a természet 
törvényeivel, a mi azzal a világon mindenütt megegyez.”389 Miben áll minálunk a jusoknak ezen egyenlősége? a 
vallás szabad gyakorlásában […]”390 

 

Kétségtelen tény, hogy az 1830-as, 40-es évek országgyűlései során a konzervatívok 

egyre többet kezdték alkalmazni a liberális ellenzék által használt beszédmódot,391 

érvrendszereket politikai ellenfeleik „lejáratása” végett.392 Lonovics esetében azonban nem 

erről volt szó, hiszen országgyűlési felszólalásai nem merültek ki a vallásügy védelmezésében. 

Támogatta például a hűbéri állapotokat érintő reformokat, a szó- és sajtószabadságot és komoly 

szerepe volt a magyar mint törvényhozási nyelv kérdésében is. Mindezt bizonyítják például az 

úrbéri munkálatok felvételével, a tagosításról, a jobbágyok számára való erdőrész kiadásáról; a 

tarló, szőlő, gyümölcs stb. tizedek eltörléséről,393 az úrbéri telkeken lakó művészek 

mentessége394 ügyében mondott beszédei. Így például a nemleges válasz mellett érvelt abban a 

vitában is, hogy kell-e hatalmat adni a földesúrnak, hogy cserére kényszeríthesse jobbágyát? 

„Én nem nevezhetem azt cserének, a hol az egyik rész szabad, a másik köteles, - minthogy pedig ezen §. az 
usufructuatio jó voltát semmivé teszi, a jobbágy iparjának véres verejtékes gyümölcsét bizontalanságra helyhezi, 
kihagyására voxolok.”395 

„Ohajtásom nem a tolerantia, mert azt gyalázatos nevezetnek tartom […] A Clerusnak 1790-ki ellen mondását 
örökre sajnálandó szerentsétlen esetnek nevezé, s kivánná hogy bár vallásos meg győződésünk külön templomokra 
különöz is el, templomon kívül a polgári jussokra nézve ne osztodjanak a polgárok, Catholicusokra, 
Protestansokra, Evangelicusokra (hangos ismételt éljen) […] a sérelmet közösnek tartá […] a vallásbeli külömbség 
tekintetéből tapasztalt gátlások meg szűnjenek, s ezen kedvezés nem tsak a protestánsokra kéressék. ”396 

  

Ez a mondata megjeleníti a liberalizmus politikáról és közéletről vallott világképét, amely a 

jogegyenlőségen alapuló polgári nemzet fogalmával jellemezhető. Alapja a jogok 

közösségében való részesedés és felelősségvállalás.397  

A szentszéki iurisdictio hatáskörének398 és az egyházi rend kiváltságának, a privilegium 

forinak védelmében mondott beszédeiben is végig hű volt a már korábban szemléltetett verbális 

készlethez, szerkesztési módhoz:  

                                                           
389 KLÖM I. 502. 
390 Uo. 407. 
391 A korszak politikai beszédmódjáról bővebben: VELIKY, 2011. 291–320.; MIRU, 2015. 
392 A ’40-es évekre azonban egyértelművé vált, hogy a konzervatívok ezzel a lépéssel „öngólt rúgtak”, amelyre 
majd Kossuth hívja fel a figyelmet. DOBSZAY, 2008. 123.  
393 IPOLYI, 1868. 30.; KLÖM II: 108;  
394 KLÖM II. 136. 
395 KLÖM I. 616.  
396 Uo.149. 
397 DOBSZAY, 2008. 135. 
398 Vö. KLÖM II. 605–606.; KLÖM II. 610–615. 
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„Mit kiván a századnak felvilágosodott szelleme? Nehéz meghatározni, azt tudom kivánja hogy polgári 
institutioinkban előbre haladjunk.”399  

 

Lonovics József kiváló korai példája annak, miként építette be a modern konzervatív 

gondolkodás a liberális elveket érvrendszerébe. Ellenben, hogy az adott politikai helyzetben 

egyházát védelmező személlyel van dolgunk, a fentebbi idézet folytatása teszi egyértelművé.  

 

„Egyébiránt mutatják a történetek évrajzai, hogy a legszabadabb alkotmányok respublicák is elmultak, s a 
Catholica egyház, azon Religio, mellyel a Pápa suprematialis hatalma ösze van kötve, áll; […].”400  

 

Mindezekhez kapcsolódóan felvetődik a kérdés, az egyházon belül milyen politikai 

irányzat mellett tette le voksát a későbbi csanádi püspök. Felszólalásainak visszatérő elemei – 

például a katolikus visszaélések, túlbuzgó hittársak elítélése, korábbi századokból ismeretes 

pápai visszaélések helytelenítése – arra engednek következtetni, hogy legtöbb kortársát 

meghaladva, felismerte a reformok szükségességét és hangoztatta azok mielőbbi végrehajtását. 

A vegyes házasságok során ő maga mondta ki, hogy mivel a szentszéki joghatóság az 1791. évi 

XXVI. törvénycikkely szerint kiterjed a protestánsokra is, a kérdés erőteljes világi és polgári 

mivoltjából fakadóan nem kívánja ellenezni azt – ellentétben az egyház későbbi reakciójával –

, hogy az említett hatóság coordinatioját, rendezését az országgyűlés állapítsa meg.401 

 Mindezek fényében nem meglepő, hogy az 1833. június 22–26. között zajlott kerületi 

ülésekről beszámoló Kossuth egy kifejezetten hosszas Lonovics-beszédet közölt olvasóival, 

amelyre már előzetesen felhívta a nagyközönség figyelmét.402 A beszéd a reverzálisok ügyében 

hangzott el. Lonovics rögtön beszéde kezdetén Montesquieu-re és az Emberi és Polgári Jogok 

Nyilatkozatára hivatkozott. A kortárs európai politikai példa bemutatását követően a korábbi 

századok vallási türelmetlenségének európai eseteit sorolta fel, majd magyar visszaéléseket 

említett protestáns és katolikus részről egyaránt: minden abúzust következetesen elítélt. Végül 

a felvilágosodásba vetett bizakodással zárta előadását. 

 
„[…] de tudok még más auctoritást is előhozni, melly reméllem senki előtt sem lesz gyanús; s ez a legelső Franczia 
nemzeti gyűlés által 1790-ben kihirdetett s a legelső Constitutio elébe függesztett Emberi Jusok declarátiójának 

                                                           
399 Uo. 623.  
400 Uo.  
401 Később – elképzelhető, hogy külső hatásra – visszalép saját bejelentésétől.  Az eset kísértetiesen hasonlít a 
nagyszabású Tagen-botrány menetéhez. 
402 „[…] Lonovics (jövő levelünkben közlendő jeles beszédjében) […]”KLÖM I. 497. vö. „[…] valamint 
Lonovicsnak is jeles beszédje a reá következett jeles feleletekkel jövő levelemre marad.” KLÖM I. 498. 
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V-ik czikelye: »A törvény semmi cselekedetet sem tilthat, csupán mellyek a társaság kárára szolgálnak, és senkit  
nem lehet akadályoztatni hogy tehesse mindazt, mit a törvény nem tilalmaz«”403  

„Én az üldözést bár melly féltől eredjen is az, egyaránt gyűlölöm.”404 

„[…] az üldözés csak nem egész Európában a Jus publicum egy részét tette.”405 

„[…] más részről a ki bár csak a Catholicusoknak az 1681-ki országgyűlésétől felterjesztett representatioját olvasta 
is, borzadással fog eltelni.”406 

„De bizzunk századunk felvilágosodásában.”407 

 

 Egyértelmű, hogy a rá jellemző, fentebb már ismertetett szerkesztést és rétori 

eszközöket használt felszólalásában, amelynek célja nem mindig egyezett az ellenzéki 

politikával, mégis merőben új volt a klerikusok beszédeinek többségéhez képest. 

Mindezek fényében érthető, hogy a fiatal Kossuth az egri káptalani követ első 

felszólalásait elismerő széljegyzetekkel kommentálta. Viszonylag hamar azonban – 

legfőképpen a Tagen-botrány hatására – elmúlt a kezdeti „rajongás”, de a mindig felkészült 

Lonovics személye iránti figyelem nem csökkent. 1833. február 20-án a gyenge érveket 

felvonultató katolikus ellenállás dacára – miszerint a tárgyat halasztani kéne – a vallásügyi 

sérelmeket és a reverzális kérdését kezdte tárgyalni az országgyűlés. Lonovics József a tőle 

megszokott kiemelkedő szónoki képességgel igyekezett igazolni a reverzálisok és az 

áttéréseknél megkövetelt hatheti oktatás jogosultságát. Beszéde generálta az addigi 

országgyűlések egyik legnagyobb botrányát az ellenzék legtemperamentumosabb szónoka, 

Beöthy Ödön bihari követ és Tagen János váradi kanonok között.  A vihart Lonovics azon 

állítása kavarta, miszerint az áttérőknek előírt hatheti oktatás során a katolikus oldalról nem volt 

még példa visszaélésre. Ez a kijelentése akár szöges ellentéteként is felfogható eddigi 

hozzászólásinak, hiszen végig a felekezetek közötti mielőbbi megbékélést és diskurzust 

szorgalmazta a folytonosan, oda-vissza ismétlődő sérelmek recitálása helyett. Lonovicsra 

Beöthy Ödön reagált, miszerint volt rá példa, hogy egy hetvenéves személy fiatal korától 

kezdve véget nem érő oktatást volt kénytelen eltűrni. A bihari követ kijelentésének valós 

tartalmát azonban teljes egészében tagadta Tagen, míg Mérey Sándor személynök, nem adva 

meg a lehetőséget a bihari válaszra, feloszlatta az ülést. Ezt követően a váradi kanonok kitiltása 

                                                           
403 Uo. 502. 
404 Uo. 504. 
405 Uo. 
406 Uo. 
407 Uo. 
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a diétáról elkerülhetetlenné vált, és ezáltal precedens értékű esetként vonult be a magyar 

országgyűlések történetébe.408 

Az egri kanonok hiába használt az ellenzéknek megfelelő szókincset, számos esetben 

mégis kötötte őt egyházának hierarchiája vagy annak meggondolatlan – sokszor nem egységes 

– politikai megnyilvánulása. Nagy felzúdulást váltott ki például Szepessy Ignác pécsi püspök 

kijelentése, miszerint: „Ha, bár ilyes törvény hozatnék is, ők [t.i. a klérus] nem 

engedelmeskednének”.409 Kossuth beszámolója szerint ezután Lonovics beszéde sem 

csillapította a kedélyeket, hiába igyekezett a rá jellemző módon törvényekkel és rendeletekkel 

alátámasztani érvelését, többen elhagyni készültek a diétát.410  

A kossuthi Lonovics-ábrázolást igazolja vissza Horváth Mihály jellemzése is: 

 

„[…] az egész magyar clérusnak kétségbevonhatatlanúl ő volt a legjelesebb egyénisége. Lonovics a lángésznek 
minden sajátosságával gazdagon fel volt ruházva: sebes, mély felfogás, érett, helyes ítélet, játszi elmésség, nagy 
emlékező tehetség […]. Ehhez járúlt széles olvasottsága, otthonossága az egyházi s világi tudományok legtöbb 
ágaiban, európai míveltsége, publicistai készültsége, mivel ő társai közt egyedül dicsekedhetett. […] 
Szónoklataiban ő annyi tapintatott, oly éles ítéletet s mély értelmet, oly helyes világnézetet, az általános haladás 
iránt annyi rokonszenvet s általában annyi szabadelvűséget és loyalitást árult el: hogy alig lenne különben 
felfogható, miként történhetett, hogy ily felvilágosodott egyéniség a természeti jogainak megszorítása mellett, 
felekezeti türelmetlenség érdekében annyi erővel s kitartással lépett fel.”411 

 Látható, Lonovics Józsefről pozitív véleménnyel bírt Horváth, még ha nézeteik, főként 

egyházügyi kérdésekben nem egyeztek, sőt Kossuthtal ellentétben, a lelkiismereti szabadság 

egyfajta ellenzőjeként aposztrofálta paptársát. Lonovics belső meggyőződéséről azonban mégis 

elismerően nyilatkozott. Kifejezésmódban és választékosságban Kölcsey Ferenchez,412 

tudományosságban és műveltségben Deák Ferenchez413 hasonlította az 1832–36. évi 

országgyűlés leírása során. Így megállapítható, hogy a később visszaemlékező Horváth Mihály 

által vázolt Lonovics-kép nagyon közel áll a fiatal Kossuth tudósításaiban, illetve a későbbi 

hírlapi cikkekben olvasottakhoz. Ez utóbbiban egyértelműen nyomon követhető a szerkesztő 

rokonszenve, illetve elismerése az akkori csanádi püspök felkészültségéről, mégha magáról a 

római kiküldetés tárgyalásairól nem is tudósíthatott a lap.414 

Vitathatatlan, hogy Lonovics József első, jelentősebb országgyűlési felszólalásaival – 

paradox módon – nyerte meg magának mind a liberális mind a konzervatív oldal jelentős részét, 

valamint a kormányzatot is. Mindez úgy sikerült neki, hogy felismerte és felhasználta a 

                                                           
408 HORVÁTH, 1868. 323–326. 
409 KLÖM I. 536. 
410 KLÖM II. 540–542. 
411 HORVÁTH, 1868. 335. 
412 Uo. 334. 
413 Uo. 337. 
414 A római kiküldetés pesti hírlapbeli visszhangjáról a későbbiekben lesz szó.  
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különböző politikai érvrendszerek – a régi törvényekre való hivatkozás vagy éppen a haladás, 

a korszellem, illetve a felvilágosult természetjogi érvelés – adta mozgástér lehetőségeit. Ezen 

keresztül fogalmazta meg a szükséges reformokat egyháza számára, illetve adott esetben vette 

védelmébe azt. Lonovics politikája a párbeszéd lehetőségének kialakításában rejlett. Ezzel 

magyarázható, hogy a fiatal Kossuth jegyzeteiben nagyon pozitív felütéssel értékeli Lonovics 

bemutakozását, a rokonszenv azonban a Tagen-esetet követően mérséklődött. A későbbi 

horváthi jellemzés sokban közelít ehhez a kossuthi képhez. A kettő összevetésénél azonban 

szem előtt kell tartani, hogy az Országgyűlési Tudósítások, azaz Lonovics fentebbi felszólalásai 

idején a rendi nyilvánosság fórumainak (vármegyegyűlés és az országgyűlés) 

reformprogramjaival szemben Bécs nyílt ellenszenvvel viseltetett és inkább rendőri, mintsem 

politikai eszközökkel lépett fel. A harmincas évek politizálása ezért, akár csak a 

véleménynyilvánítás szintjén, komoly heroikus aspektussal bírt. A „megfontolt, hidegvérű” 415 

Lonovics így valóban nem volt alkalmas a szabadságjogokért vállalt erőteljes fellépésre, ám a 

hatékony közvetítő szerepre annál inkább. 

A politikai légkör változásával azonban éppen ezekre a tulajdonságokra volt szükség, 

legalább is Széchenyi szerint. A gróf elképzelésében a „valóban hasznos polgárnak szerepét” a 

„kiábrándult, kijózanult” személyek tudták csak magukra vállalni. Olyanok, akik „tökéletesen 

kihagymázult, kiábrándult, kijózanult felfogás, tárgy és körülményismeret, és hidegvér, meg 

mindenekelőtt hiúság nélküliség jellemez.”416 A leírás szinte tökéletesen fedte Lonovicsot, 

leszámítva az utolsó megállapítást: a hiúsággal voltak gondjai, ahogyan már a szemináriumi 

titkos jelentések is utaltak rá, majd azokat a csanádi püspökség székében őt követő Horváth 

Mihály417 is megerősítette. Lonovics egyik legfőbb ambíciója az „egyházi fejedelemség”, azaz 

a prímási szék elérése volt. Lonovics különben „szeretetre méltó, feddhetetlen jellemmel” 

rendelkezett. „Meggyőződései a szabadság földjében gyökereztek”, ám félénk személyisége és 

említett törekvése erősen gátolták valós, „lelke mélyén szabadröptű szellemét”.418 Felszólalásai 

azonban a bemutatott „guzmicsi modellt” tükrözték vissza, azaz a szabadság, egyenlőség 

testvériség hármasát a „legnemesebb értelemben”419 használta.  

 

                                                           
415 PAJKOSSY, 1991. 5. Lonovics közismert higgadtságáról vö. „Az egész tanácskozás, vagyis inkább jóváhagyás, 
a papoknak lemondása a rezignációnak ólomhangján ment. A legnyugodtabb szólott Szécsen, valamint Lonovics.” 
Lónyay Mennyhért 1847/48-diki naplóbejegyzése ugyanezt a higgadtságot igazolja. HERMANN, 2000. 69.  
416 VELIKY, 2012. 255. 
417 Horváth Mihály pályaképéről bővebben: ERDŐDY, 2015. 
418 HORVÁTH, 1868. 335–336. 
419 LONOVICS, 1851b. 41. 
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3.5 Összegzés 

 

A fentebbiek alapján megállapítható, hogy Lonovics József már fiatal korában kitűnt egri társai 

közül szorgalmával, szép beszédével, vitakészségével és tudásával. Mindezeknek köszönhetően 

került érsekségi hivatali állásba, amelynek köszönhetően az évek során betekintést nyert a 19. 

század első évtizedei magyar egyházának szervezeti működésére, hiányosságaira, problémáira, 

kihívásaira. Felívelő karrierjét azonban családi tragédiák árnyékolták be, amelyeket néhány év 

plébániai szolgálat követett. Fontos kiemelni, hogy a várakozással ellentétben nem az érseki 

udvar, hanem a plébániai szolgálat adta meg számára a későbbi karrierje egyik legjelentősebb 

pártfogóját, Reviczky Ádámot. Lonovics káptalani munkáját a tőle megszokott módon, 

ugyancsak kiemelkedő munkabírás jellemezte, amelynek kiváló bizonyítéka országgyűlési 

követjelentései. Mindezek fényében érseke figyelmét sem kerülhette el, aki a legfőbb „magyar” 

érintkezési pontot jelentette az Osztrák Császárság és az Apostoli Szentszék között. Nehezen 

találva helyét az egri és országos magyar politikai életben Pyrker egyre jobban támaszkodott az 

egri káptalan fiatal országgyűlési követére, miközben folyamatosan tájékoztatta őt királyi 

audienciáiról, bécsi és azon túli utazásairól is. Kapcsolatuk, amely mindvégig megmaradt a 

hivatali szinten Lonovics csanádi püspöki kinevezésével elvesztette helyi, egri fókuszpontjait, 

ám felerősödött annak diplomáciai dimenziója, amely egyetemes szemlélet vitathatatlanul 

hozzájárult Lonovicsnak az 1840–41. évi római tárgyalásai során elért sikeréhez. 
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4 Lonovics József hivatalai 1832–34–40 között 

 

A püspöki kinevezések magyarországi eljárásrendje az idők folyamán rengeteg változáson 

ment keresztül. Fraknói Vilmos420 és Eckhart Ferenc421, illetve más szerzők művei422 alapján 

jelen esetben a 19. század első felében használatos módra összpontosítunk. A káptalan a 

kormányszékeken keresztül értesítette az uralkodót a főpapi szék megüresedéséről,423 amelyben 

a közvetítő szerv kérvényezte is egyben az üres státusz mielőbbi betöltését. Javaslattételre csak 

ezt követően, uralkodói utasítás után kerülhetett sor.424 Bár a javaslatok megtételének megvolt 

a szokásos módja, attól azonban nem egy esetben eltértek a kinevezések során. A 

Helytartótanács hármas javaslata mellett – amely az esetek jelentős hányadában a commissio 

ecclesiastica jelöltjeit tartalmazta – a prímás is hármas jelölési lehetőséggel rendelkezik a 

kancellária irányába. A hármas nominatión túl azokat a személyeket is megemlítették az 

iratokban, akiket az elsődleges jelölteken túl szintén alkalmasaknak véltek a kívánt pozíció 

betöltésére. Több ízben elő is fordult, hogy nem a „biztos hármasból” került ki az új főpap, 

hanem az utóbb említett csoportból. Így nevezte ki például I. Ferenc Lonovicsot is a 1834-ben 

a csanádi püspökség élére.425  

A csanádi püspöki szék betöltésére vonatkozó ügyirat első anyagai 1832 április második 

feléből származnak, közvetlenül Török Antal, korábbi püspök április 6-i halálát követően. A 

csanádi püspöki jelöltséget megelőzően azonban az egri kanonok nem volt ismeretlen a 

kormányszékek előtt. Neve már szerepelt nominatiós listánkon, így 1831 novemberében, a 

kassai püspökség élére kinevezett Palugyay Imre helytartósági tanácsos helyére a 

Helytartótanács három jelöltje a következő volt: Sztankovics János426, Ocskay Antal és 

Lonovics József.427 Az egri kanonokot kiváló tehetségének, műveltségének és állhatatos 

                                                           
420 FRAKNÓI, 1895.  
421 ECKHART, 1935.  
422 A teljesség igénye nélkül néhány példa a témáról írt szakirodalomból: KOLLÁR, 1762. A világi hatalom 
kiterjesztésének legitimitása fejeződik ki művében, amelynek erős febronianusi felhangja van. vö. FRAKNÓI, 1895 
480–490.; RAJNER, 1901.; SZONTAGH, 1931.; Későbbi évszázadot érintő munka: MESZLÉNYI, 1920,; SALACZ, 
2002.  
423 Az uralkodó sponte sua is intézkedhetett a kinevezésekről, önálló – kabinetje útján expediált – kéziraton.  
424 A szokásostól eltérően nádori javaslattételre is több esetben került sor.  
425 ECKHART, 1935. 12–13.  
426 Ocskay és Sztankovics később a székesfehérvári püspökségre is együtt lettek jelölve Haulik György, zágrábi 
prépost mögött. Haulik kancelláriai tanácsosként Ocskayék pedig helytartósági tanácsosként. Sztankovicstól 
ekkora már hivatali elmaradásai miatt szabadulni igyekeztek. Ezt követően az államkonferencia elfogadta Jüstel 
államtanácsos álláspontját, miszerint a nádor a magyar püspöki karral értekezve tegyen javaslatot, majd a király 
üresedés esetén kötelezze a Helytartótanácsot a megyéspüspökök véleményének kikérésére. A király ennek 
fényében 1836 november 12-én írásban utasította a nádort és a magyar kancelláriát. vö. ECKHART 1935. 13.  
427 MNL OL A39 1832:2024. Az iraton testvére, Lonovics János neve szerepelt eredetileg. Később javították. 
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munkásságának köszönhetően javasolták, mindamellett, hogy megemlítették, egyéb pozícióra 

is jelölve van. A kancellária, élén Reviczky Ádámmal, azonban változtatott a helytartótanácsi 

sorrenden: Lonovicsot tette az első helyre.428 Javaslatát az egri kanonok rendkívüli 

képességeivel indokolta, valamint itt is feltűntették az egyidejű udvari tanácsosi jelölést. 

Ezt követően Lonovics neve két megüresedett királyi táblai prelátusi hely betöltési 

listáin vetődött fel ismét.429 Ebben az esetben a Helytartótanács és a kancelláriai vélemény már 

közelebb állt egymáshoz az egri jelölt személyét illetően. Az előbbi kormányszék a két üresedés 

kapcsán a második, illetve az első helyen nevezte meg a kanonokot. A szemináriumi évek alatt 

megkezdett hivatali munkássága és a tizenegy évnyi jegyzőségi poziciója alapján vélték 

alkalmasnak Lanovicsot (!) a törvényszéki vizsgálatok lebonyolítására.430 A kancellária 

azonban a legelső névként említette a dupla jelölési sorban. Javaslatát minden egyéb 

magyarázat nélkül azzal indokolta, hogy már az előző év során helytartósági tanácsosnak, 

valamint tanácsosnak és udvari referensnek ajánlotta Lonovicsot.431 Úgy tűnik, a kancellár 

különleges figyelmet tanúsított egri pártfogoltja irányába és mihamarabb szerette volna őt 

pozicionálni az udvarban. Nem volt ez másképp Egerben sem. Ahogy fentebb is említettük, és 

miként arra Ipolyi Arnold is utalt, Reviczky közbenjárt Lonovicsért az egri érseknél. Ipolyi 

szerint azonban mindez felesleges volt a főkencellár részéről, hiszen Lonovics képességeivel 

addigra már nagy hírnevet szerzett magának.432  

Mindenesetre, elsősorban Reviczkynek köszönhetően, 1832. május 9-én az uralkodó 

táblai prelátussá nevezte ki Lonovics Józsefet, amelynek következtében július 29-én megkapta 

a Vámosgyörk melletti Máriáról nevezett apátság elöljárói címét is.433 Még ugyanebben az 

évben a pesti egyetem teológia karának dékánjelöltjei között is feltűnt a neve, sőt a végső 

listában a kinevezett Dercsik János mögött, a második helyen sorolta a Helytartótanács.434 Az 

                                                           
428 Második helyen a nádori támogatás alapján Csausz Istvánt, harmadikként pedig Ocskayt nevezte meg. Egy 
másik megüresedett, Haulik György tanácsosi helyére Csausz, Ocskay és Majer József voltak a kancellária 
jelöltjei. Az uralkodó azonban 1832. februárjában a Sztankovics és Ocskay mellett döntött.   
429 MNL OL A39 1832:5778. 
430 Megemlítették továbbá olasz nyelvtudását, amelyet az Egerben állomásozó báró Ludwig von Geppert 
altábornagy, későbbi vezérőrnagy katonai alakulatánál végzett három éves lelkészi szolgálatnak köszönhetett. 
Kinevezési értesítő Tájer Györgytől. Eger, 1823. április 10. OSzK Kt. Fol. Hung. foll. 34r‒35v.  
431 MNL OL A 39 1832:5778. vö. MNL OL A 39 1832:2024.; MNL OL A 39 1832:2025. 
432 Vö. „Nem is mulasztotta el az akkor oly hatalmas cancellár vele kegyét éreztetni, s Egerben az az alatt kinevezett 
új érseket Pyrkert látogatva rá figyelmeztetni. Lonovicsnak azonban Egerben, mint láttuk, rég óta oly kitűnő neve 
volt, mely ajánlásra nem szorult.” IPOLYI, 1868. 15. 
433 Az indoklás szerint a királyi dikasztériumokban a legalacsonyabb egyházi cím a préposti vagy apáti cím lehetett. 
MNL OL A 39 1832:9290. Feltehetőleg Pusztamonostorról van szó. vö. HORVÁTH, 2002. 183.  
434MNL OL A 39 1832:8096.; MNL OL A 39 1833:4802. 



80 
 

egyetemi pozíció későbbi életútjában is visszaköszönt: Apponyi György 1846. január 26-i 

helyzetértékelésében Lonovics Józsefet javasolta a pesti egyetem élére.435  

A püspöki kinevezés azonban még váratott magára. A csanádi főpapi stallum hiába 

üresedett meg, kérdéses, mennyire volt vonzó pozíció az országos politikai életben résztvenni 

szándékozó egyháziak számára. A betöltés körüli problémákra a commissio ecclesiastica hívta 

fel a figyelmet. Elmarasztalta Török Antal munkásságát. Kifogásolta, hogy az évek óta hiányos 

létszámmal működő káptalani testület meglévő tagjai egyrészt már idősek, másrészt több 

vádpontban is érintettek. Ebből kifolyólag kifejezetten súlyosnak és aggályosnak vélte az egyik 

legkiterjedtebb egyházmegyében uralkodó fegyelmi állapotokat, különösen a nevelés terén. Így 

kizárólag olyan, egyháza és hazája számára elkötelezett személyt vélt csupán elfogadhatónak a 

pozícióra, aki megfelelő buzgalommal bír, mindamellett az egyházi hierarchián belül és a 

kormányzat részéről is befolyásos támogatókkal rendelkezik. Továbbá az elszaporodó 

visszaélések következtében követelménynek tartották a világi és egyházi ügyintézésben való 

jártasságot is, valamint a német és magyar nyelvtudást. Mindezek mellett életerős személyre 

volt szükség, aki képes lesz egyházmegyéje hatékony feltérképezésére. A bizottság kifejezetten 

alkalmasnak vélte a feladatra Horváth Jánost, az akkori székesfehérvári püspököt.436 Az első 

magyar tudományos katolikus folyóirat, az Egyházi Értekezések és Tudósítások elindítója, a 

pesti egyetem teológiai karának volt vezetője akkorra már azonban a hatvanadik életévén is túl 

volt. Arra az esetre, ha áthelyezést nem látná megoldhatónak az uralkodó, a Helytartótanács 

további lehetőségként említette a későbbi zágrábi érseket, Haulik Györgyöt, a majdani győri 

püspököt, Sztankovics Jánost, valamint König Jánost. Lonovicsot csupán a hármas nominatión 

túli egyéb jelöltek között tartották számon.437 Dacára az idősebb, így tapasztaltabb és az oktatás 

terén is jártasabb jelölteknek, 1834. március 9-én az uralkodó a szinte utolsó helyen megemlített 

Lonovics Józsefet helyezte a csanádi püspökség élére.438 

A csanádi egyházmegye fentebb ismertetett állapota, valamint Lonovics József 

bemutatott országgyűlési szereplése felveti a kérdést: vajon az egri káptalani követet jutalmazni 

vagy eltávolítani szerették volna a pozícióval. Mivel püspökségről van szó, vitathatatlan a 

hierarchián belüli előrelépés. Ugyanakkor a csanádi egyházmegye vezetése, az előzetes leírások 

                                                           
435Az információra Czinege Szilvia és Erdődy Gábor hívták fel a figyelmemet, amelyet ezúton is köszönök. 
ANDICS, 1981.173–181. A vonatkozó rész (ANDICS, 1981. 177.): "Diese [...] Veränderung würde noch fühlbarer 
und belebender werden, wenn ihr einige der dringendsten Bestimmungen im Lande [...] baldigst nachfolgen 
würden. Diese wären 1[...] 2. Die Übersetzung des Csanáder Bischofs Lonovics in das Waitzner Bistum mit seiner 
vorhergehenden Ernennung zum Präses der Universität in Pest und zum Oberleiter des Schulen- und 
Erziehungswesen in Ungarn. 3[...]" 
436 Választott püspökként ajánlották még Marich Jánost és Rajner Károlyt is. vö. MNL OL A 39 1834:3490. 
437 MNL OL A 39 1832:5665. 
438 MNL OL A 39 1834:3490. 
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alapján, sok munkát igényelt az új püspöktől. Így, ahogyan az várható volt, kinevezését 

követően Lonovics is elhagyta Pozsonyt.439 A bemutatott dokumentumok alapján látható, hogy 

az új főpap élvezte a felsővezetés bizalmát, bár előmenetelébe kétségtelenül belekalkulálhatták, 

hogy a püspöki pozíció kötöttségeiből adódóan reformpárti hevessége is mérséklődni fog. 

 

4.1 Lonovics József 1834. évi processusa 

 

A trienti zsinatot követően nagy jelentőséggel bírt a püspököknek szánt személyek akkurátus 

kiválasztása. Ebből kifolyólag a jelöltekről és leendő egyházmegyéjükről még megerősítésük 

előtt Rómában vagy a területileg illetékes nunciatúrán szinte mindenre kiterjedő vizsgálatot 

folytattak a személy alkalmasságát illetően.440 A magyarországi jelöltekre vonatkozó 

jegyzőkönyvek 1612-ben kezdődnek, ám az alapos vizsgálat rendszere már korábban is 

létezett.441 A vizsgálati agyagok három helyen is megtalálhatóak: Rómába küldött tisztázatok a 

konzisztórium levéltárában (Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales) a római 

vizsgálatok fogalmazványai a kúria egyházi javadalmakkal foglalkozó hivatalának, a 

Datariának a levéltárában (Dataria Apostolica, Processus Datariae), a bécsi vizsgálatoké pedig 

a Nunciatúra Levéltárában (Archivio della Nunziatura in Vienna, Processi dei vescovi e degli 

abbati).442 

  A püspöki processusok áttekintése fontos forrásként szolgálhatnak egy adott személy, 

illetve egyházmegye kutatását illetően.443 Az interrogatoria, azaz a kérdőív két részre bontható. 

Áll a 13 kérdésből álló jegyzőkönyvből a jelöltre vonatkozó információkkal, illetve egy újabb 

13 kérdésből álló szakaszból az egyházmegyét illetően. Lonovics József vizsgálatát444 a csanádi 

püspökség korábban esélyes jelöltje, Haulik György, valamint barátja, Kunszt József 

                                                           
439 Sokatmondó Kunszt Józsefhez írt egyik levele 1834-ből, amelyben egy bécsi vád kapcsán, nem zárta ki annak 
klérusbeli origóját sem. Szerint az illető számára, amennyiben paptársáról van szó, a megfelelő büntetés az lenne, 
ha az ő kemény és szinte embertelen életmódját kellene követni, amelyben egyrészt igyekszik olvasási 
szenvedélyének eleget tenni, másrészt az efféle ármánykodást elkerülni. Lonovics József levele Kunszt Józsefhez. 
Pozsony, 1834. január 17. OSzK Kt. Quart. Lat. 2646.  
440 MOLNÁR, 2004. 83. 
441 Ez a konzisztoriumi előterjesztésekből (propositiones consistoriales) ismeretes, végső formájukat azonban csak 
1591-ben, illetve 1627-ben kapják meg.  MOLNÁR, 2004. 83-84. 
442 MOLNÁR, 2004. 84. vö. GALLA, 1942–45. 163–186.  
443 Főleg korábbi évszázadokra jellemző, hogy a püspöki processusok személyre vonatkozó interrogatoria 
anyagából tudunk egy-egy, addig még ismeretlen életrajzi adatot is. Példaként említhetők Lonovics elődjei, 
Patachich Gábor és unokaöccse, Patachich Ádám kalocsai-bácsi érsekek, akiknek születésének pontos dátumát 
csak a processusi anyagból ismerjük. A Patachichokról bővebben ld. TÓTH, 2014. 
444 A korosztályi megkötést illetően érdemes megemlíteni, külön kérdés vonatkozott arra, vajon a jelölt elmúlt-e 
már harminc éves.  
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jegyezték.445 Az előbbi 1834. április 15-én zágrábi nagyprépostként készítette bevallását a bécsi 

nunciatúrán. Válaszából kiderült, Lonovicsot 1819 óta ismerte. Az egri kanonok személyi 

adataira vonatkozólag mellékelték hitelesített keresztlevelének másolatát is.446 A tanulmányi 

előmenetelét tekintve csatolták Pyrker tanúsítványát, amely olyan életrajzi adatokat 

tartalmazott, mint Lonovics bérmálkozásának évszáma (1804) vagy a szentséget kiszolgáltató 

nagyváradi püspök, Miklósy Ferenc neve. A dokumentumból kiderült, hogy Lonovics a 

tonzúrát 1810. április 24-én vette fel, 1814. április 9-től alszerpapként, 1816. április 13-től pedig 

áldozópapként szolgált az egri főegyházmegyében.447 Életvitelét és személyes tulajdonságait 

tekintve Haulik egy újabb egri érseki mellékletre hivatkozva alkalmasnak vélte a püspöki 

szolgálatra. Iskoláiról ugyancsak Eger állított ki tanúsítványt, amelyből kiderült, hogy Lonovics 

egyházmegyei, majd pesti szeminaristaként filozófiai, teológiai és kánonjogi tanulmányait 

kiválóan végezte. Így 1817-ben a pesti egyetemen teológiából doktorált.448 Képességeit 

tekintve Lonovics éleslátását, valamint az ügyvezetésben tanúsított szerfeletti ügyességét 

emelte ki Haulik.449  

Az egyházmegyére vonatkozó kérdőív először a püspöki székhely paramétereit 

vizsgálta meg. Haulik válaszainak adatait a csanádi káptalan mellékelt tanúsítványából 

merítette.450 A válaszokból kiderült, hogy a székesegyházat nem használták, a lelkipásztori 

feladatokat a városi plébánia töltötte be. A püspöki rezidencia bár tágas volt, de felújításra 

szorult.451  

Haulikkal egy napon veszprémvölgyi címzetes apátként Kunszt József is válaszolt a 

vizsgálati kérdésekre. Bevallása szerint 1814-ben találkoztak először a jelölttel, akivel azóta is 

tartották a kapcsolatot, így nagyon jól ismeri őt. Saját tapasztalatra, valamint megbízható 

kapcsolatai révén állította, Lonovics elhívatott életmódot él. Egyházi és politikai ügyekben való 

jártasságát kiválónak jellemezte, amelyet szerinte nem csupán ő, illetve az egri melléklet 

tanúsít, hanem a jelölt hírneve is. Tudását tekintve kiváltképp alkalmasnak vélte az oktatásra, 

                                                           
445 Interrogatoria (fogalmazvány és tisztázat) ASV AC–PC Vol. 234. foll.  229r–238v.  
446 A keresztelésre vonatkozó bejegyzés hiteles másolatát Thassy Miklós, miskolci plébános küldte meg 1834. 
március 20-án Bécsbe, ahonnal április 8-án küldték tovább. ASV AC–PC Vol. 234. fol. 240r. vö. 4. Thassy 
működéséről bővebben: FAZEKAS, 2004. 179–196. 
447 1815. június 4-től szerpapként működött. Vö. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/blonov.html (Utolsó 
letöltés időpontja: 2017. január 25.) 
448 Tudományos Gyűjtemény, 1817. IX. kötet 119. 
449 A két érseki tanúsítványt Roskoványi Ágoston, egyházmegyei titkárként küldte március 24-én. A levelekből 
hiteles másolatot készítettek Bécsben április 8-án, majd azokat küldték Rómába. ASV AC–PC Vol. 234. foll. 241r.; 
242r 
450 A káptalan 1834. március 28-án küldte meg válaszait az egyházmegyére vonatkozó 13. pontos kérdőívre. 
Hitelesítés követően ennek másolatát is elküldte Bécs április 8-án. ASV AC–PC Vol. 234. foll. 244r–245r. 
451 Ezt követően a kérdések a szokásoknak megfelelően az egyházmegye földrajzi elhelyezkedését, kiterjedését, 
az ott lévő rendi jelenlétet, valamint az iskolarendszert járták körül. 
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valamint az egyházmegye hatékony vezetésére. Az egyházmegyével kapcsolatban kifejtette, 

annak pontos jövedelmét nehéz megállapítani, így felsorolta a megfelelő forrásokat, ám csak a 

püspöki mensa esetében említett számadatot.452 Bár az anyagiak terén nem hasonlította össze a 

többi egyházmegyével, Haulikkal ellentétben azonban kiemelte, hogy az egyik legkiterjedtebb 

püspökségről van szó. A csanádi egyházmegyét Arad, Csanád, Temes, Torontál, Krassó 

vármegyék egésze, valamint Csongrád délkeleti része, egy falu Békés vármegyéből, a német-

bánsági, az illír és az oláh végezred területe alkotta. Az egyházmegyében három szabad királyi 

város, hatvanhat oppidum, valamint 954 lakott pagus és praedium volt található Lonovics 

hivatali idején.453  

A jelölt addigi pályafutását a szóbanforgó püspökséggel együtt részletező királyi 

nominatio, valamint a pápának, a megerősítés ügyében írt praesentatio454 egyaránt mellékelve 

volt.455 A vizsgálati anyagot Philippo Frassinelli, nunciatúrai jegyző és titkár kezelte, aki 1834. 

április 15-én átadta azt Pietro Ostininek. A nuncius április 30-án hitelesítette Lenovics (!) 

dokumentációját,456 amelyet az illetékes konzisztorium 1834. június 23-án erősített meg.457 

Végül 1834. szeptember 24-én szentelték fel csanádi püspöknek, amely címről 1850 

februárjában mondatták le.  

 

4.2 A püspök: út a diplomáciai misszióhoz 

4.2.1 Lonovics József vizitációs jelentései 

 

Minden egyházi igazgatási ügyben a Helytartótanács egyházügyi bizottság458 volt illetékes. Az 

egyházi vagyon kezelésének szabadságát megszorította, az egyház büntetőjogát 

                                                           
452 A csanádi püspökség fő javadalmát a makói uradalom képezte, amely 1717 óta állt egyházi kezelés alatt.  DÓKA, 
1997. 70. Karácsony szerint 1719-ben kapta meg a csanádi püspök Makót, káptalana pedig 1821-ben Ság, Parác 
és Sztancsova falvakat. KARÁCSONY, 1985. 338.; GILICZE, 1993. 397–407. 
453 VANYÓ, 1933. 85. 
454 A megyéspüspököt a főkegyúr (király) nevezte (nominat) ki 1918-ig, amit a pápa megerősített (praeconisatio). 
Az Apostoli Szentszék ezt mindig is visszautasította és a királyi kinevezést megnevezésnek (praesentatio) 
minősítette. A kinevezést (praeconisatio) magának tartotta fenn. A gyakorlat a 19. századra jelentőségét vesztette. 
Ezt a jelenséget mutatja az 1855. évi konkordátum 19. cikkelye is. vö. ADRIÁNYI, 2009. 9. 
455 ASV AC–PC Vol. 234. fol. 246r–249r. Mindkettőt Reviczky készítette március 13-án, valamint Sztankovics 
Mátyás kancelláriai irattár igazgató rendezte április 18-án Bécsben.  
456 A processzus tartalmazza továbbá az esküszöveg (forma iuramenti professionis fidei) előre elkészített 
nyomtatott formátumát, amelynek elején Lonovics sajátkézírással jegyezte nevét és hivatali címeit, valamint 
aláírásával hitelesítette azt. ASV AC–PC Vol. 234. foll. 250r–251r. 
457 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie Kt 66. fasc. V. 
458 EMBER, 1940. 124–125. A commissio ecclesiastica II. József 1782. szeptember 10-i rendeletének értelmében 
kezdte meg működését. Elnöke, tanácsosai, tollvivői a Helytartótanácsból kerültek ki. Minden héten tartott 
üléseiről a tanácsülési jegyzőkönyvek mintájára jegyzőkönyvet vezettek. Az előadó tanácsos és a bizottsági elnök 
aláírása után bemutatták a tanács elnökének, aki véleményezte majd aláírása után továbbította az uralkodóhoz. A 
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megsemmisítette, mert minden ítéletet jóváhagyásért hozzá kellett felterjeszteni.459 A 

Helytartótanács másodfokú szereppel bírt: az uralkodó vagy az annak nevében határozó 

kancellária rendeleteit hajtotta végre elsősorban.460 Ezen az úton kerültek Lonovics József 

püspöki jelentései, kérelmei is a kancellária, illetve az államkonferencián vagy államtanácson 

keresztül az uralkodó elé. 

Lonovics József Török Antalt követte a csanádi püspöki székben. A főpásztori 

kinevezésnek egyértelmű pozítivumai mellett azonban megvoltak a maga hátrányai is, amelyek 

nehezíthették a fiatal, első egyházmegyés püspök működésének kezdeti időszakát. 

Mindamellett, hogy a csanádi nem tartozott a magasan jövedelmező területek közé,461 Lonovics 

elődjét, Török Antalt egy évvel annak kinevezését követően, 1830-ban feljelentették. Az ügy 

során említésre került az ugyancsak megvádolt, még korábbi előd, Kőszeghy László.462  Török 

esetében a személyiségbeli problémákról volt szó,463 így például az agresszív magatartás is 

megjelent a vádak között. Josef Alois Jüstel állam- és konferenciatanácsos, vallásügyi referens 

igyekezett védelmébe venni az általa is ismert főpapot.464 Az uralkodó a tanácsadó javaslatára 

végül az ügy kivizsgálását kérte a prímástól.465  

 Az egyházmegyei papság személyi állományának problematikája mellett a pénzügyek 

sem a legpozitívabb képet mutatták. Kiváló példa erre a kinevezéskor Rómának fizetendő adó 

mértékének összehasonlító elemzése más egyházmegyékkel. Alkalmazkodva a terület 

                                                           
tárgyalt ügyiratok is a Helytartótanácstól általában a magyar kancellárián keresztül jutottak a vallásügyi referens, 
államtanácsos Jüstel elé. (A kamarai illetékességű ügyekben azonban az Allgemeine Hofkammertől érkezett a 
felterjesztés.) Kiemelendő azonban, hogy a püspök canonica visitatioit nem a Staatsrat tárgyalta, hanem az 
uralkodó által fontosnak ítélt ügyekként kabineti referensi pozícióban Jüstel véleményezte. Ez nagy 
valószínűséggel a korábbi egyházmegyei feljelentések miatt lehetett. Vö. FAZEKAS, 2015. 385.  
459 KARÁCSONY, 1985. 249; 250, 255. 
460 FELHŐ–VÖRÖS, 1961. 5. A Helytartótanács hatásköre nem terjedt ki a kincstári birtokok és a felségjogon alapuló 
jövedelmek igazgatására, valamint az országban állomásozó haderő vezényletére. Az előbbieket a magyar kamara, 
az utóbbiakat a főhadparancsnokságok intézték. 
461 A javadalmazás kérdéséről bővebben később lesz szó. 
462 Vö. A rendőrminiszter Tapolcsány Károly gutenbrunni plébános (Temes megye) tisztátalan életéről, és 
elkövetett vétkeiről (eredeti iratokkal). HHStA KA StR MKA 1828:636. Tapolcsány magaviseletével foglalkozó 
ügyiratban érdekes megjegyzések olvashatók az egész német vidéken uralkodó laza erkölcsökről. A helyzet 
súlyosságáért Török elődjét, Kőszeghy Lászlót tette felelőssé. A beszámoló alapján az egyetlen személy, akitől 
még tartottak a plébánosok, Török Antal kanonok volt.  
463 „[…] daß er überhaupt gegen den Klerus u[nd] gegen seine Unterthanne herrschsüchtig, hart, rachsüchtig, daher 
allgemein nicht geschätzt, nicht geliebt sey. […] er geizig sey; seine Wohnung sey bis zum Eckel schmutzig” 
Feljelentés Török Antal ellen. HHStA KA KKA 1831:269.  
464 „Er is ein Mensch, der wohl nicht ohne Fehler. Ich habe ihn persönlich kennen gelernt. Obwohl hoch in den 
Jahren schein er mir ein kräftigen Mann zu seyn.” Uo. 
465 Az 1831. november 10-i kabineti felszólításra 1832 január 11-vel elkészült Klobusiczky Péter felterjesztése a 
kivizsgálásról, melynek levezetésével a nagyváradi püspök, Lajcsák Ferenc volt megbízva. HHStA KA KKA 
1832:744. 
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gazdasági lehetőségeihez Lonovics kinevezésekor taxáját 900-ról 650 forintra466 szállították le. 

Az eljárás megszokott volt, hiszen elődjénél is ugyanezt az összeget állapították meg.467 

Valójában már a 900 forint sem a teljes adót jelentette.468 Összevetve a többi magyarországi 

egyházmegyével látható, hogy Lonovics új püspöksége a legszerényebb területek közé 

tartozott.469 Kinevezési eljárásával párhuzamosan a lembergi érsekségi, a premysli, zenggi és 

kőrösi püspökségi stallumut a csanádi egyházmegyével egyszerre töltette be az udvar és hagyta 

jóvá Róma.470   

Az 1834-es év még az új stallum feladatainak megismerését jelenthette Lonovics József 

számára. Az 1835 évtől azonban már ő vezette az egyházmegyei ügyeket.471 Ehhez ismernie 

kellett egyházmegyéje „arculatát”: a lakossági arányszámokon – úgy mint  nemzetiségi és 

felekezeti megosztottság – túl a történelmi és geopolitikai adottságokat.472 Az új püspök 

igyekezett a hivatali előírásoknak minél inkább megfelelni. Erről tanúskodnak a visitatio 

canonicainak részletességei is. A beérkező anyagokat Jüstel véleményezte. A korábbi 

támogatók, Reviczky Ádám és Pyrker László mellett az államtanácsos lett Lonovics József 

harmadik, bécsi udvarbeli „pártolója”. Az új főpap már az 1835 és 1836. évi473 beszámolójában 

                                                           
466 A taxáról készült részletes kimutatás forintot említ, míg máshelyütt scudo a pénznem. Elméletileg 1 scudo 1 
konvenciós forinttal egyenértékű, ám váltása mutathat eltéréseket. Az as mértékének meghatározása további 
kutatásokat igényel. Vö. Kleiner Conversationskalender, 1839. 
467 Az eljárás rutinszerűsége egyértelmű. A bécsi ügyintéző már 1834. március 23-án tájékoztatást kért az előd 
eljárási díjárról, majd május 31-ével kérte a csökkentés lehetőségét. Csupán négy nappal később, június 4-én ki is 
állították a csanádi egyházmegyére vonatkozó csökkentést. A kérvényben egyszerűen a püspöki jövedelem és az 
elvárt díj összeegyeztethetetlenségére hivatkoztak. A várt eredmény fényében azonban kikötötték, hogy Lonovics 
az eljárás során nem hivatkozhat „per speciale grazie” a további csökkentés érdekében. HHStA Diplomatie und 
Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie Kt. 66 fasc. V.  
468 Feltehetőleg 1340 scudi lehetett a valódi, azaz a teljes taxa összege. Jegyzék a fizetendő és a kifizetett taxákról 
Austriára vonatkozólag 1818 és 1839. között. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom 
Staatskanzlei Korr. Admin Kt. 26. Róma, 1839. október 12. 
469 A veszprémi püspökségnek eredetileg 1340 scudit szabtak ki, a csanádival megegyezően, ám a nyugat-
magyarországi egyházmegye adóját 1100-ra csökkentették. 1040 scudival Zenggé volt a legkisebb díjazás, 
ugyanakkor a már redukált végösszeg (500 scudi), alig maradt el Lonovics József új egyházmegyéjétől. Európai 
viszonylatban a francia püspökségekkel azonos az összeg, ahol átlagosan 600-al számoltak, míg Oroszországban 
ez 800 volt, holland területeken pedig 850 körüli értékkel bírt. A bajoroknál a legalacsonyabb érték is (pl. Passau) 
930 körüli volt, míg a poroszoknál 1000 scudi (pl. Trier). Uo. 
470 Név nélküli fogalmazvány Metternich számára. Róma, 1834. július 12.  (A szerző nagy valószínűséggel 
Ferdinand von Ohms ügyvivő, udvari tanácsos.) HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom 
Geistliche Agentie Kt. 66 fasc. V. Ugyanezen a napon kapott hivatalos értesítést Barlangi László, udvari 
ügyintézőn keresztül Lonovics József is. vö. u.o.  
471 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie Kt. 109. 109/1834.; 109/1835. 
1835-ből ismert az első levél Lonovics Józseftől. 
472 1835-ben Lonovics kiadta Articuli pro apparando visitationis canonicae parochiarum Dioecesis Csanadienis 
opere címmel a vizitációt szabályozó rendeletét. ORBÁN, 1992. 376. 
473 Az 1835. évben az Arad, Csanád, Csongrád vármegyéhez tartozó, míg az 1836-ban Torontál és Krassó 
vármegye csanádi egyházmegyés plébániáit látogatta meg. 
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filiánként részletezte egyházmegyéjét, amelyet Jüstel a megszokott püspöki jelentésektől 

megkülönböztetve naplónak nevezett.474 

 Nem állt messsze az igazságtól. Lonovics József naponként jegyezte utazása állomásait, 

megjelölve a katolikus és nem katolikus arányszámokat, ismertetve a helyi adottságokat. A 

legapróbb részleteket is feljegyezte, a plébánia templom patronátusától kezdve, az iskolaépület 

állapotán át egészen a személyi állomány bemutatásáig. Így magukról az egyes plébánosokról 

is olvashatott az udvar, hiszen az új püspök akkurátus módon papjai személyiségét, 

temperamentumát, kedélyállapotát, valamint készségeit és képességeit is részletezte, de nem 

hagyta figyelmen kívül a tanítókat és azok viselkedését sem. Precizitása a bécsi 

államtanácsosnak is feltűnt. Jüstel dícséretesnek nevezte a főpap mindenre kiterjedő figyelmét. 

Kiemelte, hogy Lonovics minden nehézségre vagy azonnali megoldást keres, vagy ha ez nem 

lehetséges, mindig megteszi a szükséges lépéseket a segítség irányába, ezzel együtt elismerte 

éberségét is. Jüstel szerint ezzel a fennálló problémákra jótékony hatással bír és nagymértékben 

járul hozzá így a lelkipásztori hivatal működése szinvonalának emeléséhez.475  

Ennek fényében meglepőnek tűnhet, hogy Jüstel minden dicséret ellenére mégsem volt 

teljes mértékben elégedett a püspöki beszámolóval, amelyet szóvá is tett az uralkodónak. 

Kifogásolta ugyanis a jelentés terjedelmét, illetve túlzónak vélte annak aprólékosságát, hiszen 

a király elé kerülő tájékoztatóknak ennél sokkal tömörebbnek kell lenni.476  

A túlzónak ítélt részletesség mellett még egy kifogása volt az államtanácsosnak: 

megfontolandónak vélte a panasz lehetőségét a püspöki jelentésekben. Lonovics József, 

ahogyan már utaltunk arra és a későbbiekben is kitérünk még rá, bármennyire is a hierarchia 

embere volt, éppen alaposságának köszönhetően gondosan ügyelt a felmerülő problémák 

mielőbbi orvoslására. Ezért tudott egyházi vezérszónokként a reformellenzékiekkel párbeszédet 

kialakítani a diétai vitákban. Saját tapasztalatai révén nem csupán érzékelte a sokszor, a 

katolikus egyház tanításával szembeni korszellem hatását, de mindez azonnali cselekvésre is 

                                                           
474 „[…] sind nicht so sehr Berichte über den Stand derjenigen Verhältnisse in der Diöces, über welche von den 
Bischöfen nach ihren Visitationen Auskünfte gefordert werden, als vielmehr Tagebücher [aláhúzással kiemelve] 
der ganzen Visitation.” Lonovics József jelentése. HHStA KA KKA 173/1836 
475 „Nothwendig, lobenswürdig ist es, daß der Bischof dieses alles berichtet, und daß auf die Stelle sich bestimmt, 
Gebrechen sogleich abzuhelfen, oder, wo dieses nicht möglich ist, Einleitung zu einen zweckmäßigen Abhilfe zu 
treffen. In dieser Beziehung sind die vorliegenden Tagebücher des Bischofes Lonowics sehr schätzbare Beweise 
seiner Wachsamkeit auf Alles, was er als Bischof zu beachten hat, und seiner eben so klugen als kraftigen 
Einwirkung zur Hebung der dem Zwecke seines Hirtenamtes entgegen stehenden Gebrechen.” Uo.  
476 „Allein sind auch alle diese, z[um] Th[eile] sehr geringfügigen Details, diese grosstentheils im Diözesan-
Schematismus enthaltenen statistischen Date ein Gegenstand der allerhöchsten Aufmerksamkeit. Der verlangte 
Inhalt eines an Eure Majestät zu erstellenden Berichtes? – Mir scheinet, nein. Mir scheinet, man müste so viel 
Schonung u[nd] Ehrfrucht vor der – bey sovielen u[nd] wichtigen Regentensorgen kurzen Zeit Eurer Majestät 
haben, daß man sich schauen soll[,] sie durch unbedeutende Erzählungen noch mehr zu verkürzen.” Uo. 
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késztette. Mindezek fényében nem meglepő, hogy Lonovics József már első püspöki 

beszámolójában számos kéréssel fordult az uralkodóhoz. Kérvényezte, hogy az új plébániát 

alapító Tököly Péternek (Kevermes), özvegy Salbek Zsófiának (Kisiratos), Csekonics Jánosnak 

(Csősztelek) és ittebei Kiss Antalnak (Szentgyörgy) az uralkodó elismerését fejezze ki. Az 

önkéntes felajánlásokat nem tartván elégségesnek kérvényezte, hogy Ménes, (Csanád)Apáca, 

Németi kamarai helységekben, valamint Mezőhegyesen és a Csehországból betelepített, 

határőrvidékhez tartozó Weitzenried, Wolfsberg, Eibenthal és Schöntal helységekben lelkészi 

állomást alapítsanak. Folyamodást intézett mindezek mellett új lelkészi és templomépületeket 

illetően is. Így papgazdaságot kért Simánd község számára, kápolnát a nagybecskereki 

katolikus fogvatartottaknak, a katonai határon álló Humeliczbe és Mehádiába, valamint a 

kamarai birtok Krassócsörgőn (Klokotics) és Kiskrassóban új templom építését szorgalmazta. 

Ezeken felül iskola alapítását indítványozta a Hofkammer patronátusa alatt álló Dognácska 

helységben. Panasszal élt az arad megyei görögökkel szemben, valamint a szegedi 

oktatásüggyel kapcsolatban is voltak javaslatai. Jüstel államtanácsos, ahogyan az adatokban 

bővelkedő túlrészletezést, ez utóbbit sem értékelte pozitívan, mivel szerinte az iskolakérdés 

például nem tartozott a canonica visitatio jelentés műfajához.  

Amíg azonban V. Ferdinánd figyelmen kívűl hagyhatta és hagyta is a kéréseket, addig 

Jüstel, bármennyire is túlzónak bélyegezte a beérkező beszámolót, ugyanezt nem tehette meg. 

Ezzel ugyanis saját intézményének presztizsvesztési folyamatát gyorsította volna fel. A király 

így, mindenben követve Jüstel javaslatait, tájékoztatást kért a kancellártól, Pálffy Fidéltől 

Kevermes, Kisiratos és Szentgyörgy ügyében és a nagybecskereki, valamint a simánd kérést 

illetően is vizsgálatot rendelt el477 az Allgemeine Hofkammer elnökétől, Freiherr von 

Eichhoftól Ménes, Apáca, Németi kamarai helységek lelkészi állomását, valamint a klokodicsi 

új templomot illetően.478 A Hofkammer in Münz- und Bergwesen elnökétől, August Longin 

Lobkowitztól a dognácskai iskola alapításról kapott információt kérő uralkodói levelet,479 míg 

Ignaz zu Hardegg grófnak, a Hofkriegsrat elnökének a weitzenriedi, wolfsbergi, eibenthali és 

schöntali helységeket illetően kellett beszámolnia.480 Kabinettjétől pedig, ugyancsak Jüstel 

javaslatára, bekérte az összes, püspöki visitatio canonicara, apátsági és kolostori jelentésekre 

vonatkozó korábbi utasításokat felülvizsgálatra. Így első püspöki jelentésével Lonovics József 

                                                           
477 HHStA KA StR 1837: 626 vö. HHStA KA KKA 173/1836. Csekonics és örökösei elismerése már korábban, 
egy 1836. november 16-i uralkodói határozattal megtörtént.  
478 HHStA KA StR1837: 627. vö. HHStA KA KKA 173/1836. A kiskrassói templom ügyében a hivatalos eljárást 
kérte Ferdinánd. 
479 HHStA KA StR1837: 628. vö. HHStA KA KKA 173/1836. 
480 HHStA KA StR1837: 629. vö. HHStA KA KKA 173/1836. 
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neve az Erdélyi Udvari Kancellária kivételével Szent István koronájának országaira vagy az 

azokra is kiterjedő illetőségű udvari kormányszékek vezetőinél, illetve magánál az uralkodónál 

1837 februárjában, három évvel püspöki kinevezését követően, ismert lett.  

Az uralkodó a fiatal püspöknek írt válaszlevelében megköszönte annak 

fáradhatatlanságát, előrelátását és buzgalmát a jelentéssel kapcsolatban, valamint jelezte, hogy 

a kérésekkel a megfelelő dikasztériumok foglalkoznak. Egy szó sem esett arról, hogy a püspök 

esetleg túllépte az elvárt kereteket. Még ugyanebben az évben, 1837. szeptember 7-én elkészült 

Torontál megye beszámolójának folytatása is. Két kísérőlevéllel (!) együtt szintén egy utazási 

napló került Jüstel államtanácsos elé, aki megismételte korábbi kifogását a túlrészletezéssel 

kapcsolatban. Helytelenítette a második levél teljes tartalmát, mivel szerinte Hertelendy Ignác 

érdemeinek ismertetése nem tartozott a tárgyhoz. Lonovics József ugyanis ebben, az elsőt 

kiegészítő irományában a helyettes főispán töltésrendszerre épülő dél-magyarországi árvíz-

mentesítését részletezte, valamint annak a nemzetre gyakorolt jótékony hatását.481 Az ebből 

származó pozitívumok között felsorolta a kereskedelmi kedv fellendülését, a kamarai javak és 

kincstári haszon rövidtávon tapasztalható jelentős növekedését, végül az egészségügy és 

védelem fejlődését említette meg. 

Ahogyan Lonovics József kiegészítő kísérőlevelében a vallási és erkölcsi állapotok 

leírásától távol eső gazdasági fejlődést jelenítette meg, úgy az első levél is tartalmazott a témától 

és formától eltérő elemeket. Rövid összefoglalót készített a megyében tapasztaltakról, a 

területen uralkodó nyugalmi állapotról mind az egyház mind a közélet terén.482 Ezeket a sorokat 

Jüstel azonban már értékelte, mondván, ez a forma és tartalom, amely megfelel az uralkodói 

elvárásának, valamint igazán megnyugtató. Űgy tűnik, az uralkodónak, de még inkább politikai 

környezetének, ahogyan a magyar diétákon a vallásügy terén is tapasztalható volt, semmi 

érdeke nem fűzödött ahhoz, hogy az esetleges problémák felszínre kerüljenek, méginkább, hogy 

megoldást keressen azokra.  

A jelentést illetően Lonovics nemcsak hogy megtartotta a napló formátumot, de a 

tartalmat tekintve sem változtatott. Így Jüstelnek ismét panaszokat, illetve kéréseket kellett 

tolmácsolni a király felé. Ezek a személyi bővítésére vagy egyéb felterjesztésekre 

                                                           
481 […] plurimo tum rei Catholicae, tum industriae nationalis, tum denique prosperitatis publicae ac impopulationis 
incremento exurgerent.” Lonovics József levele. Temesvár, 1837. szeptember 7. HHStA KA KKA 1837/162. Az 
1830-ban valamint az 1838-ban volt árvíz az érsekség területén, illetve Makó város környékét a szabályozatlan 
Maros fenyegette. DÓKA, 1997. 159., 70.  
482 „Summa est in hoc Comitatu quies, optimaque apud Nobilitatem politica sentiendi ratio […].”Lonovics József 
levele. Temesvár, 1837. augusztus 26. HHStA KA KKA 1837/162. 
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vonatkoztak.483 Így arany polgári érdemérmet484 kért a jubiláló katalinföldi pap, Balás János 

részére.485 Ezt az államtanácsos is pozitívan fogadta, ugyanakkor a Magyar Kancellária 

vizsgálatára bízta a döntést. Ennél, az egyébként 45 oldal terjedelmű beszámolónál egyéb 

rendelkezés nem született. 

A kitartó munka azonban meghozta gyümölcsét. Lonovics a jelentések küldésében 

tanúsított fegyelmezettségét minden formai és tartalmi kifogás ellenére értékelte Jüstel. Ehhez 

az elismeréshez csupán a harmadik, Krassó és Temes megyékről készült canonica visitatio 

benyújtásáig kellett várni, amely 1838. december 27-én meg is történt.486 Az államtanácsos 

kiemelte Lonovics példamutató szorgalmát, miszerint sok püspök teljesíti a jelentéskészítés 

feladatát, de egy sem mérhető a csanádi püspökéhez.487 A naplóformát még mindig erősen 

kifogásolta, megfelelőnek ismét csupán az általánosságban írt összegző záró sorokat ítélte. 

A harmadik beszámoló ismét érintette a fentebb említett dikasztériumokat. Az 1000 fős 

Sztamora jogsérelmét orvosló plébánia-, valamint a hozzátartozó congruakérelmét a 

vallásalapból kívánta rendezni,488 Jüstel azonban nem ismervén az ügyet, azt Majláth Antalhoz, 

az új magyar udvari kancellárhoz írányította. Nem volt ez másképpen Versec, kamarai 

oppidium esetében sem, ahol Lonovics egy új templom építését kérte a pusztulófélben lévő régi 

helyére. Ebben a kérdésben is felvilágosítást kért az uralkodó az Allgemeine Hofkammeren 

keresztül. Buziás helység új templomának kérvényezése is ugyanígy történt. A püspök egy 

évvel korábbi helytartótanácsi kérésére hivatkozva folyamodott az új épületért. Ennek 

kivizsgálásával ugyancsak a kancellárt bízták meg. Nem csupán kérésekre volt érzékeny a 

tanácsos. Miután a mehádiai fürdő mellé épült kápolnáért hosszasan fejezte ki köszönetét 

Lonovics, következésképpen ugyanezért a Haditanácson keresztül tolmácsolták az uralkodó 

elismerését az illetékes felé, Maximilian Anton Karl von Auersperg valóságos titkos 

                                                           
483 József nádor tulajdonában lévő csupán kápolnával rendelkező Tiszaszentmiklósnak saját plébánost kért. 
Grabácz plébániájához egy káplán kinevezését szorgalmazta a Magyar Udvari Kamaránál, amely felterjesztés 
dátumát az államtanácsos hiányolta.   
484 Az un. Goldene Civil-Ehrenmedaille-ról volt szó.  
485 Aranymisés plébános volt, 50 éves szolgálati idővel. vö. Lonovics József felterjesztése a káptalanban megörült 
öt tiszteletbeli kanonoki hely betöltésére. HHStA KA StR 1835:7020. A püspök megemlítette a jelölt Balás János 
életkorát (75) és szolgálati idejét (49). 
486 HHStA KA KKA 1839:243 
487 „Viele andere Bischöfe theilen über die Pflicht, Visitationsberichte zu erstatten, die Ueberzeugung des Lonovics 
nicht; es ist bekannt, daß sie ihre Diöcesen fleissig visitiren; Berichte darüber kom[m]en keine zum Vorschein.” 
HHStA KA KKA 1839:243 
488 Sztamora esetének leírása jól ábrázolja a jogi szemléletű püspök alaposságát. Április 17-én látogatta meg a 
helység szalmatetős vályogkápolnáját. A leírásban megemlítette, hogy amikor a helyi hívek ideköltöztek 1803-
ban, a görögkeleti vallású földesúr, Malenicza Péter templom és plébánia építésére, valamint a plébános fizetésére 
kötelezte el magát. Özvegye és mostoha fia, Malenicza Miklós között azonban pereskedés tört ki a kegyúri jogkör 
miatt. Néhány nappal Török Antal halála előtt a plébánia azonban Maleniczfalvára került, a sztamoraiak 
jogsérelmére.  
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tanácsosnak és bánáti főhadparancsnoknak. Hasonlóképpen, nem ingatlankérelemről szólt az 

oravicabányai katolikusokat érő visszaélések részletezése sem, amelyeket a püspök az 

evangélikus vezetés számlájára írt. A bányavidékért felelős Lobkowitz gróf kapott felszólítást 

az ügy mielőbbi rendezésére. Látható, hogy az 1835. és 1836. évi összefoglaló beszámolóhoz 

hasonlóan, az Erdélyi udvari kancellária kivételével minden magyar illetékességű dikasztérium 

vezetője meg lett szólítva.  

A jelentést véleményező Jüstel számára azonban a legjelentősebb információk nem a 

templomépítésekről vagy a visszaélésekről készült tájékoztatók voltak, hanem az uralkodóházat 

közvetlenül érintő események. Így Lonovics József harmadik, naplószerű canonica 

visitaciójának legérdekesebb eleme Temesújfalu volt.489 1809. október 1-jén itt halt meg 

ugyanis Mária Anna Ferdinánda főhercegnő, I. Ferenc nővére, akit a helység templomában 

temettek el. Lonovics kérvényezte, hogy miután csupán egy falon függő tábla állít emléket az 

elhunytnak, annak halálának évfordulóján a jövőre vonatkozólag a helyi plébánosok misét 

szolgáltassanak. A püspök itt sem hagyta szó nélkül a korábbi eljárás elmaradását, hiszen 

kevéssel a hercegnő halálát követően elrendelték a földi maradványok Bécsbe vitelét, de hiába. 

Jüstel az ügy azonnali kivizsgálását javasolta a főudvarmester, Rudolf zu Colloredo-Mannsfeld 

herceg közreműködésével. Látható, hogy az utolsó beszámoló minden korábbinál 

hatékonyabban mutatott rá a hiányosságokra, a korábbi hivatali eljárások 

eredménytelenségeire. Kifejezetten nagy hasznára volt ebben a Temesújfalu templomában 

„felejtett” hercegnő esete is.   

Ahogyan Jüstel a harmadik dokumentum kapcsán, a többiekhez hasonlítva 

különösképpen is elismerte Lonovics munkásságát, úgy az uralkodó is. A királyi válaszlevélben 

a püspök fáradhatatlansága, előrelátása, buzgalma mellett az erkölcsi és vallási, valamint 

politikai állapotokat is lefestő beszámolóját köszönte meg. Dícséretben részesítette az 

oktatásügyben és az ingatlanfejlesztésben tanúsított szorgalmát.490  

 

4.2.2 Az aktív püspök 

 

                                                           
489 Erről a megkülönböztetett figyelemről tanúskodik a kiemelés módja is, hiszen a többi üggyel szemben egyedül 
itt használt piros színt Jüstel.  
490 „[…] de Statu eorum [t.i. a bejárt kerületek] religioso, morali atque politico ad calcem relationis de data 7. Maii 
[1]839. reddirit satisfactioni Meae inservit. Vigilantia, zelus, atque prudentia, quibus devotio vestrae accurrentibus 
[…] eruditioni iuventutis scholasticae et aedificationi fidelium perniciem minitantibus mederi studiet enimiam 
promeretur laudem, Meamque singularem complacentiam.” HHStA KA KKA 1839:243 
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A folyamatos és adatgazdag vizitációs jelentéseknek köszönhetően az új csanádi püspök neve 

1837-re ismert lett az udvari kormányszékek előtt.  Az egyházmegyéjét megismerni és annak 

problémáit orvosolni szándékozó főpap azonban jelentésein túl, egyéb beadványaival is munkát 

adott az udvarnak. Volt is erre oka. 

Ahogyan a korábbiakban utaltunk rá, a csanádi egyházmegyében a személyi állomány 

terén is számos feladat várt Török Antal utódjára.491 Feltehetőleg Lonovics József is tudta 

mindezt és új vezetőként hozzákezdett saját munkaközössége kialakításához is. Így került a 

püspöki irodába például Mihalovics József, majdani zágrábi érsek, bíboros, aki később az 

országgyűlésekre is elkísérte elöljáróját. Bécs az átalakításokra vontkozólag elsőként másfél 

évvel az új püspök hivatalbalépését követően kapott felterjesztést Temesvárról. A Magyar 

Kancellária 1835. november 26-án nyújtotta be az uralkodóhoz a püspök javaslatát, amelyet a 

káptalanban megürült öt tiszteletbeli kanonoki hely betöltésére tett. A jelöltek az alábbiak 

voltak: Balás János (Katalinföld), Bekovitz Imre (Nagyszentmiklós), Klaszovits Lipót 

(Oraviczabánya), Várady János (Nagybecskerek), Gradeczky Károly (Lippa).492 A jelöltek 

mindegyike szentszéki ülnök, valamint, Balás János kivételével, kerületi felügyelő volt. Nem 

véletlenül, hiszen Lonovics József életművének visszatérő eleme az iskola- és oktatási rendszer, 

illetve annak fejlesztése. Ahogy az egri érsekségben, úgy a csanádi püspöki szék élén is ez lesz 

majd az egyik fő mozgatórugója politikájának. Mivel a Helytartótanács és a kancellária nem élt 

ellenjavaslattal, a kérvény Jüstel államtanácsos elé került, aki december 15-én egyetértőleg 

továbbküldte azt. Viszonylag rövid kőröztetés után, Majláth alkancellárt és Ferenc Károly 

főherceget követően január 11-én az uralkodó is elfogadta a felterjesztést.   

A következő beadványra sem kellett sokáig várni. Miután 1837. február 4-én Ferdinánd 

véleményezte Lonovics első vizitációs jelentését, öt nappal később, február 9-én elkészült a 

Magyar Kancellária előterjesztése a Róka József csanádi kanonoknak adományozandó apáti 

címről, amelyet püspöke kért számára.493 Az egyházi bizottság, valamint a Helytartótanács 

elfogadta ugyan a kérvényt, ám, ahogyan a kancellár is, az indoklást kevésnek találta. Lonovics 

az idősödő személyiállományra hivatkozva javasolta Róka kanonokot a temesvári templomi 

szolgálat kisegítésére. Az államértekezletből ezt a beadványt Ferenc Károlyon kívül már 

Kolowrat is láttamozta. Az egyházmegye fentebb már említett, zavaros állapotát, 

személyeskedéssekkel terhelt működését jól mutatja, hogy a szóbanforgó Rókát egy évvel 

korábban több paptársával (így például Lonovics volt titkárával, Major Jánossal) együtt 

                                                           
491 Lásd a fentebb említett Tapolcsányi-ügyirat. HHStA KA StR MKA1828:636.  
492 Az utolsó jelölt kivéltelével mindenkinél jelezve volt a kora és a papi szolgálatainak évszáma. 
493 Magyar Kancellária előterjesztése. HHStA KA StR 1837:1276. 
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névtelen levélben panaszolták be Krassó vármegyéből. A csanádi püspök kiállt papjai mellett, 

védelmükre levélben fordult a kancellárhoz.494 

 A már említett iskolaügy sem váratott sokáig magára. Az Egerben megkezdett munka a 

csanádi püspökségben folytatódott. Kőszeghy László elképzelését folytatva, aki 1804-ben 

létrehozta a Temesvári Püspöki Szemináriumot, majd 1806-ban a teológiai kart.495 Lonovics is 

a nevelésben látta a jövőt. Ebben a törekvésében a Magyar Kancellária is támogatta. 1837. 

augusztus 26-án az udvari kormányszék a nagyváradi iskolai kerület főigazgatói székének 

betöltése kapcsán az új csanádi püspököt, Delinger Jánost, valamint Szaniszló Ferenc 

nagyváradi kanonokat ajánlotta.496 A nagyváradi listában497 még csak meg sem említették 

Lonovicsot, Pállfy Fidél azonban szakértelmére és tudására hivatkozva az első helyre nominálta 

a püspököt. Szaniszló kinevezését pesti szolgálataira hivatkozva Jüstel azonnal elutasította, 

hiszen nem egykönnyen látta megoldhatónak egyetemi helyének pótlását.498 A másik két jelölt 

esetében a kancelláriával egyetértőleg nyilatkozott. Elismerte Lonovics tudását, 

választékosságát a felterjesztésekben, merészségét és erélyességét. 1837. november 24-én az 

uralkodó utasításba adta Jüstel javaslatára, győzödjenek meg arról, Lonovics hajlandó lenne-e 

a pozicíó betöltésére.499 A nagyváradi iskolai kerület új főigazgatóját 1838 január 2-án végül a 

csanádi püspök személyében jelölte meg az uralkodó.500 

 Az új főigazgató nem sokáig várt a kerületi intézeti struktúra fejlesztésével,501 amely 

terv megvalósításához valójában már kinevezése előtt hozzálátott.  

 

„[…] minden egyebek bőségének közepette is fájdalom! mind eddig magasb Iskolai Intézetek nélkül alánnyira 
szükölködik [t.i. a Temesi Bánság]: hogy […] csak egy Gymnasiomot, fellyebbi iskolát pedig egyetlenegyet sem 
bír. […] első gondom vala [t.i. a püspöki kinevezést követően], mint pótolhatnam ki ezen hijányt.”502 
 

 

Miután már 1836-ban nyilvánossá tette líceum alapítási szándékát, egyúttal 12 000 Ft-ot 

ajánlott fel kezdő tőke gyanánt, felszólítván egyházmegyéje rendjeit, hogy pénzbeli, ingatlan 

vagy egyéb felajánlás formájában járuljanak hozzá kezdeményezéséhez a „közjó” érdekében. 

Lonovics követőkre talált, így 1836. március 15-én József főherceg nádor már további 8000 Ft 

                                                           
494 Lonovics József sajátkézírású levele. Temesvár, 1836. február 3. MNL OL A 45 1836:199. 
495 PETRI, 1986. 3. 
496 A poziciót korábban Lajcsák Ferenc töltötte be egészen 1835. szeptember 11-i felmentéséig.  
497 Dellinger János, Vass László és Szaniszló Ferenc voltak Lajcsák első számú jelöltjei.  
498 Jüstel véleményéből egyértelműen látszik, hogy a hittanárnak pesti poziciót szántak Bécsben, így 1839-ben a 
központi papnevelő intézet rektorának nevezték ki.  
499 Magyar Kancellária előterjesztése. HHStA KA StR 1837:5758 vö. MNL OL A 39 1837:4580. 
500 Magyar Kancellária előterjesztése. HHStA KA StR 1837:6340.  
501 Lonovics egyetemalapítási szándékairól bővebben: PETRI, 1986. 
502 Lonovics József nyílt levele a rendekhez. Temesvár, 1836. január 15. MNL OL A 39 1836:5483. 
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nemesi felajánlásról számolt be az uralkodónak, miközben kérte, támogassa a tervet, amely 

indoklása szerint nem csupán a bánsági és határmenti terület, de az egész királyság javát 

szolgálná.503 1837. november 12-én már Temes megye 44 473 Ft összegű felajánlásának 

fényében terjesztette a kérést a Helytartótanács az uralkodó elé.504 1839. augusztus 20-án az 

Allgemeine Hofkammer a temesvári líceum céljára felajánlott összegekről tájékoztatta az 

uralkodót, köztük a csanádi püspök 12 000 Ft értékű adományáról.505 Elsősorban a bölcseleti 

fakultás alapítása volt a cél, ám megfelelő finanszírozás esetében nem zárták ki a jogi 

tanulmányokat sem. Egy magasabb oktatási intézmény létrehozását tűzték ki célul, amelyhez a 

bánáti kamarai területi járadékokból 10 000 Ft állt rendelkezésre, valamint a magyar udvari 

kancellária is támogatta az intézet ötletét, kijelentvén annak szükségességét, célszerűségét és 

megvalósíthatóságát. Lonovics József elsőként egyösszegben 12 000 Ft-tal majd további 2000 

Ft-tal támogatta a kezdeményezést. A Helytartótanács úgy vélte, mihelyt megérkezik a királyi 

hozzájárulás a tanulmányi alap megterhelése nélkül, a terület minden földbirtokosa vagy 

pénzbeli juttatással vagy egyéb anyagi támogatással fog hozzájárulni a líceum alapításához.  

A tanári fizetések tárgyalásánál ajánlotta fel a fentebbi összeget a püspök, ezáltal 

lehetővé vált, hogy a bölcsészet mellett a jogi kart is megnyithassák. A katolikus állami iskolák 

ranglétjának tetején ugyan a négy kart (teológia, jog, bölcselet, orvostudomány) is felölelő 

egyetlen pesti egyetem állt, ám ezzel a lépéssel Temesvár és vele együtt a csanádi püspökség, 

illetve azt kormányzó főigazgató Lonovics József a „második lépcsőfokon álló” akadémiai 

szintű oktatást tudhatta magáénak, a líceum elnevezés ellenére is.506 A püspök felajánlása során 

azonban az oktatókra, azok felvételére vonatkozó szabályokat is javasolt. Felvetette a kérést, 

hogy a majdani jogi fakultás professzorainak kinevezését is a mindenkori csanádi egyházmegye 

vezetőjére bízzák. A jövőbeli kar érdekében kijelentette, a tárgy természetéből kifolyólag, az 

elméleten túl, a gyakorlati jogtudomány is támogatandó tantárgy. Így semmi esetre sem lehetne 

kizárólag lelkészekkel betöltetni a szóbanforgó állásokat. Végezetül a hasonló magasabb 

oktatási intézmény példájára megemlítette Egert. Lonovics felajánlásával biztosra ment, hiszen 

az intézet létrejöttét már 1837-ben minden lehetséges oldal, így a város, a megye, a nagyváradi 

                                                           
503 József nádor folyamodása az uralkodóhoz. Pozsony, 1836. március 15. MNL OL A 39 1836:5484. 
504 A Helytartótanács felterjesztése. MNL OL A39 1837:16957. 
505Allgemeine Hofkammer korábbi előterjesztése a temesvári lyceum céljára felajánlott összegekről, köztük 
említve volt már Lonovics csanádi püspök 12000 (konvenciós) ft-os felajánlása is. HHStA KA StR 1839: 1978 
506 Az egyetem kivételével az ország katolikus oktatási intézményeit tanügyi kerületekbe (zágrábi, pozsonyi, 
kassai, győri, budai, nagyváradi) osztották fel, amelyeknek élén főigazgatók álltak. Hatáskörükbe tartoztak az 
akadémiák, líceumok, gimnáziumok és elemi iskolák. A püspöki székhelyeken (Pozsony, Kassa, Győr, Nagyvárad, 
Zágráb) működő akadémiák bölcsészet- és jogtudományi karral rendelkeztek, míg a líceumok (Nagyszombat, 
Szombathely, Nyitra, Vác, Szeged, Rozsnyó, Szatmár, Diakovár, Zengg) csupán az előbbit oktatták, bár azt 
akadémiai színvonalon. Három líceumban azonban jogot és bölcseletet is tanítottak: Eger, Pécs és Temesvár. F. 
KISS, 1997. 13.  
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püspök kerületi igazgatóként, a nádor, a kancellár, és az Allgemeine Hofkammer támogatta. A 

pénzügyi háttér volt csak a kérdés. Lonovics 14 000 Ft-ja mellett egyéb megyei privát 

felajánlásokból jött össze 44 437 Ft. A város évenkénti 4000 Ft hozzájárulással támogatta a 

tervezetet, míg a kamarai összeg 10 000 Ft volt. 400 Ft-tal pedig a gakováci domonkos kolostor 

járult hozzá az új intézethez.  

Várható volt, hogy az egyházügyben vezető tanácsos kiáll az egyházi felügyelet mellett. 

Így is történt. Jüstel nem tartotta jogszabályellenesnek, hogy a létesítendő intézet felügyeletét a 

püspök kapja meg. Általában véve is fontosnak tartotta az ország tudományos képzettségének 

növelését, de különösen is a klérusét. Bár a püspöki felajánlást a vallási alap jóváhagyta, az 

államtanácsos mégsem mulasztotta el kiemelni, hogy Lonovics kérelme már csak azért sem 

érdemtelen, mivel rögtön főpapi stallumának elfoglalását követően elnyerte az uralkodó 

elismerését.507 A temesvári püspöki líceum 1841-től azonban csak a bölcsészettudománynak 

adott helyet. A jogi kar 1845-ig még váratott magára. Mindenesetre a „jóhírekről” a főpap 

személyesen számolhatott be római előljárójának. Lonovics az Örök Városban kelt jelentésében 

biztosította az Apostoli Szentszéket, hogy a király nem csupán elismerte a nyilvános jogot az 

új oktatási intézmény esetében, de nagyobb összeggel támogatván azt engedélyezte, hogy 

tanárait a püspök egyházmegyéjének papjai közül nevezze ki.508 

Ahogyan Jüstel is jellemezte, „merész és energikus” püspököt kapott a csanádi 

egyházmegye 1834-ben. Beszámolóinak, javaslatainak, kérvényeinek sokszínűsége nem volt 

szokványos a bécsi udvarban, ám a kezdeti nehézségek ellenére mégis sikerült eredményeket 

kicsikarni a kormányzat részéről. Az országgyűlésről már ismert volt Lonovics vallásügyi 

kérdéseken túlmutató szerepvállalása. Ennek megfelelően idővel a helyi közélet formálásába is 

belefolyt. Bár ezt tükrözik jelentései és a vármegyei, illetve az azontúli közoktatásban vállalt 

munkássága, 1838-ra már személyes ellentéteket tudhatott magáénak, amelyekről Bécsnek is 

voltak információi.  

Az országos politikai élet megyeivé zsugorodása az „aranyszájú” Lonovics Józsefen is 

éreztette hatását. Amíg az 1832–36. évi országgyűlés valamennyi irányzatának képviselője 

elfogadta a templomon kívüli polgári egyenjogúságot hirdető, de egyháza törvényeiért mindig 

kiálló egri kanonokot, a csanádi püspök már nem volt ennyire reformpárti. Papházy György 

lugosi kamarai fiskálissá történő kinevezése ellen maga Lonovics lépett fel, mivel, indoklása 

szerint, a jelölt túlságosan függött a görögkeleti egyháztól és különösen jó viszonyt ápolt a 

                                                           
507Magyar Kancellária előterjesztése. HHStA KA StR 1839: 6174  
508 VANYÓ, 1933. 87.  
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lugosi protopópával. 1838. augusztus 3-án Pálffy kancellár írt felterjesztést az ügyben.509 A 

kinevezés körül nem ez lehetett az egyetlen probléma, hiszen 1837-ben öt ügyirat is keletkezett 

az ügyről, a tárgyalást azonban folyamatosan halasztották.510 A kancellár ismertette Lonovics 

véleményét, miszerint Papházy nem csupán jó kapcsolatot ápolt a helyi egyházi vezetővel, 

hanem egyben annak veje is volt. A „hazugság”, miszerint a Rómával való unió kedvezőtlen 

lenne a helységre nézve, valamint az ezt övező rossz üzelmek Papházy kinevezésével hírbe 

jönnének és hatással lennének az elmúlt két év pozitív fejlődésére, a mintegy 800 fő újonnan 

áttértre. Papházy kötődése az ortodox egyházhoz a katolikus rendekre „gyűlöletes” lenne, és 

zavarólag hatna a hivatallal fenntartott kapcsolatra is, amelyet Unghváry János ügyész ápolt. 

Az esetet Kussenits Tádé államtanács-előadó összegezte 1838 augusztus 24-én, miszerint 

Unghváryt egy számára alkalmasabb szolgálatba helyezték volna át, így a megüresedett 

pozicióját Papházy vette volna át. Legutoljára a február 18-i511 uralkodói utasítás értelmében, 

megelőzve a magyar kamara helyettesítésre vonatkozó beadványát, az Allgemeine Hofkammer 

elnöke lett felszólítva annak kiderítésére, hogy Unghváry számára alkalmas-e a szabadkai 

kamarai biztosi hely. Vizsgálat hiányában azonban az uralkodó csupán korábbi kérését 

ismételte az előzetes tájékoztatással kapcsolatban, a kancelláriai felterjesztés tárgyalását pedig 

későbbre halasztatta. 

A vizitációs jegyzékek bécsi utóéletén és az említett Papházy-eseten túl Lonovics 

Józsefnek egyéb kamarai ügye is volt. Éppen a fiskális kinevezését akadályozó beadvánnyal 

egyidőben, 1838. július 17-én készült el az Allgemeine Hofkammer felterjesztése a püspök és 

testvéreinek, Lonovics Ferencnek és Imrének a Krassó megyei Krivina község iránti 

birtokvételi kérelméről. Nem ők voltak azonban az egyetlenek, akik igényt tartottak az 29070 

ft és 50 krajcár értékű birtokra. A testvérekkel együtt Csörgeő Antal becskereki kamarai biztos 

is folyamodványt adott be a helységre. Ám még 1837-ben megelőzte őket egy temesvári polgár, 

Sprung Anton,512 akinek az ajánlatát azonban nem fogadta el az uralkodó. 

Az új pályázók, Lonovics és Csörgeő, joggal, szolgálataik elismerésében bíztak. A 

magyar kamara a birtok adományozással szemben, a szükséges becslési korrekció, valamint a 

megfelelő pályázók fényében kifogást nem emelt. Bár dupla nemesi taxát (doppelte Adelstaxe) 

említett, mégis Csörgeő adomány révén történő nemesítését emelte ki, hiszen ezáltal „a jó ügy 

érdekében” szólalhatna fel a vármegye gyűléseken. A magyar kancellár azonban kifejtette, 

                                                           
509 Magyar Kancellária előterjesztése. HHStA KA StR 1838: 4074.  
510 Vö. Pálffy kancellár előterjesztése Papházy György kinevezéséről lugosi kamarai ügyésszé HHStA KA StR 
1837: 1893, 2849, 4064, 6011, 6559. 
511 Vö. HHStA KA StR 1837:6559. Erre az ügyiratra hivatkozik Kussenits. 
512 Vö. HHStA KA StR 1837: 1671. 
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hogy Lonovics olyannyira kitűnő helyet foglal el a magyar felső klérusban, hogy a kormány 

nagyon is érdekelt abban, hogy különleges figyelemmel kísérje ezt a főpapot. A döntéssel 

megelőzhető egy, a püspökkel kötött kompromisszum is, amelynek következményei csak a 

kormányra hullhatnak vissza, ha más úton és nem pedig nemesi levél adományozása által emeli 

a főpapot nemesi rangba.513 Ennek megfelelően a kancellária Lonovics-ügyét az Allgemeine 

Hofkammerhez irányította. A hivatal a magyar kamarával egyetértőleg nyilatkozott, miszerint 

a nyilvános pályáztatás mellőzésével már most a két jelöltnek, Lonovicsnak és testvéreinek, 

valamint Csörgeő kamarai biztosnak és ügyésznek514 együttesen javasolta a birtokadományt. 

Az ügy azonban nem volt ennyire egyszerű. Egyes tanácsosok nem tartották helyesnek a 

nyilvános pályáztatás elhagyását, így vita volt a túllicitálás kérdéséről és a nemesi taxáról is. 

Így például Dercsik János, helytartótanácsi tanácsos nem látta szükségszerűen 

összeegyeztetendőnek a Sprung-féle összeggel az új pályázatokat. Megjegyezte továbbá a 

nemesi taxáról, hogy a magyar kamara mind a négy pályázónak megítélte azt, azaz Lonovics 

testvéreinek is, akinek megyés püspökként a magyar alkotmány biztosította az ország 

főnemességéhez való tartozást, ami azonban nem ruházható át. A referens szerint ugyanez volt 

a helyzet Scitovszky János esetében is 1834-ben.515 A másik jelölttel már egyszerűbb volt a 

helyzet. Csörgeö minden ügyben hűséges és jó alattvalónak bizonyult516 és nemesként a 

továbbiakban is bizonyíthatott a vármegyei gyűléseken.  

Látható, hogy a birtok- és nemesi cím adományozása Krivina esetében nem volt 

egyszerű folyamat, több kérdés is felmerült az üggyel kapcsolatban, amelyeket az illetékes 

udvari hivatalnokok az uralkodó döntésére bíztak: 1, A krivinai birtok nyilvános pályáztatáson 

kívül adományozható a fentebb jelölteknek? 2. Milyen feltételekkel lehetséges a 

birtokadományozás? 3. Hogyan állapíttatik meg a nemesi adó? Anton Sprung, mint első 

ajánlattevő nyilvános eljárásban a becsértéket 5000 forinttal meghaladó ajánlatot tett, ám a 

birtokadományozás eljárását egy időre felfüggesztették. Egyúttal biztosították a pályázót, hogy 

a következő meghirdetéskor is megteheti ajánlatát. Éppen ezért volt kérdéses az ismételt 

eljárásnál a nyilvánosság kizárásának lehetősége. Az Allgemeine Hofkammernek az adók 

megállapításának tárgyalásai miatt voltak aggályai, valamint a téren, milyen módon kell eljárni 

az adományozásban a hatályban lévő törvények alapján. Kussenits kérdéseket összefoglaló 

                                                           
513Allgemeine Hofkammer előterjesztése. HHStA KA StR 1838:4264 
514 A Lonovics és Csörgeö fiú örökösök örökös jogáról, míg a lányoknak csak cím használatról rendelkezett.  
515 Az Allgemeine Hofkammer előterjesztése Scitovszky János és testvére, Pál ügyéről, akik az Abaúj megyei 
Nagykéren lévő fiskálisi birtokrészt szándékozták megvásárolni. HHStA KA StR 1834: 695.  
516„[…] als ein treuergebener und gut gesinnter Unterthan […]”Allgemeine Hofkammer előterjesztése. HHStA 
KA StR 1838:4264. 
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javaslatában a magyar kancellár és az általanos kamara elnökének517 feljegyzésével 

összhangban mindenképp egy alternatív megoldási tervezetet javasolt. A túllicitálással 

szemben, azaz, hogy az új jelöltek 1000 Ft-tal többet ajánlanak a Sprung-féle összegnél, a 

nyilvános pályáztatás kizárását említette, amely azonban csak királyi jóváhagyással volt 

kivitelezhető. Mindemellett a dupla nemesi taxa mellett tette le voksát. 1838. október 20-án 

megszületett a királyi döntés. Ferdinánd Lonovics Józsefet és testvéreit, valamint Csörgeö 

Antalt jelölte meg a birtok új tulajdonosainak. 

 Lonovics korábbi diétai szereplései, valamint a folyamatos és precíz vizitációs 

jelentések 1838-ra meghozták a várt eredményt: Lonovics József családjáról is gondoskodva 

nemesítette testvéreit és azok örököseit. Nem ez volt azonban az egyetlen fejleménye Lonovics 

addigi munkájának. Mindennek, de legfőképpen az 1839–40. évi országgyűlés eseményeinek 

és a kiküldetés tényének köszönhetően 1840. június 25-én maga az uralkodó tájékoztatta 

Metternich államkancellárt Szerentsy István személynök, Gyürky Pál, Krassó megye főispánja 

és Lonovics József csanádi püspök titkos tanácsosi kinevezéséről.518 A kinevezéssel járó magas 

illetéket, azaz 9000 Ft-ot azonban Lonovics nem kívánta kifizetni, így október 15-i dátummal 

a Magyar Kancellária előterjesztését készített a Lonovics püspök kérelméről, miszerint a titkos 

tanácsosi cím után kiszabott taxát engedjék el neki.519 

 

4.2.3 Lonovics József és a házasság ügy  

 

Miként a diétán a vegyes házasságok témájában volt érdekelt és elsődleges szónok, Béccsel az 

egyházmegyei hiányosságokat igyekezett orvosolni, addig a Rómával történő érintkezésében új 

státuszából kifolyólag a kizárólag egyháztant érintő kérések, azaz a házassági dispensatiók 

voltak napirenden.520 A legfőbb problémát a sogórsági (affinitas) és vérrokonsági 

(consanguinitas) kapcsolatok generálták.521 A Trienti Zsinat dispensatiós lehetőségeire 

hivatkozva igyekezett egyházmegyéjében a kötendő házasságoknak megfelelő egyházjogi 

                                                           
517 Egy 1838-as elnöki felterjesztésre is hivatkozott. 
518 HHStA KA StR 1840: 3142 
519 Magyar Kancellária előterjesztése. HHStA KA StR 1840: 5461 
520 Barlanghy László udvari ágensnél helyezte el a kért összegeket Lonovics, ám a leveleket Carl Binder Von 
Krieglstein császári római követségi ágensnek címezte. Az 1806 és 1849 közötti ágensi működésről bővebben: 
BLAAS, 1954. 61–78. 
521 Jelenleg a sógorság tisztán egyházjogi akadályt jelent a házasságnál, míg a vérrokonság bizonyos eseteiben, 
azaz az egyenesági rokonság és a másodfokú oldalági rokonság során „isteni jogi”, pontosabban természetjogi 
akadályról van szó. Ennek megfelelően a másodfokúnál távolabbi oldalági rokonság tisztán egyházjogi akadály. 
ERDŐ, 1991. 93., 395. Lonovics József a Tridentinumra hivatkozik, melynek megalkotásakor a zsinati atyák 
tisztában voltak, hogy az államnak jogi hatalma van a házasság fellett. HERGER, A házassági jogalkotás.  
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hátteret biztosítani. Már 1835-ben legkevesebb522 10 ilyen ügyben folyamodott Bécsen 

keresztül Rómához, 1836-ban ez a szám 9 volt. Az új püspök tehát nem csupán vizitációs 

feladatkörét teljesítette feltűnő alapossággal, de egyházmegyéje házassági ügyeire is kiterjedt 

figyelme. A kérdés: miért? Miért volt ennyire fontos a kezdő püspöknek, illetve későbbekben 

is a perek hatékony intézése?  

 A dolog jelentőségét mutatja, hogy hiányosságai ellenére Lonovics saját maga alakította 

ki a felterjesztési ügymenetet az első évek során. Ennek megfelelően azonban számolni kellett 

az e téren jelentkező kezdeti nehézségekkel is. Így 1836. október 11-én egy, a bécsi 

ügyintézőnek szánt levél mellé egy másik levelet is mellékelt a pápának Spindler Péter és 

Valner Katalin házassági felmentését illetően. Az elsőfokú sógorsági akadály kapcsán a 

következőképpen kérte a pápát a pénzbeli juttatás csökkentése érdekében:  

 
„Valner Katalin férjének, Spindler Kristófnak halála után három gyermekkel terhelten igen nagy szegénységre 
jutott éppen abban az időben, amikor 1817-ben ezeken a területeken igen nagy és közösségi élelemhiány 
uralkodott, és mivelhogy a kérelmező Kristóf testvérét kiváltképp szerette, a testvéri szeretet buzgalmát a 
hátrahagyott özvegy és az árva utódok felé is kinyilvánította.”523  
 

   Az előzetes értesítés alapján a párnak a rendes összeget524 kellett volna megfizetni, ám 

Lonovics az ügyintézőnek írt levelében ez alóli felmentésüket kérte velük született 

vallásosságukra és köztudott szegénységi státuszukra hivatkozva, amelyet – a püspök szerint –

az illetékes plébános tanúsított. Jövedelmükből és vagyonukból fakadó állapotukat azonban 

csak felszínesen részletezte, miszerint szinte (!) semmilyen birtokkal nem rendelkező 

közemberek, akik a falu szolgálatából tartják fenn magukat és gyermekeiket. A püspök 

megfogalmazásából nem derült ki pontosan, melyik társadalmi osztályhoz tartoznak a 

felmentést kérők.525 Ezt a Lonovicsra jellemző következetesen kitartó érvelés követte, amelyet 

a magyar országgyűlés beszédei által, Bécs pedig a vizitációs jegyzékek kéréseiből és egyéb 

felterjesztésekből ismert. A Róma szemében megfellebezhetetlen érvek, mint a becsület, a 

lelkiismeret, a lelki nyugalom, valamint a gyermekek státusza (!) ellenére is Lonovics 

módosítást kért a kiszabott összeget illetően, pontosan meghatározva a fizetőképesség határát. 
526 A sikeresség érdekében a püspök még ennél is tovább ment: tájékoztatta, az illetékes 

                                                           
522 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 109/1835.  
523 Lonovics József levele XVI. Gergelyhez. copia. s.l. s. d. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA 
Rom Geistliche Agentie 109. [Csanádi egyházmegye iratai] 
524 A teljes összegű díjról 1836. október 7-én állították ki az értesítőt Rómában. HHStA Diplomatie und 
Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 109. [Csanádi egyházmegye iratai] 
525 Vö. Nr. 27298/1815. Október 3. (Matrimonialium Dispensationum obtinendarum). KASSICS, 1825. 359. A 
kérelmező állapotát és rokonsági fokozatot is fel kell tüntetni. 
526 „[…] et quantumvis existimatio sua, conscientiae tranquillitas, ratio personalis securitatis externae, proliumque 
conditio exoptabilem, omnique virium contentione requirendum reddant gratiae eiusdem a Sua Sanctitate 
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hatóságot egyházmegyéje állapotáról, arról, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem több 

hasonló üggyel fog kérvényt intézni a pápához, mert a jog és a fegyelem útján kíván javítani a 

terület állapotán.  

 A bécsi ügyintézőnek jelzett magas számarány még nem eredményezett volna magától 

értetődő, abszolút hajlandóságot a díjszabások tömeges csökkentésére, esetleges elengedésére 

a római vezetés felől. A kérelmezők saját elhatározása is kérdéses, hiszen ahogyan az a fentebb 

említett, pápának írt levélből kiderült, jelen esetben is egy 18 éves kapcsolatról volt szó. Ennek 

megfelelően felmerül a kérdés, miért volt fontos egy közel húsz éves élettársi viszony 

egyházjogi rendezése a püspök számára. A választ maga Lonovics adta meg. A párnak ebből a 

kapcsolatból öt gyermeke született, akiknek keresztény hitben való megtartását és nevelését 

tette függővé a kapcsolat rendezésétől.527 A hangsúly így, ahogyan a vegyes házasságoknál a 

diétai, illetve később a római tárgyalásokon, a következő generáción volt. Ez egyértelmű vis 

maior érvnek számított.  

 1836. október 29-án Róma is elkészült a válasszal. A Dataria Apostolica még nem 

döntött az illetékes kérvényről, ám felismerte annak hiányosságát: a társadalmi osztály pontos 

meghatározását. Ennek fényében a későbbiekre vonatkozólag, egyúttal az ügymenet gyorsítása 

érdekében felszólította a püspököt, hogy a tanúsítványban egyértelmű kifejezéseket használjon, 

azaz szegényekről (poveri) vagy szegényekről és nyomorultakról (poveri e miserabili) van szó. 

A szóbanforgó hivatal kikötötte, hogy kizárólag csak a két állapot, azaz szegénység (povertà) 

és becstelenség (la causa infamante) egyidejű fennállása esetén hajlandó az összeget 

csökkenteni.528 

Megállapítható csupán ebből az egy esetből is, hogy Lonovics egyes ügyek esetében, a 

konkrét eredmények tükrében külön eljárásí díjért fellebezett a római Dataria Apostolicahoz. 

A hivatal válasza, illetve a pápának írt püspöki levél bizonyítja, hogy a főpap számára 

ismeretlen volt még ez az eljárás, annak kialakítása az első évek megoldandó feladatait – mint 

a munkaközösség kialakítása, az állapotok felmérése, a hiányok mielőbbi pótlása – szaporította. 

                                                           
destinatae usum, anxii tamen declarare coguntur: […] et nisi hoc suffecerit, modum, quo voti reddantur compotes 
sibi non suppet.” Lonovics József levele. Temesvár, 1836. október 11. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-
1918 GKA Rom Geistliche Agentie 109. [Csanádi egyházmegye iratai.] Lonovics József a meghatározott 123 
scudi 90 as taxát 60 Ft-ra, azaz megközelítőleg 27 scudira történő csökkentését kérte, így hozzávetőleg 1/5-re 
zsugorodott volna a fizetendő összeg. 
527 „[…] quinque actu viventes proles generaverint; quibus nunc intertenendis, et Christiano modo educandis, prout 
etiam scandalo reperando non aliter sunt pares, quam si obtenta dispensationis gratia, […].”Lonovics József levele 
XVI. Gergelyhez. copia. s.l. s. d. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 
109. [Csanádi egyházmegye iratai] 
528 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 109. [Csanádi egyházmegye 
iratai.] 
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A szóbanforgó kérvény végül elérte a kívánt eredményt. 1837. március 4-én Róma ex speciale 

gratia jogcímen megállapította a csökkentett taxát: 30,50 as. Az összeg szinte megegyezett a 

püspöki folyamodványban meghatározottal.  

 Természetesen egyéb egyházi szolgáltatás kifizetésére is volt példa Lonovics csanádi 

működésében,529 a prioritást azonban a dispensatiók intézése jelentette. Az 1837. évben, a 

korábbiakkal összhangban, folytatódott a házassági perek körüli munka. Nem csupán a 

csökkentések ügyében járt közben a püspök, hanem az egyszerű, teljes összegű esetéknél is, 

amikor a pár fizetőképes volt. Ekkor Róma ex speciali gratia alapján a teljes összeget vetette 

ki. Ennek megfelelően kapott felszólítást Bene Lajos530 és Oexel Anna, azaz a német ősökkel 

rendelkező, három vármegye (Torontál, Csongrád és Csanád) közéletében is jelentős zombori 

Rónay (1846-ig Oexel) család tagjai.531   

A csanádi püspökség kérelmeinek intézésében azonban továbbra is akadtak problémák. 

1837. október 14-én a püspök egy, a pápának írt levelében számolt be észrevételéről, hogy 

egyházmegyéjében elterjedt az a püspöki szokás, miszerint a felmentéseket pontatlanul ítélik 

meg, azaz másodfokú kapcsolatokként értelmezik a harmadfokúakat. Ezenfelül bizonyos 

speciális eseteket, amelyekben a két fokozat keveredik, a pápa döntésére bízott. Felhívta 

ugyanakkor a Szentszék figyelmét, hogy az egyházmegyéje legnagyobb része olyan katolikus 

közösségekből áll, amelyek a török dúlás következtében elnéptelenedtek, majd a 18. 

században532 a „Német Birodalom” különböző tartományaiból népesítették be azokat. Ennek 

következtében a saját nemzetség iránti természetes elköteleződés olyannyira tartja magát, hogy 

a másik közösségből, avagy különböző származású személyt nem könnyen választanak a 

jegyesek. Ezért bírtak jelentős számmal a felmentésekre vonatkozó beadványok. Végül 

mindezekre hivatkozva egy feltehetőleg elmaradt választ kért számon Rómától. Az 1834. június 

23-i dátummal, a Sancta Congregatio de Propaganda Fide közvetítésével felterjeszett 

harmadfokú sogórsági és vérrokonsági felmentések határozatai után érdeklődött, amelyek 

                                                           
529 Nem csupán a házassági ügyeket kísérték kiadások, a lelkiiélet egyéb aspektusaira és azokkal járó 
szolgáltatásokra is figyelemmel volt a püspök. A felmentések taxáján túl az 1837. január 21-i datariai értesítő 
alapján a korábban kért 48 db búcsúcédula fizetésének teljesítéséről 1837. március 2-án írt tájékoztató levelet a 
püspök. Datáriai értesítő 1837. január 21. copia; Lonovics József levele Temesvár, 1837. március 2. HHStA 
Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai] 
530 Bene Lajos 1815-én született. Jogász, Csongrád vármegyei szolgabíró, népfelkelő parancsnok, 1848/49-es 
nemzetőr ezredes. Vö. Magyar Kancellária előterjesztése Bene Lajos, Csongrád megye aljegyzőjének 
nagykorúsítási kérelméről. HHStA KA StR 1836: 6139.  
531 Oexel Anna Katalin Vilhelmina 1817. július 3-án született és 1839. október 29-én ment férjhez 
unokatestvéréhez, Bene Lajoshoz, csongrád megyei szolgabíróhoz, későbbi főszolgabíró. Többnyire Szegeden 
laktak, de miután 400 holdat örököltek, Zomborra költöztek. Ők építették a zombori emilía utcai Bene-házat. 
RÓNAY–GILICZE–MAROSVÁRI, 2012. 139. 
532 Lonovics „az előző évszázad” kifejezést használta.  
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között a fentebbiekhez hasonlóan kevert ügyek (egyszerre harmad és másodfokú esetek) is 

voltak.533  

Az Apostoli Szentszék azonban megint nem válaszolt az ügyre, ám ezt Lonovics, a tőle 

jól ismert kitartással, nem hagyta szó nélkül. Az 1837. december 14-i datáriai értesítőre, amely 

még csak utalást sem tett a püspök erre vonatkozó felterjesztésére, ő az alábbi módon reagált: 

 

„Ellenben azzal a beadvánnyal,534 amelyet annak a felmentésnek az ügyében tettem, hogy az egyházmegyémben 
fennálló sajátos körülmények miatt az egyedülálló engedélyt megadják a harmadfokú másoddal kevert 50 üggyel 
kapcsolatban és abban, amelyet a legtöbb megyéspüspök úgy véli, megtehet a szokásjog alapján, vagy amit az 
elődeim is akadály nélkül alkalmaztak, tiszta lelkiismerettel kértem bár Őszentségét, hogy nyilvánítsa ki 
álláspontját, de ezeknek a kérelmeknek remélt végrehajtását Előkelőségtek sem igen becses levelében sem az azt 
követő […] felmentési oklevélben nem találtam.”535  
 

 Végezetül a római ügyintéző segítségét kérte, hogy járjon el az illetékes Sacra 

Congregatiónál és tájékoztassa őt a végeredményről. 1838. május 8-án Róma megírta 

Lonovicsnak, hogy küldjön másolatot az 1834-es kérvényről, mivel nem találták azt korábbra 

visszamenőleg.536 A püspök válaszlevelében eleget tett ugyan a felszólításnak, ám az esetleges 

félreértés elkerülése végett megismételte, nem újkeletű kérésről van szó.537  

 Ahogyan a fentebbiek is mutatják, Lonovics számára kiemelkedő fontossággal bírt a 

házasságügyek rendezése. A minden társadalmi osztályra kiterjedő, általános püspöki figyelmet 

mutatja az 1838-ban az Aradon katonai szolgálatot teljesítő Scholtz János és Anna Szailer 

taxájának csökkentésére vonatkozó beadványa is. A püspök az alacsony katonai zsoldra, 

valamint a menyasszony szüleitől örökölt nagy szegénységére hivatkozott.538 Volt azonban 

példa arra is, hogy magával az idővel kellett versenyt futnia a püspöknek. Ez volt a helyzet a 

súlyos betegségben szenvedő Mayer Józsefnél is, akinél kérdéses volt, megéri-e egyáltalán a 

hivatalos értesítő megérkezését. A püspök mind a bécsi udvari ügyintézőt, mind Rómát 

                                                           
533 A pápának címzett levél másolata. s.l. s.d. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom 
Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai] 
534 Vö. Datariai értesítő Róma, 1837. december 14. copia. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA 
Rom Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai] 
535Lonovics József levele, Temesvár. 1838. január 25. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom 
Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai] 
536 Datariai értesítő Róma, 1838. május 8. copia. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom 
Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai.]  
537 Lonovics József levele, Lippa, 1838. június 4. 1838. június 4-i levelében utalást tett a kért küldeményre és azok 
római megérkezésére. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 110. 
[Csanádi egyházmegye iratai.] 
538 Lonovics József levele, Temesvár. 1838. november 30. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA 
Rom Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai.] 
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egyaránt sürgette, mihamarabbi eljárásra kérve azokat a házasság valamint a gyermekek (!) 

miatt.539 

 Az 1838. év azonban további külön eljárásokban is bővelkedett. Bár az esetek 

legnagyobb százaléka házassági ügyek intézéséről szól, volt azonban példa a válásra is. Így 

Lonovics József intézte Schálly Rozália (született Uranovics Rozália) taxáját, akinek házassági 

pere a kalocsai érsekségtől került át az Apostoli Szentszékhez.540 Még ugyanebben az évben, 

októberben indította el a temesi táblabíró, Csekonics János és unokahúga, Lipthay Leona 

bárónő házassági kérelmét is.541 Ebben az esetben még előleget is küldtek Rómába, hogy a 

felmentési oklevél azonnal és minden lehetséges, taxára vonatkozó kérelemtől mentesen 

elkészüljön. Az Apostoli Szentszék hivatalai azonban nem voltak hozzászokva a püspök 

munkatempójához.542 Miután öt hónappal később sem értkezett meg a válasz, Lonovics József 

1839. március 19-én – szokásához híven – újabb levélben sürgette a mielőbbi értesítést.543 Az 

engedély akkora már úton volt.544 

1839. június 2-án megnyitotta kapuit az országgyűlés, amelyre a csanádi püspök is 

hivatalos volt. Lonovics további egyházmegyei tevékenysége is ennek fényében alakult. A 

Rómába felterjeszett ügyeket már nem ő, hanem Fábry Ignác általános káptalani helyettes, 

valamint Róka József kanonok intézte.545 Egyes tárgyakban, így a személyi állomány 

kérdésében azonban még maga a püspök járt el pozsonyi tartózkodása alatt.546  

  

                                                           
539 Lonovics József levele, Temesvár. 1838. augusztus 8. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA 
Rom Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai.] 
540 Lonovics József levele, Temesvár. 1838. november 14. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA 
Rom Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai] 
541 Lonovics József levele, Temesvár, 1838. október 18. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA 
Rom Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai] 
542 A Csekonics-ügy valóban lassan haladt a római hivatalban. Többször halasztották a kérvényt, illetve a 
dokumentum kiállítása is késlekedett.  Vö. Datariai értesítők. 1839. január 5; március 2; március 12. HHStA 
Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai] 
543 Lonovics József levele, Temesvár, 1839. március 19. A levél a fentebb említett katonaházasság, Scholtz János 
felmentési ügyében is azonnali eljárást kért a megküldött taxa fejében. ÖStA HHStA Diplomatie und Außenpolitik 
1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 110. [Csanádi egyházmegye iratai] 
544 Három nappal Lonovics levele előtt, március 16-án küldte el azt a hivatal. Datariai értesítő. Róma, 1839. 
március 12.; április 20. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 110. 
[Csanádi egyházmegye iratai] 
545 Lonovics legközvetlenebb munkatársai. Így 1841-től Fábry, majd 1844-től Róka töltötte be az 
igazgatóhelyettesi pozíciót a filozófiai, illetve jogi karokon. PETRI, 1986.6 
546 Lonovics József levele papszentelések ügyében. Pozsony, 1839. augusztus 15. A jelöltek között volt Hopf 
János, Lonovics későbbi titkára. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 
110. [Csanádi egyházmegye iratai] 
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5 A diplomata 1840–41-ben 

 

A vallásügyi viták rendezése kiemelkedő eleme volt azoknak a társadalmi 

reformtörekvéseknek, amelyek az 1825 és 1848 közötti időszakban meghatározták a 

magyarországi politikát. A tárgyalások folyamatát, célját, eredményeit mindhárom fél, az 

Apostoli Szentszék, a bécsi udvar és a magyar országgyűlés – annak két táblája – (látszólag) 

egymástól eltérően képzelte el. Többnyire ismertek a Habsburg Monarchián belüli és a magyar 

diétákon jelentkező különböző vélemények a vallásügyet illetően, mégis még sok a 

megválaszolatlan kérdés, így például lényegesen kevesebb publicitást kapott a témában 

mindezidáig a harmadik fél, a római kúria állásfoglalása. 

  Kutatásaink során arra kerestük a választ, hogyan látta Róma a magyarországi 

eseményeket, illetve láttatta a Szentszékkel a nunciatúra, és miként reagált erre az 

államtitkárság? Milyen társadalmi-politikai képpel rendelkeztek Magyarországról a 

Szentszéknél Lonovics kiküldetése előtt és alatt? Miért lehetett sikeres Lonovics megbízása? 

Milyen eredményeket ért el Lonovics? Mennyiben beszélhetünk magyar diplomáciáról? 

Mennyiben befolyásolta a magyar-szentszéki tárgyalássorozat Ausztria és Róma kapcsolatát, 

valamint az egyetemes szabadságjogok fejlődéstörténetét? 

 

5.1 Jozefinizmus a „Mirari vos” és a „Singularis nos” árnyékában. 

 

1830 forradalmai és azok hatásai nem csupán általánosságban formálták Európa újkori 

arculatát, de új korszakot nyitottak az Apostoli Szentszék történelmében is. A pápai állam 1831-

ben mindamellett, hogy új egyházfőt választott, új kihívásokkal találta szemben magát. Már 

jóval korábban, a felvilágosodás racionalizmusát követő romantika miszticizmusának 

képviselői a vallás,547 a hit igazságpotenciája mellett törtek lándzsát, miközben láthatóvá vált, 

hogy a napóleoni időszakot követő status quo még sem tartható fenn.  A Piusok sorát megtörő 

XVI. Gergely pontifikálása jelentette a nyitányát a liberalizmus és integralizmus harcának a 

nemzetállamok kialakulásának időszakában, illetve az utolsó nagymértékű hódításoknak 

megfelelően az egyház kiterjedt missziós tevékenységének. A liberalizmus egyik legégetőbb 

kérdése, a lelkiismereti és vallásszabadság, amely más szabadságjogok alapja, így a szólás és 

                                                           
547Vö.: CHATEAUBRIAND, 1802. 
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sajtószabadságé, számtalan új helyzetet eredményezett a pápaság és annak képviselői, a papság 

számára szerte a világban.  

 A magyar–szentszéki diplomácia történetének megvoltak a maga visszatérő elemei, így 

például a kinevezések, azaz a főkegyúri jog. Már Mária Terézia alatt gyakorlattá váló szokás, 

hogy a megüresedett érsekprímási széket, illetve egyre nagyobb számban a püspökségeket sem 

töltötték be. Ez elsősorban a kincstári haszonszerzés miatt vált elterjedtté, hiszen az üresen álló 

egyházmegye jövedelmeinek jelentős része a kincstárt illette. Erre, különösen a háborús 

években, a kormányzatnak szüksége volt.548 Éppígy visszatérő elem volt a különböző 

joghatóságok tárgyköre is. Ennek megfelelően és főleg a főkegyúri jog biztosítása okán a 18. 

század „nagy kérdését” az „apostoli király” elnevezés alkalmazása jelentette, amely címet 1758. 

augusztus 19-én Mária Teréziának sikerült kivívnia.549 Csakhamar követte ezt a királyi 

tetszvényjog kihirdetése is, amelyet 1767. május 21-én terjesztettek ki az osztrák örökös 

tartományokra vonatkozólag. A sokfelekezetű magyar rendiség azonban továbbra is kihívások 

elé állította az abszolutizmus korszellemét valló Monarchia vezetését, így II. József 1781. 

március 26-án Magyarországra is bevezette a placetum regiumot az egyházi kapcsolattartásra 

vonatkozólag.550 A király által igényelt jog, miszerint minden pápai rendelkezés és döntés az 

állami törvényekkel történő összeegyeztethetőség céljából megvizsgálandó, valamint 

közzétételükhöz és bevezetésükhöz uralkodói jóváhagyás szükséges, Szily János szombathelyi 

püspököt leszámítva alig váltott ki ellenkezést a magyarországi felső klérusból. Nagyobb 

„visszhangja” volt azonban annak az intézkedésnek, amely még ugyanebben az évben 

elszakította a szerzetesrendeket Rómától (március 24.). A rendelet felszámolta a kolostorok 

mindenféle kapcsolatát a javarészt Rómában székelő rendi generálisaikkal és a külföldi 

rendházakkal, a rendek az illetékes megyéspüspök alá kerültek, miközben a magyar 

szerzetespapokat eltiltotta a rendi gyűléseken való részvételtől. A győri püspök, Zichy Ferenc 

kivételével a püspökök visszautasították a rendelkezést, mondván ezt kizárólag szentszéki 

tárgyalás útján rendezheti az uralkodó. Az egyházi jogoknál ebben az esetben is nagyobb súllyal 

bírtak a politikai-alkotmányjogi érvek, amelyek a pápai bullák (In Coena Domini, Unigenitus) 

betiltásakor, valamint a püspökök szentelésekor kötelező alattvalói eskü kérdése kapcsán 

jelentkező egyházi obstrukciót is jellemezték.551 

                                                           
548 1799-ben például tíz püspöki szék állt üresen, 1799 és 1848 között pedig összesen huszonnyolc olyan év volt, 
amikor a prímási stallumot is üresen hagyták. KATUS, 2013. 18. vö. KARÁCSONYI, 1985. 254. 
549 KARÁCSONYI, 1985. 295. 
550 K. KIRÁLY, 1979. 116–119. 
551 BAHLCKE, 2013. 374‒378. 
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Azt, hogy a bécsi idegen reformpolitikával szemben a püspöki és nemesi érdekek 

nagymértékben fedték egymást, valamint az egyházpolitika kívánt irányvonalait felülírta a 

rendi és egyre inkább egy egyértelműen nemzeti szolidaritás, a türelmi rendelettel szembeni 

ellenállás mutatta.552 II. József azonban folytatta munkáját és 1782. január 26-án megszüntette 

a szemlélődő szerzetesrendeket.553 VI. Pius eredménytelenül próbálta személyesen is rávenni 

őt reformelképzelései feladására 1782. február 27. és április 22. között Bécsben, a kérés süket 

fülekre talált. A pápát legfőképpen a türelmi rendelet következtében lezajlott nagyszámú 

áttérések, valamint az unió kérdése foglalkoztatta. A magyar püspöki karnak április 20-án adott 

audienciáján a főpapok tizenöt pontban utasítást kértek Róma püspökétől a királyi törvénykezés 

kényszere alatti helyes viselkedésre vonatkozólag.554 Ezt követően az egyházi célú vagyon 

állami kezelésével, azaz a vallásalap létrehozásával Mária Terézia törekvéseinek 

alaptendenciáját emelte magasabb szintre az uralkodó.555 1783-ban megszüntette a jegyesség 

kényszerítő erejét, valamint a házasságjogot reformálta meg (1783, 1786), 1784-ben pedig 

központi szemináriumokat létesített.556  

  A II. József halálát követő időszakban a kinevezési, joghatóságbeli és egyéb diplomáciai 

kérdések új szinezetet kaptak: nyíltan a jozefinista berendezkedés elleni küzdelembe 

ágyazódtak be. Annak ellenére, hogy korábbi intézkedéseit, reformjait negligálta az uralkodó, 

hatása mégis kitörölhetetlen maradt a későbbi évtizedek egyházpolitikájából. Elvitathatatlan 

szerepe van ebben a megmaradt „kiskapunak”, a Magyar Királyságban 1791-ben 

„becikkelyezett” türelmi rendeletnek.557 Továbbá II. Józsefet követően a Magyar Királyi 

Kancellária fenntartotta az Apostoli Szentszékkel való összeköttetést gátló rendszabályokat is. 

Így az egri érsekség felállításán (1804) kívűl 1840-ig nevezetesebb érintkezés nem volt a két 

fél között. Ennek okán a pápaság befolyásának súlyát erősítő ad limina intézménye sem 

működött, bár az Alpeseken túli országok püspökei korábban is csak ritkán tettek eleget a római 

látogatásra vonatkozó kötelezettségüknek.558 Az Apostoli Szentszék és püspökei, papjai közötti 

szabad érintkezést biztosító megegyezésig, az 1855. évi konkordátumig kellett várni. Dacára 

                                                           
552 A pátenst Magyarországon 1781. október 25-én, Erdélyben 1781. november 8-án bocsátották ki. BAHLCKE, 
2013. 379‒385. 398.; vö. MARCZALI, 1888. 546‒547.; DOMANOVSZKY, 1944. 182. 
553 ADRIÁNYI, 2001. 338. 
554 BAHLCKE, 2013. 385‒387.. 
555 CSORBA, 1999. 17.; MARCZALI, 1888. 338‒340. 
556 MARCZALI, 1888. 135‒144.; 335‒337. 
557 FORGÓ, 2014. 104. 
558 1767-ben a szentszéki összeköttetést uralkodói felügyelet alá vonta Mária Terézia, majd II. József megszüntette 
a püspököknek a pápával való közvetlen érintkezését, valamint felszámolta a nunciushoz fordulást is. VANYÓ, 
1934. 58–59. 
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annak, hogy az egyezség Magyarországra nézve érvénytelen volt, mégis átment a 

gyakorlatba.559 

Bécs tehát nem mutatkozott könnyű tárgyalópartnernek. A csupán saját előnyeit szem 

előtt tartó politikának jelei a vallásügy terén mind a magyar mind a szentszéki oldal számára 

láthatók voltak. A magyar félnek ezt bizonyították az 1790/91. évi XXVI. törvénycikkely 

(szándékolt) joghézagjai,560 míg Róma e téren a korábbi, évszázados tapasztalataira 

támaszkodhatott. Az állampolitika szintjén ugyanis valójában a 16. századtól kezdve 

fokozatosan haladt előre az egyházak lassú alárendelődése a kiépülő abszolutizmus 

államigazgatási gépezetének.561 Így az Apostoli Szentszék nem értékelte az államkancellár 

Metternich azon elképzelését sem, hogy a Szent Szövetség abszolút vezetője Ausztria legyen. 

Róma szemében a földrajzi közelség miatt ez tűnhetett a leginkább fenyegetőnek.562  

Ismeretes, hogy a vegyes házasságok 1790/91 évi XXVI. törvénycikkelye megengedő 

módban engedélyezte a protestáns apa esetén a protestáns vallás követését a fiúgyermekek 

számára. Éppúgy delphoi értelmezéssel bírt a vegyes házasságok megkötésének menete, 

miszerint azokat gátolni nem szabad.563 A megengedő mód végeláthatatlan viták folyamát 

indította (újra). A helyzetet bonyolította, hogy a kérdés nem csak a magyar politikát, a magyar 

egyházat osztotta meg, de a bécsi körökben is egymástól eltérő vélemények ütköztek: a 

jozefinista, felvilágosult valláspolitika mellett a konzervatív katolikus álláspont is vitába szállt. 

Az udvar egyházpolitikájában a status quot hirdető és a külügy terén abszolút vezetői pozícióra 

törekvő Metternich szava volt a perdöntő, aki ellene volt minden szabadságjognak a 

birodalomban (és azon túl is), mindamellett, hogy a pápaságot is szívesen látta volna egy 

„liberálisabb”, ezáltal befolyásolhatóbb államformában. 

Az udvari politika mellett azonban az egyházi államban sem volt tökéletes az összhang. 

XVI. Gergely, de méginkább Luigi Lambruschini bíboros-államtitkár ugyanis erősen kötődött 

a bécsi udvarhoz, mivel más katonai alternatíva az adott helyzetben nem volt számára. A 

kényszerű bécsi szövetségnek megvolt a maga előzménye. Az 1830. december 11-én összeülő 

pápaválasztó konklávé egyidőben zajlott a bolognai felkelés szervezésével, amely február 4-én, 

                                                           
559 KARÁCSONYI, 1985. 298. Beksics szerint a jelenség, hogy az állam meggátolta a katolikus egyház szabad 
mozgását már a középkortól kezdve, védte meg a protestantizmust. Az állam és egyház szétválasztása mögött így 
csupán a klerikalizmus veszélyeit prognosztizálta. BEKSICS, 1891. 68–69. 
560 ERDMANN, 2014. 258.  
561 A politikai, jogi tudat szintjén a megszülető polgári individuum, mely szabad választás tárgyává tette a hitet, 
későbbi jelenség. CSORBA, 1979. 603–604. vö. CSORBA, 1999. 15. 
562 Ercole Consalvi, államtitkár és a hercegkancellár tárgyalásai is ezt bizonyították 1814-ben. Metternich a területi 
változások mellett beszélt egy, a teljes félszigetet ellenőrző felügyeleti szerv létrehozásának lehetőségéről a külső 
és belső ellenségekkel szemben. Ezzel mintegy osztrák kontroll alá vonná a Szentszéket, súlyosan fenyegetve 
annak függetlenségét. LEFLON, 1984. 525.  
563 KARÁCSONY, 1985. 258–289. 



107 
 

két nappal az új pápa megválasztását követően, a pápai államra is átterjedő zavargásokba 

torkollott. Lambruschini elődje, Thomaso Bernetti, a pápa első államtitkára még igyekezett a 

Habsburg hatalmat kiszorítani a félszigetről, amelyhez a francia, illetve nápolyi segítségre 

szeretett volna támaszkodni, ám egyik fél sem volt hajlandó a katonai akcióra, miközben a pápai 

erők is vészesen fogyatkoztak a sorozatos dezertálások következtében.564 Mivel a nép szélesebb 

rétegeire támaszkodó ellenforradalmi erőt nem sikerült megszervezni Bernettinek, végül mégis 

csak Bécshez kellett fordulnia Bologna felszabadításához. Az osztrákok nem voltak restek 

cselekedni, így amikor a pápa kifejezte háláját Ausztria felé, a francia liberálisok és 

nacionalisták nem nézték jó szemmel saját uralkodójuk tétlenségét és sérelmezték, hogy Lajos 

Fülöp támogatta a klerikális adminisztrációt és átengedte az itáliai félszigetet a Habsburgoknak. 

A harcok végeztével Metternich a francia pólus csökkentése érdekében 1831 májusában 

összehívott egy konferenciát a nagyhatalmak (Franciaország, Anglia, Ausztria, Oroszország, 

Poroszország) részvételével, ahol aláírtak egy memorandumot, amely a pápai állam 

átalakítására vonatkozott. A reformok listája többek között a laikusok adminisztrációba és 

egyéb állami posztokba történő beemelését, illetve a városi, tartományi szabadságjogok 

valamint az államháztartás felügyeletének újragondolását indítványozta.565  

Ez azonban „csak” a felszín volt. A lényeg a korszellem elutasításában vagy 

elfogadásában rejlett. Az „Isten és szabadság” eszménye, mely a „szabad egyház–szabad 

államban”566 gondolat politikai origója, nem volt egyszerű választás a pápai állam számára. 

Látható volt, hogy hiába lenne híve a pápaság az átalakításnak, a hatalmi egyensúly röghöz 

kötött – vagy annak látszó – politikája azt saját térnyerésére használná fel és ezáltal a Szentszék 

privilégiumai pillanatok alatt párolognának el. Egyfajta „hidegháborús” helyzet alakult ki, 

melyet jól mutat a félsziget kettős, francia, majd osztrák megszállása, amely 1838-ig fennállt. 

A szabadság eszméje azonban utat tört magának a katolikus egyházon belül. François-

René de Chateaubriand nyomvonalán Hughes Felicité Robert de Lamennais a francia 

forradalom eszményeit összegyeztethetőnek tartotta az egyházi tanítással, és azok hasznosságát 

hirdette az egyház társadalmi szerepvállalása terén. Szerinte a különböző szabadságjogok 

biztosítanák a katolikus tömegek bevonását a társadalomba, amelyek ezáltal társadalomformáló 

erővel bírnának. Társaival, Charles Forbes Comte de Montalembert-tel és Henri Lacordaire-rel, 

együtt alapították a L’Avenir folyóiratot, amelyben hirdették, hogy a forradalom eszméi közel 

                                                           
564 A forradalmárok oldalán harcoló későbbi császár, Charles-Louis Napoléon Bonaparte megüzente a pápának, 
hogy a sereg, amely Róma felé tart, legyőzhetetlen. COPPA, 1998. 68. 
565 COPPA, 1998. 69. 
566 CHADWICK, 1998. 16.; HAMZA, 2012. 653–659. Itáliában (pontosabban a Szárd-Piemonti Királyságban) a 
teokratikus állam meghaladását Camillo Benso di Cavour hirdette meg. 
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sem olyan végzetesek az egyház számára, amint azt a jakobinus diktatúra mutatta. Az alapvető 

polgári szabadságjogok kikövetelése, mint a sajtószabadság vagy az oktatás szabadsága, illetve 

a választójog kiterjesztése nem gyengítik, hanem a katolikus tömegek bevonásával éppenhogy 

erősítik az egyházat.567  

Lamennais-re kezdetben a francia nemesi származású katolikus írók tradicionalizmusa 

hatott. Joseph de Maistre és Louis de Bonald 1795–96-hoz köthető munkái elutasították a 

felvilágosodást, a forradalmat, az emberi autonómia gondolatát, és a béke, a rend és a harmónia 

együttesében sürgették a visszatérést a hagyományokhoz.568 1817–1823 között Lamennais 

kettőjük tanításának szintézisét kiegészítette azzal a teológiai következtetéssel, miszerint a 

tudás előfeltétele a hit, a közösség értelme elsőbbséget élvez az egyénével szemben. 1829-ben 

azonban, nem a politikai, de a vallási szabadság megteremtése érdekében, szakított konzervatív 

nézeteivel. Így az állammal szembeni szabadságot nem az egyén, hanem az egyház számára 

követelte. Ezzel összhangban és egyidőben bontakozott ki a belga liberális katolicizmus 

kontinentális dimenziójú történelemformáló kisugárzással, amely az írországi katolikus 

mozgalom mellett jelentős mértékben befolyásolta Lamennaist korábbi nézeteinek 

megváltoztatásában. A fiatal belga liberálisokra hatással volt Benjamin Costant 1806-ban 

megírt, ám csupán 1815-ben megjelent Politikai alapelvek című munkája, amelyben a szerző 

az egyéni jogok védelmezőjeként elutasította a trón és oltár egységéből kifejlődött diktatúrát, 

miközben a liberális hatalomkorlátozás elvét, valamint a sajtó- és vallásszabadság 

követelményeit hirdette.569 

1831-ben azonban mindez még túl korai volt a pápaság számára. Az Apostoli Szentszék 

vezetése, a korszellemtől idegenkedő kamalduli szerzetes, aki 1831. február 2-tól ült a pápai 

székben, nem állt készen a fentebb már említett állóháborúban az újítások befogadására. Így, 

miután 1831. novemberében a konzervatív támadások következtében felfüggesztették a 

L’Avenir-t, Lamennais, Lacordaire és Montalembert Rómába utazott a félreértések tisztázása 

végett. Metternich és I. Miklós orosz cár nyomására azonban XVI. Gergely 1832. augusztus 

15-én a „Mirari vos” kezdetű enciklikájában elítélte a modern szabadság gondolatát, azaz 

Lamennais tanait.  

 

„Igaztalanság, arcátlan tudomány, zabolátlan szabadság ünnepel elvetemedett győzelmeket, megvetvén az Istent 
és megszentelt dolgok szentségét; semmirekellő, méltatlan emberek meggyalázzák, bemocskolják, kigúnyolják 
Isten tiszteletének fenségét és magasztosságát […]”570 

                                                           
567 NYIRKOS, 2011. 96–97.  
568 MAIER, 2006. 145–158. 
569 ERDŐDY, 2006. 70–71., 73. 
570 Mirari vos, 1832.  
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A pápa elvetette a „bűnös szabadság” minden „eredményét”, így a lelkiismeret-, a 

vélemény-és sajtószabadságot, valamint az egyház és állam szétválasztását. Minden hatalom 

isteni eredetéhez következetesen ragaszkodva támogatta az abszolutizmus rendszerét, 

miközben – feltehetőleg az orosz diplomáciától félrevezetve – védelmébe vette a lengyel 

szabadságharcot brutálisan elnyomó orosz cári fellépést is.571  

Válaszként Lamennais 1834-ben Paroles d’ un croyant című munkájában a szociális 

érzékenységgel megújuló egyház és az új társadalom mellett kötelezte el magát. Ennek 

következményeként azonban 1834-ben június 25-én a pápa már névvel együtt ítélte el a 

Lamennais-tanokat „Singularis nos” kezdetű enciklikájában. 

 

„E kártékony közömbösség forrásából ered az az ostoba és téves vélemény – vagy még inkább: örült eszme –, 
hogy mindenki számára meg kell hirdetni és ki kell harcolni a lelkiismeret szabadságát.”572 
 

 

Ezt követően, míg Lamennais a keresztény szociális demokrácia útjára lépett, Montalemberték 

a korábbi mérsékelt liberális alapon maradva a szabadságjogok megvalósulását az egyház és az 

oktatás területén sürgették. E kultúrpolitikai liberalizmus az egyéni szabadságra és a társadalom 

autonomiájára épült, de kerülte az azonosulást a demokratikus mozgalmakkal, míg kihasználta 

az alkotmányos rendszer nyújtotta kereteket. Nem az intézményeket, hanem az egyház 

megőrzését és kibontakozását elősegítő társadalmat tartotta elsődleges célnak.573  

  A gyors, egymásutáni kettős elutasítás ellenére a mindennapi élet változásai 

feltartóztathatatlanul mutatták az új irányokat. A keresztény házasságokban, melyekben a 

protestantizmus és katolicizmus lépett frigyre, mindkét fél követelte a maga szabadság jogait: 

a protestáns porosz területeken robbanásszerűen jelentkezett a probléma, amely egészen a 

porosz egyházi hierarchia csúcsáig vezetett.  

 

                                                           
571 ERDŐDY, 2006. 161–162. Concha Győző szerint XVI. Gergely megrettenve a pontifikálásának kezdetével 
egybeeső 1831-es romagnai forradalomtól, abban a hitben, hogy a cár támogatólag lép majd fel Róma mellett, 
elítélte a lengyel forradalmat. CONCHA, 1922. 25. Ezt a diplomáciai és politikai járatlanságot mutatja Lamennais 
1832. január 28-i levele is, amely a római kúriát a következőképpen festette le: „Ő [t.i. a pápa] egy jó szerzetes. 
Semmit nem ért a világból. Fogalma sincs mi az Egyház. Mélyen jámbor és ez tölti el őt tétlen bátorsággal […] 
Körbe van véve hivatalnokokkal, közülük többen laikusok, akiknek a vallás nem fontos, törekvők, kapzsik, 
gyávák, vakok és ostobák mint a késő [t.i. Római] Birodalom eunuchjai. Ilyen a kormányzás ebben az országban.” 

CHADWICK, 1998. 21. 
572 Mirari vos, 1832. 
573 ERDŐDY, 2006. 163–164. 
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5.1.1 Casus belli: kölni eset, magyar körlevelek 

 

Hiába tett engedményeket az Apostoli Szentszék a fokozódó politikai-társadalmi nyomás 

hatására, mégis sor került a pápai állam kijátszására. Vízválasztónak bizonyult e téren a kölni 

eset. III. Frigyes Vilmos 1825-ben a kelet-porosz területeken 1803 óta érvényben lévő vegyes 

házasságokra vonatkozó rendeletet – miszerint az összes utód az apa vallását követi – 

kiterjesztette a rajnai tartományokra. A terület papsága azonban ellenszegült a rendeletnek, így 

a további feszültségek elkerülése végett a porosz kormány közbenjárt az Apostoli Szentszéknél, 

amelynek eredményeként VIII. Pius a reverzális megtagadása esetén, túl az assistentia 

passivan, a protestáns lelkész előtti házasságot is érvényesnek ismerte el Litteris altero abhinc 

anno kezdetű brevejében. 1830. március 25-én tehát a rajnai tartományok engedélyt kaptak a 

cautiók nélküli vegyes házasságok assistentia passiva alkalmazására, valamint a trienti forma 

megtartása nélkül kötött vegyes házasságok érvényességének kimondására. A brevehez csatolt 

Albani-instrukció pedig megadta a felhatalmazást a püspököknek a már megkötött vegyes 

házasságok érvényesítésére.574 1830. március 25-én ugyancsak a rajnai tartományoknak 

megadatott, hogy legyen szabad a biztosítékok nélkül kötött vegyes házasságokat hirdetni, a 

hirdetésekről tanusítványt adni. Amennyiben az egyház érdeke kívánja assistentia passivat 

nyújtani s a házassági esetet anyakönyvezni, a biztosítékok mellett kötött vegyes házasságokat 

megáldani. Bajorországban 1834. szeptember 12-én a Bernetti-instrukcióban engedélyezte az 

Apostoli Szentszék az assistentia passiva alkalmazását a biztosítékok nélkül kötött vegyes 

házasságok esetében.   

A vegyes házasságok rendezésére kiadott pápai brevet azonban figyelmen kívül hagyta 

Christian Karl Josias von Bunsen szentszéki porosz követ és titkos megállapodást kötött a 

Ferdinand August Spiegel kölni érsekkel Berlinben 1834. június 19-én.575 A megegyezés 

értelmében a pápai brevet olyan magyarázattal közölték az érintett tartomány papságával, 

miszerint az nem ellenkezik az 1825. évi királyi rendelettel. Így nem szükséges az összes 

gyermeket a katolikus hitben nevelni, illetve ennek okán nem kötelező a reverzális kérése sem, 

de még az assistentia passiva is csak kivételes esetekben alkalmazandó. A főpap halálát 

követően azonban utóda, Clemens August Droste-Vischering nem tartotta be a kormánnyal 

kötött egyezséget, és kötelezte papjait, hogy a pápai utasításnak megfelelően járjanak el. A 

porosz kormányzat erre reagálva az új érseket, mivel önkéntes lemondását nem tudta 

                                                           
574 VÁRADY, 1924. 47–48.; RAFFAY, 1934. 13–14. 
575 JEDIN-DOLAN, 1981. 332. 
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kikényszeríteni, 1837. november 15-én felfüggesztette, majd Minden várába záratta. 

Hasonlóképpen jártak el más főpapokkal szemben, így a hajthatatlan Martin Dunin gnesen-

poseni érsekkel is. Az érintett egyháztartományok püspökei azonban, egy kivétellel, kitartottak 

elöljáróik mellett.  A vegyes házasságokon túl egyéb kihívások is terhelték a porosz-szentszéki 

relációt.  Droste-Vischering ugyanis érvényt kívánt szerezni XVI. Gergely Georg Hermes bonni 

egyetemi tanár tanait576 elítélő 1835. szeptember 25-én kiadott brevejének is. Nem csupán az 

egyházfő állt ki azonban papjai mellett, az állami önkény maga után vonta a németországi, azon 

keresztül az egyetemes katolicizmus öntudatra ébredését is. Miután XVI. Gergely 1837. 

december 10-én ünnepélyes allocutióban adott hangott a kölni érsek elismerésének, a katolikus 

politikai újságírás atyja, Johann Joseph Görres Athanasius című apológiájában vette 

védelmében Droste-Vischeringet. A patthelyzetet az uralkodó, III. Frigyes Vilmos halála 

oldotta fel valamelyest. 

A kölni események nem maradtak magyar visszhang nélkül,577 miután azokkal 

párhuzamosan, az 1832–36. évi diétáról a vármegyékre tevődött át a vegyes házasságok körüli 

vita. Néhány hónappal Beöthy Ödön „programindító”, egyházügyi bizottságot javasló január 9-

i beszédét követően, 1833. május 9-én kelt körlevelében Scitovszky János rozsnyói püspök a 

hatályban lévő törvényi szabályozzással szemben a vegyes házasságok egyházi veszélyeire 

hívta fel a figyelmet a gyermekek nevelése kapcsán.578 Válaszul 1836. szeptember 12-én Gömör 

és Kishont törvényhatósága felszólította Scitovszkyt, hogy tiltsa el papjait a vegyes házasságok 

akadályoztatásától, amelynek a főpap nem tett eleget. Így 1837. április 11-én ügyészi kereset 

alá vonandónak rendelték el azokat a papokat, akik a katolikus és nem katolikus, de keresztény 

felek esketését megtagadták. A püspök 1837. június 10-én kelt iratával tiltakozott a vármegye 

eljárásával szemben, miközben tagadta a papjaival szembeni vádak valódiságát, melynek 

folyományaként 1837. december 11-én a királynál jelentették fel Scitovszkyt. A vádak között 

szerepelt, hogy a főpap nem veszi figyelembe a megye törvényhatósági jogát, placetum nélkül 

hirdeti ki a pápai bullákat. A vármegye továbbá felhívta a figyelmet 1838. június 18-án kelt 

körlevélében, hogy az esketésre jelentkező párok vigyenek magukkal tanúkat, akik igazolni 

tudják a későbbiekben az esetleges visszaéléseket. 1838. november 26-án a püspök 

válasziratban utasította el az ellene felhozott vádakat, amely során említést tett a kölni 

                                                           
576 Georg Hermes (1775–1831) a klasszikus német bölcselet, kiváltképp a kanti kriticizmus ellenvetéseire kívánt 
reagálni. Elvetetvén a szigorúan tudományként értelmezett metafizikát, annak és a hitnek forrását a kanti gyakorlati 
észre vezette vissza. Így az ésszerű világrend tapasztalatából, valamint annak alapjából, a kategorikus 
imperativuszból származtatta a racionális dogmatikát, illetve az isteneszme bizonyosságát. HORVÁTH, 2008. 39–
41. 
577 Vö. Egyházi Tár, Pest, 1838. április, XI. füzet, 59–64. 
578 PRIMETSHOFER, 1867. 98. 
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események magyar visszhangjáról is. A folytatás sem maradt el. 1839. március 15-én 

körlevélben, majd kiegészítve azt az április 22-én kelt instrukcióval Lajcsák Ferenc nagyváradi 

püspök utasította papságát, hogy csak a három biztosíték megadása esetén áldják meg a 

szóbanforgó házasságokat. Amennyiben a katolikus egyházi feltételek nem teljesülnek, 

szorítkozzanak az assistentia passiva alkalmazására. Ahogyan Gömör és Kishont vármegye, 

úgy Bihar sem hagyta szó nélkül a püspöki megnyilvánulást. Panaszlevéllel fordult az 

uralkodóhoz, amelyre, ahogyan korábban Scitovszky, Lajcsák is válaszolt. Végül mindkét 

megye a felterjesztésére adott uralkodói válasz hiányában az országgyűlés elé vitte panaszát. 
579 

 

5.1.2 Metternich törekvései: római delegáció az osztrák házasságjog kérdésében 

 

A Bécs és Róma közötti reláció nem volt felhőtlen. Az államkancellár a birodalmi életben 

jelentkező katolikus egyházi túlsúly csökkentése érdekében agitált, míg a pápaság a 

konszolidáció nehézségei mellett, missziós programján túl európai befolyásának hatékony 

megtartására törekedett. A bécsi udvarban, ahogyan az Hermann Egyed kutatásaiból ismert, 

nem foglalkoztak az egyházüggyel. Az egyetlen személy, aki alapfontosságúnak érezte a 

kérdést, Metternich volt. Ő azonban egyeduralomra épülő politikai irányvonalakat fogalmazott 

meg580 és igyekezett azokat alkalmazni a pápai állammal szemben is.  Róma pedig, 

mindenekelőtt maga a pápa, éppen a terhelő közvetlen kölni előzmények miatt elzárkózó lett 

minden engedmény, kompromisszum irányába. XVI. Gergely elődjéhez mérte politikáját, 

miszerint az igazságtalanságot eltűri, de a jogairól nem mond le.581  

 1819-ben, amikor Ferenc császár Rómában járt, VII. Pius memorandumot adott át az 

uralkodónak, amelyben a jozefinista egyházpolitika sérelmeinek orvoslását kérte. Ezt követően 

Metternich egyre jelentősebb mértékben fókuszált az Apostoli Szentszék és a Habsburg 

Monarchia relációjában a szóbanforgó törvények reviziójára. Az egyik legsúlyosabb pont Róma 

számára is a házassági kérdés volt, hiszen már Ferenc utazása előtt elkészült az a bulla, amely 

nyíltan elítélte II. József házassági pátensét. Az 1783-ban és 1786-ban kiadott rendeletek, 

amelyek szerint a házasság minden vonatkozásában az állam elé tartozik, alapot szolgáltattak 

az örökös tartományokban 1812 január 1-jén hatálybalépő Osztrák Polgári Törvénykönyv 

                                                           
579 VÁRADY, 1924. 45–52. 
580 MISKOLCZY, é.n. 91. 
581 VII. Pius válasza az orosz cári kérésre, miszerint a külön házassági törvényszékeket ismerje el a Szentszék, 
ellenkező esetben a polgári házasság behozatala lesz esedékes. VÁRADY, 1924. 99–100. 
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vonatkozó szabályozásainak megalkotásában is.582 Így annak rendelkezései érvényesek voltak 

minden elismert házasságra a valláskülönbségtől függetlenül.583 A Törvénykönyv lényegében 

a kánoni házasságot ruházta fel állami erővel. 

Metternich végül hosszú tárgyalások árán érte el, hogy a diplomáciai követség 

megvalósuljon.584 Legfőbb ellenfelének ebben a kérdésben is,585 Franz Anton von Kolowrat-

Liebsteinsky államminiszter bizonyult. A bécsi udvaron belüli vita 1837 május 12-tól vált egyre 

nyilvánvalóbbá, amikor az államkancellár egy memorandumot adott át Johann Pilgram 

államtanácsosnak, amely a két oldal kompetenciájának sürgős rendezését szorgalmazta. Ebben 

rámutatott az osztrák jogi gyakorlat kánonjogellenes intézkedéseire, amelyeket, bár nem mindig 

hajtanak végre, ez a kifogásolt kompromisszum azonban így is árt az állam tekintélyének.586 

Álláspontjával a kancellár tudott hatni I. Ferdinánd császárra is. 1837. november 20-i 

beadványában kifejtette, hogy a törvények laza kezeléséből adódó állapotokat rendezni kell, 

mert szaporodnak az esetek, amikor a katolikus papok a megalkuvás nélküli álláspont mellett 

lépnek fel. 1838. május 25-én – uralkodói jóváhagyással – bizottság ült össze, Josef Alois Jüstel, 

Johann Pilgram, Josef Pletz és Joseph Othmar von Rauscher,587 valamint az elnöklő Metternich 

személyében. A bizottság esetében Metternichnek nem volt könnyű dolga, bár a problémát 

minden előadó ismert, mégsem látták időszerűnek a római tárgyalásokat,588 mert úgy ítélték 

meg, hogy a Szentszék úgysem lesz hajlandó az assistentia passiva kiterjesztésére a „katolikus” 

Ausztriában. A bizottság csupán egy szakvéleményezés589 kikéréséig jutott el, illetve maga a 

jegyzőkönyv Kollowrat elé került, aki fél éves halogatást követően arra a következtetésre jutott, 

hogy a vegyes házasság feltételeit maga az állam szabja meg.590  

                                                           
582 ABGB, 1811. 
583 HERMANN, 1934. 5. 
584 A vegyes házasságok reformjának tervezete előszőr 1832 és 1834 között vetődőtt fel a bécsi érsek, Vincenz 
Eduard Milde és Pietro Ostini bécsi nuncius között. Erről bővebben: PRIMESTHOFER, 1967. 78–96. 
585 MISKOLCZY, é.n. 90.  
586 HERMANN, 1934. 8.  
587 Joseph Othmar Rauscher seckaui püspök, majd bécsi érsek, majd 1855-ben bíboros. Meggyőződése volt, hogy 
a soknemzetiségű és soknyelvű Monarchiát csak a vallás tarthatja össze. Erre vonatkozólag 1849 január 29-én 
tervezetet nyújtott be Felix zu Schwarzenberg miniszterelnöknek. Metternich javaslatára Ferenc József 
filozófiatanára volt. ADRIÁNYI, 2009. 78–79. 
588 Rauscher szerint az állam legfeljebb annyit tehet, hogy a fennálló egyházi elveket nem akadályozza. Jüstel sem 
látta elérkezettnek az időt, illetve Pilgram még az állami törvényt sem kívánta módosítani. HHStA KA CA a46. 
558/1841. l.d. PAJKOSSY‒RESS, 1998. 105.; vö. HERMANN, 1934. 10.  
589 A józsefi rendelet és a polgári törvénykönyv értelmezési lehetőségéről készítsen szakvéleményt az igazságügyi 
udvari bizottság. HHStA KA CA a 46. 558/1841. vö. l.d. PAJKOSSY‒RESS, 1998. 105. HERMANN, 1934. 10. 
590 Hermann szerint Kollowrat válaszában inkább személyes politika, mintsem államérdek játszott közre, mivel a 
kérdés tárgyalásába a kormányszerveket nem vonták be. A jezsuita politikára (!) is neheztelő elaboratumának 
kemény hangnemét Sommaruga udvari tanácsos és Pilgram mérsékelték, majd így került az uralkodó elé.  HHStA 
KA CA a 46. 558/1841. l.d. PAJKOSSY‒RESS, 1998. 105.vö. HERMANN, 1934. 11. 
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Miként azt a kiküldetés közvetlen előzményei is mutatták, Bécs – Metternichen kívül – 

nem foglalkozott a vegyes házasságok kérdésével, azaz a lelkiismereti és vallásszabadság 

problematikájával sem. A tárgyalások során Magyarország csak érintőlegesen jelent meg. A 

fókuszpont Ausztria volt. Ebben az örökösen halogató taktikában három lényeges hibát követett 

el az udvar: 1, A kölni és magyar események következtében várható volt, hogy lesz olyan főpap, 

aki következetesen kiáll az egyházi törvények mellett. 2., Feltételezhető volt, hogy a probléma 

nem a császárhű osztrák papság körében, az amúgy jelentős katolikus fölénnyel bíró 

Ausztriában fog kirobbanni, hanem a számottevő protestáns hívővel rendelkező 

Magyarországon, ahol a közelgő diéta sem ígért biztos politikai megoldást.  3., A közvélemény 

erősen agitált a nyiladozó szabadságjogok mellett. Mindezeket pontosan látta Metternich és vált 

így az események egyedüli bécsi mozgatórugójává. Az államkancellár kihasználva a kölni 

események nyújtotta hivatkozási alapot, kijelentette, hogy a Poroszország és a katolikus egyház 

között fennálló, napról-napra mérgesedő vita bármely államban bekövetkezhet kormányzattól 

függetlenül, éppen a hasonló körülmények következtében. Ennek lehetőségét erősíti, hogy 

miután az Apostoli Szentszék az egész kereszténységhez (!) szólt, számos jel mutatja, hogy a 

Habsburg Monarchia klérusa is elhatározta,  a legfelsőbb útmutatást feltétel nélkül fogja 

követni.  Ám ott vannak a vegyes házasságot kötő párok sérelmei, amelyeket nem lehet a 

végtelenségig figyelmen kívül hagyni. Hozzátette továbbá, a protestáns ellenzék 

Magyarországon minden lehetőséget kihasznál, hogy szóba hozza a kérdést. Így 

elengedhetetlennek vélte a tárgy felülvizsgálatát, hiszen annak hiánya azt a rendszert kezdené 

ki, amely a jelenlegi kormányzás morális jellegének megfelelő. Ennek okán 

megváltoztathatatlan alapelvek felállítását jelölte meg elsődleges célul, valamint a szükséges 

szabályok differenciált alkalmazását. Szerinte azonban ennek az a türelem az alapja, amely az 

egyenlő jogra, tiszteletre és okosságra épül.591 Metternich tehát kormányzati okokból a 

mihamarabb megvalósuló toleranciát sürgette. Kérdés azonban, szánt-e szerepet az egységes 

birodalom kiépítésében, fenntartásában az egyetemes központi vezetéssel rendelkező 

katolicizmusnak? Hogyan látta ebben a relációban Magyarországot, illetve változott-e ez a 

szerep a Lonovics hamarosan megvalósuló kiküldetése alatt, illetve után? Mekkora része volt 

mindebben Lonovics Józsefnek? Miként értékelte őt Bécs, illetve maga Metternich? Milyen 

diplomataként szerepelt Lonovics a Szentszéknél?  

Mivel Metternich saját hatáskörében igyekezett a kérdést rendezni, illetve ebben a belső 

udvari körökre nem igen számíthatott, a téma tekintetében kiemelkedő fontossággal bírt az 

                                                           
591 Metternich előadása. s.l. s.d. HHStA KA CA a 46. 558/1841. 
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osztrák vatikáni követ, Rudolf Lützow gróf személye. A gróf unokaöccse volt a salzburgi 

hercegérseknek, a jozefinista szellemiségű Hyeronymus Colloredo–Mansfeldnek, aki papi 

pályát szánt a fiatal rokonnak.592 Rudolf Lützov azonban inkább a diplomata életpálya felé 

vonzódott. Kezdetben követségi titkárként dolgozott, majd rendkívüli követ lett Münchenben, 

Koppenhágában, Stuttgartban, Konstantinápolyban, Torinóban, 1826 májusától593 pedig római 

követként teljesített külhoni szolgálatot. 22 éven keresztül töltötte be ezt a pozíciót, így négy 

pápa, nevezetesen XII. Leó, VIII. Pius, XVI. Gergely valamint IX. Pius politikájában is 

jártasságot szerzett.594 Teológiai, katonai, diplomáciai képzettsége együttesen alkalmassá tették 

őt a szentszéki szolgálatra. Ehhez járult még zenei, művészeti és tudományos érzékenysége, 

amelyeknek köszönhetően követsége alatt a Palazzo Venezia a római kulturális és társasági élet 

egyik fellegvárává vált.595 Lützow a metternichi politika kiszolgálója volt, amelyet két 

korszakra lehet bontani: kezdetben a felvilágosodás és az államegyház gondolatának hatása 

érzékelhető, majd a harmincas évektől a kancellár egyre komolyabban értékelte az egyház 

vallási erejét vagy legalábbis jobban támaszkodott rá, mint a korábbi időszakban.  

Lonovics kiküldetésének feladata egy rendkívül terjedelmes nagykövetségi munkálatba 

illeszkedett bele, hiszen a Róma, azaz az egyetemes katolicizmus és Bécs, a katolikus birodalom 

politikai metszéspontját az alábbi témák határozták meg: a Rómával egyesült keletiek, azaz az 

unitus, görög katolikusok helyzete, a melkiták Szíriában és az örmény kérdés.596 Visszatérő 

diplomáciai elem volt például a görögkatolikus munkácsi egyházmegye kérdése, a boszniai 

örmény közösségek alárendelése az egyesült-keleti lembergi érsekségnek, a salzburgi érsekségi 

kanonokok és méltóságok kinevezése, illetve az egyházmegye újjászervezése, határrendezése, 

a leobeni egyházmegye megszüntetése és területi felosztása a salzburgi valamint a seckau-grazi 

egyházmegye javára, Pyrker László velencei pátriárkai címének megtartása, a protestáns 

Henrietta Alexandrina nassau-weilburgi hercegnő temetése a bécsi kapucinus kápolnába, a 

karthauzi rend rehabilitálása, a búcsúk és templomi ünnepek rendszere.597 

                                                           
592 A hercegérsek a napóleoni háborúk idején elvesztette földjét és egyházmegyéjét.  
593 A hivatali kinevezése 1825 december 25-től volt előkészítve 
594 Így három konklávén is felszólalt a Monarchia nevében. 
595 HUDAL, 1952. 74. 
596 Az Oszmán Birodalom kormánya meg akarta szüntetni az osztrák protektorátust katolikusai felett és egy világi 
vezetésű, összvallási referentúrát kívánt felállítani. HUDAL, 1952. 76. 
597 HUDAL, 1952. 77–79. A vallási kérdések mellett a geopolitikai kérdések is formálták a két fél kapcsolatát. 
Ennek alapját az itáliai határok sértetlenségének elve adta, amelytől az egyházi állam fennmaradása is függött. A 
pápa állam megmaradása tehát a metternichi politikán nyugodott, az egyedüli garanciát az államkancellár személye 
jelentette. A franciákra nem lehetett biztosan építeni, hiszen külpolitikájuk képlékeny belügyeik szerint alakult. A 
protestáns Anglia szintén gyenge biztosíték lett volna, az ébredező német egység, illetve Piemont önmagával volt 
elfoglalva, így egyedüli partnerjelöltként kizárólag Bécs maradt. Emellett a pápai állam életben maradásához 
szükséges volt még a világi hatalmakkal szembeni lelki küldetés pozicionálása, valamint a népesség katolikus 
egységére való építése. 
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A metternichi „kapcsolat” fenntartásában Lützownak kiváló partnere volt Luigi 

Lambruschini bíboros. Az államtitkárként szolgáló politikus diplomáciai jártassága vitathatlan 

volt. Legtöbbször a konzervatív oldalhoz kötik őt, már csak azért is, mert mind kül- mind 

belpolitikájában vissza-vissza köszönnek a metternichi politika elemei.598 A fentebbiek 

tükrében ugyanakkor megállapítható, hogy ennél összetettebb kérdésről van szó. Lambruschini 

résztvevője volt a bécsi kongresszusnak az akkori államtitkár, Ercole Consalvi kíséretében. 

Elődje a „sem német, sem francia” jelszó híve volt, miként épp a Lonovics-kiküldetéssel egy 

időben bíborossá kreált későbbi IX. Pius is. Velük szemben Lambruschini óriási „hátrányának” 

számítottak a fentebb már említett események, azaz az osztrák „szabadkezes” politika időszaka. 

Ezt a közel sem harmonikus kapcsolatot fémjelzi a pápa és az uralkodó levélváltása az osztrák 

katonai alakulatok észak-itáliai kivonása kapcsán.599 A pápai levélben az uralkodó, elődjéhez 

hasonlóan, a szentszéki jogok védelmezőjeként jelenik meg, mintegy a továbbiakban is 

kijelölve ezzel a pápai politika irányvonalát.600 Lützowot elismerő szavak tanúskodnak a követ 

diplomáciai érzékéről, amelynek alapját a levélben is megjelenő mély vallásossága601 képezte.602 

A válaszlevél sem „kevésbé burkolt”: megjegyezvén XVI. Gergely pápaválasztásának 

forradalmi körülményeit utalt arra, hogy a pápa pontifikálása már kezdetektől fogva Ausztria 

támogatásától függött.  

 Ugyancsak Metternich politikáját szolgálta a jócskán megromlott, majdhogynem 

megszakadt porosz-szentszéki kapcsolat. 1838-ban a porosz követet, Christian Karl Josias von 

Bunsent a korábban ügyvivőként szolgáló, Ludwig August von Buch váltotta. Lützov elődje 

ellentéteként jellemezte a régi-új diplomatát, miközben Lambruschini is reményeket táplált 

személye irányában. A valódi nehézséget azonban III. Frigyes Vilmos jelentette, akinek 

elképzelése egy vallásilag homogén nemzet megteremtése volt.603 

A vallási, nemzeti, illetve szociálpolitikai kérdések kereszttűzében Metternich 1840. 

február 13-val kezdhette meg a szentszéki tárgyalásokat.604 A Monarchia presztizsét igyekezett 

erősíteni a Német Szövetségen belül azáltal, hogy a katolikusokat elnyomó Poroszországgal 

szemben nyíltan is pozícionálhatja magát. Február 18-ára el is készítette memorandumát a 

                                                           
598 Hudal szűklátókörűséggel bélyegzi Lambruschinit. HUDAL, 1952. 87. vö. ADRIÁNYI, 2001. 369–370. Adriányi 
„csupán” konzervatívnak nevezi az államtitkárt. Erdődy reakciós internunciusként említi 1837. évi hazahívásakor. 
ERDŐDY, 2006. 163. 
599 XVI. Gergely levele I. Ferdinándnak, Róma, 1839. január. 6. ENGEL-JANOSI, 1964. 220–221.. 
600 Nem minden ok nélkül jelenik meg I. Ferenc az egyházi jogok védelmezőjeként. Uralkodása alatt ugyanis 
legalább törekedett a pápai állammal való párbeszédre, még akkor is, ha a politikai irányvonalat a politikai-
konzervativizmus és az egyházi reformok együttesen határozták meg. vö. ENGEL-JÁNOSI, 1964. 25.   
601 Vö. Lonovics szerint is „jeles, istenfélő ember” volt Lützow. VÁRADY, 1924. 271.  
602 I. Ferdinánd levele XVI. Gergelynek, Bécs, 1839. január 31. ENGEL-JÁNOSI, 1964. 221–222.   
603 HANUS, 1954. 245–246.  
604 VÁRADY, 1924. 64.  
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római udvar számára, amelyet Lützowon keresztül küldött.605 Szigorúan bizalmasan kívánta 

rendezni az ügyet: a pápa, az államtitkár és az illetékes főpapok, valamint az uralkodó és saját 

személyére kívánta redukálni a tárgyalások szereplőit.606 Javaslatában (1) a szabad szülői 

megegyezés, valamint (2) az assistentia passiva vagy a protestáns lelkész előtt kötött vegyes 

házasság érvényessége fogalmazódott meg.  

A memorandummal egy időben Metternich több titkos levélben közölte Lützowval 

elképzeléseit és a képviselendő tárgyalási pozíciókat. Szerinte a problémát a pápai udvar vallási 

toleranciával szembeni félelme okozza. A valódi lelkiismereti szabadság természetes 

következménye a valódi türelem, amely része a polgári jognak. A tolerancia pedig a kölcsönös 

tisztelet és be nem avatkozás elvén működik. A kérdés így az, hogy Róma képes-e ennek 

elfogadására. Az államkancellár szerint ez a megoldás azonban távol áll az Itáliában érzékelhető 

rendszertől, amely egyébként nagy károkat okoz a valláserkölcsben.607 

Metternich szerint az uralkodót, apparátusát, családját kétségen felüli katolikus érzület 

vezérli, mégha az állami közigazgatásban akadnak is másféle irányzatok. Felhívta azonban a 

követ figyelmét arra, hogy Ausztria egy hatalmas közösség, amely bár katolikus, mégis van 

nézeteltérése a Szentszékkel, amelynek oka a doktrínákban keresendő. Ezek ugyanis az erkölcsi 

és szociális állapotokra is hatással vannak. Léteznek doktrínák, melyek kiindulópontként 

szolgáltak az 1780-as törvényhozásra, amelyek egyébként az egész német területen, illetve a 

Toszkán Nagyhercegségben is megtalálhatóak. Ezek teljesen parallelek a 17. század végi, 

illetve a 18. század eleji Franciaországban történtekkel.608 A különbség azonban a szentszéki 

hozzáállásból fakad. Metternich szerint a francia klérus pozícióját két fő ok erősítette: egyrészt 

a római eredet, így szorosabb a kapocs, mint a germán faj esetében, másrészt a történelmi 

szerep, azaz az „ancien Empire” kultusz, miszerint a régi birodalomban nagy számban voltak 

                                                           
605Azt, hogy mennyire fontos volt Metternichnek a kérdés biztos rendezése február 18-i, Lützovnak küldött 
dokumentumainak száma és tartalma is mutatja. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom 
Staatskanzlei Kt. 63. Metternich levele Lützownak a vegyes házasságok ügyében. Mellékletként csatolta Maltzahn 
gróf, Poroszország drezdai követnek írt levelet Werthertől: foll. 61r-94v. (95–101.) vö. S.RR.SS., AA.EE.SS. 
7.I.II. Austria, Pos. 88–96. Fasc. 39. foll. 109r–113r. A levél olasz nyelvű kivonata. További levelek Metternichtől 
1840. február 18-án a tárgykörben: HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 
63. foll. 105r–138v. 1840. február 18. Metternich levele a vegyes házassági kérdésről Ausztriában, valamint az 
Apostoli Szentszék elé terjeszett javaslatokról. Ugyancsak ezen a napon írt a követnek a lelkiismeret szabadságról 
és a tolerancia jelentéséről. U.o. foll. 101r–104v.; Valamint kettő (vegyes házasság és lelkiismereti szabadság) 
kapcsolatáról: 147r–150v.; Titkos levél Lützownak a vallásügyről: foll. 139r–146v. 
606 Vö. Metternich levele Lützownak. Bécs, 1840. február 18. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 
StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. foll. 142r–143v.  
607 Metternich levele Lützownak. Bécs, 1840. február 18. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt 
Rom Staatskanzlei Kt. 63. foll. 101r–103v. 
608 Feltehetőleg itt a gallikanizmusra, a gallikán cikkelyekre (1682) utalt Metternich. 
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egyházi méltóságok.609 A német területeken megtalálható kánoni törvények elkorcsosultak, 

rossz irányba tartanak, ugyanakkor ezen iskola tagjai voltak azok, akik II. József reformáló 

szellemét is rossz irányba vitték. A császár a szíve mélyén vallásos, méghozzá katolikus volt, 

hatással voltak rá azonban rossz tanácsadói, akik az egyházi jogalap bitorlását javasolták. A 

jozefinizmus szerinte mégsem egy felforgató fantom. Kijelentette, hogy vizsgálva a 

törvényeket, amit Róma ellenez, azok magánjellegűek, azaz jogszerűek. Metternich utalt a 

közös célra, a békére is.610 Nem kívánt kánonjogi vitát folytatni a világi hatalom és az egyházi 

fennhatóság között.611 Az államkancellár jogosan hívta fel a figyelmet arra, bármely 

magatartást is képviseljen a pápai udvar Ausztria irányába, az hatással lesz Németországra is. 

A Habsburg Birodalom és a pápaság közötti megállapodás előnyét vitathatatlannak tartotta. A 

fennálló törvényekkel kapcsolatban az alábbi kijelentést tette: a protestantizmus gyenge, 

amelyet nem vett figyelembe a porosz király, a katolicizmusnak azonban van egyfajta 

szilárdsága, így az a törvényhozás, amely olyan országban valósul meg, ahol a katolikus a 

domináns vallás, képes a toleranciára a lelkiismereti szabadság jegyében (!). Mindeközben a 

lelkiismereti szabadságot a protestantizmus, önmaga védelmében, azokon a polgári 

törvényeken keresztül igényli, amelyek a türelmetlenségre épülnek. Akadálynak tartotta 

továbbá a kánonokból fakadó különbséget is. Megismételte, hogy a valódi lelkiismerti 

szabadságot a kölcsönös tiszteletben és az egymás vallásgyakorlatába való beavatkozás 

igényéről történő lemondásában látja.612 Metternich még a magyar diéta lezárása előtt szeretett 

volna választ kapni küldeményére.613 Várakozását azonban lehűtötte a pápai reakció: XVI. 

Gergely, mindamellett, hogy felháborodott az államkancellár memorandumán, hiszen 

egyházfőként a birodalom püspökeivel még csak a szabad összeköttetés sem állt fenn, kifejtette, 

hogy Rómában még mindig II. József korszakaként értelmezik a jelenlegi bécsi politikát. 

Megemlítette ugyanakkor, hogy szívesebben látta volna püspöki felterjesztésként a 

szóbanforgó kérést.614 

Minden jel arra mutatott, hogy már az 1830-as években kezdett tarthatatlanná válni az 

egyháznak a forradalmak hatásának semlegesítését szolgáló „index-politikája”, miközben 

Metternich igyekezett kihasználni az adódó lehetőségeket. Az egyetemes színtéren olyan 

                                                           
609 BEKSICS, 1891. 10. „Luthernek porosz katona-kabátba öltözött szelleme vívott nemcsak Rómával, hanem a 
germanismust állította szembe a gallicizmussal.” 
610 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. foll. 142r–143v.  
611 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. foll. 143r–v. 
612 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. fol. 148v. 
613 Metternich levele Lützowhoz. Bécs, 1840. március 11. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt 
Rom Staatskanzlei Kt. 63. foll. 165r–168v. 
614 VÁRADY, 1924. 72–73. 
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helyzet kezdett kibontakozni, amelyben az 1839–40. évi magyar országgyűlésnek komoly 

esélye volt egy eredményes fordulat véghezvitelében a lelkiismereti és vallásszabadság 

kérdéskörében. Ez a korabeli sajtóból is kiderül.  

 

5.1.3 A porosz és osztrák sajtóháború /I. felvonás/ 

 

Miután Metternich vállalta fel a római kérdéskörrel járó feladatok jelentős részét, az 

államkancellár, 1835 után egyedüliként környezetében, felismerte az Apostoli Szentszékkel 

fenntartott diplomáciai kapcsolatokon túl az azok nyújtotta információs hálózat 

felbecsülhetetlen eszmei értékét is. Ennek tudható be, hogy Rudolf Lützow gróf majd negyed 

évszázadon keresztül tölthette be nagyköveti pozícióját a római Palazzo Venezia-ban, hiszen 

Metternichnek nem csupán megbízható, de az egymást követő pápák egyetemes, valamint a 

kúria belpolitikájában egyaránt jártasságot szerző diplomatára volt szüksége. A felvázolt 

pozícióban kiváltképp nem állt érdekében az esetleges személycsere. Az államkancellár 

azonban hiába igyekezett minden szinten biztosítani az események felügyeletét és a szereplőket, 

a polgárok által létrehozott nyilvánosság kormányzatellenőrző és számtalan esetben annak 

politikáját helytelenítő visszhangjára már nem volt ráhatása. 

Egyházpolitikájára befolyást gyakorolt a korabeli sajtó. Metternich sem vonhatta ki 

magát a hírközlő orgánumok nyomása alól. Számolnia kellett az európai társadalmi-politikai 

közeg lelkiismereti és vallásszabadságbeli jogok irányába tanúsított, rohamosan növekvő 

híréhségével, ahogyan erre az Apostoli Szentszéknél is fel kellett készülni.615 Így Metternich 

sem mulasztotta el a sajtófigyelés kiemelt feladatkörét a tárgykörben.616 Értelemszerűen a 

francia, a porosz, az itáliai illetve a német szövetségi „médiában” volt érdekelt az osztrák 

politika, amely a liberális oldalt éppúgy figyelemmel kísérte, mint a konzervatív álláspontot. 

1839-re, a porosz eseményeket követően, várható volt a nemzetközi tiltakozás a nagyhatalmi 

politika agressziójával szemben. Tudta ezt Metternich is, így kiemelt gondossággal felügyelte 

                                                           
615 Ahogy fentebb is láttuk, Rómában is figyelemmel kísérték a különböző sajtóorgánumok visszhangját. A 
magyar-ügy sajtója azonban a kiküldetést követően, a következő diéta környékén vált kiemelt fontosságúvá az 
Apostoli Szentszék számára. Vö. ASV Arch. Nunz. Vienna, 284 A foll. 209r–213v. (Újság kivonatok 1843-ból.) 
616 Vö. BREIL, 1996. 171., 259–261. Egy, 1828-ból származó, a magyar vallási békétlenségről szóló cikk kapcsán 
Metternich megjegyezte, hogy az ellenséges szellemű cikket nem Pesten készítették. Kérdésként vetette fel 
ugyanakkor, egy ilyen követségi kísérlet, amely a népek közötti béke megzavarását célozta meg, hogyan juthatott 
egy ellenséges laphoz, illetve az ilyen jellegű, szellemű cikkeket el kell-e tűrni a birodalomban.  
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a porosz és szentszéki,617 illetve ez utóbbi és a bécsi nunciatúra közötti levelezéseket is.618 

Hiába igyekezett a nuncius pozitív színben feltüntetni a bécsi egyházpolitikát, még a magyar 

diéta megkezdése előtt sorra jelentek meg az újságcikkek, melyek az osztrák külpolitika 

következő lépését vették górcső alá. Volt azonban egy esemény, amely komoly hatással bírt a 

nemzetközi sajtóorgánumokra: a magyar püspöki körlevelek és az azokra adott osztrák 

válaszreakció. Ennek fényében érthető, hogy a bécsi udvar gondosan összegyűjtette azokat az 

újságcikkeket, amelyek az osztrák, valamint – a kérdés jellegéből kifolyólag – a magyar 

helyzetet taglalták a felekezeti együttélés lakmuszpapírjaként értelmezhető vegyes házassági 

problémakör tárgyában.  

A porosz és az osztrák sajtó, illetve az ezek mögött álló politikai tényezők sajtócsatája 

hamarosan egyfajta sajátos „médiaháború” kitöréséhez vezetett. Poroszország hatalmi elitje 

ugyanis érdekelt volt abban, hogy legnagyobb politikai vetélytársa, a Habsburg Birodalom 

belső viszonyait kritizálja a német nyilvánosság fórumain, amiben felekezeti szempontok is 

közrejátszhattak, hiszen a porosz elit döntően protestáns volt. A kezdőpontot a porosz területek 

tekintélyes orgánuma, a Hannoversche Zeitung 1839. évi április 4-i számában megjelent cikk 

jelentette, amely arról számolt be, hogy Bécsben – minden látszat ellenére – maradtak még 

kételyek a vallásügy rendezésének kérdésében. Hiába ad ki Róma új pápai bullát, mivel annak 

kihirdetése, és így gyakorlati érvényesülése, kérdéses. Még ha annak tartalmát a klérus tagjai 

el is ismerik, ez nem várható az államigazgatás részéről, amely a tolerancia terén nem tesz 

visszalépést. Ismeretes a belügyminiszter, Kollowrat elutasító hozzáállása a kérdéshez: inkább 

lemondana, minthogy hozzájárulását adná egy ilyen, Rómának kedvező rendelkezéshez. A cikk 

példaként említette a hivatalában felfüggesztett plébánost, aki a Hauer-Reichenbach619 esküvőt 

megtagadta, az eljárás során azonban a helyhatóság olyan egyöntetűen és energikusan állt ki a 

törvények betartása mellett, hogy az ülést az elnök felfüggesztette és fellebbviteli fórumhoz 

fordult.620 

 Napra pontosan ezzel egy időben egy, az osztrák egyházi törvényeket taglaló cikk 

helyreigazítása során a porosz állami újság kijelentette, ha már maguk az osztrák hatóságok 

                                                           
617 Vö. A porosz ügyvivő, Buch és a bíborosállamtitkár, Lambrushini számjegyű titkosírással írt levele feloldva. 
HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 64. fol. 34r. 
618 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 64. 34r. A nuncius szerint 
Metternich politikája nem összetévesztendő a porosz politikával.  
619 Vö. Altieri levelének regisztruma. S.l.,1840. január 17. ASV Arch. Nunz. Vienna 280 C. foll. 21v–26r. A 
protestáns Reinhold von Reichenbach és a katolikus Antonia von Hauer házasságát végül reverzális nélkül, 
katolikus pap áldásával kötötték meg. A prímás érvényteleníteni szerette volna a frigyet. Az eset különlegességét 
az adta, hogy a vőlegény édesapja, Karl Ludwig von Reichenbach filozófus, természettudós a házassággal 
egyidőben nyert bárói rangot I. Vilmos, württembergi királytól. 
620 Hannoversche Zeitung, 1839. április 4. Nr. 80. 468. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt 
Rom Staatskanzlei Kt. 64. Varia 
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esetében is előfordulnak félreértések a témát illetőleg, mennyivel inkább elnézést kérnek ők, 

akik még csak nem is lakosai az említett impériumnak.621 Az osztrák fél sem volt azonban rest. 

Szűk két héten belül Bécs feltette a kérdést, ahogyan ő fogalmazott, a protestáns 

„Németországnak”, hogy vajon ismeretes-e számára milyen nyugalomban és egyetértésben 

élnek a különböző vallásúak Ausztriában, azaz körülbelül 27 millió katolikus és 8 millió 

máshitű lakos. Mindez a katolikus toleranciából és az államigazgatás gondoskodásából 

eredeztethető. Így például Ausztriától távol áll az a felekezeti széthúzással együtt járó vita, 

amely „Németországban” kibontakozik, és amely a protestáns oldal számlájára írandó. 

Amennyiben olyan visszaélések történtek volna a protestánsok irányába, mint amilyenek 

például Weimarban622 a katolikusok felé megestek, a legbuzgóbb katolikusok hozták volna azt 

nyilvánosságra.623  

Ezzel az állításával azonban szöges ellentétben alakultak az események a magyaroknak 

köszönhetően. Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök ugyanis 1839. március 15-i körlevelében, 

majd az azt kiegészítő április 22-i instrukciójában utasította papságát, hogy csak az olyan 

házasságokat áldják meg, amelyek biztosítva vannak a katolikus egyházi előírás szerint, 

ellenkező esetben a protestáns fél számára a legtöbb esetben megalázó assistentia passivat kell 

alkalmazni. Ezt a casus bellit Bécs már nem odázhatta el. Lajcsák ugyanis szabályszerűen járt 

el az egyházjog szempontjából a lelkiismereti és vallásszabadság jegyében, lépésével azonban 

súlyosan sértette a máshitű lakosok ugyanezen jogait. Az udvar azonban megint nem akarta 

szétvágni a gordiuszi csomót: az 1839 április 17-i rendelet csupán annyit reagált az ügyre, hogy 

a király őrködni fog a törvények megtartása felett, a prímáshoz intézett utasítás pedig kérte a 

magyar egyház fejét, hogy püspökeit figyelmeztesse, tartsák be a rendeletet, valamint 

tartózkodjanak a fentebbihez hasonló „ártalmas izgatásoktól”.624 

Ezen a ponton azonban már Róma is bekapcsolódott a sajtóvitába. A Diario di Roma 

1839. április 20-i függelékeiben625 hosszasan részletezte a porosz eseményeket, diplomatikusan 

                                                           
621 Allgemeine Preussische Staats-Zeitung, (Berlin) 1839. ápr. 4. Nr. 103. 431. HHStA Diplomatie und 
Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 64. Varia 
622 Szász–Weimar–Eisenachi Nagyhercegségben rendelet alapján a vegyes házasságban született gyermekek a 
hercegség területén régebben lakó (így főként protestáns) szülő vallását követték. Vö. Főrendi napló, 1843‒44. V. 
78. Lonovics felszólalása.; Egy 1813. évi október 7-i törvény értelmében Weimarban a gyónás során tudomásra 
jutott, uralkodót vagy államot veszélyeztető szándékot jelenteni kellett a hivatalos szervek felé. LONOVICS, 1851b. 
11.  
623 Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1839. április 14. Nr. 104. 796. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-
1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 64. Varia 
624 MAJLÁTH, 1844. I. 108. idézi VÁRADY, 1924. 52. 
625 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 64. 64. foll. 110r–111v.: 
Supplimento num. 3 al Diario di Roma, 1839. április 20.;  foll. 112r–113v.: Supplimento num. 4. al Diario di Roma, 
1839. április 20. 
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ugyan, de utalva a probléma jelentőségére.  A német és porosz sajtó azonban kevésbé volt 

tapintatos. A Stadt-Aachener Zeitung április 30-án már egyenesen Magyarországról jelentett. 

Az április 17-i királyi rendeletről tudósított, amelyet a nagyváradi és a székesfehérvári (!)626 

püspökök körlevelére adtak ki, hogy azok tartalmát visszavonják. Így csak remélni lehet, hogy 

a rendeletet betartják. Az újság szerint a legfőbb hatóság úgy mutatta magát az ügyben, mint 

amely az egyházi dolgokban toleranciával és a pártatlansággal él, általános elismerést teremt és 

a vallástól függetlenül az állampolgárok köszönetét biztosítja. Tanácsos volna azonban 

törvényileg rendezni a kérdést az egész birodalomban. A cikk egy okleveles megoldást javasolt, 

miszerint a püspökök utasíthatnák papjaikat a reverzális nélküli vegyes házasságok 

megáldására, ugyanakkor a papnak hitbeli és lelkiismereti meggyőződéséből kifolyólag 

jogában állhatna elutasítani a házasulandó feleket, és egy kevésbé „szigorú” társához küldeni 

azokat. Ebben az esetben azonban oklevél formájában, írásban kellene nyilatkoznia, amelynek 

megtagadásakor felfüggesztés szabható ki rá.627 Ugyanezt a megoldást közölte az Elberfelder 

Zeitung is,628 amely sajtóorgánum május 4-én már magáról a közelgő magyar diétáról írt. A két 

keresztény felekezet közötti zavaros magyar helyzet tárgyalását egy korábbi lipcsei újságcikk 

említésével kezdte, amely a protestánsok sérelmeit vette górcső alá az 1832–36. évi 

országgyűlés és a hivatalos okmányok tükrében. Ez az apró mozzanat is jelzi, hogy a német 

nyelvterület sajtója ekkor már hosszabb ideje követte a magyar felekezeti feszültségek 

történetét. Bár az ország népességének egyharmada, azaz hárommillió fő protestáns, akiknek 

1645 óta teljes vallásszabadságot biztosítottak a törvények, idővel azonban a jezsuiták 

machinációjának és erőszakos magatartásának köszönhetően mindez csorbult, és a kérdés II. 

József toleráns rendelkezései ellenére még mindig orvoslásra vár. A cikk fontos problémaként 

említette a diéták sorozatos elmaradását is. Megjegyezte továbbá, hogy a legutolsó 

országgyűlésen éppen nem az érintettek, tehát a protestánsok, hanem a nagy jogérzékenységgel 

rendelkező katolikusok hozták fel a tárgyat, amelyet testvéreik elnyomásaként, jogsértésként 

értelmeztek.629 A szerző felsorolt 16 sérelmi pontot is.630 Elsőként említette a gyermekeket 

                                                           
626 Feltehetőleg Scitovszky nevét téveszthették össze Stuhlweissenburggal, azaz Székesfehérvár német nevével. 
627 Stadt-Aachener Zeitung, Nr. 119., 1839. ápr.30. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom 
Staatskanzlei Kt. 64. Varia  
628 Elberfelder Zeitung, Nr. 119. 1839. május 1. (Forrásul pontosítás nélkül a német lapokat nevezi meg.) HHStA 
Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 64. Varia 
629Vö. ezzel kapcsolatban az 1890-es években zajló egyházpolitikai küzdelem egyik liberális vezéralakjának, 
Beksics Gusztávnak a véleményét: „A vallási béke és kölcsönös türelem a felekezetek testvéries egyetértése 
hatalmas eszköz volna a magyar politika kezében, hogy küzdjön vele nemzeti czéljainkért. Mi a legfőbb czél, mely 
egyszersmind eszköz? A magyar társadalom teljes és végleges összeolvadás.” BEKSICS, 1891. 12. 
630 Az alsótábla 14. pontban fogalmazta meg javaslatait az 1832–1836. évi országgyűlésen. A fentebbi pontok ezek 
okát, azaz a sérelmeket vették sorba és egészítették ki a horvát kérdéssel, valamint a tábori lelkészség ügyével. Így 
az 1830. és 1832–36. évi diéta sérelmei együtt kerültek az újság hasábjaira. 
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érintő rendelkezést, miszerint ha az apa katolikus, minden gyermeknek követnie kell a vallását, 

ellenben ha protestáns, csak a fiúgyermekek követik apjuk vallását. A szerző meg sem említette 

a vallási tárgyú reverzálisokat, csupán a törvény jogi következményeire hívta fel a figyelmet, 

miszerint a határozat első fele kötelező érvényű, míg a második kitétel csak elismert jelleggel 

bír. Második pontban említette a híres Tagen-botrányt kiváltó esetet, miszerint Magyarországon 

olyan rendelet van érvényben, amely lehetőséget nyújt akár harminc évnyi visszaélésre az 

áttérések kapcsán. A harmadik pont a protestáns vallásra történő csábítás problematikáját 

ecsetelte.631 Az ötödik pont632 szerint a protestáns teológiát hallgatóknak tilos volt külföldi 

egyetemeken tanulni. A szerző ugyanakkor nem említette, hogy ezzel párhuzamosan a 

peregrináció terén a katolikus oldal éppen központjától, Rómától volt elzárva. A következő pont 

a vegyes házasságokat hozta szóba, amelyeket ha meg is áldott egy protestáns lelkész, később 

egy katolikus lelkésszel is meg kellett áldatni. A tizedik pont633 szerint több helyen a 

protestánsoknak kötelező a katolikus egyház számára hozzájárulást fizetni. Sok városban a 

hivatali helyekről is ki vannak zárva.634 Egyes helyeken tiltva volt a földtulajdon szerzés 

valamint kereskedelmi tevékenység számukra.635 Megemlítette a szerző mindemellett636 a 

horvátországi és szlavóniai protestáns polgárjog teljes hiányát, valamint a tábori lelkészség 

problémáját. A szerző szerint az alsótábla eredménytelenül igyekezett a felsőtáblát meggyőzni 

a sérelmek jogosságát és jelentőségét illetően.  

Ahogy a pontokból is látszik, az 1790/91:XXVI. törvénycikkelyből fakadó 

joghézagokat részletezte az újságcikk, ahogyan azt meg is jegyezte: az ember nem akart mást, 

csupán a fentebbi törvény nyújtotta vallásszabadság biztosítékait. Mivel azonban az alsó tábla 

becsülete a felsőtábla makacsságát nem tudta megtörni, a boldogabb jövőbe vetett remény 

elnapolása miatt egy katolikus követ, Borsiczky István könnyekre fakadt és a gyűlésen mély 

meghatottság lett úrrá. Akkor egy másik katolikus, Balogh Péter637 így szólalt fel: „[…] nem 

halt meg, csak alszik.”638 A szerző végezetül arra figyelmeztette a bécsi udvart: a közelgő diéta 

egy újabb összecsapást ígér az igazság és a hierarchikus zsarnokság között, de az osztrák 

                                                           
631 Kifejtette a szerző, hogy olyannyira túlzásba vitték szabályozását, hogy a protestáns prédikációt hallgatók sorai 
között ülő katolikus személy jelenlétét is már a csábításnak magyarázták.  
632 A negyedik pont az oktatásügyet említette, miszerint protestáns személynek nem szabad katolikus gyermeket 
sem magán, sem nyilvános jelleggel oktatni. 
633 A hetedik és nyolcadik pontban olvasható, hogy a protestáns gimnáziumok és konzisztóriumok létrehozását 
hiába engedélyezte a törvény, azok alapítása ténylegesen nem lehetséges a szerző szerint.  
634 A kilencedik pont megemlítette, hogy a vegyes házasságban elvált protestáns nem hazásodhat ismét. 
635 Vö. Az alsótábla XIII. pontja csupán azt mondta ki, hogy az üres jobbágytelkekre költöző evangélikusok ne 
fizessenek a katolikus lelkészeknek. VÁRADY, 1924. 42.  
636 A cikk megemlítette továbbá, hogy egyes területek még a közösségi temető használatot sem engedélyezik. 
637 A bibliai jelenetre valójában Beöthy Ödön tett utalást. 
638 Vö. Mt 9,18–26.; Lk 8,41–56. 



124 
 

kabinet bölcsességétől és igazságszeretetétől függ, hogy ennek a veszélyes tűznek gátat tud 

szabni „a legalapabb és legszentebb jog garanciáival”, amelyet minden, a lelkiismereti 

szabadság felé elkötelezett magyar, felekezettől függetlenül, remél. Az üzenet célba talált, a 

sajtófigyelő személy (vagy éppen maga Metternich) piros aláhúzással emelte azt ki a szövegből, 

ahogyan a vegyes házasságokra vonatkozó részeket is.639  

Az ismertetett sajtóvita közvetett politikai jelentőséggel bírhatott, hiszen feltehetően 

tovább erősítette az államkancellár álláspontját a Szentszékkel folytatandó tárgyalások 

szükségességéről, amelyek a vegyes házasságokon keresztül a vallás és egyház kapcsolatának 

általánosabb jellegzetességeit is érintik. Kiváló példa erre Metternich 1840. február 18-i 

expozéja, amelyben visszaköszönnek a fentebb bemutatott sajtócikkek. Az államkancellár 

ebben azt hangsúlyozta, hogy a kormány kész a katolikus egyház számára a teljes 

vallásszabadságot biztosítani.640 

 

5.2 A magyar-ügy: a vegyes házasságok diéta előtti státusza az Apostoli 

Szentszéknél — Vallásügy az 1839–40. évi országgyűlésen 

 

A nemzetközi sajtóban is megjelenő magyar-ügyet már nem lehett szőnyeg alá söpörni,641 

hiszen a háborgó európai viszonyok mellett a hazai állapotok is további nyomás alá helyezték 

az egyházi és világi oldal képviselőit. Még az országgyűlés megnyitása előtt a prímási szék 

betöltése körüli problémák lavinát indítottak el. Az 1838. decemberében kinevezett Kopácsy 

József stallumot visszautasító válaszát 1839. január 4-én a nuncius Altieri a főpap túlzott 

lelkiismeretességével igyekezett magyarázni, jobb színben tüntetve fel ezzel Rómában a 

püspököt. Beismerte ugyanakkor, hogy a jelenlegi magyar helyzetben, ami egyáltalán nem 

kedvez az egyháznak, valóban fáradtságos és nehéz feladatot jelent ez a pozíció. Mindamellett, 

hogy a régóta üresen álló stallum betöltése tovább húzódik, a „népgyűlésen, azaz a diétán” 

olyan személyre van szükség a katolikus egyház élén, aki biztosítani tudja a püspökök 

együttműködését úgy, hogy „a katolikusellenes párt, amely egyben Monarchia ellenes”, 

követeléseit is képes visszaverni.642 Ehhez viszont valóban nem alkalmas egy félénk püspök. A 

                                                           
639 Elberfelder Zeitung, Vereinigte Allgemeine Zeitung und Provinzial-Zeitung (nebst Intelligenzblatt). 1839. máj. 
4. Nr.122. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 64. Varia 
640 Kizárólag a rendelkezésre álló eszközökhöz mérten. VÁRADY, 1924. 65.  
641 BODON, 1860. 825. „melynek [t.i. a vallásügy diétai] kimenetelét egész mivelt Europa feszült figyelemmel 
kiséri […]” Péchi Manó, Abaúj vármegye követének felszólalása 1839. október 21-én a vallásügy kapcsán. 
642 Altieri levele. (regisztrum) S.l. 1839. január 4. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 B fol. 6v. vö. MESZLÉNYI, 1934. 
374-382. Meszlényi részletezi a kinevezés további levélváltásait. 
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nuncius szerint ezt a véleményt osztotta Metternich is. Mi több, az államkancellár azt javasolta 

a nunciusnak, hogy igyekezzenek kideríteni Kopácsy valódi szándékait, egyetértve ebben a 

nádorral, aki őt ajánlotta. Ki kell kutatni, hogy van-e olyan személy, aki ráveheti őt a tisztség 

elvállalására vagy ellenkező esetben új embert kell keresni. Metternich szerint mindezt viszont 

a közelgő diéta előtt kellett volna még lebonyolítani.643  

Az államkancellár meglátása – miszerint szükséges lenne a jelölt „szándékát” 

pontosabban körülhatárolni – nem volt alaptalan.644 Mindamellett, hogy már a visszalépés ténye 

önmagában meglepetést keltett,645 különös tekintettel a pattanásig feszült politikai helyzetre, a 

későbbiekben beigazolódó janzenista vádak csak tovább bonyolították a helyzetet.646 A 

források azonban arra engednek következtetni, hogy Róma nem sokat törődött a prímási 

beismeréssel.647 Vélhetőleg nem volt rá ideje, sürgette a közelgő diéta, de még inkább a prímási 

szék mihamarabbi betöltése. Ezért maradhatott Kopácsy a magyar egyház élén, amivel ő maga 

is tisztában volt.648  

A diétai fellángolások már az előző országgyűlés ideje alatt ismeretesek voltak a 

Szentszék számára: 1833-ban hírek érkeztek a felsőtábla üléséről a vallási tolerancia témájában, 

illetve az azt övező püspöki véleményekről Pietro Ostini nunciustól.649 1835-ben a szatmári 

püspök, Hám János tájékoztatta Rómát az egyház státuszáról.650 A pápaság tisztában volt az 

általános magyar „kórképpel”, azaz a vegyes házassági problémakörrel, ám különösebb 

                                                           
643 ASV Arch. Nunz. Vienna 280. B fol.7r. 
644 1838. december 20-án nevezték ki esztergomi érseknek, amelyet 1839.  május 28-án fogadott csak el azzal a 
kitétellel, hogy a veszprémi püspökséget három évre megtarthatja mint finanszírozási alapot a bazilika építéséhez. 
vö. Válasz Kopácsynak Veszprémbe a „hármas feladatkörrel” kapcsolatban. 1839. február 26. ASV Arch. Nunz. 
Vienna, 282. A fol. 29v. vö. Kollár István vicariusnak a sematizmusra küldött válasz Esztergomba. 1839. február 
17. ASV Arch. Nunz. Vienna, 282. A fol. 24r.  
645 Rudnay Sándor halála után az esztergomi érseki szék üresen állt 1831. szeptember 13-tól 1838. december 20-
ig. A hosszú sede vacante alatt érseki helynökként Kollár István működött. Feltehetőleg e hosszúra nyúlt üresedés 
miatt küldött a helynök 1837-ben XVI. Gergelynek egy karácsonyi üdvözletet, kérve a pápa áldását, felhívva ezzel 
is a figyelmet a magyar hierarchia súlyos hiányosságára. Vö. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 86., fasc. 
22. Ungheria, Strigonia 1837.  
646 József nádor által támogatott Kopácsyról Altierinek kezdteben igen jó véleménye volt. A feljelentést követően 
a bíboros államtitkár megbízta a nunciust, derítse ki, vajon Kopácsy aláírta-e VI. Pius 1794. augusztus 23-án 
kiadott Auctorem fidei bulláját, amely elítélte az 1786. szeptember 18–26. között tartott pistoiai egyházmegyei 
zsinat határozatait, amely a gallikanizmus és a janzenizmus jegyében igyekezett megújítani az egyházat. A vádakat 
a jelölt nem tagadta, ez azonban a biborosságába került. KATUS, 2013. 21. A pistoiai zsinatról bővebben: SZÁNTÓ, 
1985. 271–272.;  ADRIÁNYI-BÁRÁNY; 2015. 107. 
647 Az eddigi kutatások alapján vö.: ASV ANV 282. A. fol. 23r. Metternichnek küldött levél a magyar prímásról 
1839. február 5. 
648 A Kopácsy kinevezéséről döntő titkos konferenciáról január 8-án (ASV Arch. Nunz. Vienna 280 B foll. 13r–
v.), míg az új prímás beleegyezéséről január 15-én értesítette a nuncius az államtitkárságot (ASV Arch. Nunz. 
Vienna 280 B foll. 33v–34v.) 
649 Vö S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 69., fasc. 21. Ungheria, 1833. 
650 Vö. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 82., fasc. 22. Ungheria, Szatmár 1835. Feltehetőleg az ekkor 
kapott válasz alapján hivatkozott 1837-ben Hám pápai utasításra, amikor egyházmegyéjében a vegyes házasságok 
gátolását (!) rendelte el. vö. ERDMANN, 2014.269.  
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reakciót nem váltott ki egyik beszámoló sem. A Szentszék mindig a megszokott válasszal élt: 

az egyháznak megvannak a maga tanításai,651 amelyektől eltérni nem lehet, a vegyes 

házasságokat különben sem támogatta soha.  

 Az előzmények fényében azonban nem meglepő, ha a lelkiismereti szabadság kérdése 

már az 1839–40. évi diéta megnyitásával egyidőben aggályt váltott ki a Szentszék köreiből. 

Mindez már messze túlmutatott a pápaság előtt jól ismert vegyes házasságok kérdésén. A 

korábbi évekből ugyanis számtalan vegyes házassági ügy került Magyarországról Róma elé. 

Már közvetlenül a napóleoni háborúkat követően a konszolidációs időszak kezdetén, 

lehetőségként merült fel egy magyar delegáció kiküldése. I. Ferenc levélben fordult VII. 

Piushoz, hogy a „szándékoltan hézagos” 1790/91. évi törvényhozás, illetve az azt követő 

rendeleti kormányzás652 problematikáját a bécsi nunciuson keresztül miharabb rendezzék. 

Kérelme alapján Kluch József nyitrai püspököt és Fischer István egri érseket küldte volna az 

esztergomi sede vacante miatt és a hajlott korú Kollonich László kalocsai főpap helyett 

házassági és egyéb egyházi kérdések ügyében tárgyalni. A nunciusi levél hiányában azonban 

Róma nem lépett és a nunciustól kért felvilágosítást a régi magyar házassági jogszokást 

illetően.653 Az említett kiküldetésre azonban harminc évet kellett várni.  

A lelkiismereti és vallásszabadság gondolatának európai terjedése, ahogy azt a pápai 

dokumentumok is jelezték, nem állt érdekében sem Rómának, sem Bécsnek. Pontosabban: 

egyik fél sem tartotta biztonságosnak magára nézve annak érvényesülését. Ennek a meddő és 

törékeny politikának alapja a kölcsönösség tagadásában rejlett: saját jogairól nem mond le és a 

másikét nem fogadja el.654  

Következésképpen a Helytartótanács az országgyűlés megkezdése előtt, a korábbiaktól 

eltérően, 1839. április 30-án Mérey Sándor, Lovász András és Eötvös Ferenc képviseletében 

felszólította a hazai vallási türelem tiszteletben tartására a püspököket, amelyről a nuncius és 

                                                           
651 A nuncius már 1839. június 5-én levélben kérte Kopácsyt, hogy ő és papjai tartózkodjanak az egyházi 
feltételeket nem biztosító vegyes házasságok megáldásától. ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 A foll. 74v–77r. Ezzel 
párhuzamosan, ugyancsak június 5-én a nuncius Lajcsáknak is írt egy levelet, amelyben megerősítette őt eljárása 
helyességéről. ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 A foll. 77r-v. 
652 Vö. pl. Nr. 26768/1813. November 2. (Matrimoniis e mixtis genitae proles). KASSICS, 1825. 358–359.; Továbbá 
a reverzálisokról (1791‒1808), a katolikus papok által meg nem tagadható vegyes házasságokról (1792‒1821), a 
vegyes házasságot kötött felek újraesketéséről (1806‒1807) szóló rendeletekről bővebben: ROSKOVÁNYI, 1842. II. 
586‒604. 
653 S.RR.SS., AA.EE.SS. Austria e Ungheria – Raccolta dei rapporti delle Sessioni tenute nell'anno 1814 della 
s[acra] Congregazione deputata sugli affari ecclesiastici del mondo cattolico  – Sessione 9 – 1814. nov. 10. foll. 
101–102. 
654 Ugyanezt a politikát követte a Janus-arcú magyar nacionalizmus is: autonómia Ausztriától és a nemzetiségek 
asszimilációja. BEREND, 2003. 225–232.  
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az államtitkárság is értesült.655 Biztosították az ország klérusát, hogy a király személyes 

meggyőződéséből fakadóan, ahogyan a mostani és egyéb határozatokban is ismeretes, őrizni 

fogja a harmoniát és az egységet a karok és rendek között, amelyet a protestáns lakosoknak a 

szabad vallásgyakorlatot biztosító 1790/91. évi törvénycikkely tart fenn. Eltérni attól nem 

kívánkozik, és az említett törvény betartását a karoktól és rendektől éppúgy elvárja, miként az 

érsekektől és püspököktől.  

A Helytartótanács felszólítása azonban, ahogyan a korábbi pápai dokumentumok is, 

előre jelezte a probléma súlyosságát, amelyet Lajcsák Ferenc államtitkárságra küldött június 1-

i656 levele is alátámaszt.657 A nagyváradi püspökön túl a már megszokottá vált egri kapcsolatok 

is felélénkültek. Az egri érsek azonban nem saját véleményéről vagy egyéb helyzetjelentésről 

számolt be a nunciusnak, hanem Klobusiczky Péter, kalocsai érsek hozzá intézett levelét küldte 

tovább.658 Ebben a kalocsai főpap Pyrker azon kérdésére, miként járnak el azon vegyes 

házasságok ügyében, ahol a gyermekek vallása kérdéses, kijelentette, hogy ő és suffreganus 

püspökei legfőbb célja, hogy a szentszéki utasítással összhangban legyenek, majd pontokba 

szedve és részletezve a korábbi szentszéki dokumentumokat, ki is fejtette főegyházmegyéje 

gyakorlatát, illetve megjegyzete, hogy véleményét a prímásnak is elküldte.659 Pyrker így már 

könnyen biztosíthatta Rómát arról, hogy a magyar püspökök mindenben az egyház tanítását és 

a hatályban lévő magyar törvényeket fogják követni, főként a vegyes házasság kérdésében. 

Leszögezte azonban, hogy az 1790/91. évi XXVI. törvénycikkely házasságra vonatkozó tételét 

csak annak polgári hatásainak tekintetében (quoad effectus mere civiles eiusmodi matrimonium) 

ismerik el, egyébként a Szentszék tanítása lesz a mérvadó és nem riadnak meg az április 30-i 

királyi leirattól sem (!).   

A kalocsai főegyházmegye felső klérusa tehát felkészülten, egységes, „követutasítással” 

ment Pozsonyba.660 A szöveg jogi passzusai arra engednek következtetni, hogy összeállításában 

nagy szerepe volt a hozzájáruló püspökök között olvasható csanádi püspöknek, Lonovicsnak. 

A szöveg az 1790/91. évi XXVI. törvénycikkelyről kimondta, hogy az egyáltalán nem biztosítja 

                                                           
655 Mérey Sándor, Lovász András, Eötvös Ferenc. Buda, 1839. április 30. A nuncius 1839. június 16-án küldte 
tovább a levél másolatát Rómába. ASV Arch. Nunz. Vienna, 284 foll. 208r-209v. Vö. MAJLÁTH, 1844. I. 108. 
656 Az országgyűlés 1839. június 2-tól 1840. május 12-ig tartott. 
657 Lajcsák Ferenc levele. 1839. június 1. ASV. Arch. Nunz. Vienna, 284. foll. 200r–201v. 
658 Klobusiczky 1839. július 16-án írt levelének másolata, amelyet 1839. november 10-én kapott meg az 
államtitkárság. ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. foll. 238r–240r.  
659 „[…] me nihil magis exoptare, quam ut in hac quaestione etiam idem cum Summo Pontifice sentiamus, et 
teneamus.” ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 238r.  
660 „[…] quoad substantiam eiusdem erant mecum sensus, cumque iidem de praesenti Posonii agant, nihil dubito, 
eosdem pro re nata sententiam suam uberius enunciaturos.” ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 239v. vö. 
ERDMANN, 2014. 273. A római katolikus főpapság és a főrendek kormánypárti tagjainak konferenciáin, 1839. 
novemberében Lonovics kijelentette, főpapság egységfronton áll.  
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a gyermekek vallását, nem tárgyalja az esketés mikéntjét, csupán a katolikus pap elé rendeli 

azokat. Végül az „amit a törvény nem tilt, azt szabad” lonovicsi érvelés fényében utaltak a 

törvény által nem szabályozott lehetőségek sokszínűségére is: „[…] expressa docent, non 

expressa non nocent.”661 A Rómától való elszakadás félelme miatt kijelentették, hogy nem 

tesznek semmilyen engedményt a szentségi kérdésekben a polgári törvény irányába, mert az 

csak lavinát indítana el. Ezzel a magyar klérus, Lonovics József háttérmunkálataira 

támaszkodva, a lehető legjobb érvet hozta fel a Szentszék előtt: az esetleges skizma lehetőségét.  

 

5.2.1 „Országgyűlési Tudósítások” a pápai állam részére 

 

Az elszakadás lehetőségének felvetése eredményekkel járt: az Apostoli Szentszék ettől kezdve 

közvetlenül Magyarországra, pontosabban a diétai eseményekre összpontosított. Az addigi 

beszámolók elégtelennek bizonyultak, megjelentek az országgyűlési jelentések a nuncius és az 

államtitkárság levelezésében.  

Az 1839. június 2-tól 1840. május 12-ig tartó országgyűlésről három kéziratos tudósítás 

ismert. Orosz József német nyelvű Reichstag-Berichtje, Bodon Ábrahám ismeretlen jelentései 

valamint Stuller Ferenc, majd Stuller-Bodon Országgyűlési Tudósítása.662 Orosz 1839. június 

6. és 1840. május 15. közötti ismert lapszámai alapján feltételezhető, hogy beszámolója 

elsősorban nem az itthoni olvasók számára készült. Bodon Ábrahám alkotása sem teljes 

egészében maradt fenn, hiszen a későbbi képviselő (1848, 1861) már az országgyűlés kezdetétől 

szerkesztett tudósításokat, amelyekről csak annyi tudható, hogy azok ellenzéki szellemben, ám 

Kossuthénál óvatosabb hangnemben láttak napvilágot. 1840 márciusában Bodon társult Stuller 

Ferenccel, akinek tudósításai voltak a legolvasottabbak. Nem véletlenül. Az ügyvédi oklevéllel 

rendelkező szerkesztő ugyanis mindamellett, hogy ismerte a gyorsírást, immár harmadik 

vállalkozásként kezdett neki az 1839-40. évi diétai értesítésnek, hiszen 1833. novemberében ő 

vette át Kacskovics Lajos Constitutionel című kéziratos újságját, valamint Kolozsvári 

Tudósítások címen számolt be az 1834 májusában megnyíló erdélyi országgyűlésről. A 

kezdetben Wesselényi Miklós, majd Kossuth bizalmát is bíró szerkesztő, aki Ráday Gedeon 

családjában nevelőként szolgált, így a gróf édesanyját képviselte a diétán, az ellenzék 

támogatását élvezte. „Több szeretettel és részletesebben” közölte ugyan a liberális oldal 

                                                           
661  ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 238v. „Írt, tanít, nem írt, nem árt.” 
662 PAJKOSSY, 1995. 129–130. Az 1832–36. évi országgyűlés tárgyalásairól Kossuth Lajos, Orosz József, 
Kacskovits Lajos és Stuller Ferenc, illetve Jablanczy Ignác készítettek tudósítást. Az 1843–44. évi diétáról 
Záborszky Alajos és Karl Lesigan, az utolsó rendi országgyűlésről pedig ifj. Freibesz István tudósított.  
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felszólalásait, azonban őt is Kossuthénál óvatosabb modor jellemzi. Formai szempontból ezek 

a jelentések nem különböztek a családi levéltárakban, kézirattárakban megtalálható 

tudósításoktól, amelyekben az országgyűléseken jelenlévők tájékoztatták az otthoniakat. 

Eltértek azonban azoktól abban, hogy meghatározott összeg fejében bárki számára elérhetők 

voltak a kéziratos újságok. Vállalkozásukra maguk a kiadó-szerkesztők hívták fel az 

olvasóközönség figyelmét.663 A műfaj alapjait Kossuth rakta le. A későbbi tudósítások 

szerkesztői igyekeztek az övével megegyező címmel, formátumban, terjedelemben 

szerkeszteni lapjukat. Kossuth tudósításai viszonyítási pontként szolgáltak a kormányzati körök 

számára is. Stuller lapját például az első hetekben „Kossuth módjára írt jelentésekként” 

emlegették. A formai hasonlóságokon túl a politikai irányultság adta az összehasonlítás alapját. 
664  

Lambruschini ismerte az országgyűlési vitákat.665 Kérdés, milyen forrásból. Eddigi 

kutatások alapján nem sikerült beazonosítani a tudósítások tisztázatainak, illetve a végleges, 

elküldött jelentések levéltári fellelhetőségét. Csupán a nunciatúrán maradt, néhány napról 

(1839. december 30., 31.; 1840. január 2., 3., 4., 7., 20.)666 készült fogalmazvány ismert. A 

kézírások alapján feltételezhető, hogy több személy munkájáról van szó, amelyeket lektori 

véleményezést követően véglegesíthettek. Már ez az eljárás idézi a fentebbi tudósítások azon 

szerkesztői munkálatait, amikor a sokszorosítás, azaz az ún. dictatura (egyszerű tollbamondás) 

során a javításokat a szerkesztő vagy az irodafőnök végezte el.667A rendszerezett beszámolók 

sorát a prímás és a püspökök december 30-i declaratiója nyitotta meg. Ezt a dokumentumot 

1840. január 17-én küldték Rómába, február 28-án pedig a felsőtábla december 30-i üléséről 

készült összefoglalót címezték az államtitkárságra a bécsi nunciatúráról.668 A megoldás 

ugyancsak hasonlít a kéziratos újságoknál már ismert eljárásra, amikor a szerkesztő a szónokok 

előre megírt beszédét felhasználta, akár teljes terjedelemben közölve azt. Az Apostoli 

Szentszéknek szánt jelentések kezdetben egyéb formai szempontok alapján is idézték a Stuller-

féle tudósítást, miszerint a beszámoló elején, azonos módon a magyar újsággal, feltűntették a 

helyszínt és a dátumot, amelyet azonban a kézirat ítésze végül túlrészletezésnek tartott.669 A 

                                                           
663 PAJKOSSY, 1995. 127–131., 121–122. 
664 PAJKOSSY, 2007. 1067–1068. 
665 „Lambruschini elolvasva az alsó- és felsőtábla megindult vitáinak elég bőséges referátumát” MESZLÉNYI, 1934. 
392.  
666 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. foll. 274r–334v. 
667 PAJKOSSY, 1995. 122. 
668 Mivel egyéb küldési dátum nem szerepel a fogalmazványokon, feltehetőleg ekkor küldték el az azokból 
szerkesztett szöveget. 
669 A helyszín, Pozsonyt, mindenhol kihúzta a szerkesztő.  
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folytatást előre jelző megjegyzések ugyancsak arról árulkodnak, hogy a pápai állam részére 

készített jegyzetek szerzői a folytatólagos magyar nyelvű Stuller-kéziratot vehették alapul. 

A politikai hangnemben értelemszerűen már több eltérés akadt. Az első, 1839 december 

30-i beszámoló szerzője még pozitív felütéssel kezdte leírását, miszerint a vallásügyi sérelmek 

tárgyalása nagyon érdekes ülések sorát (un corso di Sedute molto interessanti)670 nyitotta meg.  

A szerző szerint látszott, hogy a nádor az évet vagy legalább azt a napot, amely 

"törvényhozásunk történelmének legkiemelkedőbb üléseinek egyike”,671 méltón (degnamente) 

szeretné befejezni. A folytatásban reményét fejezte ki, miszerint végre be lehetne bizonyítani, 

hogy a dogmákhoz olyan közel álló vallásügyet soha nem látott nyugalommal, tapintattal és 

„igazi liberalizmussal” (vero liberalismo) kezeli az ülés.  Megjegyezte továbbá, hogy bár éppen 

a vallásügy terén rendkívül összetett a kérdés, még a klérus részéről sincs egy szóval sem sértve 

a vallási tolerancia, illetve egyik párt tagjai sem lépik át a legszigorúbban vett „parlamentáris” 

normákat (etichetta parlamentaria).672 A december 30-i napról azonban nem csupán a katolikus 

oldal szólt elismeréssel. A szóbanforgó országgyűlésen Kossuthtal barátságot kötött, gömör és 

kishont vármegyei, református Bodon Ábrahámnál673 is hasonló méltatás olvasható az ülésről:  

 
„A közlő örömmel jegyzi meg, miképen e naponi tanácskozások, dicsőségére korunknak, díszére hazánknak és 
dicséretére országos főrendeinknek nagy mérséklettel, és legnagyobb türelemmel folytattak.” 674  
 

Mindezek ellenére a szentszéki jelentést készítő nem hallgatta el, hogy a tárgyalás, 

amelynek témája a reverzális675 kérdése volt, öt órán keresztül és „nagy hévvel” zajlott, amelyet 

követően a többség Teleki József676 javaslatai mellett kötelezte el magát. A szerző helyesen 

állapította meg, hogy Telekit a nádor és protestáns hittársai egyaránt nagyra becsültek, ahogy 

fogalmazott: „azon igyekezete miatt, amit a helvét vallásért tett”. Megemlítette továbbá Teleki 

főgondnoki státuszát, „amelynek ellenére is”677 koronaőrnek választották,678 illetve a Tudós 

Társaság elnökévé”. Nem jegyezve külön a hozzászólásokat, a reverzális kérdéskörét az alábbi 

                                                           
670 Kiemelendő, hogy a „nagyon” (molto”) lektori kiegészítés. 
671 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 274r. 
672 A szerző vagy a későbbi szerkesztő ezt a bekezdést bekeretezte, megjelelölve ezzel, milyen stílusban szerették 
volna láttatni Rómával az eseményeket.  
673 Életpályájáról bővebben: SZINNYEI, 1891. I. 1150‒1152. 
674 BODON, 1860. 927. 
675 Egy harmadik, ceruzával jegyzett kézírással az alábbi betoldás olvasható: „és vegyes házasság”.  
676 Teleki József (1790–1855) csanádi, majd szabolcsi főispán. Tanulmányait a göttingeni egyetemen végezte. 
1818-tól pesti egyházmegyei algondnok, 1824-től a tiszamelléki egyházkerület és a sárospataki főiskola 
főgondnoka. 
677 Az eredeti szerzői az „amellyel egyidőben” megjegyzést a lektor a személyeskedő hangnemű „amelynek 
ellenére is” betoldással javította. 
678 1838. január 4-től a király által kinevezette koronaőr-helyettes, majd 1840. május 9-től az országgyűlés által 3 
jelölt közül megválasztott II. koronaőr. PÁLMÁNY, 2011 I. 172.  
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pontokban összegezte: 1., A reverzális adásának szabadsága legyen biztosítva. 2., Legyen a 

„szokás679 szerint szankcionálva”. 3.,  Mellőzve a további részleteket csupán annyit említett a 

tárgykörben elhangzott hozzászólásokkal kapcsolatban, miszerint a jövőre vonatkozólag 

kizárólag azokat a már megkötött reverzálisokat kellene törvényszék elé vinni, amelyek nem 

lettek kivizsgálva, így elegendőek ahhoz, hogy semmisnek ítéltessenek, mivel 

magánszerződésről van szó. A reverzálisok jövőre vonatkozó érvénytelenítését taglaló nádori 

konklúziót illetőleg idézett először felszólalót a jelentés, bár előrebocsájtotta olvasóinak, hogy 

az összegzés nem tartalmaz lényegbeli módosításokat az előzőekhez képest. A további 

felszólalásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy azok csupán variánsai voltak Teleki 

álláspontjának. Ezt követően a lektor beszúrással jelezte, hogy ekkor hangzott el a már 

ismertetett prímási deklaráció, amelyben a püspöki kar mozgásterét meghatározó kettős 

irányvonalat jelentette be Kopácsy: a vegyes házasságok kérdésében a polgári törvényeket, 

valamint a lelkiismereti szabadság alapján az Apostoli Szentszék útmutatásait veszik alapul. 

A prímást, valamint az összes püspököt emlegető utólagos betoldás dacára az egyház 

oldaláról névszerint elsőként Lonovics Józsefet nevezte meg a szerző (és a lektor is): a csanádi 

püspök művelt beszédét a legkiválóbbnak minősítette, valamint kijelentette, hogy a tárgyalás 

ezt követően „a mélyreható elmésség teljes erejével folytatódott”.680 A szerző szerint hatalmas 

tapsot kapott a „nagy kincstárnok fia”, az ismert író, Eötvös József, aki igazán bátran érvelt,681 

illetve Majtényi Antal is remekelt. Megjegyezte, hogy a „nemrég kinevezett Liptó vármegyei 

főispán” is ezen a napon beszélt először azzal az „éleselméjűséggel, amely már az alsó táblán 

jellemezte őt”. A titkosrendőri jelentések szerint „1822-ben még a kormány legegzaltáltabb 

ellenlábasainak” vezetője, a „vallási indifferentizmusa miatt nagy tekintélynek nem örvendő”, 

szónokként tehetséges 682 Majtényi szóbanforgó felszólalásában Lonovics beszédéből indult ki, 

miszerint a családi béke megtartása az elsődleges cél, így annak érdekében kell a reverzálist 

megszüntetni. Feltételes módban ugyan, de elfogadhatónak vélte a csanádi püspök érvelését, 

miszerint nem törvénybeütköző az írásbeli kötelezvények adása.683 Dessewffy Aurélt már 

„klasszikusnak” (classico come sempre mostrossi), míg Andrássy Károlyt684 „teljes mértékben 

                                                           
679 A félreértés elkerülése végett két nyelven jegyezte ezt: „consuatudine (Usuroboration)” 
680 „[…] e il tema vi venne discusso con tutta la forza di uno spirito penetrante.” ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. 
fol. 275r. 
681 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 275r. Eötvös első országgyűlési beszédével sikert aratott. Katolikusként 
kijelentette, hogy elsőként lépne fel rendi üzenettel szemben, amennyiben a reverzális a katolikus hit lényegéhez 
tartozna. A protesáns fél részéről történő lemondás közömbösséget szülne, így az írásbeli kötelezvény, valamint 
az áttéréshez szükséges hat heti oktatás és az azokból származó viták csak rombolják a nemzet egységét. Vö. 
STULLER, II. 605–606; BODON, 1860. 839–841. 
682 Pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY I., 2011. 205–207. 
683 BODON, 1860. 919. 
684 Pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY I., 2011. 272–274. 
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eredetinek” említette a szentszék részére készített szöveg. Dessewffy dícsért felszólalását a 

„szabad állam-szabad egyházban” kívánalmával kezdte: 

 

„Az lett volna a polgári társaságoknak kezdetétől fogva legkívánatosabb, hogy magát a világi hatalom a 
lelkiismeret legdrágább kincsébe, a vallás kérdésébe nem avatva, hanem azt magára bízva, annak tulajdon belső 
erejétől várta volna szellemi kifejlését s haladását.”685 
 

Mivel ez nem történt meg, ezért Dessewffy szerint az államnak a törvényhozáson keresztül a 

felekezetek közötti közvetítő szerepet kell felvállalnia. Beszédében az 1790: XXVI. tc. óta 

felhalmozódott új esetekre és azokból származó tapasztalatokra, a természeti törvényekre, a 

kölcsönösségre és igazságra hivatkozva osztotta Teleki véleményét: a reverzálisok a jövőre 

vonatkozólag szűnjenek meg, ám visszamenőleg csak a kikényszerített kötelezvények 

érvénytelenítése javasolt.686 A titkosrendőrök szerint a „legbugóbb és legtevékenyebb 

ellenzékiek egyike”, a „nemzeti szabadság hőse”, „vallás és erkölcs nélküli, aki gyűlöli a 

katolikus papságot”, aki „a diéta alatt látogatta Gömör és Zemplén vármegyék közgyűléseit, 

ahol felforgató beszédeket tartott”, ultra baloldali” Andrássy Lonovicsra hivatkozva 

kijelentette, amit a törvény nem tilt, azt szabad, így ő sem tartotta törvényellenesnek a reverzális 

adását. Szellemesen reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy éppen ezen érv alapján fognak majd 

a püspökök a szólás- és sajtószabadság tárgyában vele együtt szavazni.687 A gróf szerint 

jóllehet, a protestánsok „állását a törvény biztosítja, mégis ők húzzák a rövidebbet a vallásügy 

terén”.688 Ezt követően az egyháziak és konzervatívok szerepvállalására689 vonatkozó rövid 

megjegyzés olvasható a tudósításban, miszerint Palugyai és Haulik latin beszéde, ahogyan 

Szécsen Antalé,690 „nem hoztak sok újjat, és nem is figyeltek rájuk”. Pyrker és a prímás691 

felszólalásait azonban már közfigyelem övezte. Végül az ülés a szerző szerint – megerősítve a 

korábbi kijelentést – „nagy egyetértésben oszlott fel”. 

Látható, hogy a jelentés a magyar politikai életben kevésbé járatos személyeknek 

készült. A jelentő vagy forrásai résztvett(ek) az ülésen, ám annak menetét, csupán 

nagyvonalakban követté(k). Mivel a politikai mozgástérre kívánt összpontosítani, a tárgyat nem 

fejtette ki bőven, helyette a vezető szerepeket vállaló felszólalókat, illetve hatásukat jellemezte, 

                                                           
685 BODON, 1860. 920. vö. IPOLYI, 1868. 85. Ipolyi szerint az ellenvéleményeket megfogalmazók közül Dessewffy 
Aurél volt az, aki belátta, hogy a kérdés „az egyház autonomiának” területéhez tartozik. 
686 BODON, 1860. 920–921. 
687 BODON, 1860. 923.  
688 Andrássy kijelentése összecseng a metternichi „vallomással”. 
689 Az ellenzéki álláspont bemutatása volt az elsődleges, amelyet  
690 Bodon Ábrahám nem említi Szécsen Antal felszólalását.  
691 A szűk egy éve kinevezett prímást nem említette névszerint a szöveg, ahogy a Lonovics kiküldetést követő 
titkos konferencia jegyzőkönyve sem.  
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elemezte. Írása során használta egyes kifejezések német megfelelőit magyarázat gyanánt.692 

Befejezésül utalt arra, hogy a „legkülönbözőbb hozzászólások” jegyzéke később következik 

majd. 

Az első jelentés részletességét felülmúlta a folytatás, hiszen a következő nap (december 

31.) felszólalásait már névszerint részletezte a szerző(k).693 Elsőként még azonban, ígéretéhez 

híven, Pyrker egy nappal korábbi felszólalásáról tett említést, amelyben az érsek általa meg 

nem nevezett törvények szövegei alapján különbséget tett katolikus hit (religio) és protestáns 

hitvallás (confessio) között. A kijelentést Teleki helyesbítette, miszerint a hitvallás kifejezés, a 

protestánsok közötti megkülönböztetésre szolgált, akiknek éppúgy vallása van, mint a 

katolikusoknak. A beszámoló készítője a koronaőr hosszas beszédéből csupán ezt a részletet 

emelte ki. Megemlítette, hogy az érseket elsőként Lonovics vette védelmébe. 

Ezt követően még mindig az előző napi eseményeket taglalta a jelentés, amikor szinte 

teljes egészében ismertette az evangélikus Zay Károly694 testvériségre hivatkozó695 beszédét, 

aki a szerző szerint „a vallásiegyenlőség jegyében szólalt fel” a polgári „egység és egyenlőség” 

céljából.696 A gróf felszólalására Lonovics reagált, aki ugyancsak használva a testvér697 

megjelölést kifejtette, hogy egy olyan sokszínű vallásgyakorlattal bíró országban, mint 

Magyarország, aligha lenne elkerülhető a vegyes házasság, amely teret ad a felekezeti 

békétlenségnek. Mindkét hivatkozott béke (linzi béke, bécsi béke) és az 1791:XXVI 

törvénycikkely azonban megengedi a szabad vallásgyakorlatot a protestánsoknak, úgy, miként 

a katolikusoknak. Így Lonovics szerint Zay egyenlőségen túli eredményeket követel. 

 

„Mindkettő béke eredménye és a 1791:26 törvénycikkely (!) legalapabb [ti. értelmezése] megengedi protestáns 
testvéreinknek (i nostri fratelli protestanti) a vallásszabadságot teljes mértékben, úgy, hogy a protestáns egyház 
hitének gyakorlásában ugyanazt a szabadságot élvezi, mint a katolikus. Sőt, hadd mondjam ki, eme utóbbi [ti. az 
idézett törvénycikkely] nagyobb szabadságot ad az ő autonómiájuk (!) terén (nella sua autonomia), olyan 
szabadságot, amely Európában máshol nincs engedélyezve. A protestáns egyház tehát szabad közöttünk a saját 
működése területén, […]”698  
 

                                                           
692 vö. ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 275r: „[…] promosso a Obergespann […] il supremo giudice del regno 
(Reichsobenrichter)”. A jelentés vagy figyelembe vette a német nyelvű forrást is vagy a nem magyar olvasóinak 
igyekezett pontosítani a hazai fogalmakat.   
693 A külön dátummal nem jelzett, újabb kézírással készített jelentés követi a december 31-i jelentést. ASV Arch. 
Nunz. Vienna, 284. foll. 279v–281r. 
694 Pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY, 2011. I. 466‒467. 
695 „Így bizton reméljük, hogy e szent ügyben testvéri kezet fognak azokkal, kikkel egy az Istenük, egy a királyuk, 
egy a hamvaikat fedezendő anyaföld, egy az idvezítőbeni reménységük. De ha mégis testvéri bizodalmunk 
csalódnék, […], ha emberek nem segítenek, majd a királyoknak királya segít.” BODON, 1860. 834. 
696 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. foll. 277r–v.; OSzK Kt. Quart Hung 2961. STULLER, 1839-40. 506. 
697 Kiemelendő, hogy míg a pápai állam részére készült beszámolóban Lonovics protestáns testvéreket említ, addig 
Bodonnál és Stullernél nem olvasható ez a kifejezés. OSzK Kt. Quart Hung 2961. STULLER, 1839-40. 507.; 514-
516.; STULLER II. 606–607.; 613–612.; BODON, 1860. 834–835. 
698 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284  fol. 277v. 
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Űgy tűnik, Lonovics beszédével a katolikus autonómia megteremtését szerette volna 

sürgetni.699 Érvelésében a protestáns oldal eddig elért eredményeire rámutatva, valamint a 

kölcsönösség jegyében, és az előnyök tekintetében ugyanazt kérte saját egyháza számára is: a 

katolikus egyház függetlenségét az államtól. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a 

katolikus egyház maga is adós a türelemmel, miként ő maga is az „üldözők kardja” alatt 

könyörgött, amelyet visszaéléseket manapság a protestáns kormányzatok részéről sérelmez.700 

A szerző szerint a csanádi püspök kijelentette, hogy a szóbanforgó törvénycikkely a vallásügyi 

kérdések kimeríthetetlen forrása. A katolikus egyház soha sem kedvelte a vegyes házasságokat, 

éppen a gyermekek nevelésének kérdése miatt. A katolikus hitelveknek megfelelően a kötelező 

reverzális adása szerinte lehetséges. Éppen a tőle ismert tétel fényében, miszerint, amit a 

törvény nem tilt azt szabad, hangsúlyozta, hogy az említett békék nem rendelkeznek a 

kötelezvényről, illetve a vegyes házasságokról sem.701 A protestáns apa nevelheti gyermekét a 

katolikus vallásban. A reverzálisok múltbeli és jövőbeli eltörlését aggályosnak vélte, mivel a 

családok nyugalmát veszélyeztetné a döntés. Tőle megszokott módon hivatkozott a 

természetjogra, mely nem ellenzi a reverzálist.702 Ezt a beszédét külön is megküldték a 

nunciatúrára.703 A latin nyelvű kivonat azonban arra enged következtetni, hogy a küldő(k) 

személye nem egyezik az olasz tudósítások szerkesztését elrendelőével.  

Ezt követően az egyházat közvetlenül érintő tárgyalások mellett a szentszéki jelentést 

készítő megemlítette, hogy a magyar nyelvügyről, a szólásszabadságról és az úrbárium 

kérdéséről is folytak viták. A felsőtábla ülésein túl az alsótábláról is említést tett a szerző, 

miszerint ott minden kérdésben Deák nézete érvényesült.704  

December 31-én tárgyalta a felsőtábla a rendek azon javaslát, hogy a vegyes 

házasságból született összes gyermek apjuk vallását kövesse, majd 18. életévüket betöltvén 

meggyőződésük szerint választhassanak.  Az első felszólaló, Nádasdy Ferenc váci püspök 

kijelentette, hogy a javaslat a katolikus hit dogmájába ütközik, így azt nem támogatja.705 Az 

ismeretlen szerző szerint azonban a püspök „keresztény erényről” szólt, amely nem 

összeegyeztethető azzal a szabadsággal, hogy a 18. évet betöltött személy megválaszthatja 

                                                           
699 Bodon és Stuller nem említ autonómiát, csupán jogokat, melyekre nézve „a protestáns vallás sokkal szabadabb, 
mint a katolikus egyház”. BODON, 1860. 834.; OSzK Kt. Quart Hung. 2961. STULLER, 1839-40. 507. 
700 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 298r. 
701 Vö. ERDMANN, 2014. 274. 
702 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 279v. 
703 Lonovics József 1839–1840. évi országgyűlési felszólalása. S.l. s. d. ASV. Arch. Nunz. Vienna, 318. foll.163r–
169r.  
704 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. 281r. 
705 BODON, 1860. 927. 
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vallását.706 A püspöki kijelentés után a tudósítás ismét szószerint idézte Zay Károly beszédét, 

amelyben kifejtette, ha a katolikus anya protestáns fiút nevel, ugyanúgy protestáns leányt is 

nevelhet, „mivel sem az árnyékok birodalmában, sem a Mindenható trónja előtt nem lehetséges 

semmiféle előjog a nők számára.” Kimondta, hogy a fentebbi törvénycikkely nem alaptörvény, 

így az megváltoztatható. A protestánsok „az emberi jogok és a szent igazságosság fényében”707 

joggal kérik sérelmeik orvoslását, a vallásszabadságot biztosító békék korábbi erejének 

helyreállítását.708  

A vita szereplői közül már ismert Teleki mellett Majláth György országbíró, 

Széchenyi,709 Pyrker, Sztankovics és a prímás beszédét részletezte a szerző, majd ismét 

Lonovicsnak adta át a szót.:  

 
„Lonovics püspök nagy éleslátással és alapos ismerettel járta körül a tárgyat történelmi és közjogi tényekkel 
kommentálva azt, mielőtt azonban a tárgyra tért volna az előző nap Pyrker pátriárka710 által kifejtett nézetek 
érdekében szólt.”711  
 

Ebben a felszólalásban a fogalmak tisztázását vállalta a csanádi püspök, azaz a „pápista” és 

„akatolikus” megnevezések, amelyeket mindkét oldal magára nézve sérelmesnek talált, illetve 

utalt a „vallás” és „felekezet” megnevezés közötti eltérésre is, miszerint az utóbbi privát, 

semmint politikai kérdésekben használatos.712  Hosszas jogelőzmények ismertetése után ismét 

felhívta a figyelmet: amennyiben a protestánsoknak kedvező döntés születik az a katolikusok 

kárára következne be. Az 1790/91:XXVI. törvénycikkely ugyanis hiába hivatkozik előszavában 

a sokat hangoztatott békékre, annak célja és tartalma nem összeegyeztethető azokkal. 

Elmondása szerint a katolikus egyház nem mond ellene a szabad protestáns vallásgyakorlatnak, 

sem a békéknek, ám három okból kifolyólag a fentebbi törvényt nem tudja elfogadni: 1., a 

katolikusok felé nem érvényesül a teljes vallásszabadság. 2., a „possint” szóval engedélyezi a 

protestáns apáknak fiaik protestánsként való nevelését a vegyes házasságokban. 3., a protestáns 

házasságokat a fentebbi békéktől eltérően, így „csorbítva azokat”, elvonta a katolikus szentszék 

                                                           
706 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 281v.  
707 Vö. Bodonnál csupán az alábbi szerepel: „[…] a protestánsok méltó joggal követelhetik […]”. BODON, 1860. 
927. 
708 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 282v.  
709 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 286v. 
710 A szövegben eredetileg nem „Patriarca Pyrker”szerepelt, utólag javították kaparással a nevet. Lehetséges, hogy 
a szöveget maga az érsek is véleményezhette vagy egyszerűen a cím hangoztatásával akarták nyomatékosítani az 
egyházi oldal szerepét a szerzők.  
711 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. foll. 289r–289v. 
712 Vö. STULLER, II. 648–649. 
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alól. Lonovics hozzátette, hogy ezeket nem csupán a klérus, de a katolikusok nagy többsége is 

sérelmezi.713 

A tudósítás szerint Lonovics szavaira Eötvös József válaszolt, miszerint a csanádi 

püspök minden érvelése az irányba mutat, hogy a törvényt meg kell változtatni.714 Ezt követően 

a szerző ismét egy rövid bejegyzéssel jelezte a „pátriárka” felszólalását, amelyben a főpap 

köszönetet mondott Lonovicsnak korábbi őt tisztázó hozzászólásáért,” amelyet a koronaőr 

elfogadott, ám a következő hosszabb beszédet már „az ellenzéki szónokok rémétől”, a 

„szélsőjobb oldali” Jósika Samutól715 idézte. Ahogy Eötvös Lonovics gondolatát vitte tovább, 

miszerint a törvényen kell változtatni a teljes vallásszabadság irányába, báró Jósika Eötvös 

mondataiból indult ki, miszerint a törvényt, amely a különböző vallásúak kapcsolatára irányul, 

mindenekelőtt ebben az összefüggésben indokolt megvizsgálni, amely se nem az alkotmány 

alapja, se nem a dogmáké. Márpedig minden vallási törvénynek a kölcsönös egyetértésen kell 

nyugodni.716 Ezenfelül a szerző megemlített, hogy a szónok elkerülve a hosszas beszédet a 

dogmatikai kérdésekről, csupán az alábbi megjegyzést tette: 

 

„Ha az apostoli király kormánya, aki a katolikus egyháznak minden jogát védelmezi, nem csupán itt, de az összes 
örökös tartományban, alatt különböző szabályok vannak életben a vegyesházassági utódokkal kapcsolatban, nehéz 
felfogni, miként a kölcsönösség elismerése a határozat, hogy a vegyes házasságokban a protestáns apa gyermekei 
követhetik az ő vallását, összeegyeztethetelenül a katolikus egyház dogmáival, amelynek pricipiumai között az 
egység és az azonosság az elsők közé sorolandó […]”.717 
 

A szerző megjegyezte azt is, hogy Jósika az Erdély és Magyarország közötti jogi különbségekre 

is felhívta a figyelmet. Bodonnál és Stullernél azonban Jósika nem említi az „apostoli király” 

jelzőt, amely a katolikus egyház „minden jogát” védelmezi. 

A következő felszólaló Dessewffy Aurél volt a jelentésben, aki a már korábban 

elhangzottakkal egyetértve leszögezte, hogy a törvény megváltoztatható, csupán annak két 

alappillére nem: 1.,  a  protestánsok szabad vallásgyakorlása 2., azok kivonása a katolikus bíró 

jogi fennhatósága alól.718 Dessewffy után ismét Andrássy Károly beszéde olvasható, miszerint 

csak vesztegetik az időt azzal, ha a protestánsoknak nem adják meg tökéletes egyenlőséget és 

kölcsönösséget, hiszen ha nem most, akkor majd később, akár a következő diétán mindez meg 

fog történni. A „tudós csanádi püspök” (il dotto vescovo di Czanad), ahogy Lonovicsot nevezte 

                                                           
713 ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. foll. 289r–295v. 
714 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 297r.: „Őseink megkötötték a békéket, mi miért nem tudjuk? […] Miért 
ne hozhatná az 1840. év a vallások tökéletes egyenlőségét?” Jegyezte a szerző Eötvös kérdését. 
715 Pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY I, 2011. 358. 
716 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 297v. 
717 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 284. foll. 298r–v. Vö. BODON, 1860. 939–941.; STULLER, II. 653–654.; „ […] az 
ugyan azon német kormány alatti statusokban […]”. OSzK. Kt. Quart Hung. 2961. STULLER, 1839-40. 558. 
718 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 299r. 
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Andrássy,719 bemutatta, hogy Bocskay miként rendezte felületesen, saját érdekeinek 

megfelelően a protestánsok ügyét, akik 200 éven keresztül mégis megelégedtek ezekkel az 

állapotokkal. Jelen helyzetben még inkább esedékes azok törvényi orvoslása, így engedélyezni 

kellene, hogy az apa vallását kövessék a gyermekek.720 A rendek üzenetének érdekében 

valamint azokkal szemben felszólaló személyeket a továbbiakban csupán felsorolta a szerző.721  

A jelentés, teljes mértékben az egyházügyre koncentrált, annak első vitanapjait, (1839. 

december 30. és 31.) tekintette át. Az (aktuális) szerző az általa legjelentősebbnek vélt 

felszólalásokat jegyezte fel, vagy összegezve, vagy idézve azokat. A tárgyalások központi 

kérdése túlmutatott a vegyes házasságok körüli vitán. A lényegi eleme a lelkiismeret és 

vallásszabadság eszmei és gyakorlati megvalósításának problematikája volt. A jelentés 

igyekezett a leghitelesebben ábrázolni az ellenzéki oldal politikáját. Így a nunciusi levelekben 

megszokott negatív jelzők és sokszor félrevezető állítások, amelyek jobb színben mutatták be 

a bécsi udvart és annak konzervatív képviselőit, hiányoznak a leírásokból. Ezt a reális 

helyzetábrázolást segítette továbbá, hogy nem a katolikus dominanciát támogatók beszédeit 

állította górcső alá a tudósítás, hanem éppen ellenkezőleg, a kölcsönösség és viszonosság 

alapján megfogalmazott reformelképzeléseket, amely elvek kétoldalú, szükségszerű 

felismerésében és továbbgondolásában Lonovics Józsefnek elengedhetetlen szerepe volt. 

Ennek megfelelően, míg a konzervatív oldalt több ízben csak az említés szintjén hozta a 

tudósítás, a reformerek közül többeket szószerint is idézett. Az egyháziak részéről 

mindenekelőtt három személyt említhetünk meg, akikről kiemelten sokat jelent a tudósítás: 

Kopácsy, Pyrker és Lonovics beszédeit nem csupán összegezte, de az utóbbiról messzemenőleg 

a legjelentősebb terjedelemben írt, akár hosszan, szószerint idézve a csanádi püspököt. 

Árulkodó továbbá a sajátos szerkesztés, szókincs is, így egyes elemek kizárólag ebben, a pápai 

udvar részére készült országgyűlési tudósításban jelennek meg (pl. az „apostoli király”, 

katolikus helyett „keresztény erény”, „autonómia”, „protestáns testvérek”). Ugyanakkor feltűnő 

bizonyos visszatérő kijelentések hangsúlyozása is (pl. „amit a törvény nem tilt, azt szabad”). 

A kezdeti, rendkívül részletes jegyzetelést a januári 2-i ülés rövid bemutatása váltotta, 

amely Széchenyi István és Majláth János vitáját az alaptörvény megváltoztathatatlanságáról 

lelkesnek jellemezte. Az összetűzés a személyeskedésig ment, valamint Széchenyi részéről 

„bohóckodásig”, így a nádornak kellett közbelépnie.722Január 3-áról ismét egy hosszabb 

                                                           
719 Vö. STULLER, II. 656. Az elismerést kifejező „tudós” jelzőt nem említi.  
720 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 299v. 
721ASV Arch. Nunz. Vienna, 284. foll. 299v–300r. 
722 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 284. fol. 301r. 1840. január 2.  
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feljegyzés maradt fenn, amely röviden (nevek és témák) írt az alsótábla eseményeiről, a 

központi kérdésnek azonban a felsőtábla üléseit tekintette. Az ismeretlen szerző együtt 

részletezte a január 2–3.-i tárgyalásokat, amelyek a hatheti áttérés ügyét vitatták meg. Ezzel 

kapcsolatban a jelentő Széchenyit említi elsőként a reformellenzék oldaláról, aki épp az 

évelődések, viccelődések ellen szólalt fel a vallásügyi törvényen példázva azok káros hatásait. 

A gróf szerint, amennyiben az említett törvényt valaki a pro vagy kontra ürügyén szemléli, 

mindkettőre talál példát rendkívül komplikált érvrendszerrel, amely végül oda vezethet, hogy a 

legbölcsebb szónok sem látja a fától az erdőt. A jelentés ezután Tajnay János723 árva megyei 

főispán beszédét részletezte hosszasan, majd Eszterházy Mihály724 arra adott válaszát. Mindkét 

beszédben a külföldi minták adaptálás nélküli átvételének problémája állt a középpontban. Az 

ezeket követő Lonovics beszédet a szerző egyenesen mesterinek, minden kontraszttól 

mentesnek tartotta és rendkívül hosszan idézte.725 A csanádi püspök a vallási közömbösségből 

kiindulva a politikai indittatású, kölcsönös erőszakot szülő „cuius regio, eius religio” elvet 

sérelmezte katolikus és a „testvér evangelica egyház” számára is. Elítélte a „jus reformandi-t” 

életbentartó 1681. évi XXV. törvénycikkelyt, amely bár a bécsi békére hivatkozott a vallás 

szabad gyakorlatáról, azt csupán a „földesurak jogainak fenntartásával” iktatta törvénybe. 

Védelmébe vette a hatheti oktatást, mint a „legszelídebb”, „legcélszerűbb” és „egyetlen 

eszközt”, ami a kérdésben a katolikus vallás elveit tiszteletben tartja.726  

 Miután a diétai többség részéről a lényegi kérdés a királyi rendeletek kérdésbeli 

törvényességében, valamint a katolikus és protestáns polgárjogi egyenlőségében állt, a hatheti 

oktatás védelmében elhangzott püspöki előadásra Dessewffy regált, miszerint a történelmi 

előzmények ismerete elengedhetetlen, de nem abszolút értékkel bír. Majd Andrássy Károly 

fejtette ki véleményét. Az indifferentizmusnak és a korszellemnek az egyházi oldal, 

pontosabban Lonovics727 számára hivatkozási alapként szolgáló kapcsolatáról kijelentette, 

hogy a minden vallás alapját képező erkölcs megtagadása nem közömbösség, hanem ateizmus. 

Ugyanakkor a vallási közömbösségnek köszönhető, hogy diétáról diétára méltányossabban 

kezelik az ügyeket.  

A töredékes forrásanyag ellenére,728 csupán a fentebb idézett rövid ismertetés alapján 

megállapítható, hogy 1839 decemberére Róma nem csupán fokozott figyelemmel fordult a 

                                                           
723 Pályaképéről bővebben PÁLMÁNY I. 2011. 226‒227. 
724 Pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY I, 2011. 329–330. 
725 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 284. foll. 309v– 313r. 
726 OSzK Kt. Quart. Hung. 2961. STULLER, 1839-40. 573- 577. 
727 OSzK Kt. Quart. Hung. 2961. STULLER, 1839-40. 573. 
728 A fenmaradt jegyzetek további ismertetésétől eltekintünk. Biztos dátumokról csupán a január 4. és 7. ülés esetén 
beszélhetünk, amelyekről többen is jelentettek, majd a következő ülésismertetés január 20-i napról tudósít.   
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magyar diéta, és legfőképpen az ott jelentkező „korszellem” felé, de minden igyekezetével azon 

volt, hogy a lehető legtöbb információt szerezze be a magyar országgyűlésről. Így az ügy 

mértékét és jelentőségét torzító tájékoztatók, mint például a magyar politikában járatlan bécsi 

nuncius levelei mellett a pápaságnak szüksége volt a korábbinál objektívebb tényfeltárásra. 

Ennek kiváló lenyomata a fentebbi, hiányosan fennmaradt jelentés sorozat, amelynek egyházi 

vetülete mellett magyar sajátosságai, azaz a kossuthi Országgyűlési Tudósításokból származó 

véleménysajtót idéző elemei (széljegyzetek, kiszólások) elvitathatatlanok.  

 

 

5.2.2 A reformellenzék és az Apostoli Szentszék közös célja – szuverenitás: „szabad egyház–

szabad államban” 

 

A szerkesztett tudósítások a leglényegesebbnek ítélt vitákat és azok főszereplőit mutatták be 

„olvasóiknak”, így mind a nunciatúrán, mind az államtitkárságon 1840. február végére 

egyértelművé vált: a magyar üggyel foglalkozni kell.729 Ennek megfelelően a következő 

hónapokban az államtitkárság és a nunciatúra levelezésében az egyik legfontosabb tárggyá 

nőtte ki magát a diéta. A helyzetet csak fokozták a nunciusi „vészjelentések”. 1840. január 17-

én Altieri már egyenesen nem várt püspöki forradalomról (questa inaspettata rivoluzione di 

Vescovi) írt a Lajcsák ügy kapcsán, amelyet a Magyarországon terjedő vallási közömbösség 

elleni első vészkiáltásként tolmácsolt. Ahogyan a magyar püspöki kar a skizma emlegetésével 

a pápaság korábbi történetének egyik legfájdalmasabb pontját érintette, úgy a nuncius 

jelentésével egy másik – kifejezetten időszerű – sérelemre tapintott rá: a szuverenitás kérdésére. 

A magyar püspöki kar királyhoz intézett január 12-i felterjesztésben, valamint a diéta felé a 

katolikus egyház előírásainak és alapelveinek függetlenségi igényét fogalmazta meg ugyanis.730 

A szóbanforgó felterjesztés Lonovics József fogalmazványa volt. 

Ludovico Altieri az általa elképzelt római szemszögből értékelte az eseményeket. 

Ismeretes volt számára is, hogy a pápaság a forradalmi hullámok következtében 1789 és 1831 

között többször elhagyni kényszerült magát az Örök Várost is.731 Éppen ezért a forradalom 

lehetőségét és a forradalmi jelzőt a hivatali és magánlevelezésekben egyaránt a legriasztóbb 

                                                           
729 A megszokott szentszéki válasz érkezett Esterházy József házasságára is, amelyet egy akatolikus orosz 
származású nővel kötött. Lambruschini megoldás gyanánt csak az egyházi tanításokra hivatkozhatott. vö. ASV 
Arch. Nunz. Vienna, 318. foll. 19r–24r  
730 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 21v–22r 
731 VI. Pius és VII. Pius után XVI. Gergely lett volna rövid időn belül a harmadik pápa, aki elhagyni kényszerül a 
pápai államot.  
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veszélyforrásként használták. A két fogalom, szuverenitás és forradalom, egymás 

ellenpólusaként köszöntek vissza a szentszéki iratokban, így érthető, hogy a tárgyalt időszakban 

Róma és hatóköre, a bécsi nunciatúra nehezen fogadta a legcsekélyebb változtatások 

lehetőségét is. Ennek megfelelően alakította diplomáciáját is. Érthető, hogy a szuverenitást 

védelmező, „forradalmi” magyar püspöki kar helyzete pillanatok alatt vörös posztó lett Róma 

szemében. Kérdésként már csak az maradt hátra, mikor ismeri fel az Apostoli Szentszék, hogy 

a kérdést illetően valójában a magyar diéta reformellenzékével (!) egy oldalon áll és mikor közli 

mindezt Béccsel is. 

A felismerésre nem kellett sokat várni. Már az említett, január 17-i nunciusi jelentés az 

állandósult törvényi, azaz elvi szabályozás vitakörén túl, végre a magyar társadalmi 

feszültségekre is felhívta a figyelmet: egyes egyházmegyékben akár évenkénti 4 000 vegyes 

házasság fordul elő, a szokásjog hatalma, rengeteg aposztázia, valamint a lázadások veszélye is 

jelen van (!).732 Mindemellett nyíltan írt a magyar kléruson belüli egységes álláspont hiányáról 

is. A törésvonalakat magyar viszonylatban azonban nem csupán a megszokott módon,733 az 

alsó- és felsőpapság, illetve az idősebb és fiatalabb generációk közötti összeütközések 

generálták. Több esetben ellentétes álláspontok voltak tetten érhetők a polgári jogok, a 

„mindenkinek a maga jussa”-elv érvényesítésének értelmezésben is. A nuncius szemszögéből 

nézve másként gondolkodók (dissenzienti) közé tartozott például a nyolcvan éves 

besztercebányai püspök (Belánsky József), aki a jogszokásra (consuetudini, prattiche legali) 

hivatkozva minden további nélkül engedélyezte plébánosainak a vegyes házasságok 

megáldását; emellett „túlzott tiszteletet” tanúsított „a polgári jogok irányába”.734 

  Ekkor még az apostoli király egyházvédelmező szerepkörét emlegette Altieri 

lehetséges támasz gyanánt, ám valójában ebben maga sem bizott, mivel kijelentette, ez nem 

csupán az egyház érdeke, de főként a magyarországi osztrák hatalomé.735 Metternichtől azt a 

                                                           
732 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 23r. 
733 A világegyházban – a mindig is jelenlévő politikai polarizálódástól függetlenül – a demokratikus, polgári 
átalakulás lehetőségének eltérő alternatívái már jóval korábban jelentkeztek. Barnaba Luigi Chiaramonte – a 
későbbi VII. Pius – 1797-ben, karácsonyi homíliájában elfogadhatónak nyilvánította a demokráciát és a 
köztársaságpárti polgári kormányt, amennyiben az a kereszténységgel összeegyeztethető. L. ehhez WORCESTER, 
2010. 109. – Worcester bemutatja, hogy a későbbiekben erre a prédikációra több ízben is hivatkoznak a forradalmi 
időszakban Európán kívül is. 
734 Nunciusi jelentés az államtitkárságra. 1840. január 17. ASV. Arch. Nunz. Vienna, 280C. foll. 24r–v.: „[…] 
questo prelato giá ottuagenario é noto per la sua eccesiva deferenza alla civili disposizioni”. Az alsó klérus sem 
volt egységes a kérdésben. A besztercebányai esetnél három plébános nem vetette alá magát a püspöki döntésnek 
a vegyes házasságokat illetően. A jelentés kitért arra, hogy az engedetlenséget maga a püspök jelentette a 
prímásnak. A besztercebányai esetről bővebben is értesült az államtitkárság. A nuncius ugyanis úgy vélte, hogy 
ez az eljárás kiválóan mutatja a magyarországi klérus zavaros helyzetét. Vö. Nunciusi jelentés az államtitkárságra. 
1840. február 14. ASV. Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 54v–55r. vö. MESZLÉNYI, 1934. 407. 
735 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 280 C. fol. 25r. 
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választ kapta, hogy a dolog el fog ülni, hiszen Őfelsége és „emberei” urai a helyzetnek.736 

Metternich valóban így is gondolta, pontosabban ő maga szerette volna az osztrák eseten 

keresztül rendezni a pápaság és a birodalom kapcsolatát, miközben maga az Államkonferencia 

is azt javasolta, hogy a magyar rendek sérelme kerüljön ad actara.737 Metternichet ugyanaz a 

cél vezérelte, ami Rómát és a magyar diétát is: a szuverenitás érvényesítése, azaz az állam és 

az egyház hatékony szétválasztása. Ennek megfelelően mindhárom fél, a Szentszék, Bécs és 

Pozsony kívánalmának megfelelő volt a közvetítő szereplő, a nuncius magatartása, aki továbbra 

is szorgalmazta a mielőbbi pápai jóváhagyás kérését, mert a magyarországi eljárást, az 

assistentia passivat nem tartotta elfogadhatónak,738 miközben védelmébe vette a püspöki 

„megoldást”, mint a kisebbik rossz támogatását, valamint a helyzet összetettségére való 

tekintettel kérte az államtitkárság tanácsát az ügyben.739 

 

5.2.2.1 A magyar főpapi beszámolók: egységes politika? 

 

A nuncius tárgyalások melletti kiállását segítették a magyar egyházi események is. Erről az 

oldalról mindenekelőtt az újonnan megválasztott prímást, Kopácsy Józsefet indokolt először 

megemlíteni. A várttal ellentétben azonban nem a magyarországi katolikus egyházi hierarchia 

újonnan kinevezett feje, hanem ahogy fentebb jeleztük, más személyek – így például az egri 

érsek, Pyrker László – álltak olyan kapcsolatban a nunciatúrával, amely lehetővé tette a gyors 

és szigorúan bizalmas ügykezelést. Erről tanúskodnak a diétát tárgyaló februári levélváltások, 

amikor is Pyrker február 13-i levelének tartalmát Altieri késlekedés nélkül, már másnap 

közvetítette az államtitkárság felé. A forrást nem nevezte meg, csupán egy korábbi, a magyar 

prímásnak írt sürgető levélre hivatkozott.740 Bár Pyrker saját levelének elején említést tett egy 

készülő prímási levélről, a bécsi nunciatúra (majd a szentszéki államtitkárság) feltehetőleg első 

kézből, az egri érseken keresztül értesült a diéta azon vallásügyi kérdéseiről, amelyeket a 

magyar püspökök pápai hatáskörbe tartozónak ítéltek meg, összességében pedig a vita februári 

                                                           
736 Vö. erről MESZLÉNYI, 1934. 406. Meszlényi szerint a nuncius bizalma abban gyökerezett, hogy az uralkodó 
többször kijelentette, az országgyűlés vallásellenes végzéseit nem hagyja jóvá. 
737 ERDMANN, 2014. 276.  
738 „[…] di poco plausibile anzi di riprovevole nell” assistenza del Parroco [!] ai Martimoni misti benché 
semplicemente Passiva, non trovano altra via per salvare il principio almeno fondamentale.” Nunciusi jelentés az 
államtitkárságra a magyar országgyűlésről. 1840. január 31. ASV. Arch. Nunz. Vienna, 280 C. fol. 39v.  
739 Nunciusi jelentés az államtitkárságra a magyar országgyűlésről. 1840. január 31. ASV. Arch. Nunz. Vienna, 
280 C fol. 39v. 
740 Nunciusi jelentés az államtitkárságra. 1840. február 14.  ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 55r–v. Vö. 
Nunciatúrára beérkező levelek: Pyrker László levele. 1840. február 13. ASV. Arch. Nunz. Vienna, 281 G foll. 
195r–196v. 
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állásáról. A nuncius Pyrker szövegezésén csak csekély mértékben módosított. Tájékoztatott a 

reverzális-kérdésről, a Lajcsák-esetet nem említette. Megerősítette viszont azt a korábbi 

értesülését, miszerint a magyar prímás és más püspökök a kérdéses ügyben a nunciuson 

keresztül Rómához fognak folyamodni. 

Az eltérő álláspontok sokszínűségét mutatja a nagyváradi püspök „gyorsasága” is. A 

kutatások jelenlegi állása szerint a december 30-i püspöki deklarációt éppen a megvádolt 

Lajcsák Ferenc, nagyváradi püspök közölte leghamarabb a nunciussal.741 Lajcsák 

dogmatikailag támadhatatlan körlevele és eljárása a püspöki karon belül is feszült helyzetet 

teremtett, így szükséges volt személyének tisztázása. A nagyváradi püspök így 1840. január 4-

én kelt levelében, még Kopácsyt is megelőzve,742 számolt be a prímás és a püspökök december 

30-i diétai „helytállásáról”.743 A püspök tájékoztatása szerint ekkor jelentették ki: amennyiben 

a reverzálist a hatályos törvények közé iktatják, akkor a magyar püspökök felhagynak az 

engedetlenséggel, mivel az ügy így a kánonjognak megfelelően, sőt a katolikus tanítás 

sértetlenségét megőrizve lenne elintézve.744 Lajcsák levele végén még megjegyezte: jóllehet a 

püspökök ezt a szabályozást – amely azonos szellemű az ő hatályos körlevelével –, saját 

egyházmegyéjükben nem hirdették ki, de bizonyos, hogy nemsokára megteszik.745 Egyértelmű 

a perbefogott püspök levelének üzenete: mihamarabb tájékoztatni a nunciatúrát, illetve a 

Szentszéket, hogy a magyarországi felsőpapság végül az ő körlevelének szellemében 

nyilatkozott a pozsonyi diétán.  

Lajcsákot követően Kopácsy tájékoztató levele746 is megérkezett a nunciatúrára. Ebben 

a prímás az élő gyakorlatnak megfelelően írt a reverzálisokról, amelyeket a felsőtábla most 

kíván megszüntetni.747 A prímásnál is – Lajcsák álláspontjához hasonlóan – az Apostoli 

Szentszék jelent meg legfőbb viszonyítási pontként.748 Kopácsy is jól érzékelte, milyen 

                                                           
741 Lajcsák Ferenc levele.1840. január 4. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G foll. 14r–v. 
742 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 14v. Lajcsák 1840. január 4-i, Kopácsy levele későbbi, 1840. január 13-i 
keltezésű. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G foll. 62r–v. 
743 Lajcsák Ferenc levele.1840. január 4. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G. fol. 14r. 
744 „[…] id facturi sint, quod doctrinae catholicae puritas et integritas, sanctiones canonicae item, atque disciplinae 
ecclesiae, ac pastoralis officii ratio deposcit”. Uo. 
745„[…] ordines in obiecto mixtorum matrimoniorum, ad pravam provigentem praxim tollendam, per episcopos, 
ad dioeceses suos hodiedum [!] dimissos non esse, fixum tamen Firmung [!] esse episcopis, ut paulo post unanimo 
consensu et uniformiter tales ordines expediantur; quae dispositiones in mea dioecesi, inde a tempore editarum 
mearum pastoralium, usum et vigorem sortiuntur”. Uo. 
746Kopácsy József levele. 1840. január 13. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 62r. 
747 „In sessione comitiorum regni […] e reversalium hactenus apud nos vigentium pro futuro plenaria abolitione, 
quam proceres decreverunt.” Kopácsy József levele. 1840. január 13. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 62r. 
748 „[…] et benedictionis ad[mi]nistratione id acturos esse, quod a nobis fidei ecclecclesiae nostrae probata, ac per 
Apostolicam Sedem recentiori etiam aevo firmiter propugnata principia fieri deposcent”. Kopácsy József levele. 
1840. január 13. ASV Arch Nunz. Vienna, 281 G fol. 62r. – A prímás megjegyezte, hogy érvelésében nem 
mulasztott el a nemzetközi viszonyokra is reagálni. 
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formában kell a nunciatúrának és a pápai államtitkárságnak az egyház diétai szerepléséről és 

következményeiről jelentenie, annak érdekében, hogy pozitív visszhangot érjen el: 

 

 „Ez meg fog valósulni [t.i. a készülő püspöki körlevél kibocsájtása], ahogy azt majd közzé fogják tenni, 
Magyarország püspökeinek testülete, ami a vegyes házasságok ügyét illeti, abban teljesen az Apostoli 
Szentszékhez fog idomulni.”749 
 

A Szentszék támogatásának megszerzését célzó állásfoglalás mellett érdemes külön 

kiemelni Kopácsy véleményét a bécsi kormányzatról, a magyar diétáról és a vallásügyi vitákról:  

 

„A támogatásra annál is inkább szükség van, amennyire bizonyos, hogy a jelenlegi magyarországi kormányzás 
[t.i. a bécsi kabinet], miként a magyarországi diéta, nem méltányolja ezeket a katolikus vallás szellemében tett 
törekvéseinket.”750  
 

Megjegyezte továbbá, hogy az említett törekvések nem az ő, hanem a vallás és az egyház 

érdekeit szolgálja. A kijelentés meglepőnek tűnhet, ellenben ha figyelembe vesszük a prímás 

személyét illető janzenista vádakat és a korábbi nunciusi jelentéseket a püspöki kar politikai 

szerepvállalásáról, akkor érthetővé válik, miért volt erre szükség. Feltűnő még a prímási 

beszámolóban a mérsékelt politikai felhang: Kopácsy nem ítélte el nyíltan a magyar 

liberalizmust és képviselőit, nem hivatkozott a vallási közömbösség egyre nagyobb 

térnyerésére, csupán a szentszéki integritás kifejezéséhez ragaszkodott következetesen, amit a 

klérus politikai törekvéseinek legfőbb mozgatórugójaként értelmezett és használt.751 Külön 

kiemelte ugyanakkor a szerinte erősen egyházellenes bécsi kormányzati politikát, ami 

ellentétben állt a bécsi nuncius jelentéseiben szereplő információkkal, és amivel Rómában is 

tisztában voltak. 

 

5.2.2.2 Nunciusi „vészjelentések”‒ államtitkári semleges válaszok ‒ a magyar klérus kettős 

identitása  

 

A beérkező információk és a fentebb ismertetett szuverenitási igény fényében szinte érthetetlen, 

de egy katonai erő nélkül fenntartott félszigetnyi állam vezetése esetén várható volt Luigi 

                                                           
749„Fiet et hoc, et tunc publice annunciari poterit, Corpus Episcoporum Hungariae, quoad mixtorum 
matrimoniorum doctrinam, Sedi Apostolicae integrum adhaerere.” Kopácsy József levele. 1840. január 13. ASV 
Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 62v. 
750 „Protectio haec nobis eo magis necessaria est, quo certius est, moderno Gubernio Hungarico, prout etiam 
Diaetae Hungaricae, haec nostra in Catholicam religionem studia haud probari.” Uo. 
751 Vö. KLÖM II. 609. Lonovics 1832-36.évi diétai felszólalásában a pápát nem csak szuverénnek, de a katolikus 
egyház egységének központjaként említette. 
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Lambruschini államtitkár 1840. február elejére keltezett, semleges válasza. Ebben – 

mindamellett, hogy támogatásáról biztosította a nunciust, és elismerte addigi munkáját – külön 

kiemelte, mennyire nagyra becsüli a pápa Altieri ügybuzgalmát, amit a magyarországi katolikus 

klérus helyes irányba terelése terén fejtett ki.752 Várható volt azonban, hogy az államtitkár a 

diétai helytálláson kívül a leglényegesebbnek a kánonjognak megfelelő eljárás betartatását 

tekintette: azaz ő is helytelenítette az assistentia passiva szentszéki engedély nélküli 

kihirdetését. Ennek megfelelően levélben utasította a nunciust: igyekezzen elérni a bécsi 

kabinetnél, hogy ezt a rendezést vagy teljes egészében vessék el, vagy a kérdést a már meglévő 

átalakítások megtartásával határozatlan időre halasszák el.753 A levélből egyértelműen kiderült, 

hogy a nunciustól és a magyar főpapoktól kapott levelek ellenére az Apostoli Szentszék még 

mindig hiányos ismeretekkel bírt a magyarországi közéletről, társadalmi feszültségekről.  

A diéta azonban tett róla, hogy a magyar ügy továbbiakban is fenntartsa Róma 

érdeklődését. Kiváló felhajtóerőként szolgáltak ehhez a fogyatkozófélben lévő nunciusi türelem 

jegyében kelt tájékoztatók és a fentebb ismertett tudósítások. Február 28-án Altieri már a 

legnagyobb és legbefolyásosabb magyar főnemesek és nemesek között eluralkodó vallási 

közömbösségről és politikai liberalizmusról írt, amely saját törvényei ellen támad, amikor az 

egyház és a Monarchia megsemmisítéséért dolgozik. Mindezt csak tetézi, hogy nagy számban 

csatlakoztak katolikusok is ahhoz az oldalhoz, amely „nemzeti álarc” alatt egyre keményebben 

lép fel. A helyzetet súlyosbította továbbá, hogy magát a nádort is „elcsábította” ez a párt, amely 

a vallásügy kapcsán orákulumként hallgat Telekire, akit – szégyenére minden magyar 

„bárónak” – a főherceg Szent István koronájának örzőjévé választott.754 A vesztébe rohanó 

országról festett kép ismertetése után pozitívumként jegyezte meg azonban, hogy a liberális 

oldalnak nyújtott új engedménynek köszönhetően mostantól könnyebb lesz a törvények pontos 

és pártatlan összegyűjtése, mert egy gyorsíró közreműködésével a napi sajtó fogja azokat 

közölni. A nyomtatásba kerülő anyagot cenzúrázó bizottság tagjai között pedig püspökök is 

helyet kapnak majd.755 

                                                           
752 „Il S[anto] Padre ha meco reso le ben meritate lodi all' impegno e zelo spiegato dalla V[ostra] S[erenissima] 
Ill[ustrissi]ma e R[everendissi]ma nell' eccitare il Primate d’Ungheria a mostrarsi in si critica circostanza in un coi 
suoi confratelli, come appunto si conviene ai veri Pastori della Chiesa.” – Luigi Lambruschini levele a nunciushoz. 
Róma 1840. febr. 1. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 137v. 
753 Luigi Lambruschini levele a nunciushoz. Róma 1840. febr. 1. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 138r. 
754 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 39v. vö. MESZLÉNY, 1934. 391–392. 
754 Nunciusi jelentés az államtitkárságra a magyar országgyűlésről. 1840. február 28. ASV Arch. Nunz. Vienna, 
280C. foll. 67r–v. 
755 Nunciusi jelentés az államtitkárságra a magyar országgyűlésről. 1840. február 28. ASV Arch. Nunz. Vienna, 
280 C foll. 68r–v.  
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Márciusban sem javult a helyzet, hiszen – miként az Altieri írta – a magyar alsótábla 

saját integritásának bizonyításaképpen válaszában megint nem engedett a módosítási 

javaslatoknak.756 A diétai események hosszas tárgyalása során csupán egyetlen személyt emelt 

ki névszerint: „az ékesszóló és igen művelt” Lonovics Józsefet, aki védelmébe vette a 

megvádolt két püspököt, miszerint ők csak azt tették, amit minden püspöknek tenni kell és 

bizonyosan tenni is fog.757 Jelentése végén a nuncius megemlítette, milyen hasznos, hogy a 

diétai összecsapások, a sajtónak köszönhetően, a nagyközönség számára is olvashatók lesznek, 

különösen előnyös ez azzal kapcsolatban, amit Lonovics József mondott.758 

Különös jelentőséggel bír a nuncius állásfoglalása, hiszen nem csupán a megvádolt 

püspöktársak védelme volt az egyetlen üzenete a csanádi püspök felszólalásinak. Korábbi 

állásfoglalásához hűen,759 Lonovics elvetette a pápai csalhatatlanság tételét is az egyház 

közösségi formájára hivatkozva.760 Kijelentette, hogy „szabad embernek szabad alkotmány 

alatt szabadnak kell lenni”, azaz a vallásszabadság két előfeltételére hívta fel a figyelmet: 

egyrészt annak állami és társadalmi szavatolására, másrészt a személyi méltóságra.761 Ennek 

fényében a szerzetesi intézmény szabadságának érdekében a hindu és muszlim vallásgyakorlat 

elméleti szabadságát hangoztatta.762  Tagadta az egyház jozefinista értelmezését, miszerint az 

egyház politikai intézet, mely szolgálója az államnak és így szerinte főpásztorai sem tisztviselői 

annak.763 

Akármennyire is szerette volna azonban a diéta felé Lonovics József, Róma felé pedig 

a nuncius az egységes magyar katolikus egyházi politikai plattform képét közvetíteni, mindez 

nagyon messze állt a valóságtól. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a két eltérő egyházi 

identitás egyidejű, sokszor egymásnak ellentmondó megjelenése a diétai tárgyalások során. A 

konzervatív álláspont ragaszkodott a katolicizmus, mint egyedüli üdvözítő vallás 

kizárólagosságához, illetve annak hangoztatásához. Ez a megközelítés köszönt vissza Pyrker 

egri érsek, Nádasdy Ferenc, váci püspök és Zichy Domonkos, győri káptalani követ, későbbi 

                                                           
756 Nunciusi jelentés az államtitkárságra a magyar országgyűlésről. 1840. március 13. ASV Arch. Nunz. Vienna, 
280 C fol. 73r. 
757 A nunciusnak kifejezetten tetszett Lonovics érvelése, mivel azt az írnok kétszer is aláhúzta. Nunciusi jelentés 
az államtitkárságra a magyar országgyűlésről. 1840. március 13. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 75v. 
758 Vö.: Nunciusi jelentés az államtitkárságra a magyar országgyűlésről. 1840. március 13. ASV Arch. Nunz. 
Vienna, 280C. 77v–78r. 
759 KLÖM II. 609. Lonovics kijelentette, hogy a pápa nem egy tévedhetetlen autokrata, hanem első az egyenlők 
között. 
760 Főrendi napló, 1839–40. 113–114. 
761 Vö. ERDŐ, 2016. 91. 
762 Főrendi napló, 1839–40. 270. vö. KLÖM I. 407. 
763 Főrendi napló, 1839–40. 87–88. 
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veszprémi püspök egy-egy felszólalásában.764 A másik oldal, nem vetvén el ugyan az előbbi 

kijelentés igazságtartalmát, mégis a közös pontokat, azaz a felekezetek közötti törékeny 

párbeszéd lehetőségeit igyekezett előtérbe helyezni. Ebben Lonovics többek között volt 

főegyházmegyebeli társára, Kovács Mátyásra, a prímásra, Kopácsy Józsefre vagy éppen 

Sztankovics János győri püspökre hagyatkozhatott. Azontúl, hogy a reverzálisok esetében az 

önkéntes lehetőséget hangsúlyozták, igyekeztek beláttatni, hogy dogmatikai téren az egyház 

nem egyezhet bele semmiféle változtatásba. Így érvelésük szerint a lelkiismereti és 

vallásszabadság őket is megilleti, amelynek okán több ízben összpontosítottak a visszonosság 

lehetetlenségére. Az igazi egyenlőség megvalósulását a teljes szabadságban értelmezték, amely 

meghagyja az egyén számára saját vallásának gyakorlását.765 Elképzelésük alapján éppen ezért 

kell szabadon hagyni a reverzálisok adását is.766 A szabadság és egyenlőség kettősét több ízben 

is a testvériség jelszavából vezették le. Így például Sztankovics is erre hivatkozott, amikor 

kijelentette, felebarátaiként szereti az evangélikusokat, elismeri törvényes szabadságukat, de 

nem veti alá ennek saját hitelveit.767 Ezen továbblépve Lonovics már a nemzet „közjavát” 

helyezte középpontba, amikor örömét és elismerését fejezte ki a más felekezetű iskolák 

tudományokbeli „virágzása” felett. Felszólalását éljenzéssel fogadták.768  

E hármas (szabadság, egyenlőség, testvériség) alapból merítő érvelés valójában az 

ellenzék ugyanerre építő felszólalásaira, kéréseire volt válaszreakció. A védekező álláspontra 

berendezkedő protestáns oldal kiindulópontját helyesen határozta meg Zay: „nehogy az erősebb 

kedvező állását a gyöngébb elnyomására használja”. Így ő fogalmazta meg először, a szabad 

vallásgyakorlatban megvalósuló szabadság tételét is, amelyből a polgári közösség érdekében 

álló vallásbeli egyenlőséget vezette le. Mindennek megvalósításához pedig a katolikus fél 

testvéri kéznyújtását kérte.769 Ugyanezen ellenzéki kiindulópontból vetette fel Teleki, vajon 

valóban abban áll-e a másik szabadsága, hogy elfogadja a neki ajánlott feltételeket?770 A Zay 

által „gyöngébb oldalnak” definiált protestáns fél, visszaigazolva a kijelentést, a katolikusok 

által elvetett viszonossággal a további tárgyalások mindenki számára azonos alapfeltételeit 

kívánta biztosítani.  

Az azonos origó ellenére a katolikus és protestáns oldal számára kizárólag egy út volt, 

amely biztosíthatta a közös nevező megtalálását: a sérelem. Így a bármely oldalról érkező 

                                                           
764 BODON, 1860. 822.; 833.; 924–925. 
765 Vö. Scitovszky is a személyi szabadságból indult ki. BODON, 1860. 923. 
766 BODON, 1860. 928. 
767 BODON, 1860. 934. 
768 BODON, 1862. 59–60. 
769 BODON, 1860. 833–834. 
770 BODON, 1860. 842. 



147 
 

visszaélések közösségi károsságát hangsúlyozta többek között Deák, Lonovics és Széchenyi is. 

A protestáns oldalról elsők között fogalmazta meg Klauzál Gábor, csongrád vármegye követe, 

hogy a protestánsok irányába történő agresszió az alkotmányon ejtett sérelem. A vallásalapú 

megkülönböztetés felszámolása kapcsán követelte a tökéletes reciprocitás kimondását, 

valamint a bevett vallás törvény általi eltörlését.771  Deák szintúgy az egész ország sérelmének 

tartotta a protestánsok sérelmeit. Dessewffy Aurél kijelentésével egybehangzóan állította, hogy 

az állam és az egyház különválasztásának megtartása lett volna a leghasznosabb.772 Széchenyi 

az elnyomás közösségi kártékonyságának tétele alapján hívta fel a figyelmet, hogy „minden 

elnyomás annak árt leginkább, aki nyom, nem aki nyomatik.”773 Lonovics már nem csupán 

politikai, hanem szociális oldalról világított rá a kérdésre a családok békéjét fenyegető törvényi 

szabályozás kapcsán.774 Érkeztek ugyan a helyzetet humorral megközelitő775 megjegyzések a 

csanádi püspök felvetése kapcsán, összeségében azonban a család említése új szinezetet adott 

a felszólalásoknak. Olyan gyakorlati problémákat vetettek fel azzal kapcsolatban, többizben 

visszautalva magára a püspökre is, mint a különböző religióban nevelt testvérek közötti 

összhang törékenysége,776 a gyermekek eltérő vallásbeli oktatása, amely a családok számára 

igen megterhelő pénzügyi vonzattal bír.777 Széchenyi is kiemelte, hogy épp a család, amelynek 

„egysége által kell erősödni.” Eltérés mutatkozott azonban a nemi szerepek hangsúlyosságában.  

Az ellenzéki oldal részéről általános volt a családfői vezetői szerepkör előtérbe helyezése, 

avagy a „természeti törvények szerint” a férjnek kell dönteni, mely vallásban kívánja 

gyermekeit nevelni. Hasonlóképpen nyilatkozott Teleki is.778 A katolikus klérus részéről 

érkeztek felszólalások, amelyek azonban a nők helyzetére kívántak rávilágítani. Így Kovács 

Mátyás egri káptalani követként tagadta, hogy a leányok neveltetése kevésbé volna kötelessége 

az apának, valamint az állam részéről kevesebb figyelmet érdemelnek, mint a fiúk.779 

Mindenesetre az eltérő katolikus egyházi álláspontok következtében érthető, ahogy az 

assistentia passiva mikéntjét, úgy az ügyben esedékes delegáció hogyanját sem volt könnyű 

                                                           
771 BODON, 1860. 822. 
772 Vö. Deák Ferenc felszólalása az 1839. október 21-i kerületi ülésen.: „A mi az egészet, ugymond, státus 
tekintetben illeti, legnagyobb hibát az államok akkor követték el, midőn legelőször a vallás dolgába avatkoztak.” 
BODON, 1860. 826. 
773 BODON, 1860. 933. 
774 Nem véletlen, hogy Lonovics az első pápa audiencián is elsőként említette azok érdekét a kiküldetése okát 
faggató XVI. Gergelynek. 
775 Majthényi Antal liptói főispán Lonovicsra reagálva megjegyezte, a legkevésbé a vallásbeli különbségek 
okozzák a házastársak közötti problémkat. BODON, 1860. 919. 
776 BODON, 1860. 942. Nádasdy Leopold, komáromi főispán felvetése. 
777 BODON, 1860. 930. Gróf Erdődy Sándor megjegyzése. 
778 BODON, 1860. 933.; 950. 
779 BODON, 1860. 821. 
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tisztázni egymás között a püspököknek. Március végén a nuncius arról számolt be Rómának, 

hogy némelyek a püspöki karból azt a felvetést támogatták, miszerint a Magyar Kancellárián 

keresztül kellene az Apostoli Szentszékhez vinni a problémáikat, méghozzá a prímás által. 

Mindezt azonban azért nem lehetett és nem lehetséges később sem – hangsúlyozta Altieri –, 

mert a kormány vezetői vagy nem akarják vagy nincs bátorságuk engedélyezni a magyar klérus 

ilyen módon történő demonstrációját az egyház feje felé. A vallásügyön túl megjegyezte 

továbbá, hogy az újoncozás kérdésében nem hajlandóak engedni a magyarok, amennyiben 

Őfelsége nem biztosít számukra nagyobb szabadságot szólásban, írásban és a sajtóban. 

Elismerte azonban, hogy így nem lenne több felségárulási per, illetve azon általános diétai 

igényt is megemlítte, miszerint a „császár és a császárné” a jobb évszakokból néhányat Pesten 

vagy Pozsonyban tölthetne.780 

Altieri április 10-vel már „botrányról” számolt be, mivel a rendek váratlanul olyan 

üzenetet781 küldtek a felsőtáblához, amelyben kérték a királyt, a magyar diéta beleegyezése 

nélkül ne telepítse vissza a szerzetesrendeket. Hatalmas „skandalum” lenne, ha a felsőtábla 

elfogadná a javaslatot éppen akkor, amikor az alsó tábla polgárjogot javasol a zsidóknak 

valamint az unitáriusokat782 bevett vallásként ismerné el a királyságban. A jezsuiták azonban 

nem kívánatosak Magyarországon, de még a szomszédos országokban sem, legalábbis ez volt 

a rejtett célja az említett üzenetnek a nuncius szerint. A prímás és néhány püspök azonban 

védelmébe vette a Társaságot a rendekkel, sok főnemessel és magával a nádorral szemben.783 

Végül Altieri a legnagyobb problémára terelte a szót: a skizma lehetőségére, hiszen a megvádolt 

püspököt tárgyaló üzenet utolsó előtti paragrafusában „ravaszul magában foglalja a püspökök 

elválasztását az Apostoli Szentszéktől.”784  

Bár ugyanezen az országgyűlésen az alsó tábla a szerb ortodox egyház panaszainak 

orvoslását is javasolta, a főrendi tábla csupán az említett unitárius és a zsidó kérdésben volt 

engedékeny. Nem véletlen, hogy éppen ezeket emelte ki a nuncius is leveleiben. Az unitárius 

vallás bevett vallásként történő elismerését elvben elfogadták, ám a tárgyalását elhalasztották 

addig, amíg nem születik döntés az erdélyi részek Magyarországgal történő újraegyesítésével 

kapcsolatban. A zsidóság esetében sikeresebb volt az alsó tábla kezdeményezése. Az elfogadott 

                                                           
780 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 102v–104v. 
781 Az üzenet szövegének fordítását is elküldte a nuncius. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 108r. 
782 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 109r. Az unitáriusok ügyéről bővebben írt a nuncius, megemlítve az 1832–
36. évi országgyűlés eseményeit. Vö. MESZLÉNYI, 1924. 393. 
783 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 108v. 
784 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 109v.  
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törvényjavaslatot 1840-ben szentesítette az uralkodó, így a zsidók a bányavárosok kivételével 

bármely városban letelepedhettek.785  

Április 24-én a nuncius meglepetten vette tudomásul Metternichtől, hogy a Monarchia 

vegyes házasságainak rendezése ügyében, különösen Magyarország tekintetében az 

államkancellár megkapta a kívánt lehetőséget a pápától. Bevallása szerint meglepte már a kérés 

is, amelyet eltitkoltak előtte. Metternich úgy tájékoztatta, hogy nem kívánta „felzaklatni”, 

valamint bizalmasan kívánta az egyházfővel rendezni a kérdést. Altieri pozitivan értékelte, 

hogy a kérdés tárgyalásába Lajos főhercegen kívül Metternich mást nem vont be a 

kormányzatból. Szóvá tette ugyanakkor az államkancellárnak, hogy teljesen felesleges minden 

próbálkozás mindaddig, amíg nem hagyja a Monarchia püspökeit, legalább az érsekeket a 

Szentszékhez járulni.786 A nuncius továbbá beszámolt Metternich azon elképzeléséről is, 

miszerint a vegyes házasságban született mindkét nemű gyermek vallását a szülők szabad 

megegyezés alapján határozzák meg. Az államkancellár arról akarta meggyőzni Róma bécsi 

képviselőjét, hogy ez az egyetlen út, amely az egyház számára kínálkozik ahhoz, hogy a jogi 

kötöttségektől megszabadulva visszanyerje tökéletes szuverenitását a „polgári” hatalomtól.  

Ebben az államkancellárnak vitathatatlanul igaza volt, ahogyan érvelése is mutatta: amennyiben 

azonban Őszentsége ragaszkodik az 1790/91. törvénycikkely betartásához, noha az a 

jozefinizmus szellemében készült, szöges ellentétben az egyház jogaival és érdekével, 

lemondva minden akaratáról és vágyáról, nem követné az általa hirdetteket.  

A nuncius válaszul – nem római utasításra, ahogyan erre ő maga is felhívta az 

államtitkárság figyelmét, hanem saját elképzelése alapján – igyekezett védelmezni az egyházi 

érdekeket. Nem értett egyet Metternich elképzelésével, mivel szerinte mindez ellentmondana a 

pápa elveivel és érzelmeivel és mindez annak látszatát keltené, mintha „illő és hasznos” lenne 

egy gyakorlat, amely szentesíti a „végzetes lelkiismereti szabadságot”, ami utakat nyitna a 

legszélesebb vallási közömbösséghez, és ami szerinte legfőbb szégyene lenne az uralkodónak, 

valamint az egész kereszténységnek. Hiába próbálta érveivel meggyőzni, Metternich 

hajthatatlan volt, ahogyan bizalmasa, Carl Ernst Jarcke is,787 akit a nuncius a javaslat 

főszerzőjének nevezett meg. Az államtanácsos sajnálatosnak vélte, hogy nem látszik 

egykönnyen elfogadhatónak a Szentszék számára a javaslat, ám diplomatikusan mégis örömét 

                                                           
785 BÁRÁNY, 1990. 184–185. 
786 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 132v–134v. 
787 Német konzervativizmus újrendi felfogásának képviselője. Személyéről bővebben: ERDŐDY, 1993.; DEÁK, 
1997. 5–44. 
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fejezte ki a nunciusnak, hogy az egyház ügyéért, különösképpen a vegyes házasságok 

előremozdítása érdekében közösen tevékenykedhetnek a jövőben.788  

Februártól április végéig fokozatosan vált tehát főtémává Bécs és Róma kapcsolatában 

a magyar helyzet, kiszorítva a korábban tervezett osztrák álláspont rendezésének metternichi 

tervét. Amivel az államkancellár megnyerte magának a kiküldetés esélyét, annak okán 

veszítette saját utazásának lehetőségét, amint ezt Lambruschini levelei is mutatták. Február 15-

én, ahogy azt korábban is említettük, még a felsőtábla antikatolikus eredményeiként jegyezte a 

diétai eseményeket miközben az assistentia passiva teológiai problematikáját részletezte.789 

Idővel azonban az államtitkárnak is számolnia kellett a kérdés számottevő politikai vetületével. 

Március 14-i levelében már elmarasztalóan írt az ellenzékiek beszédeiről, amellyel szemben 

pozitívan, a „királyság báróihoz méltónak” vélte a magyar püspöki kar magatartását. 

Lesúlytónak bélyegezte azonban a nádor szereplését, aki az előbbeiknek nyújtott kezet. 

Reményét fejezte ki továbbá, hogy a király nem fogja jóváhagyni ezeket az előterjesztéseket, 

amelyek elutasításával nem csupán a szentszéki kapcsolatait javítaná, hanem a közjavát is 

szolgálná.790  

Április 11-vel azonban fordulópont állt be az ügy során, hiszen a pápa elfogadta a 

püspökküldés lehetőségét a kérdés rendezése érdekében. Ez egy részről megnyugvást jelentett 

az államtitkárnak a magyar szempont tekintetében, ám éppen akkora nehézséget is a birodalmi 

kapcsolatok részéről. Mindenesetre április 11-i üzenetében már kevésbé látta borúsnak az 

ország vallásügyét,791 ám ettől függetlenül említést tett egy lehetséges magyar forradalomról, 

miszerint nagy kár lenne, ha a magyar rendek erőszakot kísérelnének meg a koronával szemben, 

hogy rávegyék azt „vallásellenes határozataik” elfogadására.792 Reményei szerint azonban a 

közelgő uralkodói látogatás csillapítani fogja a kedélyeket Magyarországon.793  

Április 25-én, igazolva a magyar országgyűlés fentebb már említett egyre növekvő 

szentszéki figyelmét, az államtitkár nyílt vallás ellenes háborúról írt a felsőtábla, de még inkább 

az alsótábla esetében. Ismerte a többszörös üzenetváltások tartalmát a nunciatúrán készített 

                                                           
788 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 134v. 
789 Nem segítették az államtitkár tisztánlátását a kérdés terén az olyan beszámolók, amelyek az egyháziak elsöprő 
győzelméről számoltak be, ahogyan például Pyrker is, aki megemlítette a két püspökért vívott heves diétai 
küzdelmet, amely végül nagy „győzelemmel” zárult. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 343v. Pyrker László 
levele. Pozsony, március 9. 
790 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G foll. 384r–v. 
791 Megnyugvással töltötte el, hogy a nuncius utolsó jelentésében a problémás vegyes házasságok számának 
csökkenéséről számolt be. Lambruschini szerint láthatóvá vált ezáltal is, hogy az országban sokaknak kezd végre 
kinyilni a szeme. Lambruschini levele. Róma, 1840. április 11. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 530r. Vö. 
MESZLÉNY, 1924. 396. 
792 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 531v. 
793 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 530v.  
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fordításoknak köszönhetően. Kijelentette továbbá, hogy valamennyire vigaszára szolgál a 

fennálló helyzetben a király személye, aki soha nem fogja összehangolni saját szuverén 

intézkedéseit a két tábla vallásellenes igényeivel. Az államtitkár néhány hónap leforgása alatt 

feladta tehát korábbi elképzeléseit, miszerint a vallásügyet napolják el a magyar diétán és utolsó 

menstvárként Bécsre támaszkodott az ügyben. A pápa azonban nem osztotta ezt az álláspontot 

és egy huszárvágással elvágta a gordiuszi csomót: a következő hetekben XVI. Gergelyt 

elsősorban a magyar ügy foglalkoztatta a birodalmon belül.  

A pápai udvarban megkezdték a magyar jogi helyzet kivizsgálását, amellyel Paolo 

Polidori bíborost,794 a Római Kúria Congregatio super disciplina regularium nevű 

dikasztériumának prefektusát bízták meg, akinek hivatali elődje maga az államtitkár, 

Lambruschini volt. Azt, hogy addig nem vagy kevésbé volt ismert a magyar jogállapot Róma 

előtt, Polidori május 19-én kelt feljegyzése is tanúsította, amelyben a bíboros megjegyezte, 

hogy az előírt határidőn túl tudta csak teljesíteni a feladatot.795 A prefektus jelentésében a 

Tridentinum Tametsi dekrétumának kihirdetésének körülményeit vizsgálta Magyarországon.796 

Biztos következtetésre azonban nem jutott, mivel mindkét lehetőségre talált példát a 

szakirodalom alapján.797 Ezt követően egyéb, közvetett forrásokon keresztül mutatott rá a 

magyar jogszokásra, amely a zsinat kihirdetéstől függetlenül ítélte meg a vegyes házasságok 

érvényességét.798 Feltehetőleg ehhez a kutatáshoz kapcsolható az a rövid beszámoló is, amely 

tárgya szerint a szepességi helyzetet kívánta bemutatni.799 A dokumentum kiemelte, hogy a 

vallási türelem és annak következményei Magyarországon nagyon régi gyökerekkel 

rendelkezik, úgy mint az 1608. évi bécsi vagy „az III. Ferdinánd magyar király és I. Rákóczi 

György erdélyi fejedelem által 1645. december 16-án megkötött linzi béke, melyet az 1647. évi 

                                                           
794 Polidorit 1841. március 23-án, illetve 24-én látogatta meg Lonovics. Beszélgetésüket különösen is elismerő 
szavakkal írta le a csanádi püspök.  „Hosszasan értekezék véle a fenforgó ügy iránt s nézeteit tisztáknak találám.” 
VÁRADY, 1924. 242. Polidori személyiségében hasonlított Lonovics Józsefhez, mindemellett azonos véleménnyel 
voltak a magyar helyzetről. „Ez egy szelid, ájtatos, az egyházi törvényekben igen járatos, de kevés beszédü férfiú.” 
VÁRADY, 1924. 244–245. A közös nézetről a későbbiekben még lesz szó.  
795 Lekötötték egyéb munkálatai, valamint a megfelelő cikkek elolvasásához könyvtáraznia kellett. S.RR.SS., 
AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 88–96. Fasc. 39. fol. 65r.  
796 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 88–96. Fasc. 39. foll. 66r–69v.  
797 A bíboros kutatásait többekközött Jacob Wex és Johann Kugler műveire alapozta. Az előbbi azon források közé 
tartozott, akik szerint Magyarországon egyáltalában nem vagy csak egyes területeken történt meg a kihirdetés. Az 
utóbbi azonban azt állította, hogy Kollonich Lipót érseksége alatt ki lettek hirdetve a kérdéses dekrétumok.  
798 Ehhez két forrást használt. Az egyik egy Rómának írt válasz volt a rozsnyói püspök tollából, amely a nem 
katolikus (haereticus) házasságok érvényességének ítéletétől és annak vitájától való tartozkodásra hívta fel a 
figyelmet.  A másik egy korábban már említett szakirodalmi hivatkozás volt, amely az akatolikus lelkészek előtt 
kötött házasság érvényességét mondta ki a Tridentinumot kihirdető helyeken is. Az itt megemlített rozsnyói 
levélváltásról a bíboros megjegyezte, hogy érdemes lenne további kutatásokat végezni a helyzet tisztázása végett.  
799 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 88–96. Fasc. 39. fol. 74v. 1798. április 16-i állapotokhoz készült a 
dokumentum. 
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diéta hagyott jóvá”, valamint „az éppen csak trónralépő II. Ferenc alatt 1792. évi diéta 26. 

törvénycikkelye, amely 17 §-ból állt.”800 

Mindezzel párhuzamosan és összhangban május 9-én az államtitkár már közölhetett és 

közölt is szentszéki álláspontot801 a vegyes házasságokat illetően, illetve az addig zajló 

tárgyalások eredménytelenségeiről. A nuncius érdeklődését legfőképpen az a rész keltette fel, 

amely felhívta a figyelmet arra, hogy egy magát apostolinak valló birodalom a trienti forma 

mellőzésével kívánná a vegyes házasságok érvényességét elismerni. Az elsősorban 

Magyarországra utaló sorok azonban nem nevezték meg külön a királyságot. Az assistentia 

passiva elismerésére számító területeknél ellenben már névszerint szerepeltek a magyarok, a 

Német Szövetség tartományai mellett.802 Az iratok az egyházi tanításokon túl rámutattak a 

kérdés lényegi elemére: a bécsi kormányzat nem kívánja a lelkiismereti szabadságtól 

megfosztani a nem katolikus lakosokat, ám az egyház feje nem követheti ugyanazon elvet saját 

hívei felé. A lelkiismeret szabadsága független a világi hatalomtól.803 A türelmi rendelet804 

azonban világi törvény létére szabályozza a vegyes házasságokat, amelyet az egyház nem 

fogadhat el, ám még mindig jobb ez, mivel biztosítja a katolikus apa mindegyik gyermekének, 

valamint a katolikus anya leányainak vallásbeli nevelését, így a katolikus egyház elsőbbséget 

élvez a többi felekezettel szemben (!). Hogyan feltételezhető, hogy hasznosabb a teljes 

szabadság, ami mindezt a szülők döntésére bízná, figyelembe véve a vallási közömbösséget, 

amely Európa szerte terjed, valamint a sajtót, amely egyre kevésbé visszafogott még a 

Monarchia kormányzataiban is, és a protestánsoknál számottevően jelenlévő prozelitizmust,805 

amely erőteljes haladásra sarkall? Miként merülhet fel az emberi természet szerint, hogy az a 

hasznosabb, ami az egyház kárára van?806 A pátenst és a vegyes házasságokat érintő, hatályban 

lévő törvények, rendeletek terén sérelmezte, hogy a papság esetében is, akiknek szem előtt kell 

tartani az egyház törvényeit, a polgári szerződés által hivatalos polgárokról rendelkezik, így 

hibásan akarja távoltartani azokat a szentségektől. Ebből a szempontból úgy tűnt Rómában, 

hogy az érintett rendeletek inkább tartják tiszteletben a nem katolikus és a zsidó vallásúakat, 

                                                           
800 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 88–96. Fasc. 39. fol. 74v. Az 1790/91. évi XXVI. törvénycikkelyt 
nem I. Ferenc, hanem II. Lipót alatt alkották meg.  
801 A mellékelt pápai összefoglaló: ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G foll. 748r–749v. 
802 A Német Szövetségen belül nem részletezte az érintett területeket.  
803 „La libertà di coscienza intesa nel senso che ognuno internamente creda e pensi come vuole non é soggetta alla 
potestà civile.” ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 750v. 
804 Hibásan 1781. október 15-re datálta a Türelmi rendeletet.  
805 Ellentétben a pápával, a túlhajszolt vallásosságot mindkét irányból (!) elítélő Széchenyi a következőképpen 
fogalmazott az 1839. december 31-i főrendi ülésen.: „A vallásos buzgóságot én csak addig tartom jónak, míg az 
zelotismusra nem megy által, és míg a szomszédom körébe nem vág, minden mi ezen túl van, poselitismusra hajol, 
de hol van a vonal e kettő közt.” STULLER, II. 645.  
806 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G foll. 751r–v. 
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szemben a katolikusokkal.807 A pátens azonban valamelyest enyhít a helyzeten, miután 

ugyanazt a figyelmet tanúsítja minden fél irányába. Ugyanezt a polgári szerződést sérelmezte a 

házasságkötés terén is, amely elképzeléssel, a világi hatalommal soha nem érthet egyet és azt 

nem hagyhatja jóvá. Mivel dogma szerint is egyedül a katolikus az üdvözítő vallás. Ebből 

kifolyólag nem érthet egyet a lelkiismereti szabadság maximális megosztásásával. Arról sem 

győzhető meg a pápa, hogy az egyenlőség és a szabadság elve, amely kizárja az erőszak minden 

fajtáját, elfogadott lehet egy olyan uralkodó hatalom által, amilyen Ausztria.808  

Nem sokkal ezután Lambruschini teljes mértékben szakított az addigi politikai 

elképzelésével és feladta az utolsó, biztosnak vélt támaszát is, az apostoli király személyében 

való bizodalmát. A diéta konklúziójaként kijelentette, számára egyértelművé vált, a vallásügy 

javasolt kezelését az uralkodó nem tudja Róma vizsgálata nélkül jóváhagyni. Köszönetét fejezte 

ki továbbá a nunciusnak, amiért a kérdésről búzgón és pontosan tájékoztatta a Szentszéket így 

járulván hozzá a vegyes házasságok ügyének kivizsgálásához és megoldásához.809 Altieri 

dícséretét követően a magyar püspöki kar méltatása sem maradhatott el, így a korábban 

széthúzása miatt korholt testület államtitkári elismerésben részesült, amiért nem csak a pápát 

örvendeztették meg, hanem okulására szolgáltak a katolikusoknak Magyarországon és egész 

Németországban.810  

A dícsérő szavak a másik oldalról sem hiányoztak. Miután az „egész művelt Európa 

feszült figyelemmel” kísérte a hazai vallásügyi tárgyalásokat, valóban „büszkén állhat” hogy 

„nálunk szelídebben” intéződött a kérdés, mint külfödön.811 Az államtitkárnak és az ellenzéki 

oldalnak igaza volt. A külföldi mintát követve, a püspökök egyértelmű kiállása az egyház 

tanítása mellett, eredményekkel járt, amelyben jelentős szerepe volt a kitartó ellenzéki 

politikának is. Nagymértékben köszönhette Róma a magyar liberálisok hajthatatlanságának, 

hogy hosszú idő után ismét fogadhatott püspököt Magyarországról. XVI. Gergely 

rendíthetetlen konzervativizmusa azonban a magyar szuverenitásnak kedvezett, miszerint nem 

Bécs rendezte a vegyes házasságokra vonatkozó magyar közjogi kérdéseket Rómával, hanem 

egy magyar pap.  Bécs pedig ez utóbbiban, azaz az állam–egyház szétválasztásának 

mikéntjében kapott jelentőséget a protestáns és katolikusok közös ügyének tisztázásában.  

                                                           
807 Nem nevezve meg pontosan helyet hivatkozott két paragrafusra zsidókat (80. §.) és a nem katolikusokat (72. 
§.) illetően, amelyek kimondják az előbbiek vallási elvek szerinti működését, amit a katolikus féllel szemben a 
szóbanforgó törvények nem tettek meg. ASV Arch. Nunz. Vienna, G foll. 752r. 
808 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol 753r. 
809 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G foll. 870r–v. Lambruschini levele a nunciushoz. Róma, 1840. május 23. 
810 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 281 G foll. 930r–v. Lambruschini levele a nunciushoz. Róma, 1840. június 6.   
811 BODON, 1860. 922, Jeszenák János felszólalása 1839. december 30-án. A báró elismerését fejezte ki, hogy az 
ország „nagyjai” elkötelezték magukat a vallásszabadság mellett. Pályaképéről bővebben PÁLMÁNY I., 2011. 357. 
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5.2.2.3 Lonovics József utazását előkészítő munkálatok 

 

Miután az 1840. január 12-én a magyar püspöki kar a pápai hozzájárulás kérését előirányzó 

„lonovicsi” felterjesztésében az országgyűlést követően kihirdetendő körlevél tartalmát mutatta 

be, későbbi hivatalos kommunikációjukban is tartották magukat ehhez az álláspontjukhoz.812 

Megerősítésére a prímás már másnap, január 13-án körlevélben tájékoztatta püspökeit, hogy az 

eddigi vegyes házassági gyakorlat a Szentszék állásfoglalása után nem tartható fenn. Így május 

6-án óvást emelt a két tábla által elfogadott 21 pontos törvényjavaslat ellen,813 majd egy újabb 

„lonovicsi” előterjesztésben május 10-én maga a püspök kar nyújtotta be ellenvetését a 

királynak. A klérus beadványában a csanádi püspök diétáról jól ismert érvrendszere tükröződött 

vissza, így például: (1) a teljes egyenlőség és viszonosság problémaköre; (2) a felek szabad 

megegyezése a gyermekek vallását illetően; (3) családok békéje, lelkiismeret nyugalma.814  

Az érdemi uralkodói válasz hiányával záruló országgyűlés után, május 14-én 

értekezletet tartottak a magyar főpapok, amely során határozat született arról, hogy a pápát 

értesítik a házasságügynek hazai állásáról, valamint megfelelő útmutatást kérnek Róma 

püspökétől. Bár a püspöki kar jegyzőkönyve nem említette, ám Lonovics 1840 május 21-én, a 

prímáshoz intézett levelében, ‒ amelyben az általa szerkesztett, pápának szánt fogalmazványt 

küldte ‒ már bécsi tapasztalatairól számolt be, miszerint az Apostoli Szentszék szorgalmaz egy, 

a dokumentumok egyszerű elküldésén túlmutató személyes püspöki kiküldetést.   Május 26-án 

Lonovics Metternichhel is közölte a tervezetet. Mindezek eredményeként adatott ki Majláth 

Antalhoz az az 1840. június 2-i legfelsőbb királyi kézirat, amelyben az uralkodó értesítette a 

kancellárt, hogy a pápa hajlandó a kért eljárásmódot megállapítani, így a folyamodvány 

tervezetét hivatalosan is megküldték legfelsőbb véleményezésre és jóváhagyásra.815 Majd ismét 

a többi püspök, valamint a hivők felé történő kommunikáció következett, így a június 16-án a 

főpapok részére megküldött 1840. június 10-én (Integro ferme anno), 1840. július 2-án (Quanto 

                                                           
812 ROSKOVÁNYI, 1842. II. 698.  
813 A 21. pont jelentős részben épült a korábbi 14. pontos javasalatra. Két lényeges eltérés azonban van a két 
tervezet között: az előbbi (1) a vegyes házasságból született, talált és törvénytelen gyermekek vallását illetően 
részletesen kitér, illetve (2) mellőzi az áttérés, valamint a vegyes házasság felbomlásakot a protestáns fél új 
házasságának igényét.  
814 VÁRADY, 1924. 59‒60.; ERDMANN, 2014. 282.; MESZLÉNY, 1934. 406. 
815OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. I. foll. 26r‒79v. A magyarországi püspökök folyamodványa Őszentségéhez és annak 
genezise. (Hopf János (?) jegyzete másolt mellékletekkel.); vö. VÁRADY, 1924. 81. 
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studio) kiadott körlevelek a házasságra vonatkozó katolikus tanokat, valamint a vegyes 

házasságokat, különösen az assistentia passivat tárgyalták.816  

Ezzel párhuzamosan a püspököknek szánt körlevéllel egy napon, azaz június 16-án a 

prímás visszaküldte az általa és a nyitrai püspök, Sztankovics által módosított „lonovicsi” 

tervezetet, valamint tájékoztatta püspöktársát a hercegkancellár azon nyilatkozatáról, miszerint 

Lonovicsot szeretné Rómába küldeni a tárgyalás lebonyolításához. Erre válaszul a csanádi 

püspök június 24-én felhívta Kopácsy figyelmét arra, hogy a folyamodvány ne a kormány 

követsége által küldessék Rómába, hanem a delegált püspök nyújtsa azt át a pápának. A prímás 

elfogadva a csanádi püspök javaslatát, július 31-én nem csupán a végleges érseki levelet küldte 

meg számára,817 de azt is közölte, hogy bár a legfelsőbb utasítás következtében felterjesztette 

az udvari kancelláriához, az a püspöki kar küldöttének fog kézbesítettni.818 Az 1840. július 21-

i uralkodói döntés értelmében Majláth hivatalosan is közölte a magyar és osztrák püspöki 

folyamodások átadására, valamint a Szentszékkel folytatott tárgyalásokra vonatkozó római 

kiküldetés tényét a csanádi püspökkel.819 A felkérő elnöki levélről augusztus 18-án értesítette 

elöljáróját a későbbi delegált. Kérdésként vetette fel, hogy miután a vegyes házasságok 

kérdésében az osztrák tartományokra is megbízást nyert, a kormány vagy ‒ legalább 

Magyarországot illetőleg ‒ a püspöki kar nevében kellene-e eljárnia. Amennyiben az utóbbi 

lehetőség érvényesül, szükségesnek tartotta, hogy a püspökök részéről megbízólevelet 

küldjenek számára. Kérésének megfelelően megkapta a credentionalis-t a püspökök és a prímás 

nevében.820 

 

5.3 Fama volat: Lonovics József hírneve 

5.3.1 Lonovics megítélése Bécsben  

 

A bécsi Lonovics-kép feltérképezéséhez Metternichen keresztül vezet az út. Ahhoz, hogy 

lássuk a csanádi püspökről kialakult udvari véleményt és összevethessük azt akár magyar akár 

                                                           
816 VÁRADY, 1924. 61.; VARGA, 1980. 215–216. 
817 Az „Integro ferme anno” kezdetű prímási levél dátumával egyezően, azaz hivatalosan 1840. június 10-án 
Kopácsy, Klobusiczky és Pyrker a pápának is írt a kialakult helyzetről, amelyben hozzáfordultak tanácsért. 
Kopácsy József, Klobusiczky Péter, Pyrker János László levele XVI. Gergelyhez. Pozsony, 1840. június 10. 
S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 40. foll. 98r–106r.; PRIMETSHOFER, 1967. 136. 
818 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. I. foll. 26r‒79v. A magyarországi püspökök folyamodványa Őszentségéhez és annak 
genezise. (Hopf János (?) jegyzete másolt mellékletekkel.) 
819 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 2r‒4v. Majláth Antal levele Lonovics Józsefhez. Bécs, 1840. július 22. 
820 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. I. foll. 26r‒79v. A magyarországi püspökök folyamodványa Őszentségéhez és annak 
genezise. (Hopf János (?) jegyzete másolt mellékletekkel.) 
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római társával, az államkancellárra indokolt fókuszálnunk. Mindenekelőtt érdemes azt 

megvizsgálni, milyen információkkal bírt Bécs Lonovics politikai beállítottságáról.  

Reviczky utódja, Pálffy Fidél821 már 1837-ben a lehetséges prímásjelöltek között 

említette a csanádi püspököt. A kancellár szerint Lonovics tehetséges és tanult, aki nemesi 

származása nélkül, saját kiválóságának köszönhetően képes volt jelentős életpálya befutására. 

Bár az összes jelölt közül őt tartotta a legalkalmasabbnak, a hierarchia tiszteletbentartása okán 

mégsem a néhány éve kinevezett főpapot jelölte meg az első helyen.822 A kancellár azonban 

nem adta fel Lonovics mihamarabbi pozicionálását. 1838. január 14-én javasolta a csanádi 

püspök titkos tanácsosi kinevezését.823  

Az 1839–40. évi országgyűlésről beérkező titkos jelentés824 a régebbiekhez hasonlóan 

ismételten a megbízhatók oldalához sorolta Lonovics Józsefet. A korábbiakkal ellentétben 

azonban ez a beszámoló jelentősebb terjedelemben tárgyalta a püspök személyét, felszólalásait. 

Tudományokban képzett, jótékony, szorgalmas főpapnak ábrázolták, aki hírnévnek és 

népszerűségnek örvendett, erkölcsösnek, valamint kapcsolataiban jó névnek számított, aki 

királynak, az országnak és az egyháznak egyaránt nagy hasznára lehet majd.825 A leírás 

ismételten utalt az 1830. és 1832–36. évi diétai szereplésére, amelyekhez hasonlóan a 

szóbanforgó országgyűlésen tett felszólalásait is az „alapos” és „jó szellemiségű” jelzőkkel 

illette. Az 1839–40. évre vonatkozóan azonban már dátum pontossággal jegyezték fel beszédeit, 

vagyis nagyobb figyelmet fordítottak rá köszönhetően a püspöki kinevezésnek, illetve korábbi 

politikai pályafutásának.  Elismerően szólt a jelentés a Ráday-ügy kapcsán, amikor is a püspök 

„kiváló beszédet” tartott a királyi propositiok elsőbbsége mellett,826 továbbá a szólásszabadság 

ügyében tett felszólalásairól.827 Megemlítette ugyanakkor, hogy a január 2-án a törvénytelen 

gyermekek hitének tárgyalásakor főszónoka lett annak a pártnak, amelyik ellene volt, hogy a 

törvényesítésekor az anya vallásában kell a gyermekeknek maradni. A reverzálisok ügyében 

tett február 25-i felszólalását a legkiválóbbnak értékelte a beszámoló. Hangsúlyozta. hogy 

                                                           
821 Pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY, 2011. 160. 
822 HERMANN, 1934. 34. 
823 MNL Ol A 45 1840:494.  
824 A titkosrendőri jellemzések készítőiről bővebben: PAJKOSSY, 2001. 458–462.; PAJKOSSY, 2006. 25–52.; 
MELKOVICS, 2014. 183–200. 
825 Érdemes megemlíteni, hogy a jelentés pozítiv leírásában csupán egyetlen tétel említett negatívumot: „[…] und 
der selbst nach der Meinung seiner geistlichen Brüder in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten sehr 
brauchbar, mit etwas weniger eitlem Selbstlobe […]” Lonovics József. MNL OL I 58 – Jelentések a magyar 
országgyűlések tárgyalásairól – 10. d. Prímás, érsekek, püspökök az 1839–1840. évi országgyűlésről. Ez a 
kijelentés összecseng a korábbi, szemináriumi jelentésekkel. Lehetséges, hogy a gyors karrierre neheztelő társakról 
lehetett szó, akikről a nunciusi jelentésekben is lehetett olvasni.  
826 STULLER, I. 266-267; ERDMANN, 2014. 148. 
827 ERDMANN, 2014. 154–155. Vö. IPOLYI, 1868. 31 
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Scitovszky János, pécsi és Lajcsák Ferenc, nagyváradi püspököt is ügyesen védelmébe vette, 

az utóbbiról kijelentvén, hogy hitéből fakadó kötelességtudatból tette, amit tett. A reverzálisok 

ügyében tartotta magát a korábbi felsőtáblai üzenetekhez. Nagy tudásának és szép beszédének 

köszönhetően általános csodálatot vívott ki magának és teljes figyelmet minden oldalról. Nem 

utasította el ugyanis, hogy az ellenzéki fiatal mágnásokkal kapcsolatban álljon, de ebben a 

tekintetben is a kormányzati érdekeket tartotta szem előtt.828 Látható, hogy Lonovics megítélése 

nem változott az évek során Bécsben. Bár a titkos jelentés csak országgyűlési tevékenységét 

taglalta, idővel a meglehetősen hosszú visitatio canonica jelentései is pozitívumnak számítottak 

az udvar szemében. 

Az alapos tudással rendelkező Lonovics nem rejtette véka alá különvéleményét a 

gyermekek vallásának kérdésében a vegyes házasságok terén. Mértéktartó szónoklatai távol 

álltak minden szenvedélyességtől. Ez a három elem: (1) tudása, (2) visszafogott stílusa, 

valamint (3) a lelkiismereti szabadságot mindkét oldal (világi és egyházi) részéről szem előtt 

tartott különvéleménye felkelthették Metternich figyelmét. Az államkancellár április 5-i 

dátummal kapott értesítést arról, hogy nem őt, hanem egy püspököt vár XVI. Gergely a 

tárgyalások lebonyolításához.829 Kérdés, vajon április 11-i beleegyező válaszával már biztos 

volt-e az államkancellár Lonovics személyét illetően? Annyi bizonyos, hogy május 11-én kérte 

fel a csanádi püspököt a követi szerepre,830 akinek nevét június 6-án közölte Lützowval. Már 

ekkor pozitívan nyilatkozott az államkancellár a csanádi főpapról, aki szerinte a magyar 

püspöki karban kiváló helyet foglalt el és nagy tekintélynek örvendett a felsőtáblán.   

A fentebbi kérdésből fakadóan is adódik a felvetés: mennyiben volt/vált Metternich 

politikájának kiszolgálója/kiszolgálójává Lonovics József? Erre a diétai események, a 

tárgyalások, az elért eredmények együttes vizsgálatával lehet pontosan válaszolni. Sokatmondó 

azonban az 1840. február 18-i expozé tartalma és annak szentszéki reakciója. Metternich 

jogosan sürgette a mindenki felé egyenlő mértékben megvalósuló lelkiismereti szabadságot, 

míg a pápa jogosan sürgette ugyanezt a katolikus hívei tekintetében, amit elsőként a 

püspökeivel való ismételt kapcsolatfelvétel lehetőségében értelmezett.  A magyar fél, azaz a 

püspök Lonovics pedig érdekelt volt mindkettő oldal elképzelésében. Az államkancellár 

azonban kategorikusan elvetette a vegyes házasságokon túli egyéb sérelmek felvételét a 

                                                           
828 Lonovics Joseph. MNL Ol I 58 10. d. Vö. MNL OL I. 58 11. d. 1839–1840. évi magyar országgyűlés. 
Államkonferenziaügyiratmellékletek: az 1839–40. évi országgyűlés és felsőtábla résztvevőinek jellemzése. „Von 
Csanád – Lonovics: Das gröβte Talent der ungarischen Geistlichkeit. Gränzenloses Wissen, hinreissende 
Beredsamkeit. Von Freund und Feind geliebt, geachtet, bewundert.”  
829 VÁRADY, 1924. 76 
830 „Herczeg Metternich ugyan azon estve, mellyben a Dieta béfejezésére Ő Felsége kiséretében Pozsonyba jött, 
magához hivatott s a Római követség felvállalására felszólított.” VÁRADY, 1924. 265. 



158 
 

tárgyalások során, a pápa pedig kategorikusan elvetette a további engedményeket a katolikus 

házasságok érvényessége terén. Lonovics azonban, a sajátos magyar állapotoknak megfelelően 

elvetette mindkettő kívánalmát: megkapta a kért engedményeket, miközben tárgyalt a 

házasságokon túl az egyházat érintő egyéb témákról is. Ezzel a „magyar különvéleménnyel” 

szemben Metternich (ahogyan a pápa is) tehetetlennek bizonyult.  

 

5.3.2 A nuncius véleménye Lonovics Józsefről bécsi „visszhanggal” 

 

Lonovics József ismert volt Róma előtt a kiküldetését megelőző időszakban. Nem csupán a 

státuszbeli, azaz püspöki feladataiból származó hivatali kapcsolat tapasztalatai alapján volt 

elképzelésük személyéről, de az 1839–40. évi diétáról beérkező folyamatos nunciusi jelentések 

és országgyűlési tudósítások központi egyházi szereplőjeként is volt róla információja a pápai 

udvarnak. Tudvalevő, hogy pusztán már a kiküldetés ténye örömmel töltötte el a pápát és éppen 

ezért nagy reményekkel fordult a delegált főpap irányába is. Ennek megfelelően személyét már 

jóval utazása előtt megkülönböztetett figyelem övezte Rómában.831 A pápa a kiküldetésben – 

helyesen (!) – egy új kor kezdetét vélte felfedezni a Habsburg Monarchia és az Apostoli 

Szentszék kapcsolatában.  

 A bécsi nuncius, Ludovico Altieri június 3-án írt először név szerint Lonovicsról a római 

államtitkárságnak.832 Beszámolóját azzal kezdte, hogy a Pozsonyban ülésező püspöki kar 

egyhangú, a pápának szóló folyamodását a csanádi püspök készítette.833 Mivel Lonovics már 

akkor nem tartotta elegendőnek az assistentia passiva alkalmazását,834 így a dokumentumot a 

prímás, Kopácsy József, a győri püspök, Sztankovics János és a nyitrai püspök, Palugyay Imre 

javították. Altieri szerint ezzel igyekeztek Lonovics társai elkerülni azt a látszatott – elsősorban 

a prímás és a „legműveltebbek”, valamint „lelkiismeretesek” –, hogy a csanádi püspökkel 

azonos véleményt képviselnek. Megemlítette azonban, hogy vannak, akik osztják Lonovics 

véleményét, arra hivatkozván, hogy a vegyes házasságokban való részvétel egyszerűbb 

gyakorlat és összehangoltabb az újítást célzó elképzelésekkel. A püspököt nagyon 

                                                           
831 Rudolf Lützow gróf, római osztrák követ június 20-i levelében beszámolt Metternichnek, mekkora örömet 
okozott a pápának Lonovics küldetése. Az egyházfő a követet kérdezte a csanádi püspök személyét illetően. 
VÁRADY, 1924. 79.  
832 Altieri levelének fogalmazványa. S.l., 1840. június 3.  ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 194r–199v. 
833 A diétát követő tanácskozásukon, május 14-én kapta a szerkesztési feladatot Lonovics a püspöki kartól. 
HERMANN, 1934. 24.  
834 Hermann feltételezése szerint a nuncius a prímástól értesülhetett erről a különvéleményről. vö. HERMANN, 
1934. 24. Hermann feltételezése helytálló, mindamellett, hogy más forrásokból is tudhatott róla. Ezt támasztják 
alá a beszámoló következő részei is.  
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dicséretesnek tartotta egyedülálló elméje és sok erénye miatt. Mindezek ellenére aggodalommal 

töltötte el, hogy még Lonovics tisztánlátását is befolyásolhatják azok, akik úgy vélik, hasznára 

lehetnek az egyháznak a világi politika oldaláról, és ezáltal a püspök akár azon rosszándékúak 

eszközévé is válhat.835  

A nuncius, ahogy korábban, most sem rejtette véka alá a magyar egyházi ellentéteket. 

Így megírta az államtitkárnak, hogy miután Lonovics kiváló beszédeivel megvédte az egyházat 

a diétán, több dicséretet kapott maguktól a protestánsoktól. Kevésbé kedvezett szerinte a 

katolikus ügynek az is, hogy úgy nevezték őt mint egyedüli a püspökök között, aki valóban 

ismeri az egyház papjainak jogkörét és összhangba hozza azokat a törvényekkel, valamint az 

állam jogaival. Beszédei nem tartalmaztak semmi „ortodoxiát”, de mondatainak fordulataival a 

tárgy kifejtésében, érveléseiben, olyan módot tudott találni, amely mindegyik oldalnak tetszett 

és elégedettségére szolgált. Éppen ezért a nádor és más kormányzati vezetők, kedvelvén az 

összes felekezet közötti békéltető mértékletességét, gyakran tárgyaltak a főpappal a többiek 

kizárásával, túlzott elsőbbséggel, és kimutatták, mennyire nagyon adnak a tanácsaira és 

véleményére. A nuncius szerint természetes volt, hogy ez nem tetszett sem a püspököknek sem 

a „helyesen gondolkodóknak”, akik valamiféle rejtett csapdát sejtettek a háttérben, ami nem a 

nyílt erőszakosságra, hanem a befolyás megszerzésére törekedett.  Ennek fényében hívta fel 

Luigi Lambruschini államtitkár figyelmét arra is, hogy épp Lonovics jóvoltából értesültek a 

püspökök Metternich elképzeléséről a kérdést illetően. Közismert volt Lonovics 

különvéleménye, így a nuncius is beszámolt Rómának arról, hogy a trienti forma alóli felmentés 

szükségességét valló csanádi püspök a hosszú megbeszélésekkel és súlyos beszédekkel tarkított 

májusi püspöki ülésen is kifejtette eltérő álláspontját. 

A nuncius azonban nem csupán a magyar diétai, valamint püspöki véleményeket, hanem 

a bécsi „visszhangot” is ismertette a kiküldendő személyről. Az Apostoli Szentszék és az 

Osztrák Monarchia kapcsolatának rendezésében főszerepet vállaló államkancellár 

elmagyarázta neki, miért kell különösen is megbecsülni a magyar püspököt. Világossá tette 

számára a tervet, miszerint a kérelmező püspöki levelet Lonovics Józseffel küldi ki, azért, hogy 

tárgyalásokat folytasson a pápával a házasságok ügyében. Metternich szerint egyedül Lonovics 

volt képes arra, hogy megértesse az egyház vezetőjével a magyarországi nehézségeket a kérdést 

illetően, nemkülönben a Monarchia egyéb részeire vonatkozólag.836 A terv gyorsan terjedt 

                                                           
835 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 195r. vö. PRIMETSHOFER, 1967. 135. 
836 Prágai események kapcsán is megemlítette Lonovicsot a nuncius, mivel Metternich az egész birodalomra 
vonatkozólag kívánta rendezni a kérdést. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 198r. 
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Altieri szerint, aki – a prímás beszámolója alapján837 – arról is értesítette az államtitkárt, hogy 

június 2-án838 Metternich javasolta a prímásnak, hogy az uralkodónak írt válaszlevelükben a 

püspökök fogalmazzák meg kérésüket: egyikük küldessék ki a személyes tárgyalások céljából. 

Az államkancellár biztos volt benne, hogy mihelyt megérkezik a levél, az uralkodó a csanádi 

püspököt fogja jelölni az utazásra.839 A prímás engedett a kérésnek. Szóvá tette azonban a 

csanádi püspök expedícióját tárgyalók, azaz Alois Jüstel bécsi államtanácsos, Mailáth Antal 

magyar udvari kancellár és az államkancellár előtt azon kitételét, hogy a jelölt csak (!) a főpapi 

közösség kéréseit tolmácsolhassa, különben a kiküldetés haszontalan és törvénybe ütköző, sőt 

akár kártékony is lehet. A prímás pünkösd ünnepét követően ígérte a kész szöveget, mert, 

ahogyan a többiek, ő is az uralkodói elképzelésnél hamarabb szerette volna elküldeni a levelet. 

A nuncius beszámolója szerint a király is részt vett a kérdéses megbeszélésen, hiszen Kopácsy 

neki és a magyar kancellárnak840 magyarázta el „ismét”841, miért nem javasolt a küldemény 

késleltetése.842 

A nuncius szerint a kiküldetés megosztotta a véleményeket. Voltak, akik eredményeket 

vártak tőle, ám voltak, akik a bécsi kormány megbízottját, kiszolgálóját látták Lonovicsban. Ő 

maga örült a csanádi püspök személyének. Intézkedéseit biztosnak vélte, és olyan szereplőnek 

láttatta, aki szilárdan képviseli majd az udvari kormányszékeknél azokat a nagyon hasznos 

javaslatokat, amelyek egyrészt hatással lesznek a kevésbé szabályszerű véleményekre, 

befolyásokra, valamint elterjesztik a Szentszék valós alapelveit a Magyar Királyságban, ahol 

Lonovics tekintélynek örvend. Éppen ezért nem kételkedett a nuncius abban, hogy az „igen 

tehetséges” és „széles látókörű csanádi püspök” alkalmas a szentszéki tárgyalásokra.843 

Lonovics kiküldetésének várható hosszú távú hatásait szemlélve a nuncius arról számolt 

be,844 hogy tervét a Német Szövetségre vonatkozólag is szerette volna megvalósítani 

Metternich. A prímás a szükséges feltételek hiányában nem látta kivitelezhetőnek az elképzelést 

                                                           
837 A tárgyalás leírása végén Altieri megjegyezte, hogy minderről Kopácsy számolt be neki. ASV Arch. Nunz. 
Vienna, 280 C fol. 196v. 
838 Nem dátumot közölt, hanem a „tegnap” kifejezést használta. 
839 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 194r–196r. 
840 Vélhetőleg nem önálló meggyőződésről lehet szó, csupán a kancellár nem kívánt az uralkodói véleménytől 
eltérő álláspontra helyezkedni.  
841 Feltehetőleg a kérdést húzni szándékozó uralkodót több ízben kellett meggyőzni a tárgyalás során a levél 
mihamarabbi elküldéséről. Ezzel a további tárgyalásokat kívánta biztosítani Kopácsy. 
842 Kopácsy érvelésében a nunciatúrára hivatkozott, miszerint a hosszas várakozás során egy másolatot kellene 
küldeni a nunciatúrán keresztül. vö. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 196v. Ennek ellenére Kopácsy arról 
biztosította a nunciust, hogy szeretne másolatot küldeni neki a levélről, hogy előzetes információkkal bírjon az 
államtitkár a tartalmat illetően.  
843 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 197v. 
844 Értesüléseit a prímás és a magyar udvari kancellár megbeszéléséire alapozta.  
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mindamellett, hogy végzetes hibának is tartotta azt az egyház számára.845 Biztosította továbbá 

a nunciust, hogy ő és társai teljes mértékben a pápa döntésére bízzák magukat. 

Altieri tehát támogatta Lonovicsot és kiküldetését, ám értesült az eltérő véleményekről 

is, saját álláspontjáról azonban hallgatott. Ennek az lehetett oka, hogy nem volt járatos a magyar 

politikában, illetve Metternich terveiről legtöbbször csak utólag értesült. A nuncius által 

közvetített prímási kép is egybevágott Kopácsy korábbi leveleivel. Az új magyar prímás nem 

fogalmazott meg különösebb ellenvetést Lonovics személyével szemben. Csupán annyit emelt 

ki vele kapcsolatban, hogy nem osztja különvéleményét. Ezzel párhuzamosan Kopácsy nem 

tört pálcát a magyar liberális politika felett sem. A lényeget abban látta, hogy biztosítsa Rómát, 

az ő vezetése alatt a magyar püspökök teljes mértékben alávetik magukat a pápai döntésnek.846 

A beszámolóból is érezhető volt, felgyorsultak az események a magyar ügy, illetve Lonovics 

József személye körül. Ennek és a nunciusi kötelességtudásnak köszönhetően a következő 

beszámoló a csanádi püspök utazásáról két nappal később el is készült.847  

A június 5-i jelentésben először Metterniché volt a főszerep, akinek az egyházért tett 

munkásságát a nuncius pozitívan értékelte. Lonovics utazásához, ahogyan a pápa, Altieri is 

nagy reményeket fűzött. Szerinte ez éppúgy hasznára lesz a királynak, ahogyan a püspököknek, 

illetve a német területeknek is. Ehhez kapcsolódóan tért ki ismét a csanádi főpapra, miszerint 

az államkancellár hosszasan dicsérte Lonovicsot. Szerinte is elmélyült tudással rendelkezett a 

püspök a szent és profán tudományokban egyaránt, amelyek a német, illetve egyéb területeken 

használatosak.848 Altieri biztos volt benne, hogy mindezek fényében Lonovics meg fogja kapni 

a kérdéses dokumentumokat. Megemlítette továbbá, hogy a csanádi főpap inkább latinul szeret 

beszélni, mintsem franciául, mivel ezt a nyelvet nem ismeri annyira jól, hogy használni is tudja, 

habár az irodalmát megérti. A kiküldetés várható időtartamát csupán néhány hétre becsülte.849  

Látható, hogy Lonovics tudása és a hatékony közvetítésre alkalmas képessége 

Metternich figyelmét sem kerülte el. Rokonszenve a hasonló egyházpolitikai elképzeléseikre 

épült. Szimpátiájával azonban nem volt egyedül.850 Altieri szerint a királyi kormányzat részéről 

                                                           
845 A prímás ehhez kapcsolódóan megjegyezte, hogy a franciák mindenkori fellépése a németországi protestánsok 
jogaiért kárt okoz a katolikusoknak. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 198v.   
846 Mennyiben gondolta ezt komolyan, kérdéses az ismert janzenista vádak fényében. Mindenestre az biztos, hogy 
ezáltal is erősítette a magyar kiküldetés szükségességének tényét és biztos megvalósítását. 
847 Altieri levelének fogalmazványa. S.l., 1840. június 5. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 212v–214v. 
848 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 213v.  
849 A korábban ígértekkel összhangban ismét megemlítette, hogy az elkészült dokumentumokról mihamarabb 
értesíteni fogja az államtitkárságot.  
850 Ezt igazolta Lonovics királyi megbízása is, amely az elhunyt nagyváradi görög katolikus püspök 
egyházmegyéjének zavaros gazdasági helyzetének áttekintésére vonatkozott. Az uralkodó, a nuncius szerint 
jogkörét túllépve, kérte fel a feladatra a csanádi püspököt. Az uralkodói „túlkapást” Altieri csak egy rövid 
félmondattal magyarázta, miszerint „azt hiszi, joga van hozzá”. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 214r. 
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olyan egyedülálló bizalom övezte a csanádi püspököt, hogy az államkancellárral együtt biztosak 

voltak abban, Lonovics József egy nap prímás lesz.851 

 Ezt követően, június 6-án értesítette Lützowot Metternich, hogy a Habsburg uralkodó 

felhívta a német tartományok érsekeit és a prímást, hogy a vegyes házasságok ügyében 

forduljanak a pápához. Ők ugyan külön-külön válaszoltak, a magyarokat ellenben egységesen 

Lonovics József fogja képviselni Rómában. A püspök érdemeit, diétai helytállását a követtel is 

ismertette az államkancellár.852 Az erre érkező válaszlevél a már ismert rendkívül pozitív pápai 

hozzáállást tolmácsolta. Ezzel párhuzamosan és hasonló tartalommal érkezett levél az 

államtitkárságról is a nunciushoz.853 A pápai reakció tekintetében ő is páratlan elégedettségről 

számolt be megerősítve a követi jelentést, miszerint a hír kapcsán XVI. Gergely új kilátásba 

helyezte a pápai állam és a Monarchia kapcsolatát.854 Saját részről azonban már kevésbé volt 

derűlátó. Reményét fejezte ki, hogy a pápai várakozásokat igazolják majd az események is. 

Ebből kifolyólag, bár név szerint nem említette Lonovicsot, de meggyőzőnek vélte Metternich 

beszámolóját róla, azaz remélte, hogy egy olyan tárgyalóképes partnert kap személyében, aki 

képes feloldani a Monarchia és a pápaság között kialakult patthelyzetet. 

Az államtitkári levélre, azaz Lonovics utazásáról az utolsó értesítést július 3-án855 küldte 

el a nunciatúra.856 Ebben az államkancellár és Lonovics jövőbeli tárgyalása857 mellett már 

uralkodói nézőpontról is tudósított a nuncius. Altieri szerint a király nem kevesebbet mondott 

neki, minthogy, mennyire nem örülne, ha sikertelen lenne Lonovics kiküldetése. Aggályai a 

közvélemény megítéléséből fakadtak, amely várhatóan úgy fog vélekedni, különösen a többféle 

terület képviseletéből kifolyólag, hogy a püspök kiküldetését a klérus helyett az udvar rendelte 

el. Ennek következtében úgy gondolják majd, Bécsnek vallási kérdések helyett politikai 

természetű útmutatás miatt kellett Rómához fordulnia. Ezt követően egészen szeptember 27-ig 

                                                           
851 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 214r. 
852 VÁRADY, 1924. 79. 
853 Lambruschini levele a nunciushoz. Róma, 1840 június 20. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G foll. 1022r–v. 
854 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 G fol. 1022r. 
855 Erre a választ július 18-án készítette el Lambruschini. Rövid levelében megismételte a kiküldetés pozitív 
reakcióit, valamint értesítette a nunciust, hogy mindezeket közölte a Monarchia követével is. Lambruschini levele 
a nunciushoz. Róma, 1840. július 18. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281. H fol. 110r.  
856 Altieri levélfogalmazványa. S.l., 1840. július 3. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 232r–233v.  
857 Metternich még cseh birtokainak felkeresése előtt szeretett volna találkozni Lonoviccsal. Meszlényi szerint 
azért, hogy elkerülje a látszatát is annak, hogy kiküldetés a kormány megbízásából történik. MESZLÉNYI, 1934. 
417. A fentebbiek ismeretében a bécsi tárgyalás sürgetésének inkább gyakorlati okai voltak. Az államtitkár még 
nyári pihenője előtt szerette volna rendezni a kérdést.  
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nem írtak külön a csanádi püspökről a bécsi nunciatúrán, a vegyes házasságok témája azonban 

napirenden maradt annak levelezéseiben.858  

A nyári hónapokat követően az utazás kérdése szeptember végével került ismét előtérbe. 

Lonovics szeptember 13-án indult el Temesvárról Fábry Ignác kanonokkal együtt. Szeptember 

21-én érkeztek meg Bécsbe. Utazásuk során több pihenőhelyen is megálltak, így például Budán 

és Esztergomban. A nádorral, 859 valamint a prímással tárgyalt az időközben felmerült, főleg 

Pest megyei eseményekről.860 A vármegye augusztus 27-i gyűlése kimondta ugyanis, hogy az 

assistentia passiva az 1790/91:XXVI. törvénycikkellyel ellentétes, így az áldást megtagadó 

papok – az 1647:XIV. törvénycikkely alapján – kereset alá vonandók és esetenként 600 ft 

pénzbírsággal büntetendők.861 Szeptember 27-én862 írt ismét a nuncius Lambruschininek. 

Röviden vázolta a már Rómában is ismert magyar állapotokat, majd megemlítette, hogy 

megérkezett végre Bécsbe a „régóta várt” Lonovics. A beszámoló alapján bizonyos, hogy 

Altieri ekkor találkozott először a csanádi püspökkel, aki rögtön elnyerte a nuncius 

rokonszenvét rövid beszélgetésük során. Nagyon elégedett volt a delegálttal, akinek 

méltóságteljes személye szerény beszéddel, kötelességtudással társult, valamint a katolikus 

egyházzal szembeni ügybuzgalma vitán felül állt. A kiküldetés szempontjából hasznosnak vélte 

és külön kiemelte óvatos beállítottságát. Lambruschini október 10-i válaszából azonban 

látszott, hogy mindez még nem győzte meg Lonovics személyét illetően, de elismerte a nuncius 

igyekezetét.863 

 

5.3.3 Róma véleménye Lonovics Józsefről 

 

Nem csupán a nuncius információi alapján, hanem a pápai udvarban keletkezett iratok 

segítségével is jól nyomon követhető, miként növekedett hónapról–hónapra Rómában a 

látogatás és a küldött személy iránti érdeklődés. Metternich már februári küldeményében, habár 

                                                           
858 Altieri levélfogalmazványa. S.l., 1840. augusztus 5. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 260r–263r.; Altieri 
levélfogalmazványa. S.l., 1840 szeptember 7. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 274r–275r.; Altieri 
levélfogalmazványa. S.l., 1840 szeptember 11. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 277r–v. 
859 1840. szeptember 17-én tárgyalt a nádorral. OSzK. Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 9r‒v. Stofffer József nádori 
igazgató levele Lonovicsnak. Buda, 1840. szeptember 17. 
860 MESZLÉNYI, 1934. 417. Az uralkodó eredetileg szeptember 15-re kérette Lonovicsot, aki azonban bevallása 
szerint nem tudott szeptember 14. előtt indulni. Bécsi érkezését szeptember 17-18-ra becsülte. OSzK Kt. Fol. Lat. 
4065. II. foll. 4r‒v. Lonovics József levelének sajátkezű fogalmazványa Bedekovich Lajoshoz. s.l. 1840. 
szeptember 8. 
861 HERMANN, 1934. 14–16, 23. 
862 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll. 279r–280r. 
863 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 H foll. 487r–v. 
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röviden, de írt a magyar törvényhozásról. Tagadta, hogy a világi eszközökön keresztül 

biztosítani lehet a vegyes házasságokban születendő gyermekek katolikus neveltetését.  Erre 

vonatkozólag jegyezte meg, hogy Magyarországon az uralkodó a diétával együtt alkotja a 

törvényeket, és a szerződés jellegű, kérdéses szabályozásnál is ez a rendszer érvényesül. A pápa 

kiegészítette a megállapítást, miszerint ettől még az egész Monarchiára vonatkozólag nem lenne 

akadálya a katolikusok érdekvédelmének.864 Lambruschini a dokumentumhoz készített 

feljegyzéseiben nem tért ki külön a Magyar Királyságra.865 Áprilisban azonban a pápa 

hajthatatlansága őt is végérvényesen a magyar helyzet rendezése felé terelte.866 Ezt követően 

májusban Paolo Polidori bíboros867 közvetítésével a Szentszék előtt is ismertté váltak az 

egyházi törvények kihirdetésének hazai hiányosságai. Június és július hónapok folyamán pedig 

a nunciuson keresztül személyre szabott információkat kaptak a kiküldendő Lonovicsról. Így 

tehát érthető, hogy augusztusban a pápa még Castel Gandolfó-i nyári rezidenciájából is küldött 

levelet Magyarország ügyében.  

1840. augusztus 24-én XVI. Gergely aggályát fejezte ki az államtitkárnak, hogy a 

magyar püspöki kar levelének tartalma nem az lesz mint, amit előzetesen jelentettek. Az 

azonban nagy „gonoszság” lenne, ahogyan ő fogalmazott.  A pápa aggodalmát az okozta, hogy 

nem az egyházi előírásoknak megfelelően szerették volna intézni a vegyes házasságokat 

Magyarországon, hanem azokon túlmenően kérnék a papi jelenlétet a protestáns esküvőn. Az 

egyházfő szerint nyilvánvaló volt, hogy a papi részvételt szeretnék majd szabályozni a 

törvényen keresztül is, amelyet megalkot a polgári kormány. Egy ilyen körlevél felvetné az igen 

tiltott közeledést a protestánsok felé, amelyben a házasság szentsége profanizálódna és okot 

szolgáltatna a házasság megvetésének. Ennek fényében közölte az államtitkárral, hogy értesítse 

a követen keresztül Metternichet, hogy egy ilyen körlevelet soha nem fog jóváhagyni. Azt, hogy 

mennyire nem tudott a pápa napirendre jutni a magyar helyzet felett, jelezte elköszönő mondata 

is. Elnézést kért, de nem hagyta nyugodni a dolog, ezért határozott úgy, hogy mindezt 

megírja.868  A következő napok eseményei valamelyest azonban megnyugtatták XVI. Gergelyt. 

                                                           
864 XVI. Gergely feljegyzése s.l. s.d S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 40. foll. 49r–v.  
865 Lambruschini feljegyzése a pápai sérelmekről. s.l. s. d. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 40. 
foll. 58r–59v.; Lambruschini feljegyzése az assistentia passivaról s.l. s. d. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, 
Pos. 96. Fasc. 40. foll. 66r–69r. vö. VÁRADY, 1924. 76. Eredetileg a pápa egy irattal szándékozott válaszolni, 
Lambruschininek nagy nehezen sikerült rávenni, hogy a két ügyet válassza külön.  
866 Fogalmazvány és tisztázat a Magyar Királyságot illetően Lützow részére. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, 
Pos. 96. Fasc. 40. foll. 72r–80v.  
867 A bíboros készített vizsgálati anyagot a Tridentinum magyarországi kihirdetését illetően. 
868 Gergely levele Lambruschinihez. Castel Gandolfo, 1840. augusztus 24. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, 
96. Fasc. 40. foll. 91r–v.  
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 Augusztus 26-án már arról írt Róma püspöke, hogy Vincenzo Macchi bíboros869 

levelével összhangban egyetért a magyar püspökök január óta javasolt körlevelének 

tartalmával, amely teljesen különbözik attól, amiről az eddigi levélváltások tanúskodnak. 

Beszámolt egy magyar, kétszemélyes látogatásról is. A rögtönzött delegáció egyik tagja 

„professore Vass”870 volt, akiről, beszélgetésüknek köszönhetően, elismerően nyilatkozott az 

egyházfő. A társalgás főtémája a L’Univers cikke volt, amelynek tartalmát helytelennek vélték 

a magyarok, hiszen a kérdéses püspöki körlevél teljes mértékben az apostoli brevek 

szellemében íródott.871 Ezt hallván megnyugodott maga a pápa is. Vassnak azonban kételyei 

voltak a dokumentum erejét illetően, mely meglátását közölte a pápával is. Ezzel XVI. Gergely 

is egyetértett.872 További megnyugtatásként Lambruschini augusztus 29-i válaszában 

tájékoztatta a pápát, hogy elküldte a nunciusnak a kért üzenetet, illetve közölte vele Lützow 

kijelentését, miszerint a magyar körleveleket maguk a püspökök alkották és valóban helytelen 

megállapításokkal bírt az ügyben az említett francia cikk.873 Lonovicsról azonban egy szó sem 

esett sem a pápa sem az államtitkár részéről.  

 

5.4 Lonovics utazása 

 

A nuncius is tisztában volt a bécsi tárgyalások szükségességével, így nem tartotta lehetségesnek 

a Lonovics-misszió október 15. előtti indulását. Igaza lett. A prímás, Lonovics és Metternich 

„közös” célkitűzései csupán október 16-ára körvonalazódtak. (1) A fennálló törvény értelmében 

a vegyes házasságokat a katolikus pap előtt kell megkötni, reverzális hiányában pedig kizárólag 

assistentia passiva lehetséges, amelyre engedélyt kell kérni a Szentszéktől. (2) A vőlegény 

lelkésze előtt kötendőek a vegyes házasságok az 1839-40. évi diétán elfogadott törvényjavaslat 

értelmében, így annak szentesítése előtt kell kérni a Szentszéktől a trienti forma alóli felmentést. 

(3) A püspöki dispensatio gyakorlatának fenntartása. (4) A vegyes házasság megáldása. 

Kopácsy sokatmondó javaslata szerint a zsinati forma mellőzését tartalmazó pápai 

dokumentum kerülje az ünnepélyességet, így vagy az Apostoli Poenitentiaria döntésének 

                                                           
869 A Zsinati Kongregáció prefektusa. 
870 Vass László, kanonok. 1815 és 1842 között a pesti egyetemen egyháztörténeti tanár. 
871 A cikket és az arra érkező magyar egyházi sajtóreakciót a pápa tette szóvá Lonovics első kihallgatásakor. 
VÁRADY, 1824.  184. 
872 XVI. Gergely levele Lambruschinihez. Castel Gandolfo, 1840. augusztus 26. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. 
Austria, Pos. 96. Fasc. 40. foll. 95r–v.  
873 XVI. Lambruschini levele a pápához. Quirinale, 1840. augusztus 29. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 
96. Fasc. 40. foll. 93r–v. 
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formájában vagy csak mellesleg történjék rá reflexió.874 Ugyancsak árulkodó Lonovics 

magatartása, aki mellőzte az utolsó pontot a tárgyalások során, hiszen az a katolikus elvekkel 

össze nem egyeztethető.   

Lonovics József október 27875-én hagyta el a császárvárost, miután tárgyalt az ott 

tartózkodó Lützowval is.876 Mivel Lonovics nem érhetett a követ előtt Rómába, több 

pihenőhelyet is be kellett iktatni útja során. Így október 25-én, indulása előtt a nuncius írt a 

delegációról a bolognai érseknek, a ferrarai és a pesarai pápai legátusnak, az anconai 

delegátusnak, valamint a senigalliai és jesi püspököknek. „Ajánlólevelében” a csanádi püspököt 

a legkiválóbb magyar főpapok egyikeként mutatta be, akinek képzettsége, óvatossága 

példaértékű, és aki a hitet részesíti előnyben mindennek előtt,877 éppen úgy, ahogyan Róma 

előtt is lefestette őt. 

 Válaszképpen az első személy, aki Lonovicsról tájékoztatta a nunciust,878 a ferrarai 

pápai legátus, Giuseppe Ugolini volt. November 17-i levelében a bíboros kifejezetten pozítívan 

írta le megismerkedését a magyar püspökkel. Bevallása szerint ajándékként élte meg a 

találkozást Lonovics Józseffel, akinek kiemelte jól látható érdemeit.879 Lützow és Lonovics 

ferrarai találkozójáról880 azonban nem írt a bíboros, elképzelhető, hogy nem is tudott arról. 

Mindamellett feltételezhetjük, hogy a csanádi főpap valóban pozitív hatást gyakorolt itáliai 

társára,881 a rövid levél azonban inkább diplomáciai kapcsolatfelvételt szolgált Ugolini részéről.  

Ugolini levelét csakhamar mások beszámolói is követték. November 20-i dátummal 

Tommaso Riario Sforza bíboros értesítette a nunciust Pesaróból, miszerint ő felajánlott minden 

segítséget a magyar püspöknek, aki azonban semmit nem fogadott el, olyannyira sietett. Csupán 

ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy visszafelé megáll a bíborosnál.882 Enrico Orfei, a későbbi 

                                                           
874 VÁRADY, 1924. 85–86. PRIMETSHOFER, 1967. 135.  
875 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 2r–v. Metternich levele ajánlólevele Lonovicsról 
Lambruschininek. Bécs, 1840. október. 26. A levelen olvasható bejegyzés alapján bizonyítható, hogy az 
államtitkár a levelet átadta Giovanni Brunellinek, a Rendkivüli Egyházi Ügyek Kongregációjának titkárának, azaz 
már ekkor biztos volt, hogy Brunelli fogja az érdemi tárgyalásokat végezni.  
876 A tárgyalásról a nuncius tesz említést. Altieri levelének fogalmazványa. S.l. 1840. november 6. ASV Arch. 
Nunz. Vienna, 280 C foll. 344r–v. 
877 ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 A foll. 354v–355r. 
878 Az eddigi kutatások nem igazolják, hogy a nuncius jelentett Lonovics vendéglátói alapján, mivel erre 
különösebb oka nem volt.  
879 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 H fol.  657r. 
880 Lützow és Lonovics Ferrarában azért találkoztak, mert Lützow római visszaérkezése a püspök bécsi indulásakor 
még kérdéses volt. Metterich kérése volt, hogy a főpapot megelőzően érkezzék meg a követ az Örök Városba. vö. 
Lonovics levele Majláth Antalhoz. (fogalmazvány).  Róma, 1840. december. 2. OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 
47r‒v. 
881 Ugolini saját megvallása szerint megígértette Lonoviccsal, hogy a visszafele úton is megáll nála. A magyar és 
a nemzetközi közvéleményhez hasonlóan a pápai delegátus tehát komolyan érdelkődött a szentszéki diplomáciai 
tárgyalások eredményei iránt.  
882 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 H fol. 665r. 
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ravennai püspök is örvendetes és tiszteletreméltó ismerettségről írt Lonovics kapcsán november 

23-án Loretóból.883 Mindhárom levél az október 25-én kelt nunciusi ajánlásra adott válasz, így 

inkább diplomáciai, mintsem információs tartalommal bírnak. Közös azonban bennük a püspök 

dícsérete, de még inkább igyekezetének feltüntetése.  

A fentebbieket, miszerint Lonovicsot híre már jóval korábban megelőzte, Bartolomeo 

Pacca bíborossal való találkozása is bizonyítja:  

 

„átadva néki Bécsi Nuncius s Herceg Altierinek ajánló Levelét, Tudosítva lévén, mint mondá, már máskép is 
felőlem.”884 

 

 

Az információáramlás visszafelé is működött. A magyar fél is igyekezett minél jobban 

tájékozódni a vatikáni személyi állományról, belpolitikáról.885 Az ugyancsak ex-diplomata 

Pacca a nunciusnak írt levelében olyan tekintélyes személyként írta le Lonovicsot, amelynek a 

már említett nunciusi ajánlólevél lefestette. Megemlítette továbbá, hogy méltán bízta meg a 

magyar püspöki kar éppen őt a nagyhorderejű misszióval, amelyről azonban további 

részleteket886 nem közölt.887  

Az Apostoli Szentszék tehát nagy reményekkel és kiváncsisággal várta Lonovicsot, azt 

azonban, hogy mennyiben váltotta valóra a hozzáfűzött reményeket, elsősorban a tárgyalások 

során keletkezett államtitkársági levelekből lehet feltérképezni. Bizonyos, és erről tanúskodik 

maga a Lonovics-napló is, hogy a csanádi püspök pozitív hatást gyakorolt a pápára, valamint 

az államtitkárra egyaránt. December 5-én Lambruschini írt erről a nunciusnak888 és rajta 

keresztül az államkancellárnak. A dátum nem véletlen:889 a bemutatkozásokat követően ezen a 

napon zajlott le az első hosszabb tárgyalás Brunelli és Lonovics között a magyar közjogi 

állapotokat illetően.890 Ennek megfelelően az államtitkárnak volt mire alapozni véleményét, 

                                                           
883 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 H fol. 693 r. 
884 VÁRADY, 1924. 185.  
885 „Minthogy a Pápánál nagy becsben ált s mint Pro-Datarius a fenforgó ügyben bizonyosan befolyásssal lész, 
küldetésem célját rövideden eleibe terjesztém, a Magyar Egyház állását előtte igaz szinekkel lefestém s mint 
lehessen azon segíteni, megérintém.”Uo. 
886 Így például a kiküldetés szentszéki megítéléséről vagy a fentebb említett beszélgetésről nem esett szó Pacca 
levelében.   
887 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 H fol. 747r. Bartolomeo Pacca levele a nunciushoz. Róma, 1840. december 12.  
888 Lambruschini is október 25-i dátummal kapott ajánlást a nunciustól Lonovicsról. Ez nem egyezett a már fentebb 
említett ajánlólevéllel. Altieri a tárgyalásokra vonatkozólag kijelentette: a magyar püspökség reméli az 
eredményeket, de nem bízik azokban. ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C fol. 326v. 
889 Lambruschini december 5-i levelében külön kiemelte, hogy Brunelli közreműködésével megkezdődtek a 
tárgyalások. Lambruschini levele Metternichnek. 1840. december 5. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. 
Fasc. 41. foll. 3r–4r. 
890 VÁRADY, 1924. 191.  
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miszerint elnyerte bizalmát és a pápa megbecsülését, valamint jóindulatát.891 Valójában mind 

Róma, mind Bécs keze meg volt kötve a „magyar ügynek” köszönhetően.892  

 

5.4.1 Tárgyalások Rómával I. – A gyors és biztos „győzelem” illúziója 

 

„[…] azzal is meg fognék elégedni, ha Őszentsége [...] nyilvánítaná […] kath[olikus] Személy 

lélekisméretét házasságának érvényességére nézve nem kell háborgatni”893 – jelentette ki 

Lonovics József 1841. március 23-án magánbeszélgetésen Paolo Polidorinak Rómában. Az 

illető bíboros volt az, aki 1840 májusában a magyar ügy kivizsgálására kapott megbízást a pápai 

udvarban. Polidori nem tagadta, hogy a protestáns lelkész előtt kötött vegyes házasságok 

érvényesek lehetnek. Megjegyezte azonban, hogy az Apostoli Szentszék „fontos okoknál fogva 

óvakodni szokott az illyes tárgyakban” a jog kérdésével foglalkozni. A bíboros elismerte azt is, 

hogy „[…] Magyar Ország különös kürölményei miatt különös figyelmet érdemel.”  Lonovics 

Józsefre nagy hatást gyakorolt az egyházi törvényekben jártas, szelíd, szűkszavú Polidori. A 

bíboros személye jól mutatja: nem csupán Magyarországon, de az egyetemes egyházban, így 

Rómában is voltak „másként” gondolkodók a felekezeti kérdésben. 

Lonovics útja Szent Péter lábaihoz szűk egy hónapot vett igénybe. Ez idő alatt, mivel 

Lützow november első felében Bécsben volt,894 az ekkorra már Rómában tartózkodó Jarcke 

látta el információval Metternichet a szentszéki hozzáállást illetően.895 November 24-én 

érkezett meg Lonovics az Örök Városba. November 25-én találkozott Lambruschinivel, majd 

november 26-án Lützow már arról tájékoztatta Metternichet, hogy a pápa az assistente al 

                                                           
891 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 3r–4r. 
892 Lambruschini az elmúlt időszak magyar eseményeinek árnyékában a püspök ügyének őszinte támogatásáról 
biztosította az államkancellárt.  
893 VÁRADY, 1924. 245. 
894 A kiküldetés előkészítésére vonatkozólag azonban írásban érdeklődött Lützow, milyen engedményeket várhat 
a Szentszéktől, illetve Jarcke-vel kapcsolatban is kérte az államkancellár útmutatását. Lützow levele 
Metternichnek. Bécs, 1840. november 6. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom 
Staatskanzlei Kt. 65. foll. 47r–54v. 
895 Jarcke levele szeptember 11-i levelében, amelyben egy tárgyalásról számolt be Francesco Capaccini helyettes-
államtitkárral. Megjegyezte, hogy a türelmetlen hangnem talán Lonovics utazásának elhúzódásának szólt. 
Biztosította ő is azonban a prelatust, hogy a csanádi püspöknél alkalmasabb személyt a Szentszék nem kívánhatna 
a tárgyalások lebonyolításához. Jarcke levele Metternichhez. Róma, 1840. szeptember 11. HHStA Diplomatie und 
Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66. foll. 5r–8v. A bizalmas kapcsolat alapja az lehetett, 
hogy Capaccini az osztrák csapatok visszahívása érdekében még 1837-ben személyesen tárgyalt az 
államkancellárral. Felettesével, Lambruschinival azonban, feltehetőleg a sikertelen porosz tágyalások végett, nem 
volt felhőtlen a kapcsolata. 1841 áprilisában apostoli internunciusként a Holland, majd a Portugál Királyságban 
teljesített diplomáciai szolgálatot. Személyéről Lonovics is elismerőleg nyilatkozott, miszerint „jeles eszű”, sok 
tapasztalattal rendelkező, „ügyes” és befolyásos prelátusként jegyezte naplójában. „Abban megegyeztünk, hogy 
mennél többet fogjuk egymást látni.” VÁRADY, 1924. 186. 
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soglio896 címet szeretné adományozni a magyar püspöknek.897 Ezzel kapcsolatban Metternich 

felterjesztéssel fordult az uralkodóhoz. Ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor az 

államkancellár a napi felterjesztések szintjén tájékoztatta a delegáció tárgyalásainak menetéről 

Ferdinándot, aki engedélyezte ugyan a tiszteletbeli cím használatát, azt azonban Lonovics nem 

fogadta el.898 Metternich felterjesztésében kitért arra is, hogy, miként azt várni lehetett, a pápa 

Lonovics személyében az egész osztrák klérust üdvözölte.899 Az államkancellár kijelentése már 

csak azért is jelentős, mert arra a kérdésre, hogy kinek a nevében utazott Lonovics József, nem 

volt egyértelmű válasz. Metternich a teljes birodalom képviseletét szerette volna elfogadtatni. 

A magyar egyházi oldalról voltak azonban, akik egy prímási delegációként látták volna 

szívesen a csanádi püspököt, mindamellett, hogy a magyar ellenzéki oldal magát a delegáció 

létjogosultságát is megkérdőjelezte.900 Ezt a püspöki megosztottságot igazolta a nuncius egyik 

jelentése is. Altieri egy névnélküli, prímási megbízásról cikkező egyházi újság kapcsán901 

megjegyezte, hogy Lonovics elhatárolódott a Metternich közvetítésével felajánlott uralkodói 

hozzájárulástól, de éppúgy nem fogadta el a prímás és püspöktársak ajánlatát sem. Utazását 

önmaga kívánta finanszírozni.902 Elképzelését Metternich annál is inkább értékelte, mivel 

püspöksége nem tartozott a legjobban jövedelmező magyar egyházmegyék közé.903 Lonovics 

saját bevallása szerint is önköltségen utazott, a prímási és püspöki hozzájárulásokat azonban – 

feltehetőleg a hosszúra nyúlt kinttartózkodás miatt is – hazaérkezését követően szívesen vette 

volna.904 Ezt bizonyítja a prímásnak írt bécsi levele is, amelyben az elmúlt napok 

eredményeképp, tudásának hiányosságából, valamint az ügy nehézségéből fakadó 

homályosságról (perplexitas) tett említést, amelynek következtében ő maga felkészülvén az 

útra, nem kívánta megterhelni a magyar klérust.905 

                                                           
896 A trónálló püspök cím a 11. századtól létezett. Amennyiben a pápa ki akart tüntetni valakit a kápolnájában vagy 
a konzisztóriumon résztvevő püspökök közül, trónjához hívta. Pápai trónálló. MKL, X. 566. 
897 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. foll. 524r–525v. Lützow 
levele Metternichnek. Róma, 1840. november 26. 
898 VÁRADY, 1924. 257. 
899 „[…] Aus diesen, wie aus früheren Berichten unverkennbar hervor, daβ der heilige Pater das ganze 
oesterreichisse Episcopat in der Person genannten Bischofs zu ehren und auszuzeichnen beabsichtet.” HHStA 
Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StK Staatskanzlei Vorträge Kt. 287. XII. foll. 30r–33v. Metternich 
felterjesztése Lonovics kinevezéséről. Bécs, 1840. december 5. 
900 A megyék többsége nem volt jó véleménnyel Lonovics kiküldetéséről, jóllehet Borsodon kívűl csak kevesen 
nyilvánították azt törvénytelennek. FAZEKAS, 2000. 211‒212.  
901 Pyrker 1840. december 1-jén írta Lonovicsnak, hogy magyar Sion „szerencsétlen” szerkesztője már 
visszavonta, amit a kiküldött püspök nevében mondott az utazás költségei és a felajánlás kapcsán. OSzK Kt. Fol. 
Lat. 4065. II. foll. 90r‒91v. Pyrker levele Lonovicsnak. Eger, 1840. december 1.  
902 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. fol.  13r–v. Kopácsy József levele Lonovics Józsefnek. Esztergom, 1840. október 
3. A kalocsai érsek 800 forintot ajánlott fel a római útra. 
903 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 C foll 344r–v. Altieri levelének regisztruma. 1840. november 6.  
904 VÁRADY, 1924. 277. vö. „Se decaetero summa cum aedificatione intellexisse e Consiliario Aulico Barone 
Gervay quod expensas itinerales a Gubernio acceparie renuerim […]” VÁRADY, 1924. 179. 
905 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 11r‒12v. Lonovics levele Kopácsyhoz. Bécs, 1840. október 8. (Fogalmazvány) 
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A csanádi püspök november 27-én találkozott először a pápával, Lützow társaságában. 

A követ minden korábbi várakozását felülmúló sikerként számolt be a találkozásról. Tudta, 

hogy a pápa, saját bevallása szerint, testvérként szeretné fogadni majd a magyar püspököt, de 

arra nem számított, hogy XVI. Gergely mellőzve minden protokolláris formát, megölelve, 

csókkal, üdvözli a főpapot. Lonovics József rövid, latin nyelvű köszöntőjében adta elő 

kiküldetésének célját.906 Ezzel meglephette az egyházfőt, mivel a következő tárgyalásuk 

kezdetén maga a pápa kérte, hogy kizárólag olasz nyelven beszéljenek a továbbiakban.907 A 

pápa első kérdése is az volt, ami mindenkit foglalkoztatott: kinek a nevében köszöntheti 

Lonovics Józsefet. A választ a püspök így jegyezte:  

 

„Miután pedig a követ Úr személyem iránt igen hizelgőleg előadta volna: mi légyen Küldetésem célja s a 
Magyarhoni Püspökök érdemét átaljában magasztalva esedezett volna, hogy Ő Szentsége bennem ezeknek 
képviselőjét s Ő Felsége érzéseinek tolmácsát tekinteni méltóztassék, rövideden kijelentém, mennyire örvendek, 
midőn Felséges Uram és Püspöktársaim által megbízva illy fontos követségben Ő Szentsége színe előtt 
megjelenhetek s valamint Uram Királyom fiúi tiszteletének úgy a Magyarhoni Püspökök igaz hódolatának s az 
Apostoli Szék iránt tántoríthatatlan ragaszkodásának magyarázója lehetek.”908 

 

Lützow jelentésében hasonló megfogalmazás szerepelt egy lényeges kiegészítéssel. Lonovics 

kérte a pápát, hogy az uralkodó, valamint a magyar és birodalmi klérus hódolatának 

bizonyítékaként (Clerus im Königreiche Ungarn, so wie gesammten Kaiserstaate) fogadja őt. 

A tárgyalások céljaként említette azonban, hogy azon kérdések rendezése ügyében jött, 

amelyek egyrészt a papság lelkiismeretét kezdik ki, másrészt zavarólag hatnak a családok, és 

nemkülönben a kormány és az alattvalók közötti békére és összhangra. 909 Ennél a pillanatnál a 

követ – miként írta – felhatalmazva érezte magát, hogy az egyházfőt megkérje, a magyar klérus 

valódi katolikus érzületének tolmácsát fogadja a magyar püspökben, valamint Őfelsége 

kormányának hűséges szószólóját. Lützow, mivel szerinte nem vagy csak kevésbé volt ismert 

a magyar ügy az Apostoli Szentszéknél, azon volt, hogy Lonovics és a pápa gyakran 

tárgyalhassanak és értekezhessenek tanúk nélkül. XVI. Gergely erre vonatkozólag felajánlotta 

Lonovicsnak a szabadnapjait, azaz a csütörtököket és átmenetileg Aleranus Pallavicino érseket, 

főkamarást nevezte meg kapcsolattartó személyként. A követ kiemelte, hogy ebben a 

                                                           
906 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. foll. 528r–531v. Lützow 
levele Metternichnek. Róma, 1840. nov. 28. A levél másolatát Metternich megküldte Majláthnak vö. MNL OL A 
45 1840:1153. 
907 VÁRADY, 1924. 188. 
908 VÁRADY, 1924. 183. vö. Lonovics levele Majláth Antalnak. Temesvár, 1840. máj. 28. MNL OL A 45 1840:633. 
Lonovics „a magyar püspöki kar nevében” készült a római misszióra.  
909 „[…] und Beschlüße über jene wichtigen Fragen und Angelegenheiten zu erbitten, die einerseits das Gewissen 
der Geistlichkeit zu beunruhigen, anderseits aber auch den Frieden und die Eintracht zwischen den Familien nicht 
nur allein, sondern auch zwischen der Regierung und den Regierten zu trüben fähig sind.” HHStA Diplomatie und 
Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. fol. 530r. vö. MNL OL A 45 1840:590 
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megkülönböztetett figyelemben csak a legkedveltebb ottani prelátusok szoktak részesülni. 

Lützow híradása e téren ismét eltért a Lonovics által lejegyzettektől. A napló szerint a püspök 

kérte meg a pápát a sűrűbb tárgyalások érdekében: 

 
„Hosszabb beszélgetés után kértem Ő Szentségét, méltóztatna megengedni, hogy többször lehessek udvarlására, 
azon kegyes válaszát vevén, hogy mindenkor örömest fog magánál látni.”910 
 

 Feltehetőleg a követ nem volt felkészülve Lonovics kérésére, ezért írhatta, hogy az ő 

munkájának eredménye volt mindez.  Ugyanezt tanúsítják záró sorai is. Részletes beszámolója 

végén Lonovics munkatársaként ajánlkozott az államkancellárnak. Véleménye szerint annyiban 

tudná egyengetni a csanádi püspök tárgyalásait, hogy azokat, amennyire lehetséges, távol tartja 

a politika és a diplomácia területétől.911 

 Lonovics kinttartózkodása alatt időközönként értesítette Metternichet és a prímást a 

tárgyalások helyzetéről. A prímás már Lonovics utazása alatt kapott híradást a püspöktől, aki 

november 2-án egy Innsbruckból írt levélben megjegyezte, hogy küldetése célja, rávenni a 

pápát a protestáns pap előtt kötött vegyes házasságok érvényességének elismerésére.912 Az 

államkancellárnak írt első jelentését december 3-án,913 az érdemleges tárgyalások nyitányaként 

szolgáló második pápai audienciát követően készítette el.914 Ezt követően a magyar főpap 

december 5-én Brunelli, valamint december 7-én Lambruschini és Capaccini előtt fejtette ki 

álláspontját. Mivel XVI. Gergely inkább volt szerzetes, mintsem diplomata, ami Lonovics 

számára is egyértelművé válhatott, a csanádi püspök nem említette jövetelének valódi okát a 

december 3-i kihallgatáson.915 Helyette a pápa egyetemes, vallásvédő, forradalmakat elítélő 

tevékenységére irányította beszélgetésüket. Így kerülte el a szemtől szembeni konfrontációt, 

miközben a pápa személyes konzervativizmusát is feltérképezhette. A forradalmak elítélése 

                                                           
910 VÁRADY, 1924. 184. 
911 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. fol. 531v 
912 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 20r‒v. Lonovics fogalmazványa. Innsbruck, 1840. november 2. MARCZALI, 
1890. 10. vö. Lonovics szeptember 16-án a nádorral való tárgyalás során utazásával kapcsolatban nem a vegyes 
házasságok érvényességének elérését, hanem a katolikus, méginkább szentszéki álláspontok védelmét 
hangsúlyozta. VÁRADY, 1924. 173. 
913 December 3-án a prímásnak is írt beszámolót az addigi eseményekről. Vö.: OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 
45r‒46v. Lonovics József levele. (fogalmazvány). Róma, 1840. december 3.  
914 December 3-án kapta kézbe Lambruschini levelét, amelyben Brunellit jelölte ki szentszéki tárgyalópartnernek. 
OSzK. Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 38r‒39v. Lambruscini levele Lonovicshoz. Államtitkárság, 1840. december 1.  
915 Metternichnek címzett december 3-i levelében is említette Lonovics, hogy javaslat nélkül csupán felvázolta a 
területi állapotokat a két órás privát kihallgatáson. Lonovics József levele Metternichnek. Róma, 1840. december 
3. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. Mission Bischof Lonovics 
1840–1841) fol. 6r.  
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mellett, ekkor fejtette ki az egyházfő, miként utasította el még a párbeszéd lehetőségét is a 

Lammenais és Montalembert küldöttséggel.916  

A csanádi püspök első, december 3-án készített beszámolójában jegyezte le 

Metternichnek az államtitkári találkozót, ahol a követ úgy mutatta be őt, mint az uralkodó és a 

magyar püspöki kar küldöttét. Szót ejtett a számára is meglepő első pápai audienciáról. 

Bevallása szerint az egyházfőtől tapasztalt jóindulat és atyai hozzáállás leírásához nem talál 

még szavakat sem. Megemlítette továbbá, a követ levelével összhangban, hogy a pápa többek 

között fogadta a magyar és az örökös tartományokbeli püspökök hódolatát is. Feltehetőleg erre, 

a követi levéllel megegyező kijelentésre alapozhatta Metternich említett felterjesztését az 

uralkodóhoz. Lonovics jelentést tett arról a pápai megnyilvánulásról is, amely szerint az 

egyházfő elismerte, elképzelhetőnek tartja az engedményeket Magyarországra és a Német 

Szövetséghez tartozó örökös tartományokra nézve sajátos körülményeik következtében, azaz a 

különböző felekezetek jogainak egyenlősége miatt (!). Mindez azonban nem releváns az itáliai 

területek vonatkozásában. XVI. Gergely szót ejtett a jozefinista rendeletekről, illetve az osztrák 

törvénykönyv ígért módosításának elmaradásáról, amely hivatkozási alapot szolgáltat a nem 

„katolikus kormányzatok” számára. Lonovics levelében917 tájékoztatta a hercegkancellárt arról, 

hogy a Szentszéknek a rajnai (1830) és bajor megoldást (1834) kellene alkalmaznia a 

beadványokat illetően. Véleménye szerint ez orvosolhatná a kormányzati problémákat. Kérése 

helyességének bizonyítékaként mellékelte egy pápai döntés kivonatát, melyben XIII. Kelemen 

1767. május 15-én tiltottnak, de érvényesnek ismer el egy brüsszeli vegyes házasságot XIV. 

Gergely deklarációja alapján. Összegezve helyzetét azt borúsnak, de nem kilátástalannak ítélte 

meg. Megemlítette továbbá Jarcke vele szemben tanúsított „jószándékát”, hiszen, ahogy 

fogalmazott, előzetes helyzetfelmérésének köszönhetően figyelemreméltó tájékoztatást 

nyújtott neki az államkancellár bizalmasa.918 

Jarcke tolmácsolásán keresztül ekkora már három kérdésben összpontosult a csanádi 

püspök kiküldetése: 1, az egyház magatartása a vegyes házasságok esetében, amelyekben egyik 

vagy egyik fél sem tartja magát a gyermekek katolikus neveléséhez; 2, a protestáns lelkész által 

kötött házasságkötés világi jogerejét el kell-e fogadni vagy sem; 3, a vegyes házasságból 

származó gyermekek nevelésére vonatkozó osztrák, világi törvények érvényessége. Az utóbbi 

                                                           
916 VÁRADY, 1924. 190. A pápai kijelentés már csak azért is lényeges, mert Montalemberttel Lonovics személyes 
vagy levelezési kapcsolatban állt. Szívesen idézte őt személyes beszélgetések során, illetve névszerint írásaiban. 
IPOLYI, 1868. 45‒46.; LONOVICS, 1851a, 75. (Kapcsolatukat illetően a kutatások jelen állása alapján egyelőre nem 
áll rendelkezésünkre további dokumentum.) 
917 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 3r–9v. 
918 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 34r‒36v. Jarcke feljegyzése Lonovics számára a vegyes házasságok 
ügyében. 
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kettőt azonban a világi törvényhozás hatáskörébe rendelte. „Jarcke elképzelése” jóval 

egyértelműbb útvonalat vázolt a tárgyalások lefolytatásához, mint azt a magyar püspökök 

kérelme, vagy épp a „bécsi négy pont” előirányozta. Az államkancellár bizalmasa szerint a 

misszió célja, kimutatni, hogy (1) a trienti zsinati forma alóli felmentés nem szükségszerű. Az 

1834. évi bajor instrukcióra, valamint „benedeki felmentésre” hivatkozva (2) szerinte a vegyes 

házasság előtti háromszori kihirdetést engedélyeztetni kell azokban az esetekben is, 

amelyekben nem kívánnak eleget tenni az egyház kérésének a gyermekek nevelését illetően. 

Határozatot kell alkotni annak elismeréséről, hogy ezek a házasságok nem esnek a disparitas 

cultus, azaz tisztán egyházjogi házassági akadály alá. Az assistentia passiva engedélyezése a 

püspöki megítélés alapján történjen úgy, hogy az az egyház javát szolgálja. Javaslatai között 

szerepelt az Apostoli Szentszék vagy Apostoli Poenitentiaria919 olyan nyilatkozata, amely a 

trienti forma mellőzésével kötött vegyes házasságokat tiltottnak, de érvényesnek ismeri el. 

Amennyiben ez utóbbi, közel sem biztos kívánalmat sikerül elérni, a világi és egyházi 

törvények jövőbeli lehetséges érdekellentéteit képesek lesznek áthidalni, a világi törvényhozás 

számára szabadon marad az assistentia passiva és a protestáns lelkész elé utalás lehetősége 

közötti választás, továbbá a leendő pápai döntés biztosítja a törvény szerint gondolkodó papság 

lelkiismeretét. A birodalmi egység céljából keletkezett „államkancellári ukáz” ismeretében nem 

meglepő, hogy Lonovics Metternichnek írt levelében részletesen foglalkozott az addigi római 

eseményekkel, illetve a vegyes házasságok témájával, ám nem tért ki a privát kihallgatás egyéb, 

világegyházat érintő témáira. Így sem a lengyel forradalmat, sem az ír kérdést vagy épp 

Lammenais utazását nem hozta szóba.920  

A hivatalos beszámolókon túl azonban nem Metternich, valamint a prímás voltak az 

elsők, akiket Lonovics értesített az addigi eseményekről. December 2-án Majláthnak írt, 

közvetlen hangvételű levelében a pápai találkozás mellett derűs humorral jellemezte szállását, 

saját nyelvtudását, illetve tette szóvá az itáliai állam sajátos időmérését.  

 

„[…] legnehezebben szokok az idő számláláshoz, s épen ma tevém egy cardinális előtt azon észrevételt, hogy 
miután mi a Gregoriánum Calendarium bévétele által elfogadtuk a Rómaiaktól az esztendő forgását, ők is 
elfogadhatnák tőlünk legalább az óra járását.” 921 

 

                                                           
919 Apostoli Poenitentiaria a belső fórum legfőbb bírósága.  MKL, I. 354–355. 
920 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. Mission Bischof Lonovics 
1840–1841) foll. 3r–9v. Lonovics József levele Metternichnek. Róma, 1840. december 3. 
921 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 47r–v.Lonovics József levele Majláth Antalhoz. (Fogalmazvány). Róma, 
1840. december 2.  
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December 4-én Majláth is elkészült Lonovicsnak szánt rövid, hivatalos beszámolójával az 

időközbeni magyar eseményekről. A kancellár felhívta a püspök figyelmét arra, hogy néhány 

törvényhatóság, így Bars,922 Bihar,923 Borsod, Temes, Vas vármegyék, valamint Szatmárnémeti 

és mindkét protestáns vallás négy szuperintendenciája a vegyes házasságokat érintőleg 

felterjesztést nyújtott be, továbbá Nógrád és Abaúj vármegyében is hasonló határozatot hoztak. 

Ezenfelül a pesti vármegye példájára ez utóbbi november 23-i megyegyűlésén döntöttek, hogy 

az 1647:XIV. tc. alapján kereset alá vonják és 600 ft pénzbírsággal büntetik  az áldást 

megtagadó plébánosokat. A határozat nem csupán a megyében, de országszerte ismertté vált. 

A hírekről Lonovics azonban csak december 18-án értesült.924  

Mindeközben Rómában, az útmutatások alapján a püspök a tárgyalásokra mellé 

kirendelt Brunellinek december 5-én, majd az államtitkár Lambruschininek december 7-én 

kijelentette: a vegyes házasságokra a Tridentinum rendelete nem terjed ki, az assistentia passiva 

pedig csak vallási közömbösséghez vezet.925 Itt először, idővel azonban többször is hivatkozott 

a későbbi, állam és egyház közötti keserű kompromisszumok lehetőségére, amennyiben ezt a 

kiküldetést nem tudják a magyar helyzetnek megfelelő megoldással zárni. Kifejtette 

kívánalmait is, amely VIII. Piusnak a rajnai poroszok, valamint XVI. Gergelynek a bajorok 

számára adott engedményeire építkezett. Az ezekre reflektáló államtitkári „majd meglátjuk” 

kitérő választ követően ekkor értesült Capaccinitől, hogy Metternich februári sürgönyétől nem 

csak a pápa, de Lambruschini is elhatárolódott annak idején.926 

December 9-én Lonovics ismét tárgyalt Lützowval, melynek eredményeként megkapta 

tőle Metternichnek a követhez címzett sürgönyeit. A dokumentumok közül egyet emelt ki 

csupán naplójában, Heinrich Wilhelm von Werther porosz külügyminiszternek Mortimer von 

Maltzan grófhoz, a bécsi porosz követhez írt utasítását, amely a lelkiismeretszabadságot 

részletezte.927 A levél érvelése szerint, mivel a protestáns egyház elvei a katolikusokkal 

szemben „szelídebbek”, „enyhébbek”, mint az utóbbiaknak feléjük, ezért a családban, ahol a 

kettő frigyre lép egymással, minden előnyt a „régebbi egyház” biztosít magának. Amenyiben 

                                                           
922 1841-ben Bars vármegye is, bár a pestitől kissé eltérően, hozott határozatot az áldást megtagadó papok ellen az 
1647:XIV. törvénycikkely alapján. Lonovics utazását azonban nem ítélte el. MAILÁTH, 1844 I. 159., FAZEKAS, 
2010. 527.  
923 Alkotmányos sérelemként 1841-ben Bihar vármegye is elítélte Lonovics utazását. (Ismeretes Fazekas Csaba 
kutatása és szíves közlése alapján, amelyet ezúton is köszönök.) 
924 OSzK Kt. Fol. Lat. II. 4065. foll. 55r–v. Majláth Antal levele Lonovicshoz. 1840. december 4. 
925 Kifejtette mindemellett, hogy a következő országgyűlés nagy valószínűséggel el fogja fogadni, valamint 
fogadtatni az uralkodóval a már készen álló törvénytervezetet, amely ellentétes az egyház törvényeivel. VÁRADY, 
1924. 192–193. 
926 „ Maga Cardinalis Lambruschini is annyira idegenkedett a Herczeg kivánatától, hogy készebbnek jelenté magát 
a Fanczia »Civil-Mariage« eltürésére, mind amannak elfogadására.”VÁRADY, 1924. 193. 
927 További kutatásokat igényel annak megválaszolása, miként került az említett levél Metternichhez.  
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tehát a polgári törvénykönyv nem lép közbe, a kapott szabadságot a katolikus papság 

fanatikusai a protestánsok ellen fogják felhasználni. Metternich ennél a gondolatnál jegyezte 

meg, hogy miután egy egyenlő csatában, úgy látszik, a protestánsok alul maradtak, azt kívánják 

fennmaradásuk érdekében, hogy nekik azt az erőt a polgári törvényhozás idézze elő, ami a 

katolikusoknál vallásukból fakad.928 Metternichnek ez az „ismerő vallomása” (Welches 

Geständniss!) hatással volt Lonovicsra: megkérte kijelölt közvetítőjét, hogy a következő napra 

kezdeményezzen kihallgatási időpontot számára. A kérésnek a pápa eleget tett. 

A december 10-i találkozó ismét a pápai sérelmek felidézésével indult, amelyekre 

Lonovicsnak azonban már régi-új, és valójában meglepő válasza volt: Metternich személyének 

pozitív méltatása.  

 

„Erre ujjolag megjegyzém, hogy a József Törvényei által az egyházi jogokon ejtett sebek már sok részben hegedni 
kezdenek s tökéletes orvoslásukhoz reményt nyújt Ő Felségének s az Uralkodó Ház tagjainak jóakaratján kívül 
azon valódi katholikus érzés s buzgó igyekezet, melly e tekintetben H[erceg] Metternichet lelkesíti, ki is jó 
szándékainak sikeresitésére nagy súlyt nyerende azon engedményekben, mellyeket a Sz[ent] Szék a fenforgó 
ügyben adni fogna.”929  
 

Lonovics szűkszavúan megjegyezte naplójában, hogy erről a tárgyról hosszabban beszélgettek. 

Egyelőre nem lehet hitelt érdemlően bizonyítani, de lehetséges, hogy az államkancellári 

véleményt is tartalmazó levél a csanádi püspök közvetítésével került a pápa birtokába.930 Erre 

vonatkozólag sokatmondó a tárgyalás folytatása is. Lonovics erre a találkozóra készített 

folyamodását illetően nem élt javaslati lehetőséggel püspöktársai nevében,931 ám most először 

hivatkozott a kormányzatra. Így annak „bizalmasaként” ismételte meg korábbi kívánalmait.932 

Úgy tűnt, hogy a kiküldetés fő célját elérte: a pápa hajlott az engedményekre, hiszen Metternich 

személyében biztosítottnak látta a kapcsolatfelvétel hatékony folytatását. A reménykedést a 

december 14-i államtitkári tárgyalás is sugallta, majd azt Capaccini is megerősítette. Igaza lett 

végül a bécsi nunciusnak, aki a tárgyalások lebonyolításához csupán néhány hetet becsült 

szükségesnek korábban.  

                                                           
928 VÁRADY, 1924. 194. 
929 VÁRADY, 1924. 194. 
930 Werther Maltzahnnak írt levelének (1839. okt. 28., Berlin) másolata. S.l. s.d. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. 
Austria, Pos. 88–96. Fasc. 39. foll. 109r–113r. Amennyiben nem Lonovics adta azt át a pápának, akkor Lützow 
lehetett. Ezt a feltételezést támasztja alá, hogy a másolatot az 1840. év első felének dokumentumai között helyezték 
el.  
931 Lonovics beadványa XVI. Gergelynek. Róma, 1840. december 8. S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. 
Fasc. 41. foll. 6r–10r. 
932 Szándékosan kihagyta, azokat a kéréseket, amelyekre (1) nem volt biztos rálátása (itáliai területek), (2) katolikus 
alapelvbe ütközőnek ítélt meg (vegyes házasságok megáldása minden esetben), (3) szükségtelen a fentebbiek 
fényében (szentszéki felmentés a tridentinumi forma alól). VÁRADY, 1924. 196. 
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 Lonovicsnak nem maradt más hátra csak, hogy értesítse Metternichet és a prímást az 

elért eredményekről, bár az államkancellárnak Lützow közvetítésével már voltak információi a 

tárgyalások sikereiről.933 Így a püspök december 18-án írt Kopácsynak és Metternichnek,934 

valamint mellékelte a december 10-i találkozóról készített jegyzéket.935 Ebben követte őt 

Lützow is, aki december 19-én már pozitív fejleményekről tájékoztatta az államkancellárt: a 

pápa meg fogja adni a kívánt engedményeket.936 Jarcke Lonovics jelentésére hivatkozva 

kijelentette Metternichnek, miszerint abból látható, hogy a korábban megbeszéltek alapján 

haladt előre az ügy. Nem mulasztotta el mindebben a csanádi püspök szerepét kiemelni, 

miszerint Lonovicsot a „Gondviselés is erre a munkára teremtette”.937 Mindeközben Lonovics 

Metternichtől is értesült a hazai vármegyei eseményekről, amelyekben éppen szűkebb pátriája, 

Borsod hírei voltak számára a legsúlyosabbak.938 Mindez csak megerősítette abban, hogy az 

országban uralkodó kívánalmakról van szó,939 így igyekezett elérni kérésének mihamarabbi 

hivatalos, pozitív elbírálását. December 22-én, feltehetőleg Lützow társaságában, 

Lambruschininek szóban940 és írásban tett jelentést a magyarországi fejleményekről.941 Hiába 

sürgette volna ily módon is az eredményeket, a pápai válasz még váratott magára. 

 Egyelőre nincs ismeretünk arra vonatkozó írásos dokumentumról, hogy mennyiben volt 

tudatos időhúzás vagy valós döntésképtelenség a Szentszék részéről a következő néhány hónap, 

                                                           
933 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. foll. 532r–541v. Lützow 
levele Metternichnek. Róma, 1840. december 5. Vö. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom 
Staatskanzlei Kt. 64. foll. 353r–v. Lützow levele Metternichnek. Róma, 1840. december 9. A követ korábbi 
értesítésére hivatkozva kérte Metternichet, hogy kérje ki az uralkodó véleményét az „vescovo assistente al soglio” 
cím megítéléséről.   
934 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 10r–23v. Lonovics 
levele Metternichnek. Róma, 1840. december 18.  
935 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 6r–9v. Lonovics József levele XVI. Gergelyhez. 
Róma, 1840. december 8. 
936 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. foll. 561r–562v. Lützow 
levele Metternichnek. Róma, 1840. december 19.  
937 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66. foll. 13r–v. Jarcke levele 
Metternichnek. Róma, 1840. december 18.  
938 VÁRADY, 1924. 198. Lonovicshoz hasonlóan Borsod vármegyét említette meg Lützow is elítélvén a 
magyaroszági eseményeket. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 63. 
561r–562v. Lützow levele Metternichnek. Róma, 1840. december 19. Az uralkodóhoz 1840. augusztus 27-án 
feliratot intéző Pest vármegye mintájára, miután Borsod 1840. augusztus 18-án közgyűlési határozatot fogadott el 
november 9-én szintén felirattal fordult V. Ferdinándhoz a vegyes házasságok ügyében. Ez utóbbiban a vármegye 
tiltakozott Lonovics római útja ellen. Borsod vármegyei tárgyköri határozatairól és feliratairól bővebben 
FAZESKAS, 2000. 207–242.  
939Lonovics a következőképpen nyilatkozott Metternichnek:„[…] ich kann aber die Bemerkung nicht 
unterdrücken: daß die Erbitterung, mit welcher das Borsoder Comitat gerade gegen die katholische Kirche 
losstürmt, die Absichten unserer Protestanten bei dem jetzt im Lande herrschenden, und künstlich unterhaltene 
Aufregung ins hellste Licht setzte.” HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 
65. fol. 23r. 
940 „[December] 22-ikben több cardinalisoknál valék a követ úr kíséretében.” VÁRADY, 1924. 199. 
941 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 11r–14r. Lonovics József levele Lambruschinihez. 
Róma, 1840. december 22. (Kivonatolva kiadta ROSKOVÁNYI, 1854. III., 462.) 
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annyi azonban bizonyos, hogy a pápai udvar nem csupán a vegyes házasságok kérdését 

szándékozott rendezni a magyar küldöttel, ahogyan azt Metternich előre látta. Éppen ezért 

figyelmeztette Lonovicsot többször is, hiszen a pápai udvarral megegyezően láthatta, hogy 

tehetséges, ám még tapasztalatlan diplomatával kell számolni a csanádi püspök esetében. A 

főpap járatlanságát kiválóan mutatja megdöbbenése a decemberi elutasító pápai válasz hallatán.   

Érdemleges döntés hiányában a december 24-i tárgyaláson is már az egyetemes politikai 

ügyek, valamint a missziók kérdése volt napirenden. Ez utóbbival kapcsolatban XVI. Gergely 

meglepő kijelentést tett: elismerően nyilatkozott az amerikai modell, azaz a „szabad egyház–

szabad államban” rendszeréről.942 Véleményében azonban a lelkiismereti szabadságnak csak a 

katolikus egyház számára kedvező arculatára mutatott rá. Ugyanerre az aszimmetrikus 

látásmódra utalt a francia szimpátiával átitatott aktuális, damaszkuszi zsidó vérvád 

felemlegetése is.943  

 Néhány nap elteltével Lonovics biztos válasz hiányában folytatta a tárgyalásokat 

Lambruschinivel és Brunnelivel. Miután utóbbi kételyeit eloszlatta Tirol és Galícia ügyében, 

meggyőzte őt nézetei helyességéről. Reménykedésre adott okot Brunelli kijelentése is, 

miszerint a pápai idegenkedés még nem jelenti a kérés megtagadását. Ettől függetlenül 

Lonovicsot meglepte XVI. Gergely december végi magatartása. Az év utolsó napjára eső 

csütörtökön az előzetes várakozást felülírva, a pápa audienciára várta a csanádi püspököt, ahol 

kifejtette ellenszenvét kérését illetően. Ezt két okra vezette vissza: (1) a katolikus fél érdekét 

kell szem előtt tartani, (2) Magyarország 10 éven belüli protestánssá válik. A pápai 

állásfoglalásra nézve Lonovics ellenérvei hatástalannak bizonyultak, mivel XVI. Gergely a 

jozefinista politika elítélése kapcsán régi sérelmét hozta szóba: a püspökök és az Apostoli 

Szentszék közötti szabad érintkezés hiányát. A magyar főpap, a korábbi pápai várakozások 

fényében, az egyházfő számára egyedül elfogadható válasszal élt, miszerint eredményes 

kiküldetése lesz a nyitánya az Apostoli Szentszék és a Habsburg Monarchia közötti kapcsolat 

                                                           
942 „Magasztalá továbbá az egyháznak Éjszaki Amerikábani szabad állását s említé, hogy midőn a Kentucky 
statusban a püspök és némely előkelő katholikusok senatus tagjaivá választottak, minthogy ezek abban, hogy a 
senatus megnyitásakor a protestáns egyház előmenetelét czélzó imádság szokott tartani s a katholikus elvekkel 
meg nem egyező eskü kivántatni, megütköztek s Rómában folyamodván azon kérdéssel, ha vallyon azon hivatalt 
felvállalhatják-é, innen oda utasittattak, hogy ha magukra nézve e részben a státus által kivétel tétetik, nem lész 
miért tartózkodniok, az említett státus nékik kijelenté, hogy jelenlétük amaz imádság alatt nem kivántatik s az 
esküforma reájok nézve meg fog változtatni.” VÁRADY, 1924. 200. 
943 „[…] az ausztriai consul tellyes erejéből a zsidókat pártolta s viselete menthetetlen volt.” VÁRADY, 1924. 201. 
Damaszkuszban 1840. február 5-én eltűnt kapucinus szerzetes rituális gyilkosságával a helyi zsidó közösséget 
vádolták. Az ügy komoly diplomáciai bonyodalommá nőtte ki magát, amelyben a – politikai megfontolásból ‒ a 
francia konzul a védvád mellett kötelezte el magát, szemben az osztrák képviselettel. A témáról bővebben 
FRANKEL, 1997. 
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újragondolásának.944 Lonovics számára itt vált világossá, hogy a tárgyalásokat a pápa sine qua 

non kívánalmának figyelembe vétele nélkül nem fogja a szükséges eredményekkel lezárni.  

 

5.4.2 Tárgyalások Rómával II. – A várakozás a magyarországi események „háttérzajában” 

 

E felismerés fényében Lonovics rögtön másnap, január 1-jén jelentést tett Lützownak, akitől 

azt a választ kapta, hogy a pápa éppen előző nap fejtette ki, mennyire elégedett a csanádi püspök 

személyével és mindent, amit lelkiismerete enged, meg tesz majd ügye érdekében. Január 2-án 

Lonovics írásban tájékoztatta Metternichet,945 és a prímást a fejleményekről. Január 3-án pápai 

bizalmasokkal tárgyalt. Január 4-én levélben fordult az esztergomi és a bécsi érsekhez, 

Kopácsyhoz és Vincenz Eduard Milde-hez a Tridentinum „magyar és örökös tartománybeli, 

nevezetesen osztrák kihirdetése” kapcsán.946 Még ugyanaz nap Brunellinek tette szóvá 

meglepettségét.947 A bíboros próbálta meggyőzni a magyar főpapot, ám Lonovicsot olyannyira 

megdöbbenthette a számára váratlan pápai idegenkedés, hogy tőle szokatlan módon reagált. 

Arra vonatkozólag, hogy Galicíára és Tirolra is kiterjesszék kéréseit, a vallási toleranciájáról és 

nyugalmáról ismert főpap a korszak egyik legismertebb vallási alapú diszkriminációjára, a 

zillertáli protestánsok 1837. évi kiűzésére hivatkozott: 

 

„[…] hogy e tartományt tisztán katolikusnak akarja tartani, fennyen bébizonyítá az uralkodó ház, midőn a mai 
században két év előtt a zillerthali zajoskodókat onnan kiigazította s kitette magát inkább a protestáns világ 
gunyának, kiméletlen csipkedéseinek, mint sem hogy azokat ott megtürje.”948 
 

Lonovics állítása szerint, függetlenül attól, hogy a tirolihoz hasonló döntésre sor kerül vagy 

sem a jövőben, ennél az eseménynél jobban nem tudná semmi bizonyítani a Habsburg dinasztia 

katolikus elköteleződését. Ezt követően, a „jarcke-i útmutatásoknak megfelelően” ismét 

meglepő kijelentést tett: a szentszéki döntéstől függetlenül a területek szabad vallásgyakorlatát 

a kormány fogja meghatározni. A legjelentősebb érve Magyarországra és az örökös 

tartományokra nézve csak mindezek után következett: egyházmegyei tapasztalata. Elmondása 

szerint meglepte tárgyalópartnerét, amikor ismertette előtte a csanádi egyházmegye ortodox és 

                                                           
944 VÁRADY, 1924. 204–205. 
945 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 24r–27v. Lonovics 
levele Metternichnek. Róma, 1841. január 2.  
946 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 62r‒v. Lonovics József levele Kopácsyhoz és Mildehez. Róma, 1841. január 
4. (Fogalmazvány) 
947 „Panaszkodva említém előtte, melly igen megütköztem a Szent Atyának utolsó kijelentésein.” VÁRADY, 1924. 
206. 
948 VÁRADY, 1924. 206. 
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görög katolikus lakosságának magas arányszámait, amelynek következtében hívei „igen is 

gyakran kéntelenek” vegyes házasságban élni.949 Az assistentia passiva alkalmazására az 

„egyesült plébános” elveinél fogva azonban nem fog igent mondani, ami megakadályozza az 

unió további terjedését. A Tridentinummal kapcsolatban is „színt vallott”, miszerint annak 

teljeskörű kihirdetése Magyarországon nem történt meg. Január 7-én maga a pápa is elismerte, 

felkeltették figyelmét Lonovics „görög katolikus érvei”, valamint sajtóértesülésre950 hivatkozva 

érdeklődött a magyarországi viszonyok felől. Erre vonatkozólag Lonovics közölte az 

egyházfővel, hogy a püspökkari pásztorlevélnek megfelelően eljáró papokra bírósági eljárások 

várnak az országban. E nyomás alatt végül a pápa ismét beismerte: a magyar körülmények 

külön figyelmet érdemelnek, amit azonban nem vonatkoztatott az örökös tartományokra. XVI. 

Gergely azonban mindezek ellenére hajthatatlan maradt a Tridentinum és a katolikus elvek 

védelmében. Lonovics ekkor a jogon túli, helyzethez alkalmazkodó megoldás lehetőségét 

vetette fel, hiszen „a törvénynek erejét és kiterjedését annak czélja határozza el”.951 Az 

országbeli állapotokra hivatkozott, miszerint oly sok protestáns lakja „Mária országát”, hogy 

bár többségben van a katolikus fél, mégis a nyugalom és az egyház javát szolgálja a súrlódások 

elkerülése. Különösen azért, mert a hatályos törvényeknek megfelelően vallásgyakorlásukra 

nézve a katolikusokkal egyenlő szabadsággal rendelkeznek. Lonovics tehát vitába szállt a 

pápával, úgy, hogy tudományos ismeretein túl a magyar adottságokat is felvázolta számára. 

Lonovics mindezt csak azért tehette meg, mert ekkora már mind a pápa mind az 

államtitkár bizalmát elnyerte „tehetségével és lelkületével”. A magyar-ügy, minden látszat 

ellenére, sikeresen haladt előre a pápai udvarban. Lambruschini levelére hivatkozva erről 

értesítette a primást január 3-án a nuncius is.952 Továbbá, hasonlóan a január 1-jei lützowi 

kijelentéshez, Altieri is arról számolt be, hogy Lonovicsnak köszönhetően egyre nagyobb a 

remény a „magyar püspöki kérés” elfogadására. Azt, hogy a nuncius mennyi információval bírt 

a tárgyalások menetéről Metternichtől, nincs közvetett forrásunk. Lonovicsnak az 

                                                           
949 Érvei meggyőzték Brunellit, aki kijelentett, hogy egyetért vele és az elhangzottakat az ügyben illetékes 
Kongregáció, valamint a pápa számára feljegyzi. Kérte továbbá Lonovicsot, hogy ő is tegye ezt meg következő 
iratában. VÁRADY, 1924. 206–207.  
950 Vö. L’Univers, Nr. 472. 24. December 1840. (Kivonat). OSzK Kt. Fol. 4065. II. foll. 63r‒v. Az újságcikk 
szerint a filozófiai tolerancia, az intoleráns gallikanizmus, és a kizárólagos nemzeti szellem ‒ amilyen megvetendő 
a vallásban, olyan kiváló a politikában ‒ a legfőbb elemei egy fura keveréknek, amely formálja magyar embereket. 
Ők semmi esetre sem hallgatnak az egyház tanítására a vegyes házasságokkal kapcsolatban.  Így, a szerző 
meglátása szerint, a magyarok skizmatikus törvényeket követelnek, amilyenek Európában és Ausztriában a józsefi 
rendeletek, törvények, és Magyarországon a „lipótiak”, hiszen miután a II. József nem koronáztatta meg magát, 
„tevékenységei” utódai nevét viselik. A cikk szerint a kérdésről való tárgyalás céljából utazott most Rómába az 
egyik püspök, akinek segítségére lesz Jarcke belső tanácsos is.  
951 VÁRADY, 1924. 209.  
952 ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 B foll. 4v–5r. Altieri levélfogalmazványa. S.l., 1841. január 3. „[…] egregias 
animi ingeniique dotes” 
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államkancellárhoz intézett jelentéseiről azonban volt tudomása. Ezek alapján közölte az 

államtitkárral,953 hogy Metternich igazán elégedett Lonoviccsal, aki saját eredményeit a pápa, 

valamint Lambruschini visszafogottságának és jóindulatának tulajdonította. Az azonban már 

meglepte az államkancellárt, hogy Lützow és a csanádi püspök is elismerően nyilatkozott 

Jarcke munkásságáról. Mitőbb, kérték, maradhasson továbbra is Rómában. A nuncius szerint 

ez már csak azért is különös, hiszen az uralkodó úgy tudta, Jarcke jelenlétét egyikük sem 

értékelte kezdetben. Lonovics bevallása szerint azonban igen hasznos munkatársa talált 

személyében.954 A kérést értékelvén Metternich is elállt korábbi tervétől, azaz jobbnak látta 

nem visszahívni Lonovics előtt bizalmasát. 

Január 7-én Lützow is elismerésének adott hangott Lonovics munkáját illetően.955   

Megírta Metternichnek, Lonovics beszámolt neki azokról az akadályokról, amelyekbe a 

tárgyalások során ütközött. Felvázolta továbbá, milyen eljárást kíván elismertetni. Lützow 

szerint a tárgyalások indokoltságához nem fért kétség. A követ elmondása szerint Brunelli mint 

a megbeszélések vezetője már osztotta Lonovics véleményét. Lambruschini megbízottja 

azonban, aki jelentős befolyással bírt a végső döntésre, beadványában az államtitkár 

„tévedéseit” követte. A Lützow által meg nem nevezett személy Polidori lehetett. A követ 

szerint a megbízott illető már kijelentette a püspöknek, hogy egyetért vele. Lützow csak akkor 

látott esélyt a kérések elfogadtatására, ha azok egy korábbi analóg megoldásra 

támaszkodnak.956 A kiküldetéssel kapcsolatban a pápa együttérzéséről biztosította a követet, 

miszerint az egyházfő ismeri a magyar püspökök aggodalmait, de az ő lelkiismeretét is éppúgy 

kételyek gyötrik. A követ elmondása alapján a pápa megkülönböztetett figyelemmel volt 

Lonovics irányába. Mivel Metternich nem volt járatos az egyházi törvényekben, a kapott 

információkat véleményeztette a témában illetékes tanácsossokkal, így a római visszhangokkal 

párhuzamosan Bécsben is elismerték a kiküldött erőfeszítéseit. Rauscher méltatta a csanádi 

püspök buzgalmát és szellemi adottságait. Az állam és egyház együttes érdekében a magyar 

főpap jelentései kapcsán felvetette a katolikus papok állami hivatalnokként történő részvételét 

a házasságkötésnél, hasonlóan, ahogyan azt II. József házassági pátense is előirányozta (!) 

korábban. Így, bevallása szerint, az egyházi és polgári érvényesség egyszerre lenne biztosítva. 

Megjegyezte továbbá a korábbi, külföldi minták esetében, hogy a pápa minden célszerű és 

szükséges felhatalmazást megadott a vegyes házasságoknál, amelyek nem érvényesek, mivel a 

                                                           
953 ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 B foll. 9r–10r. Altieri levélfogalmazvány. S.l. 1841. január 1.  
954 ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 B fol. 9v. 
955 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 1r–4v. Lützow levele 
Metternichnek. Róma, 1841. január 7.  
956 A követ kijelentését feltehetőleg Mettenich húzta alá.  
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trienti zsinat azokra nem terjedt ki. Így tudja az egyházfő orvosolni a matrimonia mixta 

problémakörét.957  

Mindezek után érthető, hogy Lonovics január 9-i találkozója Lambruschinivel és 

Brunellivel sikeresen zárult. Röviden kifejtette a diétai záró eseményeket, igazolva ezzel, hogy 

az egész országot, felekezettől függetlenül nyugtalanítja a szentszéki döntés. Érvei egyre 

valóságosabbá váltak. Január 11-én értesült Róka Józseftől Temes vármegye 1840. december 

16-i határozatáról, amelyben a vegyes házasságok ügyében kiadott pásztorlevele 

visszavonására szólították fel. Amennyiben ennek nem tenne eleget, áldást megtagadó 

plébánosai 600 Ft értékben bűntetésre számíthatnak, amelynek kifizetése céljából a püspökség 

javaira is kiterjeszthető a határozat végrehajtása. Ezt követően készítette el addigi 

legrészletesebb beadványát mind az egyházi törvények, mind a magyar állapotok tekintetében 

Lambruschini államtitkárnak címezve.958 A két részre osztott aprólékos feljegyzés Lonovics 

„tudományának és latin stílusának szép példája” volt.959  A dokumentum részletessége és az 

elismerő visszhangok is azt mutatták, Lonovics tökéletesen teljesített Bécs és Róma szemében. 

Ennek azonban megvolt az ára. Lonovicsot olyannyira megterhelhette a tárgyalások vezetése 

és a jegyzékek készítése, hogy egészségügyi okora hivatkozva felmentést kért a január 14-i 

pápai audiencia alól. A kimerültség jeleit naplója is tanúsítja. Az addigi naponkénti960 

feljegyzések rendje január 7-vel megszakadt. A pápa személyesen is kérte961 legközelebbi 

találkozásukkor, azaz január 17-én, hogy tartózkodjon a túlzott munkától, főleg az 

éjszakázásoktól, amely „mértéktelenségre” Lonovics hajlamos volt.962  

A csanádi püspök beadványa elkészítését követően írt Metternichnek a január elején 

Brunellivel és a pápával folytatott tárgyalásokról. Nem mellékelte azonban államtitkárnak 

címzett terjedelmes beadványa másolatát. „Gyenge” német nyelvtudása miatt azt a követségen 

vagy Jarcken keresztül szándékozott lefordíttatni „rossz latinságú” fogalmazványából.963 

                                                           
957 HHStA KA CA a 46. Rauscher levele Metternichnek. Bécs, 1841. január 8.  
958 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96 Fasc. 41. foll. 21r–29v. Lonovics József beadványa 
Lambruschininek. Róma, 1841. január 14. A dokumentum az alábbi pontokat fejtette ki: 1, az assistentia passiva 
gyűlöltsége, 2. hazai események 3. a Tridentinum vegyes házasságokra nem terjed ki, 4. a protestánsok közjogi 
helyzete a mérvadó és nem az uralkodó személye, 5. a görög katolikusok helyzete, 6. Ausztriát és Magyarországot 
együtt kell kezelni a kérdésben.  
959 MARCZALI, 1890 14.  
960 November 24. és január 7. között december 23. kivételével minden napról készített bejegyzést Lonovics József. 
961 VÁRADY, 1924. 213. 
962 Erről tanúskodnak az esperesi feljegyzések is, miszerint nem járt el otthonról Lonovics, szeretett könyvei 
társaságában lenni. Ezt az állhatatos, már-már káros munkásságot támasztja alá egyik Kunszthoz írt levele is, 
amelyben kifejti, mennyire nagy örömmel gondol vissza egykori közös sétájukra, hiszen a diétai ülések között 
folyamatosan otthon ül és könyvei között mindig talál kibúvót a „lomhaságára”. OSzK Kt Quart. Lat. 2646. 
Lonovics József levele Kunszt Józsefhez, Pozsony, 1833. október 30. 
963 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 28r–32v. Lonovics 
levele Metternichnek. Róma, 1841. január 15. 
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Lonovics minden nehézség ellenére bizakodó volt a jövőbeli eredményeket illetően.964 Levelét 

Jüstel véleményezte,965 hiszen a csanádi püspök, kényes témát érintett a tiroli események 

felemlegetésével. A tanácsos ezt szerette volna tisztázni, így röviden felvázolta a történtek 

politikai-adminisztratív hátterét. 

Amíg a felelős szentszéki személyek Lonovics beadványát vitatták, a következő napok 

„csendben”, a magyar ügy tárgyalása nélkül teltek a csanádi püspök számára. Ekkor kerültek 

napirendre a pápa és Lonovics beszélgetésében az egyetemes politikai és egyházi témák: az 

európai és a magyar sajtóügy, a porosz események, az anglikán egyház, az annami vértanúk 

vagy épp François-René de Chateaubriand római látogatása.966 Ekkor kereste fel Lonovics a 

Szent Péteri-ereklyéket is. Ebben a „tétlen időszakban” vette fel hivatalosan is a kapcsolatot 

Jan Philipp Roothan jezsuita generálissal a Collegium Germanicum et Hungaricum jövőbeli 

magyar diákjai érdekében.967 Mindeközben a várható döntésről annyi szivárgott ki, hogy 

Lonovics érvei vitathatatlannak bizonyultak. Brunnelli elismerte: (1) a Tridentinum határozata 

nem terjeszthető ki teljességgel a vegyes házasságokra; (2) az ortodox egyház házasság 

értelmezése, gyakorlata kizárja az assistentia passiva alkalmazásának lehetőségét, ami 

ellehetetlenítené az egyesült görögök unióját. A döntésre várva Lonovics tájékoztatta a prímást 

és Metternichet968 az eddigi eseményekről.969 Időközben értesült az assistente al soglio 

kinevezésének tervéről, amelyet azonnali hatállyal visszautasított, mondván, megütközést 

keltene az a magyar földön.970  

A várakozási idő alatt az egyre forrongóbb magyar eseményeket, amelynek hazai 

tudósításában oroszlánszerep jutott az újonnan induló Pesti Hírlapnak, az egyházi oldal is 

kezdte számításba venni. Lonovics számára egyértelművé vált, hogy mihamarabb el kell érni a 

megállapodást, így január végén már ő maga sürgette volna hazautazását,971 különösképpen 

                                                           
964 Jarcke is jelentette a „zavarossá” vált helyzetet, valamint elismerően nyilatkozott Lonovics beadványáról. 
HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66. foll. 21r–22v. Jarcke levele 
Metternichnek. Róma, 1841. január 21.   
965 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. fol. 31r. Jüstel véleménye. 
S.l. 1841. január 26. 
966 VÁRADY, 1924. 214–215. 
967 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. fol. 89r–v. Lonovics levele Roothannak. Róma, 1841. január 25. (Fogalmazvány) 
968 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 33r–62v. Lonovics 
levele Metternichnek. Róma, 1841 január 28. Mellékletként csatolva a két államtitkári levél (1840. december 22; 
1841. január 14. ) latinul és azoknak német árirata. 
969 VÁRADY, 1924. 217.  
970 VÁRADY, 1924. 217–218. Megemlítendő, hogy Lonovics csupán a cím használatával nem kívánt élni, szívesen 
fogadta azonban a pápa feléje tanúsított előzékenységét, így például amikor a szertartások során trónjához közel 
állítatta a magyar püspököt. 
971 „Ich werde nicht ermangeln darauf zu dringen, daß diese Angelegenheit bei der Congregation ehestens in 
Verhandlung komme; indem die ungerechtesten Beschlüße der Comitate Temes, und Csanád mich nöthigen auf 
meine baldige Rückreise zu denken.” HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei 
Kt. 65. fol. 60v. Lonovics levele Metternichnek. Róma, 1841 január 28.  
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miután olvasta a prímás, még decemberben írt beszámolóját. Kopácsy levelében tudósította 

püspökét, Lajcsák Ferenc november 6-i lemondásáról. Jelezte számára a Pest, Pilis és Solt 

vármegyére kiterjedő négy fő- és egyházmegye (esztergomi és kalocsai érsekség, váci és 

székesfehérvári püspökség) védelmében kelt november 16-i kancelláriai leiratot és a másnapi 

pesti megyegyűlési eseményeket, amelyen határozat született, hogy felirat formájában 

forduljanak az uralkodóhoz, miszerint a prímást „fossza meg jótéteményeitől, a megyének a 

vegyes házasság dolgában hozott határozata ellen tett mondásáért”.972 Tájékoztatta őt az egyéb 

vármegyi történésekről is. Így arról, hogy Pest „lábnyomában jár” Nyitra, Abaúj és Vas. 

Enyhébbek a körülmények azonban Nógrádban és Barsban, míg egyedülálló azonban 

Esztergom vármegye a katolikusok védelmében. Megemlítette továbbá ő is a 

szuperintendenciák levelét, amelyhez hasonló feliratot készített Temes vármegye, és Szatmár 

lakossága. Borsod vármegye feliratban, Nógrád pedig nyilvános vitában támadta „az apostoli 

szentszék magyarországi beavatkozását”. A prímás kérte püspökét, hogy minden nehézségükről 

számoljon be a pápának is.973  Ezzel összhangban a bécsi érsek, Milde is megerősítette nézeteit 

a nem katolikus pap előtt kötött vegyes házasságok érvényességének magyarországi 

szükségességéről.974 

Lonovics türelme tehát kezdett fogyni. Ettől kezdve minden alkalmat megragadott, hogy 

a konzisztóriumi döntést sürgesse az államtitkárnál, a pápánál egyaránt. Figyelme egyre jobban 

a hazai események felé fordult. Alfons Freiherr de Pont udvari tanácsosnak írt saját kézírású 

levelében örömét fejezte ki Ambrózy Lajos975 temesi kamarai igazgatói kinevezése felett, akit 

a kormányzat megbízható emberének tartott. Kérdésként vetette fel azonban, hogy az új vezető 

képes lesz-e a zavaros megyei helyzet lecsendesítésére, hiszen azt éppen evangélikus hittársai 

idézték elő. Saját bevallása szerint személye a helyi rendek előtt megbecsülésnek örvend, így 

bízott benne, hogy néhány „rosszándékű” személy, akik kihasználják saját céljaikra távollétét, 

nem tudják majd elérni a kívánt eredményt. Mégis sokan hiszik azt, hogy a főispán, azaz 

Tihanyi Ferenc976 szellemében járnak el, ha püspöki személye ellen nyílt kampányt kezdenek. 

Megemlítette, hogy ő minden követ megmozgat ügye sikeres kimeneteléért, ám a helyi, 

                                                           
972 FAZEKAS, 2004. 86–87. 
973 OSzk Kt. Fol. Lat. 4065. II. 77r‒79v. Kopácsy levele Lonovicshoz, Veszprém, 1840. december 31. 
974 VÁRADY, 1924. 217.; OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 82r–83v. Milde levele Lonovicshoz. Bécs, 1841. január 
22.  
975 Pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY, 2011. I. 270‒272. „A vallási tárgy tárgyalásakor ‒ hittársaihoz való állásától 
kényszerítve ‒ az ellenzéki párt szellemében beszélt.”  
976 Tihanyi Ferenc. Temesi gróf és főispán. Pályaképéről bővebben: PÁLMÁNY, 2011. I. 226‒227. Az 1840. évi V. 
tc. értelmében Lonoviccsal együtt tagja volt  az 1839-1840. évi országgyűlés „büntető és javító rendszer” 
megújításának munkálataira felállított választmányának. Elhíresült mondata 1850. decemberéből: „Felséges uram, 
vallást oktrojírozni nem lehet.” SZATMÁRI, 2012. 59. Mikszáth Kálmán több írásában is szerepel a különc gróf.  
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szentszéki ügyintézés sajátos: senki nem akar elhamarkodni semmit. Mégis, az otthonról kapott 

hírek ismeretében, szeretné mihamarabb befejezni a tárgyalásokat. Bevallotta, nincs könnyű 

helyzetben, hiszen az itt kapott javaslatokat, habár igazságosak (gerecht), Esztergommal is el 

kell fogadtatni majd, mivel azok teljes egészében a saját meggyőződésén alapszanak.977 A sorok 

visszaigazolják Lonovics Józsefnek a magyar törvényekkel paralell felekezeti jogegyenlőség 

megteremtésére irányuló törekvését. A jogi alapokon túlmutató egységes politikai közösség, a 

nemzet biztos értelmezése azonban még hiányzott nála. A gondok okozóit azokban a 

személyekben vélte felfedezni, akiket vagy semmi, vagy más vallás köt.978 

 Lonovics jelentéseinek, valamint az azokkal összecsengő követi és jarckei 

beszámolóknak megvolt az eredménye. Metternich „bizalma” a csanádi püspök felé csak 

erősödött. Így február 9-én Lonovics József megkapta sűrgönyben a porosz király 

államkancellárhoz írt levelét a kölni érsek ügyében.979 A küldemény hatására Lonovics József 

február 12-én írt ismét Metternichnek, jelentősebb eredményről azonban nem számolhatott 

be.980 

 

5.4.3 Tárgyalások Rómával III. – A stratégiaváltás: kérés helyett utólagos engedélyeztetés   

 

Február 14-én újabb pápai audienciára került sor. Válasz hiányában az egyéb témák kerültek 

előtérbe, így ekkor adta át Lonovics József egyházmegyéje sematizmusát,981 valamint kért 

újabb felmentést két ügyben és búcsút. A helyi tárgykörökön túl a kölni események, valamint 

az újonnan létrehozandó hollandiai püspökségek kapcsán is adott tanácsot XVI. Gergelynek a 

csanádi főpap. Ez utóbbiakon keresztül terelte a beszélgetést az oktatás, azaz a Collegium 

Germanicum et Hungaricum irányába. Ugyanezen a kihallgatáson jelentette be volt érseke, 

Pyrker lemondási szándékát is. A pápai tárgyalást követően találkozott Lambruschinivel is, 

valamint írásban válaszolt Brunellinek a magyarországi és az örökös tartományokra vonatkozó 

kérdéseire: 1, Milyen törvények érvényesek Magyarországon és az örökös tartományokban a 

vegyes házasságokra vonatkozólag? 2, A kérdéses törvények mindenütt azonos érvénnyel 

                                                           
977 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. fol. 62r. Lonovics levele De 
Pont bárónak. Róma, 1841. február 11.  
978 „quibus aut nulla aut alia Religio est.” HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom 
Staatskanzlei Kt. 65. fol. 62r. Lonovics levele de Pont bárónak. Róma, 1841. február 11. 
979 VÁRADY, 1924. 219. 
980 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. 64r–65r. Lonovics levele 
Metternichnek. Róma, 1841. ferbruár 12. 
981 Vö. ASV Arch. Nunz. Vienna 281 I fol. 53r. Sematizmus csanádi püspökségből. Róka József levele, Temesvár, 
1841. Január 15. 
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bírnak?, 3. Milyen változásokat vezettek be Mária Terézia uralkodása óta?982 Lonovics nem 

csupán az érvényben lévő törvényeket adta elő. Külön választva a magyar és erdélyi területeket, 

a legutóbbi országgyűlések eseményeire hivatkozva röviden megemlítette a karok és rendek 

kívánalmát a kérdésre vonatkozólag: a jövőben a vőlegény vallásának megfelelő lelkész/pap 

előtt történjék az esketés. Így Erdély esetében sem állt meg a bevett vallások felsorolásánál, 

valamint a „nem követ nemet” elv, azaz az apa vallását a fiúk, az anyáét a lányok öröklik, 

törvényi szabályozásának említésével. Kitért arra a szokásra is, miszerint, bár törvényileg nincs 

szabályozva, a vegyes házasságok a katolikus pap előtt kötettnek.983 A reverzálisok jövőbeli 

érvényességének megszüntetését is megemlítte. Zárásként a normabontó984 türelmi rendeletet 

jelölte meg a fentebbi szabályozások alapjaként. Az eddigi beadványok közül ez volt az első 

jegyzék, amely összbirodalmi kereteken belül pontosan láttatta a jogi eltéréseket a vegyes 

házasságok terén. Így Lonovics az általa sokat hangoztatott felekezeti jogegyenlőség igényét 

tudta tolmácsolni a monarchiabeli eltérő és ezáltal módosítandó szabályozásokon keresztül, 

amit korábban a különböző európai viszonyok felvázolásával és példák alapján igyekezett 

elérni. Így a birodalmi egység fényében kérése post festum, mintsem időszerű jelleggel bírt.985 

Tudvalevő, az államtitkár-helyettes Capaccinit már korábban meggyőzte kérése 

jogossága felől, illetve február 20-án Brunelli is bevallotta Lonovicsnak, hogy már régóta osztja 

a csanádi püspök véleményét a kérdésben és erről igyekezett meggyőzni a pápát is. 986 Ettől 

függetlenül azonban még hátra volt Lambruschini és XVI. Gergely megnyerése. Lonovics 

ennek megfelelően újabb beadványt készített az államtitkárnak. Mellőzve minden értelmezést, 

hosszabb kifejtést, rövid levélben tette fel a kérdést: a vegyes házasság a katolikus pap vagy a 

nem katolikus lelkész előtt kötendő? Felvetését korábbi beadványára alapozta, amelyből 

világosan kiderült, erre a Monarchia polgári törvényei nem adtak egyértelmű választ. Az örökös 

tartományokban a vegyes házasságok a katolikus pap előtt kötendők, ám a császári kormányzat 

különleges esetekben, amikor annak jelenléte nélkül, a protestáns lelkész előtt történt az 

                                                           
982 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 31r–32v. Lonovics József beadványa. Róma, 1832. 
február 14. 
983 A vegyes házassági gyermekek „nem követ nemet” elvét az 1791. évi LVII. tc. szabályozta. Erdélyben „csupán” 
egy 1792. évi rendelet írta elő, hogy a protestáns lelkész előtt kötött vegyes házasságok titkosak, azaz 
egyházjogilag érvénytelenek. NEMES, 2004. 26‒27. 
984 Lonovics kifejtette, hogy Mária Terézia uralkodása alatt gyakrabban fordultak a püspökök vegyes házasságok 
ügyében Rómához. A nem katolikus félnek kötelező volt az írásbeli revezális adása.  
985 „[…] bár mi légyen is majd a pápai határozat, a protestáns lelkész előtt kötendő vegyes házasságok 
érvényességéről kételkedni nem lehet, a Sz[ent] Szék igen kedvező s figyelemreméltó helyzetben van, midőn azt 
kéretik tőle engedmény gyanánt, a mi már egyébbként is feláll s a minek ellenkezőjét úgy is lehetetlen 
határoznia.”VÁRADY, 1924. 224.  
986 Február 20-án Brunelli bevallotta Lonovicsnak, már rég osztja a csanádi püspök véleményét a kérdésben és 
erről igyekezett meggyőzni a minap a pápát is. VÁRADY, 1924. 224–225. 
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esketés, megvizsgálta azok érvényességét. II. József is függőben hagyta a kérdést. Miután 

azonban a püspökök saját joghatóságuk alá kívánták vonni azokat, engedve kérésüknek, a 

vegyes házasságokat a legutóbbi szabályozás a katolikus papok elé rendelte.987 Soraival nem 

csupán a magyar álláspont jogosságára mutatott rá (és annak monarchiabeli kiterjesztésére), 

hanem Bécs tárgyalóképességére is. 

Lonovics elfáradt. Erről árulkodnak beadványával egy napon készített naplósorai. A 

csanádi püspök tőle szokatlan módon jegyezte fel a római nép korábbi pápákkal szembeni 

elégedetlenségét bemutató epigrammákat, disztichonokat a karneváli napok ürügye alatt. 

Meglepő őszinteséggel írt le egy anekdotát is a hajdani XIV. Benedekről.988 A magyar főpap 

több hónapos római tartózkodása alatt egyre inkább részesévé vált a pápai állam 

mindennapjainak, így érzékelte a társadalmi feszültségeket, valamint a különféle politikai 

erőket, amelyek a magyar ügy előrehaladását is lassították.  

 Február 21-én újabb levél érkezett Metternichtől, amelyben az államkancellár méltatta 

Lonovics munkáját és biztos volt a jövőbeli eredményekben Magyarország tekintetében. 

Megállapította, hogy a püspökök erős támaszra találnak mindkét legfelsőbb hatalom közös 

nyilatkozatában, ám ehhez a tárgyalások befejezése szükséges. Így felhívta a csanádi püspök 

figyelmét, elképzelhető, a lassú válasz ürügyén a pápai udvar egyéb, nem időszerű témákat is 

szeretne majd megtárgyalni, a püspök azonban szorítkozzék a tárgyra és sürgesse a mielőbbi 

befejezést.989 Az államkancellári levélnek megvolt a hatása. Lonovics József újabb államtitkári 

beadványt írt.990  A dokumentum sorra vette a magyar helyzetből fakadó nehézségeket. 

Elsőként említette a görög katolikus álláspontot. A nagyváradi görög katolikus konzisztorium 

1840. július 2-i jegyzőkönyvének soraira hivatkozott, amelyet megküldtek számára korábbi 

érvei megerősítése céljából. Levele mellé függelékként csatolta is annak másolatát, 

bizonyítására, hogy a görög katolikusok az assistentia passivat nem használhatják.  A 

dokumentum két kérdést járt körbe: 1. a nem egyesült egyházak és hasonlóképpen a két nem 

katolikus felekezet (!) vajon meg tudja-e tartani a prímási körlevelekben foglaltakat saját 

szertartásaikat illetőleg? 2., Vajon a görög katolikus fél eleget tud-e tenni azoknak? A hosszas 

fejtegetés eredményeként a konzisztorium kijelentette: miután a keleti és nyugati egyház uniója 

                                                           
987 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. fol. 33r. Lonovics József levele. Róma, 1841. február 
20. 
988VÁRADY, 1924. 225–226. A tárgyalásokhoz közvetlen módon nem kapcsolodó naplóbejegyzésekről a 
későbbiekben még lesz szó.  
989 VÁRADY, 1924. 226–227. Ez volt az első államkancellári levél, amelyenek jelentős részét Lonovics József átírta 
naplójába. Feltehetőleg ehhez volt mellékelve a pesti vármegyegyűlés 1841 február 3-i és a következő napokon 
történt eseményeinek kivonata. OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 124r‒128v. 
990 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 35r–36v. Lonovics József beadványa. Róma, 1841. 
február 24.  
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csak szimbólikus, érintetlenül hagyva mindkét egyház törvényeit és szertartásait, így az nem 

tökéletes (!). Az assistentia passiva alkalmazása elfogadhatatlan, mivel azt a katolikus egyház 

nem határozhatja meg, továbbá a dogmatikával sem egyezik, hogy a házasság szentségének 

kiszolgálója nem pap.991 Ennek kényszerű alkalmazása hitükben sértené a görög katolikusokat, 

így az uniót is veszélyezteti.  

 Lonovics beadványának második pontja az újonnan érkezett „szomorú” magyar hírek 

ismertetése volt. Beszámolt arról, hogy az assistentia passiva irányában napról napra növekszik 

a gyűlölet a lakosság között, a papság folyamatos támadásnak, vádaknak, fenyegetésnek van 

kitéve. Elsősorban hazájának, egyházának nehéz körülményeire nézve kérte az államtitkár 

közbenjárását a mielőbbi döntés ügyében, ám – a teljesség igényét szem előtt tartva – a 

kormányzati ügyek sürgető voltát is megemlítette. Kérte továbbá ‒ nem a Tridentinum alóli 

felmentés gyanánt, hiszen azt nem hirdették ki ‒ a vegyes házasságok érvényességét, 

amennyiben kánoni akadályba nem ütköznek. Kijelentette, méltán él a császári-királyi 

kormányzatban a remény, hogy miután ugyanaz a nem katolikusok státusza Magyarországon 

és az örökös tartományokban, mint ami a külföldi területeken, azt a katolikusokkal kötött 

házasságokkal kapcsolatban is deklarálja az Apostoli Szentszék. Hozzátette, hogy ezt kívánja 

az államérdek és az egyház érdeke is.  Majd ismét az ebből adódó társadalmi feszültségeket 

részletezte. Végezetül felhívta a figyelmet a rég várt bécsi nyitásra, amely orvosolja majd a 

Szentszék sérelmeit. Ennek bizonyítékaként Lonovics megemlítette az államtitkárnak, 

felhatalmazást kapott Bécstől: amit nem tud írásban közölni, azt legközelebb szóban kifejti 

majd. A levél végén megismételte kérését a magyarországi állapotokra hivatkozván.  

Ezt követően Lonovics február 26-án válaszolt Metternichnek is.992 Megköszönte 

bizalmát, „melyből bátorságot merítve folytatja a megkezdett utat.” Megemlítette Brunelli 

néhány nappal korábbi kijelentését, miszerint eldöntötte a kongregációhoz szükséges anyagok 

összeállítását, ám annak összehívása aligha esedékes a következő hónap közepe előtt, mivel a 

pápa nem igényli a hosszas jelentéseket a tárgykörben. Továbbá kérte Lonovics Capaccinit, 

hogy ügye sürgetésében járjon el ő is. Felhívta a figyelmét a helyettes államtitkárnak, hogy 

feszülten várják az eredményeket Magyaroszágon, így minden késlekedés csak fokozza az 

amúgy is veszélyes helyzet további kiéleződését. Jelentést tett a nagyváradi konzisztorium 

                                                           
991 Az assistentia passivaval a pap csupán egyszerű tudomásvétellel „van” jelen a házasságkötésnél. Ez azonban 
kizárólag a latin rítus szerint kivitelezhető. A latin hagyomány szerint maguk a jegyesek szolgáltatják ki 
egymásnak a házasság szentségét, amikor kinyilvánítják házasságkötési szándékukat. A keleti egyházak 
hagyományaiban a papok vagy püspökök tanúi a jegyesek kölcsönös konszenzus-cseréjének, áldásuk azonban 
szükséges a szentség érvényességéhez. KEK, 2002. 438. (1623.) 
992 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 66r–68v. Lonovics 
levele Metternichnek. Róma, 1841. febr. 26. 
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jegyzőkönyvének másolatáról is, amelyet az államtitkári beadványban mellékelt.993 Majd a 

legutóbbi, február 14-i audienciáról írt, amelyen az egyházfő kijelentette a holland király három 

új püspökség felállításáról tett javaslata kapcsán, hogy a protestáns fejedelmek szinte több 

bizalommal vannak a Szentszék irányába, mint egyes katolikus kormányzatok. Jobb lenne a 

helyzet Ausztria tekintetében is, amennyiben Metternich nem lenne egyedül „jó szándékaival”. 

Lonovics szerint ezen a tárgyaláson a pápa nem volt hajlandó a tényleges témába bocsátkozni, 

nem kívánt a kongregáció döntése elé menni. Megemlítette azon elképzelését is, hogy a Pest 

megyei közgyűlésen történtekről, amelyekről az államkancellártól értesült,994 beszámol a 

legközelebbi tárgyaláskor. Ahogy a pápa a vegyes házasságokat az audiencián, úgy Lonovics 

József is mellőzte levelében a Collegium Germanicum ügyét. Feltehetőleg ugyanazon okból: 

nem kívánt a dolog elébe vágni.  

Egy nappal később, február 27-én a prímásnak is jelentést tett Lonovics József,995 

valamint Temes vármegye határozatával szembeni óvásáról helyettesét is tájékoztatta.996 

Lonovics magán értesüléseire hivatkozva a megye eljárását illetően nyíltan kijelentette, hogy 

pásztorlevele csupán az egyházi tanokból áll, amelyektől az újabb időben „egyes eseteknél s 

többnyire némi mentségére” eltávolodott a hazai klérus. A következőképpen fogalmazta meg 

ars poeticá-ját óvásában: 

 

„Az egyház szabadsága s a lelkiismeret jogai oly tiszteletreméltók, hogy azoknak sérthetetlensége még azoknak is 
érdekében fekszik, kiknek religioja az enyimtöl külömbözik.” 
 

Majd az „amit a törvény nem tilt, azt szabad” érve alapján vedte védelmébe a pénzbírság alá 

vett papjait: 

 

„[…] miután továbbá a fenyítő törvények minden pallérozott nemzeteknél a legszorosabb értelmű elv, s azoknak 
betűjén túl minden bármily kis büntetés menthetetlennek, mert az önkény szüleményének tekintetik. […] miután 
sem religiobeli szabadsággal, sem a lelkiismeret jogaival sem pedig századunk állásával meg nem egyeztethető.” 
 

 

                                                           
993 Lonovics Metternichhez írt levelében második beadványának (február 24) időpontja után, február 25-re datálta 
a nagyváradi dokumentumot, míg naplójában az február 20-i beadványának mellékeletként szerepel. 
994 1841. február 3-án kezdődő vármegyei közgyűlésen február 5-én olvasták fel Borsod vármegye november 9-i 
feliratát. A vármegye határozatát, amelyben kijelentette, hogy Magyarország "Rómából törvényt sem nem vár, 
sem el nem fogad", február 10-én közölte a Pesti Hírlap. Pest mellett a legnagyobb hatást a zalai események 
eredményezték, miszerint 1841. január 11-én a vármegye közgyűlése körlevélben javasolta a vegyes házasságok 
megáldását megtagadó katolikus papok pénzbüntetésre ítélését. Esztergom vármegye január 14-i, Heves vármegye 
február 17–18-i közgyűlése viszont a zalai véleménnyel szemben foglalt állást. FAZEKAS, 2004. 101‒106.; A hazai 
eseményekről bővebben: FAZEKAS, 2006a 31‒60.  
995 VÁRADY. 1924. 227. 
996 VÁRADY, 1924. 227.; OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 189r‒v. Lonovics József levele a temesvári 
helyhatósághoz. Róma, 1841. február 25. 
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 Lonovics február 28-án tárgyalt újra Lützowval. Kérte, hogy ő is sürgesse az 

államtitkárnál az ügyben a döntések meghozatalát. Még ugyanezen a napon a követ levelet írt 

Metternichnek.997 Kiemelte Lonovics biztos tisztánlátását, valamint megerősítette az 

államtitkárt kettejük legtökéletesebb egyetértéséről a sikerrel kapcsolatban. Lützow elmondása 

szerint a főpap komolyan vette kiküldetését. Így, bár elvben felosztották egymás között a 

feladatokat, valójában minimális szerep jutott a követnek. A munka jelentős részét a csanádi 

püspök vállalta magára. Lützow szóba sem hozta a témát a pápai udvarban. Lonovics az 

eredmények mielőbbi megszerzése mellett kötelezte el magát, amely törekvésében partnerre 

talált Lützowban.998 A követ nem volt kompetens a kérdés rendezésében, ám ő is megjegyezte, 

Lonovics beadványának záró soraival összhangban, hogy a kiküldetés végre feloldja a régi 

nehézségeket Bécs és Róma között. Egyoldalúan szemlélve azonban az eseményeket 

kiegészítette mindezt azzal, hogy a siker csírájában fogja majd „elfojtani a megosztásokat” 

Magyarországon. A metternichi tervek visszhangjaként kijelentette továbbá, hogy azok 

megvalósítása egyszerre segíti majd a kormányzati hatalmat és a lelkiismereti szabadságot.999 

Miként Lützow, úgy Jarcke sem volt főszereplője a tárgyalásoknak. Így leveleit, 

ahogyan a követ is, több ízben a Lonovicstól kapott információk alapján fogalmazta meg. 

Ennek megfelelően a Rómából érkező beszámolók a csanádi püspöktől, a követtől és a bécsi 

informátortól szinte egyidőben készültek el és érkeztek Metternichhez. Úgy tűnik, a magyar 

főpap gondosan ügyelt arra, hogy e téren is ő irányítsa a kiküldetés menetét. Következésképpen 

Jarcke is írt az államkancellárnak február 27-én.1000 Ez esetben azonban nem Lonovicstól, 

hanem a helyettes államtitkártól szerzett értesüléseit jegyezte le, miszerint Húsvét előtt döntés 

nem várható, mivel a pápa teljeskörű, új, történelmi alapú vizsgálatot rendelt el. Jarcke szerint 

ennek terjedelmére már csak a bécsi nuncius küldeményéből is lehet következtetni, amely 

egymaga 400 ívet (!) ölelt fel. Ekkora már Jarcke sem szorítkozott kizárólag a vegyes 

házasságok ügyére. A szerzetesrendek mellett megemlítette a Collegium Germanicum et 

Hungaricum látogatásának ismételt engedélyeztetését is. Egyre világosabbá vált, hogy az 

államkancellár egyéb szentszéki sérelmek kizárására vonatkozó elképzelése erősen foszladozni 

kezdett. Megerősítve Jarcke levelét Lützow is ugyanerről a nyitásról számolt be Lonovicsnak. 

                                                           
997 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 91r–98v. Lützow levele 
Metternichnek. Róma, 1841. február 28. 
998 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 91v–92r. 
999 „Il combat depuis près de soixante ans, que je puis me livrer à l'espoir certain que la mission de Lonowich sera 
couronnée de ce succès, qui mettra notre Auguste Cour à meme d'étouffer un germe de discorde dont les agitateurs 
de sont emparés en Hongrie, pour porter à la fois atteinte au pouvoir Gouvernemental et à la liberté des 
consciences." HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 93v–94r. 
1000 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66. foll. 35r–36r. Jarcke levele. 
Róma, február 27. 
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A követ is kérte Metternichtől, hogy a Szentszékkel történő szabad püspöki érintkezést 

vizsgálják felül az örökös tartományokra vonatkozólag, valamint Jarcke levelével 

párhuzamosan, a szerzetesrendek esetében az illető generálisaiktól való közvetlen függést 

állítsák helyre.1001 Az államkancellár ekkorra már nem határolódott el a római kérésektől.1002 

Mindkét fél korábbi, párbeszédtől elzárkozó magatartását tehát enyhűlés jellemezte. 

Március 4-én Lambruschini maga jelentette ki a csanádi püspöknek, hogy Magyarország 

helyzetén valóban segíteni kell. Jellemző Lonovics magatartására, hogy az államtitkári 

kijelentést, minden feléje tanúsított bizalom ellenére, nem találta elegendőnek.1003 A magyar 

főpap megismételte érveit a Tridentinum házassági formáját illetően, illetve továbblépett 

azokon. Felismerte a pápa és az államtitkár feloldhatatlan ragaszkodását a zsinati határozathoz, 

így azt is, hogy annak kihirdetési hiányára történő hivatkozás elégtelen kérése teljesítéséhez. 

Ennek fényében ismét előadta korábbi, a fennálló jogi helyzeten túlmutató megoldási javaslatát 

azon tétel alapján, miszerint minden törvénynek erejét, mértékét, szükségességét s fennállását 

annak célja határozza el.1004 Így az említett zsinat célja is az „alattomosságban” köttetett 

házasságok megelőzése volt. A kitételt a protestáns lelkész köteles jelenlétének kijelentésével 

a polgári törvény is elfogadta, valamint VII. Pius is az assistentia passivaval a katolikus lelkészt 

csupán tanúnak (testis autorisabilis) nevezte. Következésképpen a zsinati irányadást a 

protestáns fél és a polgári kormányzat is elfogadta, amikor a házasságokat kötelezően lelkész 

előtt kötendőnek határozta meg. Így Lonovics József fejtegetésében megfordította a tárgyalások 

menetét: a további kívánalmakról az eddig elért eredményekre írányította a figyelmet. Ismét 

rámutatott a protestáns-katolikus-világi kormányzat közös érdekére, a házasságok egységes 

szabályozásának igényére.  

Előadása sikerrel járt. Lambruschini elismerte kérése jogosságát Magyarországra nézve. 

Ám a csanádi püspök érvelésére hivatkozva az államtitkár rámutatott a Monarchia 

joghézagjaira is, azaz az egy birodalmon belüli egységes polgári törvénykönyv hiányára.1005 

Lonovics éppen e hiányosság miatt látta mielőbbi szükségességét az egységes egyházi 

                                                           
1001 VÁRADY, 1924. 228. A szerzetesek külföldi provinciálisaikkal, generálisaikkal és egyéb előljáróikkal minden 
összeköttetést és függési viszonyt felszámoló rendeleteket számontartotta Lonovics: 1781. március 24., 1782. 
június 20., 1786. február 16., 1786. február 2. LONOVICS, 1851b 18–19. 
1002 VÁRADY, 1924. 228. 
1003 „Igen általánosnak s kevéssé kielégítőnek találván nyilatkozását, megjegyzém, hogy én ebbéli jóakaratjában 
soha nem kételkedtem, mivel azonban a magyar clerus veszélytellyes állapotja különös, általam kijelelt segélyt 
kiván, meg vagyok győződve, hogy czélt máskép nem érünk, hanem csak a tőlem javalt mód elfogadása által […].” 
VÁRADY, 1924. 229. 
1004 Uo. 
1005 „[…] mivel az Őfelsége uralkodása alatt lévő Tartományok polgári s egyházi állásokra nézve egymástól 
különböznek, a fenforgó ügyben is a Sz[ent] Szék határozatát is ezen külömbséghez szükséges 
alkalmazni.”VÁRADY, 1924. 230–231. 
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álláspontnak, amely így hatékony lenne az egyházon uralkodni kivánó eszme, a jozefinizmus 

ellen.  Összhangban Metternich állításaival, ebben egyedüli és biztos bécsi szövetségesnek 

Róma számára az államkancellárt láttatta a püspök. A józsefi szellemben készült „Ausztriai 

Törvénykönyv” a házasság akadálytételére sem enged hatalmat a Szentszéknek. Lonovics így 

megismételhette alaptételét: a kiküldetés ténye, azaz az engedélykérés bizonyítéka Bécs 

lojalitásának Róma felé. Lonovics interpretációjában úgy tűnt, a tárgy csupán utólagos 

engedélyeztetés, diplomáciai gesztus Róma felé. Erre Lambruschininek is megvolt a maga 

válasza: ahogyan Rómának, úgy Bécsnek is rendeznie kell a polgári törvényhozást az egység, 

azaz a fenntarthatóság céljából. 

 

5.4.4 Tárgyalások Rómával IV. – A döntésképtelenség vs. Pesti Hírlap 

 

Lonovics József ezt követően engedélyt kért a vatikáni titkos levéltárbeli kutatásokhoz. Március 

8-án azonban újabb sürgető levél érkezett Mettenichtől. Sokatmondó az államkancellár 

türelmetlen magatartását illetően a levél dátuma.1006 Metternich február 28-án írta 

mellékletekben bővelkedő levelét, így a püspök olvashatta a kancelláriához a legújabb prímási 

körlevél ügyében intézett nádori levelet, illetve a tárgykörben kelt kancellári felterjesztést is. 

Mindkét levélben közös volt a kiküldetésének sürgetése.1007 Lonovics azonnal Brunellihez 

fordult. Ezen a tárgyaláson az illetékes római prelátus már arra a kérdésre kereste a választ, mi 

lesz az eredménye a pápai engedményeknek Magyarországon? Lonovics szerint a szentszéki 

segítséggel a kormány megfékezheti a hazai „zavargásokat”. Mindez azért is időszerű, hiszen, 

megismételve a korábbi állítást, Metternichhel együtt Róma képes lesz a jozefinizmussal 

szemben fellépni. Kérdés, hogy Lonovics mennyire hitt az államkancellár jobbító szándékaiban 

és lehetőségeiben. Úgy tűnik, inkább a napról-napra forrongóbb állapotokról szóló híradások, 

valamint a bécsi udvar Szentszéket egyre jobban negligáló politikája volt rá komoly hatással.1008 

Ezt támasztották alá a március 9-i események is, amikor az államtitkári tárgyalás során a 

                                                           
1006 A levél dátumát, a püspök is feljegyezte naplójába.  
1007 1841. február 12-én Majtényi László, bars vármegye főispáni helytartója jelezte a nádornak, csekély esélyt lát 
arra vonatkozólag, hogy a március 1-jén tartandó megyegyűlésig csillapodnának a kedélyek. Ezt követően a nádor 
február 16-án tudatta a kancellárral a beérkező bars megyei híreket, valamint felhívta figyelmét a zalai határozatra 
is. A kancellár szíves tudomásulvétel végett február 21-én készítette el felterjesztését az uralkodónak. OSzK Kt. 
Fol. Lat. 4065. II. foll. 136r–137v. vö. VÁRADY, 1924. 233.  
1008 „Illyes valamit más valaki tulajdon állása veszélyeztetése nélkül allig fogna egy könnyen merhetni. A Szent 
Széknek tehát élni kell e kedvező alkalommal, míg megelőző készsége által hálára kötelezhet s mielőtt sírba 
szálljon azon nevezetes, de már hanyatló koru férjfiu, ki már fél századot haladt s már mély gyökeret vert bajokon 
segíteni tud is, akar is.”VÁRADY, 1924. 235. 
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csanádi főpap ellentmondott a bécsi nuncius híradásainak. Altieri ugyanis arról tájékoztatta 

Rómát, hogy a magyar állapotok csillapodni látszanak. Lonovics tagadta az értesülést, 

miközben magyarázattal szolgált a nuncius félreinformáltságát illetően is.   

Rómát 1841. január 15-én, valamint február 26-án kelt levelekkel tájékoztatta a nuncius 

a magyarországi vegyes házasságokról a püspök kintléte alatt. Az előbbiben épp a Lonovicsot 

leginkább érintő csanádi eseményekkel kezdte leírását Altieri. A helyzet orvoslásához 

szükséges kormányzati szilárdságot és határozottságot hiányolta. Éppígy nehezményezte az 

egyháziak egymásnak ellentmondó hozzállásából fakadó gyengeséget is. Példának hozta fel az 

erdélyi, valamint a nagyváradi püspökséget.1009 Februári híradását, amelyre hivatkozott az 

államtitkár a csanádi püspök előtt, már a „bizalmas” jelzővel látta el.1010 Pest vármegyére 

összpontosítva hosszasan jegyezte a magyar eseményeket, majd az enyhülésről írt, végezetül 

Metternich kívánalmáról ejtett néhány szót, aki mihamarabb megállapodást sürgetett az 

úgymond komolyabb zavargásokra is okot adó események tükrében. Lonovics ellenmondott 

Altieri jelentésének, miszerint a nunciusra csupán a hozzá közel fekvő Pozsony, valamint az 

Esztergom és Szepes vármegye1011 hírei hathattak. Az államtitkár írásban kérte a csanádi 

püspök jelentését minderről. Úgy tűnik, Altieri nyugtatni szándékozó sorai inkább keltettek 

feszültséget, mintsem jótékony hatással lettek volna a tárgyalásokra.1012  

Ezt követően az államtitkár, támaszkodva a bécsi nuncius fentebbi jelentésére, feltette a 

korábban Brunelli által is megfogalmazott kérdést: miért nem védte meg papjait a kormányzat? 

Lonovics nyíltan kijelentette, a magyar klérus eddig mindig megáldotta a biztosítékok nélküli 

vegyes házasságokat. A kérdés az egyházra tartozik, így abban a kormány határozni nem 

akart.1013 A harmadik államtitkári kérdés azonban meglepte a csanádi püspököt. Lambruschini 

tájékoztatta őt, hogy az ügyben maga mellé rendelt két bíborost1014 tanácskozásra, akik közül 

az egyik felvetette, Lonovics nem a püspöki kar nevében, hanem a kormány nevében kéri az 

                                                           
1009 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 D foll. 19v–21v. Altieri levelének másolata. S.l., 1841. január 15. Utóiratban 
említést tett egy helytálló prímási sajtónyilatkozatról is.  
1010 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 D foll. 80r–81v. Altieri levelének másolata. S.l., 1841. február 26.  
1011 Pozsony vármegye csupán tudomásul vette Pest határozatát, Szepes és Esztergom volt egyedül, amely 
felemelte szavát a klérus mellett. VÁRADY, 1924. 236. Mindemellett néhány megye, úgy mint Heves és Sáros úgy 
határozott, hogy a püspöki rendeletek tartalma nem tartozik a törvényhozásra. VARGA, 1980. 216. 
1012 Mindebből adódik a kérdés, vajon nem ez volt-e Altieri valódi szándéka? A válasz további kutatásokat igényel 
még, ám sokatmondó a „bizalmas” megjegyzéssel dokumentált másolat. Metternich is elmarasztalóan írt a téves 
információkról. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 82r–84v.: 
Metternich feljegyzése Lonovicsnak. Bécs, 1841. március 27. 
1013 VÁRADY, 1924. 236. 
1014 A két bíboros Paolo Polidori és Castruccio Castracane degli Antelminelli voltak. Vö. S.RR.SS., AA.EE.SS. 
7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 39r–v. Polidori és Castracane beadványa mellékletekkel együtt. Róma, 1841. 
március 8.(Megjegyzés: a mellékletek hiányoznak) 
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engedményeket. A csanádi püspök nem tagadta.1015 Lonovics szerint, a püspökök kérésükhöz 

túl szerények voltak, nem akartak ők utat mutatni az Apostoli Szentszéknek. Érvelésében 

megemlítette ugyanakkor, hogy ő volt a szerkesztője a klérus beadványának is. Lambruschini 

elfogadta a választ, és kérte annak írásba foglalását. Végezetül az államtitkár lediktáltatta 

magának, milyen határozatot kíván Magyarországra nézve a csanádi főpap. Ezzel lezártnak 

tekinthető a kiküldetés magyar vonatkozása. 

 Március 10-én Lonovics József elkészítette a kért beadványt.1016 Az állapotok 

bemutatását Pest vármegyével kezdte, amelynek példáját mások is követik, úgymint Borsod. 

Megemlítette továbbá a fentebbi három „ellenálló” vármegyét, a hazai törvényi állapotokat, az 

assistentia passiva gyűlöltségét. Ahogyan az államtitkárnak már szóban, úgy most 

beadványában írásban is megerősítette, hogy az új törvényjavaslat még az oly ellenszenves 

eljárást sem fogja engedélyezni. Mindezek fényében kérte Magyarországra és az örökös 

tartományokra az engedményeket. Zárásképpen Metternich igyekezetét emelte ki. Lonovics 

beadványával egy napon Lützow szintén írt levelet az államtitkárnak a püspök ügyének 

sürgetése érdekében.1017 A bizalmasnak bélyegzett sorokban érzékeltetve kérése jogosságát, a 

követ olyan kijelentésekről is beszámolt, miszerint „a pápának nincs köze Magyarországhoz”. 

Felhívta a figyelmet a rossz-szándékú propagandára, amely a képtelenség terjesztésében és 

megerősítésében érdekelt. Bár Kossuth nevét nem írta le, sorai a Pesti Hírlap cikkeire utaltak. 

Csupán feltételezni tudjuk, hogy a levél megalkotásában szerepet játszott egy esetleges 

tárgyalás a csanádi püspökkel. Ezt bizonyítja a két dokumentum dátumbeli egyezése, valamint 

Lonovics két nappal későbbi, Kossuthot emlegető sorai egy magán levelében.1018 

A beadványt és a levelet követően március 11-én Lonovics József ismét tárgyalt XVI. 

Gergellyel. Annak ellenére, hogy elismerte, Lonovics ügye elsőbbséget élvez valamennyi 

szentszéki üggyel szemben, a pápa ismét nem közölte álláspontját a magyar, illetve osztrák 

kérést illetően. A csanádi püspöknek csupán egy korábbi esetet részletezett, amelyben 

visszaélés alapos gyanúja miatt megfedni kényszerült a magyar főpap szóbanforgó angol társát 

egy körlevele miatt. Ezt követően a spanyol viszonyokra terelte a szót és Mária Krisztina 

                                                           
1015 „Javallatimat ugyan a pápához intézett iratomban inkább a kormányszék mint a püspökök nevében véltem 
téendőknek […] a kormányszék nevében tevém javallataimat. […] a kormányszék öntisztjével megegyezőnek 
találta, midőn általam a Sz[ent] Széknek Magyar Ország részére téendő határozásait az Örökös Tartományokra is 
kiterjeszteni kivánta.” VÁRADY, 1924. 238. 
1016 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 42r–44v. Lonovics József levele Lambruschinihez. 
Róma, 1841. március 10. 
1017 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 40r–41r. Lützow levele Lambruschinihez. Róma, 
1841. március 10. 
1018 Erről a későbbiekben még szó lesz. 
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spanyol királyné látogatására.1019 XVI. Gergely mindkét esetben, hivatalos dokumentumokkal 

alátámasztva igyekezett a pápai szupremáciát bizonyítani.  

 Lonovics mindezeket követően, tőle megszokott módon, egyszerre tájékoztatta 

Metternichet1020 és a prímást.1021 Rajtuk kívűl De Pont udvari tanácsos is kapott levelet a 

csanádi főpaptól.1022 Bár naplójában nem jegyezte meg, hogy találkozott Lützowval és 

Jarckevel, ám nagy valószínűséggel tárgyalt mindkettővel. A fentebbieken túl az állítást 

bizonyitja, hogy miként a követ,1023 úgy Metternich bizalmasa1024 is március 13-án jelentett 

ismét a tárgyalásokról. A követ az államtitkári tágyaláson túl levelében kitért a legutolsó diétán 

megalkotott „akatolikus” törvénytervezetre is. Jarcke állítása szerint információit ismét 

Capaccinitől,1025 valamint Brunellitől szerezte. Így az utóbbitól értesült arról is, hogy Rómában 

nagy az aggodalom. Ausztria zavaros állapotára való tekintettel engedélyezni fogják, hogy a 

nem katolikus lelkész előtt kötött házasságok is érvényesnek ismertessenek el. Így tisztán és 

egyszerűen (pure et simpliciter) igazolhatja a törvényjavaslatokat az udvar és a Szentszék 

közötti jövőbeli feszültségek elkerülése céljából. A prelátus feltette a kérdést Jarckenek is, 

ahogyan korábban Lonovicsnak: mit tesz majd a kormány a maga részéről, ha a pápa megadja 

az engedményeket.  

Lonovics De Pontnak írt levélben elkeseredését fejezte ki a magyar állapotok miatt. 

Legfőképpen a „lángoló szenvedélyek” tombolását kárhoztatta, ám nem hagyta szó nélkül a 

szentszéki politikát sem. Ügyét végnélkülinek nevezte, köszönhetően a római ügyintézésnek. 

Reményét fejezte ki azonban, hogy legalább Magyarország részére lesz mihamarabbi 

megoldás. Túl hosszúnak vélte római tartózkodását, amelyet korábban csupán négy hétnyi 

hosszúságúra becsült. Négy hónapja volt már az Örök Városban, és becslése szerint a legjobb 

esetben is még az ötödiket is ott kell töltenie. Bevallotta, hogy a végeredménybe vetett remény 

adja számára a bátorságot, a lemondást és türelmet. Ahogy fentebb utaltunk rá, megemlítette 

Kossuth Pesti Hírlapját. Lonovics nem tört pálcát felette, nem is bírálta az újságot, csupán 

megállapította, hogy a korábbi kiadvánnyal, az Országgyűlési Tudósításokkal megegyezően 

                                                           
1019 VÁRADY, 1924. 239–240. 
1020 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 69r–79r. Lonovics 
levele Metternichnek. Róma, 1841. március 12. 
1021 VÁRADY, 1924. 241.  
1022 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 80r–v. Lonovics saját 
kézírású levele. Róma, 1841. március 12.  
1023 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. foll. 148r–151v. Lützow 
levele Metternichnek. Róma, 1841. március 13. 
1024 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66. foll. 53r–57r. Jarcke levele 
Metternichnek. Róma, 1841. március 13. 
1025 Lonovics is írt Capacciniről levelében. Információit feltehetőleg Jarcketől szerezhette.:„Cappaccini távolról 
azon véleményét jelentette ki.” VÁRADY, 1924. 241.  
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halványan radikális szinezettel bír.1026 A csanádi püspöknek nem volt oka a bírálatra, hiszen 

személye kossuthi elismerésének meghatározó szerepe volt országos ismertségében. 

Kiküldetése alatt is, ahogyan korábban, a püspökről pozitív képet festett Kossuth. A 

szóbanforgó tárgyban pedig, kifejezetten jótékony hatással bírtak a hírlap cikkei, hiszen, ahogy 

azt a fentebbi március 10-i követi levél is mutatta, hivatkozási alapul szolgáltak a szentszéki 

tárgyalásoknál.  

 

5.4.4.1 A Rómáig visszhangzó Pesti Hírlap 

 

A püspöki kiküldetéssel egy időben – követve a rendi nyilvánosság fórumainak változásait – 

fordulat következett be a hazai politikai nyilvánosság, így a sajtóélet területén is. Az újonnan 

megjelenő véleménysajtó úttörője, a Pesti Hírlap szerkesztője, a fogságból szabadult Kossuth a 

korábbi évtizedeknél enyhébb cenzúrának, illetve Metternich sajtópolitikájának 

köszönhetően1027 egy lap hasábjain, erősebb kritikai hangvétellel fogalmazhatta meg a 

társadalmi reformok szükségességének credóját. 

Kossuth lapjának újszerűsége tartalmában, korszerű, tudatos szerkesztésében állt, amely 

a mondanivaló egységét, a megfelelő irányvételt, véleményformáló hatását biztosította. Nem 

fektetett különösebb hangsúlyt a rendkívüli, új hírek bemutatására, helyette egyfajta előzetes 

politikai platformot hozott létre a közelgő diéta számára a gyorsabb reformtörvényhozás 

előkészítése céljából1028. A vallásügy is ilyen értelmezésben került a lap hasábjaira. Szemben a 

korábbi mérsékeltebb liberális hangnemmel, Kossuth egyre nyíltabban tört pálcát a feudális 

jogrendszer egyházpolitikája felett, amely lelkiismereti szabadság hiányában nem lehetett 

méltányos. Ezt a radikális reformpolitikai irányvonalat igazolták a felekezetek egymás közötti 

viszonyában jelentkező feszültségek. 

Így nem meglepő, hogy a hírlap már első lapszámában, 1841 januárjában a külföldi 

hírek között elsőként tett említést Lonovics küldetéséről.1029 A jelentés azonban nem az 

                                                           
1026 „Herr Kossuth scheint sich auch in seinem »Hírlapok« eben so gebährden zu wollen, wie in seinem 
einstmaligen »Országgyűlési Tudosítások« über seine meisten Artikel lässt sich wahrnehmen ein leiser Anflug 
von Radicalismus.” HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 65. fol. 80r.  
1027 KÓKAY, 1979. 666. 
1028 KÓKAY, 1979. 668–669., A hírlap vezércikkeiről: VARGA, 1983. 18–33.; FAZEKAS, 2003. 5–12. 
1029 „Az Allgem[eine] Zeitung egyik római levelezője után már honi hirlapjaink jelenték: hogy a csanádi püspök 
úr Rómában szivesen és megkülönböztetően fogadtatott; s mikint remélni lehet, fontos küldetése olly eredményre 
vezet, mellyek mind a papság, mind a magyar nemzet megelégedenik. – Meg kell jegyeznünk: hogy az 
Allgem[eine] Zeitung levelezője nem ismerné a magyar hon jus publicumát, ha talán úgy vélekednék, hogy mind 
az, a mi nemzetünk polgári belviszonyaiba vág, törvényszerü állásában máshonnan, mint a honi törvényhozó 
hatalomtól nyerhetne változtatást.” Pesti Hírlap, 1841. január 2. I. évf., 1. szám, 3. vö. „Csodálkozott a Pesti 
Hírlap, hogy az Allgem[eine] Zeit[ung] egyik levelezője Rómából vár elintézést, s azt a magyar jus publicumbani 
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egyházjogi részletekkel foglalkozott, hanem a nemesi reformellenzék programjának 

megfelelően a hazai törvényhozás külső tényező – jelen esetben az Apostoli Szentszék – általi 

befolyásolását kritizálta. Később értelemszerűen a római tárgyalások fő témája, a vegyes 

házasságok problémája mint komoly társadalmi feszültségforrás is ugyanebben az 

összefüggésben kapott egyre több helyet a lap hasábjain,1030 sőt, a tél végére folyamatos témává 

nőtte ki magát a megyegyűlésekről szóló beszámolókban is.1031 A fentebbiek ismeretében nem 

meglepő, hogy ténylegesen magát a kiküldetést mint diplomáciai eseményt nem részletezi a 

hírlap, vagyis a delegációnak nincs klasszikus értelemben vett sajtóvisszhangja a liberális 

orgánum esetében. A kérdés kapcsán inkább politikai megoldási javaslatokat tár az 

olvasóközönség elé. 

Miként a törvényhozást és a közvéleményt befolyásolni igyekezett a Pesti Hírlap, 

ugyanezt a célt szolgálták korábban a Törvényhatósági Tudósítások, illetve az Országgyűlési 

Tudósítások rövid megjegyzései, „toldalékai” is. Az erősödő ellenzéki hangnem ellenére 

Kossuth már ez utóbbi írásában kifejezetten pozitívan nyilatkozott az akkor még egri káptalani 

követről, a későbbi csanádi püspökről, Lonovics Józsefről. Ismeretesek voltak ugyan a 

kortársak számára Lonovics szónoki adottságai, illetve párbeszédteremtő képessége, de 

Kossuth mindezek mellett inkább beszédeinek politikai tartalmát értékelte. Így például amikor 

kiállt a lelkiismereti szabadság és a vallási egyenlőség, illetve amellett, hogy a felekezeti 

sérelmek egyoldalú hangoztatása az országgyűlésen mindkét félnek, katolikusoknak és 

protestánsoknak egyaránt kártékony. Kossuth szimpátiája, illetve elismerése a későbbiekben, a 

kiküldetés idején is nyomon követhető a hírlap hasábjain. Így bár magáról a kiküldetésről nem 

is tudósított, Lonovics személyéről viszont igen: 

„Csanádi püspök óvása ellenére a RR. vegy[es] házasság ügyében végzésüknél megmaradnak. Gyűlés tartása előtt 
különböző hírek szórattak a szabadelmű párt elijesztésére, hogy felekezetnek alakulta iránt, melly a megyei 
végzésnek megbuktatását tűzte ki czéljaul. Ezenfelül a közösen tisztelt püspök úr személye is a tárggyal 
azonosíttatni szándékoltatott, azt hívén némelyek, miszerint az egy osztatlan tiszteletben álló egyházi férfiú iránti 
kimélet kikvivandja azt, mit sok izben mondott okoskodások el nem érhetének, mit  a n[e]m[es] püspök úr óvása, 
mennyiben személyes jogai fentartására, nem pedig a megyei végzés ellen intéztetik, elfogadtatott.”1032 
 

                                                           
járatlanságnak tulajdonitá; nem fog e még inkább csodálkozni, ha mondom: hogy itt is a mondott levelzőkint 
Rómára s concordatumaira akarnák törvényünket alapítani?” Pesti Hírlap, 1841. február 6. I. évf., 11. szám, 83.  
1030 Vegyesházassági kérdés Esztergomban, Zalában. Pesti Hírlap, 1841. január 20. I. évf., 6. szám. 41–42.; 
Esztergom vármegye felirása a vegyes házasságok ügyében. Pesti Hírlap, 1841. január 20. I. évf., 6. szám. 45–46. 
A cikk az egyházi körleveleket és azokra szánt vármegyei reakciókat, azaz leveleket és határozatokat véleményezi. 
Vö. Pesti Hírlap, 1841. január 27. I. évf., 8. szám. Tartalom: Zala, vegy[es] házass[ág] […] Gömör vegy. házas. 
[…] Zalai felirás a vegyes házass[ág] ügyében. vö. Pesti Hírlap, 1841. február 3. I évf. 10. szám. Tartalom: […] 
Megyei napló: Heves, Nyitra, Komárom, Hont, Somogy, Mármaros (vegyes házasság, népnevelés, Lapsánszki). 
1031 Vegyes házasság és ujonczállítás minden gyűléseken állandó tárgyak. Pesti Hírlap, 1841. február 6. I. évf. 11. 
szám, 82.  
1032 Pesti Hírlap, 1841. március 31. I. évf. 26. szám, 211.  
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A követ személye tehát nem, a fennálló rendszer ellenben már annál inkább célpontja a 

Pesti Hírlap kritikájának, amely nem csupán a liberalizmus eszméin alapult. A Róma-ellenes 

megjegyzésekben ugyanis visszaköszönnek az egyházon belüli dogmatikai, majd politikai 

irányzatok – janzenimus,1033 febronianizmus.1034 Gallikanizmus,1035 jozefinizmus –, amelyek 

javarészt a konciliarizmus1036 elvéből kiindulva a pápai abszolutizmussal, illetve 

szupremáciával szemben határozták meg önmagukat:  

 

„A magyar főpapságnak nemesen büszkébbnek kell lenni, hogy sem […] elmaradjon, s bókoljon a servilismusnak, 
melyet Róma nunciatúráján keresztül terjesztget. Hazánkban ugyis a királyi placetum s catholica egyháznak 
Rómától függetlensége s polgári alkotmányunk védhetik őket. A békeszeret iratta mindezt velem, tisztelem én a 
katolikus clérust”1037  

 

Mivel – ahogy utaltunk rá fentebb – Kossuth számára a szerkesztés anyaggyűjtés is volt 

egyben, mind a Tudósítások, mind a Hírlap a nyelvi és politikai megoldások adattáraként 

funkcionált nála.1038 Kézenfekvő, hogy Lonovics kiküldetésének idején – mellőzve az amúgy 

is információszegény közléseket – különböző külföldi vallásügyi jogkiterjesztési 

próbálkozásokat, eredményeket sorakoztatott fel lehetséges mintaként a hazai állapotok 

rendezésének előkészítésére. Jóllehet az állam és az egyház, illetve a felekezetek egymásközti 

viszonyainak normalizálására irányuló modellek – mint az angol,1039 amerikai, francia,1040 

                                                           
1033 Németalföldről induló, az ágostoni tanításra épülő dogmatikai, politikai mozgalom. Alapítója Cornelius 
Jansen. Tanai közel állnak a kálvinizmushoz. Szemben állt a pápai tévedhetetlenséggel. Földrajzi területenként 
különböző ágazatai alakultak ki. Hatással volt a gallikanizmusra.   
1034 Egyházpolitikai elmélet, amelynek alapja a gallikanizmus eszményére épített nemzeti egyház. Lonovics 1851-
ben a febronianizmus számlájára írta a II. József óta fennálló rendszert, amelyet veszélyesebbnek ítélt a nyílt 
üldözésnél is. LONOVICS, 1851b. 2–3. „[…] a kereszténység első századainak homályiba fürkész, a pápák s 
püspökök jogainak mértékéül csak az ősegyház gyakorlatának minimumját fogadja el.”  
1035 Franciaországban kialakult eszmerendszer, amelyben az állam széleskörű jogokat vindikál magának az egyházi 
viszonyok felügyeletében. Tagadja a tévedhetetlenséget, a zsinat felsőbbségét hirdeti a pápával szemben. 
1036 Egyházkép, amelyben a legfőbb hatalmi szerv, az egyetemes zsinat, amelynek a pápa is alá van vetve.  vö. 
„Mit akar a főpapság ilyen követelésekkel elérni honunkban, jól tudják azok, kik némileg is járatosak az egyházi 
történetekben, felfogták az első keresztény egyház püspökei (antiochiai, konstantinápolyi, alexandriai, római stb.) 
közt volt viszonyokat, a zsinatok és pápai auctoritas felett váltott szólalkozásokat […]”Pesti Hírlap, 1841. március 
24. I. évf. március 24. 24. szám, 198.   
1037Uo. vö. Széchenyi István felszólalása az 1839–40. évi országgyűlésen: „[…] s a mily arányban fejledezik 
honunk alkotmányos szelleme, annál összeütközőbb, annál tűrhetetlenebb leszen egy külső hatalomnak ilyes 
befolyása nemzetünkre.” HORVÁTH, 1886. 174.  
1038DOBSZAY, 2013. 239. 
1039 Vö. „[…] előbb utóbb diadalmaskodni fog az [t.i. dézsma megszűntetése], mint Emancipatio [t.i. a katolikusok 
egyenjogúsítása 1829-ben], a Reform [t.i. a választójogi reform 1832-ben], a rabszolgaszabaditási Billek [t.i. 
rabszolgák megváltása 1833-ban] diadalmaskodtak.” KLÖM III. 469.  
1040 Jóllehet a pragmatizmus szempontjából a fentebbi megoldásokra hivatkozott, a reformok szükségességének 
eszméjében azonban a francia modell is megjelenik. Vö. Pesti Hírlap, 1841. január 9. I. évf., 3. szám, 20. Hughes 
Felicité Robert de Lamennais és politikai társainak 1841. január 26-i perének ismertetése kapcsán – pontos forrás 
megjelelés nélkül – közli az apát utolsó szó jogán tartott beszédét.: „ […] olly elkerülhetetlen szükséges javításai 
a társasági állapotoknak, csak azon eszközök által érhetők , melyek általan mentek minden kényhatalomtól […].” 
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porosz, osztrák – közül Kossuth több politikai megoldást is ismert, a kiküldetés hónapjaiban 

azonban leginkább az angolszász,1041 azon belül is a szigetországbeli utat részesítette előnyben. 

 
„A felvilágosult Angolhonban még gyakran tűnnek fel a vakbuzgó türelmetlenség botrányos jelenetei vallás 
dolgában. Minap Montagu lord bezáratott jószágán egy dissenter tanodát, mert ő földjén, az övén kívül, más vallást 
nem enged tanítani. – Eszünkbe hozza ez, Amerika korábbi gyarmatitása [!] történetéből, ama puritánusok 
gyűlését, kik imigy határoztak: »1, a föld és annak minden javai az uré és az ő szentjeié. 2, Mi vagyunk az urnak 
szentjei.« – Kinek nem jut eszébe honi történeteink szomorú korszakából az ismeretes: Cujus regio, ejus 
religio.”1042 

 

Az angol modell előtérbe kerülése – kifejezetten az egyházügy kapcsán – nem meglepő, 

hiszen az 1829-es katolikus ír emancipációs törvény jelentős hatással bírt a korszak hazai 

politikai gondolkodására egyéb kérdésekben is. A már ismertetett alapelv fényében, miszerint 

meg kell akadályozni, hogy egy külső hatalom – jelen esetben a Szentszék – elvárásai 

befolyásolják a magyar törvényhozást, érthető, hogy Kossuth miért szentelt megkülönböztetett 

figyelmet a szigetországbeli eseményeknek a magyar kiküldetéssel egy időben. Mivel a 

törvényi szabályozás nem hozta meg az angol parlamentnek a várt eredményeket, sőt, az 1839–

40. évi magyar diétával egyidőben Daniel O’ Connell1043 törekvése unióellenes mozgalommá 

nőtte ki magát, méltán válhatott az egyik privilegizált fókuszponttá a szerkesztőség szemében 

az ír helyzet.1044 

A most és korábban már bemutatott példák alapján elmondható, hogy a klerikális és a 

liberális oldal sajtóját ugyanazon cél vezérelte Lonovics küldetése kapcsán: a tényszerű 

beszámolók helyett saját politikájukat igyekeztek igazolni a híradásokon keresztül. Az egyetlen 

                                                           
vö. Nyelvujitásról. Hézagpótló elmefuttatás. Pesti Hírlap, 1841. január 9. I. évf., 3. szám, 23.; Pesti Hírlap, 1841. 
január 13. I. évfolyam, 4. szám, 28. 
1041 Nem csak az egyház és állam kapcsolatának modernizációja kapcsán jelentős a francia és angolszász minta, 
hanem egyéb politikai, társadalmi kérdésekben is.  „Éjszak-Amerika javító rendszerének bámulatos eredményeit 
leginkább azon közszellemnek köszönheti, mely ott ezen intézeteknél őrangyalkint közrehat. […] Ott a hatóságok 
[…] nem képzelik magukat öncélnak a polgári társaságban, hanem eszközöknek a polgári társaság céljaira.” 
HERGER, 2010. 71. vö. „Franczia- s Angolország és az isteni igazgatással biró Éjszak-Amerika nyiltt karokkal 
fogadták a szerencsétlen, számüzött, hontalan lengyeleket […]” KLÖM IV. 316. 
1042 Pesti Hírlap, 1841. január 6. I. évf., 2. szám, 13.  
1043 Az ír nemzeti mozgalom, élén Daniel O’Connell, a katolikus ír parasztság anglikán egyház iránti 
tizedkötelessége ellen irányult. A tizedmegtagadó mozgalmakra kezdetben erőszakosan reagált az angol kormány, 
de 1837-ben törvényi szinten szabályozták a tized megváltását. A jogi rendezés azonban hosszútávon nem volt 
sikeres, mivel a megváltás összegét az angol földbirtokosok ír bérlőikre terhelték, tovább generálva ezzel a 
társadalmi feszültséget. 
1044 Vö. Pesti Hírlap, 1841. január 20. I. évf., 6. szám, 47. „Az ausburgi Allg[emeine] Z[eitung] melléklapjának 
második száma a következőket közöl a magyarhoni megyegyűlések jelentőségéről: » […] az ingerültség, melly 
Magyarországban ujolag uralkodik […] miokáért a magyar papság is püspökei legkitűnőbbikét küldé Rómába e 
sulyos kérdés békés megoldásának előmozdítására. […] ez [t.i. a megyegyűlés] amaz őskori népgyülekezetekre 
emlékeztet, miknek csak gyenge másolatai az angol népgyűlések, mint csupa pártdemonstrációk. […] s ezért az 
illy gyűlések beszédeire s határozataira nem illik ugyanazon mérték, mellyel az országgyűlési határozatok 
méretnek, - azok ezekhez oly viszonban állna, mint forum a senatushoz, mint O’Connell gab[o]nacsarnokaibani 
beszédei a népgyűléseken azokhoz, melleket a londoni imperial-parlamentben az István-kápolnában tart.«” vö. 
Pesti Hírlap, 1841. február 6. I. évf., 11. szám, 85. (Forrás: Nenagh Guardian, Times) vö. Pesti Hírlap, 1841. 
január 30. I. évf., 9. szám, 68. (Forrás: Times) 
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komoly különbség, hogy a Pesti Hírlap az egész közvéleményt, míg a Sion, ahogyan azt 

korábban részletesen bemutattuk, inkább csak a katolikus hierarchiát kívánta befolyásolni 

ezzel. Míg a klérus ultramontán ága bízott saját egyházának mozdulatlan politikájában, addig a 

reformellenzék különböző európai minták segítségével igyekezett hivatkozási alapot találni a 

szükséges változtatások támogatásához. 

Mindkét oldalon közös tehát az egyetemes nézőpont, illetve az igény egy ahhoz 

viszonyított megoldásra. Mindkét orgánum esetében elmondható, hogy magatartásuk egyfajta 

pótcselekvés volt: érdemi információk hiányában többnyire elméleti fejtegetések közlésére 

kényszerültek, ám ezt egyik fél esetében sem nézték jó szemmel. A Sion esetében látható, hogy 

a lap által megjelenített magyar konzervatív, reformellenes magatartás – vagy legalább is annak 

zsurnalisztikai tálalása még magán az egyetemes katolicizmus vezetésén belül sem talált 

támogatásra, amint azt az ismertetett források alátámasztják.   

 

5.4.4.2 „Elhagytak az emberek” 

 

Hiába „lángoltak a szenvedélyek”1045 a Lajtán innen, Lonovics József minden igyekezete 

ellenére a pápa még mindig idegenkedett bármiféle engedménytől, még Magyarország esetében 

is. Sokatmondó a csanádi püspök véleménye, miszerint minden, egyházát ért támadás mellett 

pozitivan értékelte, hogy a kérdésben teljes egyetértésben lép fel a magyar klérus. Ezenfelül 

olyannyira biztos volt kérése jogosságát illetően, hogy még temesvári plébánosa 

perbefogásának híre sem tudta őt megingatni.1046 Így nem meglepő Hertelendy Ignácnak írt 

válasza sem. A torontáli főispán szerint megyéje tárgyban tett felírását nem lehetett 

akadályozni, csupán valamelyest finomítani. Lonovics válaszában kijelentette, nem tartja 

érdemnek a szöveg kiigazítását, hiszen az a megfelelő jogi passzusokra hivatkozik.1047 

Valamelyest pozitív hatással lehetett rá a hír tanácsosi taxája elengedéséről, melyet Majláth 

közbenjárásának tulajdonított.1048  

                                                           
1045 A megyegyűléseken sorra születtek a különböző tartalmú, de lényegében a klérus tevékenységét elítélő 
határozatok. Negyvenhárom törvényhatóság, részben Pest, részben Zala feliratát követve sorra emelt óvást a 
főpapok eljárása ellen. Javarészt rendkívüli diétát sürgettek. Hat törvényhatóság kérte a királyt az áldást megtagadó 
papság megbüntetésére. Huszonnégy megye ügyészi keresetet határozott a körlevelet teljesítő papok ellen. 
Tizenhat külön bíróság felállítására került sor. VARGA, 1980. 217. 
1046 „Plébánosom Grosseck Gáspár, mivel egy vegyes házassághoz csak szenvedőleg járult, pörbe idéztetett. 
Légyen ezért is a jó Isten áldott. Elhagytak az emberek, de épen ezért annál bizonyosabb az Ő segedelme. Ebben 
bizván, igaz ügyünk kimenetele iránt legkisebbet sem nyugtalankodok.”VÁRADY, 1924. 243. 
1047 VÁRADY, 1924. 243–244. 
1048 Magyar kancellária előterjesztése Lonovics kérelméről, hogy titkos tanácsosi címe után kiszabott 9000 forintos 
taxát engedjék el neki. HHStA KA StR 1840:5461. A kérelem indoklásában az alacsony püspöki mensa mellett 
szerepeltek az egyéb esetleges bírósági költségek, valamint a líceum alapítása. 
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Lonovics tudta, hogy Polidori tudására jelentős mértékben épít az államtitkár. Így nem 

véletlen, hogy éppen ezekben a napokban, március 22-én és 23-án kereste fel a bíborost, aki 

nem vitatta Lonovics kérésének jogosságát. Az időpont egybeesett annak a prímási levélnek a 

megérkezésével is, amelyben Kopácsy püspöke január 4-i kérése alapján a levéltári kutatások 

szerint megküldte a Tridentinum kihirdetésére vonatkozó adatokat. Így bár Forgách Ferenc 

1611. évi egyháztartományi zsinata előírta a szóbanforgó házassági formát, ám azt a 

magyarországi zsinatok szabályzataiba soha nem vették fel. Állítása hiteléül mellékelte a 

prímási levéltár tárgyköri leveleinek másolatát.1049 Ezt követően március 27-én egy újabb 

államtitkári tárgyalásra került sor, amelyet a csanádi püspök az otthoni, azaz személyét ért 

támadások felvázolásával kezdett, meglepve azzal hallgatóságát. Lambruschini ismét írásban 

kérte jelentését, majd Lonovics személyes véleménye jött szóba a vegyes házasságokat illetően. 

 

„Azt felelém, hogy azok ugyan mindig tiltottak lesznek, de egyszersmind miután meggyőződésem szerint a 
Tridenti Zsinat rendelete azokra ki nem terjed, erőtellyesek s felbonthatatlanok […]”.1050 
 

Ezt követően a többi püspök álláspontja felől faggatták, amelyről érdemi megjegyzés nélkül 

csupán annyit mondott, hogy azok szükségből eredő kívánalmaik képviselőjeként van 

Rómában. Lonovics József érvekkel alátámasztott határozott különvéleménye tetszhetett az 

államtitkárnak, hiszen az itt elhangzottak írásba foglalását kérte a magyar főpaptól. A szimpátiát 

támasztja alá Lonovics Lambruschinit elismerő naplóbejegyzése is.1051  

 A kért beadványt még aznap elkészítette Lonovics. Ahogyan a tárgyalás is mutatta, a 

római delegáció során először a magyar püspök saját véleménye és tapasztalata került 

fókuszpontba. Ennek fényében elkészült levelében mellékelte Temes vármegye 1840. évi 

december 16-i határozatának latinnyelvű másolatát.1052 Beadványa a korábbi, általános 

indoklásait jócskán meghaladta, mikor kitért az egyházmegyéjére is jellemző nemzetiségbeli 

különbségekre, valamint az assistentia passiva visszatartó erejének hiányára. A szláv, román 

és orosz lakosság iskolázottságbeli hiányosságaira hivatkozva szükségesnek tartotta a plébánosi 

felkészítést és ebből kifolyólag a házasságkötésbeli tényleges részvételt. Bevallotta, hogy 

szerelmi házasságokról lévén szó, így nem tartja visszatartó erőnek az áldás megtagadását sem, 

főleg, hogy azt anélkül is érvényesnek ismer majd el a csupán asszisztáló katolikus pap. 

                                                           
1049 OSzK Kt. Fol Lat. 4065. II. foll. 148r‒169v. Kopácsy levele Lonovics Józsefnek, 1841. március 4. Esztergom. 
(6 db melléklet: a. 1692, 1713, 1714, 1736, 1753) 
1050 VÁRADY, 1924. 245. 
1051 „értelmes és minden tekintetben jeles úr” VÁRADY, 1924. 246.  
1052 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 50r–v. Temes vármegye nevében Vukovics Sebő 
bíró, valamint Meskó Ezekiel jurátus levele Lonovics József csanádi püspöknek. Temesvár, 1840. december 16.  



201 
 

Végezetül megerősítette korábbi kijelentését, miszerint a kölcsönösség jegyében a Szentszék 

régi sérelmeinek orvoslása lehetne kiküldetésének sikeressége.1053  

Ezt követően az államtitkárság összegezte a magyar kérést. A Lambruschini részére 

elkészült kézírásos összefoglaló Lonovics korábbi beadványaira épült. A Magyar Királyságban 

hatályban lévő vegyes házassági törvények summázásával vezette be a témát. A hivatkozási 

alap az 1791. évi törvény volt, amelyet három pontban összegzett: 1. nem nevezi törvényesnek 

a vegyes házasságokat, ha azok nem a katolikus pap előtt köttetnek; 2. szigorúan tilos azokat 

bármilyen módon akadályozni; 3. amennyiben az apa katolikus az összes gyermek követi 

vallását, amennyiben az anya katolikus, a fiúgyermekek követhetik apjukat a vallásban, ám a 

leányokat anyjuk hitében kell nevelni. E hármas megállapításból azt a következtetés vonta le a 

szerkesztő, hogy a törvény értelmében nincsenek kizárva az úgynevezett reverzálisok, amelyek 

ezidáig alkalmazva voltak. A szóbanforgó törvény nem kötelezheti a katolikus klérust azon 

vegyes házasságok megáldására, ahol hiányzik a megállapodás a gyermekek hitét illetően, 

valamint tiltott a katolikus fél átcsábítása is, a vegyes házasságokat pedig a katolikus szentszék 

elé rendeli. Az erdélyi állapotokat, ahogyan a csanádi püspök is, külön jegyezte az összefoglaló, 

amelyet a négy bevett vallás egyenlőségével kezdett. Majd megemlítette a nem követ nemet elv 

alkalmazását. Összefoglalóan megjegyezte, hogy a szöveg nem rendelkezik az esketés 

gyakorlatáról, ám azt általában a katolikus lelkész előtt végzik. A dokumentum harmadik része 

az utóbbi magyar diéta két táblájának egyetértésén alapuló törvénytervezetet vette górcső alá, 

amelyet három pontban foglalt össze: 1, Minden gyermek az apja vallását kövesse; 2. A 

reverzálisok a jövőre nézve érvényüket vesztik. 3. A vegyes házasságok a vőlegény lelkésze 

előtt kötendőek. Az összefoglaló tömören fogalmazott a delegált személyéről is: kérését 

Lonovics József nem a magyar püspöki kar, hanem az osztrák császár és magyar király nevében 

terjesztette fel. A csanádi püspök kérését négy pontba fogalta össze, párhuzamba állítva a 

bajorországi (1–3.) és a nyugat poroszországbeli (4.) jogállapotokkal. 1., Háromszori 

kihirdetési kötelezettség, 2., tanúsítvány kiállítása, 3. alkalmazható az assistentia passiva, 4. a 

Tridentinum magyarországi hiánya következtében a nem katolikus pap előtt kötött vegyes 

házasság tiltott ugyan, de érvényes. Az előterjesztés a kérdés megoldását a pápa döntésére bízta, 

ám minden esetben, akár elfogadja a javaslatokat, akár más megoldást javasol, figyelemmel 

kell lenni a magyar közrend és az egyház időszerű veszélyeire, amelyet az assistentia passiva 

gyakorlata nem enyhített. Inkább szította a tüzet a protestánsok és a „rossz katolikusok” között, 

                                                           
1053 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 40r–41r. Lonovics levele Lambrischinihez. Róma, 
1841. március 27. Vö. VÁRADY, 1924. 246–249. 
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akik együtt kiprovokálták a helyi vezetés zaklatását is a klérus ellen.1054 Látható, hogy az egyre 

súlyosbodó magyar eseményeknek, a számos részletgazdag és pontos beadványnak, valamint a 

saját tapasztalatra és véleményre is építő utolsó levélnek megvolt az eredménye. A következő 

pápai audiencián XVI. Gergely kijelentette, elolvasván Lonovics legutóbbi levelét már minden 

szükséges információval el van látva döntése meghozatalához.  

Ahogyan a fentebbi államtitkári feljegyzés is bizonyította, a döntésre már nem kellett 

sokat várni. 1841. április 4-én hozta meg határozatát az illetékes sessio. Az ülésről készült 

nyomtatvány1055 meglepő módon Lonovics három havi római tartózkodásáról írt, gyorsabbnak 

tűntetve fel így az elhúzódó tárgyalásokat. Úgy tűnik, a Szentszék számára is hosszú volt az 

ekkorra már ötödik hónapba lépő egyezkedés ténye. Hasonlóképpen nehezen volt elfogadható 

a kiküldött mögötti király személye, így a dokumentum elsősorban a magyar prímás és a püspök 

társak megbízottjaként határozta meg Lonovicsot, kiegészítve azt a császári felkéréssel. A 

szöveg említést tett a tárgyalások menetéről is, miszerint az előkészítő vizsgálatokat 

Lambruschini, és a fentebb már említett Polidori és Castracane bíborosok folytatták le. A 

Magyarország és a császárság egyéb területei közötti eltérés adta mindezek alapját, amely során 

egy kettős párbeszéd alakult ki a témában. Ekképpen a fórum elé csak a királyság és a 

„hozzákapcsolt” Erdélyi Fejedelemséget ügyét engedte az államtitkárság. A 70 oldalas 

nyomtatvány a jogi eltérésekből indult ki, teljes egészében idézve a fentebbi államtitkári 

dokumentumot. Így először a magyar és erdélyi területeken bevezett polgári törvényeket vette 

górcső alá. Majd a magyar klérusbeli visszaéléseket említette az áldások terén a törvények 

bevezetésének következtében. Forrásul a prímás XVI. Gergelynek címzett 1840. június 10-i 

leveléből is idézett, amely az erdélyi püspök közlése alapján a „fejedelemségbeli” állapotokra 

is reflektált. Mindezek megerősítésére a nunciustól származó információkra is hivatkozott, 

amelyek szerint a magyar klérus közömbös (!) a biztosítékok nélküli házasság megáldásában. 

A nuncius mellett a prímás és egyéb püspökök állítására is kitért, miszerint ezt a gyakorlatot az 

elődök példája nyomán alkalmazzák, a Szentszék állítólagos beleegyezésével (!): VI. Pius bécsi 

tartózkodása alatt kapta meg az engedélyt az akkori prímás, Batthyány József, hogy ő és társai 

a jozefinista törvények sértése és nagyobb bajok veszélye nélkül kormányozhassanak. Ezt az 

instrukciót azonban sem a nunciatúra levéltárában, sem a prímási levéltárban nem találták meg. 

A kölni események politikai – főként a jozefinizmus terén tapasztalható – vizválasztó mivoltját 

                                                           
1054 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 52r–54r. Lambruschini számára készített névtelen 
feljegyzés. S.l. S.d. 
1055 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 91r–95r. Sessio 214. 1841. április 4. (Hiányos 
dokumentum. Meglévő oldalak az eredeti számozás alapján: 1–6, 69–70.)  
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mutatja az a tény, hogy a magyar püspökök magatartását a porosz zavargásoktól kezdődően 

vette szemügyre az ülés. A diéta kapcsán említette meg ismét a dokumentum a kiküldött 

Lonovics Józsefet mint aki társaival együtt bátran kiállt a megvádolt püspökök mellett. A 

politikai eseményeken túl a hazai állapotok számszerű vizsgálatát sem mellőzte a döntéshozó 

fórum.  Egyházmegyénként jelezték a katolikus, evangélikus, református és a „görög 

skizmatikusok”, azaz ortodoxok számát. Utóbbi Csanád megyei felülreprezentáltsága (884 740 

fő) messzemenőleg meghaladta az összes többi adatot. Ehhez közelítő magas arányszámot 

kizárólag az Esztergom főegyházmegyei katolikusok (779 088 fő)1056 esetében lehetett 

olvasni.1057 A pápa mindezek fényében április 4-én, még Húsvét előtt, Virágvasárnap estéjén 

hozta meg végső döntését: kizárólag Magyarország, az ottani sajátos állapotok miatt, megkapta 

a kért engedményeket.  

 

5.4.5 Egy diplomata1058 naplója a reformkorban 

 

A társadalomtörténetírás fejlődésével összefüggő kutatásoknak köszönhetően a személyes 

dokumentumok, naplók, memoárok mint forráscsoport jelentősége az utóbbi évtizedekben 

számottevően megnőtt. A változást az a felismerés eredményezte, miszerint a makroszemléletű, 

strukturális folyamatokba beilleszthető az amúgy személyes jellegű kútfő.1059 A nagy 

történelmi trendek illusztrációjához, alátámasztáshoz kiváló bizonyítékul szolgálnak a 

visszaemlékezés műfajának képviselői, miközben bővitik a már meglévő tudásbázist. Az ebből 

kinálkozó szekunder, kontrollforrás szerepkör így kevés számukra. Ezek a mikrovizsgálatok 

ugyanis a main stream történetírás (már ha létezik ilyen) eddig néma tanúit szólaltatják meg, 

hozzájárulva a valóságos long durée folyamatok megismerésének lehetőségéhez.  

Az egyre bővülő elméleti irodalom kidolgozta a visszaemlékezés műfaj 

kutatásmódszertanát, amelyen belül több, egymástól el nem különíthető irányzat fejlődött ki. 

Ilyen például a.) a nagy történelem személyre gyakorolt hatásának elemzése, b.) az egyén és a 

                                                           
1056 FÉNYES, 1842. 31., 35. A csanád megyei ortodoxok száma: 933 344 fő. Az esztergomi egyházmegye 
katolikusainak száma: 774 975 fő (exempt plébániákkal együtt: 776 468 fő). 
1057 S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. foll. 91r–95r. Sessio 214. 1841. április 4. „B” jelzéssel 
ellátott, feltehetőleg melléklet. (Eredeti számozás: 70. oldal) 
1058 Lonovics József diplomataként határozta meg magát: „[…] nagyobb azonban már Exc[ellen]ciádtól sem 
tellhet, mint midőn oly emberből, mint én vagyok, diplomatát csinált." OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. fol. 47v. Vö. 
A Rómához való fellebbezés kapcsán Lonovics már az 1832-36. évi diétán a javasolta, hogy állandó jelleggel 
delegáljanak a pápai udvarba egy magyar püspököt. KLÖM II. 606., 610., 611., 623. 
1059 DOBSZAY, 2010. 35. 
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kollektív emlékezet kapcsolatának vizsgálata vagy c.) a múltra vonatkozó személyes 

emlékezési műfajok (levél, napló) problémáira épülő analízis.1060  

Mi a valóság? A történeti antropológia a közvetítő által megélt valóság egyedüliségét 

hirdeti. Minden történés ezen a szubjektivitáson keresztül ragadható meg.1061 Így Lonovics 

József naplója sem más, mint egy egyedi tapasztalat az 1840-41. évi magyar kiküldetésről. A 

kiküldetést vezető püspök jegyzetein keresztül nem a tárgyalások egyes állomásait, hanem az 

egész misszió lonovicsi konstruálását olvashatjuk.1062  Így a valóság megismerésének 

mindenkori töredékességében a közvetítő kerül a középpontba.1063 A tárgyalások csupán a 

keretet szolgáltatják. A legfőbb kérdés számunkra az volt, mennyit észlel a médium a 

valóságból, azaz Lonovics József realizmusa?1064 Mikor és hogyan fogadja el egy-egy, az 

egyházi (pl. XVI. Gergely) vagy a világi hierarchiában (pl. Metternich) magasan pozicionált 

személy véleményét feltétel nélkül vagy azt felülbírálva hozza meg saját döntését. Ekképen 

hogyan azonosul a püspöki, azaz (közép)vezetői szerepkörrel? Döntései tudatosságának 

mértékét kívántuk megkeresni, mert ennek arányában értelmezhető maga Lonovics József. 

Miért írt naplót a csanádi püspök? A kérdés megválaszolása az esemény jelentőségében 

rejlik, pontosabban annak lonovicsi értékelésében. Vasvári Pál 1848─49-es felhívásának 

fényében, miszerint francia mintára „Írjunk memoárokat!”,1065 még inkább érthető a püspök 

motivációja. Lonovics József úgy gondolta, kiküldetésével egy jelentős, egyháza és nemzete 

(ebben a sorrendben!) számára1066 sorsfordító politikai eseménynek válik egyik főszereplőjévé. 

Így elsősorban magának, ám azontúl egy szélesebb közönségnek is jegyezte azt. A személyes 

indítékot kiválóan bizonyítja Lonovics hivatalnoki természete. Korai éveiben titkárként, 

jegyzőként tevékenykedett. Hivatalnoki éveinek „lenyomatát” megtaláljuk későbbi 

levelezéseinek rendezésében is.1067 Mivel fontosnak tartotta ilyen formában is felügyelni 

személyes kapcsolatait, így szinte természetes, hogy „jegyzeteket” készített elsősorban saját 

felhasználás céljából a római tárgyalások során.  

                                                           
1060 DOBSZAY, 2010. 36. 
1061 GYÁNI, 1997. 27.  
1062 GYÁNI, 2000. 130–131. 
1063 A történettudomány és a szociológia általában a társadalmi, kulturális közegre összpontosít, míg a pszichológia 
a belső folyamatokra. Az emlék/emlékezet együtt funkciónáló külső és belső természetéből kifolyólag a két 
irányzatot minél jobban kell közelíteni egymáshoz a tudományosság jegyében. KESZEI, 2010. 5. 
1064 GYÁNI, 2000. 131. A személyes érintettség perdöntő az észlelésben és az emlékezet hogyanjában.  
1065 HERMANN R, 2000. 11. 
1066 „Nem panaszlom, ha hogy küldetésem s fáradozásaim eredménye Egyházunkra s Honunkra hasznos lesz. A 
mit is kérek s reménylek a jó Isten könyörülő szeretetétől.” VÁRADY, 1924. 277. 
1067 Vö. Az OSzK-ban örzőtt Lonovics-hagyaték. Számtalan esetben a levél hátoldalán olvasható a dátum és küldő 
személye Lonovics kézírásában. 
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A személyes motiváción túlmutat, ám a hivatalnoki, hierarchiához kötődő természetéből 

fakad maga a nyelvválasztás. Lonovics József latinul kezdte naplóját, majd idővel tért át a 

magyarra. Poliglott püspökként nem okozhatott gondott neki a nyelvi sokszínűség, ám a latin 

alkalmazása a személyes jellegű jegyzetek esetében nem indokolt. Plosszer Ferenc a pápai 

Nagytemplom historia domusában megírt visszaemlékezéseit például magyar nyelven 

jegyezte.1068 Lonovics nyelvválasztásában egyházi, még pontosabban felsőklérusbeli kötődése, 

valamint az azzal történő azonosulás köszönt vissza. Ezt támasztják alá barátjához,1069 Kunszt 

Józsefhez írt levelei,1070 illetve az 1848-49. évi eseményekhez kötődő latin naplóbejegyzései is.  

Mindezek fényében kérdés, miért váltott idővel mégis magyar nyelvre?  

„Notitiae ex itinere meo Romano de anno 1840.” bejegyzéssel indította naplóját 

Lonovics József, azaz a néhány hétre becsült delegáció munkájáról csupán jegyzéket kívánt 

készíteni. Majláth levelével kezdte leírását, amelyben a kancellár az utazásra vonatkozó királyi 

kívánalmat közölte vele. A kiküldetés előzményeinek ismertetése során részletezte az előzetes 

egyeztetések időpontjait, résztvevőit, a tárgyalások tartalmát. A bevezetőben azonban csupán 

1840. október 26-ig tárgyalta az eseményeket, addig tartózkodott ugyanis Bécsben a delegáció. 

A császárvárostól Rómáig tartó utazásról azonban nem írt a csanádi püspök. Az állomások 

csupán a Fábry Ignác vezette számadásból ismertek.1071  A napló 1840. november 24-től, azaz 

a római tartózkodás napjától kezdi a részletező, napi szintű leírást. Ekkortól Lonovics már 

magyar nyelven írt. 

Az első napok leírása az annalista hagyományokkal rendelkező és az egyházi 

forrásokból jól ismert historia domus műfaját idézi.  Ahogyan a napló személyes jellegéből 

fakadóan magában hordozza a folytonos újrakezdés lehetőségét, engedi a nézőpontváltásokat, 

az évkönyvekből eredeztethető műfajok már nem ennyire rugalmasak. Ám ezekben is tetten 

érhető a személyes jelleg, ha más nem, a tárgyválasztás vagy épp annak elhallgatása.1072 Így 

                                                           
1068 HERMANN, 1998.  
1069 Vö. „amice mihi peculiariter colendissime […] veteris nostrae necessitudinis ratio.” OSzK Kt Quart. Lat. 2646. 
Lonovics József levele Kunszt Józsefhez. Pozsony, 1832. november 23.  
1070 Lonovics József, egri majd kalocsai érsek 1793-ben született és 1867-ban halt meg, szinte azonos időterminust 
befutva így kalocsai elődjével, Kunszt Józseffel (1790–1866). Mindketten érseki rangot értek el egyházi 
pályafutásuk során, sőt Lonovics többször is került ebbe a pozícióba, ténylegesen azonban Kunszt esetében 
beszélhetünk érseki tevékenységről, így például az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat is az ő nevéhez fűződik. 
(A témáról bővebben: ADRIÁNYI–BÁRÁNY, 2015.) Mindketten szentszéki jegyzőként kezdték a papi pályát: 
Lonovics Egerben, míg Kunszt Esztergomban. Lényeges eltérés azonban, hogy míg Kunszt Bécsben tanult pappá 
szentelése előtt, addig Lonovics Egerben végezte a teológiát.  Kettejük baráti kapcsolatát fémjelzi a közel 100 
darabot számláló latin nyelvű levélváltás 1832-től egészen 1865-ig. vö. OSzK Kt Quart. Lat. 2646. 
1071 Vö. a sorrendet részben lehet ellenőrizni, illetve kiegészíteni a fentebb már bemutatott nuncius és a szentszéki 
államtitkár, illetve egyéb, nunciatúrára beérkező levelezéseken keresztül. vö ASV Arch. Nunz. Vienna, 281H fol. 
538r. Jarcke utazásáról is készült tudósítás. 
1072 „Hallgassa meg a jó Isten, a miért ott Sz[ent] Pál Apostolnak a tűzvészben csudálatosan épen maradt sírjánál 
esedeztem.” VÁRADY, 1924. 186. 
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Lonovics József is kezdetben nem véleményez, helyette ismerteti, elfogadja a fennálló 

helyzetet. Haladva a szövegben azonban gazdagodik a vizsgálható nézőpontok száma. Így az 

azokra adott lonovicsi válaszok által válik naplóvá a feljegyzés.  

A szöveg tartalma alapján két részre osztható, amelyek váltakozva cserélik egymást: a, 

Lonovics József hivatalos találkozói. b, Lonovics „szabadideje” (templomok és 

múzeumlátogatások stb.). Mindkét komponens hordozza közvetett módon a szerző személyére 

utaló mozzanatokat, leírásokat, ám „szemtől szemben” ritkán jelenik meg a diplomatán túli 

magánember véleménye, álláspontja. A szabadidejét töltő magánember Lonovicsot jól tükrözi 

például egy-egy levél, értesítés említése. Tudvalevő, hogy Reviczky Ádám Borsod megye 

főispánjaként és kancellárként is jó kapcsolatot ápolt Lonovics Józseffel. A naplóban említett 

november végi baráti Reviczky-levél megtalálható a püspök hagyatékában,1073 illetve annak 

tartalmát lejegyezte Lonovics is. Baráti kapcsulatukat mutatja, hogy Lonovics a visszafelé 

vezető úton Firenzében három napot töltött „jótevőjénél”.1074 

Árulkodó a püspök személyiségéről az elismerő jelzők mértéktartó használata. 

Javarészt1075 a tudományos életben tevékenykedő személyek leírásakor olvashatunk Lonovics 

„csodálatáról”,1076 így például a jogban jártas Paolo Polidori és az ismert nyelvész, Giuseppe 

Gasparo Mezzofanti említésekor.1077 Nagyrabecsüli a tudományt, így ennek fényében tiszteli a 

hierarchiát és elismeri annak hatáskörét. Nem a személyt vagy a gyakorolt hatalmat, hanem 

annak státuszbeli kötelezettséget tartja szem előtt.1078 Így képes saját tudására és tapasztalatára 

építve saját meggyőződését hangoztatni. Ekképpen nem osztja sem Esztergom, sem a pápa 

elképzelését a vegyes házasságok kérdéskörében, valamint Metternich hozzáállását a szentszéki 

kapcsolattartáshoz. Negatívumot azonban „szinte” soha nem ír. Habár többször megemlítette, 

hogy a pápa ingerült lett tárgyalásuk alatt,1079 saját nemtetszését közvetve, anekdoták mögé 

rejtette. VI. Piusról, XII. Leóról, VIII. Piusról, és XVI. Gergelyről is ír egy-egy korabeli epés 

epigrammát, illetve XIV. Benedekről egy anekdotát, annak római iskolai felvétele kapcsán: 

 

                                                           
1073 Vö. OSzK Kt Fol. Lat. 4065 II. foll. 40r‒v. Reviczky Ádám levele. Firenze, 1840. november 28. „[…] igaz 
magyar szívvel, régi barátsággal vagyok.”  
1074 VÁRADY, 1924. 273. 
1075 Feltűnő, hogy elismeréssel akkor nyilatkozott Lützowról, amikor a követ a részben Lonovics által javasolt 
kérést, a szabad összzeköttetés és a szerzetesrendeket illetően eredményesen tolmácsolta Metternich felé. 
VÁRADY, 1924. 228. 
1076 Egy klasszikafilológust is elismeréssel jegyzett. Eddig még be nem azonosított „Mayo bíboros” néven. 
VÁRADY, 1924. 187.  
1077 VÁRADY, 1924. 188. 
1078 „Légyen ezen szent főpapon jó Isten áldása s tegye kormányát boldoggá!” VÁRADY, 1924. 270. 
1079 „lassanként előbbi ingerültsége [t.i. a pápáé] csillapodván” VÁRADY, 1924. 266.  
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„[…] ez kérdé tőle: mi kivánna azután lenni? Avvocato consistoriale, ugy mond, s az után? Prelatus s ez után? 
Cardinalis s hát ez után, Pápa. Mellyre midőn Negroni azt mondá: tudja-é, hogy eme reményeihez három 
kivántatik: t.i. testa, testoni, et il diavolo, chi vi posti (fő, pénz, s ördög ki önt emelje) minden habozás nélkül azt 
válaszolá: „fejem, ugymond, vállaimon jól van; Apám pénzben szükséget nem lát, az ördög pedig, ki emeljen, az 
Eminentiád lesz.”1080 
 

 

A világi vezetés irányában azonban ennél burkoltabban fejti ki ellenszenvét. Metternich azon 

kérdésére, hogyan összegezné a római kiküldetés tapasztalatát, Lonovics egyértelművé tette az 

államkancellár előtt az Apostoli Szentszék szerinte megkérdőjelezhetetlen tekintélyét. 

 

„Meggyőződésem szerint Róma két század óta nem volt a nemzetek közt véleményben olly tekintélyű s olly 
hatalmas mint ma.”1081  
 

 

Azt, hogy fontos számára a hierarchia elismerése az 1840. december 17-i naplóbejegyzése is 

mutatja.1082 Lonovics részt vett azon a konzisztoriumon, amelyen a későbbi IX. Pius megkapta 

a bíborosi kalapot. A csanádi püspök leírása szerint a pápa olyan kitüntetett figyelemmel volt 

irányába, hogy kétszer is előbbre állítatta az esemény alatt. Többet azonban nem tudunk meg a 

következő pápát érintő eseményről.  

A naplóbejegyzésekben a püspök mellé idővel bekerül Magyarország és az Apostoli 

Szentszék is kutatható elemként. Példának említhető itt a magyar viseletet elismerő szentszéki 

fogadtatás.1083 Ez a motívum nem csupán egy egyszerű esztétikai elem leírása. Bár Lonovics 

nem utal az előzményekre, de tudvalevő, hogy VII. Pius római visszatérését magyar 

huszárok1084 kísérték, akik szolgálatban maradtak még egy ideig a pápai székhelyen.1085 Kérdés 

még, hogy emiatt vagy ettől függetlenül büszke Lonovics a magyar viseletre.1086 Ugyancsak 

egy „elhallgatott”, korábbi magyar szál említhető az 1823-ban leégett Falakon kívűli Szent Pál 

                                                           
1080 VÁRADY, 1924. 226. 
1081 VÁRADY, 1924. 273. 
1082 VÁRADY, 1924. 197–198. 
1083 VÁRADY 185. „Majd ismét béhívatá [t.i. a pápa] a vélem utazott Gróf Széchen Antalt, Gróf Paart és Gróf Nákót 
s az elsőre nézve megjegyzé, hogy a magyar öltözetet különösen szépnek találja.” 
1084 A francia háborúk huszár törzstiszti karának felekezeti hovatartozásában túlnyomó többséggel (76,6%) bírtak 
a római katolikusok. Ez volt a legvegyesebb csoport a nemzeti megosztás tekintetében: magyarok, horvátok, 
Habsburg Birodalmi németek, csehek, olaszok, lengyelek, birodalmi németek és franciák alkották. Az 
evangélikusság már jóval kisebb arányban (12,77%) képviseltette magát. Túlnyomó többségben a Vas 
vármegyéből és Sopron városából származó magyarok és németek, illetve a szepességi, erdélyi szászok és a 
birodalmi németek tartoztak ide. A református tisztek (8, 51%) javarészt a magyar köznemességből származtak. 
RÉFI, 2014. 88–89.  
1085 Távozásukkor kapitányukat, Horváth Jánost a Krisztus-rend és a Szent-György rend lovagjává avatta a pápa, 
az ezred pedig zászlót kapott ajándékban, amelynek egyik oldalán a császári sas Ausztria címerével, másik oldalán 
a Patrona Hungariae alakja magyar címerrel és tiarával. KATUS, 2007b 83.  
1086 „Fábry kanonok és helyettes urat, kamarásommal és huszárommal maga elejébe bocsájtván [t.i. a pápa]” 
VÁRADY, 1924. 270. 
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bazilika1087 esetében is, hiszen annak újjáépítését a püspökök és a katolikus főurak, a Széchenyi 

és Apponyi családok, jelentős összeggel támogatták.1088  

Felszínre kerülnek a félhivatalos diplomáciai kapcsolatok is. Így a Luigi Lambruschini 

államtitkárral való első tárgyalás leírásánál szemtanúi vagyunk a már jól ismert egri kapcsolatok 

elsőbbségének. Lonovics, miután átadta „a prímás, a nuncius és a velencei pátriárka leveleit” 

az államtitkárnak, Lambruschini az esztergomi bazilika, valamint az egri székesegyház 

építtetése kapcsán érdeklődött Kopácsyról, illetve Pyrkerről. Klobusiczkyt még csak meg sem 

említik, pedig a fentebbi levelek közül egyet a három magyar főpap közösen jegyzett. 

 
„[…] kérdezősködött Ő Eminenciája  [t.i. az államtitkár]   az Esztergomi Templom építése valamint az Egri Érsek 
úr által épített Templom iránt s ezáltal alkalmat nyújtott, hogy mint Prímás Ő H[erce]g[nek], mint Egri Érsek Ő 
Ex[ellenciá]jának jeles tulajdonaikról s érdemeikről úgy mint szívem sugallá, szóljak.”1089  

 

 

Úgy tűnik, az időbeli és térbeli horizontok tágulásával, a személyes gondolatok is 

felszínre kerülnek, gazdagodik a Lonovics-kép, a jegyzetekből napló lesz. Így kilépve a vegyes 

házasságok „karzati látószögéből”,1090 a püspök tolmácsolásában megjelenik a korszakbeli 

Róma zsánerképe is. Így szemtanúja vagyunk a már említett „gróf Mastai-Ferretti János imolai 

érsekpüspök” bíborossá avatásának, továbbá Rómán keresztül egy egyetemes európai és azon 

túli képet1091 kaphatunk az integralizmus és a liberalizmus, a missziós expanzió és a 

nemzetállamok kialakulásának koráról magyar szemszögből. 

 

6 A kiküldetés következményei 

6.1 A porosz és osztrák sajtóháború új szereplőkkel /II. felvonás/ 

 

„[…] végre hogy miután itteni küldetésemet mind a külföldi hirlapok mind az itteni 

Szövetségesek vizsga szemekkel kisérik”1092 – közölte Lonovics József XVI. Gergellyel április 

29-én, ezáltal is sürgetve az örökös tartományokat érintő engedményeket. Lonovicsnak igaza 

                                                           
1087 VÁRADY 186.: „Később megnézém a Forum Romanumot, a Titus s Constantin diadalmi kapukat, a 
Colosseumot s végre Sz[ent] Pál templomát fuori delle mura, melly a tűz által megemésztve a mostani Sz[ent] 
Atya(!) szorgoskodása és költségei által annyira haladt, hogy általa a gyönyörűen felépített hátulsó templom ez 
évben már fel is szenteltethetett.” 
1088 KATUS, 2007b 87. 
1089 VÁRADY, 1924. 182.  
1090 KÖVÉR, 2012. 127.  
1091 Vö. VÁRADY 200–201. „Szóba hozattatván általam a Missiók állapotja […] Magasztalá [ti. a pápa] továbbá az 
Egyháznak Éjszaki Amerikábani szabad állását [..]” 
1092 VÁRADY, 1924. 265. 
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volt. Amíg Magyarország az országgyűléssel volt elfoglalva, Metternich saját diplomáciai útját 

tervezte, a sajtó hallgatott, várta a következő lépést és annak eredményeit. Ennek megfelelően 

a legközelebbi visszhang már Lonovics József kiküldetésével egyidőben lett időzítve, hiszen az 

európai politika számára rendkívül fontos volt az osztrák-szentszéki reláció újrágondolása és 

annak következményei. 

Amíg a korábbiak során a porosz és itáliai újságok kötötték le a bécsi udvar figyelmét, 

1841-ben a francia oldal is hallatta hangját. Ez utóbbi ultramontán ága, nevezetesen a l’ Univers 

február 11-i lapszáma kifejezetten éles hangon reagált Ausztria és névszerint Metternich 

egyházpolitikájára, amelyet a porosz és orosz agressziónál1093 is gyűlöletesebbnek bélyegzett: 

kifelé ugyanis az egyház védelmezőjeként láttatja magát, belülről azonban szinte a schizma, 

illetve az eretnekség határait feszegeti.1094 Az osztrák politika főemberének Metternichet 

tartotta.1095  

A francia liberális oldal, amelyet szintén figyelemmel kísért Bécs, illetve legfőképp 

Metternich, egészen más oldalról közelítette meg a fennálló politikai helyzetet. Épp a 

kiküldetéssel egy időben idézte a L’ami de la religion egyik februári száma Henri Lacordaire 

beszédét, aki a nemzeti érzülettel erősen átitatott beszédében a szabad akaratból mint isteni 

törvényből indult ki. Úgy vélte, hogy ezt a nemzetnek minden eszközzel szolgálnia kell, adott 

esetben akár még fegyverek által is. Nem azért, hogy az igazságot terjessze általuk, hiszen az 

igazságnak arra nincs szüksége, hanem hogy megvédje a szabadságot.1096 Kijelentette, hogy a 

polgárságnak, amely a nép és az elit között feszül, Isten mondta, hogy uralkodjon. Amennyiben 

azonban kormányozni szeretne, kötelessége tanulni és önmagát fejleszteni.1097 Idővel azonban 

rá fog jönni, hogy túl nagy terhet vett magára, amelyet egyedül, Isten nélkül nem képes 

hordozni. Következésképpen a jogalkotóval szemben magasabbak az igények, erkölcsi 

                                                           
1093 Vö. Deuxième Supplèment à l’Univers du 7 avril [1841].: „on verra ce que la civilisation, l'humanité, la religion 
ont gagné à cette restitution violente de la Syria sous la domination de la Porte ottomane, on verra quels sont  les 
véritables motifs qui ont décidé la Russie à signer ce traité si fatal, en Orient , à la cause du catholicisme et de la 
France.” 
1094„Voilà, pourquoi le guerre sourde et tracassiere que leur font celles-ci, les blesse quelquefois plus profondement 
que le guerra declareé et sanglante des autres. nous n'avons jamais dit: l'autriche  est semblable a la Prussia  elle 
se livre envers l'eglise  aux memes exces, aux memes persecutions. nous avons dit au contraire l'oppressions sous 
la quelle elle tient l'eglise, revet, venant de Austriche: un caractere mille fois plus odieux.” L’Univers, 1841. febr. 
11. IX. Nr. 512. 
1095 Érdemes megjegyezni, hogy az újság a cikket követően közölt egy szerkesztőségi levelet, amelyben a szerző 
kifejtette, hogy az egyházpolitika nem egy ember játéktere. A birodalom rendszerét egy hatalmas bürokrácia és 
kiépített hierarchia működteti, amelynek minden reform óriási nehézséget jelent. Megjegyezte továbbá, hogy maga 
az egyház is szívesen kapcsolódott bele ebbe a rendszerbe, illetve Metternich nem az uralkodó. L’Univers, 1841. 
febr. 11. IX. Nr. 512. L’Autriche et le prince de Metternich. 
1096 L’ ami de la religion, journal ecclésiastique, 1841. február 18. 322. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 
1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66. Varia. 
1097 Vö.”Et nunc reges, intelligite; erudimini qui judicatis[!] terram.” Idézi Lacordaire-t, ám ezt pontos 
helymegjelölés nélkül közölte az újság. 
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elvárások, mint a jog alanyaival szemben, ezt a szükséges többletmotivációt azonban nem lehet 

a jog útján kikényszeríteni. Mindemellett a francia alapítású közösség, Páli Szent Vince, 

Párizsban valamint Franciaország szerte megtalálható követőiről és azok gyűléséről szóló 

részlet, valamint a francia domonkos rend megemlítése különösen is felkelthette Metternich 

figyelmét.1098 Az államkancellár érdeklődése a katolicizmus és a demokráció 

összegyeztethetőségét valló, a szociális fellelősségvállalást hirdető Antoine Frédéric Ozanam 

történész, irodalomtörténész 1833-ban létrehozott szervezetének, a későbbi Páli Szent Vince 

Társulat működésének tudható be. A közösség idővel nemzetközi kiterjedésű tevékenységével 

jelentős mértékben járult hozzá a keresztényszocializmus létrejöttéhez, valamint a katolikus 

egyház szociális tanításának megfogalmazásához. Ozanam kapcsolatban állt a L’Avenir 

alapítóival, így a Metternich által megkülönböztetett figyelemmel számontarott domonkos 

rendi Lacordairevel is.1099 

Szintén 1841. februárban a hamburgi újság, a Staats- und Gelehrte[n] Zeitung des 

Hamburgischen Unpartheyischen Correspondenten1100 a püspöki-római hivatalos levelezések 

és azok kihirdetése a placetum regium kapcsán kifejtette, hogy bár még kérdéses más államok 

esetében annak további sorsa, illetve még Ausztriában is az állami felügyelet függvénye, Bécs 

azonban minden kétséget kizáróan elismeri a pápát mint a római-katolikus egyház látható fejét. 

A lipcsei Allgemeine Zeitung ennél még tovább ment. Magyarországot követendő példaként 

állította be a katolikus vallási türelem és a valódi felvilágosodás szempontjából, mivel a nép a 

vegyes házasság terén a katolikus törvényeket kitartással és elszántsággal meg tudta változtatni. 

A porosz kormány minden bölcsessége és tényleges felvilágosultsága ellenére sem fogja 

jóváhagyni azt, amiért még csak a lehetőség sincs meg, hogy a „szép” magyarországi 

nézőpontot elérjék.1101A kiküldetést követően végül a francia ultramontán oldal vette magához 

a szót.1102 A L’Univers terjedelmes cikksorozatban írt Róma határozatairól a vegyes házassági 

                                                           
1098 L’ ami de la religion, journal ecclésiastique, 1841. febr. 18. 327–329. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 
1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66.  
1099 Frederico Antonio Ozanam (1813–1853). MKL, X. 284–285. Egyelőre további kutatást igényel, milyen szinten 
kísérte figyelemmel Metternich a francia liberális katolicizmus veze 
1100 Staats- und Gelehrte[n] Zeitung des Hamburgischen Unpartheyischen Correspondenten 1841. febr. 3. Nr. 28. 
HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66.  
1101 Leipziger Allgemeine Zeitung, 1841. ápr. 2. Nr.2. 1015. ÖStA HHStA Staatenabteilung Rom Staatskanzlei 66. 
Varia. Nem kizárt, hogy a készülő dokumentumok tartalma kiszivárgott a Vatikán falai mögül.  
1102 Még áprilisban hosszas cikket közölt a szír, ottomán területeken élő kereszténység és a nagypolitika 
kapcsolatáról, amely írás ugyancsak felkeltette Bécs érdeklődését, hiszen a kiküldetéssel egyidőben, ahogyan ezt 
a követségi jelentések is tanúsítják, a keleti kérdés prioritása volt jellemző. Supplément a l’Univers, ápr. 7. HHStA 
Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66. 
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ügyben. Metternichet, mint korábban meg nem értett politikust mutatta be, aki felismerve a 

Monarchia igényeit, megtette a megfelelő lépéseket a megbékéléshez.1103 

A fentebbiek tükrében elvitathatatlan, hogy a porosz és az osztrák sajtó, valamint azon 

keresztül az európai politika erősen érintve volt a különböző szabadságjogok kérdése, így a 

lelkiismereti és vallásszabadság által is. Ennek az összecsapásnak lett egyik kiemelt pontja a 

magyar ügy, hiszen a pattanásig feszült helyzet kellős közepén nyitotta meg kapuit az 1839–

40. évi magyar országgyűlés, amelynek vallásügyi vitái csak az utolsó cseppek voltak Róma és 

Ausztria konfliktusokkal terhelt kapcsolatában. A nemzetközi és a magyar viszonyok ebben a 

szituációban teljes mértékben egymásra találtak, amelyet híven tükröz a hazai állapotok a 

külföldi médiában történő megjelenése. Így a magyar országgyűlések folyamatos vallásügyi 

vitái nem csupán hazánkra, de a nemzetközi viszonyokra is rányomták bélyegüket. A 

reformellenzék diétai kiállásának és a társadalmi feszültségekre fogékony papságnak 

köszönhetően a lelkiismereti és vallásszabadság témája nem sikkadt el a tárgyalások során, 

hanem mindvégig megtartotta jelentőségét. Ennek a kitartásnak köszönhetően tudott a püspöki 

kar is ismét Rómához járulni, valamint az Apostoli Szentszék tájékozódni a Lajtán inneni 

területekről. Bécs pedig – legalább is egy időre – kivívta magának a valóban katolikus jelzőt, 

míg Metternich egy régi és foszladozó diplomáciai kapcsolatot porolhatott le, illetve éleszthetett 

újjá, mindezt mindenekelőtt egy magyar püspöknek, Lonovics Józsefnek köszönhetően.   

 

6.2 Eredmények a breven és instrukción túl 

6.2.1 Dokumentumok — Lonovics József az 1843–44. évi országgyűlésen 

 

Lonovics kiküldetése – minden előzetes „jóslat” ellenére1104 – „sikerrel” járt, Magyarország 

megkapta a Szentszéktől a vegyes házasságokra vonatkozó iratokat. A dokumentumok utóélete 

ismeretes: ahogy az átadásukkal,1105 úgy a törvénybe iktatásukkal is akadtak problémák. Mint 

az várható volt, a reformellenzék többsége a Lonovics-misszióban csupán a katolikus klérus 

                                                           
1103 „C'est au prince de Metternich (homme d'Etat que beaucoup de catholiques, dans les diverses parties de 
l'Europe, méconnaissent et jugent fort injustement) qu’ appartient l'honneur d'avoir opéré ce rapprochement qu' 
appelaient, il a su le comprendre les besoins et les désirs de toute la monarchie autrichienne.” L’Univers, 1841. 
nov. 27. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Kt. 66. 
1104 „Az utóbbi [t.i. Jarcke] pedig a többiek közt előadá, hogy eddig szerzett ismeretinél fogva nem lehet annak 
megnyeréséhez semmi reményem, hogy Ő Szentsége a Protestáns Lelkipásztor előtt kötendő vegyes 
házasságoknál a Tridentinumi formában dispenzáljon, miután a Kath[olikus] világ méltó megütközésére 
szolgállhatna, ha ezt egy Apostoli Országra nézve tenné.” VÁRADY, 1924. 182. Jarcke első római találkozásukkor, 
1840. november 25-én jegyezte ezt meg Lonovicsnak a követ, Lützow jelenlétében. 
1105 HERMANN, 1934. 31–33.; VÁRADY, 1924. 126–171. 
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magyar törvényekkel szembeni magatartását látta megtestesülni, amely a római pápára történő 

hivatkozásban, valamint a bécsi szövetséges keresésében merül ki.1106 Lonovics József 

tisztában volt a várható következményekkel. Bevallása szerint közvetlenül a pápai döntést 

követően közölte Majláth Antallal, hogy sem a breve, sem az instrukció nem fogja beváltani a 

hozzájuk fűzött hazai reményeket.1107 A csanádi püspök helyesen állapította meg: a 

dokumentumokban megnyílvánuló kompromisszumképesség új vitákat generált a következő 

országgyűlésen.1108 Bár a valós megoldás még váratott magára, mindenképp a kiküldetés 

sikerének tudható be a breve és az instrukció. Az 1841. április 30-án kelt és május 3-án átadott 

iratok egyike XVI. Gergely breveje volt, amelyben a pápa a házasságra vonatkozó tan kifejtése 

után visszamenőleg érvényesítette az assistentia passiva alkalmazását, illetve a jövőre 

vonatkozólag engedélyezte azt. Az államtitkári instrukció pedig a reverzális nélkül kötendő 

vegyes házasságok háromszori kihirdetését engedélyezte. Amennyiben ezt követően mégis a 

protestáns lelkész előtt történik a házasságkötés, a frigy, jóllehet tilos, de érvényes. Az előbbi 

dokumentum elsősorban a helytelen magyar egyházi szokást ítélte el (!), míg az utóbbi a hazai 

állapotokat tartotta szemelőtt engedményével. Mindez nem nyugvó-, hanem végre biztos 

kiindulópontja lehetett a felekezeti „alkudozásoknak”, amelyeknek köszönhetően egyre 

közelebb jutott a magyar politikai közélet a teljes és viszonosság alapú vallásszabadság 

kimondásához.1109 

Az 1843-44. évi III. törvénycikkelyt megelőző tárgyalások részleteit tekintve 

összefoglalóan megállapíthatjuk, ahogyan az államkancellár is jóval több elvárással indította 

útjára Lonovicsot Rómába, úgy a magyar oldalon is számottevően több kérdésben vártak 

megoldást Bécstől az 1843. május 17-én megnyíló országgyűlés kezdetén. Jóllehet, az alsótábla 

kiindulópontja kezdetben az 1839‒40. évi országgyűlésen elfogadott 21 pontos törvényjavaslat 

helyett Klauzál Gábor hat pontos indítványára „zsugorodott”, az első (1843. július 5.), majd a 

második (1844. március 25.) királyi resolutio1110 nem hogy nem fogadta el a korábbi 

                                                           
1106 FAZEKAS, 2007. 525–538. 
1107 „[…] igen terhes a küldöttség […] miután Hazánkfiai (!) utamat ide az egykori »ovatiók« városába ünnepélyes 
»óvásokkal« kisérték, fáradozásim sikerét pedig sokan kevesleni, mások igen is sokallani fogják s lésznek, kik 
arról, mit kerestem itt, a jövő Hogyűlésen tőlem » a nemzeti függetlenség nevében« számot fognak kérni.” 
VÁRADY, 1924. 255. 
1108 Vö. FAZEKAS, 2001. 73–102. 
1109  A dokumentumok magyar nyelvű fordítása: MAJLÁTH, 1844. I. 160–168 
1110 Az 1843–44. országgyűlési királyi leiratok kapcsán ellenvetését fejezte ki a Szentszék, mondván ilyen 
megoldásokat még csak nem is javasolt sem szóban, sem írásban a kiküldött püspök. vö. ASV Arch. Nunz. Vienna, 
318. foll. 37r-–39r. Lambruschini levele Metternichhez. Róma, 1843. szeptember 12.(másolat) 



213 
 

törvényjavaslatot, de még a klauzáli tételeknél1111 is szűkszavúbban fogalmazott.1112 Igaz, hogy 

mellőzte az áldással járó nehézségeket, ám a gyermekek vallását tekintve a szülői szabad 

megegyezés metternichi ötletével jócskán meghaladta a reformellenzékiek elképzeléseit. Ettől 

függetlenül, illetve éppen ezért sem a világiak sem az egyháziak körében nem okozott osztatlan 

sikert. A csanádi püspök „helyes mederbe terelő” képessége itt is mindvégig éreztette jótékony 

hatását. Miként korábban a pápával, úgy a diétai hónapok során akár püspök társaival,1113 akár 

az államkancellárral vagy akár épp a liberálisokkal1114 került szembe, amennyiben nézetei úgy 

kívánták. 

A tárgyalások során Lonovics a tőle megszokott elvek szerint szólalt fel mint például 

Anglia és Amerika mintájának előtérbe helyezése, horvát municipiális jog (a nyelv kérdésében 

is) vagy épp a bárminemű visszaélések következetes elítélése. Ez utóbbi, miként az angolszász 

modell, origóként szolgált számára a szülői szabad megegyezés vitájában is.1115 Mindemellett 

több újdonság is fellelhető felszólalásaiban.  Ezen a diétán például számos alkalommal 

hivatkozott vagy utalt vissza Eötvös javaslataira, illetve egyes megjegyzései a korábbi 

országgyűlésekhez képest, egyértelműen konzervatív hozzállást tükröztek. Ez leginkább a 

megváltozott hazai politikai légkörnek tudható be, amelyet igazolt a népképviseleti rendszer 

lehetőségének lonovicsi-elvetése is.1116  

Eötvös javaslatát támogatta a horvát nyelv kérdésben, miszerint a törvényhatóságok és 

a bíráskodás hivatalos nyelve maradjon a latin, ellenben a magyar hatóságokkal már magyar 

nyelven érintkezzen a horvát fél. Lonovics azonban enyhíteni kívánt a kényszerítőnek tűnő 

megfogalmazáson, így javasolta „a diáknyelv tetszés szerinti használata tovább is 

fennhagyassék” szabaddöntés elvi lehetőségét1117 magában hordozó módosítást.1118 Ezzel 

                                                           
1111 A „klauzáli pontok” a 21. pontos javaslatot kiegészítették a korábbi 14. pont elhagyott részeivel, így az 
áttérésse és az újraházasodással, beemelték a horvát kérdést, valamint kimondták a sokat hangoztatott egyenlőséget 
és viszonosságot: 1. A reverzálisok a múltra is eltörlendők; 2. Az áttérés teljesen szabad; 3. Az újraesketések – 
recopulatio ‒ tilosak; 4. A vegyes házasságban élő protestáns, örökös ágy és asztaltól való elválasztás kimondása 
után új házasságra léphet; 5. A protestánsok horvátországi letelepedése; 6. Minden bevett vallásfelekezet teljes 
egyenlősége és viszonossága. VÁRADY, 1924. 146. 
1112 Az első resolutió a szülő megegyezés sikertelensége esetén az apa vallásának követését írta elő, míg a második 
már kizárt minden kényszerítő, törvényes intézkedést. VÁRADY, 1924. 147.; 160. 
1113 A szabad megegyezés nem egyezett a katolikus elvekkel, amelyek szerint a gyermekek vallása nem tárgyalási 
lehetőség. 
1114 Lonovics a liberális javaslatokban megfogalmazottakkal szemben kijelentette, bármely szülői fél vallása 
mellett döntsön is a törvény, a másik fél jogai sérülni fognak. VÁRADY, 1924. 150–151. 
1115 Főrendi napló, 1843–44. I. 108‒109. 
1116 Főrendi napló, 1843–44. IV. 181. „Ha a népesség állíttatik fel básisul: akkor attól tartok, hogy ez első lépés 
lesz arra, hogy […] népképviseleti rendszer állitatik fel.” 
1117 A magyaron és a latinon túl harmadik nyelvet (azaz esetlegesen a horvátot) azonban ő sem kívánta hivatalossá 
tenni. vö. Főrendi napló, 1843–44. II. 372. Kijelentését éljenzéssel fogadták. 
1118 Főrendi napló, 1843–44. I. 160; 168–169.; Főrendi napló, 1843–44. II. 37., Főrendi napló, 1843‒44. II.  370. 
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párhuzamosan tett javaslatot a magyar mint oktatási nyelv horvátországi bevezetése ellen is.1119  

Eötvösre hivatkozott a szabad királyi városok kapcsán is.1120 Szintén a báró javaslata mellett 

kötelezte el magát, korábbi álláspontjával szemben megkérdőjelezve a börtönök 

„magányrendszerének” hasznosságát.1121 

Korábbi meggyőződéséből kiindulva egyértelműen hangoztatta a vallásügyi vita lényegi 

pontokbeli parttalanságát. Így kijelentette, hogy a vegyes házasságok esetében, akár a 

gyermekek vallásáról, akár a válásról legyen is szó, mindenképp alárendelődik az egyik vagy a 

másik fél házastárs vallásának. Amennyiben ez nem történik meg, a vegyes házasság nem jön 

létre.1122 Egyre szélesebb spektrumon indítványozta a szabad egyház-szabad államban 

megvalósulását. Ismételte a tételt, miszerint a polgári törvényhozás nem nyúlhat túl saját 

hatáskörén és így nem állhat az egyházi szertartások felett. Amennyiben ez mégis megtörténik, 

az igazságtalansághoz vezet. Az ebből a visszaélésből fakadó esetleges „papokrátia” veszélyére 

is felhívta a figyelmet. 1123 Ugyanezt a szeparációt javasolta a büntetőtörvénykönyv kapcsán 

is,1124 amellyel összefüggően ismét tanúsította az angol modell1125 iránti elköteleződését. A 

szigetországbeli börtönök újonnan kialakított rabkápolnáit állította mintaként a hazai 

büntetésvégrehajtó intézetek átalakításához.1126 

Az 1839–40. évi országgyűlésről már ismert tétel alapján vetette el a viszonosság elvét 

ismét. Nem az azonos szabályok, hanem a tökéletes és egyenlő vallásgyakorlat szabadsága 

mellett kifejlődő, a különböző vallásielvekhez alkalmazkodó szabályrendszerre van 

szükség.1127 Ezt, a jog terén feloldhatatlan dogmatikus kiegyenlíthetetlenséget többször is 

alátámasztotta a viszonosság és egyenlőség fogalmainak egyidejű tisztázásával. Az előbbit 

abban látta, hogy a törvényhozás minden felekezetnek, „egyébként egymásközt soha ki nem 

egyenlíthető jogait” egyaránt tiszteletben tartja. A jogegyenlőséget pedig úgy írta le, hogy 

minden bevett felekezet vallását teljes szabadsággal gyakorolhassa. A legtökéletesebb 

viszonosság ellenére is azonban maradnak olyan jogok mindkét fél számára, amelyek 

                                                           
1119 „[…] kimélettel legyünk Horvátország iránt […]” Főrendi napló, 1843–44. I. 201. vö. „[...] ki kell zárni 
minden visszaélést a másik kárára történőt.” Főrendi napló, 1843‒44. V. 37. 
1120 Főrendi napló, 1843‒44. IV. 95. Miközben kitartott a kérdés 1825‒27. évi rendezése mellett Lonovics felhivta 
a figyelemet Eötvös kijelentésére, miszerint a szabad királyi városokat érintőleg a törvény nem tartalmazza az 
utasítás fogalamat. Így javasolta a kifejzés mellőzését a gyakorlat meghagyása mellett.  
1121 Főrendi napló, 1843–44. IV. 208.  
1122 Főrendi napló, 1843–44. I. 335. 
1123 Főrendi napló, 1843–44. I. 269.; II. 287.; V. 13–14. 
1124 Főrendi napló, 1843–44. II. 287. Javaslatát „helyes!” felkiálltással fogadta a főrendi tábla. 
1125 Az angol és amerikai mintát említette az országos választmányok összetétele kapcsán is. Főrendi napló, IV. 
380‒381.; Az angol parlamentre hivatkozott a pártok megmásíthatatlan álláspontját illetően a vallásügy 
vitatásakor. Főrendi napló, 1843‒44. 380‒381. 
1126 Főrendi napló, 1843–44. II. 303. 
1127 Főrendi napló, 1843–44. I. 299. 



215 
 

csorbulnak.1128 Így a rendek viszonosság jegyében kelt, az áttérés általános érvényű 

alakszerűségét tartalmazó törvényjavaslatát elvetette, mondván az sérelmes a katolikusokra és 

a protestánsokra egyaránt.1129 Így az általa fogalmazott, majd a püspöki kar megbízásából a 

királynak személyesen átnyújtott (1844. október 5.) emlékiratban Lonovics csupán a 

katolikusokra nézve látta szükségesnek a formai követelményeket a világi hatóságok 

mellőzésével. Eötvös a kérdés kapcsán épp Lonovics tételéből indult ki, miszerint ha az a 

katolikus vallás elveivel ütközik, miként kényszeríthető az egyház annak kivitelezésére. Így az 

állam és egyház különválasztásának fényében miközben Lonovics kizárólag az egyházhoz, 

addig Eötvös az államhoz rendelte volna az áttérés intézését.1130 A vegyes házasságok válása 

kapcsán a csanádi püspök kifejtette, hogy a fennálló törvények azokat sem tisztán katolikus, 

sem polgári frigynek nem tekintik, ezért kerültek azok a katolikus bíróság elé. Eötvös annak 

bizonyítására, hogy a válás a katolikus egyházban is megtalálható, két kánont is idézett. 

Lonovics bár cáfolta azok általános érvényességét, bevallása szerint meglepődött a báró egyházi 

törvénykönyvbeli ismeretein.1131 

Az elvi kijelentéseken túl a gyakorlati megoldások eredményezte hosszas viták ellenére, 

éppen a pápai dokumentumnak köszönhetően, egyes felszólalásaiban a vallásügy ellenzéki 

vezérszónokainak elismerését ezen a diétán is elnyerte a csanádi püspök. Így történt például a 

protestáns pap előtt kötött vegyes házasságok érvényességének1132 a törvény kihirdetése nélküli 

elfogadása esetében. Kijelentésében a Tridentinum magyarországi tapasztalata köszönt 

vissza.1133 Közhelyeslést váltott ki a zsidók betelepedése kapcsán elmondottakkal is, miszerint 

a Magyarországon letelepedni kívánó személy kérelmét, az illető törvényhatóság 

belegyezésésen keresztül, engedélyezés céljából a Helytartótanácshoz terjesszék fel. Lonovics 

szerint így kerülhető el az ellenőrizetlen migrációs hullám. Ennek megvalósulását számára azok 

az újságcikkek vetítették elő, amelyek arról tudósítottak, hogy Magyarország – főként a galíciai 

zsidóság számára – leginkább az oroszországi „zaklatások” fényében az ígéret földjeként jelent 

meg.1134 Ezenfelül még a káptalanok szavazati jogainak visszaállítása érdekében tett 

felszólalásával is általános tetszést aratott.1135 

                                                           
1128 Főrendi napló, 1843–1844. I. 369. 
1129 Főrendi napló, 1843‒44. V. 13‒14. 
1130 Főrendi napló, 1843‒44. V. 13‒14. 
1131 Főrendi napló, 1843‒44. V. 29‒30. 
1132 Főrendi napló, 1843‒44. V. 116‒117. 
1133 Főrendi napló, 1843‒44. VI. 124‒125.  
1134 Főrendi napló, 1843‒44. VII. 27.  
1135 Főrendi napló, 1843‒44. V. 275‒277. 
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A különböző vádakra adott, tőle megszokott elmés válaszait ez a diéta sem mellőzte. 

Így Telekynek arra a felvetésére, miszerint a reverzálisok múltbéli eltörlése ellen léleknyerés 

végett agitál a katolikus klérus, Lonovics megfordítva a célzást kijelentette, hogy a koronaőr 

éppen ugyanezen okból kifolyólag pártolja a másik megoldást, azaz a reverzálisok múltbéli 

eltörlését.1136 Ezen az országgyűlésen hangzott el híressé vált „jóslata” is, miszerint a papság 

törvényhozásban történő részvételének megszűntetése mások előjogainak felszámolásával is 

együttjárna.1137 

 

6.2.2 A szabad összeköttetés 

 

Nem a fentiekben említett két dokumentum volt azonban az egyetlen „eredménye” a hosszas 

római tárgyalásoknak. Ahogyan a pápa előre utalt arra, új fejezet indult a Habsburg Monarchia 

és az Apostoli Szentszék kapcsolatában. Ez nem meglepő, hiszen maga Lonovics József 

ugyancsak a kapcsolatfelvételt tartotta kiküldetése legfontosabb feladatának.1138 Metternichet 

azonban látszólag (!) ennél sokkal több és gyakorlatiasabb célok vezérelték. Saját bevallása 

szerint ő egyszerre kívánta megoldani (1) a magyar püspökök kívánalmait és (2) folytatni az 

Apostoli Szentszék, valamint az osztrák polgári törvénykönyv közötti ellentmondások 

feloldásáról szóló egyeztető tárgyalásokat,1139 illetve (3) pontot tenni „Germánia” ügyére, 

amely alatt a kölni érsek még mindig elintézetlen esetét értette.1140 Ez utóbbi azonban már 

valóban messze túlmutatott a birodalom vallásügyén. Pyrker, valamint az általa meg nem 

nevezett újságcikkek szerint is, ennek hatáskörét „szívélyesen” (aus complaisence) át kellene 

engedni a poroszoknak Rómában. Ám éppen ezért, valamint Lonovics kiséretére rendelte 

Jarcket Metternich az Örök Városba. Az egri érsek a L’Univers december 24-i számára 

hivatkozva megemlítette, úgy tűnik, a pápa és a kölni érsek is hajthatatlan a kérdésben.1141  

                                                           
1136 Főrendi napló, 1843–44. I. 269. 
1137 Főrendi napló, 1843–44. IV. 249; V. 287. 
1138 VÁRADY, 1924. 173.  
1139 Vö.: Propositiones circa modum, secundum quem differentiae inter Iuris Canonici et legum Civilium Austriaci 
Imperii in merito Matrimonii praescriptiones obtinentes e medio tolli possunt. (Fő téma: Tractatus de modo, ad 
quem discrepantiae inter Matrimonii Impedimenta ab Ecclesia et a Civili Potestate in Austriaco Imperio statuta 
obversantes e medio tolli possunt.) HHStA KA CA a 45. Pro Conf. 489/1841. 
1140 VÁRADY, 1924. 175‒178. IV. Frigyes Vilmos végül kompromisszummal zárta a kölni kérdést. Rehabilitálták 
Droste zu Vischeringet, aki 1842-ben családi birtokára, majd Münsterbe visszavonulva Johann Geissel koadjutor 
püspökén keresztül kormányozta egyházmegyéjét. Kölni kérdés. MKL VII. 333–334. 
1141 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. II. foll. 118r‒119v. Pyrker levele Lonovicsnak. Eger, 1841. január 15. 
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„[…] az én római küldetésem onnan eredt, minthogy pápa ő szentsége a fenforgott 

ügyben a magyar püspökökkel közvetlen communicatióba kívánt jönni […]”1142 – jelentette ki 

Lonovics a dokumentumok kihirdetésének formáját tárgyaló bizottság előtt. Ehhez csupán 

annyiban közelített Metternich elképzelése, hogy hosszú évek után, többek között az erősődő 

magyar visszhang hatására is, belátta, a Szentszékkel való kapcsolat normalizálása 

elengedhetetlen. Ám a problémát kizárólag saját elképzelése alapján kívánta rendezni. Erről a 

merev, elutasító gondolkodásról tanúskodik a csanádi püspök jegyzete is, amely szerint 

Metternich már első találkozásukkor kiemelte: a Szentszék, mint egyetemes, központi hatalom, 

jótékony hatással bírhat a világi uralkodás szemszögéből. Ebből kifolyólag a birodalom 

működésének garanciáját, miként a porosz király, ő is a homogenitásban látta: 

 

„Megemlítette […], hogy a király többek közt azt mondta, ha lehetne, kivánná, hogy alattvalói mind katolikusok 
legyenek, abban a vonatkozásban, hogy a protestánsoknál nincs meg az a hatalmas befolyás, mint ami a 
katolikusokra vonatkozólag Róma főpapjának tekintélyében jelen van.”1143 

 

Lonovics kiküldetésének sikere éppen ezt a tételt tagadó és ennek okán újonnan 

meginduló párbeszédben rejlett, amely mind a hazai mind a birodalmi-szentszéki relációban 

jelentkezett. Miként a magyar diéta, a püspöki kar úgy az államkancellár is meghallgatta 

véleményét, kérdés azonban, ki mennyire vette azt figyelembe végső döntésében. Kiváló példa 

erre Metternich és Lonovics néhol nem éppen gördülékeny együttműködése. A csanádi püspök 

1844. április 18-án sajnálatát fejezte ki az államkancellárnak, hogy a második resolutio általa 

is tervezett,1144 majd véglegesített szövegében több lényegi változtatás történt. Így például 

Lonovics fontosnak tartotta, hogy a kérdéses szülői megegyezés a gyermekek vallását illetően, 

még a jegyesség időszakában történjék meg,1145 amely időszakot egyébként is különösen 

fontosnak vélt.1146 Metternich nem hagyta szó nélkül a csanádi püspök megjegyzését. A felvetés 

tisztázásában kikérte Jüstel véleményét. Az államtanácsos 1844. május 4-i levelében 

kijelentette az államkancellárnak, hogy ő nem osztja a püspök aggályait, miszerint a 

contrahentes kifejezés csak a házasságot megkötöttekre vonatkozna. Meglepő módon Jüstel 

                                                           
1142 VÁRADY, 1924. 275. 
1143 VÁRADY, 1924. 175.: „Commemoravit, […] Regemque coetera (!) inter dixisse, se posse optare, ut subditi sui 
omnes essent Catholici, relate enim ad Protestantes non suppetere illud ingens momentum, quod pro Catholicis in 
auctoritate Romani Pontificis adest […]”. 
1144 Az 1843. október 19 és 21-én megtartott püspöki tanácskozást követően Metternich felkérésére és a prímás 
hozzájárulásával elkészítette az újabb királyi válasz tervezetét. VÁRADY, 1924. 156‒157. 
1145 VÁRADY, 1924. 164–166. 
1146 A házasságkötés előtti jegyesség időszakát hangsúlyosnak tartotta az oktatás szempontjából is. Ezt a püspöki 
jelentéséről készült referátum is kiemelte. VANYÓ, 1933. 89. 
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érvelésében többek között az egyidejűséget kifejező latin alak magyarban használatos 

értelmezésére (!) is hivatkozott.1147 

A meginduló párbeszédnek bizonyítéka az a feltehetőleg 1842-ből származó 

tanulmány,1148 amely a Szentszékkel folytatott szabad kapcsolattartás elemeit vette górcső 

alá.1149 A dokumentum kiindulópontja szerint, mindennemű kapcsolat kizárólag a kormányon 

keresztül lehetséges a Szentszék irányában.1150 Ennek megfelelően kormányzati placetumról 

(placetum Gubernii) beszélt a királyi helyett. A fennálló helyzetet kiváltó okokat több tényezőre 

vezette vissza a szerző. Először is a pápa külföldi hatalom (princeps extraneus), ezért 

ugyanazok a kikötések vonatkoznak rá, mint más fejedelmekre. A másik ok a Rómával való 

kommunikáció sokszínűsége volt. Bármilyen téma merülhet fel ugyanis, amely sérthetné a 

kormányzatot, így annak mindenről tudnia kell. Minden ügyet annak felülvizsgálatával kell 

megkezdeni. Mindkét inditék azonban gyenge lábakon állt az ismeretlen szerző szerint. 

Megengedhető ugyanis a pápa elsőbbsége a világi fejedelmek között, így semmi akadálya sincs, 

hogy politikai kérdésekben hozzá forduljon a kormányzat, ahogyan azt tenné más hatalom 

esetében is. A pápa személyében azonban nem csak a világi méltóság jelenik meg, habár első 

helyen ezt kell figyelembe venni. A lelki vetületből fakadó elsőbbség értelmezésénél az 

egyetemes katolicizmus feletti tekintélyt és joghatóságot emelte ki a dokumentum.1151 Így 

viszont a katolikus kormányzatok esetében nem lehet őt külföldi fejedelemnek tekinteni.1152 A 

pápa és a hívők egységén keresztül kijelentette, hogy a kormányzat, hacsak nem az elszakadás 

                                                           
1147 HHStA KA CA s 176., 177. Az országgyűlés javaslata a vallásügyi egyenjogúság tárgyában. Jüstel levele 
Metternichhez. S.l., 1844. május 4. Lonovics eredetileg a kizárólag jegyességre vonatkozó „mixtum matrimonium 
inire voluntes” megjelölést javasolta. Érvelésében a katolikus hitelvek játszottak szerepet, amely ebben az esetben 
egybeesett a nők jogainak védelmével is.  
1148 A dokumentum elején az alábbi szerepel: „Conf. 1842.” Lehetséges, hogy a tanulmány annak a dolgozatnak a 
folytatása, illetve kiegészítése, amelyről az államkancellár Lonovicsnak beszélt visszérkezésekor. Metternich saját 
bevallása szerint készített egy tervezetet az egyház jogait és állását sértő szabályozások megszűntetése érdekében. 
A csanádi püspöknek is megmutatta, miután, állítása szerint, maga az uralkodó is helybenhagyta. VÁRADY, 1924. 
274. A kérdéskört maguk a magyar püspökök vethették fel ismételten az 1843–44. évi események során a szabad 
megegyezés kapcsán.  
1149 HHStA KA CA s 176. De libera communicatione cum S[ancta]  Sede Apostolica. (? ad C.A. 1765/1844.) l.d. 
PAJKOSSY‒RESS, 1998. 179. 
1150 Vö. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Korr. Admin. Kt. 26–28. Az 
1839 és 1841 közötti, azaz a magyar diéta és a Lonovics-kiküldetés alatti adminisztratív levelezés anyaga. A 
gyűjteményben egyértelműen látszik a követség tisztán egyházi ügyekre is kiterjedő felügyelete. Így például a 
fentebb ismertetett felmentések kéréséről és engedélyezéséről is folyamatosan jelentett a hivatal. 
1151 Vö. „A pápák politikai befolyásának sulyát nem birtokuk szerény teréhez, hanem azon tekintély nagyságához 
kell mérnünk, mellyel ők kétszáz milliom katholikus szabad elismerése, s vallásos meggyőződésénél fogva 
földtekénk minden részében bírnak. S innen nem volt helytelen egy nevezetes státusférfinak Miklós czár előtt tett 
azon megjegyzése, hogy noha a czár hadseregei száma s gyakorlottságánál fogva bár kivel is bizvást szembe 
szállhat, ő azonban a czárnál még egy hatalmasabb monarchiát ismer, s ez a római pápa.” LONOVICS, 1851b. 31. 
1152 A következő szakaszban hosszasan értekezik a pápa elsőbbségét illetően. 
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a célja,1153 nem akadályozhatja a kapcsolattartást.1154 Első lépésként a kormányzatnak meg kell 

szűntetni a félelmet, amelyet Róma felé tanúsít és el kell ismernie mindkét, világi és lelki 

tekintély természetét. Hiszen mindkettő az Istentől ered. Így a spirituális hatalom sem 

határozhatja meg abban alapját, hogy alávetettséget parancsol bármely hatalomnak. Így egyik 

sem uralhatja a másikat.1155 Mindennek origóját azonban csak ezután mondta ki tételesen a 

szerző: a világi hatalmat és a spirituális hatalmat együtt kezelendőnek határozta meg, miszerint 

az előbbi abban áll, hogy az utóbbit fenntartsa.1156 A szerző ezáltal hívta fel a figyelmet arra, 

hogy a hierarchia felé irányuló tisztelet nem személy vagy az általa gyakorolt hatalom 

függvénye, hanem szimbolikus helyzetéből fakad (!). Szerinte mivel mindkettő emberi kézben 

van, a polgári, különösen a katolikus kormányzat felelőssége, hogy azok összeütközésbe ne 

kerüljenek. Így semmiképpen sem megengedett a Szentszékkel való szabad kommunikáció 

gátolása, amivel a Habsburg Monarchia magatartása szinte a skizmatikus állapotokra 

emlékeztetett.  

A szerző illetékességi területek alapján osztotta fel a kapcsolatot, amelyet az Apostoli 

Szentszék szerinte bármely katolikus kormányzattal fenntarthat: 1, dogmatikai; 2. fegyelmi, 3. 

privát. Az első csoportba nem különösebben folyik bele a kormány, leszámítva, hogy 

ténylegesen az ő hozzájárulása szükséges a Rómában jóváhagyottak kihirdetéséhez. A második 

kategória esetében szintén nem sok tér marad a politikai hatalomnak. Az egyház tanításairól 

lévén szó, itt a Szentszék, valamint a Tridentinum joghatósága játssza a legfőbb szerepet. A 

szerző a kettő szoros együttműködését részletezte, valamint kiemelte a különleges esetekben 

megvalósuló jogon túli megoldások lehetőségét,1157 amely tétel utalt a csanádi püspök római 

tárgyalásaira. Mindezt a zsinat megfelelő határozatával,1158 illetve XIV. Benedekre1159 

hivatkozva támasztotta alá a dokumentum. A harmadik esetben, azaz a személyügyek terén már 

                                                           
1153 A szöveg kizárta, hogy a skizma lenne a cél, hiszen akkor minden kommunikációs utat felszámolt volna a 
kormány. Ellenben azt sem tartja megoldásnak, hogy a kizárólag általa ellenőrzött egyetlen utat akadályozza saját 
döntése alapján.  
1154 A következő szakaszban a szerző allegorikus magyarázattal szolgál a fentebbiek igazolására, majd pápai 
dokumentumokra hivatkozva támasztja alá mondanivalóját.   
1155 A dolgozatban több helyen is visszaköszönnek a lammennais-i elképzelések. Így például szerinte is „minden 
hatalom az Istentől ered”, így elveti a machiavelli-i „minden hatalom magából a hatalomból származik” elvet. 
SZKÁROSI, 2007. 123. 
1156 A következtetést a Rómaiakhoz írt levél 13, 1. alapján vonta le: „Mindenki vesse alá magát a felettes 
hatóságoknak!” 
1157 „[…] ac super iis tum Concilium Tridentinum, tum S[ancta] Sedes id iam principii certum statuerunt, ut, si qua 
Constitutio generalis, etiamsi ad universam Ecclesiam pertinens, pro aliquo tamen peculiari statu inopportuna esse 
dignoscatur, abstineat S[ancta] Sedes ab eius obligatione ibidem urgenda. Allegabo hic Con[cilii] Trid[entini] 
decretum, et S[ancta] Sedis praescriptiones, ut pateat, quid in eiusmodi casibus ad omnem vitandam collisionem 
faciendum sit.” HHStA KA CA s 176. De libera communicatione cum S[ancta]  Sede Apostolica. (? ad C.A. 
1765/1844.) 
1158 Trienti zsinat. Sessio 25. 5.§. L.d. Mansi, Vol. 33. 170–196. 
1159 Benedictus XIV., De synodo dioecesana, Lib. 9., cap. 8., num. 1.  
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jelentősebb összefonódást vázolt a birodalom és Róma között, ám itt is ez utóbbi engedélyéhez 

kötötte a kinevezési eljárásokba történő kormányzati beavatkozást. Már ebből, az általános 

kapcsolattartást elemző részből kiderül, hogy a szerző(k)1160 nagy valószínűséggel egyházi 

személy volt, aki sem a pápa sem a zsinat elsőbbrendűsége mellett nem tört pálcát. 

Mindemellett elismerte az egyedi esetek személyre szabott megoldásának szükségességét. Ezek 

alapján még nem állítható minden kétséget kizáróan, hogy Lonovics József alkotásáról van szó, 

bár a csanádi püspök számára, miként korábban említettük, a kiküldetés legfőbb célját az 

ismételt kapcsolatfelvétel jelentette.1161  

A magyar főpap lehetséges szerzőségi részvételét igazolhatja továbbá a következő 

szakasz is, amely a püspök számára megkülönböztetett fontossággal bíró oktatásügyet 

elemezte. A valláshoz tartozó iskolarendszert vizsgálta meg, amelyet kizárólag az egyházi 

hatalomhoz rendelt. Azt, hogy mindez miképpen valósul meg, a hatályban lévő birodalmi 

jogszabályok fényében igyekezett kideríteni. A szemináriumok mellett a vallásoktatáshoz 

kötődő iskoláknál a gimnáziumokat, illetve a líceumokat, a teológiai fakultások esetében pedig 

az egyetemeket és akadémiákat nevezte meg.1162  

A szemináriumoknál megállapította, hogy mind a világi papság mind, a rendek kapcsán 

a szabályzatok terén a kormányzati előírások érvényesülnek. Legfőbb állami felügyeletet és 

irányítást említett, amely magába foglalja a helyszínek kijelölésén túl, a tanári állomány 

kiválasztását és jóváhagyását, iskolai kérelmek, a tanítási rend, valamint módszer, ezenfelül az 

ismeretelméletet és az illetékes könyvek felülvizsgálatát is. Mindezeken túl, állandó jelentési 

kötelezettséggel bírnak az ide tartozó intézmények, miszerint meghatározott időközönként 

kimutatást kell készíteni a kormányzat számára a diákok tanulmányi előremeneteléről is.1163 A 

teológiai oktatás ekképpen teljes mértékben a kormányzat hatáskörébe tartozik, amely 

egyértelműen ellenkezik az egyház küldetésével. Ennek fényében javasolta a közvetlen püspöki 

felügyeletet a szemináriumok esetében.1164 Kifejtette továbbá, miként Napóleon 

Franciaországban megőrizte azok függetlenségét, vele egyetértésben ezt a Szentszék az Itáliai 

Királyságban is szentesítette. Így, mikor visszállt a régi rend, a hívek és az egyháziak helyzete 

romlott, amikor azok a vallásügyi törvények kerültek bevezetésre, amelyek a Habsburg 

                                                           
1160 Egy esetben olvasható csak biztos utalás a szerzők számára: az „allegabo” igealak csupán egy szerzőre utal. 
1161 Lonovics első pápai levelében a tervezetben foglaltak: S.RR.SS., AA.EE.SS. 7.I.II. Austria, Pos. 96. Fasc. 41. 
foll. 6r–9v. Lonovics József levele XVI. Gergelyhez. Róma, 1840. december 8. 
1162 Lamennais hármas követelésében szintén kiemlekedő helyet kap az oktatás. „A lelkiismereti szabadságot, a 
sajtószabadságot követeljük; követeljük a közoktatás és nevelés teljes szabadságát.” A hatalom morális 
megszentelésének élő hagyománya miatt véleménye szerint a katolikus népek a legnyugtalanabbak Európában. 
SZKÁROSI, 2007. 123. 
1163 A vizsgák kapcsán, miként fentebb, itt is a megfelelő jogszabályra hivatkozott (De examinibus 5.§. No. 4.). 
1164 Ismét a Tridentinum megfelelő határozatásra hivatkozott: Trienti zsinat. Sessio 23. cap. 18.  
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Birodalomban már hatályban voltak.  A líceumok és gimnáziumok esetében állami jellegük 

miatt, már más érvelést alkalmazott a szerző. Itt a „csupán” a kártékony korszellemre tudott 

hivatkozni. A teológiai karok esetében a tanulmányi bizottságokon keresztül ismét a 

kormányzatra osztotta a főszerepet a dokumentum. Sérelmezte, hogy mindez magában a 

teológia tudományágában is érezteti hatását. Összegzésképpen megismételte alaptételét, 

miszerint a kormányzat ilyen mértékű közvetett és közvetlen befolyása ellenkezik az isteni 

rendszabással. Szükségtelen az effajta ellenőrzés, már csak azért is, mivel az egyház nem titkos 

társaság, tevékenysége nyilvános. Mi több, magának a kormányzatnak kellene jogokat 

biztosítani részére a korszellem tükrében. Az emberi bűnös természetből kifolyólag ugyanis 

minden tudomány (pl. természet, orvos, metafizika, jog) káros lesz nem csak a katolicizmusra, 

de az egész kereszténységre is. Az egyház nem ellensége a profán tudományágaknak, de 

kétségbe vonja, hogy az osztrák kormányzat képes lenne a katolikus morált fenntartani, ha még 

az Egyháztól is erőszakkal tartja vissza saját privilégiumait. Látható, az ismeretlen szerző nem 

riadt vissza attól, hogy a bécsi udvart a katolikus egyházat elnyomó rendszerként mutassa be. 

Ez a megközelítés és főleg hangnem visszaidézi a pápa korábbi véleményét, miszerint nem ad 

hitelt egy uralmi rendszernek. I. Ferenc törvényeinek többszöri említése ugyancsak XVI. 

Gergely udvarához köti a szöveget, ahogyan a francia példa. Ám még ennél is fontosabb, hogy 

összkeresztényi álláspontról beszél, valamint a morálra hivatkozva előrevetíti a majdani 

liberális állam önreflexió nélküli szekuláris tudatának veszélyeit.1165  

A dokumentum vitathatatlanul alátámasztja a feltételezést, miszerint Lonovics József 

római tárgyalásai a szentszéki kommunikációt új alapokra helyezték. Látható, hogy a 

leglényegesebb kérdést az oktatáson keresztül itt is, miként a vegyes házasságoknál, az új 

nemzedék, azaz a gyermekek jelentették. A célkitűzés azonban nem volt új. Már az 1822. évi 

nemzeti zsinat előkészítése során felmerülnek a nevelés körüli kérdések.1166  Így érthető, hogy 

Lonovics József is fontosnak tartotta az oktatást, ahogyan az a kiküldetés előtti egri káptalani, 

majd csanádi püspöki ez irányú tevékenységéből is kiderült. A római misszió során is a 

Collegium Germanicum et Hungaricum jelentette az egyik leglényegesebb témát számára. A 

dokumentum fényében még inkább világos, a kiküldetést követően, az 1843–44. évi diéta 

                                                           
1165 Lamennais kidolgozta a „dinamikus katolicizmus” teoriáját, miszerint a jelentős mértékben szekularizálódott 
és specializálódott természeti és társadalmi tudományágakat a valláserkölcsi elveknek megfelelően kell beépíteni 
az egyházi tanításba, összhangba hozva azt az újkor tudományos eredményeivel. SZKÁROSI, 2007. 123. 
1166 Az előkészítő érseki és püspöki levelezésekből kiderült, hogy szinte minden egyházmegyében problémát 
okozott az erkölcsi élet nagymértékű romlása. EPL Rud. Pe. No. 70. /3. irategység/ A zsinati határozatok jelentős 
része már a konzultációs anyagban is szerepelt. Az egyházmegyék előkészítő, a nevelésre vonatkozó 
dokumentációiban a leggyakoribb javaslatok (pl. tanítók anyagi megbecsülése, tanítóképző intézet létrehozása 
stb.) mellett közös elem volt a jezsuita rend visszahívása, valamint a Mária-társulatok újjáélesztése. FEJÉRDY, 
2017. 66.; 79. 
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lezárásával miért válik az oktatásügy Lonovics József számára központi feladattá. 1845 

őszén1167 a csanádi püspök tervezetet készített „A középtanodákról vagy is 

Gymnasiumokrol”1168 címmel Mednyánszky Alajos a középtanodákat taglaló és a 

Helytartótanács tanulmányi bizottsága által elfogadott munkájára1169 reagálva.  

 

„Mivel azonban egy illynemü tudományos s a tanodai közoktatás modját, sorát, idejét s tárgyait meghatározó 
rendszer tulajdonkép természete s célja hozza magával, hogy az tökéletes soha nem lehetvén, mindig tökélesbíthető 
marad s okszerü javításokat nem csak megtűr, de kíván is, […]” 
 

Indoklásában az általánosságon túl a magyar nyelv megváltozott státuszára is hivatkozott, ám 

az egyház újraértelmezett helyzetére vonatkozólag nem tett említést. Hosszasan részletezte 

javaslatait, néhol keményen bírálva a magyar állapotokat. Nem hagyta szó nélkül a 

reáltudományokbeli hiányt, amely véleménye szerint a szükséges fejlesztésekben1170 lényeges 

mérnökképzésben éreztette leginkább kártékony hatását.1171  A világin túl az egyházi 

elmaradásokra is felhívta a figyelmet, kiváltképp a nyelvtudás terén.1172 Ezt követően 

elkészítette az egyetemi és akadémiai állapotokra vonatkozó tervezetét.1173 Ebben már szerepelt 

a fentebbi dokumentum kívánalma, miszerint a felsőoktatásban helyet kapó hitszónokokat az 

illetékes püspök vagy szerzetesrendek elöljárói nevezze ki. 1846 szeptemberére pedig az elemi 

iskolákat érintő reformjavaslatait is megfogalmazta a csanádi püspök.1174 Igyekezete érthető 

volt, Apponyi György ugyanis 1846. január  26-i, az adminisztrátori rendszer bevezetését 

értékelő memorandumában Lonovicsot javasolta a pesti egyetem elnökének.1175 Mindezeken 

túl a római kiküldetések tekintetében is megkerülhetetlenné vált a személye. Nádasdy Ferenc a 

                                                           
1167 Lonovics József levele Kopácsy Józsefhez. Temesvár, 1846. március 22. EPL. Kop. Cat. 41. fasc. 2. (1269.) 
Lonovics József jelezte, hogy az elkészített tervezetet elküldte a nádornak. Válasz hiányában előljárójánál 
érdeklődött a tanulmány fogadtatásáról. 
1168 EPL. Kop. Cat. 41. fasc. 2. (1269.) Lonovics József tanulmánya a gimnáziumi oktatás reformjairól. Temesvár, 
1945. november 8. 
1169 A munkálatot a Helytartótanács 1842. június 27-én terjesztette felirat formájában az uralkodó elé.  
1170 „Pedig miután hazánk is a javítások practicus terén kezd mozogni, s miután el lévén közönségesen ismérve a 
víziszabályozások, vasutak s egyéb közlekedési módok eszközlésének szükségessége […] nem lehet nem buzgón 
ohajtani, miszerint a javított iskolai tanitás utján a mathematicai isméretek hazánkban mind inkáb (!) terjedjenek.”   
1171 Vö. BESZÉDES, 1843. 134. 1839-ben Széchenyi javaslatára a Duna és a Tisza közötti csatorna tervéről a 
nádornak referáló bizottság élére Lonovicsot nevezték ki. A gróf mindig is jó véleménnyel volt Lonovics értelmi 
képeségeiről, ám a gyakoribb találkozók csak az 1840-es évek elejétől voltak jellemző kapcsolatukra. ZAKAR, 
2013. 94. 
1172 Elsőként szerepeltette a követendő minták között az angol iskolarendszer pozitívumait. A görög nyelv oktatása 
mellett érvelt, miszerint „Angolyhonban pedig az alsóbb s felsőbb közoktatásnak a deák nyelv mellett főtárgyát 
teszi, […] a magasb tudományos műveltség egyik nélkülözhetetlen kellékének tekintetik.” 
1173 A tanulmányi ügy igazgatásáról és kormányzásáról. (Lonovics József sajátkézírásű irománya). EPL Kop. Cat 
41. fasc. 2. (1269.) vö. Lonovics József levéltervezete a nádornak címezve. Makó, 1846. július 25-i. EPL. Cat 41. 
fasc. 2. 
1174 Lonovics József tájékoztató levele Nádasdy Pál részére. Makó, 1846. szeptember 20. 
1175 CZINEGE, 2013. 89. 
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Collegium Hungaricum ügyében 1846. augusztus 4-én kelt levelére a prímás válaszul Lonovics 

Józsefhez írányította az érseket.1176  

 

6.2.3 A Collegium Germanicum et Hungaricum1177 

 

A római Collegium Germanicum et Hungaricum ügye szorosan összefügg a Lonovics-féle 

tárgyalásokkal. A szabad katolikus és protestáns peregrináció kérdését már a vegyes házasságok 

ügyében hivatkozott 1790/91. évi XXVI. törvénycikkely is érintette, amely a protestánsoknak 

szabadon engedélyezte a külföldi akadémiák látogatását. Ezt követően a 14., valamint a 21. 

pontos diétai javaslatok is kivánalomként vetették fel. Mindamellett, hogy a jozefinista politika 

gátolta a római kiküldetést, a kollégium-ügye a magyar reformellenzékieket is foglalkoztatta a 

már említett, negatív jezsuita megítélés miatt. Kölcsey például ellene volt, hogy a rend 

befolyása alatt lévő kollégiumban magyarok is tanulhassanak.1178  

Amikor Giuseppe Garampi bécsi nuncius 1776 nyarán beutazta Magyarországot, 

Rómába küldött leveleiben rendkívül pozitívan festette le a magyar egyházi viszonyokat. 

Mindenekelőtt gróf Eszterházy Károly egri püspökről és a pécsi főpapról, Klimó Györgyről, 

illetve a kalocsai érsek Patachich Ádámról írt elismeréssel. Általában azokat az egyháziakat 

tartotta a Szentszékhez leglojálisabbnak és így a legjobbaknak, akik egykoron a római 

Collegium Germanicum növendékei voltak.1179A 18. század prímásai sorra a híres intézmény 

falai közül kerültek ki, úgymint Eszterházy Imre, Csáky Miklós, Barkóczy Ferenc, ezzel is 

erősítve a magyar és szentszéki diplomáciát.1180 II. József azonban ezt a szálat is igyekezett 

elvágni intézkedéseivel. 1781-ben a római kollégium ellensúlyozására megalapította Paviában 

az ún. Császári Germanicumot,1181 az észak-itáliai Lodivecchio és Santa Cristina apátságokat 

                                                           
1176 Nádasdy Ferenc levele Kopácsy Józsefhez. Kalocsa, 1846. augusztus. 4. EPL. Kop. Cat. 6. No. B. I. 9. Az 
érsek arról érdeklődött, igaz-e, hogy a király megadja a lehetőséget tíz fiatal Rómába küldéséhez, valamint ő maga 
küldhet-e főegyházmegyéjéből diákokat és milyen feltételekkel. vö. Kopácsy József válaszlevelének tervezete. 
Esztergom, 1846. augusztus 19. EPL. Kop. Cat. 6. No. B. I. 9. 
1177 A Collegium Germanicum történetének összefoglalásáért köszönetünket fejezzük ki Berecz Tibor és Fanea 
József jelenlegi germanikusoknak, akik rendelkezésünkre bocsájtották az intézmény történetének készülő 
összefoglalóját kézirat formájában.  
1178 FAZEKAS, 1997.  
1179 KATUS, 2007b. 51.  
1180 A kérdéses audiencián még Lonovics József is utal rá, hogy egykoron ő is egy volt germanicus mellett szolgált. 
vö.: VÁRADY, 1924. 221.: „[…] jönnének  [t.i. a porosz katolikus papság] a Theológiát hallgatni az itteni 
»Germanico Hungaricum Collegiumba« megemlítém, hogy ezen intézet hazámban még ma is igen jó 
emlékezetben van s magamis egy olly Érsek oldala mellett szolgáltam, ki hajdan abban nyerte volt neveltetését 
[…]” 
1181 Az erre vonatkozó rendeletek 1781. november 12-én, valamint 1782. október 18-án születtek. LONOVICS, 
1851b. 17. 
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pedig elvette a Collegiumtól.1182 Miután pedig megtiltotta a szerzetesrendeknek, hogy 

kapcsolatot tartsanak fenn római elöljáróikkal, hamarosan a Rómában és a Bolognában tanuló 

papnövendékeket is hazarendelte. 

A francia fennhatóság és a Római Köztársaság viszontagságos időszaka nem kedvezett 

a Collegiumnak sem. Mindamellett, ahogy kifosztották az intézetet, a germanistákat is 

hazaküldték. A Collegium csak 1818-tól fogadhatott ismét növendékeket, magyarok nem voltak 

a hallgatók között. Az újraéledő intézet az Il Gesú melletti fogadalmas házba került. Miután 

XII. Leó visszadta a jezsuitáknak a Collegium Romanum épületét, a Seminarium Romanumot a 

San Apollinareba és a két palotába költöztette a germanistákkal együtt. Rövidesen azonban az 

utóbbiakat a Colleggio Umbro-Fuccioliba helyezte át, ezzel véglegesen elvéve a korábbi 

épületegyüttesüket. Az új helyszín azonban lakhatatlan volt, ezért a diákok az Il Gesúnál 

maradtak.1183  

Lonovics naplójában többször is említette a jezsuitákat, illetve a találkozásokat a 

generálissal, de a tényleges tárgyalásokat nem jegyezte.1184  A Collegium Germanicum 

helyzetét az 1841. február 14-i audientia lejegyzésénél hozta szóba.1185 A porosz eseményekből 

átvezetve említette a kollégium ügyét, miszerint milyen dícséretes lenne, ha a hatályban lévő 

jezsuita ellenes porosz törvények megszűnnének, így a diákok az intézetbe jönnének tanulni. A 

kívánalmak hangoztatásán túl ugyanakkor, naplója tanúsága szerint, meglepő erélyességgel állt 

ki a kollégium jövendőbeli magyar diákjai érdekében is. Az intézet helyszűkére hivatkozva 

kérte a pápát, hogy az Appolinaret és a további ingatlanokat, amelyeket XIII. Gergely 

alapítványul ajándékozott, adja vissza a Collegiumnak. A pápa azonban vonakodott a kérés 

teljesítésétől, mivel saját intézete, a Collegium Romanum tartózkodott abban. Lonovics 

felvetette az átköltöztetés ötletét, amelyet a pápa nem fogadott szívesen. A csanádi püspök ezt 

tőle szokatlan elmarasztaló stílusban értékelte: 

 

„Szerénytelenség volt volna részemről ezen javallatom elfogadását tovább szorgalmazni, noha a Lateráni 
Templom a Pápának Székesegyháza, maga pedig a Palota tágas, pompás, egészséges lévén, ennél ama 
Seminariumnak alkalmasb helyet találni nem lehetne; egyébbiránt hallom, hogy a Seminarium főkép 
Profeszorainak tudatlansága miatt nem áll jó hírben.”1186 
 

                                                           
1182 BERECZ, 2015.  
1183 Uo. 
1184 VÁRADY, 1924. 188., „Dél után megnézém  a Jezsuiták Templomát Al Gesu(!) több Sz. Egyházakkal együtt”. 
vö. VÁRADY, 1924. 191. : „Délután meglátogattak Cardinalis Mezzofanti, Patrizi és Orinoli s a Jezsuiták 
Generalisa, P[ater] Roothan.” vö.: VÁRADY, 1924. 193.: „Estve meglátogatám Lord Dormert s a Jezsuiták 
Generálisát.” 
1185 Ekkor hivatkozott először a kihallgatások során a korábbi levélváltásokra, előzetes tárgyalásokra Roothannal. 
VÁRADY, 1924. 221.  
1186 VÁRADY, 1924. 223.  
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Ez elég ok is lehetett volna a csanádi püspök részéről, hiszen a tárgyalások látszólag 

nehezen haladtak előre. A feldúltságot indokolta azonban Lonovics személyes meggyőződése 

is, mivel az oktatást kifejezetten fontosnak tartotta. Az intézet ügye mögött azonban 

összetettebb diplomációról van szó. A levelezések alapján igazolható, hogy Altieri az 

államtitkárságot előzetesen tájékoztatta a római kollégium magyar diákjainak ötletéről. 

Elmondása alapján a magyar püspök kintartózkodása kíváló alapul szolgálna a magyar 

kollégium megalapozásához, közbenjárása által ugyanis ismét küldhetnének diákokat a magyar 

egyházmegyék. Így nem csupán Lonovics személyes kéréséről lenne szó, de ebben bízik a 

prímás más magyar püspökökkel együtt. A magyar kollégium már csak azért is lenne indokolt, 

mert ez előnyére válna a magyar egyháznak, hiszen a magyar kormány a protestánsok esetében 

már megadta ezt a lehetőséget: ugyanezt a legkönnyebben így a diéta által elfogadott és a 

kormány által megerősített protestáns privilégiumra hivatkozva lehetne elérni. 1187 Amennyiben 

még a nunciusi közbenjárás ellenére is vonakodott XVI. Gergely a lehetőségek előteremtésétől, 

érthető volt Lonovics értetlenkedő, kissé ingerült megjegyzése. 

Kérdés azonban, hogy Lonovics tudott-e a nunciusi levelek tartalmáról. Épp a 

Collegiumot taglaló levélben jegyezte meg Altieri, hogy a magyar püspök látogatása kiváló 

alkalom arra, hogy az államtitkár figyelmeztethesse Lonovicsot és rajta keresztül a magyar 

püspöki kart az „Apostolicae Sedis gratia” cím használatára.1188 A naplóból tudjuk, hogy az 

intézet jövőjét tárgyaló audienciát követően Lambruschini megemlítette a címhasználatot. 

Lonovics a nála lévő sematizmussal bizonyította, hogy a kérés felesleges, hisz az már 

használatban van Magyarországon.1189 Mindezek fényében feltételezhető, hogy Lonovics nem 

tudott a nunciusi levelek pontos tartalmáról, de természetesen az előzetes egyeztetések során a 

témák ismertek lehettek minden résztvevő számára. Túlságosan szembetűnő ugyanakkor, hogy 

Altieri levelével paralell módon egy időben ugyanazon témákat vesse fel mind a magyar küldött 

(Collegium Germanicum et Hungaricum) mind az államtitkár (címhasználat).  

Lonovics türelmetlenségét az is fokozhatta, hogy pontosan tudta, ha a magyar oldal nem 

küld diákokat, megteszi azt a porosz fél, ahogy erre korábban is volt már példa.1190  

                                                           
1187 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 D foll. 19r–v. Altieri levelének regisztruma. Róma, 1841. január 15. 
1188 ASV Arch. Nunz. Vienne, 280 D fol. 19r. 
1189 VÁRADY, 1924. 224.: „Ugyan ekkor az előszobában találkozék a Status-Titoknokkal, ki is látván kezeimben a 
Pápa számára szánt megyémbeli Schematizmus, kért vala, értekeznék Püspöktársaimmal(!) az iránt, hogy 
czimjeikbe azt is »Apostolicae Sedis gratia« vennék fel. Nagy megelégedésre szolgált, midőn jelentém, hogy ez 
ma már nálunk közönségesen el van fogadva s midőn igazolásomra ugy azt előtte felnyitott Schematismusomban 
megmutattam.” 
1190 II. Frigyes miután a biborosprotektor figyelmeztetette, hogy az alapító bulla a poroszokat is említi, a 
keretszámon túl küldött növendékeket. BERECZ, 2015. o. n.  
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„[…] jönnének [t.i. a porosz katolikus papság] a Theológiát hallgatni az itteni »Germanico Hungaricum 
Collegiumba«”1191.   
 

Miként ez meg is történt: 1841 márciusában a nuncius jelentette az államtitkárságnak, hogy a 

posnani érsek két fiatalt szeretne küldeni a kollégiumba.1192 Mi sem bizonyítja jobban az intézet 

tudományos és diplomáciai jelentőségét, hogy Lambruschini államtitkár még a Lonovics-

delegáció római kintartózkodása alatt válaszolt a kérésre.1193 Nemcsak a porosz fél jelentett 

azonban „problémát” a magyar diákság elhelyezésének nemzetközi kérdésében: az intézet 

lakóinak jelentős részét ugyanis a svájci szeminaristák alkották.1194 

Mindeközben más római intézetek felé is történt előrelépés a tanügy terén. Egy fiatal 

magyar, Plecohatsek(?) Ferenc jelentkezését nem fogadta a Collegio Urbano1195 vezetése.1196 

Az intézet szabályrendszerétől eltérő vallásgyakorlatra hivatkozott a vezetőség, feltehetőleg 

burkoltan a jozefinista hagyományok elutasítására utaltak ezzel. Mindezek ellenére továbbra is 

érkezett ajánlás a kollégiumba történő magyar felvételt illetően. Scitovszky János 1841. június 

15-én Roditsch Ferenc szeminaristát igyekezett beajánlani az intézetbe.1197  Úgy tűnik, a 

magyar püspökök ultramontán része a Collegium Germanicum et Hungaricumon túl is 

igyekezett Rómával tartani a kapcsolatot.  

Ahogy a fentebbi ajánlások is mutatják, előtérbe került a római szemináriumok ügye. 

Altierinek igaza lett. Lonovics kintartózkodása valóban jó hatással volt a kérdésre. A napló 

továbbiakban nem említ tárgyalásokat az ügyben, ám sokatmondó az a tény, hogy Lonovics 

Bécsbe történő megérkezésekor maga Metternich vetette fel a Collegium Germanicum ügyét. 

Az államkancellár úgy vélte, örömet okozna a pápának, ha néhány papnövendéket küldenének 

a magyarok. Felszólította Lonovicsot, hogy ezügyben értekezzen a prímással. 

 

                                                           
1191 VÁRADY, 1924. 221. 
1192 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 D foll. 112r–v. Altieri Ludovico nuncius leveleinek regisztruma az 
államtitkárságra. 1841. március 15.  
1193 ASV Arch. Nunz. Vienna, 280 D fol. 195v. Altieri Ludovico nuncius levelének kivonata. S.l., 1841. május 21. 
vö. ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 I fol. 566r–567r.  
1194 1841. június 5-i dátummal Roothan jezsuita generális újabb svájci felvételizőről értesíti a nunciatúrát. ASV 
Arch. Nunz. Vienna, 281 I. fol. 818r–v. Mellékletkét megküldi a felvételi kérdőivet is. (820r–v.) 
1195 Az intézet, Pontificio Collegio Urbano De Propaganda Fide, nevét VIII. Orbán pápáról kapta, aki az 
Immortalis Dei Filius kezdetű 1627. augusztus 1-jén kelt bullájában alapította meg azt. 
1196 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 I. fol. 531r. Altierinek címzett levél a Propaganda Fide-ből. Róma, 1841. 
április 27.  
1197 ASV Arch. Nunz. Vienna, 281 I. foll. 852r–855v. Scitovszky János ajánló levele.(Melléklet: felvételi kérdőív). 
Pécs, 1841 június 15. Altieri válaszában figyelmeztette a püspököt, hogy a Propaganda Fide nem szokott felvenni 
tanulót a kollégiumában csak, ha az illető korban még kellően fiatal. ASV Arch. Nunz. Vienna, 282 B foll. 114v–
115v. Altieri levelének kivonata. S.l. 1841.  
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„Köszönettel vévén ebbéli javallatát, előadám, mit értekeztem az ügyben a jesuiták generalisával s mit végeztem 
a Szentatyával.”1198  
 

 Az első kiküldetés azonban még váratott magára. A soron következő diéta idején 

tárgyalták a kérdést a püspöki karban, miként azt 1843. július 30-án a csanádi püspök 

Roothannak címzett levelében is jelezte.1199 Lonovics tájékoztatta a jezsuita generálist, hogy a 

következő tanévtől küldenék a növendékeket, valamint információt kért a kollégiumra és a 

kiküldendő személyekre vonatkozólag.1200 Az oktatásbeli különbségek 

összeegyeztethetőségére vonatkozó kérdéseken túl a csanádi püspök megjegyezte, a király 

kijelentette, számbeli korlátok nélkül fogadja majd a magyar püspökök jelöltjeit. Az első 

években azonban csak évenkénti két növendékkel lehetett számolni. Így több mint hatvan év 

után 1844-ben egy, majd 1845-ben újabb három magyar növendék tanulhatott a kollégiumban. 

Látható, a kiküldetés eredményei túlmutattak a vegyes házasságok kérdéskörén. A 

külföldi, mindenekelőtt a római tanulmányutak rendezésében élen járt a Collegium Hungaricum 

et Germanicum ügye, ami egyfelől az oktatáspolitikát, a diplomáciai kapcsolatok 

újragondolását jelentette, másfelől, ha nem is közvetlenül, a jezsuita rend magyarországi 

visszatelepítésének esélyét is növelte.1201  

 

6.2.4 Missziók 

 

A kiküldetés további eredményeihez köthetően Lonovics még egy, a világegyház számára 

ugyancsak jelentős területre kívánt egyre komolyabb befolyást gyakorolni.  Ez a missziók 

kérdése volt. Már XII. Leó igyekezett a lelki élet romlásában tapasztalt hiányosságokra 

                                                           
1198 VÁRADY, 1924. 274–275. Feltételezhetőleg a jezsuita generálissal folytatott tárgyalás anyagai, illetve a 
levelezések az Archivio Storico De Propaganda Fide-ben találhatók. Az állítást Mihalik Béla, Jézus Társasága 
Magyarországi Rendtartománya Levéltárának igazgatója is megerősítette, miszerint talált Lonovics-
dokumentációt a szóbanforgó levéltárban római kutatásai során. 
1199 Lonovics József levele Roothannak. Pozsony, 1843. július 30. (másolat). EPL Kop. Cat. 6. No. B. I. 6.  
1200 Előzményként csatolták Lonovics József 1841. január 25-én kelt levelének másolatát, amelyben tájékoztatást 
kért a jezsuita generálistól a kollégium helyzetéről, továbbá a magyar arányszámok mellett a kiválasztáshoz 
szükséges feltételekről. Jelezte, az iskolaügyhöz a pápa beleegyezését is fogja kérni, valamint a kapott 
információkat a prímással és püspöktársaival tervezi megvitatni. A generális január 29-én válaszolt. Biztos volt a 
pápai jóváhagyásban. A számbeli korlátoknál ő említett az első évi maximális két főt. Lonovics József levele 
Roothanhoz. Róma, 1841. január 25. (másolat); Jan Philipp Roothan levele Lonovicshoz. Róma, 1841. január 29. 
(másolat) EPL. Kop. Cat. 6. No. B. I. 6.  
1201 Vö. HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StK Staatskanzlei Vorträge Kt. 289. X-XI. foll. 94r–
100v. Roothan levele. foll. 100r–103v.: jezsuita levelek véleményezése. Amíg az 1830-as és ’40-es évekre a 
Monarchia osztrák tartományaiban ismételten kezdtek helyet kapni a Társaság rendházai, addig Magyarországon 
a felső papság közül is többen még az elméleti lehetőséget sem látták adottnak.  Az 1848-49-es évek eseményeit 
követő konszolidációs időszakban újra napirendre került a rend visszatelepítése. Ennek egyik legnagyobb 
előmozdítója maga Scitovszky János hercegprímás volt.   
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hierarchián túli megoldást alkalmazni. Így a francia területeken komoly hagyománnyal bíró 

népmisszókat kívánta a német területekre (popoli della Germania), és ezáltal nagy 

valószínűséggel Magyarországra is kiterjeszteni.1202 A tartományi zsinat, mint a korszak 

kihívásaira adott válasz, térnyerése majd XVI. Gergely1203 és főleg IX. Pius alatt ismét 

jelentős,1204 ám úgy tűnik, a helyi tapasztalat Lonovics esetében ismét felülírta az elvárásokat. 

A püspök tudta, hogy a magyar ügyön sokat lendített az ortodoxia és az unió kérdése, a 

pápával való audienciák során pedig betekintést nyert az aktuális szentszéki nézőpontokra. Így 

1845-ben tanulmányt készített a moldvai missziók ügyében.1205 Elképzeléseit egy 

Metternichnek címzett, sajátkézírású levélben fejtette ki. Az európai sajtóértesüléseket 

vizsgálva kijelentette, hogy az államkancellár által már 1844 nyarán fontolóra vett ismételt 

kiküldetése kifejezetten nyereséges lenne az állam és az egyház számára, továbbá a Szentatya 

kívánalma is az, hogy még az ő idejében rendezzék a birodalom és a Szentszék közötti 

kapcsolatot. Az osztrák jogrendezéssel ugyanis a protestáns kormányzatok támadási felületét 

szüntethetnék meg. Ezt követően tért át a moldvai kérdéskörre. Jerney János utazásának 

eredményeire hivatkozott, aki egy, a pesti vármegyének Jászvásárból küldött levelében 50-

60 000, többnyire Erdélyből elvándorolt katolikus magyarról tett említést. Elmondása szerint 

az itáliai misszionáriusok fennhatósága alatt lévő terület siralmas állapotban van. A hittérítők 

nem beszélik a magyar nyelvet. A nagymértékű szegénység következtében a lakosság oktatás 

nélkül van, így a román nyelvet sajátítják el ahhoz, hogy a lelki ügyekben valamelyest 

eligazodjanak. Ennek következtében, illetve a helyi pópa „csábítgatásainak” köszönhetően 

jelentős az ortodoxiára áttérők száma.  Így nem csupán a katolikus hitet, de az anyanyelvüket 

is feladják, és teljes mértékben románná válnak. Lonovics elsősorban diplomáciai úton szerette 

volna rendezni az ügyet. Egy, a néhány nappal korábban tartott pesti vármegyegyűlésen 

elhangzott kijelentésre hivatkozott, miszerint kérni fogják az uralkodót, hogy forduljon a 

Szentszékhez az itáliai hittérítők térségbeli tevékenységének felfüggesztése érdekében. 

Egyúttal a prímási közbenjárást is szerették volna elérni. Az elképzelés szerint a magyar 

katolikus egyház feje egy körlevélben tájékoztatta volna, illetve az együttműködésre szólította 

volna fel a többi vármegyét is. Ez utóbbi javaslatot Lonovics nem tartotta elfogadhatónak. Attól 

tartott, hogy ez úton nem tisztán az egyházi rokonszenv, hanem a nemzetiségi nézőpont fog 

                                                           
1202 FEJÉRDY, 2014. 232–235. 
1203 Vö. VANYÓ, 1933. 89. A Lonovics 1841. évi püspöki jelentésének referátuma javasolta, hogy a püspök vegye 
rá kollégáit tartományi zsinat tartására. 
1204 REGOLI, 2008. 141–142, 147. idézi FEJÉRDY, 2014. 235. 
1205 HHStA KA CA s 1845/149 A levél töredékes formában található meg, így csak a jüsteli véleményezés után 
datálható 1845. március 24-re. l.d. PAJKOSSY‒RESS, 1998. 183. 
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előtérbe kerülni. Így az egész ügy politikai szinezetet kapna, amely vármegyei vitákat 

gerjesztene, mindamellett, hogy a moldvai fejedelemség és az Orosz Birodalom1206 figyelmét 

és gyanúját is felkeltené. Véleménye szerint, a moldvai terület valóban rossz állapotban van. A 

Propaganda általában tíz évre küldi a minoritákat, akiket azonban meglehetősen kapzsinak 

mondanak. Magyarul nem tudnak. Nincs különösebb tekintélyük és így hatásuk sem az ottani 

magyarok életére. Bizonyítékul egri titkári éveinek tapasztalatát említette, miszerint Fischer 

érsek idején nem egy vád érkezett a hittérítőket illetően. Ekkor az érsek a nunciustól kért 

segítséget azzal, hogy a magyar provincia költségvetéséhez tartozzon a személyi állomány 

kiadásának fedezése. Ezt követően az itálai hittérítők azt terjesztették a helyi püspökök között, 

hogy a magyarok minden helyet ki akarnak sajátítani. Így viszály kerekedett az itáliaiak és a 

magyarok között. Ezt a helyzetet ugyan sikerült megoldani, ám nemrégiben két magyar 

misszionárius arról számolt be, hogy két, teljes egészében a „skizmatikusokhoz” áttért falut 

találtak.1207  

 Lonovics levelét ismét Jüstel véleményezte. 1845. április 2-án az államtanácsos 

nemtetszésének adott hangot a csanádi püspök ismételt tárgyalásokat sürgető kérésével 

kapcsolatban. Értelmetlennek vélte azt, hiszen szerinte ő maga mindent megtett és meg is fog 

tenni a két fél kibékítéséért. Bár, kiemelte, ő csak tanácsolni tud.1208 A csángók ügyében 

azonban egyetértett Lonoviccsal: javítani kellene a fennálló állapotokat. A hittérítők megfelelő 

nyelvismerete elengedhetetlen ehhez. A birodalom érdeke is azt kivánja, hogy a saját hittérítők 

befolyással legyenek az adott helységre. Problémaként vetette fel ugyanakkor, hogy a magyar 

minoritákat nem látná szívesen a Szentszék. Róma ugyanis fél a magyar országgyűléstől. Ennek 

következtében tiltotta meg a Propaganda Fide, hogy bosnyák ferencesek tanuljanak 

Magyarországon. Bizalmatlanok lennének. Lonovics ismeri Rómát. Felterjesztése, hogy a 

románok közé magyar hittérítőket küldjenek, kétségkívűl akadályokba ütközne. Jüstel 

államtanácsos tehát nem pártolta Lonovics elképzelését, azaz a magyar törekvéseket. Döntése, 

láthatóan személyeskedésen alapult, többek között a korábbi magyar kiküldetés miatt. Lonovics 

azonban ismert kitartásának következtében nem hagyta ennyiben a dolgot.1209 Mindezek 

fényében érthető, hogy az 1861-ben létrehozott Szent László Társulat első elnöke éppen 

                                                           
1206 Nem nevezte meg, helyette az „északi hatalom” kifejezést használta.  
1207 A levél itt megszakad. A következő részben fejthette ki Lonovics, miért tartja különösen is fontosnak a bécsi 
kormányzat szempontjából a moldvai csángók helyzetének javítását.  
1208 A tárgyra vonatkozó utolsó bejegyzést kikaparták.  
1209 Lonovics saját egyházmegyéjében is figyelemmel kísérte az ortodoxia térnyerését. Így például 1846. március 
22-en pozitív hírekről számolt be a prímásnak, miszerint egyházmegyéjében a románok között ismét terjed az unió. 
Derülátó volt a folytatás tekintetében, hacsak nem, ahogy ő fogalmazott, a „skizmatikusok gonosz ténykedése” 
meg nem torpantja azt. Lonovics József levele Kopácsy Józsefhez. Temesvár, 1846. március 22. EPL. Kop. Cat. 
41. fasc. 2. (1269.) 
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Lonovics József lett. A hitbuzgalmi egyesület, amely a külföldön élő magyarok hitéletét, 

nemzettudatát igyekezett ápolni, elsőként a moldvai és a bukovinai területekre összpontosította 

figyelmét.1210 

 

6.2.5 Az újabb Lonovics-kiküldetés 

 

Bár a csángók megsegítésére vonatkozó kérés megoldása egyelőre még váratott magára, 

Lonovics beadványának másik lényeges pontja, az állam-egyház kapcsolatának mielőbbi 

rendezése már időszerűbb kérés volt az államkancellár szemében is. A kérdésről 1841 és 1842 

között hat ülés (1841. november 19, 1842. június 12, 1842. június 19., július 3. ) keretében 

tanácskozott az államtanácsos Jüstel, Pilgram és a sankt pölteni püspök, Michael Johann 

Wagner.1211 Az alábbi témákat igyekeztek körbejárni: 1, az államigazgatás törvényei, amelyek 

nem állnak összhangban a kánoni előírásokkal; 2, az egyházi jogszabályok a házasság 

érvényességéről; 3, A világi hatalom túlkapásai a katolikus diszciplína, cenzúra területén stb. ‒ 

(a vegyes testületek a papi leváltás esetén); 4, A világi hatalom túlkapásai az istentisztelet, a 

szentségek stb. területén; 5. Az állam és az egyház által szabályozott társadalmi viszonyok; 6. 

Az állami jog vizsgálata a „szent dolgok” fényében; 7. a türelmi rendelet módosítása; 8. a 

püspöki érintkezés Rómával; 9. a rendek kapcsolata római generálisaikkal; 10. püspöki hatóság 

jogkörének bővítése a tanulmányok és intézmények vezetésében.;  11. Felmentés a felesleges 

adminisztráció alól, amely a világi hatóság egyháziba történő beavatkozása következtében 

megterhelte azt. 

Az üléseket, valamint a magyar országgyűlést követően a csanádi püspök Wagner 1842 

október 23-i halála után átvette annak helyét a tanácskozásban, így 1845. május 25-én készítette 

el véleményező írását az osztrák házasságjogról a főhercegségi jogszabályok tükrében.1212 A 

fiatalkorúak házasságára vonatkozólag a polgári törvénykönyv és a trienti zsinat által 

meghatározott érvényességi és korhatárbeli eltéréseivel, és a kiskorú házasságának 

engedélyeztetésbeli területi különbségeivel kezdte feljegyzését. Míg a polgári törvénykönyv 

tagadta a kiskorúak házasságát szülői beleegyezés nélkül, a zsinat elismerte annak 

érvényességét. Ezen felül a Tametsi rendelet szerint, bár az egyház a kiskorúak szülői 

beleegyezés nélkül kötött házasságát mindig elítélte és tiltotta, a hatályosság tagadóit mégis 

                                                           
1210 1869-ben megalapították a Csángó Bizottságot. Szent László Társulat. MKL, XII. 890. 
1211 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. IV. foll. 28r‒58v. Jegyzőkönyvek. I-III. 
1212 Lonovics József véleménye az osztrák házasságjog tárgyában. HHStA KA CA a 56. 1845/288. l.d. PAJKOSSY‒
RESS, 1998. 139. 
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kiközösítéssel sújtja. Különbség volt a korhatárban is, így a Tridentinum a vőlegénynél a 14., a 

menyasszonynál a 12. évtől felfele ismerte el a nagykorúságot, a polgári törvénykönyv azonban 

nemtől függetlenül csupán a 24. életévet betöltöttek esetében beszélt arról. A bizottság, 

pontosabban Jüstel és Pilgram a polgári törvénykönyv által meghatározott szabályozást kívánta 

érvényben hagyni. Lonovics a fő problémát azonban az egyházi és a világi törvényhozás 

összeférhetetlenségében látta. Az állam feladata szerinte polgárai világi jólétének biztosítása, a 

lelkiismereti kérdésekre azonban nincs befolyása. Nincs eszköze hozzá, hogy e téren 

érvényesítse döntését. Így fennáll annak a veszélye, hogy nem mindenhol tudja biztosítani a 

szükséges fegyelmet. Mindezt tetézik a birodalmon belüli különbségek, hiszen a kiskorúak 

házasságát az örökös tartományokban a polgári törvénykönyv szabályozza, amely viszont 

Magyarországon és Erdélyben nincs érvényben. Így egy, az osztrák örökös tartományban kötött 

házasság utáni esetleges második frigy Magyarországon bigámiát eredményezne. Miután a 

tanácsosok javaslatait névszerint is véleményezte, Lonovics amellett érvelt, hogy a trienti forma 

szerinti érvényességét fogadja el az állam, és a maga részéről tiltó rendelettel szankcionálja 

annak elhagyását, amely esetben a házasság veszítse el polgári jogerejét. Felvetette a másik fél 

lehetőségét is, azaz az Apostoli Szentszék alkalmazza a megfelelő módon a megállapított 

házassági akadályt. Javaslatot tett a katonai személyek házasságkötésének rendezéséről is, 

valamint a házasulandók kihirdetésével kapcsolatban osztotta annak szükségszerűségét. Az 

esküvő megtagadása esetén a jegyesek panasza ellen nem emelt kifogást. Pontosította azonban 

a tanács javaslatát a Tametsi szerint: ha valaki azt állítaná, hogy a házassági ügyek nem 

tartoznak az egyházi bírák elé, legyen kiközösítve. Így javasolta, hogy a pusztán egyházi 

okokból gátolt házassági panasz az egyházi hatósághoz tartozzék. A polgári törvénykönyvet az 

egyházi szabályozással hozzák összhangba. Szorgalmazta, hogy a panaszos először közvetlenül 

a helyi egyházi felettes hatósághoz forduljon, a járulékok feletti biráskodás kerüljön azonban a 

világiak elé. Így mindkét fél értesítve lenne, ritkulnának az összeütközések. Mindez kiváltképp 

Magyarország tekintetében javasolt, ahol a protestánsoknak a világi, a katolikusoknak pedig az 

egyházi (püspöki) hatóság szolgáltatja majd ki a vegyes házasságoknál szükséges felmentést.  

Végül felhívta a figyelmet a módosítások fokozatos bevezetésére, a feltűnő változtatások 

mellőzését tartotta kívánatosnak.  

 1845. június 22-én Jüstel, Pilgram és Lonovics összefoglalták titkos tárgyalásaik 

eredményeit.1213 Három témában kellett referálniuk, (1) elsőként az OPTK 49.§.1214 szerint a 

kiskorúak apai beleegyezés nélküli házasságának érvénytelenségéről. Míg Jüstel és Pilgram a 

                                                           
1213 OSzk Kt. Fol. Lat. 4065. IV. foll. 22r–25v. Bizalmas tárgyalások a házasságjogról.   
1214 ABGB, 1811. 18. 
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jogszabály megtartását indítványozta, Lonovics egyetértett Wagner püspökkel annek 

megszüntetésében. (2) Az OPTK 61.§.1215 szerinti, az elitéltek érvényes házasságkötéséről 

szóló rendelkezést a komité érvényben kívánta hagyni, a „közel sem gyakorlati szabályozás 

dacára”. Eszerint az elítélt bűntetése időszakában nem köthet törvényes házasságot.  Lonovics 

egyedüliként azonban a rendelkezés eltörlése mellett érvelt. Kijelentette, a vétek ellenére is, 

amíg az érintetteket nem vonják lelki kivizsgálás alá, nem áll az indítvány mellé. (3) Végül 

kérdésként vetődött fel, hogy az egyházi vagy az örökös tartománybeli hatóság bíráskodása 

érvényes-e a házasfelekre? A tanács egyhangúan ez utóbbi joghatóságába rendelte azt és az 

egyháznak kedvező módosítással. Lonovics azonban ellentmondott ennek a javaslatnak is, 

hiszen ő egy egyházi és világi hatóságbeli konzisztórium mellett érvelt. Metternich 

véleményében1216 kifejtette, hogy az udvar és az egyház fennálló kapcsolata már nem a 

felekezetek közötti harcban gyökeredzik. A kérdés valójában a vallás alaptételének pozitívumai 

és azoknak tagadása között feszül, így hivatkozott például a polgári társadalomban világszerte 

növekvő kommunizmus és szocializmus térhódítására is.  Az államkancellár szerint a 

kormányzat morális állását az határozza meg, hogy az nem káros belföldjére nézve. Így a 

házasság érvényessége az igazságszolgáltatás szabadságától függ. Az érvénytelenség tehát 

marad a maga morális jogában. 

Az 1848-as események közvetlen előzményeit tekintve nem újdonság az a megállapítás, 

miszerint az Apostoli Szentszék a Monarchia vallásügyének rendezését, nevezetesen a 

jozefinista törvények mielőbbi negligálását kívánta a bécsi udvartól. Kevésbé ismert 

ugyanakkor, hogy az erre vonatkozó tárgyalásokat a már bizonyított diplomatára, Lonovics 

Józsefre bízták volna.  XVI. Gergely szerette volna még életében rendezni a kérdést, a feladat 

azonban utódjára, IX. Piusra maradt. Hiába sürgette volna Lonovics is a tárgyalásokat, 

Metternich 1845 novemberében még nem látta időszerűnek az újabb utazást.1217 A 

konzervatívnak tartott egyházfő halálát követően, az új pápának majd csak 1846. 

szeptemberében jelezte az államkancellár, hogy az osztrák és az egyházi törvényhozás közötti 

diszharmonia egyre csak növekszik, így azt miharabb rendezni kell, mert ez sem az egyháznak 

sem a Monarchiának nem használ.1218 1847 januárjában már a hit kriziséről, valamint a pápaság 

világi hatalmának csökkenéséről érkeztek a követi beszámolók Rómából, amely jelenség, 

                                                           
1215 ABGB, 1811. 21–22. 
1216 Metternich véleménye a titkos tárgyalások eredményeiről. 1845. június 22. OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. IV. foll. 
12r–15v. 
1217 OSZK Kt. Fol. Lat. 4065. IV. foll. 83r‒84.v. Gervay Sebestyén levele Lonovicsnak, Bécs, 1845. november 3.  
1218 ASV Arch. Nunz. Vienna, 320 foll. 4r-v. Viela Prela levelének fogalmazványa. S.l. 1846. szeptember 4. vö. 
ASV Arch. Nunz. Vienna, 320. 25v–26r. Viale Prelà levelének fogalmazványa. S.l. 1846. október 3.; ASV Arch. 
Nunz. Vienna, 320. foll. 79r–80r. Viale Prelà levelének fogalmazványa. Bécs, 1846. december 17.  
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Lützow szerint, teret enged a forradalmi oldalnak.1219 Az osztrák egyházjog rendezése azonban 

továbbra is napirendi pont maradt az Apostoli Szentszéknél,1220 így 1847. február 6-án IX. Pius 

örömét fejezte ki V. Ferdinándnak és Lajos főhercegnek a katolikus egyház elveivel és 

szabályaival össze nem egyeztethető törvények mihamarabbi reformja végett.1221 Mindeközben 

márciusban már a pápai udvarbeli ellentétekről írt Lützow,1222 amelyekkel párhuzamosan a 

birodalom és Róma kapcsolatának rendezése továbbra is igény maradt.1223 Így egyre 

szükségesebbé vált a korábbi magyar diplomata, Lonovics József ismételt kiküldése.1224 

Március 10-én Jüstel már két csoportból álló tárgyalási tematikákról nyilatkozott. Prioritásként 

említette ugyan a „császári törvényhozást”, ám egyéb, másodlagosnak szánt pontokat is 

megnevezett, amelyek összecsengtek az első lonovicsi kiküldetés eredményeivel. (1) Szabad 

levelezés tilalmának eltörlése a püspök és az Apostoli Szentszék között; (2) a belföldi rendek 

római generálisaikkal történő kapcsolattartási tilalmának megszűntetése; (3) a Collegium 

Germanicum et Hungaricum működésének felújítása; (4) A püspökök kizárásának 

felülvizsgálata a vallásoktatás vezetéséből a nyilvános iskolákban és a teológiai tanulmányok 

irányításából az örökös tartományok felsőoktatásában; (5) A papság kényszere a vegyes 

házasságok megkülönböztetés nélküli megáldása miatt; (6) az Osztrák házasságjog.1225  

Június 26-án a nuncius jelentette az államtitkárnak, hogy értesülései szerint a már 

korábban a vegyes házasságok kérdésben kiküldött csanádi püspök lesz felkérve, amint lehet, a 

tárgyalások lebonyolítására. Végre rendezik ezt a helyzetet, amely olyan tulajdonságot 

kölcsönöz a birodalomnak, amely ellentétes a „Germánián” belüli legfőbb katolikus 

szerepkörrel, valamint az uralkodó ház személyes meggyőződésével.1226 Augusztus 7-én 

tájékoztatta az államtitkárságot, Metternich felkérte az előzetes munkálatok kidolgozására a 

                                                           
1219 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei 1847. (Kt 78.) Lützow levele, 
Róma, 1847. január 23. 8r–9v. vö. ASV Arch. Nunz. Vienna, 320. foll. 153r- v. A nuncius elmondása szerint 
Metternich jelezte, ismertek előtte a pápai állam nehéz körülményei. Felhívta az államtitkár figyelmét, látható lesz 
a „Bolognában jelentkező sajtószabadság” kapcsán a francia és osztrák kormányok „erőszakos álláspontja”. A 
pápai újításokat szerinte csak Anglia fogadta pozitívan.  
1220 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei 1847. (Kt 78.) Lützow levele. 
Róma, 1847. január 23. foll. 10r–v. A levél csupán Jüstel és Pilgram tanácsosokat említette, Lonovics nevét nem. 
Vö. Lützow levele. Róma, május 10.  
1221 OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. IV. foll. 85r‒90v. IX. Pius olasz nyelvű levelének Lonovics József fordítása. 
1222 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei 1847. (Kt. 78.) Lützow levele. 
Róma, 1847. március 6. 24r–28v. 
1223 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei 1847. (Kt. 78.) Lützow levele. 
Róma, 1847. május 10. 55r–57v. 
1224 ASV Arch. Nunz. Vienna, 320 foll. 195r─v. 
1225 Jüstel levele Metternichnek, S.l. 1847. március 10. (Másolat) OSzK Kt. Fol. Lat. 4065. IV. foll. 91r–96v. 
1226 ASV. Arch. Nunz. Vienna, 320. 178v─179r. Viale Prelà levele. 1847. június 26. A Szentszék a Toszkán 
Nagyhercegség, illetve az Ausztriai vallásügyet is rendkívül hátrányosnak vélte. Erre vonatkozóan Metternich 
igyekezett mindig megnyugtató válasszal szolgálni a bécsi nunciusnak, illetve tanácsokkal ellátni. Így például 
javasolta, hogy a hatékony érdekérvényesítés céljából tudassák a toszkán területtel, milyen abszurd, hogy éppen 
azon elvek, törvényi szabályozások ellen küzd, amelyekhez Ausztria közeledni igyekszik 
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püspököt. Tudomása szerint a csanádi püspök másodszori delegációjának tervezete ugyancsak 

a házasságjogi problémákra épül, de számos, még függőben lévő, az egész birodalmat érintő 

kérdés újratárgyalásának lehetőségét foglalja magában, ahogy az már az első kiküldetés során 

is felmerült.1227 Ám nem csupán az előzetes egyeztetések, de Lonovics egészségi állapota sem 

tette lehetővé az azonnali indulást.1228  

A nuncius feltehetőleg egyeztetett Lonoviccsal a tárgyalási témákról, hiszen az 

államtitkárságnak küldött levelével egy napon 1847. augusztus 7-én a csanádi püspök is írt 

Metternichnek. „Ellenzéki” szerepéhez híven kifogásolta az államkancellár megoldási 

javaslatát a kiskorúak házasságának érvényessége kapcsán. Metternich ugyanis, szemben az 

uralkodóval, nem kívánta megszüntetni a szóban forgó 49. §.-t, csupán korlátozni kívánta 

értelmezését. Két évvel korábbi, 1845. július 22-én kifejtett véleményében úgy fogalmazott, 

hogy a kiskorúak illegális házasságának polgári következményeivel szemben az egyháznak 

nem lesz kifogása, hiszen az az államhatalom törvényhozásában áll. Lonovics elismerte, hogy 

az „érvénytelenség” és „következmények” kifejezések között ez utóbbi könnyebben érthető, 

hiszen valóban állami joghatóság alá tartozik a törvénytelen házasságok szankcionálása, ám 

ettől még továbbra is fennáll majd az állam és egyház közötti ellentmondás. Javasolta, hogy a 

jövőbeli törvény az érvénytelenség kérdését mellőzve „csupán” az ilyen házasság tiltásáról 

rendelkezzen. Így hallgatólagosan járul hozzá annak validitálásához az állam. Felhívta továbbá 

az államkancellár figyelmét, hogy az Apostoli Szentszék nem tud és nem fog a Tridentinum 

határozatától elállni, azaz a házasságokat egyházi bíróság elé fogja rendelni. Kijelentette, hogy 

egy biztos és egyértelmű uralkodói határozat hiányában a tervezett római kiküldetés 

kedvezőtlen, veszélyes és lehetetlen lesz. Megemlítette továbbá, hogy az elsődleges kérés 

tárgyalásához mindenképp szükséges a másodlagos, azaz „egyházi sérelmek” elintézése. 

Ezenfelül továbbra is hangoztatta a polgári törvénykönyv birodalmi egységesítésének 

szükségességét, valamint a nem katolikus pap előtt kötött vegyes házasságok kánonjogi 

érvényességét, miként a passiva assistentiát tűzte ki célul a „német és lengyel tartományokra” 

nézve. Sőt, rá jellemző kitartással kérvényezte a moldvai misszió kérdésének felvételét is a 

tárgyalási témák közé.1229  

Augusztus 20-án már kész volt a lonovicsi memorandum, amelynek részleteit Michele 

Viale Prelà, bécsi nuncius bevallása szerint nem ismerte, az uralkodó azonban tökéletesen 

                                                           
1227 ASV Arch. Nunz. Vienna, 320 foll. 195r─v.  
1228 A nuncius megemlítette, hogy a csanádi püspöknek egészségügyi okoból Marienbadba kellett utazni. 
1229 OSzK Kt. Fol. Lat. IV. foll. 97r–102v. Lonovics levele Metternichnek. Bécs, 1847. augusztus 8. 
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megszerkesztettnek (perfettamente redatta) találta azt.1230 A részletes bécsi tárgyalások 

megkezdését 1847. szeptember közepére tervezte Metternich. Ezt követően tett volna javaslatot 

egy újabb római Lonovics-meghívásra a Szentszék irányába. A nuncius szerint az 

államkancellárnak célkitűzése volt, hogy a „Tridentinum szerint megkötött házasságot érvényes 

szerződésként fogadtassa el”. Szeptember 28-án Lützow jelentette: a pápa atyai pártfogásáról 

biztosította a követet a tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyekkel Lonovics lesz megbízva.1231 

A második kiküldetés azonban elmaradt, feltehetőleg a prímás 1847. szeptember 22-én 

bekövetkező halála miatt. 

  

                                                           
1230 ASV Arch. Nunz. Vienna, 320. 199v─200r. 
1231 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei 1847. (Kt 78.) foll. 55r–56v.; 144r–
148v. Lützow levele. Róma, 1847. május 10. ; Lützow levele. Róma, 1847. szeptember 28. 
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7 Összegzés 

 

Az 1848-as tavaszi polgári átalakulás programja majdnem hat évtizedes előkészítő munka 

eredménye volt. Az utolsó két évtized a reformkori országgyűlésekkel a valódi átalakulásokat 

megelőző reformklímát biztosították. Az 1830-as 40-es évek kitermelték azokat az adott 

esetben egymás politikai ellenfeleként megszólaló szereplőket, akik a hazai, és európai 

nyilvánosság előtt egységesen vallották a reformok szükségességét. „A politicai reformokat a 

vallásszabadsági reformnak megelőzni kelletik” – vallotta Kossuth. A felismerést a magyar 

katolikus egyházi oldalon is osztották, így Lonovics József is, aki saját egyházán belül hívta fel 

a figyelmet az elengedhetetlen újításokra.  

 Disszertációnkat Lonovics József korának, a kiküldetését közvetlenül megelőző időszak 

katolikus egyházának vizsgálatával kezdtük. A sajtótörténeti megközelítésben két, konzervatív 

és „liberális” oldalt különböztettünk meg, amelyekben az egyetemes szintérrel párhuzamosan 

közös igényként merült fel a „polgári társaság”, azaz a laikus egyháziak megszólítása. Az 1838-

ban induló Magyar Szion/Sion állítása szerint a „haladó polgári műveltséget” és az egyház 

kapcsolatát a rendeleteken, valamint egyes testületek működésén keresztül „pragmaticai 

nézetekkel felvilágosítva” szándékozott bemutatni. Az első hónapok cikkei az ész és a hit 

egységének kifejtésére törekedtek, az egyházi tudományok és azok enciklopédikus 

összefüggéseit állították középpontba. Néhány hónap leforgása alatt azonban a hírlap komoly 

változásokon ment keresztül. A szerkesztőség felismerte a korábbinál pragmatikusabb hírek 

iránti igényt, így a külföldi hírek mellett előtérbe került a hazai vonatkozású információk 

közlése. Ennek megfelelően a szerkesztőség az 1839 júniusában megnyílt országgyűlést 

kiemelt fontosságú tárgyként kezelte. Meglepő értékelése azonban, miszerint a diéta mellőzni 

fogja a vallásügyi tárgyakat, a viharos körülmények ismeretében, konzervatív politikai 

propagandának, mintsem valós tényeken alapuló tájékoztatásnak tekinthető. A konzervatív 

nézőpont akkor vált egyértelművé, amikor a lap 1840 januárjától elhagyva a magyart, áttért a 

latin nyelvre, mondván nincs lap, amely az egyház nyelvén szólalna meg. A próbálkozás sem a 

hazai, sem az egyetemes katolicizmus szintjén nem kapta meg a várt támogatást.  

„Semmi sem teszi az országot boldogabbá, mint a valódi polgári szabadság”  ̶ jelentette 

ki Guzmics Izidor Egyházi Tárában 1838-ban. A bakonybéli apát olvasóira kettős hatást 

igyekezett gyakorolni: amellett, hogy a felvilágosodás szakrális forrásaira hívta fel a figyelmet, 

hirdette a kereszténység egységét. A Sionhoz hasonlóan a szekularizáció híveinek támadásait 

igyekezett pontról pontra cáfolni a vallás védelmében, mely fogalmat elsőként vett górcső alá. 
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Így jutott el a zsidó hit védelméhez, amelyből kiindulva a helyesen értelmezett 

vallásgyakorlatból vezette le a polgári nemzet megvalósulásának lehetséges módját. A 

kizárólag jogra épülő politikai hatalom egyedüli hatékony „kötőszövetének” a religiot látta. 

Érvelésében a katolikus egyház identitását nem az „egyedüli üdvözítő vallás” kijelentésen 

keresztül kívánta megragadni, hanem a közös pontokat kereső párbeszédben.1232 Guzmicsnak 

bencés szerzetesrendi énjéből kifolyólag kézenfekvő volt az értelmezés, hogy a szolidaritást 

messzemenőleg meghaladó testvériséget kötelezettségként, életfontosságú egyéni és társadalmi 

szükségletként mutassa be folyóirata hasábjain. Eredményeink így összecsengnek az utóbbi 

évek német kutatásaival, amelyek egyre inkább a szerzetesség körében vélik felfedezni a 

katolikus felvilágosodás képviselőit. Kiváltképp a bencések kerültek a vizsgálatok 

előterébe.1233   

Ezt, „a felek egyenlő méltóságán” alapuló párbeszéd1234 szükségességét ismerte fel a 

világi klérusbeli Lonovics József is. A miskolci születésű, későbbi csanádi püspök már fiatalon 

kitűnt szemináriumi társai közül tudásával.  A legtehetségesebbek között tartották számon, aki 

a tanulmányok terén az eminensek közé tartozott.1235 Pappá szentelése után Fischer István egri 

érsek mellé került szentszéki jegyzőként, majd érsekségi titkárként. Mindamellett, hogy 

pozíciójából kifolyólag az 1822. évi zsinat kapcsán rálátással bírt egyháza belső gondjaira, a 

„szándékoltan hézagos” 1790/91. évi törvényhozás, illetve az azt követő rendeleti kormányzás 

problematikáját Rómával rendezni kívánó főpapjának köszönhetően már ekkor érzékelte a 

felekezeti megbékélés szükségességét.  Fischer halála után, feltehetőleg személyes okokból 

kifolyólag is, plébániára került, ahol széleskörű munkássága mellett legfőképp könyvei 

társaságát részesítette előnyben.  

Kanonoki kinevezésével lehetőség nyílt számára, hogy káptalani követként az országos 

politikában is szerepet vállaljon.  A vallási toleranciát kevésnek, az évszázados sérelmeket 

közösnek tartotta. Bevallása szerint elsőként alkalmazta az 1832-36. évi országgyűlésen azt a 

későbbiekben sokat használt elvet miszerint, amit a törvény nem tilt, azt tenni szabad. Hosszabb 

                                                           
1232 Vö. Nostra Aetate, 1965: „Nem hívhatjuk segítségül Istent, mindenek Atyját, ha nem tekintünk testvérnek 
bizonyos embereket, akik pedig Isten képmására vannak teremtve. Az ember kapcsolata az Atya Istennel és az 
ember kapcsolata az embertestvérekkel oly szorosan összetartozik, hogy az Írás azt mondja: "aki nem szeret, nem 
ismeri Istent" (1Jn 4,8). Nincs tehát alapja semmiféle elméletnek vagy gyakorlatnak, mely ember és ember, nép és 
nép között diszkriminál az emberi méltóság és a belőle fakadó jogok tekintetében.” 
1233 FORGÓ, 2014. 245., 247–253. Forgó szerint azonban nem a bencés, hanem piarista rendet érdemes elsőként 
említeni magyar vonatkozásban.  
1234 ERDŐ, 2016. 102.  
1235 Vö. OSzK Kt. Fol. Hung. 1920. foll. 12 r‒v. EmiAuditores juridicae, et philosophicae facultatis in Lyceo 
Archi-episcopali Agriensi Secundum Examina, Annumque progressum, in classes distributi. 1809. Lonovics 
József filozófiai tanulmányai során kiemelkedően teljesített Logikából, egyháztörténetből és magyar irodalomból 
(Litteraria Regni Hungariae) 
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felszólalásában ugyanazon hármas szerkesztési elv érvényesült: a, lelkiismereti szabadság; b, 

mindenkinek azonos jus (ius publicum); c, felvilágosodás.  Érvelésében a jogelőzmények, 

jogtételek alapvetők voltak, amelyeket azonban mindig nyugat-európai példákkal bővítette ki, 

hasonlította össze. Mindeközben nem találva helyét az egri és országos magyar politikai életben 

Pyrker János egri érsek egyre jobban támaszkodott a káptalan fiatal országgyűlési követére, 

mialatt folyamatosan tájékoztatta őt királyi audienciáiról, bécsi és azon túli utazásairól is.  

1834-ben Lonovics az utolsó jelöltként az alacsony jövedelemmel bíró, korábbi elöljárói 

feljelentésekkel terhelt csanádi püspökség élére került. Késedelem nélkül hozzálátott 

egyházmegyéje feltérképezéséhez, amely munkálatból születtek meg aprólékos, naplószerű 

canonica visitatio jelentései, amelyekkel idővel az uralkodó elismerését is kivívta. A 

kérésekben és javaslatokban bővelkedő jelentések mellett felterjesztéseinek sokszínűsége is 

jelezte, merész és erélyes püspököt kapott a csanádi egyházmegye. A párbeszédképességéről 

ismertté vált Lonovics, aki az oktatás és nevelés prioritását szem előtt tartva egyik főművének 

tartotta a temesvári líceum felállítását, az ortodoxiával nem találta meg a közös hangot. Ebben 

az egyházin túl, a nemzeti ellentétek is szerepet játszhattak, ahogyan az a későbbi csángó 

misszió kérdésben is felszínre került.  

Amíg Béccsel az egyházmegyei hiányosságokat igyekezett orvosolni, addig a Rómával 

történő érintkezésében a kizárólag egyháztanbeli kérések, azaz a házassági dispensatiók voltak 

napirenden. A felmentések jelentőségét mutatja, hogy az eljárás hiányosságait érzékelve 

Lonovics saját maga alakította ki a felterjesztési ügymenetet az első évek során. 

Egyházmegyéje zavaros állapotáról tájékoztató levelet írt még a pápának is, előre jelezte a 

várható kérések magas számarányát.  Saját bevallása szerint a „fegyelem és a jog útján” 

rendezné a fennálló zavaros állapotokat. Így szakított elődjei jogszokásaival, illetve 

visszamenőleg tisztázni kívánta a korábbi problémás eseteket is.  

Lonovics József nem csupán diétai szereplésével, hanem hivatali, plébániai, káptalani 

és püspöki munkájával is kitűnt társai közül. Életének minden területén saját diszciplínáján, az 

egyházjogon keresztül igyekezett választ adni a felmerülő kérdésekre. Így volt ez a római 

kiküldetés során is. A „szabadság és Isten” összeegyeztethetőségét egyelőre még nem vállaló 

pápai állam ellene mondott a lelkiismereti és vallásszabadságnak. Így két enciklikában is elítélte 

azt. Időközben azonban, a poroszországi eseményeknek köszönhetően, éppen saját 

kizárólagosságával találta szemben magát az Apostoli Szentszék. Így hiába ítélte el III. Frigyes 

Vilmos homogenitásra építő agresszív politikáját, a magát katolikusnak valló Habsburg 

Monarchia is ugyanezt a mintát követte. A vallásügyet egyedüliként felkaroló Metternich 

uralmi szempontok miatt sürgette a lelkiismereti szabadságot. Mindeközben egyik hatalom sem 
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vonhatta ki magát a hírközlő orgánumok nyomása alól. Számolnia kellett az európai társadalmi-

politikai közeg lelkiismereti és vallásszabadságbeli jogok irányába tanúsított, rohamosan 

növekvő híréhségével. Az 1839-40. évi diéta közeledtével európai szinten, főleg a porosz és 

osztrák sajtóban egyre nagyobb visszhangot kapott a vegyes házasságok ügye, így a magyar 

állapotok leírása is. 

 Mindezzel párhuzamosan Lonovics József a katolikus egyház az „egyedüli üdvözítő 

vallás” azonosságtudatán túl, figyelve az országos magyar politikában szerzett, valamint 

személyes, egyházmegyei tapasztalataira „tiszteletteljesen meghirdette” a párbeszédet a nem 

katolikus polgárok irányában. A kölcsönös sérelmek hangoztatása mellett háttérmunkálataival 

a jog terén egységes katolikus egyházi platformot igyekezett kialakítani biztos jogi tudása 

révén. Ennek alapján az egységet a fentebbi elképzelésekkel szemben éppen a sokszínűségben 

kezdte látni, amelynek alapját az erős identitásban és a jogkiterjesztésen keresztüli 

jogegyenlőségben határozta meg, amely kettősben az előbbi függvénye az utóbbinak. Így 

Lonovicsnak jelentős mértékben köszönhetően az 1839-40. évi országgyűlésre már egységes 

„követutasítással” érkezhettek a magyar püspökök. (Az már más kérdés, hogy mennyire 

tartották magukat ahhoz az egyéni képviselet szintjén.) 

Az esetleges skizma lehetőségét is felvető, egri közvetítéssel Rómáig jutó, kalocsai 

főegyházmegyei kiállás eredményekkel járt: az Apostoli Szentszék ettől kezdve közvetlenül 

Magyarországra, pontosabban a diétai eseményekre összpontosította figyelmét. Mindezek 

fényében azonban az addigi, javarészt sematikus, egyoldalú beszámolók elégtelennek 

bizonyultak. Megjelentek a különböző országgyűlési jelentések a nuncius és az államtitkárság 

levelezésében. A töredékesen fennmaradt fogalmazványok alapján feltételezhető, hogy több 

személy közös munkájáról van szó. Az első lejegyzett napok, december 30. és 31., tükrében 

megállapítható, nem csupán az egyházi oldal vezető szónokaként került előtérbe a csanádi 

püspök, de a tárgyalások „helyes mederbe terelése” is az ő eredménye volt. Az azonos jogokból 

fakadó kölcsönösséget hangsúlyozta, így minden érvelése az irányba mutatott, hogy a törvényt 

meg kell változtatni. 

A fennmaradt napi jegyzetekből megállapítható, hogy az (aktuális) fogalmazó 

(összeállító, szerkesztő) a legjelentősebbnek tartott felszólalásokat jegyezte fel, így az 

olvasók1236 számára egyértelművé válhatott, hogy a tárgyalások központi kérdése messze 

túlmutat a vegyes házasságokon. A súlypont a lelkiismeret és vallásszabadság eszmei és 

                                                           
1236 A már ismert, hazai, előfizetés ellenében a nyilvánosság számára készült országgyűlési tudósításokkal 
összevetve, minden hasonlóság ellenére kiemelendő azonban, hogy ezek az irományok mégis csak egy 
meghatározott megbízó számára készült (félhivatalos, bizalmas) jelentések voltak. 
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gyakorlati megvalósításának problematikája volt. Feltehetőleg éppen ezért igyekeztek a 

leghitelesebben ábrázolni az ellenzéki oldal politikáját. Így nem a katolikus dominanciát 

támogatók beszédeit állította górcső alá a tudósítás, hanem éppen ellenkezőleg, a kölcsönösség 

és viszonosság alapján megfogalmazott reformelképzeléseket, amely elvek kétoldalú (egyházi 

és világi), szükségszerű tisztázásában Lonovics Józsefre főszerep hárult. Így közjogi 

szempontból felhívta a figyelmet a kölcsönösségre, azaz annak elvére hogyan működjenek a 

hivatalos szervek egy jogrenden belül vagy más – a katolikus egyházon belüli, illetve a 

katolikus egyház és más keresztény közösségek közötti – jogrendek vonatkozásában. Ennek 

okán magánjogi szempontból is értelmezte a reciprocitás elvét, amely egyik feltétele a más 

jogrendnek alárendelt személy jogainak és kötelességeinek sajátjától eltérő jogrendben történő 

meghatározásának. Kifejtette ugyanakkor, miért problematikus bármely egyház szempontjából 

a viszonosság, amely az állami jogrendben az egyes vallási közösségek tagjaira vonatkozik a 

más vallási közösségek viszonylatában.1237 

Az országgyűlési tudósítások főként a felsőtáblai eseményekre fókuszáltak, elvétve 

említve csupán az alsótáblán tárgyalt témákat. Tagadhatatlan, hogy a szerzők ismerték és 

használták a kossuthi Országgyűlési Tudósítások legeredetibb jellemvonását, a véleménysajtó 

műfaját előrevetítő széljegyzeteket. Felmerült ugyanakkor a kérdés, mennyiben önálló, egyházi 

oldalon keletkezett jelentéssorozatról van szó. Építenek-e, és ha igen, milyen mértékben a 

kossuthi alapokon nyugvó, egyéb diétai jelentésekre? 

1840 januárjában már nem várt püspöki „forradalomról” jelentett a nuncius. Így a 

skizma mellett a pápaság nagy kérdése, a szuverenitás is előtérbe került a magyar ügy kapcsán. 

Úgy tűnt, mind Róma, Bécs (Metternich) és a magyar diéta (nem csupán liberális ellenzéke, de 

egyes klérusbeliek) is szorgalmazná az állam és egyház hatékony szétválasztását, csak 

mindenki máshonnan közelítette meg a kérdést. Így a római tárgyalásokat sürgető nunciusi 

jelentések valójában mindenki számára jól jöttek. Bár a magyarországi katolikus egyház nem 

volt annyira egységes, mint ahogyan azt önmaga prezentálni kívánta, úgy tűnik, a lonovicsi 

irányvonalat azonban a prímás is felvállalta. Így a nunciatúrára címzett diétai beszámolójában 

nem ítélte el a magyar liberalizmust és képviselőit, nem hivatkozott a vallási közömbösség 

egyre nagyobb térnyerésére, ellenben ragaszkodott a szentszéki integritás kifejezéséhez, mint a 

magyar klérus politikai törekvéseinek legfőbb mozgatórugójához.  

Az Apostoli Szentszék és Metternich között ekkora már folytak a tárgyalások, így egyéb 

lehetőség hiányában, továbbra is a kánonjog betartását szem előtt tartó semleges válasz érkezett 

                                                           
1237 ERDŐ, 2016. 95.,105. 
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az államtitkártól. A diéta események azonban tettek róla, hogy a kérdés ne sikkadjon el ismét. 

Márciusban már a nuncius is „az ékesszóló és igen művelt” Lonovicsról jelentett. Áprilisban 

már diétai botrányról tudósított Altieri, miszerint a jezsuita-ellenességgel párhuzamosan az alsó 

tábla polgárjogot javasolt a zsidóknak, valamint az unitáriusokat bevett vallásként ismerné el a 

királyságban. Végül a legégetőbb problémára terelte a szót: a skizma lehetőségére.  

Áprilisban már arról akarta meggyőzni a nunciust az államkancellár, hogy a vegyes 

házasságban született mindkét nemű gyermek vallását a szülők szabad megegyezés alapján 

határozzák meg. Érvelésében felvetette, ez az egyetlen út az egyház számára ahhoz, hogy a jogi 

kötöttségektől megszabadulva visszanyerje tökéletes szuverenitását a „polgári” hatalomtól. 

Így februártól április végéig fokozatosan vált főtémává Bécs és Róma párbeszédében a 

magyar helyzet, amely így keresztül húzta az osztrák állapot rendezésének korábbi metternichi 

tervét. Májusban megkezdték a magyar jogi helyzet kivizsgálását a pápai udvarban. Mivel a 

katolikus egyházon belül a klasszikus értelemben vett vallásszabadság nem lehetséges1238 XVI. 

Gergely nem tágított azon állásponttól, miszerint egyedül a katolikus az üdvözítő vallás, így 

továbbra is elvetette a lelkiismeret szabadságát. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor 

megfogalmazta kételyeit is, miszerint összeegyeztethetetlennek tartotta az egyenlőség és a 

szabadság elvét egy olyan hatalommal, mint Ausztria. A pápa helyzetértékelése 

félelempolitikáról árulkodott, amelynek alapja a (nagy)hatalmi agresszió tapasztalata volt.  

A püspökök Lonovics vezényelte, szigorúan tiszteletteljes, egyházi tanítás melletti 

kiállásának és a kitartó ellenzéki politikának együttese eredményekkel járt. Mindamellett, hogy 

hosszú idő után Róma ismét fogadhatott magyar püspököt, a pápai konzervativizmusnak 

köszönhetően Metternich helyett Lonovics József rendezhette a vegyes házasságokra 

vonatkozó magyar közjogi kérdéseket az Apostoli Szentszékkel, miközben felszínre került az 

állam és egyház szétválasztásának kívánalma is.  

A tárgyalások lebonyolítására a Rómába delegált Lonovics József, a jelentések alapján 

a tudományokban képzett, jótékony, „jó szellemiségű”, szorgalmas főpap volt. A diétai titkos 

jelentések alapján hírnévnek és népszerűségnek örvendett. Erkölcsösnek, valamint kapcsolatait 

illetőleg jó hírűnek számított. Az alapos tudással és különvéleménnyel rendelkező csanádi 

püspök mértéktartó szónoklatai távol álltak minden szenvedélyességtől. Hírnevével 

megegyezően éppen ezért volt képes az egymással ellentétes felek egyidejű elismerését kivívni, 

miközben következetesen kiállt saját véleménye mellett. A közös alapból, a testvériségből 

kiindulva felismerte a párbeszéd kettős, indentitás- és egységképző funkcióját. 

                                                           
1238 ERDŐ, 2016. 91. 
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Lonovics már Bécs és Róma közötti utazásával diplomáciai eredményeket ért el, hiszen 

vendéglátói felvették a kapcsolatot a bécsi nunciussal, miközben elismerően nyilatkoztak a 

Rómába delegált személy igyekezetét illetően. Lonovics biztos volt kérelme jogosságát 

illetően, így néhány hétnyire becsülte az örök városbeli tartózkodását. A helyzet összetettségét 

kiválóan mutatja, hogy arra a kérdésre, kinek a nevében utazott Lonovics Rómába, nem volt 

egységes válasz. Metternich a birodalmi klérust emlegette az uralkodó előtt, a magyar egyházi 

oldalon többen prímási delegáltként szerették volna értelmezni, míg a magyar liberális ellenzék, 

ahogyan Bécsben Kolowrat, a kiküldetésnek a létjogosultságát is megkérdőjelezték. Lonovics 

József nem csupán a magyar egyház és a király követeként tüntette fel magát az első pápai 

audiencián, de nyíltan beszélt a papság lelkiismeretéről és a családokat, valamint az országot 

szétfeszítő békétlenségről is. Lonovics erélyességére sem a pápa, sem Lützow nem volt 

felkészülve, ahogy a magyar püspökök sem. A csanádi püspöknek először a Monarchia 

párbeszédképességét kellett bebizonyítani XVI. Gergelynek, majd rávenni őt ugyanerre. Ehhez 

egy metternichi levél biztosította az alapot, amelyben az államkancellár elismerte, hogy a 

szentségekből kifolyólag a katolicizmus erősebb tanítással rendelkezik, mint a protestantizmus, 

amely így a polgári törvények védelméhez folyamodik. Miközben a pápai válasz még váratott 

magára, Metternichet folyamatosan tájékoztatták Lonovics kiváló szerepléséről. A pápával 

folytatott tárgyalások során megemlítődött a szabad egyház–szabad államban modell is, ám 

látványosan aszimmetrikus értelmezésben Róma püspöke részéről. A pápa még mindig a már 

említett félelmi politikát részesítette előnyben, ám nem minden ok nélkül, hiszen a birodalom 

még a szabad kommunikációt sem biztosította püspökeinek.  

Miután Lonovics észlelte a pápa hajthatatlanságát, minden követ igyekezett 

megmozdítani annak érdekében, hogy meggyőzze őt a dinasztia nyitási szándékáról. A cél 

azonban nem szentesíti az eszközt: itt volt tapasztalható először, hogy Lonovics vallási 

visszaélésre hivatkozott, annak érdekében, hogy elérje a kívánt eredményeket. A püspök 

„félelmének” alapja Metternich volt, akitől korábban értesült a hazai eseményekről. Az 

államkancellár tudatosan visszaélt az információkkal, hogy ezáltal nyomást gyakoroljon a 

magyar püspökre és általa az Apostoli Szentszékre. A pápa elismerte ugyan, hogy a magyar 

ügy külön figyelmet érdemel, az egyházi tanításáról azonban nem mondott le. Lonovics József 

ekkor vetette fel először a jogon túli, azaz szolidaritás alapú megoldás lehetőségét. Ennek 

védelmezésért vitába szállt a pápával is, ám szigorúan tudományos érvek és saját tapasztalata 

alapján. Ezt bizonyítja a kiküldetés leghosszabb beadványa is, amely a magyar állapotokat 

részletezte. Az eddigi események azonban már erősen megterhelték Lonovics egészségi 

állapotát is.  
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Ezt követően Lonovics egyre inkább a hazai események irányába fordult. Saját 

meggyőződéséből sürgette az eredményeket és így mielőbbi utazását. Tisztában volt azzal, 

hogy kérése különvéleményén alapszik, így azt mindenekelőtt a hazai klérussal kell 

elfogadtatni. Lonovicsnak köszönhetően a tárgyalások haladtak előre, az Apostoli Szentszék 

számára egyre ismertebb lett a magyar és birodalmi jogi állapotok sokszínűsége, így annak 

felismerése, hogy a jogon alapuló egység kialakításának kérésére csak engedélyező válasz 

létezik. Ezt a görög katolikusokkal megkötött unió oldaláról is alátámasztotta a kiküldött 

püspök. Végezetül megfordította az addigi tételt a párbeszédképesség terén is: nem a várt, 

hanem a mindig meglévő bécsi nyitást emelte ki annak fényében, hogy a hatályban lévő törvény 

a püspökök kérésének megfelelően a katolikus pap elé rendeli a vegyes házasságokat. A 

tárgyalásokat a Szentszék oldaláról vivő Brunelli elismerte a kérést, ugyanakkor rávilágított a 

kölcsönösség hiányára, azaz a polgári törvénykönyv kérdésbeli egységesítésének 

szükségességére. Lonovics nem bízott a metternichi elképzelésekben, sokkal inkább a hazai 

állapotok és a bécsi udvarnak az Apostoli Szentszéket egyre inkább figyelmen kívül hagyó 

magatartása ösztönözte tárgyalásait.  

Nem csupán Metternich sürgető levelei „zavarták” a lonovicsi terveket, de a nuncius 

helyzetjelentése sem javította a magyar ügy lehetőségeit. Altieri arról tájékoztatta az 

államtitkárságot, úgy tűnik, Magyarországon javul a helyzet. A csanádi püspök diplomatikusan 

elvetette a nuncius értesüléseinek valóságtartalmát, amelyet egy újabb beadványban írásban is 

megerősített. Mindezek fényében számára a legszerencsésebb időben indult el a Pesti Hírlap. 

Kossuth cikkeinek tartalma egészen a pápai államtitkárságig visszhangoztak. A lap hasábjain a 

kölcsönösséget és viszonosságot sürgető megoldási lehetőségeket tekintette át, összecsengve a 

konciliarizmusból táplálkozó egyházon belüli dogmatikai, majd politikai irányzatokkal. A 

fennálló rendszer kritikája mellett azonban a kiküldött személyt elismerte a hírlap.  

A „zavaros” magyarországi állapotok „tiszta és egyszerű” megoldására egyre jobban 

hajlott az Apostoli Szentszék. Már csak a pápa hozzájárulása hiányzott. Lonovicsnak nem 

maradt más érve hátra, csupán saját véleményének nyílt felvállalása.  A kiküldetés során először 

nem a püspökök vagy a kormányzat képviselőjeként, hanem magánemberként fejtette ki 

elképzeléseit. Szót ejtett az őt ért támadásokról, egyházmegyéje nemzetiségbeli 

összetettségéről, az abból fakadó nehézségekről, a szerelmi házasságokról, amelyek esetében 

már nem visszatartó erő az egyházi forma vagy annak hiánya. Mindezeket követően a pápa 

1841. április 4-én kizárólag Magyarországra nézve megadta a kért engedményeket. 

Lonovics feljegyzéseket szándékozott készíteni kiküldetéséről, amelyről úgy gondolta, 

egyháza és nemzete számára egyaránt jelentős esemény. A jegyzetek idővel azonban naplóvá 
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alakultak, amelyet jól mutat maga a nyelvváltás ténye is. A kortársak szemében mindig higgadt 

csanádi püspök hiába próbálta palástolni emberi vonásait, dühe, elkeseredettsége vagy épp 

tárgyalópartnereinek korholása, elismerése kiolvasható soraiból.  

A magyar állapotok, a kiküldetés és főleg annak eredményei az európai sajtót is egyre 

jobban foglalkoztatta. Így Magyarország, pontosabban a reformellenzék és a velük 

dialógusképes papság kitartása a vallási kérdésben idővel példaértékűvé vált a határokon túl is.  

A pápai breve és instrukció nem nyugvó, hanem kiindulópontja lett a további 

tárgyalásoknak. Igaz ez az országgyűlési események, valamint a szentszéki-birodalmi 

diplomáciai kapcsolatok fényében is. Lonovics kiküldetésének jelentősége a Szentszék és 

papjai közötti szabad kommunikáció újragondolásában állt.  Az erről készült tanulmány 

kárhoztatta a királyi helyett a kormányzati tetszvényjogot, elítélte annak szinte skizmatikus 

állapotokat előidéző, félelemből fakadó agresszióját. Az ismeretlen szerző a világi hatalmat és 

a spirituális hatalmat együtt kezelendőnek határozta meg, annak alapján, hogy az előbbi feladata 

az utóbbi fenntartása. A tanulmány szerint, mivel mindkettő emberi kézben van, a polgári, 

különösen a katolikus kormányzat felelőssége, hogy összeütközésbe ne kerüljön a lelki 

hatalommal, azaz Rómával. A kommunikáció hármas, dogmatikai, fegyelmi és privát 

szférájában az utolsót vélte a legtörékenyebbnek, hiszen a másik kettőre viszonylag kevesebb 

befolyása van a világi hatalomnak. Kérdéses még, milyen befolyással bírt a tanulmány 

elkészítésében Lonovics József, ám a magyar főpap szerzőségi részvételét valószínűsítheti az 

oktatásügy hosszas elemzése. A valláshoz tartozó iskolarendszert vizsgálta, amelyet kizárólag 

az egyházi hatalomhoz rendelt. A dokumentum kijelentette, hogy az egyház nem ellensége a 

profán tudományágaknak, de kétségbe vonja, hogy az osztrák kormányzat képes lenne a 

katolikus morált fenntartani, ha erőszakkal tartja vissza saját privilégiumaitól az egyházat. A 

szöveg kétségbe vonta az önreflexió nélküli szekuláris tudat életképességét.  

A dokumentum fényében még inkább érthető, kiküldetését követően Lonovics József 

miért fordul egyre jelentősebb mértékben az oktatásügy irányába.  1845 őszén a csanádi püspök 

tervezetet készített a középtanodák szükséges reformjairól. Ezt követően az akadémiai és 

egyetemi képzést is véleményezte, valamint ő volt az illetékes a magyar tanulók előtt kapuit 

ismét megnyitó római Collegium Germanicum ügyében is, amely lehetőség szintén sikeres 

kiküldetésének volt köszönhető.  

A missziók kérdése Lonovics utazása előtt már erősen foglalkoztatta az Apostoli 

Szentszéket, és nem csupán a távoli területeket illetően merült fel a kérdés. Már XII. Leó 

igyekezett a lelki élet romlásában tapasztalt hiányosságokra hierarchián túli megoldást 

alkalmazni. Így a világegyház új irányvonalaival párhuzamosan 1845-ben a csanádi püspök 
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tanulmányt készített a moldvai missziók ügyében. Elképzeléseit egyenesen Metternichnek 

címezte. Jerney János utazási eredményeire hivatkozva 50-60 000, főként Erdélyből 

elvándorolt katolikus magyarról tett említést. Bevallása szerint a szóban forgó közösség az 

itáliai misszionáriusok fennhatósága alatt áll. A helyzetet aggasztónak vélte, mivel a 

szegénység sújtotta terület hittérítői nem beszélték a magyar nyelvet, így számottevő volt az 

ortodoxiára áttértek száma, ami együtt jár az elrománosodással. Az uralkodói közbejárást, 

miszerint kérje a pápától az itáliai misszionáriusok felfüggesztését, diplomáciai okokból 

azonban nem tartotta kivitelezhetőnek. Jüstel államtanácsos semmilyen módon sem támogatta 

a magyar elképzeléseket.  A töredékben fennmaradt forrásból nem ismert a püspök pontos 

megoldási javaslata, ám az 1861-ben létrehozott Szent László Társulat első elnökeként úgy 

tűnik Lonovics József soha nem mondott le a csángó misszióról.  

Már ebben a levelében szóba került az újabb kiküldetés az Apostoli Szentszék és a 

Habsburg Monarchia kapcsolatának rendezésében. Éppen ezért, az államtanács kérésére, 

készíthette el a csanádi püspök 1845. május 25-én véleményét az osztrák házasságjogról az 

osztrák főhercegségi jogszabályok tükrében. Tervezetében három elv érvényesült: 1. az egyházi 

és a világi törvények közelítése egymáshoz; 2. egységesíteni a birodalmi törvényeket; 3. 

jogkörök tisztázása. Ez a hármas célkitűzést jól tükrözi az esküvői panaszokra tett javaslata is. 

Az esküvő megtagadása esetén a jegyesek panasza ellen nem emelt kifogást. Pontosította 

azonban a tanács javaslatát annak fényében, hogy a polgári törvénykönyvet az egyházi 

szabályozással hozzák összhangba. Így javasolta, hogy a panaszos először közvetlenül a helyi 

egyházi felettes hatósághoz forduljon, és ha ott nem sikerül ügyére megoldást találni, akkor 

kerüljön az eset a világiak elé. Így mindkét fél értesítve lenne, ritkulnának az összeütközések. 

Főleg Magyarország tekintetében tartotta hasznosnak ezt a megoldást.  Az újabb tárgyalásokat 

előkészítő titkos egyeztetések során, szemben többi paptársával, Lonovics következetesen 

ellentmondott minden olyan javaslatnak, amely egyháza érdekeit sértené. Válaszul Metternich 

az előrehaladott szekularizációra hívta fel a figyelmet kiállva az egyházitól független állami 

igazságszolgáltatás mellett.  

Bár az egyház-állam kapcsolatát még XVI. Gergely szerette volna rendezni, a munka 

utódjára maradt. IX. Pius államtitkárságával már 1846 szeptemberében közölte az 

államkancellár, hogy az osztrák és az egyházi törvényhozás közötti ellentétek fokozódnak, így 

sürgette azok mielőbbi rendezését.  1847-ben már a hit kríziséről és a pápai udvarbeli 

megosztottságokról olvasott követi jelentést Metternich, a jozefinizmus szellemében alkotott 

törvényekkel szembeni ellenszenv továbbra is napirenden maradt a pápai udvarban. Így egyre 

időszerűbbé vált a korábbi magyar diplomata, Lonovics József ismételt kiküldése. 1847. június 
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26-án már arról jelentett a nuncius, hogy a tárgyalások lebonyolításához a csanádi püspök lesz 

felkérve. Augusztus 20-ra elkészült Lonovics memoranduma, szeptember végére pedig már 

maga a pápa is nyitott volt a csanádi püspök újabb megbizatására. A magyar prímásérsek halála, 

majd az 1848-49-es évek azonban merőben új helyzetet teremtettek. A forradalom és 

szabadságharc idején Lonovics az egri érseki jelöltségén túl az első tervezett nemzeti zsinat 

kapcsán került ismét előtérbe, amikor is ő tolmácsolta a Pesten összegyűlt magyar püspökök 

köszönetét a zsinatot engedélyező pápai breveért.1239  

Lonovics József fentebb bemutatott munkásságát, így a vegyes házasságok rendezésén 

keresztül a lelkiismereti és vallásszabadság kérdését felölelő 1840-41. évi római delegációját 

az alábbi módon lehet a legegyszerűbben összegezni: 

 

„Az igazságot pedig a személy méltóságának és társas természetének megfelelő módon kell keresni, tudniillik 
szabad kereséssel, tanítás vagy képzés, közlés és dialógus segítségével, melyekkel emberek előadják a megtalált 
vagy megtalálni vélt igazságot, azért, hogy segítsék egymást az igazság keresésében; a megismert igazsághoz 
pedig személyes beleegyezéssel kell ragaszkodni.”1240 
  

                                                           
1239 TÓTH–BÁRÁNY, 2014. 
1240 Dignitatis Humanae, 1965.  



247 
 

7.1 Levéltári és kézirati források 

ASV: Archivio Segreto Vaticano  

AC-PC: Archivio Consistoriales – Processus Consistoriales  
Arch. Nunz. Vienna: Archivio Nunziatura Vienna  

 280 B Altieri Ludovico, nunzio: Registro dei dispacci inviati alla Segreteria di Stato. 
 280 C (296) Altieri Ludovico, nunzio: Registro dei dispacci inviati alla Segreteria 

di Stato.   
 280 D (298) (298) – Altieri Ludovico, nunzio. Registro dei dispacci inviati alla 

Segreteria di Stato (1841). 
 281 G (294) Alterieri Ludovico, nunzio: Lettere e dispacci ricevuti da diversi; v.I. – 

1840. 
 281 H (295) Alterieri Ludovico, nunzio: Lettere e dispacci ricevuti da diversi, v.II. 

– 1840. 
 281 I (300) Alterieri Ludovico, nunzio e Bedini Gaetano, uditore: lettere e dispacci 

ricevuti da diversi, v.I. 1841. 
 282 A (293) Altieri Ludovico, nunzio: registro delle note ufficiale e delle lettere 

inviate alla Cancelleria di Stato e a diversi. 1839–1840. 
 282 B (299) Altieri Ludovico, nunzio: registro delle note ufficiale e delle lettere 

inviate alla Cancelleria di Stato e a diversi. 1841. 
 284 A (302) Altieri Ludovico, nunzio: Annessi ai vari dispacci inviati a Roma e alla 

Cancellaria di Stato 
 284 Alterieri Ludovico, nunzio: Annessi ai vari dispaccio inviati a roma e alla 

Cancellaria di Stato 1836–1840 (1841) 
 318 Alterieri Ludovico, nunzio: Miscellanea di varie lettere e stampati (1836–1845) 
 320 (I.) Viela Prelá Michele, nunzio: Registro dei dispacci inviati alla Segreteria di 

Stato. 
  

EFK Kt: Egri Főegyházmegyei Könyvtár Kézirattára 

 EFK Kt Ms 
o Lonovics József levelezései  
o Lonovics József irományai 
o Lonovics (családi halotti bizonyítványok) 

 
EFL: Egri Főegyházmegyei Levéltár 

AN: Archivum Novum 
 Acta Personalia 

o Acta Testamentaria Joannes Lonovics 
o Acta personalia Fischer Stephan 
o Biographiae Cleri Dioecesis Agriensis 1825 

 Acta Parochialia 
o Ózd II. [Sajóvárkony] 1805–1889 

 Acta Meritorum 
o Synodus 
o Seminarium: informationes rectoris 1804–1815 
o Seminarium: Informationes ductorales 1811–1816 
o Esperesi jelentések a plébánosokról. Várkony – 1825 



248 
 

 

EPL: Esztergomi Prímási Levéltár 

 Rudnay Sándor érsek (1819-1831) iratai 
 Acta publico-ecclesiastica 

o Rudnay PE Nr.70. 
 Kopácsy József érsek (1838-1847) iratai  

 Kop. Cat. 41. 
 Kop. Cat. 6.  

 
MNL OL: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára  

Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok 
 I 58 Kabinettsarchiv. Varia: jelentések a magyarországi országgyűlések 

tárgyalásairól 1708–1848  
Magyar Kancelláriai Levéltár  

 A 39 Acta generalia 1770–1848 
 A 45 Acta praesidialia 1770–1848 

 
MNL HML: Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára  

XII. Egyházi szervezetek, intézmények, 1241-1950 
 XII.2. Egri káptalan magánlevéltára, 1245-1945 

o XII–2/A. Tanácskozmányi jegyzőkönyvek és iratok, 1754-1945 
 

OSzK Kt: Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára  

Fol. Hung. 1920. 
Fol. Lat. 4065. I-IV. 
Quart Hung 2961. 
Quart. Hung. 2667. 
Quart. Lat. 2646. 

 

ÖNB SHaD: Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von Handschriften und alten 
Drucken  

Handschriften  
 Korrespondenz 

 
ÖStA HHStA: Österreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchiv  

Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 
 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StK Staatskanzlei Vorträge 

o Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 Staatskanzlei Vorträge 
 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA Rom Geistliche Agentie 

o Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 Gesandschafts-und 
Konsulatsarchive Rom Archiv der k. k. Agentie für geistliche 
Angelegenheiten 

 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 GKA GesA Rom Vatikan Archiv 
der k. k. Botschaft beim Heiligen Stuhl II. 
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o Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 Gesandschafts-und 
Konsulatsarchive Rom Vatikan Archiv der k. k. Botschaft beim Heiligen 
Stuhl II. 

 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei 
o Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 Staatenabteilungen Rom 

Staatskanzlei 
 HHStA Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 StAbt Rom Staatskanzlei Korr. 

Admin 
o Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 Staatenabteilungen Rom 

Staatskanzlei Administrative Korrespondenz  
Kabinettsarchiv  

 HHStA KA KKA  
o Kabinettsarchiv Kabinettskanzlei Kabinettskanzleiakten 

 HHStA KA StR MKA 
o Kabinettsarchiv Staatsrat Minister Kolowrat Akten 

 HHStA KA CA a 
o Kabinettsarchiv Staatskonferenz Konferenzakten A 

 HHStA KA CA s 
o Kabinettsarchiv Staatskonferenz Konferenzakten S 

 HHStA KA StR 
o Kabinettsarchiv Staatsrat 

Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive 
 HHStA SB KA 

o Kurrentakte 
 

Országgyűlési Könyvtár 

 Magyar Parlamenti Gyűjtemény 
 STULLER, I–II. 

o Országgyűlési Tudósítás 1839–40. I–II. Szerk.: STULLER Ferenc 
 

S.RR.SS.AA.EE.SS: Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari 

 Austria e Ungheria – Raccolta dei rapporti delle Sessioni tenute nell'anno 1814 della S. 
 Congregazione 

7.I.II. Austria 
Pos. 1. Fasc. 1. (a. 1802–1803) 
Pos. 69. Fasc. 21. (a. 1833) 
Pos. 77. Fasc. 22. (a. 1834) 
Pos. 82. Fasc. 22. (a. 1835) 
Pos. 86. Fasc. 22. (a. 1837) 
Pos. 88–96. Fasc. 39. (a. 1839–1841) 
Pos. 96. Fasc. 40. (a. 1840–1841) 
Pos. 96. Fasc. 41. (a. 1840–1841) 
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7.2 Periodikák 

Budapesti Hírlap 
Diario di Roma 
Elberfelder Zeitung 
Hannoversche Zeitung 
L’ ami de la religion 
L’Univers 
Leipziger Allgemeine Zeitung 
Magyar Szion 
Pesti Hírlap 
Preussische Staats-Zeitung 
Sion 
Stadt-Aachener Zeitung 
Tudományos Gyűjtemény 
Vallás és Egyházi Tár 
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7.5 Köszönetnyilvánítás 

 

A disszertáció elkészítésében sokan voltak segítségem, akiknek támogatását, munkáját ezúton 

is köszönöm:

Adriányi Gábor, Balogh Margit, Barkó Gábor OSB, Benkó Tibor †, Dobszay Tamás,  

Dombovári Ádám, Fazekas Csaba, Fazekas István, Fejérdy András, Fodor Pál, Fónagy Zoltán, 

Forgó András, Horváth István, Klestenitz Tibor, Ligeti Dávid, Lipták Dorottya, Manhercz 

Orsolya, Mihalik Béla, Molnár Antal, Oborni Teréz, Oross András, Pajkossy Gábor, Pritz Pál, 

Rácz György, Réfi Attila, Reskovits Ágnes, Sipos Balázs, Somorjai Ádám OSB, Somorjai 

Szabolcs, Soós István, Soós Viktor Attila, Szilágyi Adrienn, Tóth Pál, Tóth Tamás, Zakar Péter

Különösen köszönöm témavezetőm, Erdődy Gábor kitartó és türelmes munkáját, kiváltképp, 

hogy kutatásaim, valamint a disszertáció elkészítése során mindvégig a helyes mederben 

tartotta gondolataimat. 

Végül hálásan köszönöm tanáraim, barátaim és családom töretlen biztatását, segítő figyelmét, 

formáló szeretetét. 
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