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Gergely Jenő 

A katolikus egyház és a protestáns pátens 
 

 neoabszolutizmus idején, 1849–1866 között egyik keresztény 
felekezet sem ismerte vagy gyakorolta az interkonfesszionalizmust, 
vagy az ökumenizmust. A hivatalos katolikus egyház a 

protestánsokat ‚eretneknek’ tekintette. Az egymás iránti tolerancia hiánya 

azonban nem jelentette azt, hogy adott esetben a közös, vagy közösnek vélt 
ellenféllel, ellenséggel szemben érdekeik találkozhattak.1 

„A forradalom és a szabadságharc, majd annak leverése az egyházon belül is 
kaotikus állapotokat teremtett. Ehhez jött még az a bécsi terv is, hogy Magyarországot 
az oktrojált olmützi alkotmány értelmében az összmonarchiába olvasszák, és ennek 
érdekében a magyar katolikus egyházat is a birodalmi egyházhoz igazítsák, azaz minden 
különállását, privilégiumát megszüntessék” – állapítja meg a neves 

egyháztörténész, Adriányi Gábor.2 A szabadságharc leverését követő 
megtorlás, ha nem is azonos mértékben, de egyaránt irányult a nemzetinek 
bizonyult református egyház ellen, az evangélikus felekezet ellen épp úgy, 
mint a katolikusok vagy az izraelita felekezet ellen. A dinasztiához hű, s vele a 
magyarok ellen szövetkező szerb és román ortodoxiát viszont épp úgy 
megjutalmazták ekkor szerzett érdemeikért, mint a görög katolikusokat vagy a 
horvát latin szertartású katolikus egyházat. 

Az öt görög katolikus püspök közül csak egynek, Leményi János fogarasi 
püspöknek kellett lemondania 1850-ben, miután 1849-ben elítélték. A nagy 
többségében román, kisebb mértékben ruszin görög katolikusok jutalma volt, 
hogy 1853-ban Bécs javaslatára a pápa felállította a gyulafehérvár–fogarasi 
görög katolikus érseki tartományt s kivéve az esztergomi érsek joghatósága 
alól, alája rendelte a nagyváradi és az ugyanekkor felállított szamosújvári és 
lugosi püspökségeket. 

Ugyancsak 1853-ban került felállításra a horvát katolikus egyház számára a 
zágrábi érseki tartomány, amelybe a zengg-modrusi, a boszna-szerémi 
(diakovári) latin, és a körösi görög katolikus püspökség került. Ezáltal a horvát 
egyházat is kivették Esztergom joghatósága alól. Ezek az egyházszervezeti 
lépések is a magyar állam széttagolását célozták, és Magyarország 
hercegprímásának, az esztergomi érseknek hosszú és kemény küzdelmeket 
kellett folytatnia mind Béccsel, mind Rómával prímási jogainak ezek fölötti 
érvényesítéséért, holott a felállításukról szóló pápai bullák semmit mondtak a 
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prímási jogok megszüntetéséről, a harmadfokú prímási szentszék 
működéséről. 

A magyarországi ortodox egyház 1864-ig a karlócai szerb metropolita-
patriarcha irányítása alatt állt. A szerb és román magatartás jutalmaként 1864-
ben a király felállította az önálló karlócai szerb patriarchátust, amelybe 6 
püspökség tartozott. Ugyanekkor állították fel a nagyszebeni román ortodox 
metropóliát, amelyhez két püspökség, az aradi és a karánsebesi tartozott. 

A korábban kinevezett püspökök közül 1848 áprilisa előtt, 1847–48-ban hat 
püspök hunyt el: Kopácsy esztergomi érsek, Pyrker László egri érsek, továbbá 
a győri, a székesfehérvári, a kassai és a szepesi püspökök. A megüresedett 
stallumok egy részének király általi betöltésére a Batthyány-kormány idején 
került sor. A magyar püspökök nagy része vagy aktívan a forradalom és 
szabadságharc mellé állt, vagy semleges maradt. A Batthyány-kormány 
lemondása után is hű maradt Kossuthékhoz Horváth Mihály kinevezett 
csanádi püspök, a Szemere-kormány kultuszminisztere, Lonovics József 
korábbi csanádi püspök, ekkor kinevezett egri érsek, Jekelfalussy Vince 
kinevezett szepesi püspök, Rudnyánszky József kinevezett besztercebányai 
püspök. Az új esztergomi érsek prímásnak a király az addigi szatmári 
püspököt, Hám Jánost nevezte ki, aki azonban 1849 elején lemondott és 
szembefordult a szabadságharccal. Az ugyancsak V. Ferdinánd által kinevezett 
Karner Antal székesfehérvári püspök pedig el sem foglalta püspökségét. 
Horváth, Lonovics és Jekelfalussy el is foglalták tisztüket, ám egyik, V. 
Ferdinánd által kinevezett főpap sem nyerte el a pápai praeconisatiót. A régi 
püspökök közül elsősorban Bémer Ferenc nagyváradi püspök állt ki a 
szabadságharc mellett.  

Voltak olyan katolikus főpapok is, aki eleve szembefordultak a 
forradalommal és szabadságharccal. A kormány, majd a Honvédelmi 
Bizottmány hazaárulónak nyilvánította és lemondatta gróf Zichy Domonkos 
veszprémi püspököt, a Bécsbe távozott Scitovszky János pécsi püspököt, a 
Jellesicsot támogató Haulik György zágrábi püspököt és 1849-től Hám János 
esztergomi érseket. 

A bukás után a nem praeconizált püspököknek – az 1849-ben győri 
püspökké kinevezett Karner Antaltól eltekintve – le kellett mondaniuk. Hám 
érsek lemondása után visszatérhetett Szatmárra. A főbűnösnek tartott Horváth 
Mihály emigrációba menekült. Bémer Lászlót Haynau hadbírósága előbb 
halálra ítélte, majd azt 20 évi vasban eltöltendő fogházra változtatta. 
Rudnányszky püspököt 6 év várfogsága ítélték. Lonovics és Jekelfalussy 
lemondása után kegyelemben részesült, és ausztriai kolostorokba száműzték 
őket. Bémer és Rudnyánszky érdekében az új hercegprímás, Scitovszky János 
és a bécsi pápai nuincius határozottan felléptek, így ők is a börtön helyett 
száműzetésbe kerültek. A 19 latin szertartású katolikus püspök közül 1848–
1852 között mindössze 6 maradt a helyén. Közülük hárman 1851–52-ben 
meghaltak (a kalocsai érsek, a szombathelyi és az erdélyi püspök). Ugyancsak 
hárman előreléptek: Scitovszky pécsi püspökből esztergomi érsek, Bartakovics 
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Béla rozsnyói püspökből egri érsek, és Kunszt József kassai püspökből kalocsai 
érsek lett. 1852-ben az erdélyi püspökséget pedig Haynald Lajos nyerte el. 

Ezek után mondhatnánk azt, hogy a katolikusok a „saját bajaikkal” voltak 
elfoglalva épp úgy, mint a protestánsok. A közhiedelemmel szemben ugyanis 
1849-től a katolikus hierarchiát igencsak súlyos megtorlások érték, az 1848 
előtti püspöki kar 1851–1852-re teljes egészében kicserélődött. 

A bécsi udvar politikai célja a birodalom egységének erősítése, ennek 
érdekében Magyarország különállásának meggyengítése, az Osztrák 
Császárság egyik tartománya szintjére történő süllyesztése volt. Ennek a célnak 
rendelődött alá egyházpolitikája is. 1849. április 30-án Bécsben megkezdődött a 
birodalmi püspöki értekezlet, amelyen magyar részről Scitovszky, a horvát 
egyház részéről Haulik vett részt. A püspöki konferencián a bécsi hercegérsek 
Rauscher bíboros elnökölt. Ez a megbeszélés már előre vetítette az udvar célját: 
egységes, birodalmi katolikus egyházi szervezet létrehozását a bécsi érsekkel 
az élen, ami magától értetődően együtt járt volna a magyarországi katolikus 
egyház különállásának, ősi jogainak és önállóságának a felszámolásával. 

Hám János kinevezett esztergomi érsek prímás 1849. július 17-i lemondása 
után Ferenc József 1849. július 21-én a szlovák származású, feltétlenül udvarhű, 
aulikus Scitovszky Jánost nevezte ki esztergomi érseknek és Magyarország 
hercegprímásának. Róma is gyorsan praeconizálta, és 1850. január 6-án már 
elfoglalhatta magas hivatalát. Első gondja az volt, hogy megmentse Lonovics, 
Rudnyánszky és Bémer püspökök életét, de többször közbenjárt a királynál és 
a nunciusnál az Aradon fogva tartott tábornokokért is. Scitovszky 1850. 
augusztus 25.-re Esztergomba titkos püspöki értekezletet hívott össze, amelyen 
három érsek és 13 püspök vett részt, azonban Haulik György zágrábi 
püspökön kívül a többi horvát püspök meg sem jelent. Kiderült, hogy a horvát 
egyházfők nem tartják magukat a magyar püspöki kar tagjainak, hanem a 
szeparáció elkötelezett hívei. Az érsek hangsúlyozta a Horvátországra, 
Szlavóniára és Dalmáciára is érvényes prímási jogait, vagyis minden olyan 
püspökség felett, amely a Szentkorona országaihoz tartoznak. Az elszakadási 
kísérletek mögött Bécs állt, hogy Magyarországot osztrák tartománnyá 
süllyesszék. Ferenc József szerette volna birodalmát vallásilag is Bécs 
központúvá tenni, ezáltal megsemmisítették volna a magyar prímás ősi jogait. 
Scitovszky minden lehetséges úton igyekezett ezt meggátolni, bizonyítva, hogy 
a Szentszék ismételten elismerte a magyar prímási jogokat, továbbá hogy a 
magyar alkotmányban és közjogban is ez az egyik legelső méltóság. 

Ugyancsak a neoabszolutizmus érdekeit szolgálta az 1855-ben kötött osztrák 
birodalmi konkordátum. Ez szakított a jozefinista egyházpolitikával, és 
lényegében államegyházi státust biztosított a katolikusoknak, politikai célja 
pedig a központi, abszolút kormányzat erősítése volt. Mint ilyen tehát 
ellentmondott a magyar áprilisi törvényeknek, amelyek felszámolták a 
katolikus egyház államegyház voltát és megteremtették a bevett felekezetek 
koordinált rendszerét. A konkordátum magyar közjogi értelemben is sérelmes 
volt, mert azt – ekkor nem lévén - a törvényhozás nem cikkelyezte be. (Amint 
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erre 1867 után sem került sor.) Mint olyan tehát alkotmányjogi szempontból 
Magyarországra nézve érvénytelen volt. Bonyolultabb volt a katolikus 
főpapság helyzete és álláspontja. A konkordátum nem csak visszaállította, 
hanem ki is terjesztette, megerősítette a katolikus egyház jogait, pozícióit, és 
szinte teljessé tette függetlenedését az államhatalomtól. Ez pedig a magyar 
egyháziak érdekeinek is megfelelt. Végül is a főpapok elismerték a 
konkordátum magyarországi érvényét, hiszen ez növelte az egyház szerepét és 
pozícióit a világi hatalommal és más felekezetekkel szemben, ám ennek 
áraként a birodalmi betagolódást is szolgálta. Ez pedig már ellentmondott a 
magyar egyház érdekeinek. Ugyanis a magyarországi katolikus egyház soha 
nem volt része az osztrák birodalmi egyháznak, korábban nem is létezett 
valamiféle birodalmi püspöki konferencia. A magyar egyház, élén a 
hercegprímással, a birodalmon belül a magyar különállás, a magyar államiság 
egyik szilárd tényezője volt és maradt. (Hiszen a nádor után az esztergomi 
érsek prímás volt az ország második zászlósura.) Ezt a különállást 1848 előtt 
nem csak Bécs, hanem Róma is tudomásul vette. 

Scitovszky a konkordátum előkészítése során többször is tárgyalt a 
Szentszékkel, kérve, hogy az ne érintse a magyar prímási jogokat. Ugyanis az 
1852-ben a konkordátumról szóló tárgyalások megkezdődtek, és „egyre 
nyilvánvalóbb lett, hogy Bécs többek között a magyar katolikus egyház sajátosságainak, 
különállásának felszámolására, és így a prímási jogok megszüntetésére is törekszik.”3 

Ezt megakadályozandó, Scitovszky 1854. december 8-án, Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatása dogmájának kihirdetésére Rómába érkezett. IX. Pius 
pápa magánkihallgatáson fogadta, és semmi ellenvetést nem tett a prímás 
jogaival kapcsolatban, kvázi azokat elismerte. Valójában azonban a 
Szentszéknek, és főként Antonelli bíboros államtitkárnak a prímási jogok a 
puszta címen kívül nem voltak ínyére, s nem mondtak le arról, hogy a leendő 
konkordátummal ezt a célt is elérjék. 

A hercegprímás néhány héttel a konkordátum aláírása előtt emlékiratban 
fordult a pápához, amelyben nyomatékosan kérte, hogy a tervezett vatikáni–
osztrák megállapodás a magyar prímás jogait ne csorbítsa. Hiteles 
dokumentumokkal bizonyította, hogy a prímások jogaikkal mindig is éltek, és 
az nem puszta cím csak. Az osztrák konkordátum aláírására 1855. augusztus 
18-án került sor Bécsben. A szerződés nyilvánvaló célja a katolikus egyház 
birodalmi méretű megerősítése, a jozefinizmus teljes felszámolása, és a 
katolikus egyház lényegében államegyházzá tétele volt. Kimondva-
kimondatlanul azonban azt is célozta, hogy a katolikus egyházat birodalmi 
méretekben egységesítse, a magyar egyház és főpapok 1848 előtti jogait 
eltörölje, a prímási jogokat szűkítse és a primaciát formálissá tegye. 
Magyarországon a főpapok, beleértve Esztergomot is, még azt is feltételezték, 
hogy a magyar egyház különállásának felszámolása együtt jár a bécsi 
hercegérsek patriarchátusi előjogainak megvalósulásával. 

                                                 
3 ADRIÁNYI: (1998) 31. 
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Expressis verbis a konkordátum szövege erről semmit sem tartalmaz, de 
annak funkciója közvetve mégis a magyar egyház önállóságának 
felszámolására is irányult. Ennek megvédésében pedig a magyar főpapság 
kellő egységet mutatott. 1856. április végén Bécsben birodalmi püspöki 
értekezletet tartottak, amelyen 30 magyar főpap jelent meg. Már maga a tény, 
hogy ilyen konferenciára sor került, indokolttá tette a magyarok fentebb 
ismertetett aggályait. Bár a tanácskozáson a konkordátum végrehajtása volt a 
fő téma, a magyar főpapok teljes egyetértésben léptek fel jogaik védelmében. 

A konkordátum aláírása után a bécsi nuncius részletesen beszámolt a 
Szentszéknek annak magyarországi fogadtatásáról. Ebben már ő is elismerte, 
hogy „a prímási méltóság Magyarországon az alkotmány értelmében, amely most 
hatályon kívül van, nagy jelentőségű politikai méltóság volt, a második a nádor után. A 
magyarok igen sokat adnak erre a prímási méltóságra, és úgy tekintik, mintha most is 
létezne. Ha tehát a Szentszék bármit is ez ellen a prímási méltóság ellen tenne, azzal 

kell számolni, hogy a magyarság újra felzúdul, az indulatok újra felhevülnek…”.4 A 
nuncius a Szentszéknek azt tanácsolta, hogy a magyar prímást joghatóságától 
ne fossza meg, de ne is erősítse meg azokat. Róma azonban nem hallgatott a 
jobb helyismerettel rendelkező nunciusra. 1856–57-ben egy dekrétum 
értelmében megszüntették a harmadfokú prímási fellebbviteli szentszéket. 
Scitovszky ebbe nem nyugodhatott bele. 1860-ban, az Októberi Diploma 
kiadása után vissza is állította a prímási főszentszéket. 

A katolikus egyház, a magas klérus és a lelkészkedő papság, illetve a katolikus 
vezető államférfiak is kivették a részüket az 1850-es évek végétől kibontakozó 
nemzetei ellenállásból. A nagy egyházi ünnepek és aktusok kínáltak kellő alkalmat 
az ilyen megnyilatkozásokra. A király 1867 előtti magyarországi látogatásai során 
minden alkalommal Esztergomban találkozott Scitovszky bíborossal, aki 
következetesen magyarul tárgyalt az uralkodóval. Amikor 1856. augusztus 31-én a 
prímás felszentelte az esztergomi bazilikát – amelyet Hild József fejezett be – az 
ünnepségen megjelent az uralkodó pár is. A Salzburgban készült csodálatos 
orgonán, zenekar és énekkar kíséretében itt hangzott el először Liszt Ferenc ez 
alkalomra írt Esztergomi miséje, a szerző vezényletével. 

Scitovszky és a főpapok jelentős része az alkotmányos állapotok 
helyreállítását óhajtotta. 1857. szeptember 3-án a prímás Pozsonyból vezette a 
több tízezres zarándoklatot Máriazellbe, amelyen a főpapok mellett a katolikus 
arisztokrácia konzervatív vezetői is részt vettek. A búcsújárást Bécsben a 
kormányzat elleni tüntetésnek nyilvánították. A magyar katolikus klérus nem 
maradt távol az abszolutizmus elleni mozgalmaktól sem.5 Ennek háttérből a 
mozgatói Scitovszky és Bartakovics egri érsek voltak. 

A katolikus egyház, a főpapság az abszolutizmussal szemben nem kereste a 
közös fellépést a protestánsokkal, így az 1859-es pátens elleni küzdelmükben 

                                                 
4 A nunciust idézi ADRIÁNYI (1998): 33. 
5 LUKÁCS Lajos: A Vatikán és Magyarország 1846–1878. A bécsi apostoli nunciusok jelentései és 

levelezése Magyarországról. Budapest, 1981. 125. 
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sem. De Luca bécsi apostoli nuncius igencsak sérelmezte, hogy a magyar 
főpapok minden megtorlás nélkül eltűrték, hogy „papjaik tevékeny szerepet 
vállaljanak még az 1859. szeptember 2-án kibocsátott protestáns pátens ellen 
kibontakozó ellenzéki mozgalmakban is [...] A protestáns pátensben nem csak az 
érintettek, de a legszélesebb közvélemény is újabb oktrojt, az abszolutizmus újabb 
megnyilvánulását látta, és mint ilyet elítélte. Ebben az összefüggésben álltak protestáns 
társaik mellé a katolikus papok és hívők egyaránt.”6 Ennek tudható be, hogy 1859 

december közepén Pesten, az evangélikus egyházkerület gyűlésén a protestáns 
szónokok Scitovszky prímást és Bartakovics érseket éltették. 

1859. november 6-án tartotta a hercegprímás az esztergomi bazilikában 
pappá szentelésének 50.-ik évfordulóját. Az itt elhangzott ünnepi beszédek, 
elsősorban Bartakovics Béla egri érseké, nyílt fellépést hirdettek az 
abszolutizmus ellen, és ünnepelték a bíboros prímási jogait. Bécsben már a 
prímás és az egri érsek megintését fontolgatták. Esztergomban azonban már 

felismerték, hogy a protestáns pátens kényszerű visszavonása az 
egyházpolitikai helyzet változásának jele. Scitovszky megrovására nem is 
került sor, hanem a hercegprímás könyvként adta közre a magyar prímási 
jogokról szóló értekezését. 

A katolikus papok és az arisztokrácia egy része tevékeny szerepet vállalt a 
kormányellenes politikai mozgalmakban. Az is politikai demonstráció számba 
ment, hogy 1860. április 30-án a pesti belvárosi plébániatemplomban az életét 
önkezével kioltó Széchenyi István gróf emlékére maga a hercegprímás mondott 
rekviemet. A politikai mozgalmakkal összefonódva, az évi Szent István napi 
körmenetek országszerte nemzeti jellegű megmozdulásokká váltak. Haynald 
Lajos erdélyi püspök az 1860-as évek elején pedig nyilvánosan követelte 
Magyarország és Erdély unóját, szembehelyezkedve a bécsi kormány megosztó 
törekvéseivel. Bécs nyomására büntetésként a pápa fölmentette Haynaldot 
tisztéből, és kárpótlásul címzetes érseknek nevezte ki. 

                                                 
6 LUKÁCS: 127. RÉVÉSZ Imre: Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából. Budapest, 1957. 29. 


