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Bevezetés
Értekezésem célja a csehszlovákiai magyar katolikus egyház rövid belső
történetének ismertetése 1918 és 1950 között. Ezen a téren több kutatás és számos jeles
munka született. A Katolikus Szlovák Egyháztartomány 2008-ban történt felosztása után
azonban szükségesnek látszik egy újabb munkában visszatekinteni az elmúlt időszakra, már
csak azért is, mert a folyamat részeként 1977-ben a Szent István által alapított Magyar
Katolikus Provincia ennek részévé vált az egyházmegyék határainak módosulása miatt.
A függelékben ezért szerepel ez az időszak is. Az idősebb nemzedék több tankönyvet is
ismerhet, de egyháztörténeti vonatkozású összefoglaló mű, amelynek megalkotását
dolgozatomban célul tűztem ki, mind ez ideig nem született, ezért indokoltnak tartom egy
olyan átfogó munka megírását, amely az első és második Csehszlovákia időszakát érinti.
Az első világháborút lezáró békeszerződés következtében a Csehszlovákiához került
magyar katolikus egyház egyik napról a másikra kisebbséggé vált. A katolikus hívek nem
a saját döntésük vagy választásuk alapján, hanem az új országhatárok megvonása
következtében kerültek kisebbségi helyzetbe. A magyar ajkú katolikusok szempontjából a
20. század elejétől történelme a következő 5 szakaszra osztható fel: I. Az északmagyarországi latin szertartású katolikus egyházi közigazgatás előzményei 1918-ig, II.
Cseszlovák fennhatóság alatt: 1918. október 28. – 1938. november 1., III. Visszatérve:
1938. november 2. – 1944. augusztus 29., IV. Jogfosztottan: 1944. augusztus 29. – 1948.
október 25., V. Újra csehszlovák fennhatóság alatt: 1948. október 25. – 1950. június 14.
Eme szakaszok tekintetében különös fontossággal bírnak az alábbi vatikáni dokumentumok: A Csehszlovák állammal kötött Modus Vivendi (1928) és a Qui divino kezdetű
pápai körlevél (1977). Ezeknek az iratoknak egyike sem tér ki azonban az itteni magyar
katolikusok helyzetének orvoslására.
Ez idő alatt a szlovák püspöki karnak Fischer-Colbrie Ágoston személyében egészen annak 1925-ben bekövetkezett haláláig egyetlen olyan püspöke volt, aki a szlovákiai
magyar katolikusokat képviselte. A 20. század folyamán a szlovákiai magyar papság számos esetben fordult jogos kérések ügyében panaszaival, beadványaival, memorandumaival
a helyi egyházi hatósághoz vagy Rómához.
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Az egyháztörténelmet belülről, a küzdőpályáról vizsgálom a szereplő szempontjából, amelyeket a teológián sajátítanak el a hallgatók. E vonatkozásban sajnos kevés a szakirodalom, a szlovákiai magyar katolikus sajtótörténet sem szerepel tanegységként az egyetemeken, felkutatása még várat magára, és hasonló a helyzet a levéltári anyagok tekintetében is.
Értekezésemben az egyházi közigazgatással foglalkozom, kiemelve azokat
a történelmileg meghatározó tényeket, amelyek hozzájárultak a magyar katolikusok
önazonosság-tudatának megőrzéséhez. Azt a hátteret kutatom, amely megtartó erőként
működött az elmúlt évszázadban, befolyásolva az egyháziak gondviselésszerű magatartását,
hogy azok népük javát szolgálhassák. Rámutatok azokra a rendkívül nehéz körülményekre
is, amelyek közepette a papi szemináriumokat szervezték, a tridenti zsinat óta ugyanis az
egyházmegyés

püspök

köteles

gondoskodni

a szeminaristákról

és

a szeminárium

fenntartásáról. Amikor azonban megalakult a Nagyszombati Apostoli Kormányzóság,
Nagyszombatban még se megyés püspök, se papnevelde nem volt, az Esztergomból
visszatérő kispapok így felemás helyzetbe kerültek. Ebből a szempontból egyedülálló
küldetése volt a Komáromi Kisszemináriumnak és a Mariánumnak, a papképzés az egyes
korszakokban óriási jelentőséggel bírt.
A függelékben tételesen felsorolom azokat a plébániákat, amelyek a határváltozások
következtében nagy megpróbáltatásoknak voltak kitéve, mégis helytálltak. Legfőképpen az
eredetileg magyar nyelvű egyházközségeket tartom számon, amelyek liturgikus nyelve az
istentiszteletek során mind a mai napig megmaradt, annak ellenére, hogy plébániájuk
gyakran elárvult vagy nem magyar anyanyelvű a lelkipásztoruk.
A trianoni békediktátum következtében az államhatárok kialakítása az Esztergomi
Főegyházmegye jövőjét is befolyásolta. Korábban került sor a csehszlovák államhatár
kitűzésére, mint az egyházmegyék határainak módosítására. Az 1922-ben létrejött
Nagyszombati Apostoli Adminisztratúra egyházmegyei rangra emelése 1977-ben valósult
meg.
Az egyháztörténelem a csehszlovákiai társadalom és benne a magyarság
történelmének részét képezi, ezért szükségesnek tartom azzal elmélyülten foglalkozni, ha a
történelem eme vonatkozásait is meg akarjuk ismerni és tárgyilagosan, elfogulatlanul
értelmezni.
9

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy sikerült a Vatikáni Levéltár anyagában
kutatásokat végeznem ebben a témában.
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I. Az észak-magyarországi latin szertartású katolikus egyházi közigazgatás
előzményei 1918-ig
1. Bevezetés
A magyar katolikus egyház északi egyházmegyéinek 20. századi közigazgatástörténetével foglalkozom. Ezek az Esztergomi Főegyházmegyéhez tartoztak, majd a megváltozott politikai határok miatt az egyes egyházmegyék önállósultak és új egyháztartományt hoztak létre.
Az Esztergomi Főegyházmegyéből 1776-ban a besztercebányai, rozsnyói és szepesi
egyházmegyék kiváltak, de a későbbiek folyamán is alárendeltjei maradtak Esztergomnak,
miként a nyitrai egyházmegye is. Az egri egyházmegyéből 1804-ben a kassai és szatmári
egyházmegyék területét választották le önálló egyházmegyékként, de továbbra is alárendelve működtek suffraganeusként Egernek. Az így létrehozott egyházi provincia
Trianonig működött, de a politikai határok átszabdalták ezen egyháztartomány térképét is,
és közigazgatásilag új megoldást kellett találni, ami hosszú ideig tartott.
Csehszlovákia szlovákiai püspökei Trianon után:1 Nagyszombat – Jantausch Pál
püspök, apostoli kormányzó, Besztercebánya – Radnai Farkas/Blaha Marián, Rozsnyó –
Balás Lajos/Csárszky (Čársky) József, Szepesváralja – Párvay Sándor/Vojtaššák János,
Kheberich Márton2 és Barnás István3 segédpüspök, Nyitra – Batthányi Vilmos/Kmetyko
Károly, Kassa – Fischer-Colbrie Ágoston.
Az első, majd a második bécsi döntés következtében a politikai határok ismét
megváltoztak, ami az egyházmegyék életét is bonyolította területi hol ide, hol oda
tartozásuk miatt. A legnagyobb területi változás Esztergom esetében volt, a legnagyobb
darabolás pedig Szatmár vonatkozásában, melyet először három, majd négy állam között
osztottak szét. Ezért igényes feladat volt ezen latin szertartású egyházmegyék egyházi
1
2

3

Duchovný pastier, SSV Trnava, LXXXXIII. (2012. 1-2.) 156-157. (A továbbiakban DP)
Szepesi egyházmegyei áldozópap, szül. 1869. október 9. Német-Lipcsén (Liptó m.); 1892. június 29-én
szentelték fel; segédlelkész volt Görgőn, azután apostoli kormányzó Lethánfalun és 1893-tól
segédlelkész Szepesváralján. Munkája: A házasulandók lakhelyéről. Egyházjogi tanulmány.
Szepesváralja, 1895. In: Schematismus Scepusiensis. 1893. 161.
LETZ, Róbert: Štefan Barnáš – biskup vysvätený pre kriminál. In: Katolícke noviny. Bratislava, CXXV
(2009). 2. sz., 20.
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irányítása, amelyre végső megoldást csak a második világháborút követő helsinki
békekonferencia – 1974 –

után VI. Pál pápa Qui divino kezdetű bullája, pápai

tevékenységének utolsó dokumentuma hozott, amely véglegesítette a magyar katolikus
egyházmegyék határait.

2. Az Esztergomi Főegyházmegye 1918-ig
Az esztergomi érsekséget Szent István király egyházszervezői tevékenysége során
hozta létre. Az esztergomi metropóliába tartozott a győri, veszprémi, pécsi, váci és egri
püspökség. Ehhez csatlakozott a nyitrai, illetve a Havasalföldön szervezett milkói kun
püspökség, amelyek a későbbiek során elpusztultak. A pápai tizedjegyzékek a csallóközi,
morvavidéki és szepességi plébániákon kívül 437 plébániát neveznek meg. Az egyházmegye kormányzásában az esztergomi, a szepesi és a nagyszebeni vikárius segített.4
Az esztergomi érsek az ország prímásaként a magyar egyház hierarchiájának élén
állt. Esztergomban történt István királlyá koronázása, majd állandósult az esztergomi érsek
királykoronázási joga, aki kápolnaispáni tisztségénél fogva a királyi család főpapja volt.
Született szentszéki követ. Többen közülük a bíborosi kollégium tagjai voltak. Az esztergomi érsek közjogi szerepet tölt be mint királyi tanácsos, protonotárius, kancellár,
helytartó, Esztergom megye örökös főispánja és zászlósúr.
Esztergom városát a tatárok elpusztították, de a várat nem tudták bevenni. IV. Béla
1249-ben a várbeli királyi palotát végleg az érseknek adta. A 13. században a városban és
környékén nyolc szerzetesház működött. Az egyetlen középkori magyar eredetű
szerzetesrend, a pálosok alapítását Boldog Özséb (†1273) esztergomi kanonok nevéhez fűzi
a hagyomány.
Az alapszintű szellemi képzésről az esztergomi káptalani iskola gondoskodott,
a külföldi, magasabb iskoláztatást a Budai János esztergomi kanonok, barsi főesperes
(†1427) által alapított Collegium Christi segítette elő. Vitéz János érsek (1465-1472) pedig
egyetemet alapított Pozsonyban, Academia Istropolitana néven.

4

Magyar Katolikus Almanach. Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest, 2000. 18-19. (A továbbiakban:
Almanach, 2000.); Magyar Katolikus Lexikon III. SzIT, Budapest, 1997. 352. (A továbbiakban: Lexikon)
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A törökök 1543-ban elfoglalták Esztergomot, de az érsekség még a város
elfoglalása előtt székeskáptalanával együtt Nagyszombatba költözött. Így a királyi Magyarországon a szabad királyi státusú Nagyszombat lépett elő a szellemi és katolikus élet
központjává. 1595-ben ugyan sikerült tíz évre visszafoglalni Esztergomot, de véglegesen
csak 1683. október 27-én szabadult fel a török uralom alól.
A főegyházmegye területét alapításától kezdve a sík és dombvidéken magyarok,
a hegyvidéken szlovákok lakták. A 12. és az ezt követő századokban települtek be a szepesi
szászok és a bányavárosok német lakossága, akik a reformáció idején hamar átvették az
evangélikus vallást. Hatásukra a szlovákok jelentős része is Luther követője lett.
A reformációval szemben már Oláh Miklós érsek (1553-1568) felvette a küzdelmet.
Látogatásokat végez az egyházmegyében, négy egyházmegyei zsinatot tart, küldöttséget
küld a tridenti zsinatra, megalapítja 1566-ban az első magyar papnevelő intézetet, a mai
érseki szeminárium ősét. Nagy jelentőségű e tekintetben Telegdi Miklós kezdeményezése
is, aki Nagyszombatban nyomdát alapít a katolikus hit terjesztésére. A rekatolizálás
azonban Pázmány Péter érseksége (1616-1637) alatt bontakozik ki teljességében. Ehhez az
időszakhoz kötődik Szent Kőrösi Márk esztergomi kanonok 1619-ben a protestánsoktól
elfoglalt Kassán elszenvedett vértanúhalála is.
Pázmány Péter megnagyobbítja az Oláh által alapított szemináriumot, Bécsben és
Nagyszombatban kollégiumot létesít Pázmáneum és Adalbertinum néven, 1635-ben pedig
Nagyszombatban egyetemet alapít5. Egyházmegyei, nemzeti zsinatokat hív össze. Kiadja az
Esztergomi Ritualét, a hívek számára imakönyvet szerkeszt. Művét Lósy Imre (1637-1642),
Lippay György (1642-1666) és Szelepcsényi György (1666-1685) prímások vitték tovább.
Lósy és Lippay érsekek nevéhez fűződik a mai Központi Szeminárium ősének, a Collegium
Rubrorumnak a megalapítása, Szelepcsényiéhez pedig a Seminarium Marianumé.
Keresztély Ágost 1714-ben megkapja – érsekutódai számára is – a birodalmi hercegi címet.
A 18. században a főegyházmegyéből kihasították a szepesi, rozsnyói és besztercebányai püspökséget, ezek azonban az egri püspökség 1804-ben történt érseki rangra
emeléséig suffraganeusokként megmaradtak az esztergomi érseki tartományban, amely
a szombathelyi és székesfehérvári püspökségek felállításával (1777) gyarapodott.

5

Török József – Legeza László: A hittudományi kar története 1635-1999. Budapest, 1999.
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Rudnay Sándor prímás (1819-1831) 1820-ban elrendeli a főkáptalan ősi székhelyére
való visszatérését Nagyszombat városából, s velük jön az érsek is hivatali apparátusával
együtt. Rudnay 1822-ben tette le a székesegyház alapkövét. A török pusztítástól épségben
maradt Bakócz-kápolnát kisebb változtatással az új templom szerves részeként építették be.
Rudnay halálával, hétéves széküresedés után Kopácsy érsek (1838-1847) a kupola
felépítésével folytatja az építkezést, majd Scitovszky prímás (1849-1866) szenteli fel és
Simor érsek (1867-1891) fejezi azt be. A székesegyház építése mellett Hild József tervei
szerint megindult a papnevelő építése is. Nagyszombatból áttelepültek az Oláh-féle
Stephaneum teológusai, majd 1885-ben a Szelepcsényi-féle Marianum filozófusai, s így
a két nagyszombati intézmény Szent István Királyról és a Boldogságos Szűz Máriáról
Nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet néven összeolvadt.
A 19. század második felétől, a gyulafehérvári-fogarasi görög katolikus érsekség
felállítását követően az érseki tartomány szűkebb keretek közé szorult. Az 1912-ben
felállított hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye viszont az esztergomi metropóliát
gyarapította.
A főváros rohamos fejlődése következtében szükségessé vált a budapesti helynökség felállítása, amely 1892-ben kezdte meg működését. Az egész egyházmegye területén
e korszak végén 481 plébániát találunk. A főegyházmegye területén a 19. század végén 806
katolikus népiskolában folyt nevelő-oktató tevékenység, ezenkívül 40 női szerzetesház
tartott fenn elemi iskolát.
Az érsekeknek gondjuk volt a magasabb szintű egyházi intézményekre is. Épületet
emeltek a Főszékesegyházi Könyvtár részére, a Keresztény Múzeum anyagát pedig Simor
érsek alapozza meg vásárlásaival.
Az I. világháborút lezáró békeszerződés a Dunától és Ipolytól északra fekvő
részeket az újonnan megalakult Csehszlovákiához csatolta. E területen Nagyszombat
székhellyel adminisztratúra működött 1937-ig, amikor is a Szentszék önálló egyházmegyévé alakította.
Serédi Jusztinián (1928-1945) széles körű kapcsolatainak köszönhető a XXXIV.
Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten történő megrendezése Szent István halálának
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900. évfordulóján, amelyen Eugenio Pacelli államtitkár,6 pápai legátus is jelen volt.
A kongresszus és IV. Béla leányának, Margitnak szentté avatása 1943-ban nagy hatást
gyakorolt a magyar katolikusság lelki életére.7 (l. Az esztergomi érsekek névsora)8

2.1. Nagyszombat, az esztergomi érsekek székhelye (1543-1683)
Amikor 1543-ban az oszmán csapatok elfoglalták Esztergomot, a káptalan és az
érsek Nagyszombatba települtek, amely a következő három évszázadban Esztergom
szerepét vette át. Ott alapította például Oláh Miklós9 érsek (1553-1568) 1561-ben az első
magyarországi jezsuita kollégiumot, majd 1566-ban az első szemináriumot, ott tartották
a 16-17. században az egyházmegyei és egyháztartományi zsinatokat, és ott jelentek meg
1578-tól a katolikus megújulás első magyar nyomtatványai a Telegdi Miklós apostoli
adminisztrátor (1573-1586) által létrehozott nyomdában. A 17. századtól az érsekek
székhelye inkább az ország közigazgatási és politikai központjában, Pozsonyban volt, de
a káptalani és oktatási központ továbbra is Nagyszombat maradt. Pázmány Péter érsek
(1616-1637)10 1635-ben a jezsuita kollégiumot egyetemmé fejlesztette, amelyhez 1667-től
jogi, 1769-től pedig orvosi kar csatlakozott.

2.2. A budapesti, esztergomi és nagyszombati helynökségek (1892-1920)
A 19. század második felétől új feladatot jelentett az egyházmegye számára
a rohamosan fejlődő Budapest pasztorációja, ahol számos új plébánia és templom – köztük
a lipótvárosi Szt. István-bazilika –, 1892-ben pedig három önálló helynökség jött létre:
a budapesti, az esztergomi és a nagyszombati. 1918-1919-ben azonban az érsekek
elvesztették egyházmegyéjük túlnyomó részét, a trianoni béke következtében ugyanis
a Dunától és Ipolytól északra fekvő terület az országhatáron kívülre került. A területen
6
7

8
9
10

Lexikon I., 1994. 171.
FAZEKAS István: Az esztergomi Szent István szeminárium alapítása (1566) és működésének kezdetei.
In: Az Úton és a Strigonium Antigonium című sorozat közös különszáma. Kiadja az Érseki Papnevelő
Intézet és a Prímási Levéltár, 2006. 20-27.
BEKE Margit: Esztergomi érsekek 1001-2003. SzIT, Budapest, 2003.
Lexikon IX., 2004. 981.
Lexikon X., 2005. 712.
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eleinte apostoli kormányzóság működött Nagyszombat székhellyel, majd ez 1937-től önálló
püspökség lett. 11

2.3. Az esztergomi érsekek nagyszombati helynökei (1892-1922)
Az 1892-től 1922-ig terjedő időszakban az esztergomi érsekeknek a következő
nagyszombati helynökeik voltak: Boltizár József püspök, érseki helynök (1886-1893),12
Szilányi Ferenc érseki helynök (1893-1901),13 Jedlicska (Jedlička) Pál érseki helynök
(1902-1916),14 Báthi László érseki helynök (1916-1919)15 és Osvald Richard Ferenc (19191922).16 Ez utóbbi nem csupán nagyszombati helynök volt, hanem az egész Csehszlovákia
területén található esztergomi egyházmegye általános püspöki helynöke is, összekötő
személyként Esztergom és Nagyszombat között.17
3. A besztercebányai püspökség (1776-1950)
Még az egyházmegye létrejötte előttről tudjuk, hogy területén a 13. és 14. században
62 plébánia alakult. A reformáció idejében a terület nagy részén protestánsok működtek,
csak a Rákóczi-szabadságharc után vált ismét dominánssá itt a katolicizmus. A püspökséget
1776. március 13-án hozta létre az Esztergomi Főegyházmegye egy részéből Mária Terézia
javaslatára VI. Piusz pápa a Romanus pontifex bullájával. Püspöki székesegyháza az
egykori jezsuita templom lett, melynek védőszentje egyúttal az egyházmegye védőszentje
is. Az első világháború alatt a Szentszék joghatósága alá helyezték, addig az Esztergomi
Főegyházmegye egyháztartományába tartozott.18
11
12

13
14
15
16
17

18

Almanach I., SzIT, Budapest, 1984. 685.
Lexikon IX. 907., 2004;
BEKE Margit: Az Esztergomi Főegyházmegye papsága 1892-2006. SzIT, Budapest, 2008. 93.
(A továbbiakban: BEKE, 2008.)
BEKE, 2008. 715.
uo. 313.
uo. 58.
uo. 551.
Schematizmus Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Lúč, Bratislava, 2007. 13-18. (A továbbiakban:
Schematizmus)
Lexikon I., 2004. 801.
BOROVI József: Az esztergomi érseki egyházmegye felosztása: A besztercebányai–rozsnyói–szepesi
püspökségek alapítása 1776-ban. Budapest, 2000. (METEM könyvek, 25.)
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Egyházmegyei szemináriuma a besztercebányai Xavéri Szent Ferenc Szeminárium.
Az egyházmegye védőszentje Xavéri Szent Ferenc, székesegyháza a besztercebányai
Xavéri Szent Ferenc-templom. (4. Besztercebánya megyéspüspökei 1776-1950)

4. A rozsnyói püspökség (1776-1918)
A Szent István által alapított esztergomi érseki főegyházmegye északkeleti részéből
alakította ki Mária Terézia javaslatára VI. Piusz pápa a Romanus pontifex bullájával 1776.
március 13-án a rozsnyói püspökséget, melynek területe Gömör, Torna, Abaúj, Nógrád és
Szepes vármegyékre terjedt ki. Az egyházmegyék felállításában Pázmány Péter is
tevékenyen közreműködött. A Rozsnyói Egyházmegye a latin rítusú katolikus egyházhoz
tartozó egyházmegye Szlovákiában. Püspöki székesegyháza a rozsnyói Mária Mennybemenetele-templom, az egyházmegye védőszentje Nepomuki Szent János.19
A trianoni békeszerződés folytán a rozsnyói egyházmegyéből 87 plébánia és
a püspökség székhelye maradt Csehszlovákiában. Az első bécsi döntés után az önálló
Szlovákia területén maradt plébániák jegyzékét az 5. számú melléklet (5. A rozsnyói
püspökség plébániái 1938-1945), a Csehszlovákiától rozsnyói székhellyel együtt Magyarországhoz visszakerült plébániákét pedig a 6. számú melléklet tartalmazza (6. Az első bécsi
döntés után Csehszlovákiától rozsnyói székhellyel Magyarországhoz visszakerült plébániák
1938-1945). Magyarországon a trianoni szerződés és az első bécsi döntés után is 19
plébánia maradt.20
Miután a magyar rész Rozsnyóról való kormányzása akadályokba ütközött,
általános helynököt neveztek ki erre a területre. 1919-től 1927-ig Tornay János sajópüspöki
plébános, 1928-tól Pájer János putnoki plébános volt a magyarrészi helynök. 1937 végétől
nagyjából a kassai részhez hasonlóan alakult a Rozsnyói Egyházmegye magyarországi
részének kormányzása. (8. Rozsnyói megyéspüspökök 1776-1950)

19
20

Schematizmus, 1971. 434-435., Lexikon XI., 2005. 750., BOROVI, 2000.
PILINYI, 1943. 196-199., Almanach I., 1984. 768. (7. A trianoni döntés és az első bécsi döntés után
Magyarországon maradt plébániák)
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5. A szepesi püspökség (1776-1918)
Mária Terézia 1776. január 15-én kelt rendelete értelmében VI. Pius pápa a Romanus pontifex kezdetű pápai bullájával 1776. március 13-án új püspökségeket alapított:
a besztercebányait, a rozsnyóit és a szepesit, leválasztva az esztergomi érsekségről azokat.
A szepesi püspökség a liptói és árvai területekből, illetve a szepesi prépostság (1198-1776)
területeiből alakult alárendelve Esztergomnak.21

6. A nyitrai püspökség 1918-ig
A Nyitrai Egyházmegye a hagyomány szerint az egyik legrégibb egyházmegye
a régi Magyarország területén, így a mai Szlovákia legrégibb egyházmegyéje is. Feltehetőleg még a Nagymorva Birodalom idejében, 880-ban megalakult. Ekkor VIII. János pápa
Industriae tuae bullájával létrehozza a Morva-Pannon Egyházmegyét. Az egyházmegye
biztos alapítása a történelmi források szerint 1110-ben következett be, amikor az esztergomi érsekségből kivonták a területét.22
A püspök a nyitrai várban székel. A püspökség székesegyháza a nyitrai Szent
Emmerám-bazilika. Az egyházmegye védőszentjei Szent Zoerard-András és tanítványa,
Szent Benedek, akiknek maradványai a Szent Emmerám-bazilikában vannak elhelyezve.23

7. A győri püspökség (1001-1918)
A Győri Egyházmegyét első királyunk, Szent István alapította Esztergom és
Veszprém után harmadiknak, valószínűleg 1003-ban. Területének zömét a mai GyőrMoson-Sopron megye tette ki, de eredetileg hozzátartozott a mai Vas megye, valamint
Veszprém és Komárom megye egy része is. Nyugaton Ausztriával volt határos. Az első
székesegyház a mennyekbe felvett Boldogasszony tiszteletére még Szent István idejében
21

22
23

BOROVI, 2000., Lexikon XIII., 2006. 176. (9. A Szepesi Egyházmegye megyés-püspökei 1776-1965;
10. A szepesi püspökség 1925-ben Lengyelországhoz került plébániái).
Lexikon IX., 2004. 903., Schematizmus, 2010. 15-17.
JUDÁK, Viliam: Nitrianske biskupstvo od čias Metodových. Gorazd n.f., Nitra, 2006, 17. (A
továbbiakban: JUDÁK, 2006.) (11. A Nyitrai Egyházmegye megyéspüspökei 880-1988)
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megépült, ahogyan azok a templomok is, amelyek tíz falu hívei számára készültek.
Valószínűleg még a 11. században megépült az úgynevezett lakótorony is a Rába és
a Mosoni-Duna találkozásánál.24
Az egyházmegye első püspökének neve Radla volt, aki 1009-ig állt az egyházmegye
élén. A püspökök sorából ki kell emelnünk Hartvik püspököt (1083-1105), aki Könyves
Kálmán király megbízásából megírta Szent István király életrajzát, és feljegyezte a szent
király utolsó szavait, amelyekkel hazánkat a boldogságos Szent Szűz oltalmába helyezi.
A tatárok elleni muhi csatában adta életét a hazáért Gergely győri püspök (12231241). A tatárok 1241-ben Győrt is elfoglalták, s felégették a templomot és a püspökséget.
Újjáépítése II. Omode (1251-1267) nevéhez fűződik, aki román stílusban új templomot
épített. A román stílusú székesegyházat Dóczi Orbán püspök (1481-1486) fényes, kéttornyú
gótikus templommá alakította át, és gótikus stílusban építette át a püspöki palotát is a benne
lévő kápolnával együtt, amely a püspök neve után Dóczi-kápolna néven ismert.
Győr várát a törökök a mohácsi vereség után nem foglalták el, de a várkapitány
a Bécs ellen vonuló Szulejmán seregétől való félelmében 1529-ben felgyújtotta azt; ekkor
égett le a székesegyház is. Ettől kezdve Győrt a törökök csak „égett városként” emlegették.
A törökök ellen vívott mohácsi csatában vesztette életét Paksy Balázs (1525-1526) győri
püspök is.
A város 1598-ban történt felszabadulása után a püspök nem térhetett vissza saját
épületébe, továbbra is a várkapitány lakott benne. A székesegyház újjáépítését Naprági
Demeter (1607-1619) püspök kezdte meg. Ő hozta a Szent László király fejereklyéjét
tartalmazó hermát Erdélyből Győrbe. A 17. század végén jeles esemény színhelye lett
a székesegyház. Lynch Valter clonferti ír püspök a katolikusokat ért üldözés elől kénytelen
volt hazájából elmenekülni. Egy képet hozott magával, amely a Szűzanyát ábrázolja
a gyermek Jézussal. A száműzött püspök Bécsben találkozott Püsky János (1651-1657)
püspökkel, aki meghívta őt Győrbe, és kinevezte helynökévé. A püspök itt élt 1655-ben
bekövetkezett haláláig. A képet a győri székesegyházra hagyta, amelyet az északi mellékhajó falán helyeztek el. Keresztély Ágost (1696-1725) püspök idejében, 1697. március
17-én reggel 6 órától 9 óráig a képen a Szűzanya szeméből véres könnyek gördültek alá.
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A kendőt, amellyel a véres könnyeket letörölték, a püspök ezüstkeretbe foglaltatta,
hitelesítéssel látta el, és a székesegyház kincstárában őrzik.
A székesegyházat Zichy Ferenc püspök (1742-1782) díszítette fel úgy, ahogyan az
ma is látható. Építésze Hefele Menyhért, festőművésze pedig Franz Anton Maulbertsch
volt. Zichy a püspökvár épületét visszaváltotta az államtól, újabb emeletet húzatott fel rá,
s a tornyot a mostani magasságig emeltette. Zichy püspöksége idején, 1777-ben állította fel
Mária Terézia a szombathelyi püspökséget. Az egyházmegye Vas vármegyéhez tartozó
részét a szombathelyi püspökséghez, a Veszprém vármegyei részt pedig a veszprémi
püspökséghez csatolták.
Az 1. világháború után, a trianoni békeszerződés következtében az egyházmegye
nyugati részéből 99 plébánia Ausztriához került. Ezekből alakult ki a mai Burgenlandi
Egyházmegye.
A győri püspökség mellett kezdettől fogva működött a székeskáptalan. Szent László
király idejében már hiteleshely volt, vagyis a lakosság birtok- és peres ügyeit intézte. 1777ben Mária Terézia Sopronban társaskáptalant alapított öt stallummal.
Az egyházmegye papjainak képzése kezdetben a káptalani iskolában történt, majd
később a jezsuiták vették át ezt a feladatot. Emellett nagyon sokan tanultak külföldi
egyetemeken is. Széchényi György 1624-ben megépítette az első szemináriumot. Az 1763as földrengés után Zichy Ferenc püspök újjáépíttette, és itt kapott helyet a könyvtár is.
Széchenyi Miklós püspök 1910-ben új, modern szemináriumot építtetett, a régi pedig
a főiskolai előadások helye lett, és a tanárok lakásául szolgált. Az „öreg szemináriumban”
jelenleg az Egyházmegyei Papi Otthon, az Egyházmegyei Kincstár és a Könyvtár működik.

8. A Pannonhalmi Főapátság (1000-1918)
996-ban Géza fejedelem Csehországból érkező szerzeteseket telepített le Pannónia
Szent Hegyén. A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt monostor a fejedelmi alapítás
szándéka szerint a középkori Európa kultúrájának keleti hídfőállása lett. Falai között
rendszeresen megfordult Szent István (1000-1038), az első magyar király is.
Uros apát (1207-1243), a ma is meglévő templom építtetője visszaverte a mongolokat a monostor-erőd falai alól. Tolnai Máté apátsága idején Pannonhalma kiemelt helyet
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kapott a magyarországi bencés monostorok között, és 1541-től főapátsággá vált. A török
hódoltság másfél évszázada alatt azonban hosszabb-rövidebb időszakokra a szerzeteseknek
menekülniük kellett. Csak ezt követően indulhatott meg a megrongált épületek helyreállítása. Sajghó Benedek főapátsága alatt jelentős barokk építkezés folyt a monostorban.
A 18. század, a felvilágosodás évszázada a szerzeteséletben is éreztette hatását. Az
állam és az uralkodók a szerzetesközösségek működését a közvetlen hasznosság szerint
ítélték meg, és lényegében csak azoknak a rendeknek a létjogosultságát fogadták el, amelyek betegápolással vagy tanítással foglalkoztak. Mivel az a hagyomány, amelyet Szent
Benedek Regulája képviselt, nem a közösség munkájára, hanem magára a közösségi életre
helyezi a hangsúlyt, II. József 1786-ban beszüntette a magyar bencés kongregáció összes
házának működését. Az 1802-ben visszaállított rend elsődleges munkaterületül a középiskolai oktatást kapta. 1945 után a rend birtokait és a bencés iskolákat is államosították.
1950-től azonban újra engedélyezték a győri és a pannonhalmi gimnázium működését.
A szerzetesközösség a nehéz években is hűségesen végezte munkáját. (14. A pannonhalmi
főapátság főapátjai 1802-1978; 15. A Pannonhalmi Főapátságtól elcsatolt részek 10001978)
9. Az Egri Főegyházmegye (1009-1918)
A Szent István király által az esztergomi érsekség felállításakor létrehozott és annak
joghatósága alá rendelt egri püspökség alapításáról nem maradt fenn korabeli okirat. Egy
1271-ben V. István király által kiadott oklevél szerint a püspökség kiváltságait felsoroló
oklevelek a tatárjárás idején elpusztultak.25
Az egyházmegye az alapítás idején nyolc vármegyei területet foglalt magában:
Abaújvár, Borsod, Hevesújvár, Kis-Szolnok, Szabolcs, Ung, Zaránd és Zemplén vármegyéket. Ezekhez a 13. században a vármegyévé szerveződött beregi és ugocsai részek
csatlakoztak, később Máramaros, Szatmár, Torna, a 14-15. században a keresztény hitre tért
Jászság, majd pedig a Nagykunság is. Délen lenyúlt egészen Ajtony szállásterületéig, és
e déli rész maradványaként egészen a 18. század derekáig pankotai főesperesség néven egy
keskeny csík húzódott a bihari-váradi és a csanádi püspökségek között, amely csak 1750
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táján lett a csanádi püspökség része. Főesperességei kezdetben: az abaújvári, beregi
(borsovai), borsodi (székesegyházi), hevesi, máramarosi, pankotai (Zaránd-Arad megyei),
patai, szabolcsi, szatmári, tarcafői (sárosi), ugocsai, ungvári és zempléni. 1334-ben a pápai
tizedszedők 13 főesperességben 821 plébániát írtak össze.
Eger 1596-ban történt török megszállását követően az 1597. február 2-án zárult
pozsonyi országgyűlés a székvárosából elmenekülni kényszerült káptalan új székhelyéül
Kassát jelölte ki. 1613. február 24-én a pozsonyi országgyűlés ismét új helyet jelölt ki
a káptalan helyéül Jászón, ahová március elején át is költözött. Innen 1649-ben ismét
Kassára ment, és itt is maradt Eger török uralom alól való felszabadulását követő
visszaköltözéséig.
Az egyházmegye török uralom utáni helyzetét jól tükrözik az 1699-es állapotok.
E szerint Heves és Külső-Szolnok vármegyében, valamint a Jászságban 27, Sárosban 22,
Zemplénben 19, Abaújban 13, Borsodban 6, Ungban 3, Szatmárban 3, Szabolcsban 2,
Beregben 2, Ugocsában 1, Máramarosban 1, Zarándban 1, a jászói prépostságban 5,
a lelesziben 3, vagyis mindössze 108 betöltött plébánia volt. A 92 egyházmegyés pap
mellett 16 szerzetes és 10 licenciátus látta el a teendőket. Száz esztendővel később, vagyis
Eszterházy püspök halálakor, 1799-ben 353 plébánia és 66 lelkészség volt a közel félmillió
katolikus hívő ellátására.
A 18. században többször felvetődött a nagy kiterjedésű egyházmegye felosztásának
gondolata. Az első kísérlet Erdődy Gábor püspök idejében volt, amikor is 1733-ban
tárgyalások kezdődtek a megvalósítására vonatkozóan, de az végül a káptalan ellenkezése
miatt nem valósulhatott meg. A káptalan ugyanis a prímással együtt azon a nézeten volt,
hogy nem több püspökre, hanem több lelkipásztorra van szükség. 1745-ben Mária Terézia,
majd 1787-ben II. József is eredménytelenül próbálta meg a felosztás keresztülvitelét.
Végül Eszterházy Károly 1799-ben bekövetkezett halála után a püspöki
széküresedés idején megtörtént a felosztás. VII. Pius pápa 1804. augusztus 9-én írta alá azt
a bullát, amely az addigi egri püspökség területéből létrehozta a kassai és szatmári
püspökségeket, az Egri Egyházmegyét pedig érseki rangra emelte. Az egri érsekség
4 főesperesi és 18 alesperesi kerületből állt, amelyekben 150 plébánia, 20 helyi káplánság
és 71 segédlelkészi hely volt, a római katolikus hívek száma pedig elérte a 260 ezret.
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Az 1. világháborút lezáró trianoni békeszerződés életbelépését követően a kassai,
rozsnyói és szatmári püspökségek területéből Magyarországon maradt részeket a pápa
1982. május 22-én kiadott dekrétumával az Egri Főegyházmegyéhez csatolta. Ez az állapot
azonban csak egy évtizedig maradt fenn.26 (16. Egri megyéspüspökök és érsekek 10091950)
10. A kassai püspökség (1804-1918)
A Kassai Egyházmegyét 1804. március 23-án alapította II. Ferenc osztrák császár és
magyar apostoli király. VII. Pius pápa megerősítő bullája, az In universa gregis dominici
cura 1804. augusztus 10-ei keltezésű. Ennek értelmében Abaúj, Zemplén és Sáros
vármegyéket kihasították az egri püspökségből és Kassa székhellyel új egyházmegyét
alakítottak, az egri érsekség alá rendelt püspökségként. Az újdonsült egyházmegye tehát az
Egri Egyházmegyéből való kiszakítás révén keletkezett, ezzel egy időben az Egri
Egyházmegyét érseki rangra emelték. A Kassai Egyházmegyének 1918-ig tíz megyéspüspöke volt.27 (17. Kassai megyéspüspökök 1804-1950)

11. A szatmári püspökség (1804-1918)
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye az Egri Egyházmegyéből lett 1804-ben
kiszakítva. Eredetileg Szatmár és Máramaros vármegyék mellett Ung, Ugocsa és Bereg
vármegyét is magában foglalta, továbbá néhány Szabolcs vármegyei községet is.
A Szatmárnémeti Római Katolikus Egyházmegyét a Kassai Egyházmegyével egy időben,
1804. március 23-án alapította II. Ferenc osztrák császár és magyar apostoli király az Egri
Egyházmegyéről való leválasztással, anélkül, hogy erről az akkori pápát, VII. Piust
értesítette volna. Az egyházmegye megalapítását szentesítő pápai bulla éppen ezért majd fél
évvel később, 1804. augusztus 9-én kelt (a Kassai Egyházmegyét létrehozó bulla pedig
a rákövetkező napon, augusztus 10-én).
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A két egyházmegye kiszakítását az Egri Egyházmegye túlnépesedése indokolta.
A császár ezért az Egri Egyházmegyét érseki főegyházmegyévé emelte, alája rendelve
a belőle kiszakított egyházmegyéket.
Megalakulásakor az egyházmegye 24 815 négyzetkilométer területű volt, magában
foglalta Szatmár, Máramaros, Ugocsa, Bereg és Ung vármegyék plébániáit. Székhelye már
ekkor is Szatmárnémeti volt, első püspöke pedig Fischer István lett. Az egyházmegyéhez
60 plébánia tartozott, melyek a világháborúkat követően különböző országok területére
kerültek.28 A szatmári püspökség 1918-1939 között három állam területére került. (21. A
Szatmári Egyházmegye püspökei 1804-1950; 22. Románia – Szatmár püspöki székhely és
44 plébániája 1918-1939; 23. Csehszlovákia – a szatmári püspökség kárpátaljai plébániái
1918-193929; 24. Magyarország – a szatmári püspökség fehérgyarmati esperessége és
néhány további plébániája 1918-1939)30
Ez idő alatt többször is változik az egyházmegye státusa. Előbb Szatmár–
Nagyváradi Egyházmegye néven (közvetlenül a Szentszéknek alárendelve) egyesítik
a váradi egyházmegyével egy, a Szentszék és a román állam között megkötött konkordátum
alkalmával. 1940-ben azonban újra szétválasztják (ekkor Észak-Erdély visszacsatolása
révén újraegyesül a történelmi egyházmegye), majd 1948-ban újra egyesítik (de ekkor már
püspököt sem neveznek ki az élére). A kommunista állam hamarosan egyoldalúan
felmondja a konkordátumot, hivatalosan nem ismeri el az egyesített egyházmegyét sem.

12. Összegzés
A fejezet törzsanyagának és függelékének alapos áttanulmányozása után a 20. század egyházkormányzati, elsősorban eszmei vonatkozású nehézségeivel szembesülünk.
Ebből kitűnik, hogy a Szent István-i egyházi tartomány 1776-ig érintetlen maradt, ekkor
azonban Mária Terézia új egyházmegyéket hozott létre, majd 1804-ben még újabbak kelet-
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A szatmári püspöki egyházmegye Emlékkönyve 1804-1904. Szatmár, 1904. 8-10. (A továbbiakban:
Szatmári emlékkönyv), Lexikon VI., 2000. 236-246., Lexikon XII., 2003. 619.
SZENDREY Anita: A beregszászi római katolikus egyház története 1938-1963, Beregszász, 2009. 1-17.
PILINYI, 1943. 202-203. (25. Az első bécsi döntés után Csehszlovákiától és a második bécsi döntés után
Romániától Magyarországhoz visszacsatolt területek 1941-1945)
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keztek. A legfiatalabb egyházmegye, Kassa esetében jelent meg a legtöbb szakirodalom,
mert 1925-ig volt püspöki folytonosság és a levéltár rendezett maradt, ami a kutatómunkámat nagyban elősegítette.
A legnagyobb változást Trianon idézte elő. A 20. században az országhatárok megváltoztatása, majd az ismétlődő politikai és eszmei változások gyakran okoztak egyházkormányzati nehézségeket, nem ritkán eszmei téren is. Ezekre a szenci esperesi kerület
1903-1944 között megőrzött jegyzőkönyvei részletesen kitérnek. A két világháborút követő
politikai és egyháztartományi határok eltérése évtizedeken keresztül igénybe vette a Vatikán diplomáciáját, amely végül is 1978-ban rendezte el eme területek egyházi közigazgatását. Majd három évtizeden át kísérlet folyt a már önálló szlovák provincia, azaz egyháztartomány31 felosztására, amelyre 2008. február 14-én XVI. Benedek pápa dekrétuma alapján
került sor.

31

Lexikon II , 945.

27

II. Csehszlovák fennhatóság alatt – 1918. október 28. – 1938. november 1.
1. Bevezetés
A demokrácia és a szociális rend az államalkotó cseh nép viszonylatában
érvényesült, s fordított értelmet kapott, mihelyt a bekebelezett kisebbségekről volt szó.
Gyárüzemeket fojtottak meg, a magyar munkás vándorbotot foghatott. Tízezrével hozták
a morva és szlovák telepeseket a magyar kisgazdatársadalom helyére. A magyar középosztály jelentékeny részét megfosztották állampolgárságától, s ezzel elvették létalapját.
A népszámlálás erőszakos módszereivel százezernyi magyart igyekeztek eltüntetni. Az
erőszakos közigazgatási átcsoportosítás révén a járások egész sorát megfosztották magyar
jellegétől, s ezzel eme járások magyarságát megfosztották a magyar nyelvhasználat jogától.
Az addigi magyar területeket is behálózták szlovák állami iskolákkal, és a gyermekek ezrei
kényszerültek idegen tannyelvű intézetekbe. A magyar történelem ellenséges és elferdített
beállítása útján az ifjúság elidegenítésére törekedtek. Társadalmi egyesületek mezébe
öltöztetett hivatalos személyek által félhivatalosan irányított szervek működtek a társadalomban.
A felvidéki magyarság két alapvető szempontot tartott szem előtt. Az egyik a nép
megelégedettsége és az áldozathozatal, ami nélkül elképzelhetetlen volt a jövő építése.
A másik szempont a munkáskérdés fontossága. XIII. Leó pápa ugyanis 1891. május 15-én
a Rerum Novarum hatalmas körlevelével állt ki az egész világ elé, hogy felemelje
védőszavát az elnyomottak és a kizsákmányoltak érdekében a munkaadóval szemben.
Negyven év múlva, 1931. május 15-én XI. Pius pápa a Quadragesimo Anno című enciklikában megismétli XIII. Leó tanítását, mert látta, hogy az első világháború után sincs meg
a nemzetek nyugalma. Szükséges volt a mezőgazdasági ipar, a házi-, fonó-, szövő- és
textilipar kiépítése. Nemzetgazdasági szempontból rendkívül fontos volt a Nyitra, Zsitva,
Garam, Ipoly, Hernád, Latorca és a többi folyó szabályozása.
Az állam, az egyház és a társadalom közös feladata volt a társadalmi jólét építése:
intézményekkel, hatósági intézkedésekkel és elsősorban törvényekkel.
Ebben a fejezetben arra a jogbizonytalanságra, olykor létbizonytalanságra szeretnék
rámutatni, amellyel az I. világháborút követően a felvidéki katolikusoknak az új határok
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között szembesülniük kellett. Küldetésük a gazdasági, egyházi és kulturális önszerveződés
és azoknak a feltételeknek a megteremtése volt, amelyek közt a társadalmat formálni
tudták. Ehhez ősi tapasztalataival és a természetfölöttibe vetett hitével az egyház is
hozzájárult.
Az 1917-ben kihirdetett CIC akkor lépett érvénybe, amikor a külhoni magyarság új
határok között kezdte szervezni az életét. A fejezet ezért fokozott figyelmet szentel az
egyes püspökségek területén élő és tevékenykedő hívek és papság új körülmények közötti
szervezkedésének, valamint a segítőkész néptanítók tevékenykedésének, akikre az új
nemzedék oktatásának és nevelésének feladata hárult. Jogfilozófiai szempontból akkoriban
gondot jelentett az egyházi vagyon, a kegyúri jog, az iskolai alapszabályok és az
egyházközségek autonómiájának értelmezése, ezért a különböző egyházi- és kulturális
rendezvényeken elsősorban ezeknek a kérdéseknek a megvitatása, tisztázása került színre.
Minden hiányosságuk ellenére a maguk szerkesztette tanítási vázlatok, hittankönyvek,
hittankurzusok segítségével a katolikus iskoláknak is sikerült a fellépő nehézségeket
áthidalniuk. A papképzés az általunk tárgyalt korszakban Komáromban kezdődött,
Nagyszombatban folytatódott és végül Pozsonyban ért véget.
Az új Nagyszombati Apostoli Kormányzóságot nemzetiségi alapon többször is
megpróbálták kettéosztani, ám ez egyházjogi szempontból kivitelezhetetlen volt. Az
egyháznak ugyanis a lelkipásztori tevékenység, a templom- és iskolaszentelések, az
egyházzenei események, a népmissziók és a felvidéki zarándoklatok segítségével sikerült
magát megszerveznie. Az egyházi írók és kiadók, a sajtó, a Szent Pál Társaság, a Szent
Ágoston Társulat és a különböző irodalmi tevékenységek folytán tartotta a lelket az itteni
magyar hívekben. Országos rendezvények, egyesületek és társulatok jöttek létre, amelyek
munkájába az akkori sajtótörténeti dokumentumok tükrében némi bepillantást nyerhetünk.
Külön értékét képezik ennek a kornak a szenci esperesi kerület papi rekolekcióinak azon
jegyzőkönyvei, amelyek rávilágítanak az akkori küzdelmekre; ennek a kordokumentumként
szolgáló kiváló levéltári anyagnak a tanulmányozása elengedhetetlen a vonatkozó
szakirodalom mellett.
Összességében elmondható, hogy a kor lelkiségét az ún. felvidéki szellem
jellemezte.
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Szólnunk kell még a komáromi iskolaügyről. A bencés gimnázium (igazgatója
a szóban forgó időszak húsz éve alatt Gidró Bonifác – 1940 és 1950 között tihanyi apát –
volt) országosan igen jó hírnévnek örvendett. Tanulóinak száma az évek folyamán 300-ról
700-ra emelkedett, és voltak tanítványai Kárpátaljáról, de Sáros, Túróc és Liptó megyékből
is. Volt ezenkívül Komáromnak katolikus és református tanítóképzője, siketnéma iskolája,
kiváló polgári fiú- és leányiskolája, nagy múltú virágzó három elemi iskolája. A pedagógusok a vallásfelekezetek lelkészeivel együtt mindenkor áldozatos és igen értékes kulturális
munkát végeztek a város kulturális és vallásos egyesületeiben. Az utolsó években a szlovák
és cseh kisebbség kierőszakolta, hogy a szlovák elemi és polgári iskolák mellé még szlovák
gimnázium is létesüljön, de ez már nem volt hosszú életű.

2. Egyháztartományi iratok
Az elkövetkező fejezetekben az egyes egyházmegyéket vizsgálom meg a rendelkezésemre álló levéltári iratok alapján a szóban forgó kritikus időszakban.
A nagyszombati adminisztrátortól arról értesülhetünk, hogy Margorin István,32
a volt németi (Hontianske Nemce) plébános 1918-ban Kelet-Szlovákiát független köztársasággá és magát annak elnökévé proklamálta, majd a cseh csapatok elől Budapestre, onnan
pedig később Amerikába menekült, s majd állítólag újra Szlovákiában tartózkodik.
Megtudhatjuk továbbá azt is, hogy az új államból kitoloncolták Gyetven Pál33
kistapolcsányi és Szili Vince34 nagyemőkei plébánosokat, Trubínyi János35 dunamocsi
plébánost, országgyűlési képviselőt pedig 1919-ben a Vörös Hadsereg katonái falujában
kegyetlen módon felakasztották egy Duna menti fára. Hasonló sors várt a lévai származású
Kucsera Ferencre36 is, aki mártírhalált halt a Tanácsköztársaság alatt és boldoggá avatása
folyamatban van.
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Schematizmus, 1948. 351., BEKE, 2008. 464.
ASV. Arch. Nunz. Cecoslovacchia Indice 1229, Busta 35, Fasc. 10, ff 4, 1923. október 27. (A továbbiakban ASV)
Schematizmus, 1948. 336., BEKE, 2008. 241.
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Az esztergomi érsekség szlovenszkói részeire vonatkozó iratokban arról is
olvashatunk, hogy – 1919. augusztus 30-án – a pozsonyi káptalan a bécsi nuncius védelmét
kéri a cseh vallásügyi rendelkezésekkel szemben.
Tudomást szerezhetünk arról, hogy Edvard Beneš tiltakozik a nagyszombati és
a rozsnyói apostoli adminisztrátorok, Jantausch Pál és Bubnics Mihály kinevezése ellen,
Medveczky Károly egyházügyi kormánytanácsos pedig Hlinka András érdekében jár
közben, akit szívesen látott volna a szlovák állam valamelyik püspöki székében.37
Nagyszombatban 1925. június 14-én püspökszentelés volt. „A nagyszombati apostoli kormányzóság és a rozsnyói egyházmegye apostoli adminisztrátorait a szentatya
kinevezése s megbízása alapján püspökké szentelték. Jantausch Pál dr., a nagyszombati
apostoli adminisztratúra püspöke lett, aki 1870. június 27-én született a Fehér Kárpátok
aljában fekvő Verbó (Vrbové) községben. A rozsnyóiak új főpásztora Csárszky József lett,
aki Egbellen (Gbely) született 1886. május hó 9-én.” 38

2.1. A Nagyszombati Apostoli Adminisztratúra (1922-1939)
Az Apostoli Szentszék 1922. május 29-én hozta létre a Nagyszombati Apostoli
Kormányzóságot, amelyet apostoli kormányzó irányított.39
A szóban forgó időszak nagyszombati püspökei: Jantausch Pál, aki 1922. május 29étől a Nagyszombati Apostoli Kormányzóság első kormányzója, 1923-ban apostoli
protonotárius, 1925. március 30-án pedig c. prieni püspökké nevezték ki. Püspökké
Kmetyko Károly szentelte 1925. július 4-én Nagyszombatban, ahol is 1925 és 1947 között
működött püspökként.40 Buzalka Mihály segédpüspök (1938-1961)41 Pozsonyban székelt
a papi szeminárium lektoraként, majd tábori püspökként tevékenykedett. Lazík Ambrus
(1949-1969).42 Lazík Ambrus volt az egyházmegye történetében a második és egyben
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ASV, Busta 27, Fasc. 1
Szűz Mária Új virágoskertje IV. (1925) 7-8. sz., 147-149. (A továbbiakban SZMÚVK)
Schematizmus, 2007. 13-18.
BEKE, 2008. 14.
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utolsó megyéspüspök, aki magyar-szlovák vonatkozásban kettős kötődéssel rendelkezett,
mindemellett cselekedeteit és döntéseit az egyforma távolságtartás jellemezte.43
A nagyszombati püspökség az első bécsi döntés után sem került vissza Esztergomhoz, az önálló szlovák állam területén maradt.

2.2. A Nagyszombati Apostoli Adminisztratúra általános helynökei (1922-1950)
A Nagyszombati Apostoli Kormányzóság megalakulásától kezdve 1950-ig a következő általános helynökök álltak az adminisztratúra élén: Jantausch Pál44 (1922-1925), aki
az első apostoli kormányzó volt. Halász Vendel45 1926-ban lett a nagyszombati adminisztratúra általános elnöke, aki egyúttal a szeminárium rektora és a morális teológia tanára
volt a teológián, egészen 1927. február 9-ei haláláig. Nečesák Károly46 1927-től 1931-ig
általános helynök, Minarik János,47 aki 1928-tól a nagyszombati Szent Cirill és Metód
Szeminárium vicerektora, 1936-ig volt általános helynök Csehszlovákiában, 1940-től pedig
a szlovák részen. Lazík Ambrus48 1936 és 1939 között volt a nagyszombati adminisztratúra
általános helynöke.

3. A besztercebányai püspökség (1918-1938)
Radnai Farkas besztercebányai püspök kitoloncolásáról szerezhetünk tudomást
abból a levélből, amelyben a püspök 1919. virágvasárnapján a bécsi internunciust49
tájékoztatja kitoloncolásának részleteiről. Hozzá hasonlóan Grosch Adolf besztercebányai
kanonok kiűzésére is sor került, ezt követően pedig Jozef Blaha kinevezésének kánoni
processzusa következett – tudhatjuk meg a korabeli iratokból.
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Őt követte Gábriš Gyula (1973-1987), aki az önálló szlovák katolikus provincia első érseke volt.
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4. A rozsnyói püspökség (1918-1938)
Medveczky Károly egyházügyi kormánytanácsos – 1919 júliusában-novemberében
– azzal a kéréssel fordul a bécsi internunciushoz, hogy járjon közbe Balás Lajos rozsnyói
püspök elmozdítása ügyében, és helyére Kohúth János besztercebányai helynököt tegyék.50
Kérése azonban – amint azt a vonatkozó iratokból megtudhatjuk – nem talált meghallgatásra. Egy másik rozsnyói püspökséget érintő dokumentumból viszont arról értesülhetünk, hogy Balás Lajos püspök halála után utódjául Csárszky Józsefet nevezte ki
a Szentszék, egyházkormányzati váltás következett be.51
Bubnics Mihály apostoli kormányzó 1926. május 11-én kérvénnyel fordult
a pápához, amelyben az esztergomi birtokokat kéri a rozsnyói püspökség, a káptalan,
a szeminárium és a Koháry Alapítvány számára.52
1926. október 30-án Tapolcsányban szélsebesen terjedt el az örvendetes hír, hogy
a Szentszék monsignore Bubnics Mihály53 tapolcsányi esperesplébánost scillitanumi
püspöki címmel a rozsnyói egyházmegye apostoli adminisztrátorává nevezte ki, s egyúttal
az eddigi rozsnyói apostoli adminisztrátort, Csárszky József püspököt hasonló minőségben
Kassára helyezte át.54
Az egyházi rendezvényekről szóló tudósítások közt tallózva akadtunk rá arra a hírre, amely arról tájékoztat, hogy Rozsnyón fényesen megünnepelték a szlovenszkói katolikusság Szent Nétus, a rozsnyói egyházmegye védőszentjének jubileumát. „Rozsnyón Szent
Nétus jubileumával kapcsolatban mintegy száz község búcsúsai vettek részt három püspök
– Bubnics Mihály, Csárszky József, Jantausch Pál – és három egyházmegye papságának
részvételével az ünnepségen.”55
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5. A szepesi püspökség (1918-1938)
A vonatkozó iratok a szepesi káptalani helynök megválasztásáról, a Krakkóhoz
csatolt plébániákról, a podolini és rózsahegyi piarista rendházak ügyéről, valamint Ján
Vojtaššák szepesi püspök kinevezésének és kánoni perének iratairól szólnak.56
A szepesi püspök 1924. május 14-én a szepesi káptalan ügyében levelet intézett
Francesco Marmaggi prágai nunciushoz, amelyben kifejti, hogy kanonokjai kinevezése
során a kánonok értelmében szabadon jár el, és a magyar apostoli királyi jogosítványokat
magának vindikáló államhatalomnak ebbe beleszólása nem lehet.57
A plébániák átcsatolása ügyében a szepesi egyházmegyéből a krakkóiba a varsói
nunciatúra és a szepesi főpásztor váltott levelet. A Párizs környéki békeszerződések
értelmében Lengyelországhoz került magyar területek egyházjogi helyzetét az 1925. évi
Vidum Poloniae unitas kezdetű bulla rendezte és csatolt el ezáltal 19 plébániát Szepestől.
A rendelkezés egyúttal név szerint a többi 16 papot is érinti, akik szintén Krakkóhoz
kerültek; többek közt Macha Károly, Machay Ferdinánd, Nyulász Mihály, Uray Ferenc és
mások.58

6. A nyitrai püspökség (1918-1938)
A nyitrai püspökség tekintetében felkutatott iratokban egyebek mellett az áll, hogy
Battyhány Vilmos püspök 1918. december elején lemondólevélben fordult a pápához és
a bécsi internunciushoz, amelyet az egyre erősebb cseh megszállásra hivatkozva azzal
indokolt, hogy ez idáig az egyházi kormányzáshoz és közigazgatáshoz elegendő volt
a magyar nyelv ismerete, most azonban egyre erősebb az igény a szlovák nyelv
használatára.
A dokumentumokból megtudhatjuk azt is, hogy a püspök hatályon kívül helyezte az
1919. márciusi zsolnai papi gyűlés határozatait. A Zsolnán 1919. január 17-én összegyűlt
szlovák papok ugyanis kérvényt juttattak el a bécsi nunciushoz, amelyben azt kérték, hogy
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Fischer-Colbrie Ágostont kivéve mozdítsák el helyükről a felvidéki magyar püspököket. De
röviddel ezután Fischer-Colbriet is kitoloncolták. Amint azt a rendelkezésre álló iratokból
megtudhatjuk, a káptalan és a püspöki helynök kiálltak főpásztoruk mellett. A későbbiek
folyamán került sor a káptalani helynök választására, ezután Karol Kmeťko lehetséges
püspökutód processzusa és az egyházmegye irányításának átvétele következett, ezt követte
az első püspöki körlevél kiadása59 – értesülhetünk a nyitrai püspökséget érintő eseményekről.

7. A kassai püspökség (1918-1938)
A trianoni határ kettéosztotta a történelmi kassai egyházmegyét: Csehszlovákia
területére esett 115 plébánia és a püspökség székhelye.60 (18. A kassai püspökség
csehszlovákiai plébániái 1918-1939)61
A magyarországi terület kormányzása 1918-tól 1937-ig Kassáról történt az ott lakó
püspök magyarországi helynöke, Payer Ferenc sátoraljaújhelyi apátplébános által. 1937
végén az Apostoli Szentszék rendeletére Serédi Jusztinián vette át a magyarországi rész
kormányzását, s nevében Meszlényi Zoltán62 vitte helynökként az ügyeket 1939 végéig.63
A kassai egyházmegyére vonatkozó iratok szerint Fischer-Colbrie Ágost kassai
püspök 1919. október 20-án levélben fordult a bécsi nunciushoz, melyben többek közt
tudatja vele, hogy egyházmegyéjéből 14 esperesi kerületet Csehszlovákiához, 4-et pedig
a püspöki birtokok jó részével együtt Magyarországon hagytak.64
A további iratokból Fischer-Colbrie Ágoston 1921. márciusi-áprilisi római útjának
részleteiről olvashatunk és tudomást szerezhetünk arról is, hogy a püspök a későbbiek
folyamán kormányzati támadásoknak volt kitéve. Különböző vádiratok jelentek meg ellene,
Fischer-Colbrie ez ügyben több levelet is ír Francesco Marmaggi prágai nunciusnak.
Levelében tájékoztatja a nunciust betegségéről, s tudatja vele, hogy Balatonfüreden kívánja
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kúráltatni magát. A püspök leveleiben arról is ír a nunciusnak, hogy úgy érzi, a csehek
a halálát várják. 65
Hartsár István nagyprépost, általános helynök is több levelet írt a nunciatúrára,
amelyekben beszámol a püspök súlyosbodó betegségéről, majd annak haláláról, illetve ezt
követően káptalani helynökké való megválasztásáról és az egyházmegye – beleértve
a magyarországi részeket is – kormányzásának átvételéről.66 A Fischer-Colbrie püspök
haláláról és temetéséről számos újságcikk is hírt adott.

8. A Szatmári Apostoli Adminisztratúra (1918-1938)
1918-tól Székely Gyula mérki plébános püspöki helynökként, majd 1928-tól 1933ig apostoli kormányzóként; 1938-tól 1942-ig pedig Madarász István kassai megyéspüspök
működött apostoli kormányzóként a szatmári püspökség ezen a területén. Az egyesült
egyházmegye kormányzását 1942-ben Scheffler János szatmári megyéspüspök vette át.
Scheffler püspök megbízásából 1945-től a magyar részen Barót Mihály fehérgyarmati
plébános látta el a kormányzóság teendőit, majd halála után, 1951. április 16-ától dr.
Czapik Gyula egri érsek volt ennek a résznek az apostoli kormányzója, 1952. április 19-étől
pedig ordináriusa.
A Kárpátaljára vonatkozó iratokat Clemente Micara prágai nunciushoz67 is
eljuttatták, aki ezek alapján tájékozódott Kárpátalja autonómiájának68 1919-1923-as
vonatkozásairól.69 A szatmári egyházmegye szlovákiai területére vonatkozó iratok értelmében Tahy Ábrahám ungvári plébánost apostoli adminisztrátorrá nevezték ki, de szó van
az iratokban Heller Ernő, volt nagyszőllősi káplán kiutasításáról is.70
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9. Egyházkormányzati iratok
A püspöki konferenciák irataiból, köztük a szlovákiai püspökök 1922. április
20-21-ei garamszentkereszti ülésének jegyzőkönyvéből tudomást szerezhetünk arról, hogy
a budapesti szemináriumi helyekről való lemondás fejében igényt tartanak többek közt
a bécsi Pázmáneum egészére, ám a kérdés eldöntését a Szentszék bölcsességére bízzák. Az
iratok tartalmazzák Pietro Gasparri államtitkár 1922. június 13-ai, nunciushoz eljuttatott
jegyzékét is, melyben abbéli rosszallásának ad hangot, hogy a szepesi és a nyitrai püspökök
kánonjogellenes módon maguknak igénylik az apostoli királyi jogosítványokat, kiváltképpen a káptalani helyek betöltését illetően.71
A kor valláspolitikai vonatkozásainak tekintetében véleményem szerint az alábbi
összegző jellegű iratok a legfontosabbak:
– Medveczky Károly egyházügyi kormánytanácsos 1920. augusztus 1-jei levele,
amelyben 26 pontban vádolja a magyarokat.
– Takács Menyhért jászóvári apát 1922. február 15-ei nunciushoz írt panasza
Medveczky ellen, amelyben közli, kész akár pert is indítani ellene a Rotánál.
– A nuncius 1922. június 10-ei emlékirata a szlovákiai vallási helyzetről, a
magyarüldözésekről és Medveczky tevékenységéről, melyből kitűnik, hogy világosan látja
a szlovákosítási törekvéseket és az egyéb jogsértéseket, amelyek a Medveczky elleni
panasz kivizsgálás kapcsán fordultak elő.
– A Szlovákia önállóságára vonatkozó iratok (1919-1923), köztük egy 1920
februárjában kelt emlékirat, amely Szlovákiának szlovák püspököket követel, mindenekelőtt Hlinka Andrást.72
– A Medveczky egyházügyi kormánytanácsos visszaéléseire, részben magyarellenességére vonatkozó iratok.73
– Az 1924. évi csehszlovák püspökkari konferencia iratai. Nagyrészt a püspökkinevezésekre és a prágai kormány monarchiabeli jogok átörökítésére való törekvéseire
vonatkoznak.74
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– A kegyúri jog eltörlésére vonatkozó kormányrendelet és az ezzel kapcsolatos
püspöki és püspökkari vélemények.75
– A püspökkari tanácskozások iratai (1924-1925), melyek több esetben a prágai
kormánynak a magyar királyi kegyúri jog megöröklési igényére vonatkoznak.76
– A Rítus Kongregációhoz intézett különböző kérvények, köztük a nuncius levele az
államtitkársághoz (1925. július 25.), melyben támogatja a szlovák püspökök ama kérését,
hogy a Lorettói litániában a Patrona Hungariae77 (Magyarok Nagyasszonya) helyett ezután
Patrona Slovacchiae szerepeljen. A nuncius véleménye szerint ez a magyar kisebbségnek
ugyan nem fog tetszeni, annál inkább viszont a prágai kormánynak.78 Részletes leírást
olvashatunk továbbá a szlovákiai magyar Keresztényszocialista Pártról és a „Szőllősifrakcióról”.79
– Vojtaššák János szepesi püspök javaslata és érvei a Nyitra központú szlovákiai
érsekség felállítására. Ezt a nuncius nagyszombati adminisztrátornak címzett tájékoztatást
kérő levele követi, melyben afelől érdeklődik, időszerű-e a kérés jelenleg, amikor az
államhatárok és az egyházmegyehatárok nem esnek egybe. Jantausch adminisztrátor
válaszlevelében locus apellationis-ként Besztercebányát véli alkalmasnak, érseki székhelynek pedig kizárólag Nagyszombatot, az esztergomi érsekek 300 éves rezideálása és
a Pozsonyhoz való közelsége miatt. Nyitra mellett csupán a metódi hagyomány szól, más
semmi.80
– Az érsekújvári szobor-ügy kapcsán több cikk is megjelent. A vita arról folyt, ki
emeltette eredetileg az oltárt, amely miatt olyan sajnálatos események játszódtak le.81
A Ferenc-rend történetének az oltár létesítésére vonatkozó eredeti bejegyzése ezzel
kapcsolatosan a következőket mondja: „1775.-ik évben emelték a ferencrendi templomban
a Fájdalmas Szűz oltárára a szobrot a tisztelendő ferences rendház pénzéből, 255 forint
költséggel. Mivel a pénz nem volt elegendő, azért a rendház a jámbor lelkű oltárszerző
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szándékára miséket mondatott.” Ezért került le a Lourdes-i Szűzanya-szobor a régi helyéről
az érsekujvári szent Ferenc-rendi templomba.82

9.1. Egyházi javak
Teodoro Valfré di Bonzo bécsi nuncius prágai látogatásának irataiból, köztük
a szlovákiai püspöki kinevezésekre vonatkozókból (1919 márciusában) a mi szempontunkból elsősorban az alábbiak fontosak:
– Az arról szóló irat, miszerint a prágai kormány Fischer-Colbrie Ágostont át akarja
hozatni Besztercebányára, és helyére adminisztrátornak Medveczky Károlyt szánja.
A szlovák papok apostoli adminisztrátorok kinevezését követelik, ami ellen Csernoch
(Černoch) János bíboros-hercegprímás 1919 februárjában tiltakozik, mondván, a többi
megszálló hatalom nem követeli ezt, csak a csehszlovák kormány. De előfordulnak
különféle egyéb személyi előterjesztések is a püspökségek élére.83
– Az egyházi javakra vonatkozó iratok (1919-1923), köztük Fischer-Colbrie
Ágoston 1921. május 18-ai nyilatkozata, melynek értelmében a magyar törvényekben nem
található olyan paragrafus, amely a Csehszlovák államot az egyházi jogok fölött bármire is
feljogosítaná az egyházi jogrendben. Magyarország ugyan királyi kegyuraság volt, ez
azonban nem illette meg a nem katolikusokat. Az iratokban találhatók ezenkívül különböző
adatszerű kimutatások is a felvidéki egyházi birtokokról, köztük az eperjesi káptalanéról,
a premontreiekéről vagy a komáromi bencésekéről és persze sok csehországi egyházi
birtokról is.84
– A szlovákiai egyházi javak igazgatásának kérdéséről szóló iratok, például
Jantausch Pál 1923. november 26-án kelt irata a prágai kormányhoz, melyben közli, hogy
a Szentszék őt nevezte ki az esztergomi érsekség szlovákiai részeinek adminisztrátorává, és
rábízta az ott található egyházi javak igazgatását, minek okán kéri ezek átadását.85
– A szlovákiai egyházi javak kérdésével foglalkozó iratok (1923-1927), melyek
közül említést érdemel a szepesi püspök terve egyházmegyéje csonka Magyarországon
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zárolt javainak cseréjét illetően a magyar érdekeltségű felvidéki javakkal. Továbbá
Nyárády Dénes eperjesi püspök pápához intézett kérvénye az elcsatolt esztergomi
birtokokból való részesedése ügyében stb.86
– A Budapesti Központi Szeminárium pereszlényi (Preseľany, Nyitra vm.) 566
holdas birtokának a római Collegio Bohemico tulajdonába adásával kapcsolatos iratok
s a kassai, illetve a szepesi püspök és a nagyszombati adminisztrátor közös, 1924-ből
származó kérelme ez ügyben.87
– A prágai kormány által elvett szlovákiai, részben csonka magyarországi tulajdonú
egyházi javak visszavételéért indított per iratai; a prágai kormány igényéről szóló iratok
a magyar királyi kegyúri jog megöröklésére; a nagyszombati ordinariátus történeti
gyökereit és a nagyszombati szeminárium pápai segélyezését tartalmazó iratok; a nagyszombati szemináriumban meglévő magyar-szlovák nemzetiségi ellentéteket taglaló iratok,
nagyrészt Jantausch Pál nagyszombati apostoli kormányzó fontos levelei a nunciushoz
1924-ből.88

9.2. Egyházi tevékenységek, területi beosztás, változások
Az új államhatárok között az egyes egyházmegyék élére fokozatosan új püspököket
szenteltek, akik felelős lelkipásztorokként az apostoli folytonosságnak megfelelően
végezték elkötelezett munkájukat. Elsősorban a szentségek kiszolgáltatásában és az
egyházkormányzati tevékenységben előállt változásoknak megfelelően törődtek a híveikkel. A hívek pedig szívesen megemlékeztek róluk imáikban.
Ebben az összefüggésben érdekes vonatkozású a három szlovák püspök felszentelésének 10. évfordulója. Blaha Mariánt, Kmeťko Károlyt és Vojtaššák Jánost, a szlovák
egyházi élet három kimagasló egyéniségét 1921. február 13-án püspökké szentelték. Az
esemény 10 éves évfordulóján a Szűz Mária Új Virágos Kertje c. katolikus lap így
emlékezik: „A szlovenszkói püspöki kar legidősebb tagja: Blaha Marián besztercebányai
püspök. Tudományos látóköre, udvarias, előkelő fellépése, magas európai nívón áll. Hívei,
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nemcsak a szlovákok, hanem más ajkúak is, rajongással szeretik. A bolsevizmus ellen
a „Náš Priateľ“ c. hetilapot alapította, amelynek 19.000 előfizetője van” – értesülünk
a lelkes hangú tudósításból, melynek szerzője nem kevesebb eufóriával folytatja
beszámolóját a következőkben is: „Dr. Kmeťko Károly, nyitrai egyházmegyei püspök,
a missiók nagylelkű pártfogója. Sok új iskolát, templomot és kolostort építtetett. Vojtaššák
János, szepesmegyei püspök. A szlovenszkói Karitasz elnöke. Egyházmegyéjében áldásosan
fáradozik iskolák, internátusok, kolostorok és templomok építtetésével. Kiváló módon
szereti a főiskolai hallgatókat, akiket gyakran támogat bőkezű adományokkal. A sajtó
tisztaságáért, és ennek keresztény szelleméért sokszor szót emel. E rövid beszámolóból is
kitűnik, hogy mindegyik jubiláns az elmúlt tíz év alatt erős törekvéssel nagyszabású munkát
végzett a katolikus ügyek terén, ami Isten segítségével reményteljes perspektívát nyújt
a szlovenszkói katholicizmus jövőjére nézve is.” 89
Báthory István, a nagy erdélyi fejedelem és lengyel király megkoronázásának 400.
évfordulója alkalmából 1933-ban Lengyelországban fényes ünnepséget rendeztek. Ez
alkalomból a küldöttség, Serédi Jusztinián hercegprímással egyetemben Csehszlovákián
keresztül utazott Krakkóba. Az erről szóló szlovenszkói vonatkozású korabeli feljegyzések
azt írják, hogy a küldöttséget szállító vonat 1933. szeptember 6-án délelőtt futott be az
érsekújvári pályaudvarra, ahol a Keresztény Szocialista Párt nevében Esterházy János
országos elnök üdvözölte a bíboros egyházfejedelmet.90
Érdekes információkat közöl egy deáki bérmálásról a sajtó, amely betekintést enged
a helyi hitélet ünnepi pillanataiba. „Deáki község katolikusainak napja lesz 1935. július 15.,
mely alkalommal bérmálkozáson kívül katolikus ifjúsági napot is rendeztek. A szentmisét
Jantausch Pál püspök úr celebrálta, a szentbeszédet Hajdú Lukács mondta.“91
A katolikus magyarság lehetőségeiről és az előtte álló feladatokról ad áttekintést
Szegedy Kornél a „Miként kell megvalósítani Szlovenszkón a Katolikus Akciót a
magyarság részére?” című kétrészes munkájában. „Most megpróbálom teljes egészében
felvázolni azt a munkát, amit meg kell valósítanunk akkor, ha teljes egészében ki akarjuk
építeni a katolikus akciót. Ezt a munkát szerintem két fejezetre kell osztani, azért
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a letárgyalást is eme két fejezetnek alapján fogom elvégezni” – írja a szerző a Katolikus
Akció a vallás terén c. írásának I. fejezetében.92
A tanulmány II. fejezete, melynek címe „Katolikus akció a politika terén” három alfejezetre oszlik: 1. Katolikus napilap, 2. Katolikus Párt és a 3. – amely jelentőségét tekintve, akár az első helyen is lehetne – A Szentszék rendezte az egyházmegyéket. „Most már
semmi akadálya sincs annak, hogy Szlovenszkó összes magyar katolikusai megkapják
a magyar püspökséget. Ha ez megtörtént, akkor fel kell fedni a magyar plebániákon működő plebánosok nacionáléját, éppenúgy a szlovák plebánosokét is és azok alapján újból kell
rendezni a plebánosok kinevezését ott, ahol a plebánia anyanyelvével ellentétes nemzetiségű plebános működik. Természetesen ez vonatkozik a káplánokra is. Ezen rendezés után
pedig csak magyar anyanyelvű plebánosok és káplánok kerüljenek a magyar hívek élére.
Akkor aztán nem fognak előfordulni olyan szégyenletes dolgok, mint amilyenekről legutóbb
ismételten hírt adtak a napilapok. Vagy nem kell utcára menni majd a híveknek azért, hogy
tüntessenek és kérjék a magyar mise meghagyását ott, ahol magyarul akarnak imádkozni.
„Meg kell tehát teremtenünk a magyar püspökséget minden áldozat árán is. A magyar püspökség legyen főfője a Mariánum kisszemináriumnak, a magyar püspökség hívja életre
a katolikus tanítóképző intézetet, ne pedig a néhány ember nevében, vagy saját nevében
beszélő más, különféle célú egyesületek vagy akár szervezetek” – vélekedik Szegedy Kornél nagy lélegzetű munkájában a szlovenszkói magyar püspökség megteremtésének szükségességéről, majd így folytatja:
„Olyan vallási életet akarunk élni, mintha csak mi lennénk itt, kisebbségi magyarok.
Ez nem fog levonni semmit állampolgári kötelességeinkből vagy akár hűségünkből, ez nem
fogja kárát okozni az állam összességének, sőt ellenkezőleg, ha minden tekintetben megelégedett magyar polgárok fognak ennek az országnak határain belül élni, akkor sokkal kellemesebb és bizalmatgerjesztőbb lesz a légkör. Ha pedig a magyar püspökség felállítása
egyházi részen feneklene meg, vagy az itt felhozott dolgok megvalósulása elé éppen egyházi
részről gördítenénk akadályokat, akkor igazán felesleges katolikus akcióról beszélni, sokkal okosabb dolog lesz akkor nem erőlködni, mert az árral szemben akkor lehet csak meg-
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állni, ha, akik mögöttük vannak, minket nyomnak előre, nem pedig üstökünknél fogva viszszarántanak.”93

9.3. Egyházmegyei személyi beosztás
Az alábbiakban az egyházmegye személyi kérdéseivel foglalkozó legfontosabb
iratok kapcsolatára világítok rá.
Mindenekelőtt Fischer-Colbrie Ágost, illetve Teodoro Valfré di Bonzo bécsi
nunciusnak a püspöki székek betöltéséről és a szerzetesek helyzetéről szóló jelentései94
méltók a figyelmünkre.
A rendelkezésre álló iratok között részletes leírást találhatunk a szlovák püspökjelöltekről,95 s magyar nevekre is rábukkanhatunk a püspökségek élére jelöltek közt:
Demeter István kassai teológiai tanár, Bubnics Mihály96 tapolcsányi plébános, Vécsey
Ödön nyitrai püspöki titkár, Mesik-Vajda Ferenc besztercebányai szemináriumi rektor,
Pongrácz Frigyes97 vágújhelyi prépost, Ravasz István98 németi (Hontianske Nemce)
adminisztrátor.99
Az egyházmegye személyi beosztásokra vonatkozású iratai közt olyan esetre is
rábukkantam, amely szokatlan volt a szóban forgó kor tekintetében: a csehszlovák
hatalomra való hűségeskü letételét megtagadó Halász József100 lábi plébános meghurcolásáról és javadalmától való megfosztásáról van szó a nagyszombati vikárius, Halász
Vendel által. Az iratokból kiderül az is, hogy a tesmagiakat zavarta a Halász József által
időközben megszerzett egyházközségük Ipolyságtól való önállósulási törekvése, mint
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ahogyan az a tény is, hogy Halászt 1924-ben papi szolgálatának végzésétől is
felfüggesztették.101
Ernyei Lajos102 modori (Modra) plébános, címzetes apát a nunciushoz folyamodott
levelében – in defectu Archiepiscopi, azaz érsek hiányában – azt kéri, hogy a már korábban
signált javadalmából a neki járó juttatásokat fizessék meg. Levelére a nagyszombati
adminisztrátor hosszas magyarázó válasza olvasható.103
Érdekes értesülésekhez juthatunk egy 1926-ban a prágai nunciushoz eljuttatott
levélből is, amely a magyar papok kiutasításáról számol be, többek között Halász Vendel104
nagyszombati (Trnava) általános helynök, Palkovich Viktor105 gútai esperesplébános,
Marczy József106 nagymegyeri pápai kamarás és dr. Szőke Kázmér107 csicsói plébános
kiutasításáról. Halász Vendel vikárius egy további, a nunciusnak küldött levelében
adminisztratúra/vikariátus felállítását kéri. Válaszlevelében a nagyszombati apostoli
adminisztrátor hosszasan magyarázkodik és védekezik a magyarok vádjaival szemben.
Jantausch Pál apostoli kormányzó az ügy kapcsán elzárkózik egy adminisztrátor
kinevezésétől, egy vikáriusétól azonban nem. A prágai nunciatúra ugyanakkor az egyházmegyehatárok végleges rendezéséig nem tartja időszerűnek a kérdést108 – derül ki
a vonatkozó iratokból a pápai követség álláspontja.
Nemzetiségi és egyházjogi szempontból is tanulságos az az 1923-ból származó irat,
amely Radányi Lajos rozsnyói egyházmegyés pap zsélyi javadalmának ügyéről szól. Az
iratból kiderül, hogy a nagyszombati adminisztrátor elutasítja a Zichy kegyurak
prezentációját, mondván: az idegen egyházmegyés jelölt nem tud szlovákul, s hogy
a döntéssel szemben Radányi Rómában kíván fellebbezni.109
Soltész Béla jolsvai (Jelšava) plébános, volt teológiai tanárnak az állami congrua
megvonása miatti nunciatúrai segélyezéséről szól az az 1924-ben íródott irat, amelyből
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a plébános Amerikába való kivándorlási szándékáról is értesülhetünk. A rozsnyói vikárius
ugyanis nacionalizmussal vádolja Soltészt, akinek azonban Fischer-Colbrie Ágoston kassai
püspök a védelmére kel.110
A prágai nuncius Fejér Miklós várgedei plébános ügyében is érdeklődik, akitől
a hatóságok szintén megvonták a congruát, és azzal az indokkal, hogy Loco semi publico,
azaz félnyilvánosan elénekelte a magyar himnuszt, kiutasították – közli a rozsnyói
ordinariátus beszámolója az ügyről. Fejér végül a Coburg hercegektől, mint kegyuraktól,
Litkén kapott plébánosi javadalmat, amiben főpásztora megerősítette őt.111
Mattyasovszky János liptói (Osada) plébániai adminisztrátor kérvénnyel fordult
a nunciushoz, és keresetet nyújtott be a szepesi püspök ellen a Sacra Rota Romanához –
tudjuk meg az 1925-1926-ban íródott vonatkozó iratokból. Mattyasovszky elmozdításának
ügyében a szepesi püspök ugyanis a Zsinati Kongregációhoz112 folyamodott, és a vatikáni
Államtitkárság válaszsürgönyében engedélyt

adott Mattyasovszky kiközösítésének

nyilvánosságra hozatalára.113
Említésre méltó a szepességi Velká település német híveinek nunciushoz íródott
panaszlevele is nyelvhasználatuk akadályoztatása ügyében. Payer Géza poprádi ügyvéd
beadványát egy német nyelvű irat is kiegészítette. A szepesi püspök a panaszt indokolatlannak tartotta, és azzal magyarázkodott, hogy csak nagyon kis számban élnek ott németek.
A nuncius a püspök érvelését elfogadva röviden válaszolt az ügyvédnek.114
A nyitrai püspök az 1925. január 10-én írt levelében a prágai nunciusnak
kifejti, hogy a címzetes apátságokat, prépostságokat a Magyar Királyság utolsó éveiben és
azóta is folyamatosan adományozzák a felvidéki püspökök, és benedikálják a kinevezetteket: „qui usum Pontificalium exercent et cruce pectorali decorati sunt”. Az ügyet
a nuncius a Zsinati Kongregáció elé terjesztette115 – tudjuk meg a korabeli iratokból.
A tábori lelkészségre vonatkozó iratok közül (1919-1923) mindenképpen
megemlítendő az az 1920. június 17-én kelt kérvény, melyben a Nagyváradon rekedt Bielik
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tábori vikárius Illavára történő hazatéréséről van szó, ahol is a javai és hozzátartozóinak
sírjai találhatók.116
Amint az a szóban forgó korra vonatkozó egyházi javadalmakkal kapcsolatos
dokumentumokból kiderül, több esetben is gondot jelentett az esztergomi érsekség,
főkáptalan, illetve szeminárium kegyurasága alá vagy tulajdonába tartozó felvidéki
plébániák és javadalmak adományozása. A Szentszék mind a nagyszombati vikariátus,117
mind a kassai püspökség esetében118 a szlovákiai ordináriusok illetékessége mellett foglal
állást.
Buzna Sándor119 udvardi káplán a plébánosa, Siposs Antal120 ellen írt beadványt
a Sacra Rota Romanához, illetve a Zsinati Kongregációhoz – olvashatjuk egy korabeli
iratban. Halász Vendel ezzel szemben a Buznával kapcsolatos kedvezőtlen véleményét fejti
ki hosszasan a levelében. (Többek közt azt írja, kérkedik nemesi származásával, nőügyei
vannak, világias életvitelt folytat). Antori Arata nunciatúrai ügyvivő válaszlevelében
tudatja, hogy az ügy a nagyszombati ordinariátusra tartozik, és felszólítja Buzna Sándort,
hogy maradjon nyugton „és a lelkek érdekében tevékenykedjen”.121
Prenner Béla, érsekújvári plébános beiktatásáról is olvashatunk a korabeli sajtóban.
„Szentbeszéd után folyt le az új plébános celebrálásával a szentmise, melyen az Egyházi
Énekkar és a Vasas Dalárda is közreműködött, Szendrei karnagy vezetésével.” A misén
jelen voltak a közigazgatási hatóságok kiküldöttei: Bielicky Kálmán kormánytanácsos,
járási főnök, Dite pénzügyi főtanácsos, a városi képviselő-testület katolikus tagjai és az
egyesületek, iskolák stb. képviseletei.122 A korabeli sajtóban különböző kinevezésekről is
olvashatunk.123
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9.4. Káptalani iratok
Az Esztergomi Főegyházmegye felosztására (1920 karácsonyán) vonatkozó
iratokban a pozsonyi káptalan, a helyi papság és a hívek nunciushoz eljuttatott kérvényéről
olvashatunk, melyben kérik, hogy továbbra is az esztergomi érsek joghatósága alatt
maradhassanak. De ugyanígy olvashatunk a vidéki esperesi kerületek kérvényeiről is,
amelyeket a nunciushoz való továbbítás céljából a pozsonyi társaskáptalannak címeztek az
ügyben, hogy ne szakítsák el őket Esztergomtól; az új hatalomnak enélkül is engedelmeskedni fognak. Válaszlevelében az államtitkárság kifejti – amint azt a vonatkozó iratokból
megtudhatjuk –, hogy az egyházmegyei határok rendezését elhalasztják.
Más iratokból arról értesülünk, hogy a nagyszombati adminisztrátor igényt tart
a káptalani helyekre és azok szabad betöltésére, amiben a prágai kormány akadályozza
őt.124
A kor eme vonatkozású iratai közt tallózva olyanokra is ráakadtunk, amelyek
Batthyány Vilmos nyitrai és Radnay Farkas besztercebányai püspökök vagyonuk és
ingóságaik kiszolgáltatásának körülményeiről szólnak.125
A Keresztényszocialisták Országos Központja levelet juttatott el a prágai érsekhez –
áll az egyik korabeli iratban –, amelyben tiltakozik Kmeťko püspöki kinevezése ellen
annak politikai szerepvállalása miatt.126

10. Oktatás és nevelési intézmények
A kisebbségi helyzetben az anyanyelvi iskolák nemcsak a közművelődés és
a kulturális élet, hanem a nemzeti fennmaradás legfőbb biztosítékát is jelentették.
Közvetlenül az államfordulat előtt Szlovákia területén 3641 elemi iskola volt, s ebből csak
343 volt szlovák anyanyelvű; a 60 középiskolában kivétel nélkül magyar nyelven folyt
a tanítás.

124

125
126

„…hogy az esztergomi érsekség vagy káptalan plébániáinak kegyúri jövedelmét élvezhesse”. ASV, Busta
45, Fasc. 12, ff. 7, 1924.
ASV, Busta 25, Fasc. 4, ff. 182, 1919-1925.
ASV, Busta 25, Fasc. 2, ff. 62, 1918-1923.

47

A köztársaság megalakulása után az iskolaügy területén radikális változások
következtek be: a szlovák vidékeken levő magyar elemi iskolákat megszüntették, és
a középiskolák nagy részét is nacionalizálták. A régi magyar iskolarendszerrel szemben
jelentős újításnak számított a kötelező elemi iskola nyolc évre való felemelése.
A 1921/22. iskolai évben Szlovákiában a magyar tanítási nyelvű elemi iskolák
száma 727, az elemi iskolások száma pedig 101 268 volt. A következő években –
a magyarság számának további csökkenéséhez hasonló – folyamatos apadást tapasztalunk,
amelyben a természetesnek tekinthető reasszimiláció mellett már a mesterséges asszimiláció és a nacionalista iskolapolitika is szerepet játszott. Az 1937/38. iskolaévben a
magyar elemi iskolák állománya a következő volt: Szlovákiában 754 elemi iskola 85 507
tanulóval, az egész köztársaságban (tehát Kárpátalját is beleszámítva) 875 elemi iskola
102 022 tanulóval.
Az új impérium a magyar vidékeken nagyrészt meghagyta a felekezeti iskolákat, és
az újonnan létesített, szinte kivétel nélkül szlovák vagy cseh nyelvű állami iskolákat –
köztük a kitűnően ellátott jubileumi iskolákat – az asszimiláció céljára is felhasználta. „Az
1930/31. iskolai évre jellemző, hogy a szlovákiai állami, községi és kincstári elemi
iskoláknak csak 9,5%-a, a felekezeti iskoláknak viszont 24%-a és a magán elemi iskoláknak
csak 18,1%-a magyar.”127
A kisebbségellenes iskolapolitika célkitűzéseit társadalmi vonalon a Szlovák Liga
(Slovenská liga) segítette elő. Ennek a hangsúlyozottan nacionalista és az államhatalom
által erkölcsileg és anyagilag bőkezűen támogatott egyesületnek fő törekvése DélSzlovákia fokozatos elszlovákosítása volt. A színmagyar községekben a szlovák nyelvű
iskolák egész sorát szervezte meg azzal a módszerrel, hogy a szlovák iskola kérvényezésére
– nagyfokú propaganda kifejtésével és főképp anyagi előnyök (tanszerek, ruhanemű és
étkeztetés) nyújtásának kecsegtetésével – számos magyar családot is rávett; a kérvényezők
kellő száma alapján az iskolai hatóságok aztán gyorsan létrehozták a szlovák nyelvű iskolát. Ez a mesterkedés, taktikus összejátszás nemegyszer a magyar iskola megszüntetésére
irányult. Ilyen esetet leplezett le például Az Út c. lap egyik cikke.
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A cikkben – melyet „egy csapi munkáslevelező” írt – többek között a következőket
olvashatjuk: „Ugyanakkor, amikor egy színmagyar községben lerakják a szlovák iskola
alapkövét, Kuhárik Mihály tanfelügyelő128 szigorú parancsot küld a községnek, hogy 1931.
június 30-án a magyar állami iskolát beszünteti, mert a község az állam helyett nem fizeti a
lakbért... Nem csoda, ha a magyar iskola beszüntetése hírére a szülők több mint négyszázan
memorandumot írtak alá, melyben tiltakoznak az iskola beszüntetése ellen, s követelik
Kuhárik tanfelügyelőnek mint az ügy kezdeményezőjének az elhelyezését. Ezen memorandumot a szülők küldöttsége az alapkő letételén szerette volna átadni Ivan Dérer
miniszternek, hogy a betiltó végzést is helyezzék az alapkőbe, s így az egyúttal sírkő is
lehetne: a magyar kultúra sírköve. A szociáldemokraták azonban ezt megakadályozták,
s így a szülők küldöttségét a miniszter csak a gyűlés után fogadta...”129
Az aktivista sajtó a kisebbségi sérelmekkel szemben tanúsított közömbösségét
mutatja az is, hogy A Reggel c. újság a szlovák iskola alapkőletételére Csapra utazott. Ivan
Dérer miniszter ottani szereplését – a kínos epizód ellenére, illetve arról mélyen hallgatva –
úgy ünnepli, mint „a köztársasági gondolat átfogó győzelmét a határ menti magyarság
körében”.130
A katolikus iskolák védelmében történt erőfeszítés az 1922. évi 122 sz. törvény 17.
§-a értelmében az iskolák bővítése miatt súlyos anyagi terhekkel jár, és a megfelelő katolikus tanerők utánpótlásáról alig történt gondoskodás. „A Katolikus Tanügyi Tanács elhatározta, hogy az általa összegyűjtött anyagot a katolikus sajtó útján a közvélemény tájékoztatása érdekében nyilvánosságra hozza”131 – közli a korabeli sajtó.
Örvendetes hírek is akadnak ezen a téren, amint azt az alábbi cikk is mutatja. „Szép
ünnepség keretében szentelte meg a Simor-iskola telkét Simkó Károly tótmegyeri esperes
1933. október 15-én. Gyönyörű napsütéses idő volt vasárnap délután, de a katholikus hívek
szívében nem az őszi napsütés okozott örömet, hanem az a perc, amikor megkondult az öreg
templom nagy harangja és hirdette a városnak, hogy indul a processió a Czuczor tér felé.
Körülbelül 800-900 leánygyermek menetelt a processió élén, kiket az Isteni Megváltó
leányai vezettek. Utánuk sorakoztak a férfiak, a Gazdakör, a Keresztény Szocialista Párt
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a templomi zászló alatt. A papság után következtek az asszonyok, az Oltáregylet Rózsafüzér
zászlaja alatt. Mintegy 5000 ember vett részt a körmeneten. A Czuczor téren álltak az
Iskolaszék és a Városi képviselőtestület tagjai, majdnem teljes számban. A helyszínre érve
Simkó Károly132 esperes megáldotta az iskola telkét, majd hatalmas buzdító beszédben
rámutatott a katolikus iskola nevelői fontosságára és az egyház nevében kiemelt egy ásónyi
földet.”133
Emlékezzünk a régiekről címmel jelent meg az alábbi újságcikk, amely Pázmány
Péter halálának háromszázadik évfordulójára emlékeztet. „1937. március 19-én volt 300
éve annak, hogy a magyar katolicizmus egyik legnagyobb alakja: Pázmány Péter,
Magyarország érsekprímása meghalt. Mivel Pázmány Péter nagyon fontos helyet foglalt el
a magyar katolicizmus történetében és fejlődésében és mivel működésének nagy része itt,
Szlovenszkón ment végbe, kétszeresen fontos, hogy mi is megemlékezzünk róla... Ezen cél
érdekében sok iskolát alapított s Nagyszombatban újjászervezte a papnevelő intézetet,
Bécsben pedig egy egész újat alapított (Pazmaneum), hogy minél több pap álljon
a katolikus egyház rendelkezésére a lelkek megmentéséért folyó nagy küzdelemben.
Legnagyobb cselekedete pedig a nagyszombati tudományos egyetem megalapítása volt
1635-ben, amelyet később Pestre vittek át, s amely most Magyarország első tudományos
intézménye.” 134
A kassai férfi- és női tanítóképző hosszú évtizedek óta ellátta az ország északkeleti
vármegyéit jól képzett népnevelőkkel. Ezt a hivatást teljesítette az eperjesi és az iglói
tanítóképző is. Abaúj-Torna és Gömör megyék részben Sárospatakról nyerték tanítóikat,
Szlovákia középső részének tanító-szükségletét pedig Losonc, Léva, Esztergom képzői
fedezték, míg a nyugati részekre Pozsony és Modor küldött tanítókat. De a pápai
tanítóképző levelével is sok ifjú kezdte pályafutását a Duna mentén. A szlovákiai
magyarság soraiban tapasztalt őrtállói voltak ők a magyar iskolaügynek, amelynek nagy
szüksége volt arra, hogy csökkenés nélkül tovább follyék a történelem új medrében.135
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Példaadó volt a kürti katolikusok hitvallása is a felekezeti iskola érdekében.
Indokolt és szükséges volt már Kürtön egy iskola, de „…nem akarnak, csupán katolikus
iskolát. Jólehet Kürt község színtiszta katolikus falu, ahol csak katolikus iskola lehet és nem
más.”136
Más eseményről szól a csúzi eset, ahol a helyi római katolikus iskola az országos
hivataltól 10 000 csehszlovák korona segélyt kapott az iskola javítására.137
10.1. Egyetemi lelkészi tevékenység
Trianon után a felvidéki magyar ifjúság felsőfokú tanulmányait különböző csehszlovákiai egyetemeken folytathatta. A kezdeti nehézségek után fokozatosan kialakult az
egyetemi lelkészség és a lelkipásztori gondoskodás is. Ezen a téren úttörőszerepet vállalt
Pfeiffer Miklós kassai kanonok, aki rendszeresen látogatta a diákokat és végezte lelki
gondozásukat. Erről különböző irományokból szerezhetünk tudomást, amelyekből néhány
szemelvényt az alábbiakban közlünk.
Pfeiffer Miklós138 szabadegyetemi előadásáért nagy hálával tartozik a brünni
magyar diákság – olvashatjuk egy helyütt –, mert felkeltette az érdeklődést a Rerum
Novarum körlevél tartalma iránt, amelyben a szociális gondolkodású XIII. Leó pápa a rossz
helyzetben lévő munkásság életének megjavításáról, s ebben az egyház és az állam
szerepéről és a keresztényi társadalom oly irányú kialakításáról beszél, amely szintén ezt
a célt segíti elő. Hogy XIII. Leó pápa eme igyekezete a mi viszonyaink között nem járt
sikerrel, nem a körlevél esetleges hibáin múlott, hanem azon, hogy társadalmunk nem fogta
fel kellőképpen ennek a szükségességét.139
Fokozatosan megindult a munka a prágai magyar katolikus egyetemi hallgatók között is. Ebben az egyetemi lelkész is nagy segítségükre volt. „Tizenegyedik esztendeje már,
hogy a prágai egyetemek a csehszlovákiai magyarság értelmiségét képző állomások lettek.
Ezen tizenegy esztendő elegendő volt annak a bizonyítására, hogy a messzi egyetemi városban is szükség van az egyetemi hallgatóság vallásos foglalkoztatására. A magyarság
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legszélesebb keretei nem elegendőek erre magukban. Szükséges ebbe is szellemet, lelket
vinni. Így szükséges esősorban a katolikus vallásos műveltség ápolása” – tudósít a korabeli
sajtó. A szervezkedés azonban csak 1930 áprilisában történt meg. Az egyesület alakuló
gyűlését Rády Elemér nyitotta meg. 140
Pfeiffer Miklós kassai kanonok, a Nemzetközi Katolikus Szövetség (IKA) ügyvezető elnöke a prágai magyar akadémikusok jogi szemináriuma keretében nagyszabású előadást tartott. A prágai Szt. Kelemen-templomban misét és szent beszédet mondott és gyóntatott is – szól a következő hír a kanonok áldásos tevékenységéről, amelyben abbéli óhajuknak is hangot adnak, hogy példáját legalább 2-2 hetente más-más katolikus pap is követhetné, mert a magyar akadémikusok és katonák lelki ügyeit a Katolikus Tanügyi Tanács
(KTT) vagy az IKA lenne hivatott rendezni.141
Érsekújvárott fényesen sikerült kulturális estet rendezett az IKA Mécs László,
Pfeiffer Miklós kanonok, Turcsányi Imre ügyvéd és Haiczl Kálmán részvételével. Az
ifjúság ünnepi misét hallgatott, majd 10 éves működése alkalmából jubileumi gyűlést
tartott, és bemutatták Schubert miséjét. Este Zágon István a „Szegény leányt nem lehet
elvenni” c. kitűnő színdarabját adták elő. „Az ünnepélyen a vidék is nagyszámban
képviseltette magát. Ajánljuk a katolikus világszövetséget kartársaink figyelmébe”142 –
olvashatjuk a korabeli sajtó elismerő szavait a nyilvánvalóan nem mindennapi eseményről.
A nemzetközi katolikus szövetség X. kongresszusáról Pfeiffer Miklós jelentésben
számol be a sajtó útján.143
Kiemelt fontosságú ilyen vonatkozásban a Prágai Prohászka Kör, amelynek példamutató tevékenységét méltatja az alábbi korabeli hír is. „Az egyetemi ifjúság eleven megmozdulásának bizonysága a Prohászka Kör sikeres működése. A kör havonta tart belső
összejöveteleket, melyeken az előadások után vitát indítanak és így világítják meg a kor
problémáit, vonatkoztatva a katolicizmusra. A kör külső munkája is ugyanilyen elevenséget
mutat. Magyar szent beszédeket hallgatnak havonta, kétszer szentmisével kapcsolatban. Az
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eddigi szentbeszédeket tartotta: Tost Barna144 pápai prelátus, dr. Pfeiffer Miklós kanonok,
Richter János145 szenátor. Ezen kívül a két utóbbi előadást is tartott, a tudós Pécsi Gustáv
egyetemi tanárral együtt. Nagyon szép és dicséretre méltó az egyetemi ifjúság ilyen irányú
munkálkodása és ilyen elindulás mellett a magyar társadalom csak örömmel figyeli munkájukat és a szükséges minden irányú támogatást is megadja.”146
Mécs László és Pfeiffer Miklós 1931. február 15-én közös kulturális estet tartott az
Eperjesi Mária Kongregáció szervezésében, amelynek tanulsága, hogy „a Rerum Novarum
nemcsak 1891-ben volt időszerű, hanem ma is” – hozza hasábjain egy korabeli sajtócikk.
Az esten Mécsen kívül eredetileg egy másik előadónak kellett volna felolvasást tartania, aki
azonban betegsége miatt lemondta az előadását. A Mária kongregáció vezetősége ezt követően kérte fel Pfeiffer Miklóst, aki a Rerum Novarum enciklikáról s a katolikus gondolkozásmódról tartott nagy hatású előadást. A krisztusi szeretetről, a nagy szívről beszélt,
melyben mindenki elfér, és melyben mindenki megtalálhatja minden bajára az enyhet hozó
orvosságot; a szociális bajok mind megszűnhetnek a keresztény katolikus életelvek betartásával, melyek alapja a krisztusi szeretet. Ez az alapgondolata Mécs László költészetének is,
aki nemcsak vallja a katolikus életelveket, hanem öntudatosan szolgálja is lelkesítő költészetével e célt. „Az utolsó eperjesi Mécs-estélyen is ez volt a benyomásom, melyen próza és
vers, dr. Pfeiffer Miklós és Mécs László karöltve álltak a szociális gondolatok szolgálatában és tanítottak, korholtak, buzdítottak, lelkesítettek, hogy oldjuk meg először egymás közt
a nagy szociális bajaink okait, mert csak akkor várható a mostani nagy világproblémák
megoldása” – szóltak a tudósító elismerő szavai, majd azzal folytatta, hogy e bajok orvoslására módot nyújt a katolikus életbölcselet, mely már a legrégibb időkben is irányította az
emberi társadalmat. Nagyszerűen bizonyítja ezt a Rerum Novarum enciklika, eme pápai
körlevél, amely ugyan egy fél évszázada jelent meg, de a mostani heveny bajok megoldására is hirdet gyógyító írt.147
További kulturális eseményekről is értesülhetünk a korabeli sajtó hasábjairól,
például arról, hogy Mécs László, a legnagyobb szlovenszkói költő és előadóművész is
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fellépett és szavalt az újvári Prohászka Kör kulturális estjén 1933. július 22-én. Egy másik
hírből arról értesülünk, hogy „Szőgyénben megalakult a SZMKE Szlovenszkói Magyar
Kultúr-Egyletének helyi szervezete. Elnök Haiczl Kálmán.”148
Pfeiffer Miklós ténykedéséről további sajtócikkekben is olvashatunk.149 Ezek
a jegyzőkönyvszerű tudósítások az iskolai szervezettség példaadásai, s bepillantást nyújtanak a korabeli oktatás kulisszatitkaiba is.
Keresztény Akadémia alakult Ungváron, avat be bennünket egy következő hír
a kárpátaljai korabeli hitéleti történésekbe. „Folyó hó elején Keresztény Akadémia alakult
Ungváron. Célja, hogy kizárólag kultúralapon foglalkozzon a korszerű társadalmi
problémákkal, a szociális kérdéssel és a munkaszervezés kérdésével. Feladata, hogy
szűkkörű, de a kérdések iránt érdeklődő szellemi élcsapatot tömörítsen össze.”150
Magyar lelkigyakorlatok indulásáról ad hírt egy újságcikk Érsekújvárott a tanítónők
és hivatalnoknők részére. „A katolikus magyar papság missziós egyesülete tanítónők és
hivatalnokok részére Érsekujvárott a Flenger intézetben 3 napos lelkigyakorlatot rendez.
Kezdetük július 19-én, hétfőn este. Befejezés 23-án, pénteken reggel szentmisével és közös
szentáldozással.”151
A Magyar Katolikus Tanács Pozsonyban tartott közgyűlésének részleteibe enged
bepillantást az alábbi szemelvény. „A Magyar Katolikus Tanács Pozsonyban 1938. április
7-én tartott közgyűlést, hogy Komáromban magyar katolikus férfitanítóképzőt állít fel az
ottani Bencés rend felügyelete alatt. Előjegyzéseket egyelőre a komáromi római katolikus
plébániahivatal fogad el, amely a kellő felvilágosításokkal is szolgál. A Tanács célkitűzései: 1. a katolikus magyarság együttmaradásának megoldása, 2. a magyar papnevelés biztosítása, 3. a magyar férfitanítóképző megnyitása, 4. a magyar segédpüspökség, vikariátus
ügye, 5. a magyar katolikus komáromi főgimnázium, s véle kapcsolatban a bencés rend
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anyagi megalapozásának kérdései. Az M. K. T. nem lehet politikai testület, (lásd: a nagyszombati Egyházhatóság 1937. VII. körlevelét) Tyukoss János az M. K. T. elnöke.”152
Tanulságos cikket olvashatunk egy korabeli cikkben az iskolás gyermekek vallási
megoszlásáról is Csehszlovákiában. „Az ezidei beiratkozások szerint első osztályba
összesen 1 799 004 tanuló jelentkezett. Ebből 1 414 641 katolikus (80 %), 145 766 (8,1 %)
evangélikus, 87 622 (4,8 %) csehszlovák egyház, 45 005 (3,6 %) felekezet nélküli, 3822
(2,1 %) zsidó, 23 736 (1,3 %) pravoszláv. Az 1930. évben 4,4 % volt a felekezetnélküli
tanulók száma. A felekezetnélküliek számának a csökkenése azzal magyarázható egy
részben, hogy a felekezetnélküli szülők gyermekeiket a csehszlovák egyházba íratják át,
hogy ne legyenek teljesen vallás nélkül.”153 Helyi viszonylatban részletes statisztikai
adatokat közölt a sajtó az újvári születések számáról is.154
10.2. Hitoktatás
Az alábbi jegyzőkönyvekből készült kivonatok segítségével az iskolák működésének gondjaira kívánok rámutatni.
Az állami tanfelügyelők felülvizsgálják a katolikus elemi iskolákat, s ezzel
veszélyeztetik az iskolai önkormányzatok és az iskolaszékek működését és autonómiáját –
értesülhetünk az egyik jegyzőkönyvből. Megtiltják az iskolás gyermekek számára a heti
négyórás hitoktatást is, miáltal csorbítják az iskolaszék jogát, ezért a jegyzőkönyv írói kérik
az egyházhatóságot, hogy az esetet vizsgálja ki.155 Ugyanitt azt olvashatjuk továbbá, arra is
kérik a papságot, hogy ne zavarják a tanítók és kántorok óráit azzal, hogy hitoktatást
vezetnek be a kitűzött iskolai órarendbe.156
Tudomást szerezhetünk arról is a jegyzőkönyvekből, hogy a papi gyűlésen
felolvasták a párkányi kerület felhívását az iskolaszékekkel kötendő szerződésekről. Az
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ajánlatot a testvérek elfogadták, de szükségesnek tartották annak felterjesztését az
egyházmegyei hatóságokhoz is.157
Egy másik jegyzőkönyvben megint arra panaszkodnak, hogy az állam mind ez idáig
nem ismeri el a katolikus iskolaszékek jogait, ezért a további teendőket és lehetőségeket
latolgatják. A fizetést ugyanis az állam adja, mivel a túlterhelt nép erre képtelen, és az
iskolai költségvetésben sem szerepel. Megtudhatjuk azt is ugyanebből a jegyzőkönyvből,
hogy a katolikus iskolák részére a püspöki konferencia új rendszabályokat adott ki,
amelyek új kötelezettségeket nem tartalmaznak, de a régi szabályokat sem vonták vissza.
Ezért aztán a jegyzőkönyv írói hangot adnak abbéli kétségeiknek is, hogy az állam az új
iskolai szabályokat egyáltalán elfogadja-e. Ha azonban elhanyagolják ezeket, félő, hogy
nagy veszély és kár éri az egyházat – vélekednek, ezért aztán tisztelettel kérik az
ordinariátust, hogy szenteljen figyelmet ennek a kérdésnek! Kristóf Lajos vásárhelyi
esperes a Zemplén megyei gyűlésen tartott erről előadást – áll ugyanitt –, beleértve az
egyházi javak természetbeni juttatásait is, s kérve, hogy a többi esperesi kerület is járuljon
hozzá ehhez. Gregorovits Lipót jókai plébános megígérte, hogy a tavaszi gyűlésen tart majd
erről egy előadást.158
Egy további jegyzőkönyvből arról értesülünk, problémának tartják azt is, hogy néhol
az iskolaigazgatók és a tanítók az iskolaszék tudta nélkül működnek, holott a körlevelek
előírják, hogy a plébánosnak mint az iskolaszék elnökének figyelmeztetnie kell őket erre.
Ez a helytelenség már sok rossznak lett az okozója – áll a jegyzőkönyvben, ezért kérik az
egyházhatóságot, hogy ezt a törvényt (1924) a megfelelő módon a tanítókkal is tudassa.159
Ebben a vonatkozásban figyelemreméltó az alábbi meghívó is, melynek értelmében
a párkányi esperesi kerület római katolikus tanítósága 1929. június hó 6-án, csütörtökön
délelőtt 10 órakor tartja rendes évi értekezletét a párkányi római katolikus iskola
helyiségében. „Ezen értekezletre az igen tisztelt tanítóságot és a főtisztelendő papságot
ezúton hívja meg az egyházkerületi tanfelügyelőség. Tárgysorozat: 1. Megnyitó. 2. A múlt
évi értekezlet jegyzőkönyvének, s az erre vonatkozó egyházhatósági leiratnak felolvasása.
3. Tanfelügyelői jelentések. 4. A tanító egyénisége a községi életben és az iskolában.
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Előadja: dr. Porubszky Géza, kéméndi plébános. 5. A nevelés célja. Előadja Nagy József,
nánai igazgató. 6. Egyéb indítványok.” N. B. Az értekezleten való megjelenés az
egyházhatóság 2378/924. sz. rendelete értelmében mind a tanítóságra, mind a papságra
nézve kötelező160 – tudjuk meg a meghívóból.
Nemcsak tájainkon, Kárpátalján is gondokkal küszködtek az oktatás terén, amiről
az Ungvári apostoli kormányzóság alá tartozó római katolikus „Általános Tanítóegyesület”
1932. október 17-én tartott közgyűlésén felvett jegyzőkönyv is tanúskodik. A gyűlésen
jelen voltak: dr. Fibiger Sándor apostoli vikárius161, ... továbbá a főtisztelendő papság és
tanítóság, mintegy 100-an. A jegyzőkönyv szerint a 9 órai szentmise után a „Komócsy”emléktábla megkoszorúzása következett. Gazdag Jenő igazgató tanító mondott emlékbeszédet, méltatva az ungvári kincstári római katolikus fiúiskola egykori tanítójának, továbbá
volt költőjének és írójának érdemeit, majd Ignát Ferenc VIII. évfolyambeli tanuló egy alkalmi Komócsy-költeményt szavalt. A pápai himnusz eléneklése után a Tanítóegyesület
a kitűzött program értelmében megbeszélést folytatott.162 Egy másik cikk az ungvári katolikus kultúréletről tudósít.163
10.3. Pályázatok
A papság és a tanítóság egyéb kántortanítói, tanítási, lelkipásztori és szervezési
gondjai mellett az állampolgárság megszerzésével volt elfoglalva. Erről az alábbi jegyzőkönyvi kivonat is tanúskodik. A szenci esperesi kerület előadta a vágsellyei kerület prágai
nunciushoz eljuttatott memorandumát, amelyben azt sürgetik, hogy az állam adja meg
a papságnak az állampolgárságot és ne zaklassa tovább őket. A memorandumban jelesül 30
papról van szó. A szenci kerület papsága – a jegyzőkönyv szerint – beleegyezett ebbe, és
arra kérte az esperest, hogy az ügyben intézkedjék.164

160

Világosság I. (1929) 5. sz., 185.
Lexikon XV., 2010. 196.
162
Világosság IV. (1933) 6. sz., 286-287.
163
ÉUéMV VII. (1938) 10. sz., 10.
164
A szenci kerület őszi papi gyűlése, Szenc 1928. november 22.
161

57

Ebben a vonatkozásban jelentőséggel bír az iskola- és nemzetművelődési minisztérium 1929. január 22-én kelt 146.458/28–I. számú határozata az állampolgárság igazolásáról a nyilvános elemi iskolai tanítósági kinevezések során.
A legfelsőbb közigazgatási bíróság végzése értelmében megtudhatjuk, hogy
„… e fogalmat: „kinevezés” az iskola- és népművelődésügyi minisztérium 1923. április
7-én kelt 42.105/I. sz. végrehajtó határozat 14. § 9. pontja (61. sz. Věstník) értelmében úgy
kell magyarázni, hogy a tanító az illetékes hivatal rendelkezése alapján valamely iskolában
állandóan tanít.” 165
A tanítói állások pályázati úton való elfogadásának az 1930. január 8-án kelt
24.051/29. sz. végzésnek166 kell megfelelnie, ahogyan azt a Szlovenszkói Katolikus Iskolatanács elnöksége pályázati felhívásában előírta.167
A pályázatok iskolaszék általi meghirdetését a püspöki kar is elfogadta. „A jogi és
tényleg megüresedett magyar kántortanítói, tanítónői, óvónői, állomások betöltése iránt
a nyilvános pályázatokat az iskolaszékek a Szlovák Országos Katolikus Tanügyi Tanács
Közlönyében kötelesek meghirdetni a tanítói (tanítónői, óvónői), kántor-tanító választás
érvénytelenségének terhe alatt.” A püspöki kar a pályázatok közzétételét a magyar
tannyelvű állomások esetében csak a „Világosság”

168

c. tanítói lapnak engedélyezte.

Tudomást szerezhettünk arról is, hogy a tanítók illetményei és szolgálati viszonyainak
azonos szabályozása „külön törvénnyel fog eszközöltetni.”169
Az alábbiakban néhány pályázatot olvashatunk: A dernői (Drnava) iskolaszék
kántor-tanítói állásra pályázatot hirdet.170 A hárskúti római katolikus iskolaszék kántortanítói állásra pályázatot hirdet.171 A tornaljai – II. tanítói állás betöltésére pályázatot
hirdetnek.172
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Az ekecsi római katolikus Iskolaszék IV. tanítói állásra pályázatot hirdet173 – tudhatjuk meg
több más korabeli pályázati felhívással egyetemben.174
De nemcsak a tanítói állások meghirdetésére jelentek meg felhívások abban az időben, a korabeli sajtóközlemények közt bukkantam arra a közleményre, amelyben a Szlovenszkói Katolikus Iskolaügyi Tanács és a Kassai Püspöki Hivatal a sárosi rekollekció által
iskolai beszédekre kiírt pályázatának eredményeiről tájékoztatnak. „Beérkezett összesen 60
beszéd. Jutalomban részesült 12 beszéd, éspedig négy beszéd iparos, munkás, földmíves
részére, öt beszéd iskolázott ember részére, három pedig papi beszéd. A nyertesek külön
értesítést kapnak. Az összes beszéd dicséretet nyert”175 – tudhatjuk meg a közleményből.
10.4. Tanítási vázlatok
Fontos ismereteket közvetítenek a szóban forgó kor hitoktatásáról a tanítási vázlatok, amelyek a kisebbségi sorsban az önszerveződés és érdekvédelem tanítóságot érintő
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kántor-tanítói állásra pályázatot hirdet. A nádszegi római katolikus iskolaszék pályázatot hirdet az
újonnan szervezett VI. és VII-ik felekezeti tanítói állásokra. Világosság I. (1929) 6. sz., 228.
Pályázatot hirdetnek a balonyi második tanítói állás betöltésére. Világosság I. (1929) 7-8. sz., 275-276.
A vezekényi, a dunamocsi-radványi és az udvardi római katolikus iskolaszék a II. tanítói, illetőleg
tanítónői állásra hirdet pályázatot, a csúzi római katolikus iskolaszék az újonnan szervezett 4-ik tanítónői
állásra, a tardoskeddi meg az ideiglenesen megüresedett osztálytanítói állás betöltésére hirdet pályázatot.
Az illésházi iskolaszék a helyettes tanítói állásra, a nánai római katolikus iskolaszék pedig a szervezett
harmadik férfitanítói állásra, a nyíri kántortanítói állásra, a csallóköz-csütörtöki a harmadik tanítói állásra,
a pogrányi pedig a harmadik tanítói állásra hirdet pályázatot. Az udvardi római katolikus iskolaszék
a tizenkettedik újonnan szervezett ideiglenes tanítói állásra hirdet pályázatot: javadalom 1200 Kč.
Pályázatot hirdet a csilizradványi iskolaszék a II. tanítói állásra. Világosság I. (1929) 9. sz., 322.
A nyitagerencséri kántortanítói állásra és az ipolynyitrai kántortanítói állásra hirdetnek pályázatot.
Világosság I. (1929) 9. sz., 323.
Pályázatot hirdetnek a nagygejőci kántortanítói állásra. Világosság I. (1929) 10. sz., 364.
A nemesócsai római katolikus iskolaszék az újonnan szervezett ideiglenes II. tanítói állásra hirdet
pályázatot. Világosság II. (1930) 1. sz., 48.
A pogrányi plébániához tartozó gesztei római katolikus iskolaszék az ideiglenesen tervezett II-ik tanítónői
állásra pályázatot hirdet. Világosság II. (1930) 2. sz., 88.
Köbölkútra római katolikus elemi népiskolához okleveles tanítónő kerestetik. Világosság II. (1930) 2. sz.,
89.
A vámosladányi római katolikus iskolaszék nyugdíjaztatás folyamán megüresedett kántortanítói állásra
hirdet pályázatot. Javadalma 14 kataszteri hold. A kéméndi római katolikus iskolaszék a IV. magyar
tannyelvű férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Világosság II. (1930) 6. sz., 283.
A nagyzellői római katolikus iskolaszék pályázatot hirdet az eltávozás folytán megüresedett magyar
nyelvű kántortanítónői állásra kántorpróbával és választással egybekötve 1931. április 7-én. Világosság
III (1931) 3. sz., 114. Kolozsnéma is hirdetett pályázatot. Világosság III. (1931) 9-10. sz., 331.
Világosság III. (1931) 9-10. sz., 331.
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fontos dokumentumai voltak. A kor jeles pedagógusa, Bíró Lucián két tanulmányában is
foglalkozott velük, amelyeket a Komáromi Jókai Közművelődési Egyesület 1929. január
13-ai szabadoktatási előadásán fel is olvasott.176
A rendelkezésre álló kordokumentumok alapján az alábbi részletes tanítási vázlatokra bukkantam:
Csongrády-Hetényi-Stampay: Tanítási vázlatok szeptemberre.177
Csongrády-Hetényi-Stampay: Tanítási vázlatok októberre.178
Csongrády Árpád: Tanítási vázlatok 1-8. évfolyam, november-február.179
Csongrádi Árpád: Tanítási vázlatok 1-8, március.
Bognár Erzsébet: Háztartási ismeretek 6, 7, 8. évfolyam.180
A vonatkozó iratokból azt is megtudhatjuk, hogy az I., II., III., IV., V., VI., VII. és
VIII. osztályú elemi iskolák számára érvényes órabeosztás181 az 1923. VII./4. 189. I. sz. és
az 1923. évi Věstník182-ben található.
Nagy leleményességre és pedagógiai rátermettségre vall az érsekújvári II. számú
tanfelügyelői kerület tanítósága, név szerint Tury Sándor, Nagy József és Tóth Gábor
tanítók által a legújabb miniszteri rendelet alapján kidolgozott és összeállított tornajátékgyűjtemény – értesülhetünk egy korabeli sajtócikkből, amelyből az is kiderül, hogy
a „Tanítási anyagbeosztás” testgyakorlási részébe szerkesztett mintegy 200 db tornajáték
zsebkönyv formában 1930. október 1-jén került nyomtatásba.183
A Katolikus Iskolaügyi Tanács indítványára a püspöki kar 220/1920. szám alatt
a Nagyszombati Kormányzóság területén elrendelte az elemi iskolák, a polgári iskolák,
a középiskolák és a tanítóképző intézetek számára a katolikus Vallástan új tanítási tervét184
– tudhatjuk meg egy másik korabeli sajtócikkből.
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BÍRÓ Lucián: Pedagógiai irodalompolitika I., Világosság I. (1929) 1-2. sz., 4-6.
BÍRÓ Lucián: Pedagógiai irodalompolitika II., Világosság I. (1929) 3. sz., 3-5.
Világosság II. (1930) 6. sz., 252-255.
Világosság II. (1930) 7. sz., 312-318.
Világosság III. (1931) 1-2. sz., 58-72.
Világosság III. (1931) 3. sz., 106-112.
Világosság II. (1930) 1. sz., 47.
Věstník pedagogicky = Pedagógiai Közlöny
Világosság II. (1930) 8. sz., 370.
Világosság I. (1929) 4. sz., 122-124.
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Nagy jelentőséggel bírt az a magyar nyelvű Tanításügyi tanácsadó, melyet
a szlovenszkói oktatási ügyekben rendkívül jártas három szakember: Gašparik Ignác
tanfelügyelő, Hanus Gyula igazgató-tanító és Pálesch Ervin tanár állított össze.185

10.5. Hittankönyvek
Iskolakönyveket az eddigiek folyamán kizárólag az esztergomi Buzárovits Gusztáv
Kiadótól lehetett vásárolni, az első világháborút követően azonban más megoldást kellett
keresni. Ebben a tekintetben nagy segítséget jelentett az a pályázatot nyert hittankönyv és
hitoktatási vázlat, amelyet Palkovich Viktor állított össze a Részletes tan- és óratervek
a katholikus népiskolákban végzendő hittani anyag feldolgozásához címen (Esztergom,
1893). Palkovich hittankönyvei jelentős mértékben támogatták a magyar közösség
tudatának alakulását.186 A szerző előszavában maga is tájékoztat e hézagpótló mű
fontosságáról, hiszen a részletes tanterv abban az időben ismeretlen volt a népiskolák
számára. Külön gondot jelentett például a több tanerővel bíró iskolák tantervének
összeállítása, ugyanis nem lehetett mindenütt egyformán követni ugyanazt. Ezeket
a hiányosságokat kívánta pótolni a szerző fent említett munkája.
Tartalmát tekintve az általános tanterv 6 fejezetben mintegy 20 oldalnyi terjedelemben nyújt részletes leírást. A részletes tanterv körülbelül 26 oldalas bevezetőjében
eligazítást nyújt az egy tanítóval bíró, a két, három vagy négy tanítóval rendelkező, illetve
az öt vagy hat tanítóval bíró népiskola számára. A tartalom a továbbiakban a Bibliáról,
a szertartástanról és az egyháztörténetről nyújt eligazítást, összegezve az elmondottakat az
egy, két, három, illetve négy tanítóval bíró népiskola számára. A könyv próbaelőadást is
bemutat az osztatlan népiskolák tekintetében, végezetül pedig módszertani észrevételekkel
szolgál.
A szerző a trianoni határok felállítása után megújult és kibővített formában
Pozsonyban újra kiadta könyvét. A könyv előszavában az 1902. augusztus 24-én
Budapesten megtartott kateketikai értekezlet eredményeire hivatkozik, amelyeket
185
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Világosság I. (1929) 6. sz., 212.
SZTYAHULA László: Két tanulmány a magyar katolikus egyház történetéből. (Palkovich Viktor
munkáinak elemzése). In: Fejezetek a tegnap világából, ELTE BTK, Budapest, 2009. 152.
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munkájában is megjelenít. Az új kiadás többletét négy pontban fogalmazza meg. Nem
csupán módszertanilag kidolgozott előadásokat kívánt nyújtani, hanem 50 éves pedagógiai
gyakorlatát szerette volna egy módszertani segédkönyvben megfogalmazni az utókor
számára – tudjuk meg az új kiadást megért segédkönyv bevezetőjéből. Maga a könyv négy
részben tárgyalja a szóban forgó témát, részletes eligazítást nyújtva. Újdonsága a könyvnek
továbbá az is, hogy marginális jegyzeteket is tartalmaz, amelyek az oktatás, illetve az
ismétlés során nyújtanak nagy segítséget a pedagógusnak.
Az új államalakulatban, Csehszlovákiában nagy segítség volt minden magyar
nyelvű tankönyv, amelyet Palkovich Viktor előző pedagógiai gyakorlatát felhasználva
kerületi tanfelügyelőként bölcsen felkínált. Ezek címlapjain többnyire azt olvashatjuk, hogy
a szerző saját kiadásai. Közéjük tartozik például a Katholikus hitelemzések c. könyv is
(Concordia, Bratislava-Pozsony, 1926).187
A hittankönyvek mellett egyedülálló vállalkozást jelentett a liturgikus lexikon
megszerkesztése. Kühár Lóris, Rádó Polikárp: A Liturgikus Lexikon című könyve 1500
címszóban 300 oldalon ismertette a különféle egyházi kifejezéseket, a szentségeket,
a szertartásokat, a szentmisét, azaz mindent, ami a vallásunkkal összefüggésben állt.
A kántorok útbaigazítást találtak benne az egyházi énekekre vonatkozólag is.188

10.6. Hittankurzusok
A keresztény magyar tudat megtartásában a már meglévő hittankönyvek mellett,
amelyeket tanítás közben használtak, nélkülözhetetlen szerepet töltöttek be a hittankurzusok. Pozsonyban már korábban megnyílt a hitoktatás kurzusa, mert a felszaporodott pozso187
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További, a szóban forgó korban megjelent hittankönyvek:
Letocha József: Egyháztörténelem a polgári iskolák részére, Szent Adalbert Társulat, Trnava, 1929.
Szuszai Antal: Előkészület a nagy napokra, SzIT, Budapest, 1927.
Szuszai Antal: Kalauz a krisztusi életre: kézikönyv a középiskolák VI. osztálya és olvasókönyv a művelt
közönség számára, Szent Bonaventura, Kolozsvár, 1924.
Szuszai Antal: A krisztusi padagógia főelvéről, SzIT, Budapest, 1911.
Szuszai Anta: A nagy mesterség. SzIT, Budapest, 1905.
Szuszai Antal: A nagy mesterség második része. SzIT, Budapest, 1911.
Szuszai Antal: Apologetika vagyis A katholikus hit alapjainak rendszeres védelme, 2. bővített kiadás.
Pannonia-Könyvnyomda, Győr, 1911.
Szuszai Antal: A házasság, Győr, 1906.
Szuszai Antal: A tiszta életről: kalauz művelt serdült ifjak számára, Stephaneum, Budapest, 1906.
Világosság IV. (1933) 6. sz., 280-281.
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nyi iskolákban az ottani kisszámú papság nem volt képes a 400 hittanórát elvégezni. A három évre szóló tanfolyamnak nagyszámú hallgatója volt. A kurzus német nyelven folyt.
Ennek kapcsán a korabeli sajtóban olyan cikkek láttak napvilágot, amelyek azt sürgették,
hogy a hivatalos körök enyhítsenek a magyar iskolák helyzetén is magyar nyelvű kurzusok
rendezésével.189
Egy komáromi tudósító jelentéséből megtudhatjuk, hogy Király József csicsói plébánost a nagyszombati apostoli adminisztratúra iskolaügyi esperessé nevezte ki. Király
József kinevezésével igen érdemes és méltó férfiút ért a kitüntetés, aki mind a hitélet, mind
a magyar kultúra terén rendkívül eredményes munkát végez. „Mint az Országos Keresztényszocialista Párt egyik vezető tagja a járási képviselőtestületben is hatékonyan működik
közre a magyarságért”190 – áll a Király tevékenységét méltató tudósítás végén.

10.7. Templom- és iskolaszentelés
A szakrális helyek közül a templomok a közösségformálás meghatározói. A határmódosulások után a feltámadt Krisztus minden akadályt leküzdve jelen volt az eukarisztikus közösségben, különösen az Eucharisztia formájában. Több templomot is építettek és
szenteltek abban az időben az új körülményeknek megfelelően. Ezek közül néhányat az
alábbi sajtókivonatok segítségével szemléltetünk.
Emlékezetes, szép ünnepe volt 1933. október 9-én Csúz községnek. Felszentelték az
újonnan kifestett templomot. A festést Harmos Károly komáromi festőművész tervei szerint
Székházy Tódor érsekújvári festő végezte. Elmondható, hogy ez a templom a messze
környék egyik legszebben kifestett temploma. 191
1937. december 6-án a pozsonypüspöki templom védőszentjének ünnepén Lazík
Ambrus, általános püspöki helynök áldotta meg a kibővített és átépített ősi templomot,
amely egyike Csallóköz legrégibb és legértékesebb (a 12. században román stílusban épült,
majd a 14. században gót stílusra átépített) szakrális épületeinek. A templomban az első
ünnepi szentmisét Mons. Mészáros János prelátus kanonok pontifikálta. A mise után Lestár
189
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SZMÚVK X. (1931) 6. sz., 208.
ÉUéMV V. (1936) 12. sz., 5.
Világosság IV. (1933) 6. sz., 287.
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István szentszéki tanácsos, komáromi plébános mondott szentbeszédet, amely után Sinko
János plébános misézett. A templomi énekkart Regéczy Aladár és Spolek Sára somorjai
kántorok vezényelték, Horváth József püspöki kántor orgonakísérete mellett. Köszöntőt
Lazík Ambrus pápai prelátus, általános helynök mondott latin és magyar nyelven. Délután
a katolikus akció díszközgyűlése következett. Az ünnepélyt Hladik Ágoston szentszéki
tanácsos zárta. Jelen voltak: Bohuss Rezső192 plébános, Brinzik József káplán, Bliesz
Ádám193 plébános, Benyó István uradalmi intéző, Bíró Lucián tanár, Gandorfer Ferenc és
neje, Hladik Ágoston szentszéki tanácsos, Hrabovszky Ferenc194 plébános, Holczinger
Ignác195 plébános, Kelecsényi Margit, Kovács Mihály196 plébános, Lestár István szentszéki
tanácsos, plébános, Lipcsey Andor hittanár, Loczner Gusztáv197 plébános, Mészáros János
plébános, Makk Ferenc198 plébános, P. Csulen Kolos házfőnök, Rajcsányi Gyula nyugalmazott tanfelügyelő, Sinko János plébános, Sulko Béla199 plébános, Sebők Ferenc200
plébános, Schindler Alfréd építész és neje, Tenk József201 káplán, Winkler Pál202 esperes
plébános és számosan mások.203
Nagypakán is templomszentelés volt 1938. július 3-án. Hrabovszky Ferenc,204
helybeli plébános üdvözölte a felszentelésre érkező Mons. Tyukoss Ev. János kerületi
esperest, aki a környékbeli papság és a pozsonyi teológusok fényes segédletével
a felszentelési szertartást és az ünnepi szentmisét végezte. Az ünnepségnek pompás, külső
keretet adott az egyenruhás tűzoltóság és az egyházi zászlókat lengető iskolás gyermekek
díszes csoportja. A szentmise után Gregorovits Lipót szentszéki tanácsos, jókai plébános
méltatta beszédében az ünnep és a templomépítés nagy jelentőségét. „Büszkesége az
egyháznak és a katolikus magyarságnak – mondta nem kis büszkeséggel –, hogy mikor
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Oroszországban és Spanyolországban a templomok tízezreit rombolják le, ugyanakkor
a nagypakai katolikus magyar hívek új istenházát építenek, mert hűek akarnak maradni
Krisztushoz és őseikhez.” A templom védőszentje Szent László király olyan eszménykép,
akiben a legteljesebb harmóniában egyesült a katolikus és a magyar jellem.
A délutáni program legkiemelkedőbb pontja Hladik Ágoston szentszéki tanácsos, az
Actio Catholica országos igazgatójának szívbemarkoló és gyújtóhatású szentbeszéde volt,
melyet a katolikus ifjúsághoz intézett. Rámutatott a mai Krisztus nélküli ifjúság lelki
ürességére, melynek érdeklődési köre nem terjed túl a ponyvaregényeken, a cigarettán és
a divaton. Ilyen ifjúságra nem lehet jövőt bízni – hangsúlyozta –, Krisztus kell az
ifjúságnak, aki megmutatja a helyes utat, megtanít az igazságra, aki nemcsak a túlvilági
mennyországot ígéri, hanem már itt a földön is egyedül ő képes boldoggá és erőtől
duzzadóvá tenni az ifjúságot. Ezután felavatták a plébánia SZKIE csoportjainak új
zászlaját, és ünnepélyes keretek közt 50 ifjút és 42 leányt vettek fel az SZKIE kötelékébe.
A zászlószentelés után szabadtéri műsoros előadás következett – tájékoztat a regionális
sajtó tudósítása. Sinko János mélyhatású ünnepi beszédében kifejtette, hogy csak az
evangéliumot élő, Eucharisztiával töltekező katolikus ifjúságtól várhatjuk a katolikus akció
teljes diadalát. Tenk József püspöki káplán megkapó előadásban azt vázolta, hogy milyen
legyen a katolikus ifjúság: öntudatosan vallásos, művelt, jellemes. A jelenlévő papság
soraiban ott láttuk Mons. Tyukoss Ev. János pozsonypüspöki esperes-plébánost, Gregorovits Lipót szentszéki tanácsost, jókai plébánost, Hladik Ágoston szentszéki tanácsost,
pozsonyi dómkáplánt, Bliesz Ádám nagylégi plébánost, dr. Markwart Gábor205 dunaszerdahelyi plébánost, Sinkó János csütörtöki plébánost, Pálinkás Rogér szentferencrendi atyát,
Tenk József püspöki és János József206 sárréti káplánokat, Hrabovszky Ferenc nagypakai
plébánost, valamint Pék Lajos, Restály Mihály, Mészáros Gyula, Mikóczy András
teológusokat és Nagy Protáz kapucinus testvért.207
Jászfalun 1938-ban volt templomszentelés. A község fiatal tevékeny plébánost
kapott Zalka János208 személyében, aki már előző helyén is építtetett templomot. A háború
utáni nehéz anyagi viszonyok mellett a kicsiny és nem megfelelő, öreg templom helyett egy
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szép új templom épült Jászfalun is. A templomszentelést Buzalka Mihály püspök végezte,
s ő celebrálta az első szentmisét is. A templomot Nagyfalusi Antal érsekújvári építészmérnök terve alapján Kató Pál érsekújvári építész építette.209 A papság többször is
előterjesztette kérését az iskola patronálását illetően. Arra kérték a püspöki kart, járuljon
hozzá a kegyúri jog megtartásához, hogy az egyház jogai is érvényesüljenek. De
a Pozsonyban székelő Központi Egyházi Vagyonkezelőség,210 amelynek egyébként az új
épület emelése is a kötelessége lett volna, hallani sem akart erről.211
Az érsekújvári új óvoda felavatása 1936. március 18-án a szentmise után
ünnepélyes keretek között zajlott – tudjuk meg a korabeli sajtóból. Az ünnepség keretében
az új óvoda védőszentjének, Szent Józsefnek Thain János212 gimnáziumi tanár, festőművész
által művészien elkészített szobrát helyezték el az intézetben. Mindazoknak, akik az óvoda
felépítését elősegítették vagy ahhoz bármilyen módon hozzájárultak, a kis óvodások
mondtak köszönetet az ünnepségen.213 Az ünnepi szentmise után került sor az új épület
megáldására, amelyet Ščepko József plébános, szentszéki tanácsos végzett az intézet
növendékeiből alakult énekkar közreműködésével. Az épület helyiségeinek berendezése és
felszerelése egyedülálló volt egész Szlovenszkó területén.214
Iskolaszentelés volt Garamkövesden is – olvashatjuk egy további sajtócikkben.
„Buzgó lelkipásztorunk Szalva Dezső plébános és készséges társa: Kovács Géza215 káplánnal összefogva, lehetővé tették a majdnem lehetetlent és kibővítették a katolikus magyar
iskolát. 1936. október 25-én délután ünneplőbe öltözött az egész falu népe és a templom
lépcsőjén fogadták, hangszóró és tűzoltó kürt tisztelgése mellett a felvonuló papságot. Iskolás gyerekek fehér szegfűcsokorral és lelkes szavalatokkal köszöntötték Király József
csicsói esperes urat és hálájuknak adtak kifejezést azért, hogy messze otthonából eljött az
iskolájukat megszentelni. Majd Szalva Dezső helybeli plébános fejezte ki köszönetét az ün-
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nepi szónokoknak, az áldozatkész híveknek, és buzdította a tanítókat, hogy a rájuk bízott kis
lelkeknek látható őrangyalai legyenek.” 216
A szelőcei iskolaszentelésről így ír a lelkes hangú korabeli sajtó: „Az elmúlt vasárnap felszentelték az önerejükből épített emeletes iskolát. A szentelési szertartást Pásztor
Valér217 plébános végezte, miközben szép beszédet mondott az iskola fontosságáról.
A tanterembe is ünnepélyesen helyezték el a kereszteket. A szentelési ünnepet műsoros est
követte, Thúróczy Vilmos rendezésében. A rendező bevezetőül beszédet mondott és hangsúlyozta, hogy a nagy anyagi áldozatok árán épített iskola legyen védelmezője hitünknek,
fajunknak és terjesztője annak a tudománynak, mely Istentől van.”218

11. Katolikus papképzés a Nagyszombati Apostoli Kormányzóság területén
(1929-1938)
A papszentelés 1922-ig a Trianon után elcsatolt területekről is Esztergomban
történt.219 Ezt követően viszont már a nagyszombati adminisztratúra területén zajlott a
papnevelés, amelynek feltételeit az alábbi alfejezetekben taglalom.

11.1. Papnevelés és papképzés a Komáromi Kisszemináriumban (1922-1929)
A komáromi katolikus középiskolai internátus, a Mariánum kétségkívül jelentős
szerepet töltött be a felvidéki papnevelés és papképzés területén. Mielőtt azonban
a Mariánum keletkezése és fennállása történetének felvázolásába kezdenénk, feltétlenül
szólnunk kell a Komáromi Kisszemináriumról, mivel a Mariánum életre keltése leginkább
a magyar kisszeminárium fenntartásáról való intézményes gondoskodás eredménye.
A Komáromi Kisszeminárium 1922-ben létesült a nagyszombati apostoli
adminisztratúra magyar gimnazista kispapjainak a befogadására. Az esztergomi főegyházmegye kispapjai közül azok, akik a mai Szlovenszkó területéről kerültek a szemináriumba,
egy ideig az 1918-as államfordulat után is Esztergomban nevelkedtek. A római Szentszék
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csupán 1922 tavaszán vette ki a nagyszombati vikariátus területét a magyar hercegprímás
fennhatósága alól, és nevezte ki Jantausch Pál apostoli kormányzót a terület főpásztorává.
Az új főpásztor a külföldön tanuló növendékpapok közül a teológusokat és a szlovák
anyanyelvű gimnazistákat tanulmányaik folytatása érdekében Nagyszombatba rendelte,
a magyar gimnazista kispapokat pedig a prágai apostoli nunciatura – néhai Palkovich
Viktor, gútai esperesplébános, nemzetgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhető –
bele-egyezése után a Komáromban létesítendő kisszemináriumba utalta. Az ügyben 1922.
augusztus 30-án 4861/922. sz. alatt a főpásztor a következőket írja Majer Imre komáromi
apátplébánosnak: „Hogy a magyar ajkú ifjak a papi pályára előkészülhessenek s e célból
már középiskolai tanulmányaik idejében papnevelő intézet falai között gondos felügyelet
szárnyai alatt lehessenek, Komáromban a magyar ajkú s papi pályára készülő ifjak
számára kisszeminárium létesítésére határoztam el magamat.“
A főpásztor megbízásából egyidejűleg Halász Vendel irodaigazgató is megjelent
Komáromban, hogy a szeminárium létesítésének lehetőségeiről és módozatairól Majer Imre
apátplébánossal tárgyaljon. Mivel az iskolai év már küszöbön volt és gyorsan kellett
cselekedni, nem kis nehézséget okozott a szükséges helyiségek és felszerelés előteremtése.
Ám az apátplébános eszme iránti buzgóságának és lelkesedésének köszönhetően csakhamar
elhárultak az útból az akadályok. A Szent Anna Szegényház lakói átkerültek a városi
szegényházba, s az így felszabadult helyiségek, amelyeket főképp az egykori pozsonyi
Emericanum kisebb papnevelő intézet bútoraival rendeztek be, az iskolai év elején már
készen várták az első 12 növendéket.
A kisszeminárium rektorává Majer Imre220 dr. apátplébánost, prefektusává Oross
Elek221 hitoktatót nevezte ki az egyházi főhatóság, míg a lelki vezetést Mórocz Emilián222
bencés házfőnök vállalta. A későbbiek folyamán a prefektusi-spirituálisi teendőket Babics
Endre, Király József és dr. Lestár István komáromi káplánok látták el, és az ottani káplánok
voltak a kispapok gyóntatói is.
Az elöljárók közül az intézetben nem lakott senki, mert e célra nem volt helyiség:
a felügyeletet a plébániáról gyakorolták.
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Az első tizenegy növendék: Cseri István, Fürdős Kálmán, Hrabovszky Ferenc,
Kovács János, Kuzma János, Mikletics Antal, Tóth Zoltán, Bukovszky László, Pergely
István, Németh Géza volt – akik mind Esztergomból jöttek át és Zemanik Alajos – akit az
ipolysági gimnáziumból vett föl a főpásztor.
A Komáromban 1922. július 27-e és 1923. január 18-a között összegyűlt magyar
papság „A nagyszombati szeminárium magyar növendékeinek panaszai nemzetiségi
üldöztetésük miatt”223 címen folyamodványt juttatott el a pápához és a prágai nunciushoz,
melyben a szlovák apostoli adminisztrátor kinevezése után magyar püspökért folyamodnak
és támogatást kérnek az üldöztetéssel és a szlovákosítással szemben, valamint a magyar
püspökök kiűzése, a magyar liturgikus ünnepek, imák betiltása, a pozsonyi egyetem és
a kassai jogakadémia bezárása ellen. Emiatt Jantausch Pál adminisztrátor 1923. április 13án magyarázkodni kénytelen, amire Gasparri államtitkár 1923. május 31-én válaszol.
A korabeli iratokból arról is értesülhetünk, hogy Jantausch adminisztrátor kérvényezi
a Szentszéket, hogy a másodfokú fellebbezésekre Nyitrán kerülhessen sor, a Konzisztoriális
Kongregáció a kérés teljesítéséhez hozzájárult.224
A 17. század második felétől három szeminárium is működött Nagyszombatban.225
Az Oláh által létrehozott és Pázmány által továbbfejlesztett Stephaneum, a Lósy Imre
(1637-1642), Lippay György (1642-1666) érsekek és mások alapítványaiból működő
Collegium Rubrorum (Seminarium Generale, a későbbi pesti Központi Szeminárium),
valamint a Szelepcsényi György érsek (1666-1685) alapította Seminarium Marianum,226
amely a 20. században ötletül szolgált a révkomáromi „Mariánum” megalapításához.227
Ezeken felül Pázmány 1619-ben Bécsben megalapította a Pazmaneum, Lósy Imre pedig
1642-ben Pozsonyban az Emericanum228 intézetet. Ez utóbbi kisszeminárium volt,
gondozója pedig a pozsonyi társas káptalan, s növendékei a pozsonyi királyi főgimná-
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ziumban tanultak egészen 1919-ig, amikor a papképző megszűnt. Ezzel tulajdonképpen
megszűnt az esztergomi egyházmegye csehszlovákiai területén az egyetlen magyar nyelvű
kisszeminárium, ezért volt szükséges a papképzésről gondoskodni. A felszabadult Budán
1687-ben még Széchényi György (1685-1695) alapított szemináriumokat jezsuita
kollégiummal és konviktussal együtt.
Jantausch Pál nagyszombati apostoli adminisztrátor nagy buzgósággal és erőkkel
látott hozzá a gondjaira bízott hívek vezetéséhez. Rövid idő alatt két pásztorlevelet adott ki,
az egyiket a papjaihoz, melyben a krisztusi szeretet melegével üdvözli őket és egyetértő
hathatós közreműködésüket kéri. Papjainak lelkigyakorlatokat rendelt el, hogy új, felfrissült
szellem töltse el a hit hirdetőit. Gondoskodik anyagi helyzetükről és rendezi nyugdíjügyüket is. „A papnevelés elsőrendű kérdése is a megvalósítás felé halad, Nagyszombatban
szemináriumot rendezett be, s 1922. június végső napjaiban meg is történt a jelentkező ifjak
fölvétele. Hogy magyar papság nevelését is lehetővé fogja tenni, ehhez kétség nem
férhet”229 – ecseteli a korabeli sajtó a felvidéki magyar papság nevelésének biztató jeleit.
A papnevelés ügye Szlovenszkón tehát fontos kérdés volt. Gyakorta szerepelt
a korabeli sajtó hasábjain vezető témaként is. „A tridenti szent zsinat éppen a legnagyobb
gonddal állította fel azokat az elveket, melyek szerint a jövőben irányítaniok kell az
egyháznagyoknak a katolikus vallás faiskoláit (ezt jelenti a latin „seminarium” szó). Azóta
is minden megyés püspöknek első gondját képezi a papnevelés. Püspökeink minden
tekintetben eleget óhajtanak tenni ennek a kívánalomnak, minden püspöki szék mellett ott
működik a papnevelő intézet is. Legújabban azon a területen, melyet a római szentszék,
mint az esztergomi főegyházmegye Szlovenszkóra eső részét, Jantausch Pál nagyszombati
apostoli adminisztrátor fönnhatósága alá helyezett, három új szeminárium alakult” –
számol be a papnevelést érintő eseményekről az egyik regionális lap tudósítója, majd így
folytatja. „Nagyszombatban ötesztendős bölcseleti és hittudományi főiskola működik 1923.
szeptember óta eddig 45 papjelölttel, a felvételnél a nemzetiség nem jön számításba,
amennyiben az előadások nyelve latin. Természetesen alkalom adatik minden hallgatónak,
hogy a köztársaság más nyelveit is megtanulja, ami különösen papnál olyannyira fontos.
Ugyancsak Nagyszombatban kisszeminárium is van berendezve 85 növendékkel, akik az
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ottani szlovák nyelvű főgimnáziumban folytatják tanulmányaikat. A magyar ajkú kispapok
részére Komáromban nyitott az apostoli adminisztrátor kisszemináriumot, ahol a jónevű
bencés gimnáziumban tanulnak, eddig 11 kispap van ott elhelyezve, de már most annyi
a jelentkezők száma a jövő tanévre, hogy a komáromi szemináriumban a kispapok
létszámát valószínűleg föl fog kelleni emelni. Ezeken kívül szeminárium van még Kassán,
Nyitrán, Rozsnyón, Besztercebányán, Szepesváralján és Eperjesen.” 230
A korabeli iratok arról is szólnak, hogy nemzetiségi ellentétek is előfordultak
a magyar és a szlovák kispapok között a Nagyszombati Nagyszemináriumban.231
Amint az a feltüntetett iratokból és sajtószemelvényekből kitűnik, a felvidéki
magyar szeminárium felállítása sürgető terv volt. A magyar királyi szentszéki követség
beadvánnyal fordult az államtitkársághoz, melyben felsorolta a magyar klerikusok
diszkriminációját a nagyszombati szemináriumban: a kápolnában tilos a magyar ének,
a szemináriumban csak szélsőséges nacionalista elöljárók vannak, és nacionalista professzorok tanítanak. A gondokat tetézi még az is, hogy 1926-ban tervbe vették a Komáromi
Kisszeminárium bezárását. Mindezen tényezők nagyban veszélyeztetetik a nagyszombati
kormányzóság területén élő 300 000 magyar katolikus pasztorációját – sorjázták a bajokat
a beadványban. A nagyszombati adminisztrátor, Jantausch Pál ellenmemorandummal
fordult a nunciushoz. Egyik fő érve a közös papképzés megtartása mellett az volt, hogy
a magyar papoknak lelkipásztori munkájukhoz szükségük lesz a szlovák nyelv ismeretére,
hiszen folyamatos a morva és szlovák telepesek (coloni slavi) betelepülése a magyar
vidékekre. A nuncius elfogadta az adminisztrátor érveit, és a magyar szeminárium
felállítását feleslegesnek tartja, mondván a magyar éra alatt sem volt ilyen a szlovákok
számára.232
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11.2. A komáromi Mariánum alapítása (1929-1938)
Amint arra fentebb már utaltunk, a Komáromi Kisszeminárium folytatása
a komáromi Mariánum lett, melynek megalapítását 1926-ban indítványozták. Az alapítók
elnöke és egyben az ötletgazda Tyukoss Ev. János pozsonypüspöki esperesplébános volt,
a további tagok: Majer Imre komáromi apátplébános, Haiczl Kálmán szőgyéni, Gregorovits
Lipót jókai, Jónás Imre233 alsógyőrődi plébánosok és Nagy Dezső pozsonyi városi építész
voltak.234
A tagság nagy hévvel látott munkához. Az építendő kollégium helyéül Komárom
városát jelölték ki, ott volt ugyanis Szlovenszkó egyetlen katolikus magyar gimnáziuma.
Az építkezés céljaira 1926-ban, Szent Imre ünnepén 1000 darab egyenként 1000 korona
névértékű kölcsönjegyet bocsátottak ki, amelyeken az intézet céljául Szent Imre
eszmeiségét jelölték meg, a következőképpen: „A katolikus magyar ifjúságnak maga Isten
adott vezért, eszményt és pártfogót Szent Imre hercegben, ezt a hármas örökséget menti
a mi magyar katolikus szeminárium-internátusunk, ezzel biztosítván legjobban a katolikus
magyar nép számára a véréből való papot, tanítót és értelmiséget.”
Az intézet építésének eszméjét a nagyszombati apostoli kormányzóság magyar
papsága és hívei is lelkesedéssel karolták fel. A munka oroszlánrészét Gregorovits Lipót
jókai plébános, nemzetgyűlési képviselő végezte. Az áldozatkészség két ragyogó példája
feltétlenül említést érdemel: Franciscy Lajos235 nyitrai kanonoké és Erdőssy István236
bátorkeszi plébánosé, akik tetemes összeggel támogatták az ügyet.
Az alapkőletétel 1928. november 5-én, Szent Imre ünnepén történt a komáromi
Király-püspök utcában, amikor is Franciscy Lajos kanonok megszentelhette az internátus
alapkövét azon a 667 négyszögöl területű telken, amelyet az internátusi bizottság a gimnázium közelében Langsádl Károly kertésztől vásárolt. Az építést Nagy Dezső pozsonyi
városi építész tervei alapján a komáromi Langsádl testvérek cége kezdte meg, ám
a közbejött rendkívül erős és hosszantartó tél a munkát annyira visszatartotta, hogy a lázas
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munkával telt tavasz és nyár után éppen hogy csak sikerült az épületet a terv szerint, 1929.
szeptember elejére elkészíteni, és az iskolaév kezdetével az intézet kapuit megnyitni. 1929.
október 6-án, a komáromi bérmálás alkalmával a Mariánumot Jantausch Pál püspök,
apostoli kormányzó is meglátogatta, aki örömének és elismerésének adott kifejezést az
intézet megalakulása miatt.237
Az új intézetbe 55 növendék vonult be, akik örömmel foglalták el helyüket és
türelemmel viselték a kezdeti nehézségeket, amelyek főképpen abból adódtak, hogy
bizonyos szükséges felszerelési tárgyak kissé megkésve készültek el.
Szeptember 12-én, Mária neve napján nagy ünnepe volt az új internátusnak: ekkor
történt ugyanis az új épület felszentelése és hivatalos átadása – amiről az akkori lapok
hasábjai is hírt adtak. Az intézet a Mariánum nevet kapta, hogy a növendékek Szűz Mária
különös tisztelete mellett és oltalma alatt nevelkedjenek. Az ünnepségen Dél-Szlovákia
magyarsága mindenhonnan és minden rétegében képviseltette magát. A szentelési szertartást Franciscy Lajos kanonok végezte, az ünnepi beszédet pedig Gregorovits Lipót
plébános-képviselő mondta, aki megható szavakkal fejtegette e nap jelentőségét a szlovákiai katolikus magyarság életében.
A Mariánum épülete szinte mindenkinek elnyerte a tetszését. Az egyemeletes
épületnek alagsora is van, a teteje manzárd, de az eredetileg ide szánt helyiségek kiépítését
az ehhez szükséges mintegy százezer korona hiánya miatt el kellett halasztani – értesülünk
az épület beosztását ismertető korabeli leírásokból. Az alagsorban található az intézeti
kedves nővérek nappali szobája, a ruhatár, konyha, éléstár, ebédlő, fürdőszoba, központi
fűtőhelyiség és faraktár; innen nyílik a pince is. A földszinten van az igazgató irodája és
hálója, a vendégszoba, portásszoba, két tanulóterem és egy háló. Az emeleten 4 hálószoba
van a fiúk részére és egy a nővéreknek, ott kapott helyet a betegszoba és a kápolna is.
A helyiségek világosak, naposak, s három tágas folyosó köti azokat össze. Az intézetnek
van vízvezetéke és villanyvilágítása is. Az épület előtt parkosított előkert van, mögötte
játszóudvar és kis gazdasági udvar ólakkal. A szomszédtól 1933-ban megvásárolt 800
négyszögölnyi kert területével az intézeti telek értéke nagyban megnövekedett; ezt részint
konyhakertészkedésre használták, részint pedig szőlővel és gyümölcsfákkal ültették be, és
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a növendékek kedvelt sétahelyeként szolgált. Ugyancsak 1933-ban épült az udvaron az
a tekepálya is, amely szintén nagy népszerűségnek örvendett.
Sokak régi vágya teljesült és bebizonyosodott, hogy a fáradozás nem volt hiábavaló,
amikor 1929 őszén megnyílt Komáromban a Marianum Katolikus Internátus, amely
a szlovenszkói katolikus magyarság vára lett – olvashatjuk a Mariánum megnyitása felett
örvendező hírek egyikében. „Az államfordulat megfosztotta Szlovenszkót sok katolikus
egyházi középiskolájától. Az isteni Gondviselés azonban meghagyott az itteni magyarságnak egyetlen egyet Komáromban, ahol mai napig is a hírneves Szent Benedek-rend
tagjai oktatják és nevelik a gimnáziumi ifjúságot valláserkölcsi alapon. Ez a gimnázium
a komáromi katolikus vár egyik erődítménye, a másik pedig mellette az újonnan emelt
Marianum. Az intézet háztartását, a ruhatár gondozását és a betegápolást az Isteni
Megváltó Leányai szerzetesrendből való nővérek vezetik.”238
A korabeli sajtó beszámolt arról is, hogy a statisztikai adatok szerint enyhült a paphiány Csehszlovákiában. 1931-ben 947 papnövendék tanul a szemináriumokban, míg 1929ben 754 és 1928-ban csak 662 volt a számuk. Ezek közül külföldön 85 teológus végzi
tanulmányait. „A belföldi szemináriumokban Olmützben 198, Prágában 110, Brünnben 97,
Königgrätzben 74, Leitmeritzben 71, Budweisben 43, Wiedenauban 37, Nyitrán 56,
Nagyszombatban 96, Besztercebányán 33, Kassán 28, Szepesváralján 39, Rozsnyón 20.
Nemzetiség szerint a 947 teológus közül 332 cseh, 200 német, 177 szlovák, 40 magyar és
3 más nemzetiségű. Ha a magyar paphiányt tekintjük, szomorúan kell, hogy hasson reánk
a magyar teológusok kis száma. Hisz arány szerint legalább 80-100 teológus illetné meg
a magyarságot. Tehát: már a komáromi kisszemináriumba is minél többet kell felvenni,
hiszen éppen a nagyszombati kormányzóság területén nagy a paphiány!”239 – összegzi
a számunkra lehangoló statisztikai adatokat az idézett lap.
A vonatkozó dokumentumokból megtudhatjuk azt is, hogy a komáromi Marianum
rendszeresen pályázati felhívásokat hirdetett meg, amint azt a korabeli sajtótermékekből
szemlézett alábbi példák is mutatják: konkurzus a komáromi kisszemináriumba,240
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konkurzus a komáromi magyar kisszemináriumba,241 konkurzus a komáromi kisszemináriumba.242

11.3. Nagyszombati papképzés (1923-1936)
A nagyszombati adminisztratúra területén Nagyszombatban működött nagyszeminárium. A magyar kispapok is itt végezték tanulmányaikat, itt készültek fel papi
hivatásukra. Itteni tevékenységükről jegyzőkönyvszerű beszámolókban a sajtón keresztül
tájékoztatták a nagyközönséget.

11.3.1. A Nagyszombati Magyar Egyházirodalmi Iskola tevékenysége (1923-1936)
A Nagyszombati Magyar Egyházirodalmi Iskola (NMEI) első elnöke, Kubiss István
beszámolójának segítségével nyomon követhető az intézmény tevékenysége. A „Szent
Cyrill és Methódról” elnevezett nagyszombati papnevelő intézet Magyar Egyházirodalmi
Iskolája 1923. december 2-án a Püspök Atya által jóváhagyott alapszabályok értelmében
kezdte meg a működését, Palkovich Viktor nemzetgyűlési képviselő „Mennél kevesebben
vagyunk, annál jobban össze kell tartanunk; mennél képzettebbek vagyunk, annál nagyobb
erőt képviselünk“ jelmondatával. A lánglelkű magyar emberek és az itteni magyar
teológusok kis csapata évről évre építkezett, rakott téglát téglára az 1923-ban megkezdett
alapon, mígnem felépült a kis munkáscsapatot befogó, magyar megértést sugárzó,
melegséget árasztó, egymást összeforrasztó, egy családdá tévő kis ház. „A szemináriumi
ünnepségeket nem említve, egy nap van, amelyet különös szeretettel várunk és ünneplünk és
ez Iskolánk védőszentjének, a magyar ifjúság pártfogójának, Szent Imre hercegnek
névnapja, november ötödike. Ilyenkor szerény körünkben a nagyszombati papság is
megtisztel látogatásával. Díszgyűlés keretében ünnepeltünk” – értesülhetünk az egyik
beszámolóból a szeminaristák számára kedves ünnepségről.
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Megható volt az a 1924. május 11-én tartott befejező gyűlés is, amelyen leleplezték
a Harmos Károly festőművész úr tanítványa: Staudt Mihály által festett Szent Imre-képet –
tudhatjuk meg a búcsúgyűlésről készült beszámolóból. „A gyűlés szépre sikeredett. Talán
azért is, mert a gyönyörű Szent Imre-kép a feje feletti „Credo in Deum“-mal még
közelebbről csepegtette lelkünkbe a tiszta, liliomos, imádságos, munkás lelkületet. Az ily
ünnepléshez kapcsoljuk aztán hozzá az iskola keretein belül folyó csendes munkásságunkat,
amelyet szintén ünnepi számba veszünk.” Ezt követően a tevékenységi statisztikát veszi
számba a beszámoló: tartottak egy megnyitót, egy díszgyűlést, 10 rendes gyűlést, négy
bizottsági, egy rendkívüli és egy búcsúgyűlést. Energiáik java részét dolgozatok írásába és
azok megtárgyalásába fektették, de nagy gondot fordítottak a szónoklat kifejlesztésére is
beszédek és rögtönzött beszédek mondásával. A zárógyűlésről készült beszámoló végén
a szerző megemlékezik a jótevőikről is, akik könyvekkel, pénzadománnyal vagy egyéb
módon nyújtottak nekik segítséget.243
Kiemelkedő jelentőségű volt a Nagyszombati Magyar Egyházirodalmi Iskola
Prohászka és zárógyűlése 1932. május 1-jén. A beszámoló alapján a gyűlést az elnök
nyitotta meg, aki „Christophoros“ címen Prohászkáról beszélt.244 A Nagyszombati Magyar
Egyházirodalmi Iskola Prohászka gyűléséről további sajtótermékek is beszámoltak.245
A NMEI munkájáról a kispapok írásai alapján is folyamatos tájékoztatást kapunk, ahogyan
azt az alábbi kivonatok is mutatják: Az első félévi vizsgák után újabb lendülettel indultak
a munkának; A gyűlések változatos tartalmából (beszédek, felvonások, szavalatok,
zeneszámok: Túry Lajos,246 Varjú Vendel); A fiúk 3 csoportban a júniusban tartandó
kultúrelőadásokra készültek.247
Az egyetemi ifjúság körében megerősödtek a prohászkás mozgalmak, amelyek szorosan együttműködtek a nagyszombati kispapokkal. Ennek egyik kicsúcsosodásaként
a nagyszombati magyar teológusok felajánlják szerény képességüket a nyári hónapokban
a papság és a tanítóság Actio Catholica körüli munkájának megsegítésére, ami terveik szerint kettős célt is szolgált. „1934. június 1-től augusztus 31-ig bármely vasár- és ünnepna243
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pon igénybe vehető egy-egy 3-4 tagból álló teológus csoport teljes kultúrdélután megrendezésére. (Témák: teológia: Krisztus Istensége, a katolikus egyházi vallási indifferentizmus,
szociális: A. C., szocializmus és az Egyház, a sajtó és sok aktuális kérdés)” – adja hírül az
erről szóló jelentés, amely így folytatódik. „Hogy az egyes csoportok gyorsabban és kevesebb költséggel mozogjanak, három beosztás szerepel: ipolymenti (Túry Lajos, Ipolyság,
Temető út 20.), Érsekújvár és környéki (Villand Artúr, Érsek Ujvár, Kórház út 39.) és
a csallóközi (Mészáros Árpád, Baka). Közben az illető faluról alkalmuk lenne erkölcsi-,
vallási-, gazdasági- és kulturális felvételt készíteni. Ez lenne a másodlagos cél. Amennyiben
a plébánosok és a tanítók az A. C. elterjedését szívükön viselik és nagyobb elfoglaltságuk
miatt akadályozva vannak, mi a fentebbi három vidéken örömmel és szeretettel állunk rendelkezésükre. A MEI vezetősége.”248
Az NMEI 1934. április folyamán egy rendes és egy díszgyűlést tartott – tudjuk meg
egy következő jelentésből, melynek értelmében az első gyűlés tartalmából a szokásos
prédikációs számon, szavalaton és zeneszámokon kívül különösen ki kell emelni Danis
Lajos249 „A substancia és accidensek tanának feltétlen érvényessége fizikai vonatkozásban”
c. tudományos felolvasását. Az utolsó gyűlést, mint minden évben, ezúttal is nagy szellemi
vezérének, Prohászka Ottokárnak szentelte az egyesület, amelyen Mészáros Árpád
„Prohászka az újlelkű magyar” címen mondott bevezető beszédet. Benne Prohászka
lelkének arra a jellegzetes és mindig harmonikusan ölelkező kettős vonására mutatott rá,
ami őt valóban újlelkű magyarrá teszi: „t.i., hogy Prohászka a szépért, a nemesért és az
igazért nemcsak lelkesedni tudott, hanem a szép eszmét, igazságot maradék nélkül tettekbe
is tudta önteni.” Amint az a jelentés további részeiből kiderül, Prohászka lelkét boncolgatta
a következő két felolvasás is, Kissik János „Az elmélkedő Prohászka” és Brinzik József
„Prohászka mozaik szociális tevékenységről” c. előadása. A gyűlés ünnepélyes hangulatát
Hralkó Endre és Varjú Vendel szavalata és két zeneszám emelte – Túry Lajos és Varjú
Vendel előadásában.250
Rendkívül tanulságos a nagyszombati magyar teológusok nyári munkája. Az Új Élet
c. lap májusi számában a nagyszombati magyar teológusok „Rendelkezésre állunk” címen
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egy felhívást tettek közzé – amint arról fentebb már említést tettünk. A felhívásnak, az
alábbi korabeli statisztika alapján, nem várt eredménye lett. Ennek értelmében az első
csoport, azaz az Ipoly-mentiek a következő helyszíneken tartottak előadást: Ipolyság, Nyék,
Szécsénke, Nagycsalomja, Alsó- és Felsőszemeréd, Óvár, Nagyzellő, Zsély, Középtúr,
Egeg, Tesmag (összesen 12 hely). Előadásaik során a következő témákat boncolgatták:
Jézus istensége, A katolikus egyház isteni eredete, A darwinizmus csődje, A Katolikus
Akció, A katolikus sajtó, A missziók, A kommunizmus tarthatatlansága, Isten léte, Az
egyke átka, A helyes gyermeknevelés, A kapitalizmus és a kommunizmus, Prohászkás és
falusi ifjúsági mozgalmaink (összesen 12 tárgy). Emellett az egyes előadások alatt
szórakoztató programpontokként szavalatok és zeneszámok hangzottak el. A szóban forgó
csoport 1300 db Sajó-Vidék népiratkát is eladott, és ingyen szétosztott 500 db katolikus
újságot (mint pl. az Ifjúságunk, Virágos Kert, Világposta, Új szív, Tábortűz.). A második
csoportot alkotó csallóköziek Ekecsen, Várkonyban, Bősön, Vásárúton, Pereden, Csicsón,
Kolozsnémán, Zsigárdon (összesen 8 helyütt) tartottak előadást a következő témákról:
Katolikus akció, Az egyház és a protestantizmus, A szentmise, A missziók és missziós
egyesületek, A szentév, Az egyház és a szociális kérdés, Mit ad nekünk a katolikus
egyház?, Isten nyomai a természetben (összességében 9 tárgy). Az előadások szórakoztató
részét ezúttal is a szavalatok és a helybeli ifjúsági énekkarok fellépései tették ki. Elfogyott
300 db népirat. A harmadik csoport, az újváriak Bátorkeszin, Szentpéteren, Andódon,
Tardoskedden (összesen 4 helyen) tartottak előadást. Előadásaik témái a következők voltak:
A katolikus akció, A katolikus sajtó, Prohászka és a nép, valamint a Szűz Mária és Szent
Ferenc életéről szóló filmelőadások (összesen 5 tárgy). Ez utóbbi csoport az újvári
prohászkások közreműködésével dolgozott. Összesen 275 népiratot adott el és 70 db
Katolikus Újságot szórt szét. A negyedik csoport, a pozsonyiak, Ligetfalun tartottak
előadást, A szeretet hiánya a mai társadalomban, A bolsevizmus és a Mozi és színház
(összesen 3) témában. A szórakoztató részt itt is szavalatok és zene képezték. A nagyszombati magyar teológusok összességében tehát 25 helyen 29 témában tartottak előadást.
Elfogyott 1875 Sajó-Vidék-füzet és 570 ingyen újság. Ezek persze csupán száraz adatok,
s még csak nem is sejtetik azt a nagy lelki és kulturális hasznot, amely mindenfelé utánuk
maradt. A sikeresnek mondható akció kapcsán a következő vélemény fogalmazódott meg
az egyik korabeli sajtótermék hasábjain: „Ez az általános megértés csak arra ösztönöz
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bennünket, hogy munkánkat a jövőben még fokozottabban, még megszervezettebben
folytassuk.” 251
A Nagyszombati Magyar Egyházirodalmi Iskola munkájából folyamatosan jelentek
meg a továbbiakban is jelentések, különböző tudósítások. „Az 1934. szeptember végén
tartott első gyűlés keretét a szokásos év eleji tisztikar-választás és a nyári munkáról való
beszámolás töltötte ki. Örvendetes tényként kell jelentenünk, hogy az NMEI tagjainak
a száma 48-ra emelkedett” – számol be nem kis elégedettségének hangot adva
a gyarapodásról az egyik jelentés – majd ekképpen folytatja: „Az október közepén tartott
második gyűlés már műsorral egybekötve folyt le. Amióta a NMEI a Prohászka-körökkel
párhuzamos munkát vállalt, programja lényegében két pontban a Prohászka-körök
munkaprogramjába torkollik: az akciós osztály és a sajtóosztály keretében. Ennyiben
formailag megváltozott az iskola munkaképe. Természetesen az iskola előnyére is, mert
a közösen vállalt munka felelőssége így állandó lendületet, friss, haladó szellemet biztosít
számára.” A jelentésből ezek után tudomást szerezhetünk arról, hogy az iskola további
belső munkájának a gerincét a nyári akciós munka teszi ki, amelynek fontos részét képezi
a szociográfiai, elsősorban a vallási szociográfiai adatgyűjtés. Ezért a szükséges kérdőívek
szakszerű kidolgozása az évi belső munka elsőrendű feladata, mert az elmúlt nyár ez irányú
munkája éppen ezek rendszertelensége és óriási terjedelme miatt nem tudott átfogó
eredményt hozni. Az akciós munka egy másik megnyilvánulásáról is említést tesz
a jelentés: a tavasszal megrendezendő nyilvános Pázmány-gyűlésről a nagyszombati
egyetem alapításának 300 éves évfordulója alkalmából, amelynek előkészületei már
folyamatban vannak.
„Az általános sajtóprogramból két úton akar az iskola munkát vállalni. Az egyik út
a sajtómunkában való aktív részvétel alakjában nyer kifejezést megfelelő sajtótermékkel.
A másik ennél sokkal eredményesebb, és katolikus sajtótermékek propagálásában fog
megvalósulni a nyár folyamán. Részben népiratok eladásában, részben katolikus újságok,
folyóiratok terjesztésében. E célból az iskola máris felvette a kapcsolatot az egyes
kiadóhivatalokkal a megfelelő számú bizománypéldány rendelkezésre-bocsátása végett” –
tudni meg a jelentésből bővebbet az egyesület sajtótevékenységével kapcsolatban.
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A jelentésből az is kiviláglik, hogy a gyűlés további programpontjai már a szokásos
programszellemet tükrözték. Szőcs Béla „A kétezeréves katolicizmus és a társadalmi
kérdés” c. tartott beszédet, melyben cáfolta az egyházat támadó két ellenvetést, miszerint
az evangéliumban nincs szociális tartalom, illetve hogy az egyház szociális szempontból
közömbös. Beszédében mindenütt igyekezett párhuzamba állítani az egyház szociális
tanítását történetének különböző századaiban és az elméletet követő gyakorlati
megvalósítást. Túry Lajos „Sajtókérdés” címmel tartott beszédet. Rámutatott arra az óriási
rombolóhatásra, amelyet a liberális és fél liberális sajtó közvetve és közvetlenül a katolikus
társadalomban végez. Előadásának tanulsága – közli a jelentés –, hogy a védekezésnek
csupán egy módja van: általános bojkott és áldozatos összefogás egy erőteljes és nívós
katolikus sajtófront kialakítására.
Az egyesület harmadik gyűlésére 1934 októberében került sor. A kötelező beszédet
Guba József252 tartotta a katolikus akcióról, melyet követően Willand Artúr „Eugenika és
katolicizmus” című előadása hangzott el, amelyet Tóth Tihamér esztergomi nyári
egyetemen tartott előadása alapján dolgozott ki három részben – tájékoztat bennünket az
ülésről készült jelentés. „Az eugenika alapja az átöröklés. Mendel kísérletei nyitották meg
a tulajdonképpen már régi tudománynak új, szisztematikus boncolását. Kimutatta Darwin
evolúciós elméletének valótlanságát és szükségességét az átöröklés által terhelt egyének
számára. Továbbá, hogy az átöröklés nem ellenkezik Isten igazságosságával és végtelen
jóságával, mert az apák bűnei miatt bűnhődő utókor gyógyítására Isten nem determinálható.” Beszéde végén az előadó megadta az eugenika meghatározását és hangsúlyozta,
hogy a katolicizmus a józan (pozitív) eugenikát nem ítéli el. Hiszen mindnyájunknak
rokonszenves egy egészségesebb, boldogabb embertípus kialakítása. A következő előadó,
Mészáros Árpád „A kateketika új ösvényein” címen tartott felolvasást. Elsősorban arra
a sokszor felvetett kérdésre iparkodott feleletet adni, hogy miért nem tud a kateketika
megfelelő lépést tartani a többi tárgy fejlődő pedagógiájával. Ennek legfőbb akadálya az
előadó szerint a tárgyi elvontság, ez okozza, hogy a kateketikában csak nehezen
valósíthatók meg a többi tárgy modern pedagógiai eredményei, mint pl. a munkaiskola.
Megtudhatjuk az előadásból a továbbiakban, hogy azért némi fejlődés ezen a téren is
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mutatkozik – példaként Stieglitz és Keppler módszereit hozta fel az előadó –, s a jövőre
nézve még biztosabb garanciát jelentenek az egyes mozgalmak, a katolikus filmek stb.”253
Egy másik beszámoló az NMEI novemberi munkájáról tudósít: „1934. november
hónapban egy Szent Imre díszgyűlést és egy rendes gyűlést tartott. A Szent Imre előadást
Willand Artúr tartotta. Azt a tetteiben, erkölcseiben megalkuvást nem ismerő Szent Imrét
vetítette elénk, aki 900 év kortávolsága ellenére még ma is korszerű életideál, sőt éppen
a mai vallási életben is maradéknélküliségre törő ifjúság lelkiségének leghűbb tükrözője,
tökéletes kiteljesedése.” A tudósításból kitűnik, hogy a szóban forgó gyűlés következő
előadója Szőcs Béla, aki „A jövő papja elé” címen tartott felolvasást. Előadásában
rámutatott, hogy az új hivatások kiérdemlése nem jelent problémát az egyháznak, mert
„a katolicizmus az egyes korok szükségleteinek legmegfelelőbben hozza létre a maga
intézményeit” (R.N.). Kérésének tehát más gátlói vannak: a múlt századból átszármazó
téves korszellem és ennek romboló hatásai lelki és szellemi vonatkozásokban. Ezért az új
paptípus kialakulásának is eme tényezők mai értelemben vett helyes ráhatásából kell
kiindulnia. Azaz a jövő papjának telítődnie kell az újjászületett katolikus lelkiséggel és
szellemiséggel. Apostoli lélekkel kell vállalnia ennek minden gyakorlati következményét –
tudjuk meg a továbbiakban.
Az NMEI novemberben tartott második gyűlésének nyitóbeszédét Kissimon
József254 mondta – adja hírül egy következő beszámoló. Ezt követően Borsos Mihály255
„A falu költészete” címen tartott érdekes előadást szociográfiai adatgyűjteményének
idevágó részéből. Előadását számos eredeti verssel szemléltette, többször is felcsillantva
bennük tehetségét. Előadása elsősorban arra irányult, hogy az iskola tagjainak figyelmét
felhívja áldozatos munkájuk nemzeti és vallási szempontú fontosságára, s éppen ez okból
az elmúlt nyáron kifejtett munkájuk további fokozására. Willand Artúr folytatta az előző
gyűlésen elkezdett „Eugenika és katolicizmus” c. előadását. Nevezetesen annak negatív
eszközeiről (a koncepció megakadályozása, abortusz, sterilizáció, eutanázia) szólt.
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Előadásában az egyház egyes esetekben való állásfoglalásának kifejtése és az esetek
cáfolása során főleg a Casti Connubii megfelelő részeit vette zsinórmértékül.256
Újabb tanulságokkal szolgálnak a kispapok tevékenységét illetően az NMEI további
ülései. Az NMEI 1934 decemberében két rendes, 1935 januárjában pedig egy rendes és egy
rendkívüli gyűlést tartott – tudni meg a vonatkozó beszámolóból. „A gyűlések tárgysorozatából a következő pontok emelhetők ki: Olgyay Vince257 alkalmi ádventi szentbeszéde. Bruckner László:258 Determinizmus és szabadakarat c. felolvasása. A felolvasó
mind filozófiai, mind pedig praktikus érvekkel világosan bizonyította a deterministáknak az
akarat szabadsága ellen felhozott főbb ellenérveit, amilyenek az akarat és az okság elvének,
az akarat és a mechanikai erőknek viszonyából felhozott ellenvetés, Dubois Raymondnak az
energia megmaradási elvéből levont érve stb.” Tanulságos Lénár Lajosnak a missziós
kérdéssel kapcsolatban tartott „A pogányság földi szenvedései” c. szabadelőadása is,
amelyben nevezetesen két jelentős szempontra mutatott rá: a magából a pogány vallásból
folyó szenvedésekre és a pogányság külső tényezőktől való szenvedéseire (a bevándorlók
visszaélései és kihasználásuk stb.). Az előadás célja a missziós ügy felkarolására és
hathatós támogatására való buzdítás volt – tudjuk meg a beszámolóból.
A gyűlés további említésre méltó előadásai voltak Száraz József259 alkalmi
karácsonyi beszéde és Adamkó József „Mozi és színház” c. felolvasása. A felolvasó
kritikai célzattal először azokat az okokat kutatta, amelyek a színházat és a mozit igazi
rendeltetéséről, a művészi élet és emberábrázolás síkjáról a nevetséges produkciók és durva
ösztönök felkorbácsolásának szolgálatára alacsonyították le (pl. az üzlet, a közönség nagy
részének művészi ízléstelensége stb.). Majd ezekkel szemben rámutatott azokra a nagyszerű
lehetőségekre, amelyek a katolikus film- és színműalkotás előtt állnak és szinte kiaknázatlanul a földön hevernek.
A beszámoló további részeiből tájékoztatást kapunk arról, hogy ezt követően
Willand Artúr „Pozitív eugenika” c. felolvasásával befejezte az „Eugenika és katolicizmus” c. háromrészes előadás-sorozatát, amelyet még az októberi ülésen indított. Mostani
előadásában ama örök igazság fényében, hogy Isten országának érdeke minden földi ország
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érdekénél előbbre való, szedte sorra azokat az eugenikai lehetőségeket, amelyek
a katolicizmus eme idő feletti érdekével is harmóniába hozhatók, s amelyeket éppen maga
az egyház ajánl a legmelegebben. Majd Záreczky István260 „Ahol nem gyújtanak ma
gyertyát a karácsonyfán” c. felolvasása következett a sorban, amely a félrevezetett orosz
nép példáján keresztül – ahol nem gyújtanak ma gyertyát a karácsonyfán – mutatott rá arra
a mélységes tartalomra és szívet-lelket emelő, megnyugtató szépségre, amit nekünk,
Krisztushívőknek Isten, a karácsony szent misztériuma és általában egész katolikus hitünk
nyújt. Ezt követte Szüllő Rezső261 „Kommunizmus mint világnézet tarthatatlansága”
c. beszéde, amely a nyári akciós előadásokra készült. Ennek megfelelően népszerű, áttekinthető stílusban adta elő mondanivalóját. Mészáros Árpád „Sacerdos Christi” c. felolvasása a Szent Tamásról szóló hosszabb tanulmányának egy részlete. A kiragadott rész
a teológus papi életre vonatkozott. Említésre érdemes még Szőcs Béla „Formameglátások
a katolikus akcióban” c. felolvasása – tudósít bennünket a tartalmasabbnál tartalmasabb
előadások soráról az ülésről készült beszámoló.
Az ismertető előadások megtartására vonatkozóan egy korabeli bejegyzésből
további információkhoz jutunk: „Még 1934 decemberében felkérte az NMEI a Szent
Ágoston Társulat igazgatóságát, valamint a Hanza vezetőségét egy-egy praktikus, ismertető
előadás megtartására. A kérésnek készséggel tettek eleget. Letocha József galántai
plébános, a Szent Ágoston Társulat igazgatója előadásában a társulatot, annak célját és
jövő évi programját ismertette. Kúty Géza ügyvéd, a Hanza elnöke, a szövetkezeti szervezet
keletkezését és annak elméleti felépítését fejtette ki. Nagy Ferenc, a Hanza igazgatója pedig
a szövetkezeti szervezet praktikus eredményeiről, gazdasági, erkölcsi és kulturális
kihatásairól beszélt. A beszédek után hosszabb eszmecsere következett, amelyben az iskola
tagjai adtak fel kérdéseket az elhangzott előadásokra vonatkozólag. A rendkívül tanulságos
és praktikus előadásokért, valamint az előadók fáradságáért ezúton is hálás köszönetet
mond az NMEI vezetősége.”262
A Nagyszombatban tanuló magyar kispapok újabb beszámolóval gazdagították olvasóik táborát. Ebből megtudhatjuk, hogy az NMEI 1935 februárjában egy rendes és egy
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rendkívüli, márciusban pedig két rendes gyűlést tartott. A szavalatokon, zene- és énekszámokon, a beadott munkák bírálatain kívül a felolvasások és előadások közül a következők
emelhetők ki: Szőcs Béla beszéde a katolikus akcióról, amely praktikus és részletekbe menő kifejtéssel iparkodott rámutatni a katolikus akció eredetére, célkitűzéseire, lehetőségeire
és eszközeire. Ez a beszéd a nyári szünidőben tartandó faluelőadásokra készült. Megemlíthetjük Lénár Lajos rövid buzdítását a Szentírás egy részének felolvasása útján, amely „Mit
kíván az Isten a mai papoktól?” címmel adott határozott és tiszta feleletet a Szentlélek
Istennek szavaival, Ezechiel próféta jövendölései alapján. De figyelemre méltó Záreczky
István: „Szövetkezeti szervezet mint lélektani folyamat” címen tartott rövid eszmefuttatása
s Varjú Vendel az év utolsó napjára szóló alkalmi prédikációja is. Olgyay Vince Don Bosco
János nevelési módszereiről tartott érdekes felolvasást, amely elsősorban a következőket
tartotta szem előtt: 1. a rosszat, amennyire lehet, meg kell előzni, 2. több szabadságot kell
adni a gyermeknek, 3. jókedvre kell nevelni, 4. a tekintélyt szeretettel párosult komolysággal kell elérni. Végül Simon Rezső263 felolvasása következett a szövetkezeti eszme fontosságáról, amely bebizonyította, hogy a szövetkezeti mozgalom szellemi, gazdasági és erkölcsi hasznot hajt a népnek, ezért a szövetkezeti gondolat tanulmányozására buzdít.
Betekintést nyerhetünk a vonatkozó beszámolókból a magyar és a szlovák kispapok
együttműködésébe is, amint azt az alábbi szemelvény is példázza: „Még az 1934-1935
iskolai év elején felkérte az NMEI a testvér szlovák kört két, az egész szlovák irodalmat
átölelő előadás megtartására. Kérésünknek 1935. február 24-én tettek eleget. Elsőnek Alojz
Krajčovič másodéves teológus tartott kimerítő előadást a régi szlovák irodalomról, egész
1918-ig. Utána Pavel Ušák elsőéves teológus a háború utáni szlovák irodalmat ismertette
áttekinthető előadásában. Az előadások szlovák nyelven voltak. A NMEI célja ezen előadásokkal a szlovák körrel való barátság és testvéri együttműködés kiépítése és kimélyítése
volt.” 264
A Pázmány-jubileum alkalmából az NMEI 1934. április 7-én Pázmány Péter
emlékének szentelt egy teljes díszgyűlést.265
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Az NMEI 1935-ös értesítője ekképpen tudósít: „Vannak írások, amelyek
önmagukban értékek és vannak olyanok, amelyek csak jelentések a munkáról. Ez a füzet is
a másikhoz tartozik. A nagyszombati magyar teológusok vallási és kulturális munkájáról
tájékoztat bennünket. E munka nagyon kiterjedt és bő, itt csak azt az adatot idézzük, ami
szerint 25 faluban tartottak előadást a múlt évben és 2375 sajtóterméket dobtak a magyar
falukba. A beszámolók mellett különféle értekezéseket, verseket stb. hoz még a füzet,
amelyek bemutatják jövendő papjaink érdeklődési körét. A Szent Ágoston Társulat nem
végzett hiábavaló munkát, amikor ezt a füzetet a katolikus magyar közvélemény
tájékoztatására kiadta.”266
A felvidéki magyar falvak valláserkölcsi helyzetéről a nyári szünidő alatt a kispapok
szociográfiát készítettek, az elkészült tanulmány későbbi lelkipásztori munkájukhoz
szolgált alapul. A kis füzet terjedelménél sokkal fontosabb annak vallási üzenete, amely
a későbbek során az egyházközségi szervezésben és a lelki vezetésben volt kimutatható.
Különösen fontos az alábbi három tanulmány, amelyek önmagukért beszélnek: IV., V.,
VIII. parancs,267 VI-IX parancs és a második rész VI-IX parancs,268 végezetül a VII., X.
parancs269 a magyar falu valláserkölcsi helyzetéről.270
Az NMEI tagjai az 1934-es évben megkezdett akciós munkájukat az idei nyári
szünidőben már alapos szervezéssel folytatták – tudhatjuk meg egy következő beszámolóból. Hat csoportra (ipolysági, két csallóközi, diószeg-zsigárdi, pozsonyi és érsekújvári)
oszolva járták be a magyarlakta falukat. Előadásaik témái a következők voltak: katolikus
akció, katolikus sajtó, katolikus misszió, katolikus iskola, katolikus világnézet, lelkigyakorlatok, szentmise, Isten létének bizonyítása, „csak azt hiszem, amit látok”, Lisieux-i
Szent Teréz, Jézus Szívének tisztelete, a falu hibái, modern babona, katolikus ifjúsági
mozgalom, egyesületek, írástudatlanság, a legújabb kor egyházüldözései, korunk és
a katolicizmus, szociális kérdés, szovjet paradicsom. A kulturális előadások pozitív
eredményét a következő beszámoló foglalta össze. „42 faluban hangzott el előadás,
elfogyott 4111 db 50-100 filléres népirat, 580 db különböző folyóiratot adtak el és osztottak
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szét ingyen az előadók, 88 előfizetőt szereztek különböző folyóiratokra, 1316 db röpiratot
osztottak szét ingyen, 633 Kč-t gyűjtöttek a missziókra, 1109 tagot szereztek a „Hitterjesztés művének”, 96 tagot a Szent Ágoston Társulatnak, 700 Kč értékű katolikus
világnézeti könyvet adtak el. Ezenkívül az iskola két tagja augusztusban motorkerékpárral
több mint 100 szlovenszkói és ruszinszkói plébániát járt be (kb. 2000 km út), hogy a Szent
Ágoston Társulat eszméit élőszóval és sajtótermékekkel terjessze és propagálja.”271
Az NMEI utolsó akadémiai évét töltötte Nagyszombatban, amelynek rövid összefoglalójából az alábbiakat tudhatjuk meg. Az 1935. november 6-án tartott gyűlésen Szőcs
Béla, az MEI elnöke ismertette az ez évi munkatervet, amely a következőkből állt: a) alaposabban és többet kell foglalkozni ezentúl a falukérdéssel, b) többször, ha lehet minden
gyűlésen tartani kell egy aszketikus szellemű felolvasást vagy előadást, c) lehetőleg minden
gyűlésen tartani kell egy szabadelőadást a fellépés gyakorlása céljából, d) az egyes katolikus folyóiratokban folytatni kell a megkezdett sajtómunkát. A továbbiakban a gyűlésen
beszámoltak arról, hogy 1935. november 3-án „katolicizmus és magyarság” jeligével tartották meg az évi szokásos Szent Imre-díszgyűlésüket. A gyűlés központi gondolatához az
egyes előadások is idomultak. Így Szőcs Béla beszéde is, melynek gondolatai a magyar
történelem három legkritikusabb ütközője körül csoportosultak, amikor a katolicizmus mintegy az isteni Gondviselés intézkedése folytán a legelhatározóbb módon nyúlt a nagy történelmi összefüggések szálai közé. „Ez a három történelmi mozzanat: amikor a pogány magyar lélek magáévá tette a kereszténységet s így az európai kultúrközösség maradandó tagjává lesz, amikor a protestantizmus rohanó árjába beleáll Pázmány hatalmas ereje, hogy a
magyar katolicizmus fölényét maradandóan biztosítsa, végezetül, amikor a liberalizmus
süppedékes talaján mozgó magyar életet szilárd világnézeti alapokra menti Prohászka zsenialitása.” A további két előadás Varjú Vendel „A teológus Pázmány lelki fejlődése” c.
felolvasása és Mészáros Árpád „A lélekmélység kópiái” c. dolgozata részleteket adott az
előző beszéd gondolatkörének folytatásaként arról az egész magyar történelmet átfogó katolikus munkáról, amelynek oroszlánrésze a nagy triász: Szent István–Pázmány–Prohászka
nevéhez fűződik272 – tudhatjuk meg a beszámolóból.
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A kispapok tevékenységének tanulsága a későbbi korok számára is fontos üzenet:
idegen nyelvi körülmények között megszervezni a feltételeket, amelyek a későbbi
lelkipásztorkodásuk alkalmával is fontosnak bizonyultak. Gyakorolhatták a kiselőadásokat,
szentbeszédet mondhattak, szervezhették a sajtót, szociográfiát, falukutatást végezhettek és
mindazt, amit a föntiekben röviden megfogalmaztam. Az összegzés kiolvasható a tanulmányokból is a kispapok által megfogalmazva. A nyári szünet után a következő akadémiai
évben a kispapok Pozsonyban folytatták tanulmányaikat.
Az ebben az időben pappá szenteltek névsora a következő: 1923-ban – Rák Péter,
Révész Ferenc, Stankovics Ferenc; 1924-ben – Sinkó János, Viola József; 1925-ben –
Andris Rudolf, Hóka Imre, Strehár Izidor, Torma Ferenc; 1926-ban – Wilde József, 1927ben – Bartoš József, Klein Béla, Kudlička Róbert, Molnár József, Szabó István, Vitek
Sándor; 1928-ban – Janovits Edmund, 1929-ben – Halász Gyula, Lupkovits László,
Mészáros István, Reichel Imre, Szabó Jenő, Takács Pál, Zakar Vilmos; 1930-ban – Kovács
Mihály, Zemaník Alajos; 1931-ben – Dezső Lajos, Ďungel (Dungel) Ignác, Kubiss István,
Németh Géza, Kuklay Béla, Mikula Félix, Zalka János; 1932-ben – Cséffalvay Béla, Rédl
Antal, Semptey László; 1933-ban – Bús József, Cservenka József, Könözsy Béla, Moncz
Boldizsár, Montskó Tibor, Weisz Ferenc; 1934-ben – Alár István, Csányi Béla, Koczab
Vilmos, Presinszky Ferenc, Rakita Árpád, Sečánsky Gyula; 1935-ben – Czuczor Pál,
Kaszás József, Kissík János.

11.4. Pozsonyi papképzés (1936-1938)
A Nagyszombatban tanuló magyar kispapok 1936-ban átköltöztek Pozsonyba, ahol
a Comenius Egyetem részét képező teológiai karon folytatták tanulmányaikat, a Szentszék
által jóváhagyott 756/1935-ös számú rendelet értelmében.273 A nagyszeminárium így egyetemmé vált, ahol lehetőség nyílt a teológiai doktori fokozat megszerzésére is, amivel ketten
közülük éltek is. E rövid idő alatt két sajtókiadvány is megjelent: Az első Mészáros Árpád
Sajóvidéke, 12. füzet, Falusi népünk,274 a második pedig a Magyar csillagok című könyv.
Ez utóbbi csinos és tartalmas kis könyvecske, amely a Szent Ágoston Társulat kiadásában
273
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jelent meg. A könyvet a pozsonyi magyar teológusok írták, akik már régebben is tanújelét
adták annak, hogy értékes munkát fejtenek ki a szlovákiai magyar katolicizmus, s főleg
a katolikus magyar ifjúság érdekében. Ezt a könyvet is elsősorban az ifjúság számára írták,
hogy az megtalálja benne követendő ideáljait, de hasznos olvasmányul szolgál a felnőttek
számára is.
A Magyar csillagokról, az Árpád-házi uralkodócsalád ragyogó szentjeiről szól ez
a kis könyv. Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet, Boldog Gizella és
Boldog Margit élete elevenedik meg a lapjain, hogy követendő példaként ragyogjon a magyar ifjúság előtt. „Az 1938-as Szent István halálának 900-ik éve alkalmából nagyon aktuális olvasmányul szolgálhat mindenkinek. A legmelegebben ajánljuk mindenkinek a könyvet és főleg a katolikus magyar tanítók figyelmét hívjuk fel rá, hogy minél nagyobb számban terjesszék el az ifjúság körében”275 – olvashatjuk a korabeli regionális lapban megjelent könyvismertetőben.
A komáromi Mariánumban érettségizetteket először 1936-ban,276 majd 1937-ben277
és 1938-ban278 szentelték áldozópappá Pozsonyban, neveiket a lábjegyzetben tüntettem fel.
Rajtuk kívül ugyanebben az időben a gimnáziumban érettségizetteket szentelték pappá, az
ő neveik a törzsanyagban olvashatók. 1936: Lakner Ferenc, 1937: Cséfalvay József,279 Guba József, Kissimon József, Megyer József, Navrátil Tibor,280 Tenk József, Túry Lajos,
1938: Bruckner László, Danis Lajos, Simon Rezső, Szentei (Szauer) János, Troll József.
Az első bécsi döntés után 1939-től a kispapok legtöbbike Esztergomban folytatta
tanulmányait, és ott is szentelték pappá.
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12. A magyar katolikus hitélet fontos eseményei
Az alábbi fejezetekben azokat a társadalomformáló eseményeket taglalom
részletesen, amelyek az egyháziak és világiak által szervezett formában történtek a templomi vagy a templomon kívüli közegben.

12.1. Magyarországi események
Ünnepélyes megnyilatkozások között munkába kezdett Magyarországon a Katolikus
Akció – tudósít bennünket a korabeli sajtó. A katolikus hitélet egyházi és világi méltóságai
1935. október 15-én a Vigadó nagytermében tartották az országos katolikus nagygyűlés
nyilvános ülését. Az ülés Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás megnyitó beszédével
kezdődött, aki megemlítette, hogy Magyarországon hivatalosan az elmúlt évben, 1934.
október 30-án indult meg az akció szervezése. „Szükségesnek tartom kiemelni – folytatta
erős hangsúlyozással a hercegprímás –, hogy az „Actio Catholica”281 nem politikai
szervezet.” A hercegprímás beszéde után Angelo Rotta pápai nuncius mondott hosszabb
beszédet.282
Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás böjti pásztorlevelet intézett híveihez
a társadalom alapjáról, a családról. Rámutatott, hány rettenetes tragédia, a gyermekek
irtózatos züllöttsége s mennyi bűntény a következménye annak a vétkes felfogásnak, amely
csupán közönséges és tetszés szerint felbontható szerződésnek tekinti a házasságot. „Az
erkölcsi érzék teljes hiánya jellemzi ma a társadalmat minden vonatkozásában” –
hangsúlyozta Serédi hercegprímás böjti pásztorlevelében.283
Serédi nagy feltűnést keltő beszédében arról is szólt, „hogy a kereszténység
felszabadította az emberiséget a rabszolgaság alól, sajnos azonban a századok folyamán az
emberiség eltávolodott Krisztustól és megvalósította a modern rabszolgaságot, a szervilizmust.”284
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Egy további hírben Nyári László az 1938-as évi 34. Eucharisztikus Kongresszus
helyszínéről tudósít. „Heylen Tamás Lajos namuri püspök, a nemzetközi kongresszusokat
előkészítő bizottság elnöke hivatalosan közölte Serédi Jusztinián bíboros hercegprímással,
hogy a bizottság legutóbbi párizsi ülésén nagy lelkesedéssel egyhangúan Budapestet jelölte
ki a Szent István-jubileumra való tekintettel az 1938-ban megtartandó eucharisztikus kongresszus színhelyéül”285 – értesülhetünk Nyári tudósításából az örvendetes hírről.
Az ezt követő hosszú hónapok munkája eredményeképpen érkezett el az Eucharisztikus Kongresszus előkészítése újabb jelentős állomásához. Az első hivatalos lépés
a külföld felé Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás és Heylen Tamás Lajos namuri püspök meghívó leveleinek szétküldése volt, majd hatalmas szállítmányokban egymás után
mentek ki a világ minden részére a világkongresszus plakátjai, programfüzetei és előzetes
tájékoztatói. „A világkongresszus sajtóirodája révén a világsajtó vezető lapjaiban mind
gyakrabban láttak napvilágot a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus közleményei és
ezen a téren a Vatikán állam félhivatalos lapja az Osservatore Romano járt elöl jó példával, amikor a kongresszus előkészítő munkáinak úgyszólván minden fontos eseményéről
részletesen beszámolt”286 – tájékoztat a sajtó az esemény előkészületeiről.
Az Actio Catholica elnöki tanácsa 1938. február 15-én Serédi Jusztinián bíboros,
hercegprímás elnökletével tartotta meg évi ülését, amelynek tervezett programján az
Eucharisztikus Kongresszus előkészületei kiemelten szerepeltek.287
Az Eucharisztikus Világkongresszus politikamentességét volt hivatott hangsúlyozni
az a nagyszabású eucharisztikus nap is, amelyet 1938 tavaszán Székesfehérvárott rendeztek, s melynek keretében impozáns férfi-nagygyűlést is tartottak – értesülünk a sajtóból
a Világkongresszus körüli történésekről. A nap egyik szónoka Huszár Károly288 egykori
miniszterelnök volt, aki beszédében kiemelte, hogy az Eucharisztikus Világkongresszus
senki ellen sem irányul, s hogy a Kongresszustól távol kell tartani minden pártpolitikai és
osztályelgondolást. „Mi az Eucharisztikus Világkongresszust nem azért rendezzük, hogy
mások hibáit elleplezzük és hogy az eucharisztiának az emberiség szeretetéről szóló tanát
285
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fegyvernek vagy pajzsnak használják fel olyanok, akiknek egész világfelfogása és viselkedése keresztényellenes és anyagias. Az Eucharisztikus Kongresszus nem politizál. Mindenkit
kérünk jobbról és balról, hogy a kongresszussal kapcsolatban óvakodjék attól, hogy abba
politikát magyarázzon” – hangsúlyozta. A gyűlés záróbeszédét Schvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök mondta.289

12.2. Felvidéki egyházi események
Az alábbi fejezetekben azoknak az egyházi eseményeknek a felsorolásával
foglalkozom, amelyek a közösségépítés szempontjából meghatározó jellegűek voltak.
Mindegyik más-más oldalról közelítette meg az egyház társadalomban betöltött szerepének
megerősítését, amire az 1917-ben elfogadott Kánonjogi Kódex (CIC) biztosított keretet.

12.2.1. Templomi események
Az egyházi zenének a Felvidéken nagy hagyománya van. Különleges szerepe abban
is megnyilvánult, hogy a zarándoklatok, búcsúk, egyházzenei napok, bérmálások és ünnepi
misék alkalmával a magyar szentek érdemeit kiemelve, énekbe foglalva vallási jellege
mellett nemzeterősítő küldetése is volt.
Ennek egyik bizonysága az a levél, amelyet az újvári Iparos Dalárda vezetősége
Jantus Pál apostoli adminisztrátortól kapott Passió-játékuk 1934. március 25., 29., 30-ai,
április 15., 22., 29-ei és május 1., 6., 19-ei bemutatásaira reagálva. A levélből
megtudhatjuk, hogy a püspök részletes információkkal rendelkezik a dalárda nemes
törekvéséről, hogy az emberiség megváltásának misztériumát szépen megszervezett passiójátékukkal az emberekkel is megértessék. „Azért hivatkozhatnak ezen soraimra, amelyekkel
a papságot szintén kérem, hogy a rájuk bízott híveket a passió-játékról értesítsék, és azok
megtekintésére buzdítsák. Nemes munkájukra Isten áldását kérve vagyok Jantaus Pál s. k.
püspök, apostoli adminisztrátor.”290 – olvashatjuk a levélben.
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A közösségépítés különleges formája a zarándoklat, amit nagyon szívesen szerveztek a papok. „Mintegy 500 hívő zarándokolt Máriavölgybe. A búcsújárás szervezője mindkét évben Mikletics Antal káplán volt, akinek lelkes, buzdító beszédeire mozdult meg a hívők tömege. A zarándokút valóságos diadalút volt. Mindenütt a legnagyobb szeretettel fogadták a búcsúsokat és elhalmozták az ősz kedves virágaival”291– tájékoztat bennünket egy
korabeli hír a Máriavölgybe szervezett zarándoklatról.
A szent zene királynője az orgona, amely templomi hangszerként szerepel leggyakrabban, de a kórusok fellépését is gyakran kísérte egyházzenei napok alkalmával. Erről szól
az a tudósítás is, amelyből megtudhatjuk, hogy nemcsak a feketenyéki katolikusok ünnepe
volt az a lélekemelő ünnepség, amikor a katolikus hívek 1926-ban a közadakozásból emelt
templomban orgonát szenteltek fel. Az orgona beszerzése Galambos Béla hidaskürti plébános, valamint Kaprinai Sándor feketenyéki kántortanító fáradhatatlan buzgalmát dicséri.
„Az orgonaszentelést Rehánek Ferenc292 diószegi esperes végezte nagy papi segédlettel.
A nap ünnepeltje volt Kissimon József, Feketenyék új káplánjának bemutatása. Az új lelkipásztort is Rehánek Ferenc mutatta be. Az új orgona Tattinger Ferenc érsekujvári orgonakészítő sikerült műve.”293
Orgonaszentelés Tallóson is volt. Örömünnep volt a tallósi római katolikus hívek
számára 1938. szeptember 4-e. Ekkor szentelte fel ugyanis Janics Ferenc vágkirályfai
esperes a 15 változatra kibővített kétjátékos orgonáját – értesülhetünk a sajtó hasábjain
a hírről. „Az esperes szép beszédben ismertette az orgona történetét, főleg az Egyház
életében, az után a segédkező papság kíséretében felvonult a kórusra a külső kiállításban is
ékes orgonát megáldani. Az orgona fiatal építője Tattinger Ferenc, érsekujvári mester.” 294
1931. május 7-én tartották Komáromban az egyházi zene restaurációs mozgalmában
résztvevő plébánosok és kántorok a második egyházzenei napot, amelyet ünnepélyessége és
határozott eredményei szempontjából joggal nevezhetünk manifesztációnak – tudósít az
eseményről Forgács Béla.295
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A szakrális művészet a templomok dísze, és több papunk festőként is működött.
Erről emlékeztek meg Ipolyszalkán egy lélekemelő ünnep keretén belül. „Hogy a magyar
irodalom terén mily sikerrel dolgozott, annak bizonyítéka az, hogy több pályamunka díjnyertese. A festészet is foglalkoztatta. Ferenczy György296 megfesti Simor János bíboros
hercegprímás arcképét és ezzel magára terelte a figyelmet. Majd több oltárkép megfestésére kapott megbízást. A helybeli templom oltárképe is az Ő munkáját dicséri.”297
A szobor olyan képzőművészeti alkotás, amely plasztikusan ábrázol egy személyt
vagy tárgyat. Díszítése értékes művészi gazdagságot ért el a múltban. Az istentiszteleti
gyakorlatban a szakrális terek, de közterek díszítésére is használták. Említésre méltó esemény történt 1936. szeptember 12-én a Komárom-kürti plébánia filiálját képező s az egyházi birtokok kezelősége alá tartozó egyik legszebben berendezett uradalomban, Szent
Istvánpusztán – tudjuk meg a korabeli iratokból. „A búcsú napját hagyományos ünnepségek között szokták minden évben megünnepelni, amit nagyban fokozott az idén az a körülmény, hogy Thain János, érsekujvári gimnáziumi tanár tervezése szerint gyönyörű két szobor készült Selmecbányán. Egyik a Segítő Szűz Mária, a másik a pásztorok védőszentje,
Szent Vendel. Ezeket a szobrokat az uradalmi tisztilakás előtt álló kőkereszt mellett helyezték el, s lelkes szentbeszéd kíséretében múlt vasárnap szentelte fel őket Siposs Antal kerületi
esperes, Szuhány István298 helybeli lelkész ünnepi szentmise keretén belül.”299
Az egyházközségek minden alkalmat megragadtak, hogy egy-egy jubileumot lelki
tartalommal is megtöltsenek, és tárgyi emlékeket hagyjanak örökségül. Erről szól az a tudósítás is, amelyből arról értesülünk, hogy Tardoskedd községben 1935. szeptember 1-jén
leleplezték és felszentelték a vasutas Zászlóegyesület által 10. éves fennállásának emlékére
adományozott Szent Mihály-szobrot. A felszentelés előtti napon a Zászlóegyesület tagjai
szent gyónáshoz járultak, és másnap reggel közös szentáldozást végeztek (Haliczky Béla
Zoltán300 pápai kamarás, plébános, Mikletics Antal301 segédlelkész, Bertha Ferenc302 papnövendék), amelyen a helybeli r. k. énekkar is énekelt Adamy Rezső kántortanító vezetésé296
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vel. Majd a plébános a szépen feldíszített, rögtönzött szószékre lépett, és Vanya István vasutas, egyesületi elnök lendületes szavai közben lehullott a lepel a szoborról. „Vanya lelkes
szavakkal adta át a szobrot az Egyháznak, amelynek nevében a plébános megható szavakkal vette át és köszönte meg azt. A feledhetetlen ünnepségben Tardoskedd katolikus társadalma egységesen részt vett és tanújelét adta annak, hogy Egyházunkhoz való ragaszkodásában és hitében egységes. A hit az, mely minden kicsinyes emberi gyarlóságon, minden
politikai ellentéten felül emelve, egy táborba állítja az embereket. A hit az, mely megteremtheti a gyűlölködő emberiség között az igazi békét, Krisztus békéjét”303 – olvashatjuk
a tudósító lelkes szavait az eseményről.
A szenci kerület papsága már többször javasolta, hogy a kegyúri jog ügyében
hozzáértő személyt bízzanak meg – akár valakit a papság köréből, akár egy ügyvédet –
értesülünk egy korabeli jegyzőkönyvből, amely így folytatja: „De csak pusztába kiáltott
szó maradt a kérésünk!” Pedig a kegyúri jogot az egyházhatóságnak kellene védenie és az
ügy végére járnia. A kerületi papság ezért arra kérte az egyházi főhatóságot, hogy alaposan
vizsgálja felül és intézze a függőben lévő ügyeket.304 Erre a kérésre Nagyszombatból az
alábbi választ kapták: „Főtisztelendő Esperes Úr! Az őszi rekollekcióra hivatkozva
tudomásul vesszük a nehézségeket, amelyek egész Szlovákia bajai is. Ezekről a püspöki
konferencia minden ülésén tárgyal és igyekszik orvosolni az ügyeket. Főleg az iskolai
ügyeket és a kegyúri jogot is. Imáiba ajánlva az oltárnál maradok: Nagyszombat, 1930.
október 20. Nečesák Károly vicarius generális.”
Ezért is emlékezetes az a tallósi lourdes-i barlangbúcsú, amelyen a hősök emlékének a kegyúr is tisztelgett. A szentmise után körmenetben tisztelgett a hívők serege
a lourdes-i barlang előtt, s ez alkalommal a menet egyben a temetőn is végigvonult, hogy
kegyeletét az elesett hősök iránt is lerója – tudósít a korabeli regionális sajtó. „Az ünnepség
keretében a 91 elesett tallósi hős emlékművének megáldására is sor került, amit Janics Ferenc esperes plébános végzett. A menet visszatértében megállott a templomtéren felállított
emlékmű előtt, ahol Janics Ferenc esperes plébános magasszárnyalású beszédben kifejtette
az emlékmű értelmét, azt megáldotta, majd szívbemarkoló imát mondott el az elesettekért.“
Ezután a hozzátartozók, majd a galántai járási hadirokkantak egyesülete koszorút helyeztek
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el a szobormű talapzatán. „A szobor Kfinda Kálmán deáki akadémikus szobrászművész
alkotása, amely megindító hűséggel érzékelteti az édesapa fájdalmát, elesett katonafia sírjánál. A zord idő ellenére is mindvégig kitartott a hallgatóság melynek soraiban a kegyuraság és előkelő bécsi vadászvendégeiken kívül ott láttuk Letocha József galántai, Galambos
Béla305 hidaskürti plébánosokat és a környék intelligenciája közül sokakat.”306
Hasonlóan lélekemelő ünnepség keretében került sor az udvardi hősi halottak emlékművének leleplezésére is 1937. május 17-én, pünkösdhétfőn, melyen jelen volt a közel
6000 lakosú nagyközség apraja-nagyja és a messze vidék magyarságának küldöttei. „Az
ünnepség tábori szentmisével kezdődött, melyet Siposs Antal, esperes celebrált Klasz Ágoston perbetei esperes, Éliás István307 koltai, Garay József308 szemerei, Zalka József jászfalusi plébánosok, Czuczor Pál309 perbetei és Kelemen Antal udvardi káplánok segédletével.
Azonkívül megjelentek Nagy Péter tanfelügyelő esperes Kurtakesziről, Hamvas István310
ifjúsági moderátor Szentpéterről, Varga József311 imelyi és Neuber Ferenc312 bajcsi plébánosok. A komáromi egyházközséget Kállay Endre, az ógyallait Feszty István vezetésével
küldöttség képviselte. Ugyancsak ott volt Keszegfalváról is egy küldöttség, ahol szintén
Berecz Gyula szobrászművész készítette a hősök emlékét. A szentmise után a papság az
emlékmű elé vonult és megszentelték azt. Utána Siposs Antal lépett az emelvényre, és elmondta beszédét. Délután egyházzenei előadás és katolikus ifjúsági nagygyűlések voltak.”313
A hősök emlékművének megáldása 1937. május 23-án Besenyőn is megtörtént. Az
ünnepség tábori misével kezdődött, melyet Kégly György muzslai esperes plébános
celebrált. „Mise után a szobormű felszentelésével kapcsolatosan pedig Kégly György
lélekemelő beszédet mondott a 63 besenyői hősről. Utána a frontharcosok és a hadiözvegyek meleg megemlékezése következett, majd az emlékmű megkoszorúzása a környékbeli küldöttségek és a helybeli testületek részéről. A szentmise alatt a helybeli dalárda
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énekelt, Veszely László kántortanító vezetésével.” Délután a tűzoltószervezet és ifjúság
sikeres műsoros előadást rendezett. Az emlékmű Fellner Mihály érsekújvári kőfaragómester sikeres alkotása.314
Az egyházközség életében fontos pillanat az új plébános fogadása, de a lelkipásztor
életében életfordulós esemény a híveitől való búcsúzás is. Ezekből a fontos eseményekből
adnak ízelítőt az alábbi tudósítások. 1934. március 21-én Érsekújvár katolikus társadalma
új plébánosát, Ščepko Józsefet fogadta.315 „A Főtér templom előtti részén az egyesületek
vezetői és a katolikus társadalom számos tagja vette körül az új plébános részére felállított
emelvényt, és türelmetlenül várta a megérkezés időpontját.”316
Felejthetetlen napja marad a bényieknek június 25-e, amikor szeretett lelkipásztorukat, Kuty Pál plébánost papi működésének 25 éves évfordulója alkalmából impozáns keretek közt ünnepelték. Az ünneplő bényiekhez csatlakozott a jubiláló plébános számos tisztelője is, akik az alkalomra messze környékről idesereglettek. Az ünneplők soraiban ott láttuk
a környék papságán és tanítóságán kívül a község apraja-nagyját, a szomszédos Zselíz település grófnőjét, aki a község iránti szeretetét azzal mutatta ki, hogy annak idején a templom előtti gidres-gödrös teret tetemes összegű költséggel saját műkertésze által parkíroztatta. „A plébánián összegyűlt ünneplő sereg kíséretében, iskolás gyerekek sorfala között vonult a jubiláns plebános, hogy bemutassa a Mindenhatónak ezüstmiséjét. A templom bejárata előtt már felsorakozva várták az ünnepeltet a község különböző egyesületeinek és testületeinek kiküldöttei, a bényi leányok virágcsokrokkal, festőien szép viseletükben. Az ünnepi szentbeszédet Marczinka Imre317 köbölkúti plébános mondotta, aki az ünnepeltek első
szentmiséjén is manuductora volt. Meleg szavakkal üdvözölte a jubilánst, beszédében kiemelte a papi hivatás önfeláldozó, magasztos méltóságát, amelynek egyedüli földi jutalma
híveinek szeretete és ragaszkodása.” 318
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Ógyalla község katolikus egyházközsége 10 éves jubileumi ünnepségben részesítette Szikora Jenő319 plébánost, akit egy évtizede bízott meg a püspöki hivatal a plébánia vezetésével.320
Amint azt az alábbi korabeli sajtódokumentumok mutatják, sor került más eseményre is, nemcsak fogadásra, hanem búcsúztatásra is. Simor László321 esperes plébános
54 évi működés után vonult nyugalomba, minek alkalmából Bart község hívei szeretettel
búcsúztak tőle. „Egyházi részről a búcsúztatót Erdőssy István322 szentszéki tanácsos,
bátorkeszi plébános mondotta, méltatva a távozó lelkipásztor érdemeit, munkásságát és
áldozatkészségét”323 – írta a sajtó a megható esemény kapcsán.
Kisebb sajtóvitába enged bepillantást az alábbi cikk, amely az egységes egyházi
énekkönyv, a „Szent vagy Uram” bevezetése előtt az id. Korenchy Rezső, nyugalmazott
kürti kántortanító tollából megjelentetett „Mit és hogyan énekeljünk?” c. írás kapcsán alakult ki a sajtó hasábjain. Korenchy véleménye szerint az egynyelvű katolikus hívek egyházi
népénekeinek egységesnek kellene lenniük, mert ha különböző faluk, városok templomaiban más-más változatban halljuk énekelni az általunk közismert egyházi énekeket, akkor
azokban a templomokban éppen olyan idegenül fogjuk érezni magunkat, mintha idegen
anyanyelvű katolikusok között lennénk. Ez az egység – sajnos – még nincs meg a magyar
katolikus egyházi népéneklésben, legalább is nálunk, Csehszlovákiában – vélekedik a hajdani kántortanító megfontolandó gondolatokat tartalmazó írásában. „Mit és hogyan énekeljenek tehát a szlovenszkói magyar katolikusok mindaddig, amíg nálunk is ki nem adnak egy
egyöntetű és kötelező kántorkönyvet?” Énekeljünk mindent, ami az egyházi Főhatóságok
által jóváhagyott vagy éppen a szentatya által kitüntetett Stampay-énekeskönyvben324 fellelhető – javasolja. Az éneklés módjára nézve pedig csak azt az általános szabályt állíthatjuk fel, hogy énekeljünk egyháziasan. Ami egyházias, az már művészet is, szép is. „Mint
minden, úgy a templomi éneklés is fejlődésnek van alátéve. Ez a fejlődés azonban csak fokozatosan lehet és csak lépésről-lépésre történhetik. Az újítás terén nem szabad forradalmi
útra térni. A nép mindig örömmel fogadja az új énekeket, de csak úgy, ha ezekért nem kell
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feláldozni a régieket. Az újítóknak be kell kapcsolódniuk a meglévőbe és a múltba. A réginek nem szabad egy nyisszantással véget vetni: máig így volt, holnaptól kezdve másképp
lesz. Ez visszatetszést szül és nem tesz szolgálatot a lelkek békéjének.”325
A cikkre válaszképpen Szendrei Istvántól „Katolikus kántorszövetség” címmel
olvashatunk hasonló vonatkozásban eszmefuttatást, aki afölötti meglepetésének ad hangot,
hogy a szlovenszkói katolikus kántorok csak most ébrednek tudatára annak, nemcsak
erkölcsi, hanem anyagi érdekük is minél tágabb értelemben vett összefogást sürgetni.
„Mert csakis a katolikus kántorszövetség keretén belül vívhatja ki erkölcsi súlyának
emelését és ezzel kapcsolatban anyagi helyzetének javulását. A megalakulandó kántorszövetség két főpillérre kell, hogy támaszkodjon. Az első X. Pius pápa sokat emlegetett
„Motu Proprio”-ja, a második XI. Pius pápa „Apostoli Konstitutio”-ja.” Szendrei
véleménye szerint, aki ezeket a rendeleteket ismeri, az előtt tisztán áll a cél, mely felé
minden egyházi zenésznek közelednie kell. Egyházi zenész pedig nemcsak a kántor, hanem
a pap is. De tágabb értelemben a katolikus tanító is az. Hiszen neki is vannak egyházával
szemben ezen a téren kötelességei. A katolikus kántorszövetségből ilyenformán nem
maradhat ki egyetlen katolikus pedagógus sem – tolmácsolja a cikk Szendrei véleményét.
„A cél: egyházi zenénk intenzív művelése és ápolása a fenti rendeletek értelmében, továbbá
megtisztítása minden salaktól és egyéni érdeket szolgáló érzelgőségtől. Hogy ezt
elérhessük, sokat, nagyon sokat kell tanulnunk!” Először is meg kell mutatnunk, hogy
egyházunk erős oszlopai kívánunk lenni. Ezt elsősorban katolikus népünk érdeke kívánja: a
béke is ebből fakad, amelyre pedig mindnyájunknak szüksége van. „Hogy a katolikus
kántorszövetség előtt nagy feladat áll, azt jól tudjuk. Éppen azért ne legyen senki közönyös
az üggyel szemben, hanem hozza el 1935. szeptember 19-én az alakuló közgyűlésre
áldozatos lelkét az egyházi zene szebb jövője érdekében. Legyen gyülekezésünk hozzánk,
katolikus egyházi zenészekhez méltó” – zárta írását Szendrei. Az alakuló közgyűlés az új
Simor-iskola tornatermében Újvárban volt.326
Az egyházi zene szép megnyilvánulására került sor 1936. november 22-én Szent
Cecíliának, az egyházi zene védőszentjének névünnepén az újvári plébániatemplomban –
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tudósít egy korabeli sajtócikk – amelyen az egyházi énekkar és a Vasas Dalegylet közösen
énekelte a miseordináriumot.327
Újvárban az egyházi zenekultúra kifejlesztése Szendrei István karnagy nevéhez fűződik. Ő honosította meg az egyházzenei estélyeket. Kezdeményezésének visszhangja volt
más vidéken is. A vezetése alatt álló érsekújvári Egyházi Énekkar rendezte meg 1937-ben
az egyházzenei estet a Simor-féle római katolikus leányiskola termében nagyszámú érdeklődő jelenlétében, amelyről – egyebek közt – ezt adta le a helyi sajtó: „Megnyitó beszédet
Hudec István328 ujvári káplán mondott és szeretetteljes szavakkal emlékezett az egyházi
énekkarok nemes hivatásáról. A kürti férfikar Rábai Béla kántortanító vezényletével meglepetés volt. A sókszelőcei vegyeskar, mely csak 4 hónapos múltra tekint vissza, Máté Gyula
kántortanító vezetésével szintén meglepetést jelentett a hallgatóság számára. Az ujvári dalárdák közül az Egyházi Énekkart említjük elsőnek. A Vasas Dalárda tudásban és fegyelmezettségben szintén a régi volt. A Gazda Dalárda, bár észrevehető volt, hogy főleg prímhangokban elvesztett énekesei hiányoznak, mégis lelkesedéssel iparkodott hivatásának
megfelelni. Elismerés illeti még a Simor-féle katolikus leányiskola kedves nővéreit értékes
közreműködésükért, Csukás Lászlót ügyes harmóniumkíséretéért és különösképpen Szendrei Istvánt, aki nagy, fárasztó, de annál eredményesebb munkát végzett.”329
A pünkösdhétfői bényi egyházzenei napról tudósít az alábbi Szendrei-cikk: „Az ünnepség az avar sáncok között lévő kápolnánál kezdődött, mely előtt ponyvával letakart hatalmas sátor állott, benne a virágokkal díszített oltárral. A szentbeszéd alatt, melyet Kuti
Pál330 bényi plébános mondott és melyben kitartó Mária tiszteletre buzdította a kb. 6-7 ezer
főnyi messziről összesereglett hívőt, a sátorban talált menedéket a perzselő nap elől.
A szentbeszédet a sátor előtti téren felállított bényi és libádi énekkar közös Szentlélek
Isten… éneke nyitotta meg. Horváth Dezső, bényi igazgató kántortanító vezényelt. Őszintén
szólva meglepett felkészültségük és a kitűnő hanganyag. Az ünnepélyes szent misét
Koperniczky Ferenc331 nagyprépost celebrálta, Szalva Dezső332 kövesdi és Prenner Béla
kőhídgyarmati plébánosok segédletével. Mise alatt a bényi vegyeskar a De Angelis korális
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misét adta elő. A korális az Egyház igazi éneke. Mise alatt érkeztek a bajtaiak, Benye Ferenc esperes plébános vezetésével.“333

12.2.2. Népmissziók
A CIC 1349. kánonja értelmében az ordinariátus arra kéri a papságot, hogy legalább
10 évenként tartsanak missziót a rájuk bízott nyáj számára, amelyek 3-4 naposak legyenek.
A szenci jegyzőkönyvek értelmében 1927-ben Pozsonyivánkán és Cíferen voltak missziós
napok, 1928-ban pedig Szencen, Nagyfödémesen és Cseklészen. Az alábbi korabeli sajtószemelvények segítségével néhány akkori szentmisszióba kaphatunk betekintést felidézve
fontosságukat.
A nagyszombati apostoli adminisztratúra területén működő világi papok missziós
egyesülete 1931 tavaszán Pereszlény, Gyerk és Ipolyszakállas községekben tartott népmissziót.334
Gyerken Szent József ünnepe táján Bognár Gergely,335 a Missziós Egylet elnöke és
Király József négynapos szentmissziót tartottak. A lelkigyakorlat sikerét mutatta, hogy az
aránylag kis községben ezerötszáznál többen járultak a szentségekhez.336
Pereszlény község plébánosa, miután községében 40 éve nem volt szentmisszió,
a nagy lelki betegségre való tekintettel missziós atyákat hívott. Nagy volt az öröm
a faluban. Feldíszítették az Úr házát, új szobrokat hozattak, új énekeket tanultak, míg végre
március 9-én felvirradt a nagy nap, megérkeztek a missziós atyák, akiket a község népe
összegyülekezve, igaz szeretettel fogadott. Fehér ruhás leányok szép virágcsokorral kedveskedtek. A menet a templomba vonult, ahol megtörtént a bemutatkozás és megkezdődött
a szentbeszédek sorozata, amely egész héten át tartott, és bizony sok eltévedt hívőt vezérelt
vissza a helyes útra. „Vasárnap délután volt a szentséges körmenet, melyre a vidékről is
a hívők százai sereglettek össze gyönyörű szép időben. A templomi búcsúzkodás után
a hívők a plébánia udvarában gyűltek össze, hogy még egy utolsó istenhozzádot mondjanak
a szeretett missiós atyáknak: Janics Ferenc esperesnek és Schill József plébánosnak, kik
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elmentek ugyan, de magasztos, szép tanításuk a szívünkben maradt. Fehér virágcsokorral a
kezükben, harangzúgás között gördült tova a kocsijuk s a hívők átszellemült arccal, könnyes
szemmel néztek a távozók után, Isten áldását kérve rájuk.”337
Szentmisszió az érsekújvári plébániatemplomban is volt 1933. március 5-től
12-ig. Március 5-én, vasárnap este fél 7-kor került sor a szentmisszió megújításának megnyitására. Az általános napirend szerint március 6-tól 12-ig bezárólag minden nap két
szentbeszédet tartottak a híveknek: reggel fél 7-kor és este fél 7-kor. A részletes napirend a
következő volt: Március 6., hétfő: délelőtt a betegek otthoni gyóntatása (I. rész.). Március
7-8., kedd, szerda: rendes missziós napok. Március 9., csütörtök: este 6 órakor szentbeszéd,
utána lampionos és gyertyás körmenet az Oltáriszentséggel. Március 10., péntek: este fél
7-kor szentbeszéd, utána a családok felajánlásának megújítása. Március 11., szombat: este
szentbeszéd, utána ájtatosság Szűz Mária tiszteletére. Március 12., vasárnap: a reggeli
6 órai szentmise után a férfiak és fél 8-kor az asszonyok részére közös szentáldozás, délelőtt 9 órakor szentmise, utána missziós szentbeszéd, délután 4 órakor a szentmisszió megújításának befejezése, szentbeszéd, pápai áldás. Március 13., hétfő: reggel fél 8 órakor
requiem a plébánia halottaiért, utána a betegek otthoni gyóntatása (II. rész.) A gyóntatás
rendje: Hétfőtől csütörtök délig gyónnak az asszonyok, szerdán a nagyleányok is; csütörtök
déltől vasárnapig a férfiak, szombaton az ifjak is.338
Érsekújvárott 1933. szeptember 10-én P. Albert Flórián, a nyitrai Isteni Ige missziós
társaság tagja missziós estet tartott.339
Az udvardi plébániatemplomban az érsekújvári Szent Ferencrendi atyák közreműködésével 1934. március 11-től március 18-ig volt szentmisszió.340
Az Ipoly völgyének egyik legkedvesebb magyar községe Nagycsalomja. A közvetlen a határ mentén fekvő község jó magyar népe és a környék katolikus hívei most nagyon
boldogok, mert egy hétig szentmisszió volt a községben, mely felfrissítette a lankadó
magyar lelkeket. Egy hétig nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlított a község, kora reggeltől
késő estig mindenki talpon volt, és repeső lélekkel sietett a gyönyörű magyar stílusban
épült új templomba, hogy hallgassa a szívbemarkoló, lelket megrendítő, de azért mégis
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felemelő és megvigasztaló missziós beszédeket. A missziós munkát Benye Ferenc bajtai
esperesplébános és Gaál Ferenc egyházkarcsai plébános végezték, akik már több helyütt
tartottak hasonló szép eredménnyel népmissziót. Isten áldása kísérje további hasonló nagy
munkájukat.341
Három község: Szentantal, Bácsfa és Tárnok lakói közösen üdvözölték a missziós
atyákat, köztük P. Füredi Bernát füleki házfőnököt, akik a lelkeken könnyíteni akarás krisztusi buzgalmával, rendalapítójuk emberbaráti szeretetével, kapisztráni Szent János ékesszólásával és a Szent arsi plébános, Wienney János fáradságot nem ismerő bűnbánat szentségének kiszolgáltatásával végezték a reájuk bízott apostoli munkát. Gyönyörű látvány volt
1936. március 25-én az eucharisztikus körmenet, amelyen feltűnően nagy számban vettek
részt a férfiak. A szent misszió az új missziós kereszt megszentelésével és a községben való
körülhordozásával fejeződött be a templom melletti Kálvárián. A szent missziós kereszt
előtti hódolatot a templomban elsősorban a papság és az egyes községek képviselői tették
meg, gróf Pongrácz Pál is, mint kegyúr.342
Fűrön tartotta Karsay Vilmos újvári ferencesrendi atya az 1936. március 25-ei miszsziót, akit Ripper István plébános és a leányok kocsikkal, a legények pedig bicikliken és
lóháton fogadtak a fűri állomáson, ahonnan ünnepélyesen a templomba kísérték. Szép és
tartalmas beszédeit az egész falu hallgatta, sokan átjártak a szomszéd falvakból, Kürtről,
Csúzról és a pusztákról is. A húsvéti gyónás elvégzésében Karsay páternak Kubis István
szőgyéni és Czuczor Pál perbetei káplánok, valamint Szikora Jenő ógyallai plébános segítettek. Az épületes, 3 napig tartó lelkigyakorlat után vasárnap körmenet volt, délután pedig
meghatottan búcsúzott el Karsay atya a hívektől.343
Ipolyságon P. Füredi Lőrinc344 és Király József tartották a missziót. Különösen
a gyermekek megáldása volt nagyon kedves hangulatú esemény, amikor a templomba
a gyermekkocsik is begurultak a kis hercegekkel. Mélyen megható volt, amikor esténként,
a litániák végén megszólalt a harang és az emberek a bűnösök megtéréséért imádkoztak.
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Mindenkinek akadt valaki, akiért imádkozott. A páterek a sekrestyében kis sajtókiállítást is
rendeztek.345
1938. február 20-27-éig a nagyszombati ferencesrendi atyák közreműködésével
Vágsellyén volt misszió, amelyen a hívek nagy számban vettek részt, minden esetben megtöltve a templomot. A misszió nagy lelki megújulást hozott a híveknek.346
Ezen kívül még az alábbi helyekről is olvashatunk beszámolót: Magyar missiók,347
Missió Ógyalla,348 Népmisszió Csallóközkürtön.349
Az egyházközségekben tárgyi emlékként a missziós kereszt és az azon feltüntetett
évszám árulkodik a missziók időpontjáról.

12.2.3. Papszentelés és újmisék
A papszentelés a teológiai tanulmányok végeztével ünnepélyes keretek között zajlik. A pap életében csak egy ünnep van, ez az újmise. Minden egyéb ünnep alkalmával
ő szolgál és készíti elő azt, ezért az újmise rendkívüli esemény számára. A szóban forgó
kor papszenteléseiről is közöltek beszámolókat a korabeli lapok, az alábbiakban ezekből
nyújtunk szemelvényeket.
Czuczor Menyhért, bencést a prágai nuncius, Ritter Xavér 1937. június 6-án szentelte pappá. Az újmisés első szentmiséje Érsekújvárott volt 1937. június 13-án, vasárnap.350
Kiskeszin 1936. május 24-én mondotta el első szentmiséjét Borsos Mihály, újmisés,
Ipolyszakállasra kinevezett káplán. A mélyhatású szentbeszédet Porubszky Géza kéméndi
plébános mondta. Kiskesziben emberemlékezet óta ez volt az első újmise.351
1936-ban mutatta be első szentmiséjét Willand Artúr újmisés, fényes papi segédlettel. A misén nagy számban vettek részt a fiatal pap hozzátartozóin kívül tisztelői és barátai
is. „Jurka József zsembéri esperes plébános szépen felépített beszédben szólott az újmisés-
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hez, valamint szüleihez, rámutatva a papi hivatás magasztos feladataira, s mindazon körülményekre, amelyek a mai időkben különösen megnehezítik a papi működést.”352
Nagy ünnepe volt Perbete katolikus közösségének 1936. december 8-a, amikor is
Berkesi Miklós,353 a rozsnyói egyházmegye újmisés papja tartotta első szentmiséjét. Az
újmisés fiatal pap újvári születésű ugyan, de ifjúkorát Perbetén töltötte, ezért mondotta első
szentmiséjét is ebben a községben. A nagyatyai házhoz körmenetben ment érte a falu apraja-nagyja, ahonnan szülei áldásával indult a templomba. Manuduktora (kézvezetője) Klasz
Ágoston354 esperesplébános volt, két osztálytársa pedig a szentmisénél segédkezett. „Mise
közben Kaszás József355 mondott szentbeszédet a papi hivatás magasztosságáról. A mise
végén megható jelenet következett. Az újmisés szülei tartották meg 25 éves házassági jubileumukat. Az áldást tulajdon fiuktól kapták meg. Úgyszintén áldást osztott a jelenvolt hívekre is.” Az újmisést Rozsnyóra helyezték káplánnak.356
1938. július 4-én lélekemelő ünnepség keretében mutatta be az Úrnak első szentmiseáldozatát Nagymegyer szülötte: Folkner József357 újmisés. Az ünnepség impozáns megnyilatkozásra adott alkalmat a nagymegyeri katolikus társadalomnak. Ritkán látott tömeget
vonzott Krisztus zászlaja alá a keresztényi összetartás öntudata. Marczy József358 esperesplébános vezetésével körmenet indult az újmisésért, melyen az összes helybéli katolikus
társadalmi intézmény részt vett. A szentmise alatt hegedű- és orgonakíséret mellett alkalmi
énekkarok énekeltek. Az újmisés Dunaszerdahelyen kezdi meg működését.359
„Mi, újváriak hozzá vagyunk már szokva ahhoz – minden dicsekvés nélkül állapítjuk
ezt meg –, hogy az isteni kegyelem minden évben meghív egy-két fiatalembert a papi
pályára, ezúttal Pányik József360 újmisést.”361 – hangzott el az egyik újmise bemutatása
kapcsán Érsekújvárban.
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Túry Lajos újmisés kinevezéséről 1937-ben így tudósít a korabeli sajtó: Kelemen
362

Antal

udvardi káplánt Galántára helyezte át a nagyszombati püspöki hivatal, Udvardra

pedig Túry Lajos újmisést nevezte ki káplánnak.363

12.2.4. Egyházi események
A gazdasági válság legsúlyosabb következménye és a tőkés társadalmi rend legnagyobb bűne a munkanélküliség. A papok lelki vigasznyújtással próbáltak enyhíteni a munka nélkül maradottak helyzetén. Ilyen vonatkozásban küldött beszámolót Rády Elemér prágai tudósító a munkanélküliek lelki gyakorlatáról. „Íme egy példa arra, hogy a katolicizmus nemcsak a túlvilágról „prédikál”, hanem törődik híveinek földi jólétéről is. Nem lehetne hasonló intézményeket nálunk is létesíteni?!” 364
A kisebbségi sorsban kiemelt és fontos társadalmi szerepet töltött be a katolikus
nagygyűlés, amelyet a helyi körülményeknek megfelelően fokozatosan importáltak
Magyarországról Felvidékre.365
Egy szenci jegyzőkönyvekben olvassuk, hogy az 1929. november 27-én tartott papi
gyűlésen elhangzott, ajánlatosnak tartanák egy katolikus nagygyűlés366 összehívását, hogy
külső demonstrációval is tiltakozzanak az ellenség merészsége ellen, és hitükkel nyíltan
kiálljanak az egyház mellett, s ha szükséges, az ellenfelet meghátrálásra kényszerítsék. De
hogy ez megtörténhessen, a pasztorációs munkában szociális téren is harcolni kell. Ám
mindenekelőtt a kommunizmus és a bolsevizmus ellen kell harcolni. De nem elegendő
csupán a szószéken, elsősorban a katolikus sajtónak kell a híveket oktatnia és helytállásra
buzdítania. A kegyelem bőséges kegyelmet nyújt, ha a lelkipásztorok egymást felváltva
tevékenykednek, mert sokszor az idegen papot szívesen meghallgatják.
Kálváriabúcsú és katolikus nagygyűlés zajlott Pereden – tudósít az eseményről
a helyi sajtó. A búcsú a környékbeli falvakból is minden évben egyre nagyobb tömegeket
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vonz Peredre. Örömteli látvány nyújtott az az impozáns, 4-5 ezer főnyire rúgó katolikus
tömeg, amely a templomból keresztek és lobogók alatt buzogott a temetőben felállított
kálváriára, hogy ott a megkínzott, keresztre szegezett, ám mégis diadalmas Isten Báránya
előtt kifejezze alázatos gyermeki hódolatát. P. Kósa Szalvátor ferences atya megragadó
ünnepi beszédben fejtette ki, mit jelent nekünk, katolikusoknak a kereszt, a keresztre
feszített Úr Jézus Krisztus. A szentmise után ereklyecsókolásra került sor, majd ünnepélyes
visszavonulás a templomba, Te Deummal és szentségi áldással. „A délelőtti ünneplések
méltó folyatatása volt az iskola udvarán délután 1500 főnyi hallgatóság előtt megtartott
katolikus nagygyűlés, melyet az SzKIE helybeli csoportja rendezett a nagyszombati magyar
teológusok vendégszereplésével. A gyűlést P. Kósa Szalvátor buzdító szavai nyitották meg.
Majd Varjú Vendel, teológus a világnézetek harcáról mondott beszédet és rámutatott arra,
mint diadalmaskodik ebben a harcban lassan, de biztosan a katolikus világnézet” –
indította lelkes hangú beszámolóját a délutáni nagygyűlésről a tudósító, majd ekképpen
folytatta. „A következő számban Záreczky István teológus hatásosan szavalt egy Mécs
költeményt, Szőcs Béla, teológus az Egyháznak az utolsó 50 évben a szociális kérdések
megoldásában végzett munkáját mutatta be, a nagy szociális pápai körleveleket a Rerum
Novarum és a Quadragesimo Anno tükrében. A program utolsó száma Záreczky István
teológus sajtóbeszéde volt. A gyűlést Révész Ferenc367 helybeli plébános lelkesítő és
köszöntő szavai fejezték be.” A program egyes pontjait Záreczky István teológus élvezetes
konferálása kapcsolta egységbe, aki többször is kihangsúlyozta, odaadóan felszínen tartotta
az egész nagygyűlés vezérgondolatát: a meg nem alkuvó katolikus öntudatot, a maradéknélküli katolikus életet! A nagyszámú hallgatóság mindvégig példás buzgósággal és
érdeklődéssel hallgatta az előadásokat. A gyűlés azonnal látható pozitív eredményéről
a nagyszerűen sikerült sajtópropaganda tanúskodik368 – tudhatjuk meg a továbbiakban
a tudósításból.
Nagysikerű katolikus nap volt Komáromban is. Ez alkalomból külön vonatok
futottak be a komáromi állomásra. Az egyházi jellegű felvonulás festői képet nyújtott. „Ott
voltak Érsekujvár, Udvard, Kassa, Pozsony, Somorja, Dunaszerdahely, Párkány, Szőgyén,
Gúta, Naszvad, Imely, Izsa, Ekel, Nagymegyer, Ekecs, Csicsó, Kolozsnéma, Ógyalla,
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Keszegfalu, Kurtakeszi, Komáromszentpéter stb. kiküldöttei. A menet a Fő utcán, a Klapka
téren keresztül a Gimnázium udvarára tért vissza, ahol több ezer főnyi hallgatóság előtt
Majer Imre prelátus meleg szavakkal nyitotta meg a katolikus nagygyűlést” – tájékoztat
bennünket az eseményről szóló helyi tudósítás. „Utána Király József csicsói plébános
mondott magasszárnyalatú beszédet, aztán Letocha József, galántai plébános, a Szent
Ágoston Társulat igazgatója beszélt az egyesület célkitűzéseiről. Czvank László a Prohászka Körök elnöke szintén szép és aktuális beszédet mondott. Fekete Kálmán, a gútai
ifjúság üdvözletét tolmácsolta, Alapy Gyula a modus vivendiről beszélt. Gregorovits Lipót,
szentszéki tanácsos, lapunk főmunkatársa rövid, de annál hatásosabb beszédben
hangsúlyozta ki a nagy katolikus összefogás szükségességét. Rámutatott arra, hogy
a köztársaságban tizenegy millió katolikus van, és ezek összefogása azt fogja eredményezni,
hogy mindenben a katolikusok akarata győzedelmeskedjék. A kongresszus letárgyalta
a legényegyleteket érintő kérdéseket, elhatározta, hogy intenzívebb propagandát fog
kifejteni a legényegyletek lelkesítésére nézve és a legközelebbi kongresszusát a jövő évben
Somorján fogja megtartani.“ 369
De nemcsak lelkes hangú beszámolókat olvashatunk a korabeli sajtóban a katolikus
napokkal kapcsolatban, kritikus megnyilvánulásokra is sor került, ha azok tartalom
nélküliek voltak. Az alábbi nyilatkozat is erre példa. „Már több katolikus napot
megfigyeltem, kerestem bennük a magával ragadót. A katolikus napok megrendezése
technikai és szellemi irányú. Továbbá a katolikus nap délelőttből és délutánból áll. Egy
biztos: katolikus nap, katolikus sajtóbeszéd és sajtó propaganda nélkül semmit sem ért.
Katolikus akciós munkának nem tesz eleget, aki csak katolikus napot rendez.”370
A zászlónak már az első ezredfordulótól hagyománya van a körmenetek
történetében. A későbbek folyamán a szaporodó vallásos társulatok és testvérületek is
használták, történelmi, vallási hagyományokkal és művészi értékekkel díszítve azt. 1936.
szeptember 27-én a környékbeli falvak bevonásával az Ipoly menti Szakálloson is katolikus
napot rendeztek. A délelőtti program szentmise és szentbeszéd volt, a beszédet Hladik
Ágoston mondta. Ezután ifjúsági zászlószentelés következett, amit a kerületi esperes
végzett. A délutáni műsor az ifjúsági egyesületek tudásának bemutatója volt. „A katolikus
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napon olcsó katolikus könyveket és füzeteket is lehetett kapni. A környező falvakban nagy
az érdeklődés a szakálosi katolikus nap iránt, melynek sikeréért Balázsy Dezső371 plébános
mindent megtett”372 – olvashatjuk az eseményről megjelent helyi tudósításban.
A teológusok a szociológiai felméréseket a nyári szünidőben végezték. Erről
tanúskodik Záreczky István „Falukutatás – lélekkutatás 4.” c. cikke is. „A tények azt
mutatják, hogy az egyik oldalon erőtlenedik, a másikon viszont lendül és pezseg a néplélek
élete. Ennek a lendületnek oka és következménye is a szervezett és rendszeres kiképzéssel
működő ifjúsági élet. A felelős tényezőknek élesen kell őrködniök, hogy a falut ma elözönlő
„falujárók” tiszta kezekkel nyúljanak a föld fiainak életéhez. Ügyelniök kell pl. arra, hogy
a falu sajtótermékekkel való elárasztásnál (ami különben nagyon fontos!) be ne osonjon
a falu életébe bomlasztó irodalmi termék is. Jó célt szolgál a magyar teológusok immár
negyedik nyáron lefolyt „nyári akciója”, melynek keretében hol csak ifjúsági egyesületekben, hol pedig egész falu-viszonylatban „kultúrdélutánokat” rendeznek!”373
Nemcsak egyháziak, hanem a világiak is végeztek szociológiai felméréseket. Erről
Szigeti József „Falukutatás katolikus nézőpontból” c. munkája árulkodik, amelyet így
vezet be: „Egy Dunamenti 1200 lelket számláló katolikus magyar faluba érkeztem, hogy
megfigyeléseket eszközöljek, tapasztalatokat gyűjtsek az Egyház, a hívők, a katolikus akció
javára.”374

12.3. Világi események
A Garam mentén is tevékenykedett az ifjúsági szervezet, amiről a kőhídgyarmati
ifjúság munkájáról készült alábbi tudósítás is tanúskodik. „A katolikus körben működő
ifjúság előadta Csile: Heje-huja lakodalom című 3 felvonásos népszínművét. A rendezés
fárasztó munkáját a falu buzgó és tudós lelkipásztora Prenner Béla plébános, szentszéki
bíró, Szeleczki János tanító és Rezner László végezték.”375
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Lelkes munkáról és a katolikus összetartozás megértéséről tett tanúságot 1936.
augusztus 23-án a katolikus ifjúsági napon Nagymegyer és környékének (Ekecs, Lak, Szakállas, Csicsó, Kolozsnéma, Balony, Radvány, Medve, Szap, Füss) népe, különösen ifjúsága – tudjuk meg egy következő korabeli beszámolóból. „Az ünnepély a nagymegyeri
Leánykör zászlójának megszentelésével kezdődött, amelyet Király József végzett mélyhatású beszéde keretében.”376
A társadalom egy rétegét különösképpen megmozgatta a különböző testületek és
társulatok közgyűlése. Példa erre a Mariánum egyesület Érsekújvárott tartott közgyűlése is.
„1936 őszén tartotta a Marianum Egyesület közgyűlését Érsekujvárott, a Flenger intézet
termében Gregorovits Lipót szentszéki tanácsos elnökletével. Az elnök rövid visszapillantást tett az egyesület alakulására és rámutatott annak nagy jelentőségére a katolikus
magyar papnevelés szempontjából. Majd Lestár István egyesületi igazgató tette meg jelentését az egyesület által fenntartott szemináriumi internátus lelki és gazdasági életéről, melyet a közgyűlés tudomásul vett. Elfogadta az ellenőrző bizottság jelentését és a jövő évi
költségvetést. Örömmel vette tudomásul azt, hogy az épületében is megnagyított intézet
minden tekintetben hivatása magaslatán áll. Köszönetét fejezte ki az intézeti igazgatónak
lelkiismeretes munkájáért. Utána a közgyűlés megejtette a tisztújítást. Egyhangúlag
továbbra is megválasztották az eddigi vezetőséget és választmányt. A kieső választmányi
tagok helyébe Révész Ferenc és Szepessy (Nemcsik) Valter plébánosokat, valamint Burián
Antal szenci gyógyszerészt választották meg. A lelkes hangulatú gyűlés Gregorovits elnök
zárszavaival ért véget.”377
Az egyetemi katolikus ifjúság rendszeres találkozókon vett részt, melyek közül az
egyiknek, a Prohászka Ottokár Körök Vihnyén tartott V. kongresszusának, jelentős
sajtóvisszhangja volt.378
Fendt Edith „Buzna Sándor egyházi és néprajzi festő” című előadásában az egyházi
festőt, keresztény művészeti felügyelőt379 méltatta, akinek szakmai tekintélyére több helyütt is igényt tartottak. Nagysallón például, ahol 1937. október 10-én szentelik fel a katolikus templomot, amelyet a nyár folyamán Ádám Gyula rozsnyói templomfestő festett át.
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A templomot 15 nagy freskó és sok szép plasztika díszíti, mind Ádám Gyula mesteri munkája, aki már több mint 300 templomot festett ki, köztük a budapesti egyetemi templomot
is. „A festés munkálatait elismeréssel felülvizsgálta Buzna Sándor egyházművészeti felügyelő, majd pedig Privitzky Gyula rozsnyói kanonok plébános, a Krisztus-királyság főszerkesztője tekintette meg.”380 – tanúskodik a Buznával kapcsolatos állításokról ez a korabeli
sajtókivonat.
A kulturális önszerveződésnek különböző formái voltak, amelyek falvanként
változtak és faluról falura terjedtek el. Az alábbi szemelvényekben erről olvashatunk.
Karikagyűrű a címe Borka Géza és Mihola Gyula legújabb népszínművének, melyet
legelőször 1937. január 6-án Érsekújvárott mutattak be a katolikusok nagy estélyén.
„A tehetséges szerzők eme új népszínművének bemutatója elé érdeklődéssel tekint az ujvári
közönség. Az estélyt az érsekujvári katolikus sajtóbizottság rendezi.”381
1937. március 21-én Kismácsédon a Mária kongregáció és az SZKIE helyi csoportja Szkladányi Károly igazgató-tanító vezetésével közösen rendezte meg az egyházi ünnepséget. „A műsor a következő volt: 1. Üdvözlő dal. Írta: Szkladányi Károly, előadta a MáriaKongregáció énekkara. 2. Diadalének. Írta: Fehér Márton, szavalta: Ruman Zsuzsanna
préfekta. 3. Ünnepi beszéd, mondta: Martiny Ferenc382 káplán. 4. Alázat. Írta: Puszta Sándor, szavalta: Somogyi Hedvig. 5. Üdv Szentatyánknak. Színmű 1 felvonásban. Írta:
Szkladányi Károly, előadták: ifj. Horváth Mária, Németh Rózsi, Vörös Margit, Jónás
István, Varga Vince és Gáspár János. 6. Pápai himnusz. A tiszta bevétel a katolikus sajtó
alapja javára lesz fordítva.”383
Se szeri se száma a sok kulturális rendezvénynek, amelyek akkoriban a társadalmat
és az egyházat átjárták. Néhányat közülük az alábbiakban felsorolok. Megindult a kultúrmunka Naszvadon.384 Megalakult Taksonyban a katolikus olvasókör.385 Az udvardi római
katolikus olvasókör borestje.386 Kultúrélet Naszvadon.387 Jókai kultúrélet.388 Rákóczi ünne380
381
382
383
384
385
386
387
388

ÉUéMV VI. (1937) 41. sz., 7.
ÉUéMV V. (1936) 49. sz., 4.
Schematizmus, 1938. 287.
ÉUéMV VI. (1937) 13. sz., 7.
ÉUéMV IV. (1935) 3. sz., 5.
ÉUéMV IV. (1935) 3. sz., 9.
ÉUéMV IV. (1935) 7. sz., 5.
ÉUéMV IV. (1935) 8. sz., 9.
ÉUéMV IV. (1935) 11. sz., 5.

110

pély Udvardon.389 Bajtai vallásos és kultúresték.390 A bátorkeszi katolikus ifjúság sikeres
kultúrelőadása.391 Jól sikerült kultúrest volt Udvardon. „Az udvardi magyar Kultúregyesület kultúrestet rendezett, mely oly sikert aratott, hogy jeleneteit többször meg kellett
ismételni. Az esten a környékről is többen megjelentek. A kultúrest jövedelmét a szegény
iskolás gyermekek tankönyveinek beszerzésére fordítják”392 – olvashatjuk a korabeli sajtó
beszámolóját a sikeres udvardi rendezvényről. De több, hasonló rendezvényről is tudósít
a sajtó, amelyekre azonban munkámban – helyszűke miatt – részletesen nem térek ki,
csupán címszavakban felsorolom azokat. Jókai tudósítónk jelenti: Nagyszabású kultúrest
Jókán 1936. február 22-én Borka Géza közreműködésével.393 Kultúrest Pereden.394 Helyi
vonatkozásban hasonló jelentőségű lehetett az izsai énekkar és műkedvelő ifjúság
kultúrestje Újvárott.395 Kultúrélet Nagycsalomján.396 Nyitraegerszegen 1937. június 29-én
Péter-Pál napján egyházi és világi zenei hangverseny lesz.397 Záreczky István: Egy kiállítás
margójára.398 Kultúrelőadás Andódon.399 Muzsla élénk kultúrélete.400 Virsik János: Minden
gáncsoskodás ellenére előretör a katolikus kultúrélet Bagotán.401 A naszvadi Kultúregylet
nagyarányú estélye.402 Színelőadás Perbetén.403
Prágában is tartottak Szent Imre-emlékünnepélyt. A Prágai Magyar Akadémikusok
Körének katolikus tagjai 1930. június 2-án este fél kilenc órai kezdettel a Deutsches Haus
(Prikopy 26) tükörtermében Szent Imre-emlékünnepélyt rendeznek a következő műsorral:
1. Üdvözlő beszéd, mondja Rády Elemér. 2. Magyar dalok, énekli Guzmann Teréz.
3. Szent Imre-előadás, tartja Pfeiffer Miklós kanonok. 4. Mécs László szaval verseiből.
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Belépti díj nincs. Tekintettel azonban a rendezéssel járó kiadásokra, a rendezőség önkéntes
adományokat köszönettel elfogad 404 – tudhatjuk meg az erről szóló tudósításból.
A társadalmi élet hírei fokozatosan az éterbe is eljutnak, amint azt az alábbi
kárpátaljai eseményről szóló beszámoló is tanúsítja. Az első Csehszlovák Köztársaság
idején helyszíni közvetítés folyt a kárpátaljai magyar dalosversenyről, amelyre 1937. május
17-én, Pünkösd hétfőjén Huszton került sor, a kárpátaljai magyar dalos egyesületek
részvételével. A versenyen közel harminc dalárda vett részt, mintegy 800 énekessel.
„A huszti sporttelepen játszódik le ez a lélekemelő szép versengése a köztársaság keleti
részén élő magyarság dalosainak, amelyről délután 18 órakor helyszíni közvetítést adott
a kassai rádió, hogy azok is meghallgathassák a szépségekben gazdag hangversenyt,
akiknek nincs módjukban erre a napra Husztra elutazni”405 – áll az erről szóló
tudósításban.
Az érsekújváriak számára meghatározó volt a török iga alóli felszabadulás,
amelynek 250 éves évfordulóját méltó módon meg is ünnepelték. Az ünnepségek 1935.
augusztus 17-én vették kezdetüket hálaadó istentiszteletekkel és egész napon át tartó
Szentségimádással a ferencrendi zárdatemplomban – tájékoztat bennünket az eseményről
az egyik helyi lap. E napon a város búcsújáróhellyé változott. Egymás után érkeztek
a vidékről idesereglett katolikus hívők, akik ájtatos énekükkel járták azt a helyet, hol őseik
hamvai nyugszanak. „Délelőtt Turchányi Imre szenátor szlovák, majd magyar nyelven
mondott megnyitó beszéde után Haiczl Kálmán szőgyéni plébános az akkori idők különös
ismerője szép beszédben ismertette Érsekujvár történetét a török időkből, rámutatva arra,
hogy milyen fontos szerepet töltött be Ujvár e téren. Utána a múzeumban kiállított tárgyak
megtekintése következett. Augusztus 18-án fél hat órakor mozsárlövésekre ébredt a város.
Mindenki a fél 9 órakor kezdődő tábori misére készülődött, melyen hatalmas tömeg vett
részt. Az ünnepi misét Jantausch Pál apostoli adminisztrátor celebrálta fényes papi
segédlettel. A mise fényét különösképpen emelte az ezen alkalomra meghívott bényi
80 tagból álló vegyeskar szereplése mely a „De Angelis” VIII. korális misét adta elő
Horváth Dezső igazgató tanító vezényletével” – avatja be a mai kor emberét is az akkori
történések részleteibe a tudósító, majd ekképpen folytatja. „Az énekkar szereplése külön
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élmény volt a hívek számára. Az a biztos fellépés, fegyelmezettség és művészien kiforrott
éneklés az egyszerű falusi emberek ajkáról csodálatraméltó, amiért tanítómesterüket
a legnagyobb elismerés illeti meg. Hatásos volt a leányok festőien szép és szokatlan
népviselete az amatőr fényképészeknek különleges anyagot nyújtva. A tábori mise után
a szlovák iskola előtti téren került leleplezésre a jubileumi emlékmű, melyet Berecz Gyula
komáromi szobrász tervezett. Az emlékmű talapzata a régi várból megmaradt kövekből
készült.”406
Egy másik jeles eseményről értesülhetünk a következő tudósításból, amely
a besenyői SZKIE 1938. április 10-én, vasárnap délután tartott díszgyűléséről számol be,
melynek legfőbb küldetése a budapesti eucharisztikus kongresszus lényegének megvilágítása volt. Pintér Gyula a krónika felolvasása során megemlékezett az SZKIE március 3-ai
udvardi kálváriaútjáról, majd Pummerschein Imre tanító, a leány- és legényegyesületek
vezetője szólt a termet zsúfolásig megtöltő közönséghez. „Megértette a közönséggel
a kongresszus mibenlétét, majd a jelenlévők segítségét és megértését kérte a katolikus akció
munkájához, s annak felkarolására. Az SzKIE vegyeskara ismét szép sikert aratott: az
eucharisztikus himnuszt énekelte. Este pedig igazán lélekemelő látvány volt, amint a templomban a 100 tagú, kezeikben gyertyákat tartó SzKIE-sek fohászkodtak az Úrhoz a kongresszus sikeréért”407 – áll a tudósításban.
A katolikus ifjúság számára különös jelentőségű az 1938. június 14-ei nyári táborozás napja a Feketevíz partján, ahol elsőként Szőcs Béla tartott előadást a katolikus öntudatról, annak mibenlétéről és céljáról. Az eseményről a következőképpen ír a helyi sajtó:
„Záreczky István a tehetséges teológus-költő magasszárnyalású beszédben fejtegette az
ember célját, s a katolikus ifjúsági egyesületekbe való felnövekedésre és a katolikus sajtó
támogatására hívta fel a figyelmet. Varjú Vendel teológus azzal kezdte beszédét, hogy néhány évvel ezelőtt 12 000 szóból álló kábel-távirat vitte az Ujvilág felé a pápa szózatát az
iskoláról, s főleg az ifjúságról, jelezvén általa, mily fontos kérdés a jövő szempontjából az
ifjúság.” A délelőtti műsor a pápai himnusz eléneklésével ért véget408 – tudjuk meg a továbbiakban a tudósításból.
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A kulturális rendezvényekről szóló beszámolókon kívül a korabeli sajtóból például
arról is tudomást szerezhetünk, hogy Taksony község nehéz napokat élt át ebben az időben.
Hírül hozta ugyanis a napisajtó, hogy Taksony képviselő-testületét feloszlatták, és
kormánybiztost állítottak a község élére. Az esemény előzményeihez tartozott, hogy 1933.
március 15-én a keresztény szocialista párt helyi csoportja a szövetkezeti vendéglőben
Szabó Vince járási képviselő 40 éves születésnapját ünnepelte, s a családias jellegű
ünnepség kapcsán feljelentést tettek Szabó és társai ellen. Az eljárás egy évig folyt
ellenünk, de az ügy felmentéssel végződött. A kedélyek azonban azután sem csillapodtak.
Különösen Szabó ellen folyt az intrika politikai ellenfelei részéről. Az önkéntes tűzoltó
egyesület 60 éves évfordulóján aztán újabb félreértés támadt, ami miatt az ágostai
evangélikus vallású tűzoltók nem jelentek meg az ünnepségen. Amikor a kedélyek végre
lecsillapodtak valamennyire, újabb kellemetlenség támadt: a vasárnapi kismisét, amely
addig magyar nyelven folyt, szlovák misévé változtatták át. A misére persze elment
a magyar fiatalság, de magyarul kezdett énekelni. Ennek az lett a következménye, hogy
még aznap kijöttek a csendőrök és vagy 90 személyt előállítottak. A képviselő-testület
feloszlatásának igazi okát a beavatottak abban látják, hogy a községhez telepített jugoszláviai telepeseknek a testület nem akart illetőséget megszavazni, és a létesített Štefánikov
község elismerését nem akarta vállalni. „A képviselőtestület feloszlatása és kormánybiztos
kinevezése igen elkedvetlenítette a volt magyar képviselőket. Bíznak azonban abban, hogy
az illetékes hatóság a béke és megnyugvás érdekében hamarosan visszaállítja a községi
önkormányzatot és helyes megoldást keres a függő kérdések olykénti megoldására, hogy az
őslakosság megelégedésére fog szolgálni”409 – zárja tudósítását a taksonyi kedvezőtlen
történésekről a lap.

13. Felvidéki zarándokhelyek
Ősi, általános vallási szokás olyan helyeket felkeresni, amelyek kereszténységünk
kezdetének meghatározói. Már Szent István király is zarándokházakat építtetett és
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a zarándokok ellátására alapítványokat tett. Ez a hagyomány a zarándokegyház közösségformáló erejévé vált és hagyományként mindig is élt.
Lélekemelő volt az érsekújvári Jézus Szíve nagykörmenet 1936-ban – tájékoztat a
korabeli sajtó. A nagykörmeneten Újvár katolikus hívein kívül Udvard, Tardoskedd,
Besenyő, Naszvad és Andód községekből is sokan részt vettek. Az udvardiak Siposs Antal
esperesplébános vezetésével jelentek meg. „Az ujvári testületek és egyesületek zászló alatt
jelentek meg. Csodálatosan szépek voltak a feldíszített szobrok és jelvények. Az egyházi
énekeket, a cserkész énekeket a cserkészzenekar intonálta.”410
Érdekes információul szolgál a mai kor emberének az egyházközségek
szervezettségéről az 1937-ben megtartott újvári Jézus Szíve körmenet. Amint a korabeli
beszámolókból kitűnik, a körmenet pontosan meghatározott sorrend szerint zajlott,
mégpedig a következőképpen: 1. a Fiúiskola a tanítók vezetésével, 2. a Simor Intézet
növendékei, 3. a főgimnáziumi ifjúság és a kongregáció – gyülekezés a Masaryk utca felé,
a Turchány-ház előtt, 4. a vidéki búcsúsok a Deák téren, 5. a Római Katolikus Kör,
a Városi Dalegylet és a Vasas Dalárda, zászlókkal a Simor Intézet előtt, 6. a Szent Margit
Leánykör (a „Nagy Őrangyal Társulat“) tagjai, 7. az Ipar-Testület, az Iparos Dalárda és
a Tűzoltó Testület a Kisfaludy utca Simoron túli részén, a Flenger Intézet felé, 8. a Gazda
Kör, a Gazda Dalárda és a Gazda Ifjúság a Thali utcában, arccal a Deák tér felé,
9. a Keresztény Szocialista Szervezet a Reichfeld üzlet mellett, 10. a Flenger Intézet és
kongregációi a Jézus Szíve szoborral, 11. a Szent Ferenc III. rendje a Kisfaludy utcában
a templomtól a Simor felé, 12. a Gazda-leányok a Jézus Szíve szoborral a Thali utcában,
a Gazda Kör és a Gazda Ifjúság előtt, 13. a Női Mária Kongregáció a Pázmány utcában,
a Kauka üzlet előtt, 14. a Cserkészek (Kiscserkészek, Iparos- és főgimnáziumi cserkészek)
a zenekarral a templom mellett a Kisfaludy utcában, 15. a virághintő kis leányok
a Schindler előtt, 16. Szent Ferenc Leányai, 17. az Isteni Megváltóról nevezett nővérek,
18. a papság a legméltóságosabb Oltáriszentséggel, 19. Városi Képviselő-testület,
közvetlen az Oltáriszentség után, 20. Az Oltáregylet és Rózsafűzér Társulat a Kongregációs
Otthon előtt, 21. a Nőegylet tagjai, szintén az otthon előtt, 22. a többi hívek, akik semmiféle
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egyesületben nincsenek. Útirány: Kisfaludy utca, Deák tér, Damjanich utca, Masaryk utca,
Szent Anna utca, Stefánik utcán fel a Főtérre.411 (32. Felvidéki zarándokhelyek)412

14. Felvidéki kegyhelyek
Kegyhelynek azt a templomot vagy más szent helyet nevezzük, ahová különleges
vallásos okból számos hívő zarándokol el, s amelynek bizonyos kiváltságai vannak. Azokat
a helyeket, képeket és szobrokat, melyekhez imameghallgatások, csodák fűződnek a nép
szívesen keresi fel a zarándoklatokban.
Csallóközben közkedvelt zarándokhely volt a Pannonhalmához tartozó: Dénesd
(Schildern, Mischdorf, Jánošíková, Nové Košariská, Dunajská Lužná). A segítő Istenanya
kegyszobrának eredetét homály fedi, de már a török háborúk idején, tehát ötszáz évvel
ezelőtt különös módon tisztelték a vasmegyei celldömöki templomban. A menekülő bencés
szerzetesek vitték a csallóközi dénesdi birtokukra. A tisztelet iránta itt csak tovább
növekedett. Úgyszólván az egész Csallóköz esdett a csodatevő Szűzhöz, és a boldogságos
Szűz e kegyhelyéről bőven osztja immár több mint négyszáz éven át a vigaszt és enyhülést
a vallásos csallóközi nép lelki és testi sebeire. A szent szobor valószínűleg eleinte a régi
templom díszesebbik mellékoltárát ékesítette, s csak 1742-ben került a szt. Bertalan
főoltárára. Ez idő óta annyira felszaporodott a búcsújárók száma, hogy 1790-ben új
templomot kellett építeni, amely hatalmas méreteivel és szépségével még inkább vonzotta
az embereket. Az isteni Anya itt is a főoltáron fogadja a hívek hódolatát és imáját. Az
utóbbi időben megcsökkent a zarándokok száma, mert az idő vasfoga kopottá és elhagyottá
tette a hajdan szép templomot. De az 1910-es felújítás a réginél is fényesebbé varázsolta
a boldogságos Szűz e kegyelt helyét, s ezért bizonyára a hívek is a régi számban és
buzgalommal fognak trónja köré seregleni413 – olvasható a csallóközi kegyszobor
történetéről a korabeli iratokban. (33. Felvidéki kegyhelyek)414
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Az új hatalom a hívek kedvében akart járni, amikor a minisztertanács 1935. március
22-én tartott ülésén elhatározta, hogy az állami alkalmazottaknak a szolgálati érdekek
szemmel tartása mellett, amennyiben kérik, külön szabadság jár a prágai katolikus
nagygyűlés napjaira, 1935. június 27-30-ára. Ez a rendkívüli szabadság nem számítódik be
a rendes évi szabadságba. „Hasonlóképpen igényt tarthatnak szabadságra a nagygyűlés
napjaiban népiskolai tanítók és közép- és szakiskolai tanárok, azon feltételekkel, hogy az
évi zárómunkálatok időben és rendesen el lesznek végezve, valamint a következő évre szóló
beiratkozások és az előírt felvételi vizsgák időben megtartatnak. A hadügyminisztérium
1935. 1. Bekezdés 19992 számú rendeletében elrendelte, hogy a tényleges szolgálatot
teljesítő katonai személyeknek a kat. nagygyűlésre rendkívüli szabadság adassék,
amennyiben azt kérik” – olvasható a prágai katolikus nagygyűlés főtitkárának közleményében.415
A felvidéki magyarság számára zarándokszámba ment a prágai katolikus
nagygyűlés is. Pfeiffer Miklós kanonok, a magyar előkészítő bizottság főtitkára az egyes
lapok erről szóló híradásait helyreigazítja, melynek értelmében a prágai katolikus
nagygyűléstől minden politikumot távol kívánnak tartani.416
A prágai katolikus nagygyűlés után a felvidéki magyarságot egy másik nagy
jelentőségű esemény tartotta lázban: a Budapesten megrendezendő 34. Eucharisztikus
világkongresszus, amelynek tájékoztatója a csehszlovákiai magyar érdeklődők számára
1938. május 25-29-én készült el, mely szerint „a kongresszusi részvétel összes költségei
állásával, kedvezményes vasúti menetjeggyel és Budapesten 5 napos lakással és teljes
ellátással jár.” Jelentkezni Pfeiffer Miklós kanonoknál, a csehszlovákiai magyar előkészítő
bizottság elnökénél lehetett.417
Amikor a csehszlovákiai magyar zarándokok szervezésével megbízott Pfeiffer Miklós kassai székesegyházi kanonok lemondott ebbéli tisztségéről, a kongresszus ügyeinek
további vezetésével a püspöki kar és a kongresszus csehszlovákiai intézőbizottsága Megygyesi Sándor rozsnyói igazgatótanítót bízta meg. A kongresszusi tájékoztatót megfelelő
példányszámban a plébániai hivatalok is megkapták. A Budapesten tartandó Eucharisztikus
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Világkongresszusra kiutazni szándékozó csehszlovákiai magyarok számát nem korlátozták.418

15. Egyházi írók és kiadók
A kiadói tevékenységgel kapcsolatban a kor viszonylatában elmondható, hogy
a Felvidék elcsatolása után ezen a területen két katolikus könyvkiadó működött: Galántán
a Szent Ágoston Társulat és Rozsnyón a Sajó-vidék Nyomda és Kiadóvállalat, amelyek
elsősorban a magyar tannyelvű katolikus elemi iskolákat látták el tankönyvekkel.

15.1. Sajtó, sajtónap
Ma a sajtó olyan közeg, melynek munkáját a vallás igen nagy károk nélkül nem
nélkülözheti. A XX. század sajtója ugyanis már nem csak egyszerű hírmondó, hanem
lelkeket alakító tényező. Elveket hirdet, eszméket terjeszt, világnézeteket vet felszínre.419 –
olvashatjuk Franciscy Lajostól.
A felvidéki magyarságnak nem volt saját katolikus napilapja, holott több napilap is
létezett. Ezért „a szlovenszkói magyarság öntudatos katolikus részének régi óhajtása egy
magyar katolikus tárgyú napilap létrehozása. A kívánság mindenesetre indokolt. A sajtó –
különösen a mai mozgalmas, forrongó korban – óriási hatalom, melynek hatása szinte
mérhetetlen. És a katolicizmussal ellenséges sajtó ezt a hatalmat ügyesen, okosan ki is
használja”420 – olvashatjuk a korabeli sajtóban a témával kapcsolatos hírt.
Az új katolikus napilap feladata az olvasótábor katolikus nevelése lenne, ami
nemcsak anyagilag óriási feladat, szellemi szempontból még nagyobb. Mindehhez olyan
szerkesztői gárdára lenne szükség, amely egyesíteni tudja magában a fürgeséget, az ízlést,
a színt, a belső értéket és a tartalmat a zsenialitással határos tökéletességgel. Márpedig ilyen
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újságírónk alig-alig akad421 – értesülhetünk az egyik korabeli sajtócikkből az új katolikus
napilap indításával kapcsolatos problémákról.
A komáromi katolikus magyar társadalom nagyszerű tanújelét adta a katolikus sajtó
fontossága iránti megértésének, amikor az 1936. június 7-én tartott sajtónapon rendkívüli
nagy számban vett részt. A sajtónapot a Katolikus Akció sajtószakosztálya rendezte,
s megjelent rajta a komáromi katolikus élet minden számottevő személyisége – értesülhetünk az eseményről szóló tudósításból. Jelen volt Majer Imre prelátus és Gidró Bonifác
igazgató vezetésével a teljes gimnáziumi tanári kar. A műsorban közreműködött: a Zárda
Leányiskola, a felnőtt leányok és kisleányok Mária kongregációja, a cserkészek, a főgimnáziumi ifjúság, a Legényegyesület, az Egyházi Dalárda stb. Az ünnepi beszédet Kocsis
Károly gimnáziumi tanár mondta.422
A tudósítás további részeiből megtudhatjuk, hogy a sajtószövetség egyelőre négy
szakosztályt létesített. Az irodalmi szakosztály vezetője: Mécs László és Tamás Lajos,
a tudományosé: Wick Béla423 és Alapy Gyula, a hírlapíróié: Forgách Géza és Reinel János,
a hitbuzgalmié pedig: Hladik Ágoston és Király József. A közgyűlés a művészeti szakosztály megalakításával a tisztikart, az egyes szakosztályok választmányának felállításával
a szakosztályokat bízta meg.
A komáromiakhoz hasonlóan az érsekújvári katolikus főiskolások is nagyszabású
katolikus sajtóestet rendeztek, amelyen neves előadók, mint pl. Vájlok Sándor vagy ifj.
Noszkay Ödön vettek részt. Az est célja a katolikus sajtó fogalmát széles rétegekben
ismertté és élményszerűvé tenni.424
Egy másik sajtócikkben ebben a vonatkozásban arról olvashatunk, hogy katolikus
tömegeinket mindenekelőtt „az emberiség elpogányosítására törekvő áramlatok – a liberalizmus és a materializmus – mefisztói körmönfontsággal működő fegyverzete: a nem
katolikus sajtó tette közömbösekké, majd hitetlenekké!” Katolikus társadalmunk nagy
mulasztása, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi és szellemi erőknek még ma is csak
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aránylag csekély százalékát fordítja az egyház és önvédelmünk legfontosabb eszközére,
a sajtónkra425– vonja le a következtetést a szóban forgó cikk szerzője.

15.2. Szent Pál Társaság
Mivel a pozsonyi országos hivatal és a prágai iskolai és művelődésügyi minisztérium a Szent Pál Társaság megalapítását nem törvényesítette, a katolikus egyházzal való
megállapodás eredményeként hozhatták létre.
A kisebbségi magyar katolikus írók és hírlapírók már hosszabb ideje hiányát érezték
egy magyar nemzeti és katolikus világnézeti alapon álló irodalmi szövetségnek, mely
feladatául az itteni magyar katolicizmusnak a sajtó fegyvereivel való terjesztését és
védelmét tekintené. Ezt a hiányt akarta pótolni a Sajó-Vidék kiadóvállalat, midőn 1933
decembere folyamán egy felhívást tett közzé, melyben az itteni magyar katolikus írókat és
hírlapírókat szólította fel a tömörülésre. A felhívásnak élénk visszhangja támadt,
s csakhamar kb. hetven író, szerkesztő és hírlapíró jelentette be csatlakozását. A rendezőség
ezek alapján kapcsolatba lépett az Új Élet folyóirat szerkesztőségével is, és 1934. február
10-én a szövetség megtartotta alakuló ülését.426
Február 10-én délelőtt 10 órakor a pozsonyi katolikus kör nagytermében mintegy
40-en jelentek meg az ország különböző részeiből. „Kovács Gyula a rendezőség nevében
megnyitotta az összejövetelt, s rámutatott előadásában a magyar kath. írók tömörülésének
a szükségére. Rámutatott, hogy a világnézetek mai harcában a sajtó munkásai is csak úgy
tudnak eredményeket elérni, ha közös frontot, egységes falanxot alkotnak. A gyűlés
vezetését ezután mint korelnök (báró) Jeszenák Gábor427 prépost-kanonok vette át.
Potocsný József,428 a Sajó vállalat igazgatója ismertette a Szövetség alapszabály tervezetét,
melyet a megjelentek Pfeiffer Miklós dr.,429 Alapy Gyula dr.,430 Rády Elemér, Aixinger
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László,431 Szyllaba Emil dr., Biró Lucián, Kőhegyi József, Hladik Ágoston, Letocha József,
Tyukoss Ev János, Haiczl Kálmán dr., Bartha Béla, Eszterházy Lujza, Molnár József és
mások hozzászólása és kiegészítése után elfogadott. Az elnöklő (báró) Jeszenák Gábor ezek
után a szövetséget Csehszlovákiai Magyar Katholikus Szt. Pál Irodalmi Szövetség néven
megalakultnak nyilvánította. A gyűlés ezután megejtette az ideiglenes tisztikar választását,
melyet a kiküldött jelölő bizottság jelölése alapján egyhangúlag fogadott el. E szerint:
elnök: 1. Pfeiffer Miklós dr. kanonok, 2. Letocha József szt. széki tanácsos, főtitkár: Rády
Elemér szerkesztő, országos igazgató: Potocsný József, a Sajó Vidék kiadóvállalat
tulajdonosa, jegyzők: Fejes János és Risnyovszky Endre szerkesztők, országos választmány:
Biró Lucián tanár-szerkesztő, Kovács Gyula432 plébános-író, Bartha Béla káplán, Rácz Pál
író-szerkesztő, Dinnyés Károly tanító-szerkesztő, Havas Vilmos tanár-író, Schalkház Sára
szociális testvér-szerkesztő, Esterházy Lujza író” – olvasható a csehszlovákiai Magyar
Katolikus Szent Pál Irodalmi Szövetség alakuló összejövetelének jelentésében.433

15.3. Szent Ágoston Társulat
A Szent Ágoston Társulat a felvidéki katolikus magyarok könyvkiadója volt, alapító
elnöke Franciscy Lajos, akinek halála után Bognár Gergely lett az elnök.
Szlovenszkó egyetlen katolikus magyar irodalmi termékeket kiadó társulata, a Szent
Ágoston Társulat 1936-ban tartotta Érsekújvárott közgyűlését a Flenger Intézet tornatermében. „A közgyűlésen Bognár Gergely szentsz. tanácsos, gútai plébános elnökölt.
Megnyitó beszédében rámutatott a vallásellenes sajtótermékek romboló munkájára.
Letocha József szentszéki tanácsos galántai plébános, a társulat igazgatója beszámolót
tartott a működésről. Jelentette, hogy a társulat tagjainak száma már 6000-en felül
emelkedett. Rámutatott arra, hogy bár a katolikusságnak számaránya nagy, vannak művelt
papjaink és katolikus iskoláink is és mégis azt kell tapasztalnunk, hogy minket az élet
minden terén háttérbe szorítanak, ezért szervezkednünk kell. A Szent Ágoston Társulat is
írásaival, kiadványaival akar apostolkodni. Népszerű, olcsó füzet kiadványai, kis
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imakönyve, a készülő katekizmus és bibliája mint missziós érték fog a katolikus hívek
asztalára kerülni.”434 – tájékoztat bennünket a társulat céljairól a korabeli sajtó.
A társulat népies olcsó imakönyveket, egyháztörténelmet és egyéb kiadványokat
jelentetett meg. Az ilyen irányú nemes munkálkodásért a Szent Ágoston Társulat
megérdemli katolikus közönségünk legmesszebbmenő támogatását.435

15.4. Irodalmi művek
A két világháború közt több jelentős katolikus szellemű irodalmi alkotás is született
a Felvidéken, amelyekről a korabeli sajtó rendszeresen beszámolt. Ezek közé tartozik például Mons. Tyukoss Ev. János „Vasárnapi kenyér. Evangéliumi magyarázatok III.”
c. könyve

436

vagy „A szlovák katolikus könyvkiadás könyveiből” Vájlok Sándortól,437 de

említésre méltó Kálmán Béla „A magyarság a cseh és szlovák néprajzi térképen” c. műve
is, amelynek köszönhetően az Érsekújvár környékének nemzetiségéről szóló irodalom egy
újabb jelentős könyvvel gazdagodott.438
A szóban forgó kor katolikus szellemű irodalma a témája Göbl-Gáldi László a „Katolikus szellem a magyar irodalomban 1. rész”439 és a „Katolikus szellem a magyar irodalomban 2. rész”440 c. írásoknak is.
A két világháború között az egyik legtermékenyebb egyháztörténész Haiczl Kálmán volt, aki a „Kakath-Dsigerdelen-Csekerdén-Párkány”441 c. legújabb könyvével lepte
meg az olvasó közönséget.
Féja Géza a tavaszthozó új magyar nemzedékhez tartozik. A három kötetesre tervezett irodalmtörténetének első kötete tökéletes kezdés. A középkor, a humanizmus, a protestantizmus, a katolikus ellenreformáció, a nemzeti küzdelmek s az utánuk következő átmeneti évek színes, jellemző, találó ismertetésével Féja szinte új műfajt teremtett meg:
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a tudákosság nélküli, de a mindenkor élő irodalom korszakformáló erejét megmutató irodalomtörténetet. Nem az adatok halmozása, hanem a művek jelentőségének megmutatása
a célja, s míg ezt teszi, ezalatt egészen új és eddig gondosan rejtegetett horizontjait mutatja
meg a magyar múltnak. „Új szempontjai és zengő, ízes magyar nyelve élvezetes és izgalmas olvasmánnyá avatják a Régi magyarságot. A szellem és az élet igazságát többre becsültem a rendszer merevségénél – írja egyhelyütt Féja, s ezzel mintegy sajátmaga jellemezte művét, amelyből az új, népi magyar érzés erőteljes hanja szól az olvasókhoz.”442 –
méltatja Féja „Régi magyarság” c. könyvét a korabeli sajtó.
A felvidéki szakrális emlékek kiváló szakértője Gerevicz László, aki „A Kassai
Szent Erzsébet templom szobrászata a XIV. – XVI. században”443 címmel adta közkincsé
akkori kutatásainak remekművét. Nagyon tanulságos a Szlovenszkói magyar írók
antológiájának IV. kötete,444 amely nagy segítségünkre van az akkori kor jobb
megértésében.

16. Szerzetesek, szerzetesnők
A kisebbségi sorsba került szerzetesrendek nagy kihívásoknak néztek elébe,
amelyekről az alábbi levéltári iratok szólnak. A nehézségek és megpróbáltatások ellenére
a Szentlélek műve volt, hogy megtalálták az új alapításhoz szükséges feltételeket is. A női
szerzetesek a nőnevelést és a betegápolást szolgálják. Elkísérik a társadalmi élet
kísértéseinek kitett embereket egész életútjukon, emellett különböző vallási társulatokat
szerveznek a világi hívekből. Ebben a forrongó világban, amikor a tőke és a munka közti
harc mind fenyegetőbb, a munkásnép kétségbeesése és állástalansága egyre nő,
a szerzetesek ismét az első vonalban állnak: népmissziókat rendeznek, terjesztve ezáltal az
igazi katolikus keresztény erényeket, a mély hitet, a fenntartó reményt és a testvéri
szeretetet445 – tudhatjuk meg a kor vonatkozó dokumentumaiból.
A szóban forgó kor szerzeteseket érintő jelentősebb iratai közé tartozik a prágai
külügyminisztérium intervenciója a magyarországi elöljárók szlovákiai joghatóságának
442
443
444
445

ÉUéMV VI. (1937) 36. sz., 8.
ÚÉ V. (1936) 11. sz., 623-624.
ÉUéMV VII. (1938) 11. sz., 8.
ÉUéMV VII. (1938) 29. sz., 7., MIHALOVICS Sándor: A szerzetesrendek értelme és érdemei.

123

megszüntetése érdekében (1919-1923);446 a nunciushoz írt püspöki levél a Bártfai ferences
gvárdián cseh katonák általi megkínzásáról; illetve Feysz Hugó részletes leírására
a történtekről (1920. október). Ide sorolható Gasparri államtitkár leirata a Vörös Fülöp
kassai domonkos házfőnök érdekében való közbenjárás ügyében, akit a pro rege mondott
imádságért a hatóságok internáltak (1920. december); továbbá számos püspöki körlevél az
egyházmegye papságához; illetve a pk. levele a kiutasított Lacza János kassai káplán és
Vörös Fülöp érdekében (1923).447
Említést érdemelnek a szerzetesrendekre vonatkozó iratok, köztük a zár alá vett
bencés és premontrei birtokokra vonatkozó iratok; a Jászó–Lelesz nullius apátság
létesítésére, majd felfüggesztésére vonatkozó iratok; az alapító bulla eredetije; Takács apát
több fontos levele.448
Nagy jelentőségűek a komáromi bencés rendház Pannonhalmától történő elszakadásának és önálló priorátussá történő alakításának iratai; Gidró Bonifác449 superior
kérvényei; a nuncius, az államtitkárság és a kongregációk iratváltásai: a felvidéki
magyarság kérvénye az önálló püspökség felállítására a pápához – kézzel írt, aláíratlan
másolat.450
Jelentős kordokumentumok a nunciatúra interveniálásai a prágai külügyminisztériumnál hat kiutasított premontrei, köztük Hermann Egyed érdekében, a prépostság
birtokainak védelme, iskoláinak visszaadása, elöljáróinak szabad magyarországi utazása és
egy önálló csehszlovák premontrei circaria jóváhagyása érdekében, köztük francia nyelvű
diplomáciai jegyzékváltások és Takács Menyhért jászói apát több levele, előterjesztése
a nunciushoz.451
A szlovákiai piarista rendházak helyzetének rendezéséről szóló iratok sem
maradhatnak ki a sorból, köztük a szerzetesi kongregáció több leiratával; a szepesi püspök
vádjai a piaristák ellen; a podolini és rózsahegyi rendházak eladásának iratai.452
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Ide kell sorolni az egyes, főként magyar tagságú szerzetesrendekre, házakra
(Pozsony, Nagyszombat, Komárom), valamint a katolikus középiskolákra vonatkozó
anyagokat;453 továbbá a Szepesszombati Isteni Szeretet Leányai apácák, Fegyveres Piroska
és Vavró Jolanda engedetlenségi ügyének iratait,454 amelyek emlékezetesek a rend
történetében.
De szerepel a vonatkozó iratok közt a pozsonyi ágostonos kanonoknők
klauzúrájának enyhítése,455 köztük a korábbi prímási rendelkezések felsorolása is, és
Kertész Dalma domonkos apáca magyar nyelvű panasza főnöknője ellen a pápához,
melyben elmozdítását kéri, s mellette Fischer-Colbrie Ágoston püspök a feljelentésnek
kevés hitelt adó információja is.456
Ide

tartozik

végezetül

a

komáromi

Isteni

Megváltó

Leányai

nővérek

tevékenységének ismertetése, helyzetük rendezése, főként az Oroszi és Rubletzky nővérek
állampolgárságának rendezése457 és az internátust nyitó iglói magyar domonkos apácák
kiutasítása is a csehszlovák hatóságok részéről, közte Gasparri államtitkár nunciushoz írt
információkérésével.458
A katolikus leányifjúsági élet jelentősen kiemelkedő eseménye volt Kassán a Szociális Testvérek által rendezett tanulmányi hét, mely a leányifjúsági mozgalom továbbfejlesztését tűzte ki feladatául. A sok fáradsággal és alapos előkészültséggel összeállított gazdag
műsorú tanulmányi hét a nyári szünidőben, 1933. július 20-28-ig tartott. Együtt volt: Prága,
Érsekújvár, Gúta, Ungvár, Munkács, Beregszász, Rozsnyó, Tornalja, Nyitra leányifjúsága
a kassai leányokkal, akik igazán testvéri szeretettel fogadták a messziről jött lányokat
s tették számukra szerető vendéglátásukkal emlékezetesebbé az egész hetet. „Július 20-án
este Csárszky József püspök által tartott ünnepélyes Veni Sancte-val kezdődött a leányifjúsági hét. Július 21-től napi 4 előadás volt, melyek magukba foglalták a leányifjúsági mozgalom és a mai szociális helyzet legaktuálisabb kérdéseit” – adta hírül egy korabeli sajtócikk, majd a következőkkel folytatja. „Az előadások megkezdése előtt dr. Pfeiffer Miklós
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kanonok üdvözölte a megjelenteket, utána Schalkáz Sára459 szociális testvér a hét célját
ismertette. Az előadások különböző s változatos beosztásuk mellett a következőképen csoportosíthatók: A leányifjúsági mozgalom és egyesületi élet, katolikus leányklubok célja, az
egyesületi élet etikájáról és technikájáról s minden ezen tárgyhoz tartozó kérdésekről
Schalkház Sára és dr. Farkas Éva szociális testvérek tartottak előadásokat.” A leányifjúsági hét előadás-sorozatának másik nagy hányadát a szociális tárgyú előadások tették ki.
Dr. Pfeiffer Miklós „A katolikus szociális elvek” címmel három előadásban a pápai körleveleket, a Rerum Novarumot és a Quadragesimo Anno-t ismertette. Dr. Spesz Sándor460
„A társadalom fejlődése”, „A mai leányifjúság szociális kötelességei” és „Az összefogó
munka jelentősége” címen tartott előadást. Az előadás-sorozat harmadik részét a liturgikus
előadások képezték, melyeket Bartha Béla hitoktató tartott. Balassa Józsefné szívvel, lélekkel átitatott gyönyörű beszédével „A barátság és barátkozás”-ról tanúbizonyságát adta
sokoldalú ismeretének s nagy körültekintésre valló felkészültségének. Július 28-án este
a kölcsönös köszönő- és búcsúbeszéd után ünnepélyes Te Deummal fejeződött be a leányifjúsági hét.461
Nagysikerű háromnapos előadás-sorozatot rendezett az Ungvári Katolikus Legényegyesület a katolikus kultúrház épületében lányok és asszonyok részére – tudósít a korabeli
sajtó –, melyen Schalkház Sára szociális testvér tartott értékes előadásokat a katolikus
mozgalommal kapcsolatosan. Kassán a Kárpátegyesület „Finn kultúrestélyt” rendezett
a Lőcsei Ház nagytermében.462
Kassa után Komáromban is munkahét volt, melynek margójára többek közt
a következő lelkes szavak jelentek meg egy korabeli sajtócikkben. „Mennyi leszűrt
tapasztalat! Mennyi értékes ismeret!... mennyi hit, lelkesedés és bizalom van a hangjában.
Olyan jól esik őt nézni és szívni magunkba a szavait. Jóleső érzés tudni, hogy nem vagyunk
egyedül. Felemelő tudni, hogy amíg a világban szerteszét ágyúk dörögnek és bombák
robbannak, van egy kis társaság, amely a szebb jövőn dolgozik... hát érdemes új terveket
kidolgozni, új harcra indulni?” A komáromi munkahét fő feladatul az ideális leányifjúság
459
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nevelését tűzte ki. Ehhez azonban az szükségeltetik, hogy a szürke ruhás szociális nővérek
társaságát kibővítsék, és megfelelő felszereléssel lássák el, mert a társaságra nagy jövő vár,
mivel tevékenyebbek, mint a többi nagy rend 463 – tudhatjuk meg a továbbiakban a cikkből.

17. Papi tevékenységek az országos egyesületek és társulatok életében
A vallás szerepe a társulatok életében a társadalmi élet meghatározó tényezője volt,
amit a lelkipásztorok már szemináriumi éveikben, a lelkipásztorkodás előszobájában
megtanulták, felszentelésük után pedig szervezetten és felelősséggel végezték is ezt. Az
alábbiakban a rendelkezésre álló sajtószemelvények tükrében azokra a lehetőségekre
kívánok rámutatni, amelyek segítségével ez a gazdag élet kibontakoztatható.

18. Országos egyesületek a sajtó tükrében
1935. június 16-án ünnepli fennállásának 40-ik évfordulóját az 1895-ben létrehozott
komáromi Katolikus Legényegylet, amelyet Majláth Gusztáv464 gróf, a jelenlegi erdélyi
püspök alapított – adta hírül a sajtó. „Az elmúlt négy évtized alatt bebizonyította az
egyesület élni tudását és akarását, mert állandóan fejlődött és növekedett. Ennek a
fejlődésnek hű tükre az egyesület székházának állandó kibővülése és korszerű átépítése.
Most, a jubileumi esztendőben is gyarapszik a Legényegylet egy szép telekkel, amely egy
újabb fejlődési periódusnak a kezdetét jelenti. A negyvenedik évfordulót a Katolikus Akció
szellemében kívánja megülni az egyesület. Amikor is a Katolikus Legényegyletek és Ifjúsági
Egyesületek találkozót adnak egymásnak Komáromban. Szentháromság vasárnapján
a jubileumi ünnepség pontifikális szentmisével veszi kezdetét, melyet Májer Imre dr. pápai
prelátus celebrált.”465
A Komáromi Legényegyletet megtisztelte Kassa nagyszámú küldöttsége is a zászló
alatt, sőt Kárpátalja magyar véreinek, Munkács és Beregszász katolikus legényegyesületének küldöttei is. Pozsonytól Ruszinszkóig, ahol csak magyarok laknak,
463
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mindenünnen Komáromba sereglettek, hogy meghajtsák az elismerés zászlaját testvéregyesületük, a Komáromi Katolikus Legényegyesület előtt. Jelen voltak Ipolyság, Pozsony,
Dunaszerdahely, Beregszász, Somorja, Párkány katolikus legényegyesületei; a komáromi
egyesületek: a Jókai Egyesület, Dalegylet, Iparoskör, Football Club, Kereskedelmi
Grémium, Református Ifjúsági Egylet, Mária kongregáció, Arany János Cserkészcsapat,
Egyházi Énekkar, Katolikus Munkás Szervezet, Kőműves és Ács-céh, Katolikus Nőegylet,
Jézus Szíve Társulat, Katolikus Leányklub, Önkéntes Tűzoltóegylet, továbbá a Prohászka
Kör, Munkácsi Katolikus Kör; az Ógyallai Ifj. Egylet, a Jókai Karitasz, a Szőgyéni, a Gútai
Iparoskör. Az ünnepély megrendezése olyan mesébe illő, elegáns és kedves volt, amilyent
csak az olyan lelkes vezetők, mint dr. Lestár István elnök, Szepessy (Nemcsik) Valter II.
elnök és Balogh Kálmán titkár körültekintő, nagy munkája hozhatott létre466 – tudjuk meg a
korabeli sajtó vonatkozó cikkéből.
A jubiláló Katolikus Legényegylet díszközgyűlése az egyesület székházában volt,
amelyen Tost Barna pápai prelátus a Legényegyletek országos szövetségének elnöke
mondott ünnepi beszédet.
Az alábbi rövid, ám az utókor számára rendkívül tanulságos jegyzék, az országos
jelentőségű egyesületek életébe vezet be bennünket.
Magyar Közművelődési Egyesület megalakulása Köbölkúton.467 Kultúrelőadás
Taksonyban.468 A párkányjárási magyar közművelődési testület.469 Kézművelődési nap
Szencen.470 Gyakorlati számtankurzus Szőgyénben.471 Szenzációsnak ígérkezik az ujvári
Magyar Katolikus Kör farsangi estélye.472 Az Andódiak számon kérik Ujvárból az
eltüntetett Czuczor Gergely szobrot.473 A katolikus összetartozás gyönyörű megnyilvánulása volt az ógyallai estély.474 Lélekemelő ünnepe volt Ógyalla és környéke katolikus
népének. A Katolikus Ifjúsági Egyesület karöltve az ógyallai Rózsafüzér Társulattal
nagyszabású kultúrestet rendezett, melynek fényét Páter Csulen Kolos érsekujvári
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ferencrendi atyáknak a jelenléte nagyban emelte. Mátyusföld magyar ifjúságának
dalosünnepe. Életkép Gútáról.475 Brinzik József: Krisztust! Kenyeret!476 Kultúrélet
Naszvadon.477 Két jól sikerült teaestély.478 Az érsekujvári katolikus kör a keresztény
gazdasági összefogásért.479 Az ifjúsági egyesületek részére vezetői körlevelek kiadása.480
A kassai katolikus magyar egyesületek beszámoló gyűlése.481 – A Kassai Katolikus
legényegylet dalárdája, A kassai leánytársadalom, Tanítónői kurzus, Az ifjúsági
egyesületek. Taksonyban katolikus olvasókör alakult, A féli katolikus egyesület, Leány
ifjúsági egyesületek. Schubert Tódor: A magyar egyesületek szerepe Szlovenszkón
I. rész.482 Schubert Tódor: A magyar egyesületek szerepe Szlovenszkón II. rész.483
A Szlovenszkói Katolikus Ifjusági egyesületek (SZKIE) ügyvezetősége.484 1938. május
1-én kimagasló eseményt könyvelhetett el a besenyői SZKIE – leány- és legényegyesületi
díszgyűlést szerveztek Besenyőn.485 Katolikus munka vidéken.486
A karcsaszéli római katolikus ifjúság kulturális tevékenységéről szól az alábbi
beszámoló. A karcsaszéli katolikus ifjúság rendezésében 1936. február 16-án, 23-án és
március 1-én színielőadás volt Egyházkarcsán, a szövetkezet dísztermében az építendő r. k.
kultúrház javára. Február 23-án táncmulatsággal egybekötött farsangi est volt a közönség
nagy megelégedésére és mulattatására. Ezt a fiatalok rendezték, és örömmel látták
a vendégek, hogy a fiatal gárda első bemutatkozásánál, milyen ügyesen végezte szerepét
mindenki. Február 16-án és március 1-én pedig a „Gül Baba” c. operettet játszották. Szinte
hihetetlennek látszott, hogy az 1800 lelket számláló 10 községben szétforgácsolt
Karcsaszélen ilyesmit is elő lehet adni. Az előadások sikere elsősorban Hubalik Károly
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egyházkarcsai elemi iskolaigazgató és a vele közreműködő Hajdú József kántortanító
érdeme, kiknek segítségükre volt a királyfiakarcsai r. k. tantestület is.487

19. Összegzés
A vizsgált időszak vonatkozásában általánosságban véve elmondható, hogy
pusztulás fenyegette a magyarságot politikai, érdekképviseleti, gazdasági, erkölcsi és
művelődési téren egyaránt. Feloszlatták a megyei, városi és községi képviselő-testületeket.
Az iparkamarák, az ügyvédi, orvosi kamara és a betegsegélyzők élére cseh vagy szlovák
kormánybiztosokat neveztek ki. A katolikus egyházi vagyont lefoglalták. Elvették
a magyarságtól a pozsonyi tudományegyetemet, tanítóképző intézeteiből csak egy női
felekezeti iskola maradt meg, a felvidéki és kárpátaljai magyar középiskolákból pedig csak
nyolcat hagytak meg. Ezek közül is csak három volt önálló (beregszászi, ipolysági és
komáromi), öt pedig párhuzamos tagozatként működött a csehszlovák intézet mellett
(Pozsonyban, Érsekújvárott, Losoncon, Rimaszombatban és Kassán).
Egy hadseregnyi ember viselte ezt az irtóháborút a magyarság létérdekei ellen.
A nagy változás hírére még Amerikából, a monarchia különböző tartományaiból is
hazajöttek, hogy a cseh kormány határőröknek (hranicsár) küldje őket s a gyarmatosító
szerepében tetszeleghessenek. Megszállták a Felvidéket, különösen a magyarlakta
területeket, elárasztották a városokat, falvakat, mint hivatalnokok, csendőrök, fináncok,
vasutasok, kereskedők, iparosok és telepesek. Az állam minden hatalmával támogatta őket.
Ha egy magyar községben négy-öt cseh család letelepedett, ott már iskolát adott nekik.
Ebbe az iskolába aztán bekényszerítették a magyar gyermekeket is.
Legelőször politikai téren szervezkedtek. Az első nemzetgyűlésből kizárták
a kisebbségeket. Ebben az ún. forradalmi nemzetgyűlésben kizárólag csehek és szlovákok
voltak, és ezek sem választás útján kerültek oda, hanem a régebbi erőviszonyok szerint.
A magyarság azonban szerencsére nem csüggedt amiatt, hogy a szervezést egészen
elölről kellett kezdenie. Gazdasági téren a legszerényebb kezdetekből 1925-ben a magyar
tudás és életrevalóság megteremtette a „Hanza” szövetkezeti áruközpontot, amely tíz év
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múlva már tömegeknek adott kenyeret. Az utolsó években már 310 szövetkezete volt, és
mindenütt a magyar kultúrát terjesztette.
A közművelődés terén is nagyszerű megmozdulások voltak. A gondviselés akarta
úgy, hogy az első, legnehezebb évekre essenek nagy költőink, Petőfi, Madách, Jókai
centenáriumai, melyeket az egész magyarság áhítattal ünnepelt. 1925-től egymást követik
az országos vállalkozások. Megalakul a Színpártoló Egyesület, az Országos Magyar
Dalszövetség, a Magyar Testnevelő Szövetség és a felvidéki magyarság legjelentősebb
kulturális szervezete, a Szlovenszkói Magyar Közművelődési Egyesület (Szemke), a következő években pedig a Csehszlovákiai Magyar Újságírók szindikátusa, majd uniója. 1925ben állítja fel a református egyház losonci teológiai főiskoláját.
A cserkészet is kiharcolja magának a külön magyar alosztályt és azt nemzetközi
egyezségek védelme alá helyezi. Az egyetemi ifjúság, mely Prága, Brünn, Pozsony
főiskoláin tanult, megalakítja a Magyar Akadémikusok Keresztény Körét, a magyar pártok
kezdeményezésére a magyar társadalom önkéntes adakozásából pedig főiskolai Menzák
alakulnak. A berlini Voggenreiter cég kiadásában megjelennek a felvidéki magyar irodalom
első alkotásai, a kassai Kazinczy Társaság mintegy negyven kötetet ad ki, a pozsonyi Toldy
Kör pedig évkönyvet, az évről-évre megjelenő „Új Aurorát”.
Komárom boldog büszkesége és érdeme, hogy mindezen országos megmozdulásokban részt vett, sok mozgalom pedig egyenesen Komáromból indult el. 1920. február
17-én Komáromban alakult meg az Országos Magyar Kisgazdapárt nyugati szervezete,
mely később egyesül a rimaszombati keleti csoporttal. A Pozsonyban megalakuló Országos
Keresztényszocialista Pártnak is olyan komáromi vezéralakjai vannak, mint Palkovich
Viktor, dr. Alapy Gyula és Gregorovits Lipót. Komáromban alakult meg 1925. július 29-én
a Szlovenszkói Magyar Kultúregylet (SZMK) – alapszabályait csak három év múlva
hagyták jóvá.
Az SZMK-nak tíz év alatt 188 szervezete létesült, össztaglétszáma 11 000 volt,
1938-ban 30 dalárdát számlált, évente közel 400 műkedvelő színielőadást és 500 irodalmi
és népművelődési előadást tartott. Az egylet alapszabályokban lefektetett célja
„a Szlovenszkó területén élő magyar nép szellemi és kulturális érdekeinek megőrzése és
fejlesztése” volt. Az egyesület főtitkársága Komáromban székelt, s ennek köszönhettük,
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hogy a város kulturális élete olyan kiváló munkaerőt nyert, mint Szombathy Viktor; a neves
író, szerkesztő, sok éven át a Jókai Egyesületet főtitkára és múzeumigazgatója.
Amikor a hazafias érzésű magyar papság az utánpótlás biztosítására kisszemináriumot és vele kapcsolatos internátust alapított, ezt Komáromban építette fel és
növendékei a komáromi bencés gimnáziumba jártak. A Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági
Egyesület megalakulásakor – amelyet egyébként szlovákok alapítottak, és a nemzetiségek
körében csak alosztályai voltak – a komáromi esperesi kerület volt az, amely követelte,
hogy az alapszabályokat változtassák meg, és a magyar ifjúsági szervezetek függetlenül,
magyar nemzetiségű, önálló vezetőséggel működhessenek. Az SZKIE a fiatal magyar
papság vezetésével így valóban magyar szellemű értékes munkásságot fejtett ki.
Az elesettségben és magára hagyatottságban a magyar művészet kiválóságainak
vagy a Felvidék jeleseinek a látogatása jelentett vigasztalást és erőforrást, amikor
a kultúrpalota fehér hangversenytermében Mécs Lászlót, a fiatalon elhunyt Ölvedi Lászlót,
dr. Jankovich Marcellt, dr. Sziklai Ferencet, dr. Aixinger Lászlót, Tamás Lajost, Schubert
Tódort, dr. Noszkay Ödönt hallgathatták az egyesület tagjai, és megtelt a lelkük
reménységgel, hittel, bizakodással. Külön említést érdemel e tekintetben a Jókaicentenárium, az egyesület a teljes 1925-ös évet Jókai géniuszának szentelte.
Az egyes vallásfelekezetek ifjúsági egyesületei közül külön is meg kell említenünk
a Katholikus Legényegyesületet, mely a húsz év alatt becsületesen helytállt, később pedig
nagy sikerű műkedvelői előadásaival nagyban hozzájárult a hazafias lelkület ébren
maradásához.
A magyar nemzeti összefogást segítették elő a kaszinók, az iparos körök, a katolikus
körök, a vallásfelekezetek énekkarai. Sok volt a jótékonysági és vallásos egyesület. Ezek
mind hazafias missziót is teljesítettek.
Az egyesület működése sohasem szünetelt, az elmúlt húsz évben képtárát és
gyűjteményeit is meg tudta védeni az idegen kapzsiság és mohóság ellen.
Aki ugyanis vallásos és istenfélő, az jellemes ember. Aki pedig jellemes, az nem
árulhatja el nemzetét, faját és régi hazáját.
Az egész Felvidéken egyik legvirágzóbb városi közkönyvtár volt a komáromi,
melyet lelkes igazgatója, dr. Baranyay József állandóan gazdagított. A kisebbségi években
igen sok könyvet adtak ki Komáromban és számos folyóiratot, politikai lapot szerkesz132

tettek. A legnevezetesebbek a Komáromi Lapok, a Tábortűz, Szivárvány, Szűz Mária
Virágos Kertje, Katolikus Értesítő, Kis Tükör, Magyar Vasárnap, Nemzeti Kultúra, Magyar
Tanító, Barázda.
Összességében elmondható, hogy a kor lelkiségét az ún. felvidéki szellem
jellemezte.
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III. Visszatérve – 1938. november 2. – 1944. augusztus 29.
1. Bevezetés
1938. november 5. és 11-ike között tért vissza az ezeréves hazához az elszakított
északi rész magyarlakta területe. A beteljesedés mindent elsodró öröme volt ez, melyre
húsz éven át vártak és készültek. Ki ne idézné fel emlékezetében a nemzeti színű lobogók
díszébe öltözött falvak és városok képét, amikor újból szabad és boldog lett egymillió
felvidéki magyar. A visszatért magyarok húszesztendős történelmi helytállása volt ez. Az
a húszesztendős tántoríthatatlan harc, amelyet a föld magyar jellegéért és a magyarság
megtartásáért vívtak.
Akkor még nem tudták, hogy csak öt évig tart majd a visszatérés, de büszkén
mondható el: a magyar kisember hűségének és ellenálló erejének hőskölteménye volt ez az
öt év. Valamennyi társadalmi réteg összefogott, hogy az alkalmas szervezeti kereteket
életre hívja, és illeszkedjék az egyetemes magyarsághoz. Tisztában volt közvéleményünk
azzal, hogy a közösségi élet minden ágazatában meg kell teremtenie a maga magyar
összefogó és önvédelmi szervét. Az egységes magyar szervezeti boltozat politikai,
gazdasági, kulturális, társadalmi, szociális és egyházi keretekre tagozódott. Ezek élete egyegy darab történelem. Mennyi magyar rajongás és hősi erőfeszítés emléke, hangulata
csendül ki egy-egy ilyen szervezetünk nevének puszta kiejtéséből! A magyar nemzeti
tömörülésnek micsoda plasztikus kifejezését testesítette meg a magyar kisgazda párt,
a Szent István-i alapon való összefogás. Mikor a ránk nehezedő nyomás tetőpontján volt,
együtt tudták tartani a magyar tábort. S nekik köszönhető, hogy az oldott kéve nem hullott
szét. A kisebbségi sorsban minden kulturális tevékenységnek fokozott jelentősége volt.
A lélek fegyvereivel szemben csak a lélek, a szellem fegyverei hatásosak! Nálunk tehát
a nemzetvédelmi mozgalom második vonalát a kulturális szervezeti rendszer jelentette.
A kisebbségi helyzet után egészen új szempontokat és feladatokat rótt ránk ezen a téren: az
egyházmegyék területi változásai, személyi beosztásai, az iskola és az iskolán kívüli
népművelés, a papképzés. Egyedülálló esemény volt a Szent Jobb első felvidéki útja, amely
a Szent István-i örökséget elevenítette fel. A visszacsatolt területek vidékein haladt végig az
Arany vonat, amelyről a korabeli sajtó tudósít. Ez sokkal több volt, mint Fischer-Colbrie
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Ágost, majd Serédi Jusztinián bérmaútja, mert az egész nemzettestet magához ölelte első
szent királyunk. A lelkipásztorok szabadon végezhették a népmissziókat. Ennek a kornak
a sajtója részletesen beszámol a mozgalmakról, amelyek a társadalmat áthatották.

2. A kegyurak
Az első bécsi döntés utáni területi változások a Szlovenszkó területén lévő
egyházmegyék egy részét is érintették. Többek közt a felvidéki szenci esperesi kerület is
újra magyarországi fennhatóság alá került. A változásokkal járó egyházi jellegű gondokról
a kerület vonatkozásában több korhű dokumentum is tanúskodik. Duffek János kerületi
jegyző 1940. október 14-ei emlékeztetőjéből például arról értesülhetünk, hogy a kerület
tagjai a kegyurasági ügy tárgyalása során megállapodtak abban, hogy felkérik az Egyházi
Főhatóságot, járjon utána a Minisztériumban a földreformnak, nehogy elkéssenek az ügyek
rendezésével.488 A visszakapott területeken a kegyuraság kérdése is visszanyerte eredeti
küldetését.489 Ezt több korabeli példa is alátámasztja, megemlíthetjük például az
ipolyszakállasi templom két színes templomablakát, amelyeket a templom a kegyurától,
Baráthi Huszár Károly490 volt miniszterelnöktől kapott. Az egyiket Szent Erzsébet
tiszteletének állíttatta, ez a második világháború alatt megsemmisült. A másik tárgyi
emlékként napjainkig emlékeztet a történelmi eseményre az alábbi szöveggel: „Baráthi
Huszár Károly kegyúr adománya a felvidéki bevonulás emlékére”. A kép Borromei Szent
Károlyt ábrázolja püspöki öltözetben áldoztatás közben, lábainál egy adományt fogadó férfi
ül. A háttérben templomot látunk. „A terv Agy Istók, kivitel Palka József, Budapest” –
olvasható még az üvegablakon.
Egy további iratból megtudhatjuk, hogy Magyarbél lakossága panasszal fordult
a belügyminisztériumhoz, hogy kényszerítse Karlovszki Lajost, hogy az iskolát építtesse
fel, miután a kegyúri terheket is ő tartozik viselni.491
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A szenci csonka kerület őszi papi gyűlése 1940. október 14. Egyházfa
PILINYI, 1943
MARKÓ László: A magyar állam főméltóságai Szent Isvántól napjainkig, Helikon, Budapest 2006. 165166.
Világosság II. (1930) 3. sz., 134.
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A kegyúri támogatás további példája egy tábori oltár felállításának ünnepségéről
beszámoló alábbi sajtószemelvény is. „… nagy látogatottság mellett folyt le ez évben is,
bár az időjárás nem volt éppen kedvező. Különös érdekességet kölcsönzött az ünnepségnek,
hogy a tábori oltár a kegyuraság jóvoltából a kastély gyönyörű parkjában volt felállítva,
melynek képét ez alkalomra maga a kegyúrnő, Esterházy Ilona készíttette, míg az ízlésesen
elkészített oltár férjének, Ceresch Virgilio kegyúrnak művészi érzékéről tanúskodott.”492

3. Egyházmegyei területi változások
Az első bécsi döntés következtében a magyar egyházi provincia némely északi
területeit visszanyerte, amelyeket beolvasztottak az esztergomi érsekségbe. Az Esztergomi
Főegyházmegye fennhatósága alá került az a terület is, ahonnan a hercegprímás származott,
minek következtében ezután akadálytalanul utazhatott szülőhelyére, ezért aztán első útja –
amint azt a későbbiek során szemelvényekkel is alátámasztom – oda is vezetett.
Az Esztergomi Főegyházmegye (1939-1945) érsekei közül a sorban a 79. Serédi
Jusztinián (1928-1945)493 elsősorban egyházjogi tevékenységével alkotott maradandót,
utóda, a 80. Mindszenty József (1945-1973)494 pedig a kommunista diktatúra elleni harc
jelképévé vált. Mindszentyt 1948-ban a kommunista hatóságok letartóztatták, koncepciós
perben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.
Drahos János495 1937-től általános helynök Nagyszombatban, Serédi Justinián 1945.
október 15-én bekövetkezett haláláig a visszacsatolt területeken is. Adamčík Lipót496 1945től lett a nagyszombati adminisztatúra helynöke. Prenner Béla497 1945-től volt rövid ideig
Drahos János esztergomi helynök megbízottja (helyettese) a Dunáról északra néző
területen. A csehszlovák hatóságok azonban még 1945-ben kiutasítják, és Drahos János
helynöki feladatkörét Hanzlik János498 kapja meg, aki a Csehszlovákiához visszakerült
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BEKE, 2008. 660.
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területek általános helynöke lett. A Szentszék különös felhatalmazása alapján az apostoli
kormányzósághoz hasonló jogkörrel rendelkezett, amit még Drahos János kapott Angelo
Rotta nuncius499 útján. Letartóztatása után a szóban forgó területet a Nagyszombati
Apostoli Adminisztratúrához csatolták. 1945-től megint Minarik János lett a felújított
csehszlovákiai területek általános helynöke.500 (2. Esztergomtól elcsatolt csehszlovák részi
plébániák 1922-1939)501
Az első bécsi döntés után a rozsnyói püspökség visszacsatolt egyházi területei
a következők voltak: rozsnyói esperesi kerület, várgedei esperesi kerület, putnoki esperesi
kerület, rimaszécsi esperesi kerület, füleki esperesi kerület, losonci esperesi kerület, tornai
esperesi kerület, jászói esperesi kerület.502 Közigazgatását később rendezték.503
A 2. világháború alatt a győri püspökség székesegyház tornyába gyújtólövedéket
lőttek, a sisak kigyulladt, a templom tetőzetére zuhant és az teljesen leégett, de belső
károsodás nem történt. A háború utáni teljes felújítása és az eredetivel megegyező
toronysisak megépítése 1968-1972 között történt.
A 2. világháború idején, amikor a front Győr városát elérte, a püspökvár pincéjébe
menekült lányok és asszonyok tisztességének védelme közben Apor Vilmos püspök három
golyó által megsebesült, és 1945. április 2-án a kórházban elhunyt. Halála után azonnal
megindult a boldoggá avatási eljárás, de a körülmények miatt 1949-től lehetetlen volt
folytatni, csupán 1990-ben került sor az eljárás folytatására, mígnem 1997. november 9-én
Rómában II. János Pál pápa a vértanú boldogok sorába iktatta Apor Vilmos püspököt.504
Az egyházmegyében mindig több szerzetesrend is működött: jezsuiták, ferencesek,
domonkosok, karmeliták, bencések, piaristák és a premontrei rend, amelynek ma is
Csornán van a központja. A női rendek közül az Isteni Megváltó Leányai és az orsolyita
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rend emelhető ki. A rendek többsége iskolákat tartott fenn. A községekben az általános
iskolák túlnyomó többsége egyházi iskola volt. Az egyházi iskolákat 1948-ban
államosították, a szerzetesrendeket pedig 1950-ben feloszlatták.505
Az első bécsi döntés után, 1939 őszén Madarász István lett a kassai püspökség
csehszlovákiai és magyarországi plébániáinak püspöke, Kassa székhellyel.506
A kassai püspökség 1945 elejétől az ismét különvált magyar részt Hejcéről
kormányozta Tost Barnabás prépostkanonok, káptalani helynöki minőségben, és létrehozta
a hejcei szemináriumot. 1951-ben Brezanóczy Pál kassai kanonok lett a káptalani helynök,
aki 1952-ben a szemináriummal együtt Egerbe költözött, ezután Egerből történik ennek
a résznek a kormányzása. 1952. április 19-étől az Apostoli Szentszék rendelkezésére
a mindenkori egri érsek a magyarrészi kassai, rozsnyói és szatmári egyházmegye
ordináriusa.
A szóban forgó korra vonatkozó érdekes információkhoz juttatnak bennünket
Duffek János kerületi jegyző 1940. június 3-án, Egyházfán a csonka kerület papi gyűlésén
készült feljegyzései.507 Ezekből megtudhatjuk többek közt, hogy a szenci csonka kerület
papi gyűlése tudomásul vette azt a javaslatot, mely kimondja, hogy a CIC 364. kánonjának
3. §-a értelmében – az amplitudo dioecesis esetében – több vikariátus is felállítható.
„Nagyon óhajtaná az esperesi kerület a már régóta fennálló nagyszombati vicariátusnak
a főegyházmegye nyugati részére való felelevenítését az ügykezelés megkönnyítése céljából,
de a mostani helyzetre való tekintettel nem tartja aktuálisnak jelenlegi megoldását” –
olvashatjuk a feljegyzésekben.
Nagy örömünnepe volt az anyaországhoz visszacsatolt Érsekújvárnak 1938. november 13-án, vasárnap, amikor a felvidéki városok közül elsőként üdvözölhette falai közt
Magyarország bíboros-hercegprímását. Serédi Jusztinián, a tudós katolikus látogatásáról –
aki sokgyermekes család tagjaként Deákiban látta meg a napvilágot, és falusi tetőfedő és
takács fiából lett egyházfejedelem508 – bővebben tájékoztatta a közvéleményt a korabeli
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sajtó is.509 „A bevonulás után 10 órakor ünnepélyes főpapi szentmise volt, beszédében
a hercegprímás úr először is annak az örömének adott kifejezést, amelyet a Felvidék
egymiliónyi katolikusának az anyaországba való visszatérése felett érzett. Beszéde végén
még arra kérte a hercegprímás úr Őeminenciája a híveket, hogy továbbra is buzgón
imádkozzanak a magyar nemzet szebb jövőéért. Délután 3 órakor pedig hálaadó körmenet.
A testületek fél 3 órakor elfoglalták kijelölt helyeiket.” 510
Egy másik tudósítás a következőképpen számol be erről a jeles egyházi eseményről:
„Gazdag egyházzenei program várta a híveket 1938. november 13-án, vasárnap az újvári
plébániatemplomban, ahol d. e. 10 órakor ünnepélyes szentmisét tartott Őeminenciája
Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás. A kórust Szendrei István, karnagy vezényli.”511
Amint arról fentebb már említést tettem Serédi Jusztinián hercegprímás felvidéki
első útjának másnapján gépkocsival szülőfalujába, Deákiba is ellátogatott, amiről ekképpen
ír a sajtó: „A bíboros hercegprímás meglátogatta Deákiban azt a templomot, ahol keresztelték és ahol első szentmiséjét tartotta. Csendes szentmisét mondott a hercegprímás. Mise
után Herczeg Frigyes plébános üdvözölte a bíboros főpásztort. Serédi Jusztinián ezután
kiment a temetőbe és felkereste szülei sírját, majd meglátogatta Deákiban lakó testvéreit.”512
A hercegprímás felvidéki látogatásával van összefüggésben az alábbi tudósítás is,
amely arról értesít bennünket, hogy Serédi hercegprímás levélben köszönte meg 1938. november 16-án dr. Prenner Béla érsekújvári esperesplébánosnak a szívélyes vendéglátást:
„Nagy örömömre szolgált, hogy a katonai hatóság és a polgári közönség egyaránt oly
szép, mondhatjuk teljes számban vett részt az ünnepségeken, a papság pedig oly szeretettel
gyűlt a bevonuló főpásztor köré.”513
Későbbi vonatkozású ugyan, de a hercegprímással összefüggésben idekívánkozik az
a hír is, amelyből megtudhatjuk, hogy Deáki nagy ünnepe volt az újjáépített Árpád-kori ősi
templom felszentelése. Erre 1941. szeptember 21-én, vasárnap került sor, s a felszentelést
a község szülötte, Serédi Jusztinián hercegprímás végezte. A főpásztor beszéde során töb509
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bek között a következőket mondta: „Deáki katolikus népének történelme azonos Magyarország történetével. Bánatban, örömben egyek voltunk mindig. A szentistváni gondolat
újjáéledése és Szent István esztendeje hozta meg Deáki felszabadulását is. A deáki templomot Szent István alapította. Tudom és érzem, hogy Deáki és a Mátyusföld mindig katolikus
és magyar marad. A magyarság életerejét a kereszténységgel való szoros összekapcsolódása adta. Ez adta a kultúrát is. Milyen szomorú tapasztalatai vannak a keleti fronton harcoló
vitéz és dicső katonáinknak, mikor látják, hogy mennyire lealjasultak azok, akik elszakadtak
az Istentől.” Beszédében a főpásztor elmondta továbbá, hogy életének minden fontosabb
mozzanata a deáki templomhoz kötötte. Itt keresztelték meg, itt volt az első szentáldozása,
innen indult Pannonhalmára, majd Rómába és itt mutatta be első szentmiséjét is,
s a temetőben, itt, a templom mellett vannak eltemetve a szülei is.514
Amiről az 1938-as Szent István esztendővel kapcsolatban csak reménykedve beszéltek, az most a lengyelek előzékenységének, a pápa őszentsége kegyelmének és Serédi
bíboros-hercegprímás munkájának köszönhetően megvalósulás előtt áll. A Szent Atya Budapestet jelölte ki az 1938-as évi XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus színhelyéül, tekintettel a körülményre, hogy a magyarság ebben az évben ünnepli Szent István
király megdicsőült halálának 900. évfordulóját. Ebből az alkalomból Serédi bíboroshercegprímás körlevélben szólítja fel a magyarságot, s arra kéri azt, hogy ezt a kettős szentévet az öt világrész 400 millió katolikusának feszült figyelme mellett a lehető legnagyobb
odaadással és készséggel szolgálja és segítse teljes diadaláig, hogy „ebben az Isten ellen
pártot ütő korban mi mutassuk meg minél méltóbban Európa hódolatát a köztünk valósággal jelenlévő Krisztus iránt, aki az Út, Igazság és az Élet.” A szlovenszkói magyarság
a legnagyobb szeretettel kíséri a magyarországiak előkészületeit s kéri az Urat, hogy e felséges ügy, az eucharisztikus kongresszus515 a világ katolicizmusának javát szolgálja – értesülünk a kongresszus felvidéki vonatkozásairól a korabeli sajtóból.
A szóban forgó kor egyházi életének szempontjából érdekesnek bizonyul az a korabeli sajtócikk is, amely a deáki templom új orgonájáról tudósít. A beszámolóból megtudhatjuk, hogy az Angszter cég jóvoltából a deáki templom ragyogó új felszerelésének egyik
műdarabja az új orgona, amely Páldi Vilmos vágsellyei kántor-karnagy sok évtizedes gya514
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korlata és tervezete alapján készült. Antos Kálmán, a szegedi fogadalmi templom zeneigazgató karnagya és művésze 1941. október 20-án az orgona ünnepélyes felszentelése után
orgonajátékával mutatta be zenei áhítatát. „Az országos hírnevű Angszter orgonaépítő cég
megjelent képviselője, Angszter József okl. gépészmérnök lelkét méltán tölthette el nemes
büszkeség és öröm, amikor a cég legújabb műve rendeltetésének átadva méltó módon dicsőítheti az Urat az idők végtelenségéig.”516
Serédi hercegprímás beiktatta az új pannonhalmi főapátot Kelemen Krizosztom517
személyében, és a rend legmesszebbmenőbb támogatásáról biztosította őt518 – értesülhetünk a szóban forgó kor további jelentős egyházmegyei vonatkozású eseményéről a sajtóból.

4. Egyházmegyei személyi beosztás
Szlovákia területén ebben az időben három megyéspüspök volt, Nyitrán, Besztercebányán és Szepesváralján;519 Nagyszombatban és Eperjesen pedig egy-egy apostoli
kormányzó, az első latin szertartású, a második pedig görög szertartású. A latin szertartású
nagyszombati apostoli kormányzó Jantausch Pál püspök volt.520
A visszanyert területeken az egyházi hatóság szabadon nevezett ki espereseket és
plébánosokat, és változtatásokat végzett a személyi beosztás terén is. Sőt, két alkalommal
egyházmegyei vizitációt is kezdeményezett. A vizitációs jegyzőkönyvek Esztergomban,
a prímási levéltárban őrzik azokat az adatokat, melyeket a felelős lelkipásztorok rögzítettek.
A bíboros-hercegprímás a visszacsatolt részek papságának képviseletére a főegyházmegyei papi nyugdíjintézet igazgatóválasztmányának tagjaivá Janics Ferenc521
vágkirályfai esperesplébánost, Jurka József522 zsemléri esperesplébánost, Gregorovits
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Lipót523 szentszéki tanácsost, jókai megbízott esperesplébánost, Zachar Ádám524 lekéri
esperesplébánost és Zsák Lajos525 komjáti tanfelügyelő hitoktató-esperesplébánost nevezte
ki. Egyidejűleg Miklós László526 leányvári adminisztrátort ugyanoda plébánossá nevezte ki
a bíboros főpásztor527 – tudjuk meg a kor egyházmegyei jellegű személyi változásaira
vonatkozó iratokból. A szenci kerületi jegyzőkönyvekben Luzsica István kerületi esperessé
történt kinevezéséről is olvashatunk.528

5. A „Slovak” hazug támadása a bíboros-hercegprímás ellen
Nem mindenkinek tetszett azonban az esztergomi egyházmegye kibővülése, s hogy
Magyarország bíborosa a visszacsatolt területeket szabadon látogatja, a papjaival
találkozik, hogy bérmaútja alkalmával az ifjú hívek nemzedékébe lelket önt, és mint
apostoli utód megerősíti őket a Szentlélek ajándékaival. Az alábbi sajtószemelvény is azt
bizonyítja, hogy akadtak bizony elfogultak és hamis vádakat terjesztők.
A „Slovak” c. lap április 16-ai számának 3. oldalán „Hogyan szeretik a magyarok
a szlovákokat” címmel egy közleményt adott le, amelyben többek közt azt állítja: Serédi
Jusztinián bíboros-hercegprímás elrendelte, hogy a visszacsatolt területen az istentiszteleteket olyan nyelven végezzék, mint 1918 előtt végezték, tekintet nélkül a szlovák
hívekre és a megváltozott viszonyokra. Majd példákat is hoz fel a lap, azt állítván, hogy
Vágsellyén, Nagysurányban, Verebélyen és Tótmegyeren csak magyar istentiszteleteket
tartanak. A cikk felpanaszolja azt is, hogy Galántán, ahová két szlovák fília – Nebojsa és
Hody – hívei templomba járni kénytelenek, mivel a „Slovák” szerint nekik nincs
templomuk, a vasárnapi 8 órai szlovák kismisét beszüntették – számol be hasábjain az
ügyről a „Nemzeti Újság” c. lap.
A vádakra vonatkozóan a „Nemzeti Újság” kérdést intézett az esztergomi aulához is,
ahonnan dr. Drahos János érseki általános helytartótól a következő választ kapták:
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„A kérdéses cikket magam is olvastam és nyomban, április 20-án, levélben fordultam
a „Slovák” szerkesztőségéhez, kérvén annak tudomásul vételét, de lapjában való közlését
is, hogy a kérdéses cikkben felhozott sérelmek, illetve állítások nem felelnek meg a valóságnak. Olyan rendeletet, aminőt a cikk felpanaszol, a bíboros-érsek úr Őeminenciája, illetve
az esztergomi érseki hatóság egyáltalában nem adott ki. A szlovák nyelvű községekben az
istentisztelet – prédikáció, ének és imádság – nyelve szlovák. A vegyes nyelvű községekben
pedig az egyházi hatóság a rendelkezést az egyes esetekben a leglelkiismeretesebb
mérlegelés alapján a legtárgyilagosabban teszi. Egyáltalában nem igaz az sem, hogy
a felsorolt községekben csak magyar nyelvű istentiszteletek lennének. Ami pedig Galántát
illeti, a teljes igazság az, hogy az említett nyolc órai szlovák kismise a galántai egyházközség kérésére, lévén az magyar község, beszüntetést nyert, de ugyanakkor elrendeltetett,
hogy a két szlovák filia hívei részére Hody filia templomában –, mert a „Slovák” állításával
szemben ott van templom – minden harmadik vasárnapon pedig istentisztelet – azaz
prédikáció és szentmise szlovák énekkel – tartassék, ami eddig nem volt. A „Slovák” eddig
nem hozta a helyesbítést és szlovák nyelvű udvarias levelemre sem reflektált” 529 – áll az
általános helytartó válaszában, amelyhez felesleges bárminemű magyarázatot fűzni.
De mások ellen is jelentek meg abban az időben lejárató jellegű, hazug rágalmak,
amelyek azt bizonyítják: voltak, akiknek nem tetszettek, a bécsi döntést követő egyházmegyei változások, s ennek ilyen formán adtak hangot. Hazug rágalom jelent meg Letocha
József szentszéki tanácsos, galántai plébános ellen is, ám Letocha a kitalált vádakat cáfolta.
A hírről az 1939. május 1-jén megjelent alábbi újságcikk is tudósít.
„A pozsonyi Slovenská Pravda 1939. április 23-i, vasárnapi száma szóról szóra ezt
a képtelen hazug hírt közölte: A szlovákok az „elszakított területen” (!!) nélkülözik
a legminimálisabb nemzeti jogokat is. Végül még szlovákul gyónni sem gyónhatnak.
Legjobban bizonyítja ezt a Galánta melletti Nebojsza község esete. Ennek a kis községnek
nincs saját templomocskája és lakosai a közeli galántai templomba jártak. Az elmúlt
napokban (!!) több nebojszai hívő Galántára ment, hogy elvégezze a szent gyónást. Itt
azonban hallatlan eset történt velük. A plébános úr, aki a kíméletlen magyarizálás dühös
exponense, mind elutasította őket azzal, hogy szlovákot nem gyóntat. Olyan eset ez,
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folytatja a szlovák lap, amihez nem kell kommentár, mert kiáltóan beszél a dzsentry
államban dívó nemzetiségi szabadságról. Nem csoda tehát, ha az „elszakított föld” szlovák
községeinek lakói könnyes szemekkel üdvözölnek minden szlovákot, aki néha közéjük megy
és sírva kérdik: Mikor jöttök értünk?”
A hírt leközlő „Felvidéki Magyar Hírlap” az esettel kapcsolatban a legilletékesebb
tényezőt, Galánta plébánosát, Letocha József szentszéki tanácsost is megkérdezte, Letocha
a „Slovenská Pravda” cikkére a következőket mondta: „Végtelenül csodálkozom, hogy egy
magát katolikusnak valló lap ilyen képtelen és hazug hírrel téveszti meg a hiszékeny szlovák
népet. Nemesnebojsza község Galántához tartozik, mint kis filiális s így annak hívei bármily
nemzetiségűek is, az én hatáskörömbe tartoznak. 18 éve vagyok a plébánosuk és egyházi
téren soha semmiféle különbséget nem tettem a nemzetiségek között. Hogy magyar ember
létemre mennyire szívemen viselem szlovák híveim lelki ügyét, bizonyítani tudja volt
egyházi szlovák hatóságom, a Nagyszombati Apostoli Adminisztratúra, de bizonyítja
szlovák híveim elismerő levele is, amely lelkipásztori működésem egyik legszebb jutalma.
Négy év előtt ünnepelték híveim 25 éves papi jubileumomat s ez alkalommal az egyik tiszta
szlovák ajkú, most visszacsatolt filiálisom, Gény minden lakója mindnyájuk által aláírt
levélben üdvözölt” – cáfolta a szlovák lap igaztalan vádjait a plébános majd a következőképpen folytatta.
„A vád tehát teljesen légből kapott és nemcsak „hallatlan”, miként a lap írja, de
képtelen is. A rendet, fegyelmet mindenkor megköveteltem híveimtől – magyaroktól éppúgy,
mint a szlovák ajkúaktól, de hogy valakit elutasítottam volna azért, mert szlovák, ez teljesen
szemenszedett hazugság, rágalom és a legcsúnyább sajtóbetyárság. Úgy látszik a „Slovenská Pravda” is teljesen átevezett vagy inkább visszaesett a Beneš-felé csehszlovák
módszerekbe. Tizennyolc éven keresztül itt, Galántán, négy szlovákajkú filiálisom lelki
ügyét vezettem s egyházi hatóságom szlovák létére nemcsak hogy nem talált gáncsolnivalót
működésemben, de kitüntetésben is részesített. A szlovák testvéreink elszakadása után pedig
most decemberben a Nagyszombati Szent Adalbert Társulatnak a magyar belügyminisztériumnál és hatóságoknál nagy segítségére voltam s így a szlovák katolikus híveknek is.
Erről az „igazságot szerető” szlovák rádió és úgynevezett sajtó persze tudomást nem
vehetett, de annál fürgébben ad hitelt ilyen alattomosan rágalmazó besúgóknak, akik
a magyar és szlovák nép közé minden áron éket szeretnének verni. Szlovák testvéreink
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A galántai plébános szavaihoz nem kell kommentár. Felelete eléggé

megvilágítja a pozsonyi rádió és sajtó módszerét, amely semmiben sem jobb a volt
csehszlovák gyászos rendszernél. Így fest a „Slovenská Pravda”, vagyis a „Szlovák
Igazság” – fejti ki álláspontját az ügyhöz az idézett lap.

6. Az iskola és az iskolán kívüli népművelés
Az 1938/39-es tanévben a visszacsatolt területeken a diákok évközi értesítőt nem
kaptak. Év végi bizonyítványukat 1939. június 7-én kapták kézhez. Az 1939/40-es
tanévben már volt évközi értesítő is, ebben az évben a lelkipásztorok sok helyütt
lelkigyakorlatot szerveztek, majd a pedagógusok fokozatosan a Magyarországon érvényben
lévő tanmenetre álltak át. Felvidéki viszonylatban az alábbi sajtóvonatkozásokra hívjuk fel
a figyelmet: Czvank László „Lesz-e megújulás?”531 és a „Mátyusföld magyar ifjúságának
dalosünnepe” című cikkekre532, melyek az új körülményeknek megfelelő társadalmi
beilleszkedést oktatták a felnövekvő diákságnak.
Csallóközi viszonylatban aktív szerepet vállalt a szenci csonka kerület jegyzője,
Borsos Mihály nagyfödémesi plébános.533 Iskolaszervezői tevékenységéről tanúskodik az
alábbi levelezés kivonata is, amelyből megtudhatjuk, hogy Polgári Iskolai Tanfolyamot
kezdeményezett a gyerekek kérésére. 1943 januárjában ugyanis ezzel állították meg
a gyerekek az utcán: „Plébános úr, a tanító úr, aki minket polgári iskolára készített elő,
bevonult katonának, vállaljon a plébános úr minket előkészítésre.”
A problémát azonban egyedül nem volt képes megoldani, ezért az Egyházi
Főhatóság 1. évi július havi VI. körlevelében a 4394/1940 szám alatt erre adott utasításának
áttanulmányozása után534 a fentieknek megfelelő szellemben megszövegezve a Szív
c. újságba egy apróhirdetést adott fel – derül ki a levelezésből. Erre több nyugdíjas
tanárnőtől is kapott válaszlevelet, és egy Sashalmon működő paptanár is reagált
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a közleményre a következőképpen: „a Szív február 6-i számában közzétett hirdetésére
vonatkozólag engedje meg, hogy gyakorlati tanácsomat közöljem. A nagy vakációban az
előkészítésre vállalkozhatom, ha legalább 30 fiú és leány vagy felnőtt együtt készül...
számítok Főtisztelendőséged nemzetmentő munkájára... Ebben a reményben vagyok
Előkelőségteknek és nemzeti Nagyértékűségteknek nemzetünkért reménykedő lélekkel.” 535
A dolog a közbeeső tárgyalások után odáig jutott, hogy 1943. június 15-én 64
hallgatóval megkezdődhetett a tanfolyam délelőttönként Nagyfödémesen, Illésházán pedig
délutánonként, 42 hallgató részvételével. Nagyfödémesen Horváth Jánoson kívül még
Mikóczi Alajos helyi igazgató, Buday Olga nagyváradi tanítónő és Kaczor Ilona tanárnő
tanítottak. A tanfolyam 2 és fél hónapig tartott. A tankerületi királyi főigazgató
engedélyével a lévai tanári kar szállt ki, és vizsgáztatta le a hallgatókat Nagyfödémesen.
A levelezésből az is kiderül, hogy Borsos plébános a tanfolyam után köszönőlevélben köszönte meg a tankerületi királyi főigazgató irányukba tanúsított jóindulatát,
amire a következő válasz kapta:
„A Komáromi Tankerület Kir. Főigazgatója
Főtisztelendő Plébános Úr!
Fogadja hálás köszönetemet folyó hó 6-án kelt nagybecsű soraiért. Rendkívüli
örömmel olvastam meleghangú reflexióit. Jólesett látnom, hogy a nagyfödémesi tanfolyammal szemben mutatott messzemenő engedékenységünk megértésre talált, s hogy annak ilyen
üdvös és sokakat boldoggá tevő szép eredményei vannak. Jólesett k. soraiból azt is kivenni:
érzik, hogy a mi hivatalos ténykedéseinket nemcsak a paragrafusok sokszor bilincsbe verő
rendelkezései, de mindig a segíteni akarás igyekezete irányítja. Én a magam részéről nagy
elismeréssel látom azt az összeforrottságot, amely Plebános Urat és községének lakóit
összefűzi, azt az igazi értékes faluvezetői szellemet, amely Plebános Úr soraiból oly
biztatóan áramlott felém. Ezen érzett örömömben magyar kézfogással köszöntöm.
Komárom, 1943. szept. 13-án
Csaplovics József sk., Tanker. Kir. főigazgató”536
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7. Szociális gondoskodás
A világháború és a gazdasági világválság súlyosan érintette a Felvidéken élők
életszínvonalát és körülményeit is, bár a felvidéki területek visszacsatolása után a felvidéki
magyarság Magyarországhoz képest gazdaságilag jobb helyzetben volt, ezért is tudott több
iskolát építeni abban az időben. A szociális kérdés megoldatlansága azonban súlyos gondot
jelentett, amin egyházi viszonylatban úgy próbáltak segíteni, hogy az esperesi kerületekben
az egyházközségükben szerzett tapasztalatokat alapul véve előadásokat tartottak.
A gazdasági világválságot követően, amikor külföldi kölcsönök segítségével
a magyar gazdaság kezdett megerősödni, alapot (Országos Nép- és Családvédelmi Alap)
hoztak létre a legszegényebb családok megsegítésére. Mivel a megrosszabbodott
körülményeket legjobban a nagycsaládosok szenvedték meg, beindították számukra az
ONCsA-mozgalmat, amely a nagycsaládosok életet volt hivatott megkönnyíteni. Több
nagycsaládos kapott házat, földet, de részesültek egyéb szociális juttatásban is. Egy ilyen
ONCsA-házátadóról számol be az alábbi sajtókivonat is.
„Vasárnap délelőtt féltizenkettőkor adták át ünnepélyes külsőségek között az
ONCsA által épített öt ikerházat tíz többgyermekes családnak. Az ünnepséget a MÁV
Összetartás énekkara nyitotta meg a Magyar Hiszekeggyel.” A sajtócikkből a továbbiakban
megtudhatjuk, hogy az átadóünnepségen dr. Somogyi Ferenc, az ONCsA kiküldötte
mondott lendületes beszédet, majd a Boldogasszony Anyánk eléneklése után dr. Rázler
Gábor polgármester beszédében rámutatott, hogy az ONCsA nem lakást, hanem családi
otthont akar adni az arra érdemes sokgyermekes családoknak. A lakók részéről Uhrin
László mondott köszönetet. A lélekemelő ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.
A jelenlévők az ünnepség után megtekintették az új lakásokat. A boldog lakók többnyire
munkások, akik közt van egy elsőháborús hadiözvegy és három frontszolgálatot teljesítő
katona is.
Általánosságban elmondható, hogy ebben az időszakban nagyon ritka volt az iskolaszentelés, az alábbi tudósítás egy ilyen ritka pillanatról számol be. „Felszentelték a r. k.
Szt. László elemi iskola épületét a Baross-téren. Ez alkalomból a Surányi-úti kápolnában
szentmise volt. A mise után körmenetben vonultak a felszentelendő iskolaépülethez.
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A felszentelést ünnepi métósággal Mészáros János537 prelátus-kanonok végezte nagy papi
segédlettel. A kiváló főpap beszédében hangsúlyozta a hazafias gyermeknevelés fontosságát. Az iskolás fiúk és leányok több alkalmi dalt és költeményt adtak elő. Prenner Béla prépost-plébános az iskolaépítés történetét ismertette, és megköszönte a város áldozatos gondoskodását az új iskoláról. Az iskolaépület hat tantermes és a tanítás Massányi Kornél
igazgató vezetésével már megkezdődött.”538

8. Papnevelés, papi utánpótlás
Az első bécsi döntés után a papképzés körülményei megváltoztak, s a Komáromi
Kisszeminárium növendékei az Esztergomi Nagyszemináriumban folytathatták tanulmányaikat.

9. Papképzés Esztergomban (1939-1944)
A tanuló papság számára a szóban forgó kor legemlékezetesebb eseményei az 1938as budapesti 34. Eucharisztikus Világkongresszus539 és az 1941-es Esztergomi Zsinat voltak.540
A komáromi Mariánum katolikus fiúinternátusba az 1939/40-es iskolaévre felvételt
hirdettek olyan tanulók számára, akik tanulmányaikat a komáromi Szent Benedek-rendi
katolikus magyar gimnáziumban végezték. Az internátus élén papi vezetőség állt.541
A komáromi bencés gimnázium mellett az V-VIII. osztályok szintjén papi kisszeminárium
is működött, s annak „kispap” tagjai a gimnáziumba is kék reverendában jártak. Ez az
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Budapest: Actio Catholica Kongresszusi Főbizottsága, 1937. Egyórás ájtatosság a XXXIV. Eucharisztikus világkongresszus harmadik évfordulójának megünneplésére. Budapest: Actio Catholica Országos
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utóbbi sajátosság Érsekújvárott is megvolt, ahol átlagban két-három hagyományos öltözetű
Ferenc-rendi novíciust lehetett látni a felső osztályok diákjai között.542
Ebben az időben a komáromi kisszeminaristák is újra Esztergomban tanultak, és
készültek a papságra, amit az I. bécsi döntés tett számukra lehetővé.
A Mariánum Intézet igazgatói ebben a korszakban a következők voltak: Lestár
István543 (1929-1937), Hájas Gábor544 (1937-1939), Bárány Anzelm545 (1939-1940), Bálint
István546 (1944-1945) Komáromban, majd 1945-től Gregorovits Lipót (1945-1948).
A szóban forgó korban áldozópappá szenteltek nevei (a törzsanyagban a gimnáziumban érettségizettek nevei szerepelnek, a lábjegyzetben pedig a komáromi Mariánumból
kikerült, majd pappá szenteltek nevei): 1939-ben547 Dombi Ferenc, Drozdy Gula, Horváth
József, Maczkó István, Paksy László, Senkár Sándor, Szabados Gula, Szabó Lajos és Szövő
László, 1940-ben Andrásfay Ödön, Bahorecz Mihály, Bálint István, Horony András, Juhász
Antal, Petheő Károly, Restály Mihály és Szalay Jenő, Tóth (Tarnai) Béla 1941-ben548
Bartal Lajos, Czigány Imre, Kovács Ferenc, Lakatos Imre, Szekanec István és Végh László,
1942-ben549 Oroszlány György, 1943-ban550 Beltovszky László, Danis Endre, Píry József,
Szentei Ferenc, Tihanyi Ferenc és Tóth Károly, 1944-ben551 Kátai Imre, Miklós Antal,
Somogyi István és Szokolay Antal.

10. A Szent Jobb első felvidéki útja
A magyarság megerősítése érdekében fontos esemény történt 1939 májusában:
országjáró körútra indították István király Szent Jobbját a visszacsatolt területeken. A szent
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ereklyét felvidéki útja során Komáromban, Érsekújvárott és Léván ünnepelték; a Szent
Jobbot országjáró útján Jaross Andor miniszter kísérte.
Az ereklye május 1-jén, vasárnap reggel nyolc órakor érkezett meg az
„aranyvonaton” a komáromi nagy pályaudvarra, ahol ünnepélyes küldöttség fogadta. Az
üdvözlő beszédet Alapy Gáspár, a jobbparti Komárom polgármestere mondta. A Szent Jobb
ünnepélyes fogadására egész Komárom ünnepi díszt öltött. A házakat fellobogózták,
a hidakat feldíszítették. Az ünnepélyes fogadtatás után a Szent Jobb körül hatalmas menet
alakult és elindult a jobbparti Komáromból a baloldali Komáromba a feldíszített hídon.
A menet a Szent András-templom felé tartott, cserkészdíszszakasz, katonazenekar, katonai
díszszázad, a papság és a koronaőrség kíséretében – számolt be a jeles egyházi eseményről
a sajtó. „A Szent Jobbtól jobbra haladtak Komárom megye, balról Komárom város magyar
ruhás képviselői, utánuk következtek Mészáros János érseki helytartó, a prépostok,
prelátusok; Kelemen Krizosztom552 pannonhalmi főapát, Serédi Jusztinián hercegprímás,
dr. Drahos János553 és dr. Hamvas Endre554 prelátussal; Esthy Miklós pápai világi
kamarás, Horváth István555 prímási számvevő és Bartmann Miklós556 pápai kamarás,
prímási titkár; az aranyvonat díszkíséret Jaross Andor felvidéki miniszter vezetésével;
Fülöp Zsigmond komáromi polgármester, dr. Soós Imre törvényszéki elnök, FeketehalmyCzeydner Ferenc vezérkari ezredes ötventagú tisztiküldöttség élén. A menet elején és végén
díszszázad, leventék, cserkészek, és nagyon sok vidéki is jött zászlók alatt papjaink
vezetésével. Megjelent a komáromi szekeresgazdák díszbandériuma régi viseletében,
a város képviselő-testülete, az Egyesült Magyar Párt vezetősége, valamint a többi
társadalmi egyesület, megjelentek a győri Rákócziánum díszruhás apródai is és kivonultak
az iskolák és a vallási egyesültek.”
A Szent András-templom előtt Bartal Iván főispán, a felszabadult Komárom városa
és a vármegye nevében üdvözölte a Szent Jobbot – tudjuk meg a továbbiakban. A Szent
Jobb és kísérete ezután bevonult a templomba, ahol Serédi Jusztinián hercegprímás
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mondott csendesmisét egyházi énekkarok kíséretével. Mise után Meszlényi Zoltán dr.,557
felszentelt püspök, egykori komáromi káplán mondott szentbeszédet. A felajánlási
imádságot Lestár István szentszéki tanácsos, komáromi plébános mondotta. A kívülrekedt
tömeg részére a Klapka téren, a Szentháromság-szobor előtt Kelemen Krizosztom
pannonhalmi apát mondott tábori misét. Szentbeszédet tartott Szunyogh Xavér Ferenc.558
„A Szent András-templomban tartott szentmise után a Szent Jobbal kivonultak a Szentháromság-térre, ott megálltak néhány percig, végül pedig az aranyvonathoz vitték, ahol
ünnepélyesen búcsúztatták. A Himnuszt énekelték, miközben tizenegy óra előtt tíz perccel
a vonat lassan elindult Komáromból Érsekújvárra.” Komáromban körülbelül tizenötezer
főnyi tömeg fogadta meleg szeretettel és ünnepelte a Szent Jobbot, amely ekkor lépett
először felvidéki területre. 559
István király országjáró körútra indított Szent Jobbja 1939-ben Kárpátalját is
bejárta.560 Az alábbi iratban Pásztor Ferenc beregszási plébánost arról tájékoztatják, hogy
Beregszászba is elhozzák a szent ereklyét, s hogy milyen intézkedéseket foganasítson
a fogadás lebonyolítása érdekében. „A dicsőséges Szt. Jobbot vivő „Aranyvonat”
programján 1939. május 6-án, szombat, 1939. május 7-én, vasárnap Ipolyság, Balassagyarmat, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Fülek, Salgótarján és Pásztó szerepel, míg 1939.
május 17-én, vasárnap, Sátoraljaújhely, Ungvár, Munkács, Csap, Bátyú és Beregszász
szerepel.”561

11. Lelkipásztorkodás, népmissziók
A megváltozott körülmények a felvidéki magyarok zarándokutainak irányát is
megváltoztatták. Az ősrégi felvidéki zarándokhelyek egy része, pl. Sasvár, Selmecbánya,
Nagyszombat, Nyitra, Lőcse stb. a megváltozott államhatárokon túlra került, a magyarországi zarándokhelyeket ugyanakkor az államhatár átlépése nélkül érhették el a felvidéki
hívek, hiszen a határ már nem volt akadály. Az említett körülmények megnövelték
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a zarándoklatok jelentőségét, és a húszévi kisebbségi sors után erősítették a nemzeti
hovatartozás érzését is.
A háborús évek és a szegénység következményeként fellépő szociális problémák
olykor azonban súlyos gondokat okoztak. A lelkipásztorokra nehéz feladat hárult ebben az
időben. Tevékenységükben főleg a népmissziók tartására és a helyi közösség lelki
erősítésére helyezték ekkortájt a fő hangsúlyt akár vendég szónokok meghívása által is.
Ebben a vonatkozásban érdekesnek bizonyul számunkra a katolikus hívek máriabesenyői
zarándoklata, ami akkoriban újdonságnak számított.
A társadalmi események közül kiemelkedő jelentőségű volt a nagy hagyománnyal
rendelkező Jézus Szíve körmenet Újvárban, amelyre a ferencesek templomában került sor
1941. június 22-én. A templomban csak a papság és a női szerzet tagjai gyülekeztek. Az
egyesületek és alakulatok a megfelelő csoportban a kijelölt helyen álltak fel – tudhatjuk
meg a korabeli sajtóból. „A menet elején a szlovák hívek mentek. Gyülekezés a Vág balparti
épülete előtt. 1. Róm. kat. elemi fiúiskola, Kiscserkészek, Simor elemi leányiskola, Róm.
kat. polgári fiúiskola, M. kir. állami polgári iskola, Flenger intézeti iskolák növendékei,
M. kir. állami kereskedelmi középiskola, M. kir. állami Pázmány Péter gimnázium és
Kongregációja: Damjanich utca. 2. Róm. Kat. Kör: Turul mozi előtt. 3. Cipészek Egylete,
Városi Dalegylet, Vasas Dalárda, Ipartestület és dalárda, Kereskedők Testülete, Tűzoltók
Testülete: Deák-tér, Turul mozitól Kauka felé. 4. Szt. Margit DL. leánykör szoborral,
Szt. Erzsébet Dl. leánykör: Deák-tér, Turul mozitól a Simor utca felé a Miklós-közig.
5. EMSzO, Ker. szoc. munkások szoborral és munkás szervek, Póstások, Egyéb hivatalok,
Máv. tisztviselők és alkalmazottak: Deáki-tér, Simor utcától Kauka felé. 6. Gazda Kör és
a leányok szoborral: Simor utca. 7. Flenger Kongregáció, Róm. Kat. Nőegylet: Simor intézet bejáratánál. 8. Női Mária Kongregáció: Kisfaludy és Simor utca sarkán. 9. Rózsafűzér
Társulat, Oltáregylet: Kisfaludy utca, Reichel üzlet oldalán. 10. Szt. Ferenc III. Rendje:
Kisfaludy utca, Járásbíróság oldalán. 11. Cserkészek (Leány gimnázium, Iparos cs. cs.):
Kisfaludy és Pázmány utca keresztezés. 12. Levente díszszázad: Kisfaludy utca, Városi
Könyvtár előtt. 13. Frontharcos díszszázad: Kisfaludy utca, Schindler előtt. 14. Női szerzetesek. 15. Virághintő kislányok. 16. Papság az Oltáriszentséggel. 17. Világi hatóságok:
a templom főbejáratánál. 18. A többi hívek, akik nem tartoznak semmiféle egyesületbe:
Kongregáció és otthon. Útirány: Kisfaludy u., Simor u., Deák-tér, Damjanich u. Horthy
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Miklós út, Szt. Anna u., Széchényi u., Fő-tér.” A Szentháromság-szoborhoz érkezve az
egyesületek elfoglalták a rendezőségtől számukra kijelölt helyeket. Mindenkit szeretettel
várt a Ferencrendi zárdafőnökség.562
A fentebb említett Szentháromság-szobor kapcsán érdekes korabeli információra
bukkantam Thain János „A csonka Szent Háromság” című cikkében:563 „Érsekújvár
főteréről 1942-ben eltávolítottak egy szépművű kovácsolt vasrácsot, a régi várpiac egyik
történeti darabját. Ez a rács 1740. után készült s azóta övezi a régi Szent Háromság
szobrát, mint valami foglalat a drága követ. Őseink 1740-ben, a nagy kolera járvány
megszüntére fogadalomból és hálából emelték azt a díszes oszlopot Isten dicsőségére,
ahogy azt az egyik rajta lévő régi tábla is hirdette. Az akkori újvári céhbeli lakatosok és
kovácsok pedig egy remekbe készült vasrácsot kovácsoltak nyolc szögben köréje, amely
művésziesen összetartja a három ágból fölfelé induló talapzatot. Ez a szép újvári ipari
emlékmű elkerült az őt megillető százados helyéről.”
A lelkipásztorok szociális téren kifejtett missziójáról több korabeli dokumentum is
tanúskodik. Bár a szociális kérdés megoldását Magyarországon akkoriban sokan másoktól
várták, hiszen mintegy 250 000 ház építésére volt szükség. Ezért állt a házépítés
a szövetkezetek tevékenységének középpontjában. „A szövetkezetek nagy munkáját
mutatja, hogy háború idején, a legnagyobb anyaghiányban, 1941-ben 3563 ONCsA564 és
közel 20 000 árvizes házat építettek, 1942-re pedig 8000 ONCsA ház építtetett” – közli
a korabeli sajtó. A házra adott kamatmentes kölcsön megtérítését a szövetkezetek azzal is
segítették, hogy a házhoz kertet is adtak. Gondoskodtak arról is, hogy az érintettek
kertjükbe megfelelő minőségű gyümölcsfákat is ültethettek.565
A szociális kérdés megoldásának segítését, az embertársaikon való segítséget
vállalta fel élete kinti fő témájául több lelkipásztor is, akik már a szülői házból magukkal
hozták a szegények szeretetét, s akiket már kiskoruktól erre neveltek a szüleik. Ők hordták
vasárnap délben a megmaradt bögre levest idős rokonaiknak vagy Karácsony vigíliáján
a túrót, tejet a szegény családoknak. A szemináriumi éveik előtt ők vitték a ház ajtaja előtt
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imádkozó koldusnak a darab kenyeret vagy ők nyitottak kaput a szállást kereső
vándoroknak; gimnáziumi éveikben pedig gyógyszert hoztak a rászorulóknak. Ez a nevelés
szerettette meg velük a szegényeket, és ez alapján készültek a papi hivatásra is. Papi
hivatásuk fő jellemzője az emberi nyomorúságon való segítség lett, hogy a nyomorúságban
élő emberek lássák, a pap is szeretné, ha ők is rendes emberekké lehetnének, s ezáltal
Krisztushoz vezette azokat.
Barsos Mihály Nagyfödémesi plébános 1945. május 3-án írja: „Sokat kellet misézni
ebben az időben „élő katonáért”. Érdekes, valahogy feltűnt, hogy nem is volt sok hősi
halottja a falunak ebben a háborúban.”566

12. Papi írók
A szóban forgó kor felvidéki papi írói közül Haiczl Kálmán nevét kell megemlíteni.
Haiczl Kálmán szőgyéni plébános életművét nyugalomba vonulása alkalmából a korabeli
sajtó is méltatta, ami az alábbiakban összegezhető. A magyar királyi kormányfőtanácsost,
szőgyéni plébánost magas korára való tekintettel az egyházhatóság nyugalomba helyezte.
Irodalmi munkásságával már kispap korában magára vonta a figyelmet. Első nagyobb
munkája a 4 kiadást megért Páduai Szent Antal könyv volt, melyet gyors egymásutánban
követtek a továbbiak: Szent József imakönyv (9 kiadással!), Szent Vér Ereklye (1912),
Boldogságos Szűz Mária tisztelete (1913), A garamszentbenedeki apátság története (1914),
Érsekujvár multjából (1931), Léva története (1932), Kistapolcsányiak (1933), Három világ
közt (1934), Párkány története (1936), A kisbényi prépostság története (1937), Egyháztörténelmi emlékek a cseh megszállás korából (1940). Irodalmi munkásságának legnagyobb
részét azonban a különböző folyóiratokban és napilapokban megjelent cikkei, tanulmányai
alkotják. Mukatársa volt a Prágai Magyar Hírlap, a Híradó és a Napló c. napilapoknak, az
Érsekujvár és Vidéke, valamint a Bars c. hetilapoknak. A Prágai Magyar Hírlap szindikátusának igazgatósági tagja volt. Tudományos munkásságán kívül az országos keresztényszocialista párt, majd később a Magyar Egyesült Párt pártvezetőségének tagjaként, a magyar
ellenzéki párt bátorszavú harcosaként, valamint a járási önkormányzat képviselőjeként
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nagy szerepet kapott a megszállás alatti Felvidék politikai életében. Érdemei elismeréséül
a kormányzó úr magyar királyi kormányfőtanácsossá nevezte ki, legutóbb pedig
a nemzetvédelmi kereszttel tüntette ki. 567
Ebben a vonatkozásban jelentősséggel bír az alábbi tudósítás is: „Az érsekújvári
Katolikus Kör kéthetenként tartott kultúrestjeinek során 1939 februárjában Nyisztor
Zoltán,568 a kiváló író és publicista tartott magasszínvonalú előadást a háború utáni
katolikus magyar irodalomról. Az illusztris eladót a Katolikus Kör nevében a Kör elnöke és
Érsekujvár plébánosa: Prenner Béla üdvözölte, s mutatta be az Arany Oroszlán nagytermét
ez alkalommal zsúfolásig megtöltő közönségnek.”569

13. Magyar nyelvű katolikus sajtó Szlovákiában 1945-ig
A polgári Csehszlovák Köztársaság számban ugyan megnövekedett, de nagy megélhetési nehézségekkel küszködő magyar sajtójában az egyházi-felekezeti sajtó is jelentős
réteget képviselt.570 A lapalapító felekezetek (katolikus, református, evangélikus, zsidó)
közül a katolikusoknak volt a legkiterjedtebb sajtórendszerük. 571 Az akkori katolikus lapokat, melyek főbb adatai egy szlovák sajtóbibliográfiában572 találhatók meg, jellegük szerint
öt csoportra oszthatjuk.

13.1. Országos hittudományi és lelkipásztori folyóiratok
Ilyen jellegű, hittudományi kérdéseket és aktuális, gyakorlati papi feladatokat tárgyaló havi folyóiratként először a Katholikus Egyházi Lapok jelent meg 1923-ban Pozsonyban. A kiadója és felelős szerkesztője Kőhegyi József573 tekintélyes egyházi személyiség volt. A lap hét szám után megszűnt, illetve a Katholikus Lelkipásztor nevet vette fel.
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Ezt továbbra is Kőhegyi szerkesztette, és 1923 októberétől 1938 novemberéig állt fenn.
Három színvonalas melléklapja is volt: a Katholikus Hitszónok (1924-1938), az Eucharisztikus Apostol (1927-1930, csak évi négy számmal jelent meg) és a Katolikus Akció (19351938). Az első és harmadik melléklet a papoknak a prédikációkhoz és hitbuzgalmi előadásokhoz nyújtott szempontokat és segédanyagokat, az Eucharisztikus Apostol melléklet pedig a hívők vallásos elmélyülését szolgálta.

13.2. Országos mozgalmi-szervezeti és hitbuzgalmi lapok
Ilyen volt a Katholikus Nő, mely „katolikus nőmozgalmi lapnak” titulálta magát,
Komáromban 1932-ben és 1933-ban tíz-tíz száma jelent meg. A kiadója a Szociális Testvérek Egyesülete volt, a felelős szerkesztő pedig Schalkházi Sára író és szociális testvér,
akit később, 1944-ben a nyilasok zsidómentéseiért kivégeztek.
A felváltva Érsekújvárott, Nyitrán, majd Komáromban havonta megjelenő Szűz Mária Új Virágos Kertje 1922-től 1944-ig (XXIII. évfolyam, 10. szám) létezett, és alcíme szerint „a szlovenszkói magyar Mária kongregációk szaklapja” volt.

13.3. Regionális mozgalmi-szervezeti és hitbuzgalmi lapok
Ebbe a kategóriába az esperesi kerületi és egyházközségi-plébániai lapok tartoznak,
s a megjelenési idejük sorrendje szerint követik itt egymást:574
A Sajtó című havi hitbuzgalmi lap a Martiniusként feltüntetett felelős szerkesztő kiadásában Léván indult, de a 7. szám után valószínűleg elhalt. 42x29 cm formátumú számainak terjedelme mindössze 4 oldal volt.
A Kassai Katholikus Egyházi Tudósító a helyi egyházközség hivatalos közlönye
volt, s 1922-től 1938-ig jelent meg Tost Barnabás575 plébános, prépost-kanonok kiadásában
és szerkesztésében.

574
575

Világosság III. (1931) 5-6. sz., 245.
SZMÚVK X. (1931) 3. sz., 143, SZMÚVK X. (1931) 3. sz., 144, Világosság III. (1931) 4. sz., 144.,
Lexikon XIV., 2009.

156

A Losonci-Lučeneci Katolikus Élet az alcímében „hitközségi tudósítónak” tüntette
fel magát. 1931 februárjától decemberig létezett és 10 csekély terjedelmű száma jelent
meg. A kiadója és szerkesztője Mihalovics Gyula plébános volt.
A „kerületi katholikus tudósítóként” jelzett Húsvét negyedéves lap volt, s 1935 és
1938 között Vágsellyén jelent meg. Kiadója a vágsellyei esperesi kerület lelkészi kara volt,
a főszerkesztő Janics Ferenc, a felelős szerkesztő Révész Ferenc és a főmunkatárs Hercegh
Frigyes.
A Komáromi Római Katholikus Autonóm Egyházközség Értesítőjének 1933-1934ben összesen 10 száma jelent meg. Főszerkesztője Bíró Lucián,576 felelős szerkesztője
Alapy Gyula múzeumigazgató és történész volt. 1934 decemberében a lap nevét Katolikus
Értesítőre változtatták, s ennek 1937 decemberéig összesen 56 száma jelent meg.
A szerkesztői változatlanok maradtak, de Alapy Gyula 1936-ban bekövetkezett halála után
a felelős szerkesztői tisztet Kállay Endre töltötte be.
Az 1936-37-ben megjelenő Plébániai Értesítő a pozsonyi Katholikus Akció magyar
tagozatának hivatalos havi közlönye volt és Hladik Ágoston szerkesztette. 1938-ban a lap
neve Katolikus Figyelőre változott, amely a Szlovák Állam idején is megjelent.
A diószegi hitközség Plébániai Tudósító címmel 1937-ben adott ki negyedévi lapot, s a szerkesztője Rehanek Ferenc577 volt.

13.4. Tanügyi lapok
Érsekújvárott 1929 januárjától 1933 februárjáig Világosság címmel jelent meg
ilyen jellegű színvonalas havi folyóirat. Alcímében „magyar katolikus oktatásügyi folyóiratnak” titulálta magát. A kiadói és szerkesztői Csongrády Károly, Dinnyés Károly és Villand János kántortanítók voltak, a főmunkatársai pedig a publikációs tevékenységükről
közismert papi személyek: Bíró Lucián, Bognár Cecill,578 Haiczl Kálmán,579 Hajdú
Lukács, Pécsi Gusztáv, Takách Menyhért. Alapy Gyula is többször publikált benne,
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s a szépirodalmi közleményekben Mécs László, Sík Sándor és Harsányi Lajos papköltők
nevével találkozunk.
A Tanügyek című havi lap alcíme szerint „a szlovenszkói és kárpátoroszországi
római és görög katolikus egyházmegyei hatóságok hivatalos közlönye.” Rozsnyón, 1929
januárjától 1938 októberéig jelent meg a Püspöki Hivatal kiadásában és szerkesztésében.

13.5. Ifjúsági lapok
Nyolc ilyen lap jelent meg, s a skálájuk a gyermeklaptól a magas színvonalú intellektuális szemléig ívelt.
Gyermeklapot az általa szerkesztett Új Szív mellékleteként a fáradhatatlan Hladik
Ágoston adott ki, s ennek neve 1922-ben Gyermekmelléklet, 1923-tól 1928-ig pedig Szívgárdista volt.
A szlovák sajtóbibliográfiában – és más helyeken – előfordul egy másik gyermeklapnév: Napsugár vagy Napsugár Levente, de adatként csak a komáromi kiadói hely és
a kéthetenti megjelenés van feltüntetve. Példányai a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban sem
találhatók.
Az 1924-ben Érsekújvárott 5 számban megjelenő Hajnal kis terjedelmű középiskolás lapocska volt. A helybéli gimnázium Mária kongregációja adta ki, s a főszerkesztő
Somos Elemér nyolcadikos diák volt, aki később a Szlovák Állam idején a Pozsonyban
megjelenő antifasiszta szellemiségű napilapok (Esti Újság, Magyar Hírlap) kiadója és
szerkesztője lett.
Rozsnyón 1933-ban Katolikus Ifjú címmel jelent meg havilap, amely az első száma
után az Ifjúságunk nevet vette fel és 1937 végéig létezett. Főszerkesztője Kovács Gyula
plébános volt, a kiadója pedig Potocsny József, a Sajó-Vidék580 című helyi újság és kiadóvállalat egyik fő embere. Az Ifjúságunk az akkoriban létrejött és a földműves és munkás
ifjúságot tömörítő Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület (SZKIE) lapja volt, és több
ezres példányban jelent meg.
580
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Őrálló címmel Komáromban 1920-ban jelent meg hetilap. Kiadója a helyi katolikus
legényegylet volt, a szerkesztője Olgyai Ferenc,581 a főmunkatársa Szúnyogh Xavér
Ferenc582 bencés szerzetes. A lap még abban az évben, 13 szám után megszűnt.
A Kassán, 1932-től 1944-ig megjelenő Új Élet583 a csehszlovákiai magyar értelmiségi ifjúsági mozgalmak katolikus szárnyának: a Prohászka Körnek havi folyóirata volt.
Alapításában nagy része volt a katolikus egyetemisták népszerű mentorának, Pfeiffer Miklós kassai kanonoknak. A lap szerkesztésében Rády Elemér, Suhaj Béla, Potocsny József,
Sinkó Ferenc, Pfeiffer (Ikvay) László584 és András Károly váltották egymást, s felvidéki
munkatársai népes táborából Esterházy Lujza, Hantos László, a két Pfeiffer, Vájlok Sándor
és Varga Imre emelkedtek ki, Csonka Magyarországról pedig Possonyi László, Aradi
József, Balla Borisz, Bálint Sándor, Ölvedi János, Semetkay József. Társadalmi, világnézeti és kritikai folyóirat volt, s a szépirodalmi műfajokból csak verseket közölt, főleg Mécs
Lászlótól, Kossányi Józseftől, Sík Sándortól és Rónay Györgytől, a cseh és szlovák irodalomból Ivan Kraskótól, Emil Boleslav Lukáčtól, Ján Jesenskýtől, Valentin Beniaktól, Jiří
Wolkertől, Otokar Brezinától és Fraňo Šrámektől. Ez a lap nemcsak a maga nemében volt
kiemelkedő, hanem általános viszonylatban is a legkitűnőbb kisebbségi sajtóorgánumaink
közé tartozott.
A katolikus sajtó tömör bemutatása után még két megjegyzésem van:
Az itt felsorolt és hangsúlyozottan világnézeti lapok mellett szép számban voltak
olyan újságok, folyóiratok, amelyeket katolikus szellemiség jellemzett, de ezek nem kimondottan világnézeti lapok voltak, hanem főleg az Országos Keresztényszocialista Párthoz kötődő pártlapok (Nép, 1920-1937, Népakarat, 1919-1925, Magyar Néplap, 19271944, Híradó, 1919-1937, Érsek Újvár és Magyar Vidék, 1933-1938, Csallóközi Hírlap,
1922-1937, Nyitramegyei Szemle, 1919-1939, Sajó-Vidék, 1919-1944, Keresztény Munkás,
1920-1921).
Az ún. Szlovák Államban 1939 és 1945 között a magyar nyelvű sajtó mennyiségileg erősen megcsappant. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a bécsi döntés után, DélSzlovákia elcsatolása következtében a magyar lakosság száma 60-65 ezerrel alig egy tize581
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dére csökkent, másrészt a fasiszta államban a szabad sajtót erősen korlátozott és egységesített sajtó váltotta fel. A kötött sajtórendszeren belül a magyar sajtó redukcióját diszkriminációs intézkedésekkel és a magyarországi-szlovákiai viszonylatban érvényesített reciprocitás elvének alkalmazásával is fokozták. 1941 decemberétől aztán csak egy napilapot
(Magyar Hírlap) és egy hetilapot (Magyar Néplap) engedélyeztek, az utóbbi egy régebbi
keresztényszocialista lap felújítása volt. 1944 végén a megmaradt magyar sajtó beszüntette
működését. Ekkor a fasiszta hatóságok támogatásával egynéhány hétig fasisztabarát lap
(Magyar Szó) jelent meg. A kisebbségi sajtó szünetelése a magyar lakosság 1945 utáni
átmeneti jogfosztottsága miatt túl hosszúra nyúlt. Az új sajtó kibontakozása 1948 végétől
már a szocialista kulturális és sajtópolitika körülményei között valósult meg.
A Szivárvány gyermekújság dr. Borka Géza kiváló gyermekíró szerkesztésében és
kiadásában, Harmos Károly kifejező rajzaival Komáromban jelenik meg. Kedves újítás a
kétszínnyomású képek alkalmazása, bár e téren még marad a nyomdának javítanivalója,
mert nem minden kép sikerült száz százalékosra. Ez azonban a lap tartalmasságából mit
sem von le, s csak azért teszem szóvá, hogy a gyermek kezébe mindig lehetőleg a legtökéletesebb dolgokat adjuk. Áll ez különösen a nyomdai termékekre. Sajnos az iskolai könyvek kevés kivétellel alig-alig állják meg a helyüket, mind tartalmi, mind művészeti, mind
pedig a kivitel szempontjából. Éppen ezért szükséges egy jó gyermeklap. No meg gyakran
előfordul az az eset is, hogy a gyermek két évig is használja ugyanazt a könyvet, s ilyenkor
bizony a tartalom megunt lesz. Fokozódik ez különösen az osztatlan iskoláknál. Ilyen esetekben szinte nélkülözhetetlen a gyermeklap. A gyermek nagy utánzó és szívesen majmolja
az öregeket, így boldog, ha neki is jár újság, ha ő is olvashat ujságot. Ez helyes is! Manapság a legegyszerűbb ember se tud megélni újság nélkül. Ha másra nem is, de a hivatalos
gabonaárakra bizony szüksége van. A különféle újdonságokat, a korral való haladást, az
iskolán túli művelődést csak az újdonságok révén szerezheti meg. Mindenesetre szükséges
aztán az, hogy az újságok lelkiismeretesen legyenek szerkesztve. Az újságolvasásra pedig
nevelni kell a gyereket. A sok méregdrága iskolakönyv helyett, melyekből év végére bizony sokszor több ív is hiányzik, célravezetőbb, olcsóbb és egészségesebb lenne, ha az
anyag hetenként vagy 2 hetenként újság alakjában jelenne meg, megfelelő szakemberek
szerkesztésében. Amíg ez az álom megvalósul, addig terjesszük a Szivárványt, amely éppolyan kedves, s amelyet éppolyan örömmel várnak és néznek a gyerekek, mint az igazi szi160

várványt az égen. A tanítónak is jó segítőtársa. Szomorú lenne, ha a súlyos magyar betegségbe: a nemtörődömségbe belepusztulna ez a nagyszerű újság.
A Tábortűz a középiskolai ifjúság lapja, de szívesen járatjuk mi idősebbek is, mert
mi is találunk benne sok olyan dolgot, ami érdekel. Bár kimondottan cserkészlap, ügyesen
szerkesztett tartalmával mégis leköt mindenkit. Megérdemelné, hogy az elemi iskola felsőbb osztályaiban is terjesszük, bár a súlyos anyagi bajok mellett erre gondolni is nehéz, de
legalább osztályonként egy-egy példányban lehetne. Az ifjúsági könyvtár pedig, azt hiszem, mindenütt járatja is, ha pedig nem, ajánlom kartársaimnak, hogy rendeljék meg, mert
az a cserkély előfizetés a kiváló tartalommal kamatostul megtérül. Év végén pedig bekötve
a könyvtár egy értékes könyvvel gyarapodott. Fontos ez ma, amikor valamirevaló ifjúsági
irodalom magyar nyelven Szlovenszkón alig jelenik meg, s behozni pedig jó magyar könyveket szinte lehetetlen. Így a magyar iskolák könyvtárai az utazók útján legtöbbször olyan
könyvekkel gyarapodnak, amelyek a bekötés árát sem érik meg, s nemhogy lelki táplálékul
szolgálnának, de mint a méreg, gyilkolnak. Az Új Élet, amely eleinte a főiskolás ifjúság
részére készült, ott kellene, hogy legyen minden túlszociálisan és vallásosan gondolkodó
katolikus ember asztalán. Nem zárkózhatunk el a szociális kérdések taglalása elől. Felszínen kell tartanunk a társadalom megjavítását célzó esszéket, és az elsöprő áramlatokkal
szemben csak úgy védekezhetünk, ha mi is vele úszunk, de tervszerűen és ésszerűen irányítjuk azokat. Sokan elítélőleg nyilatkoznak az ifjúsági mozgalmakról, bár halvány fogalmuk sincs arról, mit is akarnak azok tulajdonképen. Sokan elfelejtik, hogy fiatal korukban szintén tetterős, akarni vágyók, céljukat elérni hívők voltak, s ugyanezért a hevülésért
most megróják gyermekeiket, unokáikat. Aki meg akarja ismerni a Prohászka Körbe tömörült katolikus ifjúság tetterős célkitűzéseit és komoly munkáját, aki jóindulatúlag bírálni
akarja az előretörésüket, aki bele akar kapcsolódni a mába, az fizessen elő az Új Életre.585
14. Szerzetesek, szerzetesnők
Ebből a korból az egyéb tanulmányok mellett Mácza Mihály könyve számít
alapmunkának.586 A rendek áldásos tevékenysége évszázadokon keresztül a katolikus
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intelligencia biztosítéka és társadalomformáló volt. Veszteségüket a második világháború
után még nem is tudták igazán értékelni. Tevékenységük meghatározta az egyházközségek
karakterét és alakította lelkiségét. A felnövekvő diákok észrevétlenül tették magukévá az
egyházi szellemet és a rend nélkülözhetetlenségének értékrendjét, amit csak felnőtt fejjel
tudtak értékelni. A rendek akadályoztatása pótolhatatlan szellemi veszteséget jelent az
egyházközségek életében, s a katolikus intelligencia elapadásának egyik oka. A felvidéki
egyházközségekben az alábbi rendek működtek.
Férfi rendek: Érsekújvár587 – Szent Ferenc-rendiek, Királyhelmec588 – Premontreiek,
Komárom589 – Szent Benedek-rendiek, Sátoraljaújhely590 – Kegyes Tanítórend.
Női rendek: Abaszéplak, Enyicke, Ipolyszalka, Jóka, Komját, Léva, Sátoraljaújhely591 – Keresztes Nővérek (Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek); Alsószemeréd, Ipolyság, Léva, Komárom592 – Irgalmas Nővérek (Szeretet Leányai); Csicsó,
Érsekújvár, Komárom, Léva, Naszvad, Nagymegyer, Nádszeg, Pered, Tardoskedd593 –
Isteni Megváltó Leányai; Érsekújvár594 – Assisi Szent Ferenc Leányai; Érsekújvár595 –
Salvator Nővérek; Komárom596 – Szociális Testvérek Társasága; Léva597 – Isteni Szeretet
Leányai; Sárospatak598, Sátoraljaújhely – Szatmári Irgalmas Nővérek. A témával bővebben
további szakirodalmak is foglalkoznak.599
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Ferencesek (Ordo Fratrum Minorum, O. F. M.) A Szűz Máriáról nevezett ferences rendtartomány
(Provincia S. Mariae Ordinis Fratrum Minorum)
Premontreiek (Candidus et Canocius Ordo Praemonstratensis, O. Praem.)
Bencések (Szent Benedek Rendje, Ordo Sancti Benedicti, O. S. B.)
Piriaristák (Kegyes tanítórend – Ordo Clericorum Regularium Pauperum Martis Dei Scholarum Piarum,
Sch. P.)
Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek (Sorores Congregationis de Sancta Cruce) Keresztes
Nővérek Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek
(MÁCZA Mihály: A komáromi Simor-Zárda története 1997. Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári
Irgalmas Nővérek (Filiae S. Vincentii a Pauli – Congr. Szatmáriensis) Páli Szent Vincéről Nevezett
Szatmári Irgalmas Nővérek Irgalmas Nővérek.
Isteni Megváltó Leányai Kongregációja (Congregatio Filiarum Divini Redemptoris) Isteni Megváltó
Leányai Kongregációja.
Assisi Szent Ferenc Leányai (Filiae S. Francisci Assisinati) Assisi Szent Ferenc Leányai.
Isteni Üdvözítő Nővérek Szalvátor nővérek (Sorores Divin Salvatoris), Isteni Üdvözítő nővérek.
Szociális Testvérek Társasága (Societas sororum socialium), Szociális testvérek társasága.
Isteni Szeretett Leányai Társulata (Filiae Divinae Caritatis), Isteni Szeretett Leányai Társulata.
Páli Szent Vince Szeretet Leányai Társulata Irgalmas nővérek (Filiae Caritatis S. Vincentii a Paulo).
GERGELY Jenő, IZSÁK Lajos: A Magyar jelenkor története, Pannonica 2008, 63-64.
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15. Országos mozgalmak
Az alábbiakban a korabeli sajtó segítségével röviden az országos mozgalmakat
vázolom fel, amelyek betiltásukig a két kor mezsgyéjén működtek.
Csallóköznádasd katolikus ifjúsága 1939. március 25-én Schill József600 plébános és
Lelovics Tibor tanító vezetésével egyesületi alakuló közgyűlést tartott. A közgyűlés nagy
érdeklődés mellett lelkes hangulatban folyt le, és kimondta a szegedi KALOT-hoz való
csatlakozást – tudósít a „Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesület Csallóköznádasdon”
c. cikk.601
1939. február 8-án a komáromszentpéteri SZKIE beolvadt a KALOT-ba, és
a közgyűlés megválasztotta a vezetőséget. Hetenként tartanak kultúrestet, az ifjúság
énekkara, műkedvelő gárdája gondosan ápolja a keresztény magyar szellemet – olvasható
a tudósítás „KALOT Komáromszentpéteren”602 címen. De hírül adta a korabeli sajtó azt is,
hogy KALOT-vezető tanfolyam volt a deáki mátyusföldi község katolikus kultúrházában,
ahol 36 katolikus ifjú részére a KALOT Központ kiküldött titkára, Ugrin József három és
fél napos lelkigyakorlattal egybekötött tanfolyamot tartott. Köszönet illeti Herczeg Frigyes
deáki plébánost, aki a lelkigyakorlat szent beszédét is tartotta.603

15.1. A Rerum Novarum és a keresztény munkásmozgalom
XIII. Leó pápa 1891. május 15-én tette közzé az első pápai szociális körlevelét,
melynek fő témája a munkáskérdés volt. A körlevél – megjelenése után – Szlovenszkó területén is erős visszhangot váltott ki.604 Mindenfelé megindult a munkásifjúság világnézeti
alapon való szervezése és nevelése. Először a Kolping-féle katolikus legényegyesületek
alakultak meg, amelyekbe a katolikus iparos-fiatalság és később a tanoncok tömörültek.
A katolikus legényegyesületek társadalmi és kulturális téren is hatásoson működtek, és
keresztény szellemben foglalkoztatták az ifjúságot. Különösen a városi fiatalok léptek be
600
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Schematizmus, 1940. 310.
ÉUéMV VIII. (1939) 14. sz., 6.
ÉUéMV VIII. (1939) 8. sz., 5.
ÉUéMV VIII. (1939) 11. sz., 7.
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tömegesen az egyesületbe, ahol szerető otthonra találtak, de a tagok száma a lendületes
működésnek köszönhetően mindenütt gyarapodott. A pápai körlevél hatására 1900-1910
között megalakulnak a keresztényszociális egyesületek, amelyek már gazdasági kérdésekkel is foglalkoznak. Szakmák szerint szervezik a munkásokat, és különösen a bérkérdésekben kelnek a védelmükre. Ezek a keresztényszociális egyesületek már harci szellemű szervezetek, amelyek világnézeti alapokra helyezkedve veszik fel a harcot a szociáldemokrata
munkásszervezetekkel és a marxista vallásellenes szociáldemokráciával szemben. E téren
különösen a kassai keresztényszocális egyesület jeleskedett és ért el kiemelkedő eredményeket.
A világháború utáni megváltozott viszonyok között elsősorban Pozsonyban és Kassán indult meg nagyobb erővel a keresztényszociális munkásmozgalom. Ennek fő okai:
a szociáldemokrácia előretörése, az orosz bolsevizmus munkások közti forradalmasító
munkája és a munkásság érdekvédelmi szervezkedésének szükségessége voltak. Az erőteljes terror és sok egyéb nehézség ellenére – amelyekkel a fiatal keresztényszociális munkásszervezeteknek lépten-nyomon meg kellett küzdeniük – a szervezkedés látványosan fejlődött. A mozgalom Pozsonyból egész Nyugat-Szlovenszkón szerteágazott, minek köszönhetően számos helyen alakultak meg keresztényszociális szakcsoportok. Hasonlóképpen fejlődött a mozgalom Kelet-Szlovenszkón is, Kassán 1920-21-ben úgyszólván minden szakma megalakította a maga csoportját.
Ebben a témakörben több kisebb-nagyobb lélegzetű cikket is olvashatunk. Merész
Lóránt „Fekete napok”605 címmel például arról tudósít, hogy a teológusok nyári pihenésére
szánt vakációjukat feláldozva magyar falvainkban értékes falumunkát végeztek. Már 1936ban két kis propagandafüzettel lepték meg a közönséget, melyeket cseh nyelvből fordítottak, kinyomtatásukat pedig a Szent Ágoston Társulat vállalta magára. De ezt a témakört
boncolgatják a „Néhány szó a keresztény szakszervezeti mozgalomról”606, „A Prohászka
kör”607, „A Prohászka Otokár körök V. kongresszusa Vihnyén”608 vagy „A Prohászka Kö-
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rök országos szövetsége 1935 október 15-l8-ig tartotta Losoncon 3 napos, immár IV. kongresszusát”609 című írások is.

15.2. Katolikus magyar nőmozgalom
Világszerte, de különösképpen a művelt Nyugat országaiban egész sereg női egyesület működött, amelyek hivatásszerűen foglalkoztak a társadalmi kérdésekkel.610 Az első
kezdeményező lépés e téren a magyar katolikusok érdeme, akik minden más népet megelőzve 1909-ben a nagy Prohászka püspök védőszárnyai alatt megalakították a Szociális
Missió Társulat első női szervezetét a világon. A Szociális Missió Társulatnak országos
szervezetén belül sikerült rendszeresítenie a szegényekről való gondoskodást, a fogházmissziót, a kórházmissziót és a gyereknyaraltatásokat. Felállította nővédelmi hivatalait,
amelyek állásközvetítéssel is foglalkoztak, és a leányvédelem erős támaszai lettek. Ezenkívül szociális tanfolyamokat is szervezett. A Szociális Missió Társulatból vált ki a későbbiek során a Szociális Testvérek Társasága, melynek a tagjai közül kerültek ki többnyire
a női mozgalmak élharcosai. A katolikus magyar nőmozgalom, a Női Tábor és a Nőszövetség vezetése a Szociális Testvérek kezében volt. A Szociális Testvérek tevékenyen részt
vettek a leányifjúsági mozgalom irányításában is. Általánosságban elmondható, hogy
a Szociális Missió Társulat inkább a Magyarországon és Egyesült Államokon kívüli országokban volt jelen, míg a Szociális Testvérek Társasága elsősorban az Egyesült Államokban, Kanadában, Csehszlovákiában, Romániában és Magyarországon működött.
Abban az intenzív katolikus akcióban, amelyet a csehszlovákiai püspöki kar 1933ban indított, fontos szerep jutott a katolikus női egyesületeknek is. Hogy ezek a szentatya
szándéka szerinti céloknak megfelelően még határozottabban működhessenek, s hogy az
általános női mozgalomban a katolikus érdekek mindenütt egységesen képviselve legyenek,
a püspöki kar nevében Bubnics Mihály rozsnyói püspök a Szociális Testvéreket bízta meg
azzal, hogy a női egyesületek, a Katolikus Akció Országos Tanácsa és a püspöki kar között
összekötő kapocsként szerepeljenek. Ennek értelmében a Szociális Testvérek Társasága ezt
a munkát a Katolikus Nőszövetséggel közösen fogja végezi, amely Csehszlovákia
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valamennyi katolikus nő- és leányegyesületét egységes táborba tömöríti. Ezáltal az
általános női érdekeket – a katolikus világnézet alapján – erkölcsi, szociális, kenyérkereseti,
gazdasági és jogi téren is ez a szövetség fogja képviseli.611

15.3. Keresztény szakszervezeti mozgalom
Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a világháború utáni nagy gazdasági válság a munkásságot érinti a legérzékenyebben, amely szervezetlenségénél és gazdasági gyengeségnél
fogva tehetetlen volt vele szemben. A krízis természetes következménye volt a munkalehetőségek csökkenése, s ezáltal a munkanélküliség nagyarányú megnövekedése, ami az egyházzal szemben közömbös tömegek vörös zászló alatti tömörüléséhez vezetett. Ezt az emberiségre veszedelmes áramlatot igyekszik megállítani a válság előtt mintegy negyven esztendeje kiadott pápai körlevél, a Rerum Novarum, amely a munkások szociális jogaiért és
a velük szemben alkalmazott bánásmódról szólt, s ennek igyekeztek elejét venni a munkanélkülieknek szervezett lelkigyakorlatokkal is.
Ezek az érdekvédelmi-szociális szakmai szövetségek a társadalmi, kulturális és fölvilágosító jellegű keresztényszocialista egyesületek keretén belül alakultak meg. Csehszlovákiában a szakszervezeti mozgalmak nemzetközi szövetségének két tagja volt, a szudétanémet szövetség: „Verband der Christlichern Gewerkschaften für das Gebiet des
tsechoslovakischen Staates” és a cseh szövetség: „Řišské československé všeodborove
komise křesťansko-socialní”. Általánosságban elmondható azonban, hogy a keresztény
szakszervezeti mozgalom fejlődése nem volt kielégítő, mivel – az irányítás erőtlensége és
tanult vezetők hiányában – nem sikerült a tömegeket alaposan megismertetni a mozgalom
tulajdonképpeni értelmével és céljaival, így aztán fokozatosan háttérbe szorulnak. Ez különösen Szlovenszkóra volt jellemző. A korabeli sajtó mozgalmat népszerűsítő egyik írásából
való az alábbi idézet: „…az ifjúságnak szent kötelessége a keresztény szakszervezeti munkát megismerni és győzelemre vinni. Magyar szempontból is fontos a szlovenszkói munkásság keresztény alapon való szervezése.”612
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15.4. Keresztényszocialista mozgalom
A keresztényszocialista mozgalom az egyház szociális tanításának megvalósítása
érdekében bontakozott ki. Felvidéki vonatkozásban elsősorban Fischer-Colbrie Ágoston
neve köthető a mozgalomhoz, akit méltán nevezhetünk a kassai keresztényszocialista mozgalom nagy alapítójának, hiszen ő adta meg annak ideológia alapját, s ő fejlesztette országos jelentőségűvé is. Aszkéta lelkületű, de a modern kor minden kulturális jellegű kérdését
alaposan ismerő, szociális megértéssel telített nagy szellem volt, kiforrott nagy egyéniséggel megáldva. 1918 forradalmi hangulatú novemberében az egyházi javak ügyében őt is
meginterpellálták, amire a következőket mondta: „Jövedelmemet eddig is elosztottam.
A háború kitörése óta cipőt nem csináltattam, öt esztendő alatt két reverendát varrattam.
Több mint 10 esztendeje egy liter bort sem fogyasztottam s negyven év óta egyetlen szivart
sem szívtam el. Amit most különösen a bor- és faeladás jövedelmezett, azt mind a szegény
tanulók internátusára fordítottam”. Halálos ágyán nem volt miről végrendelkeznie, mert
mindenét odaadta a szegényeknek. Püspöki jelmondata, melyet maga választott –
„Evangelizare pauperibus misit me”, azaz „A szegényeknek az evangéliumot hirdetni küldött engem…” – jellemző szociális gondolkozására. Működését legtalálóbban XI. Pius pápa jellemezte, aki a püspök 60 esztendős évfordulójára így írt: „Midőn püspökké lettél, katolikus társulatokat alapítottál különösen az ifjúság számára, otthonokat nyitottál a gyermekek, ifjak, iparos tanulók és diákok számára. S hogy Krisztus üdvösséges tanítása híveid
lelkét jobban áthassa, s gondolkodásukat és cselekvésüket irányítsa, nemcsak arra volt
gondod, hogy napilapok és más alkalmi iratok jelenjenek meg és terjedjenek nagy számmal,
hanem ezeket a saját megszámlálhatatlan írásaiddal magad is fölékesítetted...” A püspök
szociális tárgyú művei közül a következők jelentek meg: XIII. Leó pápa körlevele a munkások helyzetéről fordításban, Gazdasági nőnevelés és megélhetés, Társasági nőnevelés és
megélhetés, Társadalmi kérdések, A munka, Kommunizmus és magántulajdon, Népjóléti
kérdések.613
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15.5. Liturgikus mozgalom
A liturgikus mozgalom az akkori Szlovenszkó területét is elérte, így itt is erjedni
kezdett a liturgikus élet. Ennek egyik szép példája a Szociális Testvérek 1933. április 2530-án rendezett liturgikus hete a kassai Orsolya-zárda nagytermében, amelynek programjából a következő előadásokat emeljük ki: Csárszky József püspök – megnyitó; Biró Lucián
O.S.B. Komárom: A liturgikus mozgalom és az egyházi zene fejlődése; Tost Barna prelátus-kanonok: Liturgia és lelkipásztorkodás; Suhaj Béla: Szentmise (vetített képes előadás);
Jaloveczky János rozsnyói spirituális: Liturgikus szentmise-hallgatás; P. Takács Pál S. J.:
Liturgia és lelkiélet; Bartha Béla: Liturgia és szociális érzés; Spesz Sándor teológiai tanár:
A szentmise ruhái és kellékei (vetített képes előadás), A Liturgikus Szövetség megalakulása; Tost Barna prelátus-kanonok: Zárszó. A tanfolyamot kísérő gregoriánchorálisokat
a kassai Kis Szent Teréz énekkar énekelte.
A Liturgikus lexikon, mint a liturgikus mozgalom614 gyümölcse, az akkori szlovákiai Komáromban jelent meg először magyar nyelven.
15.6. Leányifjúsági mozgalom
A katolikus leányifjúsági élet kiemelkedő eseménye volt a Szociális Testvérek által
Kassán rendezett tanulmányi hét, amely a leányifjúsági mozgalom továbbfejlesztését tűzte
ki feladatául. A sok fáradsággal és alapos előkészülettel összeállított gazdag műsorú tanulmányhét 1933-ban a nyári szünidő idején, július 20-28-a között valósult meg. A jelentkezők magas száma valóban meglepő volt. Azon kívül, hogy a kassai katolikus leányklub
csaknem teljes számban részt vett rajta, a közös munka és nagy cél érdekében eljöttek
Szlovenszkó és Kárpátalja minden nagyobb városából a katolikus leányegyesületek küldöttei. Együtt volt: Prága, Érsekújvár, Gúta, Ungvár, Munkács, Beregszász, Rozsnyó,
Tornalja, Nyitra leányifjúsága a kassai leányokkal, akik szerető vendéglátásukkal tették
emlékezetesebbé a messziről jött lányoknak a hetet. Július 20-án este a Csárszky József
püspök által tartott ünnepélyes Veni Sancte-vel kezdődött a leányifjúsági hét. Július 21-étől
napi 4 előadást tartottak, melyek a leányifjúsági mozgalom és a szociális helyzet legidősze614
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rűebb kérdéseivel foglalkoztak. Az előadások megkezdése előtt Pfeiffer Miklós kanonok
üdvözölte a megjelenteket, utána Schalkáz Sára szociális testvér ismertette a hét célját.
A különböző és változatos beosztású előadások a leányifjúsági mozgalomról és az egyesületi életről és a katolikus leányklubok céljáról szóltak; az egyesületi élet etikájáról, technikájáról s minden ezen tárgyhoz tartozó kérdésről Schalkház Sára és Farkas Éva szociális
testvérek tartottak előadásokat. A minden tekintetben nagyszerű tanulmányi hét megrendezése a Szociális Testvérek érdeme. „Hisszük, hogy ezen alapvető munka sikere meghozta a
továbbfejlődés gyümölcseit is, s Szlovenszkó és Kárpátalja magyar katolikus leányai összefogó s kitartó munkával csendes, de szorgalmas építőmunkásai lesznek a csehszlovákiai
katolikus magyar társadalomnak!” – olvashatjuk Tiefenthaler Margit tanulmányában.615
Tartalmas és fényes sikerű kulturális estet rendeztek az eperjesi Mária kongregációk, amelyen Skripeczky Béla vezetésével először a vegyes kar, majd Kellő Miklós
papnövendék adott elő szebbnél szebb énekeket. Pfeiffer Miklós tudós kassai kanonok nagy
értékű előadásban XIII. Leo pápa munkáskörlevelét ismertette. Mécs László pedig saját
verseit szavalta, mint mindig, most is förgeteges hatást keltve – olvashatjuk a Kultúrest
Eperjesen616 című jelentésben.
15.7. Hangya – Hanza Gazdasági Szövetkezeti Mozgalom
A kisebbségi magyarság életében különösen nagy jelentősége van a szövetkezeti
mozgalomnak, melynek vezető eszméje az önsegély megvalósítása volt. „Ezért tartjuk
kívánatosnak, hogy egész társadalmi életünket átszője a szövetkezeti mozgalom, ezért
hangoztatjuk a sajtó hasábjain is egyre gyakrabban, hogy intellektuális ifjúságunknak is
behatóbban kell foglalkoznia a szövetkezeti kérdéssel”617 – olvashatjuk egy sajtójelentésben.
Ezzel a céllal látott napvilágot az a naptár is, amelyet a Hanza Szövetkezeti Központ
adott ki tagjainak Hanza szövetkezeti naptár 1935618 címen. A naptár hű képet ad arról
a jelentős munkáról, melyet egyetlen magyar szövetkezeti intézményünk végzett. Ügyesen
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váltakoznak benne a szórakoztató és oktató cikkek, különösen a világ szövetkezeti életének
képekben való bemutatása aratott sikert.
Az Nagyszombati Magyar Egyházi Iskola kispapjai is tevékenyen kivették részüket
a mozgalomi munkából, előadásaikban rendszeresen tájékoztatták a híveket annak
kezdeményezéseiről. Ennek egyik példája Simon Rezső felolvasása a szövetkezeti eszme
fontosságáról 1935-ben a Nagyszombati Nagyszemináriumban, amely azt volt hivatott
bizonyítani, hogy a szövetkezeti mozgalom szellemi, gazdasági és erkölcsi hasznot hajt a
népnek. Egyúttal a szövetkezeti gondolat tanulmányozására buzdított.619
A szövetkezeti mozgalommal kapcsolatos korabeli cikkek közül a következőket
emelném ki: Szkladányi Károly: Amit még meg kellene tennünk,620 Hantos László:
Szlovenszkó és a szlovenszkói magyarság gazdasági helyzete 1. rész,621 Hantos László:
A csehszlovákiai magyarság gazdasági helyzete – 2. rész,622 Hantos László: Szlovenszkó és
a szlovenszkói magyarság gazdasági helyzete 3. Rész,623 Hantos László: Szlovenskó és
a szlovenszkói magyarság gazdasági helyzete.624
15.8. Prohászka Kör
A Prohászka Kör a felvidéki magyar egyetemi és főiskolai hallgatók katolikus hitbuzgalmi és kulturális szervezete volt. A felvidéki katolikus ifjakat egyesítő szervezetek
szlávosító törekvése megakadályozott minden semleges kezdeményezést, ezért a főiskolák
magyar katolikus ifjúsága az Associatio Aloysianából és a Magyar Főiskolai Cserkészek
Köréből önálló szervezetként Prágában megalakította a Prohászka Kört, amelyet aztán az
elkövetkező években az alapszabály jóváhagyása után Pozsonyban, Brünnben, Kassán és
a Felvidék minden magyarlakta városában létrehoztak.
A szlovenszkói magyar főiskolás mozgalom legkiemelkedőbb és legfontosabb eseménye a Prohászka Kör 1929. évi nagy újvári kongresszusa volt. „A katolikus ifjúság első
nagy programadó, tisztázó összejövetele a múlt évi ujvári szociális kurzus. Ez most a nagy
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elindulás, a rendszeres munka megkezdése előtt, újra nálunk rendezik meg országos kongresszusukat a Prohászka Körök”625 – olvashatjuk egy korabeli sajtócikkben.
Ezt követően 1935-ben a Prohászka Körök országos szövetsége Losoncon tartotta
háromnapos, immár IV. kongresszusát, amely az előzőek szerves továbbépítése volt. Míg
az első kongresszust még a határozatlan iránykeresés, a másodikat az alapelvek lefektetése,
a harmadikat pedig a prohászkás mozgalom kiépítése jellemezte, ez a negyedik a csehszlovákiai magyarság kisebbségi életét kutatta fel minden viszonylatban. A katolikus
ifjúság bebizonyította általa, hogy nyitott szemmel jár a világban, és élénk érdeklődéssel és
felelősségtudattal figyeli a kisebbségi élet minden szívdobbanását. Az itteni magyarság
gazdasági helyzete éppúgy érdekli, mint annak társadalmi, kulturális vagy népegészségügyi
viszonyai626 – tudhatjuk meg egy korabeli beszámolóból.
Nagy jelentőséggel bír az a tény is, hogy a katolikus főiskolások egyesületének,
a Prohászka Körnek a prágai érsek hagyta jóvá az alapszabályát. A Kör kb. havonta kétszer
tart belső, zártkörű összejöveteleket, amelyeken egy-egy előadás hangzik el, majd utána
vita keretében tárgyalják meg az időszerű problémákat a katolicizmus szempontjai tekintetében.627
Egy Komáromban tartott prohászkás kulturális estről tudósít az alábbi újságcikk is.
„Főtisztelendő Pater Engelhberi: „Prohászka és a mozgó katolicizmus” címmel tartott
értékes előadást. A második előadó városunk szülötte: Zsilinszky Kázmér, bencésrendi atya,
komáromi gimnáziumi tanár volt. A katolikus Istentiszteletről tartott magasnívójú előadást.”628 A Prohászka Kör tevékenységéről olvashatunk továbbá az alábbi cikkekben is:
Prohászkások Udvardon629, A prágai P. K. kultúrprogramja.630
15.9. A Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület (SZKIE)
A katolikusok a felekezeti jellegű kulturális szervezkedés terén a progresszív
körökben aggodalmat keltő eredményeket értek el. A XI. Pius pápa által 1922-ben elindított
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Actio Catholica631 nevű mozgalom intenciói alapján Bubnics Mihály rozsnyói püspök a 30as évek közepén megszervezte a SZKIE-t. Ez a földműves- és iparos ifjúságra támaszkodó
szervezet a magyar falvakban is nagy teret hódított: a magyar tagozat taglétszáma az 1934es kezdő állományról (2140 főről) 1937-re már 12 000 fölé emelkedett. Az SZKIE a több
ezres példányszámot elérő Ifjúságunk c. magyar mozgalmi lapján kívül havonta megjelenő,
az előadásokból összeállított füzeteket és olcsó áron kibocsátott népnevelő füzeteket is
adott ki. Kiadványaik közé sorolhatjuk azt a négy pontból álló programtervezetet is,
amelyet az induláskor a mozgalom eszmei célkitűzéseiről adtak ki: „1. Öntudatos
keresztény Katolikus Ifjúságot nevel, akik hitüket bátran vállalják, és hitük szerint élnek.
2. Krisztus szellemének megfelelő gazdasági rendszer kiépítésére törekszik. Az első, hogy
kenyérhez joga van mindenkinek. 3. Művelt földműves és iparos ifjúságot akar, mert
a tudatlan tömeg csak forradalmat csinál és rombol. Szebb jövőt csakis művelt ifjúság épít.
4. Egészséges munkás és földműves ifjakat nevel a sport nemes művelése által, mert nemes
eszmékért csak egészséges és tiszta ifjúság fog lelkesedni.”632
Az SZKIE 1936. május 17-én, Ipolyságon tartotta második évi közgyűlését, amelyre
meghívták a szabályszerűen megalakult ifjúsági egyesületek küldötteit, az ifjúság barátait,
Bubnics Mihály püspököt, országos fővédnököt, Kovács Gyula országos igazgatót,
Megyessi Sándor országos titkárt – tudjuk meg a közgyűlés meghívójából.633 A közgyűlésen több mint 1000 ifjú s több ezer felnőtt vonult fel. A Bubnics Mihály püspök által
tartott szentmisén Andrisz Rezső szemerédi plébános, körzeti ifjúsági moderátor mondott
nagyszerű beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy minden katolikus papnak és tanítónak ki
kell vennie a részét az SZKIE munkájából, ahogyan arra a püspöki kar, illetve a Szentatya
parancsa is kötelezi őket. Az SZKIE634 erősíti a katolikus öntudatot, ápolja a nemzeti
kultúrát, áldásos tevékenységet fejt ki népegészségügyi és szociális téren, tisztességesen
szórakoztatja az ifjúságot. Közelebb hozza egymáshoz a falu és a város ifjúságát s öntudatos katolikussá és nemzetéhez hűvé neveli őket. Az SZKIE igazi népegyesület. Tagjainak
95%-a földműves és munkásifjú, munkája a legbiztosabb ellenszer a vörös métely ellen.
631
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Támogassuk hát az SZKIE nagy munkáját, mert 7000 katolikus legény várja
támogatásukat!635 – tájékoztat bennünket a közgyűlésről szóló tudósítás.
Az alapos munkával eltelt három esztendő alatt az SZKIE 7000 tagjával és 160
szervezetével országos mozgalommá fejlődött. Hisszük, hogy Szlovenszkó legnagyobb
katolikus magyar ifjúsági mozgalma rövid idő alatt a hasonló külföldi mozgalmak szintjére
emelkedik. A katolikus világnézeten alapuló valláserkölcsi nevelés mellett – ami az egészséges egyéni, valamint közösségi élet elsőrendűen fontos feltétele – a nemzeti kultúra terjesztője, védelmezője és új nemzedékeken keresztül a magyar jövő továbbadója. Az évről
évre szélesedő munka, az egyre élesebb mozgalmi élet újabb és újabb feladatok elé állítják
a vezetőséget. Az ügyvezetőség már ez évben szükségesnek látta egy központi iroda felállítását, ahol állandó munkaerők végzik az egyesület adminisztratív, valamint szervezési
munkáját636 – tudjuk meg a beszámoló további részeiből.
Ennek a friss életrevalóságnak kézzelfogható példája az SZKIE diószegi csoportja,
amely 1937. december 20-án tartotta negyedik valláserkölcsi és kulturális estjét – értesülhetünk egy további sajtócikkből az SZKIE tevékenységét illetően. Ebből megtudhatjuk,
hogy az est komolyabb hangvételű előadásai közé tartozott Orosz Zoltán helybeli tanító
tökéletes kidolgozású és jó stílusú „Karácsonyest Betlehemben“ c. előadása, ezt követte
Nagy Vilmos SZKIE-tag Pázmány Péter életéről és irodalmi tevékenységéről szóló óriási
sikert aratott előadása. „A jövő szempontjából elengedhetetlen népünk valláserkölcsi, szociális és irodalmi nevelése. Márpedig az SZKIE ezt mindig is összekapcsolta”637– olvashatjuk az előadás kapcsán a tudósításban, amely az est további előadásait is ismerteti.638
A KALOT639 és az SZKIE együttműködéséről is jelentek meg sajtócikkek. „Az
összefogás a csütörtök délelőtt az Iparcsarnokban tartott nagygyűlésen virágzott ki teljes
pompájában, ahol a magyar katolikus agrárifjúság tartotta gyűlését” – tájékoztat
bennünket a korabeli sajtó. Glattfelder Gyula640 csanádi püspök áldást kívánt a felszabadult
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terület 15 ezer főnyi SZKIE-s ifjúságára, amely ezentúl belekapcsolódik a hazai rög
megmunkálásába. „Célunk volt – mondta beszédében Bubnics Mihály rozsnyói püspök, aki
az elmúlt nehéz esztendők alatt oly sokat fáradozott a katolikus magyar és szlovák ifjúság
megszervezésében –, hogy az egykori prágai centralizmustól függetlenítsük Szlovenszkó
magyar, szlovák és német ifjúságát, hogy öntudatos művelt katolikus falusi fiatalságot
neveljünk, s hogy ellenállóvá tegyük a nemzetközi és istentelen befolyásokkal szemben.
Jelentkeztek kisértések és történtek lépések a csábításra, de Szlovenszkó ifjúságát nem
adtuk oda Prágának!” A továbbiak során Nagy Töhötöm641 jezsuita atya, az ifjúság nagy
apostola mondott nagyhatású beszédet, melynek során hangsúlyozta: „Ne csak sírhelyet,
hanem házhelyet és egy talpalattnyi földet is adjon az ország a népnek, hogy felépíthesse
azon az otthonát. Jelszavunk: szolgálni Istent, hazánkat és népünket!”
Távolról sem volt felhőtlen azonban az SZMKE és az SZKIE kapcsolata, amit az
alábbi utalások is bizonyítanak. Jantausch Pál nagyszombati püspök 1938. júniusi
körlevelében 2959/36. szám alatt a következőket írta: „Az SzMKE Szlovenszkói Magyar
Közművelődési Egyesület nem katolikus szervezet, s aki ezt szervezi meg, nem tett eleget
a Katolikus Akciós munkának. Következőleg a SzMKE nem szerve a Katolikus Akciónak
s így katolikus egyesület sem lehet tagja a SzMKE-nek”.642 Tudomásunk szerint a nagyszombati püspök – tehát Bíró Lucián püspöke – körlevelében figyelmeztette a papságot,
hogy az SZMKE-munkával nem tesz eleget katolikus akciós kötelezettségének643 – tudni
meg a továbbiakban a levélből. További sajtócikkek is foglalkoznak a két szervezet
kapcsolatával, ezek közül a következőket emelném ki: Szigeti József: Aktuális katolikus
kérdések644, Szigeti József: A katolikus társadalom elitjének figyelmébe645, Az udvardi
SzKIE kultúrdélutánja646, A SzMKE közgyűlése647 és Bíró Lucián „A SZKIE és az SZMKE
viszonyáról”648 c. munkája.
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Az SZKIE, amely örvendetes módon kiterjesztette szervezetét egész Szlovenszkó
területén, 1936. július 14-17-én országos ankétot tart Pozsonyban, a Karitasz épületében.
Az ankéton az alábbi kérdések kerülnek előadásra és megvitatásra: 1. Gyakorlatlanság az
ifjúság nevelésében. 2. Szociális elveink a gyakorlatban. 3. Milyen legyen a falusi kulturális munka? 4. Egészségi és testnevelési problémák falun. 5. Az SZKIE gazdasági alapja.
6. A vezetők nevelése és továbbképzése. 7. Sajtóakciós feladatok. 8. Az „Ifjúságunk” és
a „Munkafüzet” főbb szempontjai. 9. A járási moderátor munkaköre. 10. Az 1936-37. évi
munkaprogram és annak főbb szempontjai. 11. Indítványok megvitatása és beillesztése az
évi munkaprogramba – olvashatjuk az SZKIE országos ankétja Pozsonyban649 című
cikkben.
A témakörben való elmélyedés tekintetében nagyon tanulságosak az alábbi cikkek
is: Az SzKIE mozgalomról,650 Hatalmas méretekben bontakozik ki az SzKIE ezévi
munkája,651 Az SzMKE közgyűlése,652 Az SzKIE,653 Az SzKIE munkabizottsági ankétja
Várgedén,654 Az SzKIE országos kongresszusa Losoncon,655 Az udvardi SzKIE Szűz Mária
ünnepe,656 Katolikus ifjúsági nap Ipolyszalkán,657 Magyar Ferenc: A szociális igehirdetés
és az SzKIE munkája.658

15.10. Szlovákiai magyar katolikus sajtómozgalom
A nagy többségű szlovenszkói katolikus magyarságnak nincs még katolikus napilapja, fejtegeti Bartal József A Katolikus Akció és a sajtómozgalom659 című cikkében.
Bartal cikkéből megtudhatjuk, hogy a katolikus napisajtó ügye, ennek megszervezése, kiépítése és terjesztése a katolikus mozgalom legsürgősebben megoldandó feladata volt
a szóban forgó időben, amikor is a sajtó kilencven százaléka a velük szemben álló oldal
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érdekeit szolgálja. Ragálythintő sajtótermékek százezrei irtják a lelkekből a hitet, az erkölcsöt, a tekintély tiszteletét, a vallásos érzületet. Ezrével robbantják a családi tűzhelyet,
izgatnak közös édesanyánk: egyházunk és intézményei ellen. Dolgozni akarunk a katolikus
lelkiség kialakításán. Tiszta forrásvizet akarunk megnyitni katolikus tömegeink számára
s ugyanakkor gátat akarunk emelni a baloldali sajtó szennyes hullámai ellen. Ezért dolgozik a katolikus napisajtó zászlóbontó táborában a Magyar Katolikus Akció Országos Sajtóbizottsága – fejtegeti a fent említett cikk.
A Magyar Katolikus Sajtóbizottság 1938. január 20-án tartotta első közgyűlését
Pozsonyban. A gyűlésen a tagok nagy számban jelentek meg a szlovenszkói magyar vidék
minden részéről, ami azt mutatja, hogy a napilap-mozgalom országos méreteket öltött.
A közgyűlést Hladik Ágoston, az A. C. országos igazgatója, nyitotta meg, majd elfogadták
a mozgalom életében irányadó házi szabályokat. A közgyűlés egyhangúan megválasztotta
a 30 tagú választmányt, amely a mozgalom élére áll. A választmány elnöke Hladik Ágoston lett.660
Bár már sokan foglalkoztak a szlovenszkói magyar nyelvű katolikus sajtó kérdéseivel, nem lesz talán érdektelen és szükségtelen, ha összefoglaljuk az eddigi eredményeket,
az esetleges sikereket és egy kis vázlatos áttekintést nyújtunk a katolikus sajtó mai helyzetéről. A szlovenszkói magyar nyelvű katolikus sajtó nem nagy múltra tekint vissza. Életre
keltése a katolicizmus egész Európában megnyilvánuló ébredésével, ujjáéledésével, az ún.
neokatolikus (azaz újkatolikus) mozgalommal van összefüggésben. Ez a neokatolikus
mozgalom abban nyilvánul meg, hogy a katolikusok a benső, lelki újjászületéssel egyidejűleg követelni kezdik az őket számarányuknál fogva is megillető helyet a társadalmi, irodalmi, gazdasági stb. munkában és életben. Természetes, hogy ez a katolikus újjászületés
a sajtó terén is megmutatkozott. Míg a régebbi időkben a sajtót illetően a katolikum legfőképpen a hitbuzgalmi és szépirodalmi folyóiratokban jelentkezett, újabban a helyi napi sajtóba, az újságokba is bevonult annak a követelménynek a hangsúlyoztatása, hogy a politikában, társadalomban, irodalomban, gazdasági életben stb. a katolikus elvek és szempontok
660

A Választmány tagjai: Andrisz Rezső, Bartha Béla, Gregorovits Lipót, Janics Ferenc, Jónás Imre, Király
József, Király Pacifik, Kovács Gyula, Letocha József, Mondy Miklós, Rehának Ferenc, Privitzky Gyula,
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érvényesüljenek, s általában véve katolikus szellemű legyen az újságok tartalma, anyaga és
a bennük lévő cikkek is. Ez az újkatolikus szellemi áramlat, itt Szlovenszkón, a harmincas
évek elején kezdi szélesebb körben éreztetni hatását. Ekkor indult meg erőteljesebben
a katolikus akció munkája, ekkor alakultak meg az egyes szlovenszkói és egyetemi városokban a Prohászka Körök, amelyek teljesen átveszik az újkatolikus áramlat követelményeit, programját s mindezzel párhuzamosan megkezdődik a katolikus szellemű és irányú sajtó
ébredése is. Míg addig csak néhány hitbuzgalmi lap és folyóirat, meg egy-két vidéki hetilap
hirdette, kissé öntudatlanul a katolikus elveket és programot, most mind több lapban jelenik
meg a katolikus elveknek, az aktív harcos katolicizmus munkásprogramjának öntudatos és
bátor hirdetése.
Mielőtt a katolikus sajtó mai helyzetének és az egyes sajtótermékek ismertetésébe
fognék, szükségesnek tartom, hogy néhány, a szlovenszkói magyar nyelvű katolikus sajtót
általánosságban érintő kérdésről is szóljak. Ezek közül a legfontosabb a katolikus napilap
kérdése. Már korábban elindult az az akció, amelynek célja egy öntudatos, katolikus szellemű napilap megteremtése volt. Megvoltak a tervek, megvolt az akarat, de a megvalósításhoz hiányzott a legfontosabb: a pénz. És bár volt remény arra vonatkozólag, hogy a közeljövőben az ehhez szülkséges pénzt is előteremtik, mégis bizonytalannak látszott a katolikus napilap jövője. Ennek a bizonytalanságnak az volt oka, hogy nem volt olyan politikailag megszervezett táboruk, amely biztosítaná a napilap fenntartását. Tudvalévő, hogy
a sajtóterjeszkedés a politikai pártokon keresztül történik, az egyes pártok vezetői, politikusai beszélik rá a népet ennek vagy annak, az ő politikai elveiket valló napi- vagy hetilapnak
a megvételére és terjesztésére, olvasására.
Katolikus politikára, katolikus elveket hirdető politikai pártra van tehát szükség,
mert csak az biztosíthatja a katolikus tömegek beszervezése által, hogy a nép katolikus napilapot járasson és olvasson. Amíg ez nem történik meg, addig a meglévő hetilapjaink erősítésére és terjesztésére kell törekedni. Mert bizony ezek a hetilapok nagyon is erősítésre és
támogatásra szorulnak, amennyiben legtöbbjük éppencsak hogy éldegél. A legtökéletesebb
megoldás e téren az lenne, ha a már meglévő és esetleg alapítandó hetilapjaink felosztanák
egymás között Szlovenszkó magyarlakta területét körzetekre, és ezekben a körzetekben
terjeszkednének minden erejükkel és minél szélesebb rétegben. Az első ilyen körzetet
Nyugat-Szlovenszkó és a Csallóköz alkotná Pozsony székhellyel, a másodikat Dél177

Szlovenszkó (Mátyusföld, Nyitra és a Garam völgye, egészen Ipolyság környékéig) Érsekújvár központtal, a harmadikat Közép-Szlovenszkó Rozsnyó székhellyel, a negyediket
Kelet-Szlovenszkó Kassa vagy Eperjes székhellyel, végül az ötödik körzetet Ruszinszkó
alkotná Munkács központtal. Ezekből a központokból be lehetne szervezni egész
Szlovenszkó katolikus magyarságát, s így keresztül lehetne vinni azt, hogy katolikus magyar népünk kezébe katolikus szellemű és tartalmú sajtótermék kerüljön661 – értesülünk
a katolikus napi sajtó indításának korabeli problémáiról.

15.11. Országos Magyar Katolikus Akció
A Katolikus Akció ténykedésével kapcsolatban, amely a 19. században indult szerte
Európában azzal a céllal, hogy a világi híveket jobban bevonják az egyház életébe és munkájába, tájainkon is több újságcikk, beszámoló született. Ezek közül szemlézünk az alábbiakban.
XI. Pius pápa Actio Catholicát életrehívó elhatározásának jelentőségéről szól
„A katolikus egyház: a bolsevizmus ellen védőgát!...”662 c. cikk, melynek szerzője ekképpen fogalmaz: „XI. Pius pápa arra az elhatározásra jutott, hogy az egész világ papságának, a katolikus világiaknak és azok szervezetének az Actio Catholicának a tevékenységét
a legintenzívebb módon a kereszténység szociális tanításának megválasztására fogja beállítani. XI. Pius pápa szerint a „Quadragaesimo Anno” kezdetű pápai körlevél alapelveinek
a megvalósítása, a szociális nyomor elleni erőteljes küzdelem, a társadalmi igazságtalanságok legsikeresebb megszüntetése, az egyes osztályok közötti választófalak és a kasztszellem kiküszöbölése, s mindezek helyére az evangéliumi szeretet, az igazság, a valódi keresztény lelkület állítása a legelső teendő.”
Évek óta reménytelenül várta a Prágai Magyar Hírlap nagy többségben katolikus
olvasótábora, hogy a lap hasábjain komoly katolikus problémák megtárgyalása is napirendre kerüljön663 – olvashatjuk ezt a kritikus hangvételű írást egy helyi lap hasábjain. Most
végre feltűnően gyors tempóban igyekszik pótolni eddigi mulasztásait. 1937. január 29-ei
661
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vezércikkében megleckézteti a katolikus püspöki kart, súlyos váddal illeti egyházi hatóságaikat, és pellengérre állítja a Katolikus Akció vezetőit. Alig két nap múlva, január 31-ei
számában a Katolikus Akció irányítása alatt álló új lapalapítási mozgalom ellen intéz durva
sértésekkel teletűzdelt támadást a keblükön melengetett sajtóorgánum, házi szükségleteit
kiszolgáló „katolikusai“ által. Az alábbiakban csak a lapalapítási mozgalmunkat támadó
Plinius-cikket vesszük taglalás alá. „Parányi nemzetiségünk hétszázezer katolikusa számára egyetlen katolikus napilapot alapítani Plinius szerint „fényűzés“, de ugyanakkor kettőszázezer nemkatolikus részére öt-hat napilapot alapítani és nagy részben katolikusok által
fenntartani, magától értetődő dolog. Oly csekélységen, hogy az olvasóközönség túlnyomó
többségét kitevő katolikus tömeg egyetlen napilappal sem rendelkezik, egy tudós katolikus
papnak fennakadni igazán nem érdemes” – fogalmaz a cikk szerzője, majd számonkérő
hangon ekképpen folytatja.
„Milyen címen féltik tőlünk, katolikus magyaroktól a magyar egységet? A magyar
egységet mi is igen fontos tényezőnek tartjuk, nemcsak politikai vonatkozásban, de főleg
a lelkiek terén. Bizonyítani tudjuk, hogy magyar kisebbségi életünk politikai egységét 1919ben nem mi, katolikusok bontottuk meg. És milyen jogon féltik tőlünk, katolikusoktól
a magyarságot? Ezt az évszázadok alatt összeforrt és egybetartozó két fogalmat nem engedjük többé mesterségesen szétválasztani. Számunkra a katolicizmus nemzeti hagyományt
is jelent, s ezért nemzeti érdeket sért az, aki a katolicizmust sérti, vagy annak erőit szabad
fejlődésükben akadályozza. Ön szerint magyarságunk nemkatolikus öt napilapja mind kitűnően van anyagilag megalapozva, csupán a nagy katolikus tábor egyetlen napilapja lesz
„közadakozásból kitartott napilap“. Ön is tudós egyházi férfiú lehet, aki azonban eszméit
elveit és érveit nem a katolikum kimeríthetetlen kincstárából, hanem a liberalizmus ócska
lomtárából kotorta elő, s így megalkuvásra képtelen katolikus azoknak hasznát nem veheti.” A magyar Katolikus Akció országos vezetősége: Hladik Ágoston szentszéki tanácsos,
orsz. igazgató és Bartal József egyházmegyei titkár.664
1936. október 15-én a galántai és sellyei tanítói kerület papsága és tanítói közös
értekezletet tartottak Galántán, a Katolikus Kör helyiségében, amelynek programján fő
tárgyként a katolikus akciós munka megszervezése szerepelt, s ezzel kapcsolatosan az
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SZKIE-mozgalom kiszélesítése körüli munkák is megtárgyalásra kerültek – értesülünk egy
korabeli beszámolóból. A gyűlést Janics Ferenc esperesplébános nyitotta meg, majd felkérte Vörös János plébánost, hogy tartsa meg előadását, melynek címe „Katolikus Akció és
a katolikus tanítóság”. A nagy tetszéssel fogadott előadást Csaptár István tanító felolvasása
követte, „A katolikus tanító hivatása” címen, majd Letocha József szentszéki tanácsos,
a Szent Ágoston társulat igazgatója hívta fel közvetlen hangú beszédében a figyelmet
a Szent Ágoston Társulatra és annak kiadványaira, különös tekintettel a katolikus tankönyvek fontosságára – tudjuk meg a beszámoló további részeiben. E célból a járás legkiválóbb
tanítóiból, valamint a papjaiból meg is alakult a tankönyvszerkesztő bizottság. Végül ismét
Vörös János plébános emelkedett szólásra és kellő alapossággal és részletességgel ismertette az SZKIE-mozgalmat, majd pedig gyakorlati útbaigazításokat adott a vezetőknek. Rögtön az értekezlet befejezése után ülésezett a Sajtóbizottság is Behánek Ferenc esperesplébános elnökletével, és megtárgyalta a legközelebbi teendőket. Minden remény megvan
arra, hogy legkésőbb az 1937-es év elején a katolikus napilap első száma megjelenhetik665
– zárul a galántai katolikus akciós gyűlésről készült beszámoló.
Nem volt nehéz életre hívni a Karitasz érsekújvári fiókját, mert sokan várták áldásos működésének megindulását, amely a katolikus erők összefogását jelentette – adta hírül
a korabeli sajtó annak 1933. december 10-ei megalakulása kapcsán. A Karitasz célja az
emberek testi, szellemi és erkölcsi javának előmozdítása, vagyis a tevékeny keresztény
felebaráti szeretet szellemének a terjesztése és mélyítése volt. Ezt hirdeti az Actio Catholica
is, amely szociális-karitatív tevékenységet kíván tőlünk. A katolikus egyesületek együttműködése során megszűnik a gyöngébb és erősebb fogalma, mert a közös cél érdekében
egymás munkáját kiegészíti. Ezért alakult meg a Karitasz érsekújvári fiókja is.666
1937. január 31-én az érsekújvári magyar katolikus egyesületek folytatták áldásos
tevékenységüket a helybeli magyar katolikus karitásszal karöltve – írja egy későbbi vonatkozású hír. A katolikus szervezetek a különálló egyesületek kereteinél nagyobb, intenzívebb és aktívabb tevékenység kifejtése céljából egyesültek és működésük első tényeként
a város meg a Járási Gyermekgondozó anyagi támogatásával, önmaguk tekintélyes megadóztatásával megszervezték a római katolikus fiúiskolában és a Simor leányiskolában
665
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a szegény gyermekek tejjel való ellátását. „A Katolikus Karitász felkéri a katolikus testvéreket, hogy munkájában őt anyagilag támogatni szíveskedjenek, adományaikat akár
a katolikus egyesületek útján (Oltáregylet, Rózsafűzéregylet, Mária kongregáció, Szent
Ferenc harmadrendje, Katolikus Nőegylet, Katolikus Kör) juttathatják a Karitász birtokába, akár pedig közvetlenül a Karitász pénztárába küldhetik.”
Katolikus ifjúsági nap Jókán667 címmel jelent meg a sajtóban az a felhívás, amely
arról értesít, hogy a jókai Karitász Egyesület Ifjúsági csoportja május 1-jén ifjúsági napot
rendez, „… mely alkalommal a tábori szentmisét mélt. főt. dr. Koperniczky Ferenc pozsonyi nagyprépost, az ünnepi szónoklatot pedig nagys. és főt. Hladik Ágoston szentszéki tanácsos, az Új Szív szerkesztője mondja. Délután a helyi ifjúság a társegyesületek ifjúságával
felvonulást tart a községben”.
Komáromban alakult meg elsőnek a Katolikus Akció szervezete, amely 1935.
március 10-én tartotta első rendes közgyűlését, Majer Imre prelátus apátplébános
elnökletével, akit 70 éves születésnapjára való tekintettel az Akció megindítójaként
ünnepeltek. „Azután az egyes szakosztályok, nevezetesen: 1. hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi,
2. kulturális, 3. karitász, szervezési és sajtószakosztályunk vezetői tettek jelentést
működésükről. Ezekből kitűnik, hogy az első év munkája milyen gazdag volt”. A tisztújítás
után egyéb ügyek kerültek még letárgyalásra. Szlovenszkó többi városa példát vehetne
a komáromi katolikus testvéreinktől, akik elsőnek hozták létre a Katolikus Akció széles
körű szervezetét és indították meg annak nemes munkáját – tudósít az eseményről
a „Katolikus akció első közgyűlése”668 c. cikk
A mozgalom mélyebb megismerése érdekében az alábbiakban néhány további
vonatkozó cikket is felsorolok: A kegyelmi élet és kultúrharca a Katolikus Akcióban,669
Szegedy Pál: Lesz-e a Katolikus Akciónak sikere?670 Az Országos Magyar Katolikus Akció
vezetőségének válasza a „Prágai Magyar Hírlap” Plinius-cikkére: „Van-e szükség külön
katolikus napilapra?”671, Szigeti József: Riport, A Katolikus akció országos központi
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irodájának működéséről,672 A Katolikus Akció őszi kultúrprogramja,673 Az érsekujvari
katolikus kör kultúrestsorozata,674 Az Érsekujvari Katolikus Kör kultúrestje,675 „Budapesten minden jött-ment kófic zsidógyerek kigúnyolhatja a katolikus papot”676,
Megnyitották a Katolikus Kör ujonnan felépített és átalakított helyiségeit.677

15.12. A „Magyar a magyarért” mozgalom
A kisebbségi lét alatt különböző mozgalmak indultak el, amelyek az első bécsi döntést követően a visszacsatolt területeken Magyarországgal közösen még inkább megerősödtek. Erről tanúskodnak az alábbi utalások is.
A „Magyar a magyarért” helyi munkaközössége által lefolytatott gyűjtésből befolyt
összegből 538 iskolás gyereket ruháztak fel. A „Felvidékért” akció eddig 50 menekültet
ruházott fel Érsekujvárott, a fennmaradó ruhaneműkből helybeli munkanélküliek kapnak.678
A „Magyar a magyarért” mozgalom Tornócon igen nívós, kitűnően sikerült
teaestélyt rendezett679 1939. január 15-én a tornóci Hanza Gazdasági Szövetkezet összes
helyiségében. Tornóc és környékének magyar társadalma és a Tornócon állományozó derék
honvédségünk nagy számmal vett részt. A Magyar a magyarért akció teaestélyének
nemcsak erkölcsi, hanem nagy agyagi sikere is volt.

15.13. Levente mozgalom
Magyarországon a 30-as években indult el a leventeképzés, amit az első bécsi
döntés után a visszacsatolt területeken is végeztek. Erről tanúskodik az alábbi cikkrészlet is,
amelyből megtudhatjuk, hogy 2308 leventeköteles ifjút vettek nyilvántartásba.
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„Érsekujvárott is megindult a levente mozgalom680 előkészítése, amihez elsősorban
is a leventeköteles ifjúkat írták össze. Az összeírás eredményeként 2008 ifjút írtak össze
a 12-21 évesekből, azon kívül nyilvántartásba vettek még 300-at a 21-23 évesekből.
A leventék otthona a volt cseh „Sokol”-ház lett. 1939 áprilisában oktatói kurzus volt
Érsekujvárott az egész vármegye oktatói részére és utána indult meg fokozatosan a leventeoktatás. A vármegyei főparacsnok Fáy György ezredes, a járási parancsnok Nagy Lajos
alezredes, a városi parancsnok pedig Szabó György alezredes. Sorsukról több tanulmány
született.”681

15.14. „A Babakelengye akció” mozgalom
„Egy nyílt levelem jelent meg a Szív újságban. A cikket 1943. augusztus 6-án, első
pénteken írtam a Szív Főszerkesztőségének Budapestre.”
Így kezdődött… Aztán jöttek a csomagok, hozták a kis és nagyobb ruhákat. Száz
csomag jött egy-két hét alatt össze. Valami csodálatos hatása volt az ország minden
részében ennek a nyílt levélnek – tudhatjuk meg az országos méreteket öltő Bakalengye
akcióról szóló korabeli tudósításból.
Az akcióról „Élelmesség” címen az Egyházi Lapok is megemlékeztek. Felfigyelt rá
az országos Actio Catholica is, külön füzetet is kiadott erről, s a gyűjtéshez 3 gyűjtőhelyet
jelöltek ki: Budapest, Kolozsvár és Nagyfödémes gócponttal. Az A.C. alelnöke rádióelőadást is tartott, az A. C. elnöke, Mihalovics Zsigmond682 prelátus pedig vezércikket írt
a Magyar Katolikus Akcióba „… mert pólyába takarták” címmel. A rádióelőadás az A.C.
vándorcsecsemő-kelengye mozgalma c. füzet bevezetőjét ismertette a következőképpen.
„Babakelengyét a kismagyaroknak!
Több sokgyermekes családanya azzal a kéréssel fordult pár hónappal ezelőtt Borsos
Mihály nagyfödémesi plebánoshoz, hogy leendő gyermekeik részére szerezzen valahonnan
babakelengyét, mert nem tudják 6-ik, 7-ik, sőt megszületendő 9-ik gyermeküket mibe
680
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csavarni. A plebános kénytelen volt megállapítani, hogy az illetékes hatósági szervek
ezirányban csak igen korlátozott segítséget nyújthatnak, s ezért az egyik hitbuzgalmi
hetilap, A Szív683 olvasótáborához fordult. Felhívásában arra kérte a lap olvasóit, hogy
küldjék el a szekrények alján kedves emlékként őrzött babaruhákat, mert így kis magyarok
életét mentik meg velük.
Már ennek a hetilapban közölt kis felhívásnak is igen megható kedves eredménye
volt. Intelligens és egyszerű édesanyák küldték el gyermekeik használt babaruháit. Volt, aki
első leendő kisgyermekének kelengyéjét felezte meg és küldte el… Mikor drága honvédeink
azért harcolnak, hogy az itthoniaknak nyugalmát és megélhetését biztosítsák, akkor nekünk
kötelességünk idehaza, hogy egymáson tehetségünkhöz képest segítsünk… Én magam is
6 élő gyermek anyja vagyok – írta egy bányász felesége – és megértem, mi az, ha nincs!…
Többet szerettem volna küldeni, de még csak 3 éves asszony vagyok, és már két gyermekem
van…
Így írnak az említett hetilap olvasói. Soraikból kicsendül a magyar gyermek
szeretete s a kötelesség érzete vele szemben. Mivel több helyről jelentették a Magyar
Katolikus Akció központjának, hogy a leendő kis magyarokat nagyon sok családnál nem
várja rendes babakelengye, azért a fenti nagyfödémesi babakelengye akciót az Actio
Catholica Országos Szociális és Karitatív Szakosztálya országos vándor-babakelengye
mozgalommá óhajtja kibővíteni. Azzal a forró kérelemmel fordul tehát az ország
édesanyáihoz, és minden lakosához, tegyenek hitvallást a magyar gyermek szeretete mellett.
Nézzék meg mindenütt a szekrények fiókjait – egyszerűbb és gazdagabb helyen egyaránt –
és amit találnak, régi babaruhákat és már nem használt, divatját múlt ruhaneműket, vagy
bármiféle fehérneműt, szedjék össze és juttassák el az alább közölt gyűjtőhelyekre…”
„A Szent Szív azonban még továbbment a reklámcsinálásban. Újságok cikkeztek az
ügyről, és Doma Ervin újságíró, volt osztálytársam az egyik kat. napilapban, a Nemzeti
Újságban hatalmas interjút közölt rólam Egy mátyusföldi magyar község küzdelme az
életért – Látogatás a babakelengye-mozgalom elindítójánál Nagyfödémesen címen, amely
a Nemzeti Újság 1944. március 3-ai számában jelent meg” – tudhatjuk meg továbbá
a tudósításból.
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Megjelent még Záreczky István káplán tollából az Érsekujvár és Magyar Vidék
c. újságban „Babakelengye kellene!” cím alatt egy nagyon kedves vezércikk, továbbá
a Magyar Katolikus Akció 1944. januári számában „Szociális élet egy Pozsony megyei
faluban” címmel Várnagy Mihály érsekújvári megyei szociális gondozó tollából. Röviden
számos más újság is megemlékezett az akcióról. Kiadtak egy plakátot is, amely Budapesten
volt kiragasztva, de Nagyfödémesre is megküldték.684

16. Összegzés
A Felvidék visszacsatolásának ötödik évfordulója alkalmából gróf Révay István
felsőházi tag, a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület ügyvezető elnöke az alábbi nagy
jelentőségű beszédet mondta a rádióban, amely Őszinte beszéd685 címmel hangzott el.
Ebben több mindenre rámutatott, és elemezte az elmúlt időszakot.
A nemzeti öntudat és a lelkek kellőfokú ellenálló képessége kialakításának
előfeltétele az általános és nemzeti ismeretek terjesztése volt. A megfelelő nemzeti öntudat
csakis kellő műveltségi színvonal esetén érhető el – ez volt az a felismerés, amely
a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület (SZMKE), valamint a Kárpátaljai Magyar
Kultúregyesület vezetőinek munkáját irányította. A két országos egyesület ennek
megfelelően a községi és városi helyi szervezetek hálózatára épült fel. A központilag
szolgáltatott ismeretterjesztő előadásanyag mellett, amely elsősorban magyar történelmi
tudatot és tárgyilagos magyarságszemléletet közvetített, a hangsúlyt a helyi szervezetek
öntevékenységére fektettük. A kisemberek és az ifjúság így vált cselekvő részesévé
a társadalmi kultúrának. A szokatlan mértékben elterjedt műkedvelő színjátszás a legkisebb
magyar faluban is fenntartotta a magyar szót és közvetítette a magyar szellemet: a magyar
dalt, viseletet, táncot. A Csallóköz, Mátyusföld, Gömör és a Bodrogköz egyszerű népe
kerekedett fel, hogy részese lehessen a megjelent tízezrek félelmetes kiállásának. Milyen
keserűen nehéz küzdelmet kellett vívni a lélekvásárlás ellen! Legszegényebb magyar
testvéreink gyermekeit ruhával, lábbelivel, tanszerekkel és pénzzel csábították be idegen
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ajkú iskolákba. Ezer és ezer kismagyar lélek kallódott volna el, ha szervezett fölvilágosító
munkát nem állítjuk velük szembe. De egyben hódolat illeti azon névtelen szegény magyar
szülőket is, akik szilárdan állták a csábító rohamokat. Ez is harctér volt s ennek
a harctérnek is voltak hősei. A kulturális aprómunkából a felekezeti jellegű szervezetek
ugyancsak kivették részüket. Hány ifjúsági szervezet tartotta ébren a magyar szellemet,
mennyi lerongyolódott, elhagyott magyar munkásifjú nyert testi és lelki megerősítést nyári
munkapihentető táboraiban! Hosszú évekig kellett várni egy-egy alapszabály jóváhagyására. Az elődök mégis megalkották a Társadalmi Egyesületek Országos Szövetségét,
melynek tagegyesületei jelentős magyar kulturális munkát végeztek. Még most is
visszacsendülnek az Országos Dalosszövetség híres dalosversenyeinek magyar dalai,
melyek felfrissítették a lelket. Mikor a testi vagy szellemi munkától megfáradt kisebbségi
magyar a leírt magyar szó olvasásában üdülést keresett, olyan lapokat, könyveket és
folyóiratokat tudtak a kezükbe adni, amelyek a magyar lelkiséget sugározták. Az akkori
irodalmi élet nem törekedett az elkülönülésre, ellenkezőleg, mindig az egységes,
egyetemes, oszthatatlan magyar irodalmat hirdette és ápolta! Irodalomban sohasem volt
a visszacsatolt területek és az anyaország között trianoni határ. Ez a szempont lebegett
előttük, amikor a határzár miatt önálló könyvkiadást szerveztek meg a Kazinczy
Könyvkiadó Szövetkezet életre hívásával Kassán. A testedzés ugyancsak olyan területnek
látszott, melynek önálló szervezését kezünkbe kellett vennünk. A testedzés szerepe a mai
társadalmi életben olyan helyet foglal el, amely a közösségi szervezés szempontjából
semmiképpen nem elhanyagolható. Annál kevésbé a kisebbségi életben! A Csehszlovákiai
Magyar Testnevelő Szövetség megteremtésével elérték azt, hogy a kisebbségi sportoló
eredményei mindig magyar sikert, mindig magyar eredményt jelentettek. A különféle
sportágak magyar bajnokai, versenyei a kisebbségi társadalmi élet jelentős megnyilvánulásai voltak. Itt kell megemlékezni Szepessy György riporterről is, aki a szlovenszkói
Szklabonya, azaz

Mikszáthfalva szülöttje.

Velük

együtt

bizonyára visszaidézik

emlékezetükbe az akkori harcos ifjúsági életüket azok a volt felvidéki fiatalok is, akik
annak idején megjárták Prága, Brünn és Pozsony főiskoláit. Ők tudják legjobban, mit
jelentett a kisebbségi magyar diák keserű kenyere. Ez a nemzedék különösen kiállta
a próbát. Az idegen nyelvű tanulás súlyos nehézségei mellett szerezte meg diplomáját,
s emellett volt ereje és erkölcsi elszántsága arra is, hogy a kisebbségi építő és nemzetmentő
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munkából is kivegye részét. A körülötte ólálkodó világnézeti útvesztők közt biztonságosan
jutott diadalra a nemzeti irány, amelyből jelentőségében kiemelkedett a Prohászka Körök
szövetsége. Ezeket a fiatalokat az idegen város sohasem szakította el szülőhelyüktől,
s mindenkor vállalták származásukat. Felvidéken is gyakran hangzott fel az országjáró
cserkészek dala, s az esti tábortüzek jelezték az elszármazott értelmiségiek és a nép
szétválaszthatatlan közösségét. Folytathatnánk a megemlékezést további átfogó szervezeteinkről, melyeknek összessége adta meg a szervezeti élet teljességét: az Általános Magyar
Tanítóegyesület, a két színpártoló egyesület, a Magyar Újságírók Uniója, a Szülők Szövetsége, a Magyar Akadémikusok Szövetsége, a Mensa Académica, a Magyar Tanárok Egyesülete, a Cserkészszövetség Magyar Alosztálya, a Középiskolai Önképzőkörök Szövetsége,
a Gyermekvédő és Szünidei Nyaraltató Egyesület, mind, mind a maguk vonalán támogatták
és erősítették a magyar fennmaradást. A csehszlovák „demokrácia” gazdasági téren
vigyázott legjobban arra, hogy a magyar fejlődést gúzsba kösse, és önálló gazdasági
szervezkedésünket megakadályozza. Galánta volt az a pont, ahol a jeget megtörték, mert
a Hanza Szövetkezeti Központ neve ma már történelem. Felépítésében elejétől fogva
a kristálytiszta szövetkezeti eszme uralkodott.
Dióhéjban így jellemezhető a visszatérés utáni időszak.
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IV. Jogfosztottan – 1944. augusztus 29. – 1948. október 25.

1. Bevezetés
A csehszlovák belpolitikai élet hullámzásának egyik állandóan visszatérő motívuma
a szlovák püspöki kar államhűségének problémája. 1947-ben, amidőn egyrészt a társadalmi
gazdasági ellentétek kiéleződése, másrészt a hagyományos szlovák-cseh viszály igen nagy
gondot okozott az alkotmányozó nemzetgyűlések és a koalíció csúcsszervezetének,
a Nemzeti Frontnak, a szlovák katolicizmus egyházi vezetőinek politikai analízise nagy
fontosságot nyert. A szlovák politikai mozgalmak történetében központi helyet foglalt el
a mindig katolikus színezetű autonómizmus. Ez a felismerés főként az önálló Szlovák
Köztársaság viszonyaira vonatkozott. Kétségtelen, hogy az önálló szlovák államiság
kialakításában és fenntartásában oroszlánrésze volt a szlovák katolicizmus egyházi
vezetőségének. A szlovák főpapságnak ez a tagadhatatlan szerepe a szlovák tömegek
szimpátiáját váltotta ki, ugyanakkor a csehszlovák államegység hívei árulóként bélyegezték
meg őket. A szlovák hierarchia politikai hovatartozásának kérdése az elmérgesedett
alkotmányjogi viták sodrában külön jelentőséget kapott. 1947-ben Josef Berán prágai érsek
audiencián fogadta a szlovák újságírókat, és a tőle megszokott indiszkrécióval lerántotta
a leplet a szlovák püspöki kar politikai megbízhatatlanságáról. Ezt követően Nagyszombatban a szlovák klérus szűkebb összejövetelt tartott, amelyen megtárgyalták a Berán
kijelentései után keletkezett helyzetet, és óvintézkedésekről tanácskoztak arra az esetre, ha
netán Berán mégiscsak le akarná valamilyen formában váltatni a szlovák püspöki kart. Az
ülés utóbbi szakaszában Lazík Ambrus686 nagyszombati általános helynök már nem vett
részt. Róla ugyanis köztudomású, hogy püspökjelöltként nem akart a kormány kegyvesztettje lenni. Az említett audiencián Berán érsek rendkívül csodálkozott azon, hogy a szlovák
püspökök a köztársaság iránti hűségesküt mind ez ideig még nem tették le. A szlovák
nyelvű katolikus sajtó – Katolícke Noviny 1947. június 29-ei száma azután nagy cikkben
állította előtérbe a szlovák püspökök államhűség esküjét. A cikk utalt a Szentszék és
Csehszlovákia között létesült egyezmény, az ún. Modus Vivendi V. cikkelyére, amely
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lényegében azt mondja, hogy a püspökök a Szentszék által történt kinevezésük és
beiktatásuk közötti időben kötelesek letenni a csehszlovák állam iránti hűségesküjüket.
A szlovák püspökök Škrábik András besztercebányai püspök kivételével, valamennyien
még az első csehszlovák köztársaságban hűségesküt tettek. A szlovák egyházjogászok
felfogása szerint a jogi kontinuitás a mostani és a régi Csehszlovákia között nem szakadt
meg, ennél fogva csupán az önálló Szlovákiában kinevezett Škrábik András püspök
államhűségi eskütételének meg nem történtéről lehetne vitatkozni. Erre vonatkozóan
a szlovák egyházjogászok azonban a Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi augusztus 23-án
kelt 99/45 számú rendeletét idézik, mely az állami és közalkalmazottak igazolásáról
intézkedik. Védekezésüket az idézett rendelet 4. §-ának 14. bekezdésére alapozzák, amely
a következőképpen hangzik: „Az esküt az iskolaügyi megbízott meghatalmazottjának
kezébe teszik le, amelynek szövegét a megbízott határozza meg az egyházi főhatóságok
véleményének meghallgatása után.“ A vonatkozó rendelet alapján az igazoláshoz és az azt
követő eskütételhez szükséges kérdőíveket az érdekelteknek idejekorán kikézbesítették.
S a szlovák püspökök a Katolícke noviny 1947. június 29-ei számának állítása szerint az
előbbi kötelességnek mind eleget tettek. Mivel azonban – folytatja a lap – az igazolási
eljárás eredményéről Škrábik püspököt mind ez ideig nem értesítették, ennélfogva részéről
az állameskü letétele nem történhetett meg.687
Rozsnyón nem sokkal szabadlábra helyezését követően 1945. február 22-én meghal
a csehszlovák hatóságok által őrizetbe vett, s letartóztatása alatt testileg és lelkileg
meggyötört Bubnics Mihály rozsnyói római katolikus püspök.
A huszadik században utoljára Serédi Justinián bíboros-hercegprímás, Deáki
szülöttje adott ki a visszacsatolt területekre vonatkozó egyházi jelentést, de ezt követően
1945. március 29-én Esztergomban meghalt.688 Halálának körülményei mind a mai napig
vitatottak.
Pobožný Róbert rozsnyói püspök Jozef Beran prágai érsekhez intézett levelében
1947. január 9-én közbenjárását kéri, hogy legalább a szokatlanul erős téli hidegben
szüneteltessék a szlovákiai magyarok csehországi deportálását.
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Csárszky József kassai püspök 1947. február 27-én levélben értesíti Szlovákia római
katolikus püspökeit arról, hogy tudatta a politikai pártok titkárságaival, hogy a pártoknak
nincs joguk beavatkozni az istentiszteleti nyelv kérdésébe.
Jantausch Pál nagyszombati püspök a Szlovák Katolikus Püspöki Kar689 nevében
Edvard Beneš köztársasági elnökhöz, Jan Masaryk külügyminiszterhez és a Szlovák
Nemzeti Tanács Elnökségéhez intézett memorandumában 1947. február 1-jén tiltakozik a
magyar lakosság csehországi deportálása ellen. Az akciót a zsidók elhurcolásához
hasonlítja,690 s arra figyelmeztet, hogy a 88/1945. sz. elnöki dekrétum, amelyre hivatkozva
a „toborzást” végzik, nem ad lehetőséget egész családok, köztük aggastyánok, terhes nők és
gyermekek erőszakos elhurcolására és a deportáltak vagyonának elkobzására.
A Nemzeti Front galántai járási akcióbizottsága 1948. február 27-én a járás területén
azonnali hatállyal betiltja a magyar nyelvű istentiszteleteket. Lazík Ambrus nagyszombati
apostoli kormányzó március 18-án a Belügyi Megbízotti Hivatalhoz intézett levelében
tiltakozik a rendelkezés ellen, ennek ellenére 1948 nyaráig a járási akcióbizottságok DélSzlovákia számos járásában foganatosítanak hasonló intézkedéseket.
Dr. Tiso a kivégzése előtti utolsó óráit egy pozsonyi kapucinus-rendi szerzetes
társaságában töltötte, akinek a mellékelt szlováksághoz címzett üzenetet mondta tollba:
„Üzenem a szlovák népnek, hogy ezen áldozat szellemében, amelyet érte hozok,
legyen egységes és összetartó a nagy alapigazság követésében: Istenért és a népért,
mindenütt és minden tekintetben. Ez nem csak egyértelmű célja a szlovák történelemnek, de
a kimondott parancsa is, amelyet természetesen a nemzet minden egyes tagjába beoltott.
Ezt a törvényt követtem egész életemen át, és ezért tartom magam elsősorban ezen isteni
törvény mártírjának. Másodsorban a kereszténységnek a bolsevizmus elleni harca mártírjának érzem magam, ez ellen védekeznie kell a nemzetnek nemcsak keresztény jellege miatt,
hanem a további jövője érdekében is. Úgy, ahogy kérlek benneteket, hogy imáitokban
emlékezzetek meg rólam, úgy fogok én is könyörögni értetek a mindenható Jó Istennél, hogy
áldja meg a szlovák nemzetet a nemzetéért folyatatott életharcában, hogy a szlovák nemzet
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PETRÁNSKY, Ivan A.: Slovenský episkopát 1945-1948. In: Duchovný pastier. SSV, Trnava, LXXXXIII
(2012. 1-2.) 73-80.
LIPSCHER, Ladislav: Židia v slovenskom štáte 1939-1945, Print servis 1992.
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maradjon meg mindig hűséges és odaadó fia Krisztus Egyházának. 1947. IV. 18., 3 órakor
reggel.”691
Jön a végzetes óra, 1947. április 18-a, hajnali 4 óra... Introibo ada altare Dei... Ad
Deum qui laetificat luventutem... válaszolja a fia. Akinek csak módjában áll, siet részt
venni az utolsó áldozatban. Könnyek gördülnek az arcokon végig, és a szív hallgat néma
fájdalmában. Ő nyugodt és méltóságteljes. Következik az átváltozás perce. A Legszentségesebb Oltáriszentséget felemeli és tartja, sokáig tartja, míg csak bírja. Még tovább, mint
az áldozásnál. A körülötte térdeplők mereven néznek, hangos sírásban fakadnak ki és így
megzavarják őt Tanítójával való beszélgetésében. Még… Ite missa est. Az utolsó áldás és
azután az üzenet számodra: Üdvözöljétek szlovák népemet, áldom őt, ne sírjon utánam és
imádkozzon érettem, de még inkább hozzám, mert hiszem, hogy mártírként halok meg,
nemzetemért, szlovák hazámért, a katolikus ideákért. Ártatlan vagyok és ezért nyugodtan
nézek a halál szemébe. Kegyelemnek tartom, hogy így halhatok meg, mert az égből jobban
fogok tudni rajtatok segíteni, mint itt a földön. Áldd meg nemzetemet Atya, Fiú és
Szentlélek, Amen. – Az utolsó lépések a folyosón keresztül az udvarra. A szív nyugodt.
A szemek elszántságot árulnak el. Az emelt fő sérti azokat, akik szívesebben látnák őt
letörve, de nem. Az áldozat csodálatos módon nyugodt és méltóságteljes. Még egyszer
elhangzik a halálos ítélet, futó mosoly az elítélt arcán, és nyugodtan odalép a végzetes
fához. A pap előreimádkozik latinul és Ő válaszol. Most hozzálép a hóhér és meg akarja
kötözni kezeit. Az atya büszkén kihúzza magát és határozottan felszólal: Ne érintse meg ezt
a kezet, mert ez szent, most tartottam benne Krisztust és ezért nem méltó hozzá a bilincs.
Sok mindent megengedtem, de a kezem tiszta, és ezért utolsó pillanatig abban a keresztet
fogom tartani. A kemény hóhér is visszalépett és szabadon hagyta a kezeket. Erre
megkötözték lábait. Mikor már a kötél átfogta a nyakát, mereven nézett az ég felé, s a hideg
futotta át a jelenlévőket, amikor hallották az utolsó szavakat: Uram, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják mit cselekszenek. Még összeszorította a fogát, hogy a teste ne legyen
elcsúfítva, görcsösen megadta az áldást a jelenlévőknek, és egy percen belül elvesztette
eszméletét. A kereszt a földre esett, a pulzusa még 7 percig vert. Fél óra múlva levették
a testét és Prágába telefonáltak, hogy mitévők legyenek vele. A válasz a következő volt:
691

MOL: IX-J-1-a, 28.d. III-82. Prága. 1947. május 12. Tiso elítélési jegyzőkönyve. 1947. április 18. A cseh
katolikusok Tiso kivégzéséről. Pozsony. 1947. május 17.
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„Brünnbe a krematóriumba.” Szemfényvesztésül kiástak két gödröt a temetőben. Délután
négykor már gyülekeztek az emberek koszorúkkal, és erre eljöttek a cseh testőrök lovakon,
hogy széjjelzavarják őket. Kb. 800 ember imádkozta este 11 óráig hangosan a litániát. Egy
pap volt elrejtőzve a bokor mögé, hogy legalább a gödröt megszentelje, mert még a papot is
megtagadták tőle. Azután megállapították, hogy reggel 7 órakor elvitték, elszállították
Brünnbe. A pozsonyi temetőbe más koporsót vittek, és éjjel 2 órakor formális temetést
rendeztek. A bániak (Bánovce nad Bebravou), akik kérték a halott testét, állítólag
szégyenszemre üres koporsót kaptak. A lelkiismeretnek mindenhol van szeme és Isten
malmai lassan, de biztosan őrölnek. Tisoval írjuk az 1947 évet692, aki művelt pazmaneita
volt.

2. Az állampolgárságukat elveszített magyar papok
Kassán az Edvard Beneš által 1945. április 4-én kinevezett csehszlovák kormány
1945. április 5-én nyilvánosságra hozza programját, az ún. kassai kormányprogramot,
amely a kollektív bűnösség elve alapján kilátásba helyezi a magyar és német kisebbség
felelősségre vonását, csehszlovák állampolgárságától való megfosztását, vagyona lefoglalását és ún. nemzeti gondnokság alá helyezését, mezőgazdasági tulajdona elkobzását s a német és magyar iskolák bezárását. (34. Az állampolgárságukat elveszített magyar papok693)
A Nyugat-Európába és az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt csehszlovákiai
magyar értelmiségiek, politikusok a csehszlovákiai magyarság érdekképviselete céljából
1950 folyamán megalakítják a – tevékenységét később az USA-ban folytató –
Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmányát. Elnöke Szilassy Béla,694 egykori prágai
nemzetgyűlési képviselő, alelnöke Hites Kristóf bencés szerzetes,695 főtitkára Szilárd
Marcell, a Magyar Párt volt főtitkára.
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MOL: IX-J-1-a, 28.d. III-82, Tiso utolsó órái. A Tiso, dr.-nak utolsó lelki vigaszt nyújtó páter H.
kapucinus-rendbeli szerzetes fenti tárgyban elkészített leírása, Pozsony 1947. május 23.
Directorium, SSA Tyrnaviae, 1946. december 31. II, uo. I-XVI.
ANGYAL Béla: Dokumentumok az országos keresztényszocialista párt történetéhez 1919-1936, Fórum
Kissebségkutató Intézet, Lilium Aurum Könykiadó, Somorja-Dunaszerdahely, 2004. 517.
A Pannonhalmai Szent Benedek-rend névtára 1802-1886, Szécsényi Nyomda, Győr, 1986, 205.
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3. Magyarországra menekült, kiutasított vagy kitoloncolt papok
1945. április 24-én a magyar kormány a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz intézett szóbeli jegyzékében tiltakozik az őshonos magyar lakosság, többek között Tost Barnabás kassai római katolikus lelkész Csehszlovákiából való kiutasítása ellen. Április 28-án
hasonló tiltakozó jegyzéket intéz a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz Madarász István
kassai római katolikus püspök kiutasítása ügyében.696
A magyar kormány a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz intézett szóbeli
jegyzékében 1945. július 25-én tiltakozik a magyar katolikus papok tömeges kiutasítása
ellen Csehszlovákiából, s felkéri, hogy járjon közben a csehszlovák kormánynál a kiutasítások megszüntetése érdekében. A magyar kormány ugyancsak a Szövetséges Ellenőrző
Bizottságnál tiltakozik a magyar tanítók állami szolgálatból való elbocsátása miatt, aminek
következtében 2 ezer tanító marad állás, 100 ezer magyar gyermek pedig iskola nélkül.
Felkéri a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot, hasson oda, hogy a prágai kormány
hatálytalanítsa a magyar tanerők elbocsátását, s engedélyezze a magyar tannyelvű elemi és
középfokú oktatást.
Hatalomátvételüket követően 1944 őszén a nyilasok, ill. a Gestapo letartóztatnak
több felvidéki közéleti személyiséget is, többek között a nagyidai Schell Péter bárót,
a Lakatos-kormány október 12-én kinevezett belügyminiszterét, Kassa és Abaúj-Torna
vármegye főispánját: Alapy Gáspárt,697 Komárom nyugalmazott polgármesterét: az
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POPÉLY Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992, Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja, 2006. 58., MOLNÁR IMRE – SZARKA LÁSZLÓ: Otthontalan emlékezet, MTA
Kissebbségkutkató Intézet Komárom, 2007. 217-226.
Alapy Gáspár (1880-1944) Komárom szülöttje főiskolai tanulmányait Pozsonyban fejezte be.
Szülővárosába visszakerülve hivatalnokként tevékenykedett az első világháborúig. 1921-ben átment
a mai Dél-Komáromba, majd 1928 májusában Komárom szabad királyi város polgármesterévé
választották. A város fejlesztésében a korabeli Magyarországon szinte egyedülálló eredményeket ért el.
Az akkori sajtó elismeréssel írt róla. Ő volt a Komáromi Római Katolikus Autonóm Egyházközség
elnöke. 1938 után az egyesített Komárom szabad királyi város polgármestere lett. A második világháború
nehéz éveiben városa nyugalma felett őrködött. Támogatta Magyary Zoltán és Teleki Pál miniszterelnök
németellenes politikáját. A zsidók ügyeiben eljárt Serédi Jusztinián hercegprímásnál, 1944-ben a nyilasok
letartóztatták, mert megakadályozta, hogy Komáromban zsidó gettót hozzanak létre. Ezért Jaross Andor
miniszter ellensége lett. A komáromi Csillagerődben raboskodott, majd koncentrációs tárborba hurcolták,
ahol elpusztult. Neve, amelynek a város legnagyobb politikusai között lenne a helye, méltatlanul
feledésbe merült.
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érsekújvári Berecz Kálmánt,698 a Sarló mozgalom egyik alapítóját, Nyitra és Pozsony
vármegye főjegyzőjét, valamint Király József csicsói római katolikus esperest, egykori
prágai nemzetgyűlési, majd magyar országgyűlési képviselőt. Az elhurcoltak közül Berecz
és Király 1944 decemberében megszökik, Schell 1945 májusáig németországi
koncentrációs táborokban raboskodik, Alapy pedig 1945. február 5-én Dachauban életét
veszti.

4. Bebörtönözött papok
A szóban forgó időszakban bebörtönzött papokról szólnak az alábbi szemelvények:
1945 karácsonyán a szlovákok egy csoportja Jasanec nevű kárpitos vezetésével
megjelent a plébánián, s egy harminc aláírással ellátott papírlapot nyújtott át a plébánosnak,
az aláírók a szlovák nyelvű istentiszteletet követelték. Követelésüket azonban a plébános
elutasította, mivelhogy az aláírások száma a kanonikus 60 számnak csak a fele volt.
A reszlovakizáció évében, 1946-ban vádat emeltek Vöröss János plébános699 ellen.
Bűne az volt, hogy 1938-ban Tallóson ő fogadta a bevonuló magyar hadsereg katonáit, és
a templomban a Duna innenső oldalán élő magyarok túlsó oldalra vetett sóvárgó
tekintetéről prédikált. Még tanút is sikerült ellene előállítani. A Galántán lefolytatott
tárgyaláson a bíróság a vádlottat hét hónapi szabadságvesztésre ítélte. 1946. július 18-tól
1947. február 17-ig a pozsonyszentgyörgyi (Jur pri Bratislave) táborban ülte le büntetését
Paxy László700 egyházfai plébános, aki 1946. szeptember elejétől 1946. november 12-éig
ugyanebben az internálótáborban volt. A „Testvérek Krisztusban” című könyvében így
emlékezik meg erről: „Velünk volt Vöröss János bácsi, tallósi plébános, egy szent életű,
aranyszívű pap. Igazán nem tudom, mit véthetett, kinek állhatott útjában ez az ember, aki a
légynek sem tudott ártani, akinél szelídebb embert el sem tudnék képzelni.”701
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5. A Csehországba deportált magyarok körében működő papok

1947 tavaszán a katolikus, a református és az evangélikus egyház a pozsonyi
Magyar Meghatalmazott Hivatalával együttműködve Csehországba küldi papjait a deportált
magyarok lelki gondozásának ellátására – köztük a református Tóth Kálmánt és Szabó
Antalt, az evangélikus Smíd István Lehelt és Mathaeides Gyulát, valamint a katolikus
Pethő Károlyt.702 Burián László703 korosi káplán, Cseri István704 nagymegyeri esperes,
Czigány Imre705 gútai káplán decemberben pár hetet, Drozdy Gyula706 ipolyszalkai
plébános nyáron egy hónapot, Fehér Damáz707 bencés tanár tavasszal két hónapot, Győri
Miksa708 egyházgellei plébános egypár hetet, Havasy Gyula709 ekecsi káplán, Horváth
Károly710 bakai plébános hívei között pár hetet, Koller Gyula711 éresekújvári káplán, Lénár
Lajos712 melleki adminisztrátor tavasszal két hónapot, Mészáros Gyula713 szentmihályi
káplán nyáron pár hetet, Molnár József714 alistáli plébános tavasszal, ősszel két hetet, Fehér
Damáz715 bencés tavasszal két napot, nyáron egy hónapot. Szepessy (Nemcsik) Valter716
bencés tanár nyáron egy hetet, Szőcs Béla717 felbári plébános pár hetet, Vida Tivadar718
pozsonypüspöki káplán tavasszal egy hónapot töltenek a deportált hívekkel Csehországban.
Prágában majd Dvůr Královén működtek, több helyen miséztek, prédikáltak, gyóntattak és
készültek
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Directorium, SSA, Tyrnaviae, 1946. december 31. XI. – kiutasított szenci plébános.
uo. II.
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A Pannonhalmai Szent Benedek-rend névtára 1802-1886, Szécsényi Nyomda, Győr, 1986. 150.
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uo. XV.
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a húsvéti ünnepekre.719 Az egyházak ezzel párhuzamosan levélpasztorációs munkát is
szerveznek.
Erről a nehéz időszakról tanúskodnak az alábbi rendelkezésünkre álló levélrészletek
is: „Messzeszakadt kedves Testvéreim! Bízunk azért a jó Istenben és reméljük, hogy minden
vihar elmúlik egyszer és kisüt a nap. Addig is, amíg haza jöhetnek sok kegyelmet, erőt,
egészséget, türelmet és a jó Isten segítségét kívánom. Az 1947-es évre egészséget,
kegyelmet, viszontlátást kívánva üdvözlöm Mindkettőjüket szeretettel Cséfalvay József pléb.
hely. Kéménd, 1947. január 4.“ 720
„Az itthon maradottak semmi bántódásban sem részesültek. Remélem, hogy
a jövőben sem. Különösen a második transzportból nagyon sokan elbújtak és hál‘ Istennek,
semmi bajuk. Most még nem lehet tanácsot adni, de ha lehet: minden módot ragadjanak
meg, hogy hazajöhessenek.
A csehek sosem voltak valami nagy keresztények. Hiszen még a szentjeik is
vértanúk, akiket hol király, hol testvér gyilkolt vagy gyilkoltatott meg. Az üres templom nem
újság számomra, mert eleget beszél róla a cseh sajtó. A gyerekek csúfolódását is viseljék
türelemmel, mert úgy sem tehetnek ellene semmit. Legfeljebb panaszt a szülőknél.
A Pétert meg a Jusztit is üdvözlöm. Az apjuk elment meglátogatni őket. Lehet, hogy
Magukkal is találkozik.”
Újváry Zoltán, egy gömöri iskolaszéki világi hívő könyvet írt a csehországi
kitelepítésről, amelynek üzenete napjainkban is tanulságos. A gömöri magyar paraszt
ember a vidéki magyarság emelkedett népi vallásosságát, hitvilágát, istenképét mutatja be.
A színtiszta lévárti katolikus magyar parasztember a szlovákiai magyarság Jóbjaként áll
elénk, aki a lélek kálváriáját járja meg az összes gyötrelmes stációjával. Lévárt falu
iskolaszék elnöke, és mint ilyen a Csehországba deportáltak közé kerül. A falu végén
elbúcsúzik a Nepomuki Szent János szobrától, pedig éppen annak szülőföldjére késztetik…
A vasúti szerelvény a zarándok egyházat juttatja eszünkbe, amikor felcsendül az ének: Óh
ne búsulj föld árva gyermeke… A templom, a kereszt mélyen beleágyazódott
tudatalattijába, olyannyira, hogy a legstabilabb pontoknak érzi azokat a messze idegenben
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Gyónási cédula csehül, magyarul. In: VARGA László: Cseri István Esperes 1903-1959, A Nagymegyeri
Római Katolikus Plébánia, 2008. 23-25.
Levélrészlet Tóth Imrének. Római Katolikus Plébániai Levéltár Kéménd., MOLNÁR Imre – VARGA
Kálmán: Hazahúzott a szülőföld... Püski, Budapest, 1992. 74-80.
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is. Anyanyelvén mondja az imát, a csehek is anyanyelvükön, de kommunikálni nem
tudnak. Még a pap sem tud magyarul szólni a kitelepített gyermekekhez. A gyermekek is
anyanyelvükön imádkoznak, ahogy édesanyjuktól tanulták. „De a kudarc mégsem tört meg
bennünket” – jelenti ki. A józan paraszt ember leleménye bámulatos, amikor a prágai
diplomáciai köröket keresi fel. „Hontalan életünk nagy eseménye volt, amikor eljött
hozzánk a csányi római katolikus magyar plébános. A rozsnyói püspöktől kapott engedélyt
arra, hogy eljöjjön a szülőföldjéről elhurcolt magyarokhoz. A templom zsúfolásig megtelt.”
– írja. Majd később ezt is leírja: „A disznóólban is boldogok vagyunk, ha együtt van
a család.” A vasárnap fontosságáról soha nem feledkezik meg, honfitársaival találkozik
a templom előtt. Szülőfalujába való visszatérést így írja le: „Nepomuki Szent János
szobránál levettem a kalapomat. Az Úr Jézus keresztjét öleli magához egy kis téglafülkében
századok óta a falu helységnévtáblája mellett.” Ez a könyv721 akár nagyböjti lelki
olvasmánynak is ajánlható.

6. Egyházi tartomány, személyi beosztás

A korabeli dokumentumok jelentéseikben rámutatnak a támadások valódi hátterére,
amelyek a szlovák püspökök politikai személyiségével kapcsolatosak. De nézzük
közelebbről, mi is volt a helyzet akkoriban e téren az egyes püspökök és püspökségek
tekintetében.
Dr. Jantausch Pál a nagyszombati adminisztratúra püspöke, élemedett koránál fogva
kívül esik a politikai küzdőtértől. Helyette a már korábban említett Lazík Ambrus
tevékenykedik, aki püspökké való kinevezése érdekében rendkívül ügyesen taktikázik,
illetve Holovič Izidor722 spirituális, aki magyar egyházi ügyekben rosszindulatúnak
bizonyult.
Dr. Karol Kmeťko nyitrai érsek idős korára való tekintettel szintén nem számít már
politikailag aktívnak. Egykor csehszlovák érzelmű volt, a Tiso-rezsim idején néhányszor
szembehelyezkedett az államhatalommal, legújabban azonban autonómista felfogásról tett
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UJVÁRY Zoltán: Szülőföldön hontalanul. Magyarok deportálása Csehországba. Vox Nova Rt., Pozsony
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Schematizmus, 1948. 339., BEKE, 2008. 278.
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tanúbizonyságot. A Tiso-per utolsó stádiumában őt is kihallgatták. Igor Daxner tanácselnök
feltett kérdésére kijelentette, hogy a szlovák igényeknek legtermészetesebben az önálló
államiság felelne meg, de ha már ez így nem lehet, akkor bele kell nyugodniuk a mai
helyzetbe. A csehszlovák társaság elnökségének ezt követő audienciáján aztán Beneš
Lettrich üdvözlő szavaira válaszolva kijelentette, hogy a cseh nép biztonsága megköveteli
a Szovjetunióval való közvetlen határokat, hozzáfűzve, hogy a szlovákok állami elhelyezkedésére nézve csak két lehetőség van: Csehszlovákia vagy Szovjetunió. Egyébként
a püspök a vádlottal a nemzeti bizottság legnagyobb megrökönyödésére kezet fogott.
Dr. Michal Buzalka,723 az önálló Szlovákia volt tábori püspöke, akkortájt
a pozsonyi nagyszeminárium rektora. Múltja miatt a felszabadulás után kb. 5 hónapig
börtönben volt.
Csárszky József724 kassai püspök, aki a második világháború folyamán Madarász
István előtt egy ideig a püspöki szék betöltője volt, magatartása és ingadozása Horty és
Tiso között ismeretes.
Ján Vojtaššák szepesi püspök politikai múltja miatt a felszabadulás után két-három
hónapot börtönben töltött. A közszerepléstől attól fogva óvatosan tartózkodik.
Andrej Škrábik besztercebányai püspök kinevezése a Tiso-rezsim idején történt.
Tiso Jozefnak egyébként rokona volt.
A rozsnyói püspöki szék Bubnics Mihály püspök halála óta betöltetlen. Az
adminisztratív vezetőt, Róbert Pobožný kanonokot jó szándékú főpapként ismerik, a nem
politizáló pap példája.
Abban az időben lehetségesnek tűnt, hogy a szlovák püspöki kar egyik-másik tagját,
a közvélemény számára is elfogadható indoklással, esetleg felmentik.725

7. Közigazgatási változások

A 2. világháború után a területet az 1938-as évnek megfelelően visszarendezték és
Csehszlovákiához csatolták. Az Esztergomtól Nagyszombathoz csatolt területet püspöki
723
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helynökként Prenner Béla kormányozta, akit röviddel a II. világháború után letartóztattak
és meghurcoltak.726
A 2. világháború páratlanul nagy veszteségeket okozott a szatmári egyházmegyének. Nemcsak a katonaként elesett vagy a bombázások során elhunyt civil, illetve zsidó
származásuk miatt elhurcolt híveit vesztette el, megfogyatkozott német híveinek tábora is
(a szatmári svábok hagyományosan a püspökség legbuzgóbb hívei voltak, akik számos
püspököt adtak az egyházmegyének). Öt német falu népe ugyanis papjával együtt teljes
egészében áttelepült Németországba, majd további 16 pap és az egyházmegye számos más
híve követte őket, akik végleg távoztak az egyházmegyéből.
A 2. világháború után a négy részre szakadt egyházmegye romániai részére a híveknek csak egy töredéke került, s közülük is hamarosan deportálták a még megmaradt sváb
lakosság tetemes részét (több ezer hívőt). Az egyházmegye területe több ország közt oszlik
fel.727
A szocializmus évtizedei alatt nem neveztek ki püspököt az egyházmegye élére.
A gyakorlatilag folyamatos válsághelyzetre való tekintettel a Szentszék 1948-ban kiad egy
rendelkezést, melynek értelmében az „akadályoztatott” (azaz a börtönökbe elhurcolt) püspököket az általuk megnevezett ordináriusoknak kell helyettesíteniük. Minden püspök három helyettest nevezhetett meg (arra az esetre, ha első számú helyettesüket is börtönbe hurcolnák).
Az 1950-ben kényszerlakhelyre ítélt, majd bukaresti, máramarosszigeti és jilavai
börtönökben meghurcolt (végül a jilavai megsemmisítő börtönben elhunyt) dr. Scheffler
János vértanú-püspök elsőként dr. Czumbel Lajost nevezte meg az internálása előtti estén.
Miután azonban Czumbel Lajost is öt évre börtönbe vetette az akkori vezetés, helyét
a másodikként megnevezett Szvoboda Ferenc titkos ordinárius vette át, szabadulásáig. Ezt
követően a rendszerváltozásig apostoli kormányzó áll az egyházmegye élén, Sipos Ferenc
személyében.
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Az 1947-es párizsi békekonferencia Magyarország térképét728 is megváltoztatta
Csehszlovákia javára. 1947. december 22-én a csehszlovák és a magyar kormány
képviselőiből álló Határmegállapító Bizottság zárójegyzőkönyve szabályozza a Csehszlovákiához csatolt dunántúli települések lakosságának jogi helyzetét. A csehszlovák fél
ígéretet tesz, hogy a három átengedett falu lakosságának megadja a csehszlovák
állampolgárságot, s nem lesznek rájuk érvényesek a szlovákiai magyarságra vonatkozó
„különleges csehszlovák jogi intézkedések”. A Csehszlovákiának átengedett három falu:
Horvátjárfalu, Oroszvár és Dunacsún.729 A párizsi békeszerződés rendelkezése folytán
a Rajka község határában fekvő zsilip és ezzel az egész mosoni Duna-ág vízellátását
biztosító mosoni Duna-ág kiágazási szakasza, valamint a nagy-dunai jobb parti árvédelmi
töltések és csatornák is Csehszlovákia területére kerülnek.730 Ezek a községek a győri
egyházmegyéhez tartoznak.
„A Határrendező Bizottság vízügyi albizottságának tárgyalásai folyó évi január hó
15-én fejeződtek be és nagyjából kielégítő eredménnyel jártak. Zalányi Andor s.k. a magyar
delegáció vezetője, dr. Karcsay Sándor s.k. a magyar delegáció titkára”731 – olvashatjuk
a korabeli iratokban.
A fent említetteken kívül csereterületre tartottak igényt Somoskőújfalu község
estében is,732 amely a rozsnyói egyházmegyéhez tartozott.
Ebben a vonatkozásban érdekes az a levél is, amely 1948. február 3-án érkezett
a tallósi plébániára az egyházhatóságtól: „SÜRGŐS. Apostoli Kormányzóság, Nagyszombat. Szám: 1132/1948 Főtisztelendő Róm. kat. Plébániahivatal, Tallós. Szíveskedjék
postafordultával a következő dolgokat jelenteni: Milyenek plébániáján az istentiszteletek,
mennyit végeznek szlovákul és vajon mennyit magyarul. Leginkább a vasárnapi és
ünnepnapi istentiszteletekről van szó. Továbbá, mennyi a szlovák és a magyar, mennyi
a reszlovakizált és mennyit fogadtak el reszlováknak. Mivel a dolog nagyon sürgős,
szíveskedjék az átiratot postafordulatával elintézni, és azonnal megküldeni az itteni
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hivatalnak. Imáiba ajánlva Minarik József,733 s. k. általános helynök P.H. Apostoli
Adminisztratúra Nagyszombat.”
A levélre a plébános 36/1948-as szám alatt latin nyelven válaszolt. Sajnos a levél
másolatának csupán első öt sorára sikerült rábukkanni, a folytatás valahol elkallódott.
A levélrészletben a plébános közli az egyházhatósággal, hogy mind Tallóson, mind
Vezekény leányegyházban a miséket és a litániákat magyar nyelven végzi, ugyanúgy
a prédikációkat is.
Pár nap múlva a plébániára megérkezik a Galántai Járási Közigazgatási Bizottság
1948. február 27-én kelt rendelete: „Azonnali érvénnyel megtiltjuk a magyar istentiszteleteket, és ezeket kizárólag szlovákul engedjük végezni. Pivovarči s. k. a Járási
Közigazgatási Bizottság elnöke – az összes helyi Közigazgatási Bizottságnak! Kiadjuk
ellenőrzés és ezen parancs betartásáról való gondoskodás végett. Pivovarči, a Járási
Nemzeti bizottság elnöke.”
A Nagyszombati Apostoli Kormányzóság óvására azonban március 28-án, húsvét
vasárnapján a templomban újra felhangzik a magyar szó és ének. 1948 májusától a község
szlovák polgárai vasárnapokon és ünnepnapokon külön csendes szentmisén vehettek részt
egész 1950 áprilisáig, ettől kezdve azonban, minthogy a plébános betegsége miatt a három
szentmisét (Tallóson kettő, Vezekényen egy) elmondani nem bírta, a szentmise első felében
magyar, második felében pedig szlovák ének volt ezeken a miséken. 1952 júniusától
szlovák nyelvű kántor hiányában az éneklés csak magyar nyelven történt, s 1954 nyarán
a hallgatóság nagy csökkenése miatt a szlovák nyelvű prédikáció szintén elmaradt, csupán
az evangéliumot olvasták fel szlovák nyelven, később azt sem, mert nem volt kinek, az
áttelepültek ugyanis többnyire evangélikusok voltak.734

8. Az egyház a nemzetállam szolgálatában
Az egységes szláv állam céljait szolgáló második földreform megvalósítása és
a nyomósító taktikai elemek – deportálások, lakosságcsere, reszlovakizáció – mellett a
vizsgált időszakban több olyan kísérőjelenséget – és nem a mellékesemények szintjén –
733
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figyelhetünk meg, amelyek a stratégiát, azaz az egységes szláv nemzeteszmét szolgálva
nem hagyhatók ki az elemzésből. Az egységes nemzetállam stratégiájába szervesen illeszkedő taktikaként értékelhető a dél-szlovákiai egyházak, elsősorban a római katolikus papok
vagy hívők igyekezete, tevékenysége. Az állami szervek részletes elemzést készítettek a
visszacsatolt területek felekezeti viszonyainak felmérése érdekében, amelyből az alábbiakban közlünk szemelvényeket.
Az Iskola- és Népművelésügyi Megbízott Hivatal 1947. október 8-án „A visszacsatolt területek felekezeti viszonyai – az istentisztelet végzése” című körlevélben 10 kérdést
intézett a települések komisszárjaihoz735: 1. A plébánia és filiális megnevezése, 2. A plébános (pap) neve és nemzetisége, 3. A hívők száma és nemzetiségi megoszlása, 4. A szlovák
repatriánsok (visszatelepülők) száma, 5. Mennyi a reszlovakizáltak száma (jelentkezők),
6. A kitelepített magyarok száma, 7. A kitelepítésre váró magyarok száma, 8. Milyen nyelven folynak az istentiszteletek, 9. A szlovák hívők kívánságai, 10. A papokról alkotott vélemény.
Az illetékes megbízotti hivatal által megfogalmazott kérdések 1947 októberében,
a lakosságcsere félidejében és a deportálások újraindításakor az itt maradt-hagyott magyarság számára nem sok jót előlegeztek.
Az alsószeli felügyelő 1947. november 13-án küldött jelentése szerint Alsószeli
Felsőszelinek a leányegyháza. Boda Miklós plébános magyar nemzetiségű. A 602 hívő
közül 130 szlovák és 472 magyar nemzetiségű. A repatriánsok száma 4, a reszlovakizáltaké
30; 630 magyart már áttelepítettek Magyarországra, 90 még esedékes. Mivel az istentisztelet nyelve magyar, a komisszár és a szlovák hívők követelik a szlovák nyelvű istentiszteletet is.
A diószegi egyházközséghez tartozik Kismácséd. Az esperes Takács Pál736 magyar,
Henrich Raček káplán pedig szlovák nemzetiségű. A 3600 hívő közül 2100 szlovák, 1500
pedig magyar nemzetiségű. A Magyarországról áttelepült szlovákok ágostai evangélikus
vallásúak. A reszlovakizáltak száma 1350, a Magyarországra áttelepítetteké 1000, s még
150 vár az áttelepítésre. Naponta tartanak szlovák nyelvű istentiszteletet, magyar nyelvű
mise csak ünnepnapokon van. A szlovák hívők csak szlovák nyelvű istentiszteletet szeret735
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nének. Az esperes formálisan (legalábbis nem mutatja) nem tiltakozik a szlovák nyelvű
istentisztelet bevezetése ellen. (Komisszár, 1947. október 21-én)
Felsőszeliben (a november 13-án írt jelentés szerint) 400 szlovák és 450 magyar
nemzetiségű hívő él. Magyarországról 3 repatriáns érkezett, a reszlovákok száma 350.
A lakosságcsere értelmében Magyarországra már 1000 lakost áttelepítettek és megközelítően százan vannak a várakozó listán. Csak ünnepnapokon és vasárnap énekelnek szlovákul.
Kérik a plébánoscserét: szlovák nemzetiségűt szeretnének és csak szlovák istentiszteletet.
A galántai egyházközséghez tartoznak Hody és Nebojsa leányegyházak (1947. október 8-ai jelentés). Az esperes Ján Gálik,737 a káplán Vojtech Klein,738 szlovák nemzetiségűek. A hívők száma 4698, ebből 356 magyar nemzetiségű. A repatriánsok száma 25,
reszlovakizált 1356 személy. 150 magyar nemzetiségűt már áttelepítettek Magyarországra,
várományos 150-200 személy. Az istentisztelet magyar és szlovák nyelvű, de a szlovák
hívők csak szlovákot akarnak.
A hidaskürti plébániához tartoznak Feketenyék és Vízkelet leányegyházak.
Hidaskürtön a 980 hívő közül 86 szlovák, a többi magyar; 3 reemigráns él a faluban. Csehországba 128 családot deportáltak, Magyarországra 165 családot telepítettek át. Feketenyéken a 650 hívő közül 37 a szlovák, 2 a repatriált család. Csehországba 11, Magyarországra 137 családot vittek ki. A plébánosok nagyon jól bírják a szlovák nyelvet, így a hívők
szlovák nyelvű istentiszteletek bevezetését kérik; nem a papok lecserélését.
A magyarbéli felügyelő (1947. október 17-ei) jelentésében írja, hogy az anyaegyházhoz tartoznak még Németbél, Dunaújfalu és Dunasáp leányegyházak. Poór Sándor739
plébános magyar nemzetiségű. A 4 településen 3000 katolikus hívő (1500+ 263+ 525+
672), ebből 177 szlovák nemzetiségű (72+ 8+ 8+ 89), a többi magyar. Magyarbélen 12,
Dunasápon 1 repatriáns család él. Reszlovakizált 2703 személy (1402+ 249+ 469+ 583) és
Magyarországra települt 59 (41+4+7+7).
Turianic felügyelő 1947. november 10-én írt jelentésében a szlovák hívek elégedettek Borsos Mihály plébános tevékenységével, aki kifogástalanul tud szlovákul. A nagyfödémesi anyaegyházhoz tartoznak a švelovói hívők is. A szlovák hívők száma a faluban 25,
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Švelovón 350; a magyar hívők: 2000+12. A reszlovákok száma 1800, már 850 magyart
áttelepítettek Magyarországra, s valószínű 75 személyre még ez a sors vár.
A Magyarországról ide települt szlovákok evangélikusok.
A nagymácsédi komisszár november 3-án küldte el jelentését a megbízotti hivatalnak, mely szerint Kurcz Béla740 plébános magyar nemzetiségű volt. Az 1344 hívő közül
110 vallotta magát szlováknak. A Magyarországról érkezett repatriáns és a 300 áttelepült
evangélikus volt. A reszlovakizáltak száma 485, az áttelepítettek száma 576 személy és 70
a várakozó. Mivel az istentisztelet nyelve magyar, kérik a szlovák nyelvű miséket is.
Az 1947. október 30-án elkészített jelentésben Rybnikár komisszár azonnali hatálylyal kéri a nádszegi plébános, Ambruskó Lajos741 felmentését, s egy szlovák nemzetiségű
pap kinevezését. Istentisztelet csak magyar nyelven folyt. A falu 3285 hívője közül 63
szlovák. A repatriánsok száma 7, a reszlovakizáltaké 278; 163 lakost már kitelepítettek,
2944 vár még a kitelepítésre.
Nemeskajalon, amelynek leányegyháza Tósnyárasdon van, Wilde József742 adminisztrátor a plébános, aki magyar nemzetiségű, de tökéletesen beszél szlovákul. Az 1646
hívő közül 29 a szlovák nemzetiségű. Az ide települt szlovákok evangélikusok. A reszlovákok száma 405; 378 személyt már áttelepítettek Magyarországra. Az istentiszteletek magyar nyelven zajlanak, csak a gyónás szlovákul. Az 1947. október 23-án írt jelentés szerint
a komisszár és a szlovák hívők szlovák nyelvű istentiszteletet is kérnek.
Nemeskosúton (1947. november 6.) dr. Czuczor Menyhért743 a plébános. Az 1632
hívőből 106 szlovák nemzetiségű; a reszlovákok száma 1488. Az áttelepített személyek
száma 45 és 50 a várakozó. A plébános magyar és szlovák istentiszteletet egyaránt tart.
A komisszár véleménye szerint egyáltalán nincs szükség magyar nyelvű istentiszteletre.
Szenckirályfán Štefanovič Béla János744 szlovák nemzetiségű plébános működik.
Az anyaegyházhoz a következő leányegyházak tartoznak: Hasvár (Egyházfa), Nagyborsa,
Hegysúr, Jánosháza és Zonctorony. Az 1947. október 30-án kelt jelentés szerint a 3700
hívőből 2000 szlovák, 1700 pedig magyar nemzetiségű. A hónap első három vasárnapján
szlovák nyelvű a 4. vasárnap magyar nyelvű istentiszteletet is tartanak. Ez a továbbiakban
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is így marad a hasvári nemzeti bizottság és a szenckirályfai körzeti hivatal nyomására.
Zonctorony 613 lakosából 9 a szlovák nemzetiségű, 2 a repatriáns és 578 a reszlovák,
a kitelepített család 4.
Taksonynak és Štefanikovónak (1947. november 17.) Polonyi György745 személyében szlovák nemzetiségű papja van. Az 1173 hívő közül 437 szlovák nemzetiségű.
A reszlovakizáltak száma 529, a repatriánsoké 4. Csehországba 550 személyt deportáltak,
Magyarországra 380-at telepítettek át és még 35 vár a kitelepítésre. Szlovák és magyar
nyelvű az istentisztelet. A szlovákok azt szeretnék, ha csak szlovákul lenne. A komisszár
sajnálja, hogy a reszlovákok magyar misére járnak, s hogy a kántor is magyar nemzetiségű.
(Dukazólyomi Norbertné, a fővárosból kilakoltatott személy.)
Tallós községben (1947. november 17.) a magyar nemzetiségű Vörös János746
a plébános. A 2410 hívő közül 62 a szlovák nemzetiségű. A reszlovakizáltak száma 1084.
Magyarországra telepítettek száma 756 személy, a faluban még 1200 magyar nemzetiségű
maradt. Az istentisztelet nyelve a magyar, csak ünnepeken szolgálnak szlovák nyelvű misét. A szlovákok a rendszeres szlovák nyelvű misét kérik. A magyarországi szlovák áttelepültek ágostai evangélikusok.
Vágán (1947. október 27.) Andrásffy Ödön747 magyar nemzetiségű plébános az
egyházközség papja. Az 1903 hívő közül 72 a szlovák nemzetiségű és 1752 a reszlovák. Az
istentisztelet egyelőre magyar nyelven folyik, majd a reszlovakizáció befejezése után kérik
a szlovák nyelvű istentisztelet bevezetését.
Varhanik komisszár (1947. november 7.) jelentése szerint a vízkeleti leányegyházban a hidaskürti plébános, a magyar nemzetiségű Kovács János748 csakis magyar nyelvű
istentiszteletet tart. Az 1577 hívőből 358 a szlovák nemzetiségű, a faluban 300 személy
reszlovakizált. Magyarországra 12 személyt telepítettek át, még 852 személyre vár ez
a sors.
A felmérés érdekessége, hogy a korabeli galántai járás 31 községében csak a római
katolikus valláshoz tartozó hívőket és papokat veszi górcső alá, a járás területén élő evangélikus és református lelkészekre és hívőkre nem kíváncsi. Ez véleményünk szerint azzal ma745
746
747
748

Schematizmus, 1948. 360. BEKE, 2008. 592.
uo. 374.
uo. 323. BEKE, 2008. 24.
uo. 346.

205

gyarázható, hogy a római katolikus egyházban az állam alárendelése alapján neveztéknevezik ki az egyházközségek élére a papokat, míg a másik két vallás esetében a presbiterek, azaz az egyházközség képviselete választotta őket.
Ezzel párhuzamosan a Magyarországra áttelepített magyar katolikusok helyett szlovák evangélikusok jöttek, így megbomlott a katolikus hívők összeforrottsága is.
Azokban a községekben, amelyekben kolonisták vagy új kolonisták telepedtek le,
követelték a kizárólag szlovák nyelvű istentisztelet bevezetését, és elmarasztalták
a reszlovakizáltakat.

9. Az állami és közigazgatási intézmények átmeneti jellegű tevékenysége
A felsőbb állami és közigazgatási szervek tevékenységét, hatalmi törekvéseit szolgálták a népbíróságok és a menet közben 1947-ben megszervezett választások is, ez utóbbiak célja a nemzeti bizottságok megerősítése volt.
A háborús események lezárását volt hivatva előmozdítani az emberi és anyagi veszteségek feltárása, összesítése.
A népbíróságok szerepe nem hanyagolható el a konfiskációk gyakorlásánál, de az
ellenséges vagyon nemzeti gondnokság alá vételénél sem. A látszatdemokrácia velejáró
intézménye, a dekrétumok megvalósításának egyik hatásos eszközeként szerepel. Mátyusföld járásaiban – a Galántaiban és a Vágsellyeiben – is más-más módon, de teljesítették
küldetésüket.
A galántai népbíróság 1946-ban kinevezett elnöke JUDr. Viťazoslav Mareček volt,
s munkáját a szenátusban 4 ülnök segítette. Közvádlóként JUDr. Jozef Závadsky nevét emlegetik a dokumentumok.749
Az ülnökök kiválasztása komoly feladatot jelentett a járási hivatalnak és a működő
politikai pártoknak. Ülnökként szerepelt: František Kubač a CSKP vezetője, Szered, Ján
Majtán földműves, Taksony, Gustav Čech tanfelügyelő, Galánta.

749

Pozsonyi Állami Levéltár, V. F., Úrad ONV-Galanta, č. 7376/1948 prezidiálne spisy, Helyi közigazgatási
jegyzőkönyve 1947. december 17.
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10. Oktatás és nevelési intézmények
Az alábbiak egybevetéséből bontakozik ki a kép, amely a hontalanság éveire
jellemző volt.750
A Szlovák Nemzeti Tanács 1944. szeptember 6-án hozott 5/1944. sz. rendelete
alapján Szlovenszkó területén minden iskola államosítva van. „Az egyházi, községi stb.
iskolákban egyelőre a régi fenntartók továbbra is teljesítik iskola-fenntartó kötelességüket.
Anton Pavlík s. k. tanfelügyelő helyettes”
Úgy tűnt, évszázadok gyönyörű munkáját egy tollvonással meg lehet szüntetni.
1945 őszétől, tehát a felügyelet lejárta után, a magyar nemzetiségű tanítókat és tanárokat
ezekről a helyekről is azonnali hatállyal elbocsátották, s a továbbiakban hivatalosan
egyetlen magyar tanítási nyelvű iskola sem működhetett Csehszlovákia területén 1949-ig.

11. Hitoktatási felügyelőség
Az 1939 utáni iskolai tanfelügyelők: drégelyi kerület – Klénáncz Ottó,751
dunaszerdahelyi kerület – Hegyi Jenő, érsekújvári kerület – Andrisz Rezső, galántai kerület
– Lengyelfalusy József, kemencei kerület – Udvardy Ferenc, kékkői kerület – Solymossy
Dezső, komáromi kerület – Cseri István, lekéri kerület – Mészáros István, lévai kerület –
Halász Gyula, párkányi kerület – Sztrehár Dezső,752 somorjai kerület – Polczer Jenő, szenci
kerület – Duffek Antal,753 udvardi kerület – Nagy Péter,754 vágsellyei kerület – Kristóf Á.
József, verebélyi kerület – Zsák Lajos.
A Szlovák Nemzeti Tanács szeptember 6-án kiadott 6/1944. számú rendelete
megszüntette az összes magyar kisebbségi iskolát, kivéve azokat az elemi népiskolákat,
amelyek már 1938. október 6-a előtt működtek. (Ennek ellenére a gyakorlatban minden
magyar iskolát megszüntettek.) Az iskolai évet ugyan megkezdték, de már nem volt
érettségi. Az utolsó bencés érettségi az 1944-es évben volt Komáromban. Ez a rendelet
750
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betiltja a magyar nyelvű istentiszteleteket mindazokban az egyházközségekben, ahol
a magyar nyelvi istentiszteleteket csak 1938. október 6-a után vezették be.755
„Újabb értesüléseim szerint Bajtay Veronika oroszvári tanítónőt a múlt ősszel
Nagylévárdra (Veľké Leváre), továbbá Tomasics Margit ugyancsak oroszvári tanítónőt
Gajarra (Gajáry) helyezte az iskolaügyi megbízotti hivatal. Az áthelyezés azért történt,
mivel nevezett tanerők a szlovák nyelvet egyáltalán nem bírták” – olvashatjuk a korabeli
iratokban.
Az oroszvári (Rusovce – győri egyházmegye) r.k. plébános említése szerint
a hercegprímás még 1944 októberében távirati jelentést kért az iskolai oktatás s az
istentiszteletek nyelvének milyenségéről. Az oroszvári plébános választáviratában
jelentette, hogy az istentisztelet nyelve megmaradt magyarnak, míg a népiskolai oktatás
szlovákul történik. Ugyancsak a plébános közléséből tudjuk, hogy a helyi Népművelési
Bizottság egyetlen úgynevezett őslakó tagja Czafik Márton, illetve hivatalból a plébános is
tagja a bizottságnak. A helyi közigazgatási bizottságnak egyébként nincs magyar tagja.
Oroszváron az adatközlők szerint egyetlen kilakoltatási eset történt: Japorek Istvánt
és feleségét féléves gyermekükkel hatósági utasításra más lakásba költöztették. Eredeti
lakásukba máshonnan jött szlovák került. Japorek Istvánékat lakásuk miatt a későbbiekben
ismét zaklatták. A kilakoltatási eset hozzávetőleg április második felében történt. Oroszvárott a repatriánsok száma 4 körül mozog.
A dunacsunyi (Čuňovo – győri egyházmegye) horvát nemzetiségű r.k. plébánossal
tudatta a szlovák Iskolaügyi Megbízotti Hivatal vallásügyi referense, dr. Jozef Straka756 r.k.
lelkész, hogy a horvát istentiszteleti nyelv helyébe mielőbb a szlovák nyelvnek kell lépnie,
ezért gondoskodjék híveinek reszlovakizációjáról. A dunacsunyi r.k. plébános állítólag ez
ellen hosszabb beadványban tiltakozott.757
A szlovákiai magyar katolikusság „vezetői” 1947. február 9-én a komáromi
megbeszélésükön 14 pontba foglalva összeállítják és a szlovákiai katolikus egyház vezetése
elé terjesztik a magyar katolikusok egyházi vonatkozású kérelmeit. Síkra szállnak többek
között a magyar nyelvű katechézis és igehirdetés, valamint a magyar katolikus egyesületek
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működésének engedélyezéséért, a magyar nyelvű papképzés biztosításáért és a magyar
katolikus sajtótermékek megjelentetésének lehetővé tételéért.
Az 1948 szeptemberében indult iskolaévben a kisiskolások órarendjében még
tantárgyként szerepelt a hitoktatás. A zsidó gyerekek a keresztény vallási tanórákat –
osztálytársaik nem kis bosszúságára – az iskolaudvaron töltötték, helyettük vasárnap
délelőtt látogatták a chédert: a zsidó alapiskolát. Itt írni és olvasni tanulták az AlefBétet, de
természetesen a hitélet alapjait is elsajátították.758
A katolikus népiskolák történetéről példaértékű kezdeményezés Mészáros István
összefoglaló munkája.759 Iskolatörténetet felvidéken más nem dolgozott fel.

12. Egyházmegyés papok, papi lelkiség
A jogfosztottság és hontalanság éveiben a szlovenszkói magyarok közül többen
értelmetlennek látták az ellenállást. Sokan, akik a távozás vagy menekülés lehetőségét
elutasították, a teljes kiszolgáltatottságtól tartva inkább az alkalmazkodást és a behódolást
választották. A papság ezekben az embert próbáló nehéz időkben is mindvégig kiállt hívei
mellett, áldozatos munkájukról az alábbi korabeli sajtószemelvényekben is olvashatunk.
„A ránk erőszakolt 20 évi cseh kényszeruralom alatt kijegesedett bennünk egy
különleges gazdasági-szociális és társadalmi felfogás a gúnyosan „benesi?”-nek nevezett
felvidéki szellem, s a folytatás, a közös érdekvédelmi harc közelebb hozott bennünket
egymáshoz s vállvetve egy emberként küzdöttünk az elnyomó társadalom elnemzetlenítő és
gazdaságilag háttérbe szorító törekvései ellen” – olvashatjuk a Felvidéki nyitott
szemmel760 c. cikkben.
A katolikus magyar papság761 húsz év alatt a katolikus magyar nép lelkének
igazgyöngyeit gyűjtögette. A Concordia nyomda, a Népmissziók, a Szent Ágoston Társulat,
a katolikus magyar sajtó, a Marianum Kisszeminárium, a szövetkezeti mozgalmak terén
a magyar papság olyan munkát végzett, amely nélkül Esterházy János szerint nem lehetett
volna a felszabadulás eredményét elérni. Érsekújvárott tartott beszámoló gyűlésen Jaross
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Andor miniszterünk is nagy elismeréssel szólt a katolikus magyar papság munkájáról –
tájékoztat bennünket egy további irat.
A csehszlovákiai magyarság ugyanis 1945-ben a felszabadulással párhuzamosan,
a történelem perifériáján találta magát, annak minden következményével együtt. Továbbra
is csupán tárgya maradt a történelemnek, a reá kiszabott ítélet elszenvedője, anélkül, hogy
azt a legcsekélyebb méretekben is befolyásolhatta volna. Ezen ítélet ellen e kis néptöredék
vezetői, szellemi életének jelesei kezdettől fogva felemelték a hangjukat. Közülük
mindenekelőtt Esterházy Jánost, a Magyar Párt vezetőjét említjük, aki – ugyanúgy, mint
Magyarország németek általi megszállásakor – 1945 áprilisában egy újabb memorandumban foglalta össze a csehszlovákiai magyar kisebbségre váró meghurcoltatások elleni
tiltakozását. A memorandum, melyet Gustáv Husáknak, az akkori belügyi megbízottnak
adott át, elveszett, s a későbbi pártfőtitkár és államelnök jóvoltából a magyar politikus sem
kerülhetett többé szabadlábra élete végéig.762

13. Papképzés a jogfosztottság éveiben (1945-1948)
Az 1944/1945-ös akadémiai évben még dúlt a második világháború. Az esztergomi
szemináriumban a negyedéves hallgatók között tíz felvidéki volt.763 Budapesten a Központi
Szemináriumban ketten tanulhattak Felvidékről – Csudai Sándor az első évfolyamban és
Lénár Károly764 a második évfolyamban. Mindkettejüket Serédi Jusztinián György
hercegprímás küldte tanulni. Az Esztergomból és Budapestről hazaküldött csehszlovákiai
kispapok a hontalanság éveit, 1945-1948-ig Komáromban a Bencés székházban töltötték el
szlovák szaléziánusok – Meštánek Justin765 és Žemľa Alojz felügyelete alatt. A rektor
szerepét Lestár István töltötte be, a tanárokét pedig a bencés szerzetesek. Majd innen
a Pozsonyi Cirill Metód Papnevelő Intézetbe kerültek, ahol szlovákul folytatták
tanulmányaikat, mígnem pappá nem szentelték őket.
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A Mariánumban érettségizett diákokból 41 áldozó pap lett, a többiek állami gimnáziumból kerültek ki.
Ezzel kapcsolatban érdekes információkat tartalmaz az alábbi tudósítás is: „1946.
november 19. után Csallóközben kitört a pánik. A menekülők áradata kisérelte meg
a Dunán az átjutást…” „…A kemény 1947-es február mélyítette a próbatételt. A Duna
befagyott… Ők, valamint kitelepített honfitársaik szekerestül ráhajtottak a jégpáncélra, már
közeledtek a túlsó, hazai parthoz, amikor a jég egy szakasza beszakadt. Jószerint ott, ahol
az akkor 16 éves Horváth Miklós766 is igyekezett partot érni. Alámerült, a többi mozzanatra
már nem emlékezett, csupán amikor feleszmélt. Egy idegen szobát pillantott meg,
ugyancsak ismeretlen, ámde aggódó és segítőkész magyar családot” – számol be a különleges esetről az írás.
Horváth Miklósnak életben kellett maradnia, hogy jelentkezhessen Gregorovits
Lipót kanonoknál a komáromi Mariánum Fiúkollégium alapítójánál. (E kollégium elődje
a Szelepcsényi prímás által 1678-ban alapított Nagyszombati Szeminárium – Mariánum.)
Az akkor már Esztergomba áttelepített Gregorovits Lipót intézményét, a Mariánumot 1945től Esztergomban ideiglenesen egy neki fenntartott szobában működtette, ahonnan az
előzőleg Révkomáromban felvételit nyert kisszemináriumi tagok útja az esztergomi
Papnevelő Intézetbe vezetett, mint ahogyan Miklósé is. Mivel érettségi előtt állt, az ún.
kisszemináriumba vették fel, majd a bencéseknél szerzett érettségi után, 1949-ben felvételt
nyert a teológiára.
További iratokból megtudhatjuk, hogy például Cséfalvay Pál767 a 180/1944. szám
alatt nyert felvételt a komáromi Mariánum Katolikus Fiúinternátusba – mint ahogyan rajta
kívül még mások is – de a háború miatt tanulmányait már ő is Esztergomban folytathatta.

14. Lelkipásztorkodás, zarándoklatok
1948. február 27-én a galántai járásban azonnali hatállyal betiltottak minden magyar
nyelvű istentiszteletet, ami nagyon megnehezítette a lelkipásztorkodást.
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„Megy a gőzös, jön a gőzös Kistompára, kistompai állomásról Csehországba…”
S ez a látvány 17-szer megismétlődött, csak minálunk. Az Ipolsági járásból 503 családot
deportáltak, 1511 személyt, köztük 130 hat éven aluli gyereket! Gondolható, mi volt DélSzlovákia összes magyarlakta vidékein!768 – olvasható egy magyarok deportálásáról szóló
könyveben.
A Csehországba deportált katolikusoknak húsvéti gyónásuk elvégzésében nagy
segítségükre volt a kétnyelvű cseh/magyar gyónási cédula.769
Prágában 1949. április 10-én a Csehországba deportált magyarok nagy részének
hazatérése és az Új Szó napilappá való tervezett átalakulása miatt utolsó alkalommal jelenik
meg a Jó Barát című hetilap.

15. Papi írók művei
Szűkebb pátriánkban úttörőszerepre vállalkozott a magyar papok egy kis csoportja,
akiket az alábbiakban papi írókként sorolok fel, s akik lelkipásztori tevékenységük mellett
a sajtóban is apostolkodtak: kiadványaik olykor csak később jelenhettek meg, de előfordult
az is, hogy lelkigyakorlati előadásaik olykor meg se jelenhettek.
Bíró Lucián: Miatyánk, imádságos és énekeskönyv, SSV., Trnava 1947-48. Ezt
követően XVII. kiadást élt meg. Bíró Lucián: Kalendárium 1948., Komárno 1947. Bíró
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16. Összegzés
A felvidéki magyar katolikusság – élén a papsággal – legnagyobb megpróbáltatása
minden kétséget kizáróan a hontalanság időszaka volt. Serédi hercegprímás ebben a nehéz
időszakban helytállásra szólította fel a papságot, akik példamutató módon tettek eleget
a felhívásnak. A jogfosztottság időszaka s az azzal járó hontalanság következményei:
a kiutasítás, visszaszlovákosítás (reszlovakizáció), belső telepítés, deportálás, lakosságcsere/kitelepítés, népi bíráskodás és végezetül az állampolgárság visszaadása nagy lelki
traumát okozott a papságnak. A Direktórium 1947 függeléke első alkalommal összegezte
a Nagyszombati Apostoli Adminisztratúra területén tartózkodó papság névsorát és
a plébániák és lelkészségek jegyzékét. Ezt követően soha többé hasonló jegyzék nem jelent
meg. Ebben a jegyzékben olvashatók a nemzetiségük miatt állampolgárságukat vesztett
magyar katolikus papok nevei is, akiken példát statuáltak. Ebben az időben az írott magyar
sajtó sem jelenhetett meg, legfeljebb egy-egy papi jubileumi emlékkép, amelyeket azóta is
féltve őriz az utókor, mint például Rák Péter ezüstmiséjének emlékképét.
Ebben a fejezetben az állampolgárságukat elvesztett magyar papok, a Magyarországra menekült, kiutasított vagy kitoloncolt, illetve bebörtönözött papok és a Csehországba deportált magyarok körében működő papok sorsával ismerkedhetünk meg. De
szembesülhetünk az új határok közti egyházi tartomány személyi beosztásával, az új
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közigazgatási változásokkal, az egyház nehézségeivel a nemzetállam szolgálatában, az
állami és közigazgatási intézmények átmeneti jellegű tevékenységével, az oktatás
helyzetével és a nevelési intézmények sorsával, valamint a hitoktatás ellehetetlenülésével
a szóban forgó időszakban. A fejezet részét képezi az egyházmegyés papok helytállása, az
embert próbáló lelkipásztorkodás, a papi lelkiség, valamint a papképzés nehézségei
a hontalanság éveiben.
A levélpasztoráció a Csehországba deportált és itthon maradt lelkipásztorok között
gyakori volt, de volt egy évtizedekig tartó változata is ennek a levelezésnek a Magyarországra kitelepített rokonok és az itthon maradtak között, amikor a rövid hírek mellett
egymást vigasztalták, különösen a kitelepített papok és híveik közötti levelezés nagyon
tanulságos.
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V. Újra csehszlovák fennhatóság alatt – 1948. október 25. – 1950. június 14.
1. Bevezetés
Az ún. osztályellenességgel szembeni harc külön fejezetét képezi a katolikus egyház
vezetőivel folytatott küzdelem. 1948-ban úgy tűnhetett, hogy a katolikus egyházzal
nagyobb nehézségek nélkül meg lehet majd egyezni. De úgy látszik, a csehszlovák állam
vezetői lebecsülték a papi reakció veszélyét. Még a Plojhár Jozef atya, egészségügyi
minisztert ért súlyos egyházi büntetésre sem reagáltak különösebben. 1949 első
hónapjaiban a csehszlovák sajtó időnként szemrehányást tett a püspököknek a demokratikus papok ellen hozott rendszabályok miatt, különben csend volt. Februárban
megindultak a tárgyalások az egyház és az állam közt. A tárgyalások alatt csaknem
megegyezés született, az állam megígérte, hogy teljesíti az egyház kívánságait, ha Berán
Jozef prágai érsek és a püspökök valamilyen módon kifejezését adják annak, hogy
elismerik a népi demokráciát.
Közben azonban Rómából hazaérkezett Josef Karel Matocha olmützi érsek,
mégpedig a legszigorúbb utasításokkal: miszerint nem szabad megegyezni a csehszlovák
államhatalommal. Rögtön ezután a Vatikán parancsára a felső klérus támadásba lendült, és
rágalomhadjáratot indított bel- és külföldön egyaránt a csehszlovák népi demokrácia ellen
azzal a jelszóval, hogy Csehszlovákiában nincs vallásszabadság és üldözik az egyházat.
Valamivel később Gennaro Verolino770 prágai vatikáni internuncius segédletével a vallás és
az egyház megvédése címen megpróbáltak komoly népmozgalmat létrehozni a szlovák
parasztok közt a népi demokrácia ellen. A népmozgalom egyes helyeken verekedésekbe és
rendzavarásokba torkollt (pl. Lőcsén, de egy ízben Prágában is). Ebben az időben látott
napvilágot a Vatikánnak az a határozata is, miszerint a kommunista pártok tagjait, de még
a szimpatizánsokat is ki kell közösíteni. Kétségtelen, hogy a harcnak ebben a szakában
a kezdeményezés a püspökök kezében volt. A megfelelő ellenpropaganda hiánya folytán
sokszor még a párttagok is az egyházi reakció befolyása alá kerültek. A párt azonban
gyorsan pótolta a hiányosságokat. Június közepére nagyszabású társadalmi mozgalmat

770

HRABOVEC, Emília: Svätá stolica a slovenskí biskupi v medzivojnovom období. In: DP, SSV Trnava,
LXXXXIII. (2012) 1-2. sz., 7.

217

hozott létre, a Katolikus Akciót, amelyhez az idők folyamán mintegy 2000 pap és több mint
százezer hívő csatlakozott. Az akció jelszava ez volt: Rómának csak a hit kérdéseiben
engedelmeskedünk, de teljesítjük állampolgári kötelességeinket a Csehszlovák Köztársasággal szemben. A Katolikus Akció az egyház állammal való megegyezését követelte.
Nem sokkal később Čepička Alexej771 igazságügy-miniszter elkészített két törvényjavaslatot, amelyek közül az egyik kimondta, hogy az állam fedezi a papok fizetését és az
egyházak dologi kiadásait, ennek fejében viszont ellenőrzési jogot nyer a papok kinevezése
során; a másik törvény pedig egyházügyi hivatal felállítását rendelte el. A két törvényjavaslatot, miután azokat az egész országban ismertették, a nemzetgyűlés az ősz folyamán,
a katolikus püspökök minden erőfeszítése ellenére, megszavazta. A törvényjavaslatok elleni
harcban a püspököket az alsó papság nem támogatta, mert az új törvény az eddiginél sokkal
nagyobb fizetést biztosított nekik. A törvények megszavazása után a püspökök kénytelenek
voltak hozzájárulni az új fizetések papság általi elfogadására, mert ha továbbra is ellenezték
volna azt, csúfos kudarcot szenvednek. Ha az egyházi reakció ellen folytatott harc ezzel
nem is ért véget, annak első nehéz szakasza a csehszlovák népi demokrácia fényes
győzelmével zárult. Kiderült, hogy a püspökök befolyása a népre kisebb, mint azt hitték,
s hogy még magát az alsó papságot sem tudja megmozgatni, a többi egyházra pedig
egyáltalán nincs hatással, sőt azok komoly erkölcsi támogatást nyújtottak a kormánynak
azzal, hogy kiálltak a kezdeményezései mellett. A klerikális reakció hadállásai tehát
megrendültek.772
Az állam és az egyház viszonyában törvényi vagy rendeleti úton változás 1950
szeptemberében nem történt, tapasztalható volt azonban, hogy a békemozgalomba jelentős
számban a r. kat. lelkészek is bekapcsolódnak. Szliácson a hónap elején a r. kat. lelkészek
munkaértekezletet tartottak, ahol határozati javaslatban foglaltak állást a békemozgalom
mellett. A néphez hű lelkészek választmányának elnöksége felhívta a r. kat. lelkészeket,
hogy vegyenek részt a békemozgalomban, és csatlakozzanak a koreai nép megsegítését
szolgáló gyűjtéshez. Ennek kapcsán az evangélikus lelkészek elhatározták, hogy október
végén gyűjtést rendeznek, amelyből egészségügyi gépkocsikat és gyógyszereket vásárolnak
771
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a koreai polgári lakosság részére. Az állam és a r. kat. egyház közti magyarországi
egyezség nagy hatással volt a r. kat. lelkészségre, és sok addig ingadozó papot késztetett
nyílt kiállásra, pl. Pobožný Róbert rozsnyói püspököt773 is.
Csehszlovákia lakosságának túlnyomó többsége katolikus ugyan, de az első
Csehszlovák köztársaság idején a Vatikánnal folytatott harcok és a szlovák püspökök
háború alatti nyílt árulása miatt a felszabadulás után a katolikus egyház sem a cseh, sem
a szlovák országrészekben nem volt olyan jelentős, mint Magyarországon vagy Lengyelországban. Ezt a klérus nem vette kellőképpen figyelembe, amikor az 1948-as februári
győzelem után féktelen uszításba kezdett a népi demokrácia ellen. De alábecsülte az egyház
tömegbefolyását a csehszlovák kormány és a párt is, amikor 1949-ben állami státusba
helyezte a papságot,

illetve,

amikor

minden

előzetes

felvilágosítómunka nélkül

„államosította“ az egyházat. Ezért 1949-ben kisebb zendülésekre is sor került a falvakban.
A párt és a kormány azonban gyorsan kijavította a hibáját, ezzel magyarázható, hogy 1950
első három hónapjában az alsó papság a Vatikán és csehszlovák nunciusának tiltakozása
ellenére felvette az államtól a fizetést, letette a hűségüket és zsebre vágta a „prémiumot“,
ami a jó munkáért a papoknak személy szerint kijárt. A klerikális reakció veresége teljes
volt. A klérus hiába próbálkozott tiltakozni, kiátkozni a kommunistákat, a demokratákat,
mint pl. Plojhár Józsefet, Dechet Jánost stb., hiába próbálkozott azzal, hogy a kommunisták
elhalálo-zásakor némely esetekben megtagadta az egyházi temetést, a hívőket és az alsó
papságot nem tudta befolyása alá vonni. Úgy a szóban forgó év közepétől aztán a klérus
más taktikához folyamodott, még pedig a beépülés taktikájához. Egyre több pap, főpap és
püspök csatlakozott a békemozgalomhoz, fogadta el a csehszlovák kormány politikáját és
hirdette falun a föld megművelését. Nem egy esetben maguk a papok is beléptek az
egységes földműves-szövetkezetekbe és ott „jó“ munkát végeztek. A klérusnak ez
a taktikája olyannyira sikerült, hogy a hívők már kezdtek hinni az egyház, illetve a papság
teljes őszinteségében. Ennek ellensúlyozására az igazságszolgáltatás elővette a hazaárulás
miatt régebben letartóztatott papokat és püspököket,774 azokat bíróság elé állította és a nagy
nyilvánosság előtt, annak szinte általános befolyásával elítélte. Megtörtént az, ami egy
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évvel korábban elképzelhetetlen lett volna, t.i. hogy papokat és püspököket súlyos
börtönbüntetéssel lehetett sújtani,775 ha vétettek a népi demokrácia törvényei ellen.

2. Egyházkormányzat
A korszak egyházi életének egyik meghatározó eseménye, hogy dr. Jantausch Pál
(1922. május 29. – 1947. június 29.) püspök,776 nagyszombati apostoli kormányzó úr 1947.
június 29-én elhalálozott. A megboldogult püspök úr 1922 óta végezte nehéz főpásztori
munkáját, a hívek és a papság nagy tiszteletével és szeretetével körülvéve.
Utódja dr. Lazík Ambrus777 (1947. június 8. – 1969. április 17.) pápai protonotárius
lett, aki általános helynökként már a kinevezése előtt is nagy bölcsességgel vezette az
egyházkormányzat nehéz ügyeit betegsége ellenére. 1897. december 7-én született
Nádason, 1922. június 29-én szentelték pappá. Udvardon és Érsekújvárott káplán volt,
ahonnan Jantausch püspök úr Nagyszombatba hívta. Itt különféle egyházi megbízatásai
voltak: működött levéltárosként, szentszéki jegyzőként, püspöki titkárként, irodaigazgatóként, majd 1925-től általános helynökként. Püspöksége elé a papság és a hívek
egyaránt a legnagyobb bizalommal néztek.778
A kor vonatkozásában említést érdemel, hogy a katolikus egyház Nagyszombatban
zajló püspöki konferenciája 1949. augusztus 13-14-én az egyház számára elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította a készülő egyházügyi törvényeket.

3. Egyházmegyei személyi beosztás
A Csehszlovák Nemzetgyűlés 1949. október 14-én hozta meg a 218. sz. törvényét,
amely rendezi az állam és az egyház közti elvi kérdéseket, nevezetesen megállapítja
a lelkészek járandóságait, a lelkészek kinevezése során előírja az állam előzetes
hozzájárulását, intézkedik a dologi kiadások fedezéséről és elrendeli az egyházi vagyon
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feletti ellenőrzési jogot. A 217. számú törvénnyel pedig az egyházi hivatal felállításáról
rendelkezett.
A törvény végrehajtására 1949. október 18-án a kormány öt kormányrendeletet779
hagyott jóvá: 219., 220., 221., 222. és 223. sz. alatt, amelyekben rendezi a római katolikus,
a cseh nemzeti, az evangélikus, a pravoszláv egyház és a többi felekezet működésének
anyagi biztosítását. Ezek a kormányrendeletek megállapítják, hogy a lelkészek az egyház
alkalmazottai, kinevezésükhöz azonban az állam előzetes engedélye szükséges.
Fizetésükről az állam gondoskodik. Így az egyház állami irányítás alá került. A kormány
228. sz. rendelete pedig a 217/1949 sz. törvény végrehajtásáról780 szól.
„Amíg Szlovákia többi részében különböző incidensekre került sor, addig
a Csallóközben nyugodtak voltak és mindenkinek csak egy óhaja van: rendezzük az állam
és egyház viszonyát úgy, hogy mindenki nyugodtan végezhesse munkáját a nemzet, az állam
és az egyház érdekében“ – olvashatjuk a „Ľud“ (A nép) című újságból a csallóközi papság
hűségesküvel szemben tanúsított pozitív magatartására vonatkozóan.
Ez a magatartásuk egyrészt azzal magyarázható, hogy a nemzetiségi üldöztetések
idején – a püspöki kar támogatásának elmaradása okán – kapcsolataik a püspöki karral
elhidegültek, neheztelnek is rá emiatt, s felelőssé is tették azt az őket ért sérelmekért.
Másrészt tudatában voltak annak, hogy államellenes magatartás esetében a kockázat
részükről lényegesen nagyobb, mint a nem magyar nemzetiségű, többi lelkész részéről.
Végül döntő mértékben meghatározta magatartásukat az általuk közelről figyelemmel kísért
Mindszenty-ügy fejleménye is, melyből eleve azt a következtetést vonták le, hogy megvan
a valószínűsége annak, hogy az állam és egyház viszonyából ezúttal is az állam kerül ki
győztesen, minek következtében felesleges és hiábavaló lenne a kockáztatás.
Az illetékes politikai tényezők megfelelő módon értékelik a magyar nemzetiségű
lakosság józan magatartását a kritikus időkben, s ennek a ténynek a kedvező hatása erősen
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megmutatkozik a magyar kérdés kornak megfelelő megoldása során781 – tudjuk meg egy
további vonatkozó kordokumentumból.
Ám a felső egyházi hierarchia nem tartotta tiszteletben az egyházra vonatkozó
állami törvényeket. Ez többek között abban is megnyilvánult, hogy dr. Andrej Škrábik782
besztercebányai püspök elhunyta után a besztercebányai káptalan az állam jóváhagyása
nélkül választotta meg általános püspöki helynökké dr. Briedont. Az állami jóváhagyást
utólag sem kérte ki, úgyhogy végül is a Szlovák Egyházi Hivatal úgy oldotta meg az ügyet,
hogy a besztercebányai egyházmegyébe Dechet János esperest nevezte ki adminisztrátornak. Dechet Jánost kiközösítéssel sújtotta a Vatikán, ami csak megnehezítette az állam
és az egyház viszonyának kedvező alakulását.
A pozsonyi Állambíróság 1949. december 30-án ítéletet hirdet a Csehszlovákiai
Magyar Demokratikus Népi Szövetség aktivistái, valamint az ugyancsak magyarországi
kapcsolatokat fenntartó Bokor Ferenc783 kántortanító784 és társai elleni perben, akiket
„a köztársaság elleni bűncselekmény” és a népi demokratikus rendszer megdöntésének
előkészítésével, ill. államtitkok elárulásával vádolnak – értesülünk a korabeli iratokból. Az
ún. csehszlovákiai magyar Mindszenty-perben, amelyben összesen 32 személy, köztük 20
római katolikus pap és 4 református lelkész ellen emeltek vádat, Arany A. László nyelvészt,
egyetemi tanárt, a szervezet vezetőjét 8 év, Hentz Zoltán főiskolai hallgatót, Hajdú László
gépészmérnököt, Varró István egyetemi hallgatót, Krausz Zoltán filmrendezőt és Restály
Mihály katolikus lelkészt 6 év, Mészáros Gyula kántortanítót 5 év, Vízváry László
református lelkészt 2 év fegyházbüntetésre ítélik, a többi 22 vádlottat felmentik a vád alól.

4. Káptalan
Az egyház kényszerpályán mozgott és döntéseiben korlátozott volt. Az egyházi
kinevezésekhez állami hozzájárulás kellett, azaz az egyházban nem volt teljes a szabadság.
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Jelentős esemény játszódott le a szepesi egyházmegyében, ahol az újonnan
megválasztott Scheffer András általános püspöki helynök tette le az ünnepélyes hűségesküt.
Scheffer megválasztása a Szlovák Egyházi Hivatal előzetes hozzájárulása alapján történt.
A varsói Világbéke Kongresszus után 1949. december 4-én Szliácson tartották meg
a szlovákiai összegyházi békekonferenciát, amelyen több mint 250 különböző felekezetű
hazafias lelkész vett részt. A varsói békekongresszus értelmében kötelezték magukat arra,
hogy lelkipásztori teendőiket úgy fogják végezni, hogy azzal elősegítsék a kongresszus
határozatainak megvalósítását. Táviratot intéztek XII. Pius pápához, hogy harcoljon
a háborús propaganda és az atombomba ellen. Külön határozatban elítélték a két nappal
előtte letartóztatott magas egyházi hierarchia kilenc tagjának működését. Összegezve
megállapítható, hogy az állam tiszteletben tartja a vallásszabadságot és lehetővé teszi az
egyházak szabad működését, nem tűri azonban, hogy a vallást politikai és államellenes
célokra használják fel. A hazafias papság nyíltan vallja, hogy helye a dolgozó nép mellett
van, és támogatja a szocializmus építését785 – tudhatjuk meg a beszámolóból. A Szlovákiai
Békebizottság elnöke dr. Horák Sándor786 megbízott, a világ béketanács tagja,
a Csehszlovák Békebizottságnak tagja, Dechet János787 besztercebányai püspöki vikárius
a Csehszlovák Békebizottság tagja, Scheffer András, szepesváraljai püspöki káptalan
helynök pedig a Csehszlovák Békebizottság póttagja lett.788
Szkladán Ágoston prágai magyar követ jelentése bepillantást nyújt az akkori
egyházpolitikába. Tőle van az alábbi szövegkiemelés: „Nemrégiben Csehszlovákiában
jártak a moszkvai görögkeleti egyház képviselői. Annakidején erről beszámoltam,
nemkülönben megemlítettem, hogy az utazás célja a görögkeleti egyház helyzetének
megerősítése volt és ennek egyik momentuma Szlovákia keleti részében a görögkeleti
püspökszentelés. A görögkeleti egyház megerősítése Csehszlovákia számára fontos politikai
kérdés. A látogatás mindenekelőtt emiatt volt szükséges. Az állam és a katolikus egyház
közötti viszony rendezése kezdettől fogva sikertelennek látszott és ezért választották azt
a politikát, hogy a többi egyházat megnyerik az állam számára és szembeállítják a katolikus
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egyházzal, hogy annak tömegbefolyását csökkentsék. Elsősorban azon egyházak jöhettek
számításba, amelyek nemzeti jellegűek, legalább is ilyen, esetleg forradalmi hagyományai
vannak. Ennek a politikának egy másik folyománya volt az a taktikai lépés, hogy a katolikus
egyházon belül a görögkatolikusokat elválasszák a rómaiaktól a papokat és a hiveket
áttereljék a görögkeleti egyházba.”789
Ebben az összefüggésben válik érdekessé a moszkvai pátriárka csehszlovákiai
utazása, illetve a csehszlovákiai görögkeleti egyház tisztán politikai okok miatti
favorizálása – tudjuk meg a jelentés további részeiből. A követ a 93/biz.-1950-2. számú
jelentésében már korábban beszámolt a görög katolikus papok tátrai és eperjesi
értekezletéről, ezúttal pedig arról számol be, hogy a görög katolikus papok újabb
összejövetele kimondta a csehszlovákiai görög katolikus egyháznak a görögkeleti
egyházhoz való csatlakozását. Az ülés idején Eperjesen összegyűltek a környék görög
katolikus hívei és tömegfelvonulásban követelték, hogy az éppen akkor ülésező zsinat
mondja ki a csehszlovák görög katolikus egyház csatlakozását a görögkeleti egyházhoz. Ez
meg is történt. A követ jelentésében arról is beszámolt, hogy értesülései szerint a tüntetők
tekintélyes része kommunista volt, illetve más progresszív elemek, akiket a kerületi
nemzeti bizottság teherautón szállított Eperjesre.

5. A pozsonyi közös papi szeminárium (1948-1950)
Az állam és az egyház közötti megegyezés tehát nem született meg, s úgy tűnt, a
párt és a csehszlovák kormány felelős tényezői részéről erre nincs is akarat. Más
egyházakhoz, amelyekhez a lakosságnak csupán mintegy egy negyede tartozik (különböző
protestáns felekezetek, cseh nemzeti egyház, görögkeletiek, akikhez a görög katolikusok az
év folyamán csatlakoztak) az állam viszonya jelenleg semmi kívánnivalót sem hagy maga
után790– értesülünk a korabeli iratokból.
A kormány és az illetékes hivatalok azonban egy sor rendeletet adnak ki ebben az
időben, amelyek az egyházat is érintik. Ezek közé tartozott az állami alkalmazottak és
némely nem állami közalkalmazott nemzeti biztosítóhoz való átlépéséről szóló 113/1950.
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sz. kormányrendelet, amelyet 1950. július 11-én hagytak jóvá és 46. Tt. szám alatt 1950.
augusztus 1-jén lépett hatályba.791 További szempontunkból jelentőséggel bíró rendelkezés:
a 365/1950. sz. állami egyházi hivatali hirdetmény, amely a kerületi bizottságok belügyi
referátumain külön egyházi ügyosztályok felállításáról szól. Rendeletek sorát adja ki
a kormány 1949. október 18-án a római katolikus, a csehszlovák, a pravoszláv egyház,
valamint a protestáns egyházak – beleértve a református egyházat is – állam általi
gazdasági ellátásáról, amely alapján az egyházak összes vagyonát az állam felügyelete alá
helyezik. A 417/1950. sz. állami egyházi hivatali hirdetmény pedig a vallási alapról szól.792
A csehszlovák kormány 1950. július 14-én kiadja továbbá a 112/1950. sz. rendeletét
a lelkészképző karokról, amelynek értelmében a római katolikus lelkészek képzése a prágai
és a pozsonyi Római Katolikus Cirill és Metód Teológiai Karon, a csehszlovák egyház
lelkészeinek képzése a prágai Ján Hus Csehszlovák Teológiai Karon, a cseh testvéregyház
lelkészeinek képzése a prágai Comenius Evangélikus Teológiai Karon, az evangélikusoké
a pozsonyi Szlovák Evangélikus Teológiai Karon, a pravoszlávoké pedig az újonnan
létesített prágai Pravoszláv Teológiai Karon történik. A református egyház teológushallgatóinak a prágai Comenius Evangélikus Teológiai Kar biztosít helyet.
A 112/1950. sz. kormányrendelet alapján átszervezik a teológiai fakultásokat, és így
a lelkészutánpótlás és a lelkészek nevelésének kérdése is rendezést nyert.793 „Nagy
jelentőségű eseménye volt az elmúlt évnek a Cyrill-Metód r.k. teológia tanszék felállítása794
Pozsonyban. Dékánja Dr. Mikuláš Višňovský795 lett” – adja hírül egy korabeli sajtóhír
a téma vonatkozásában. A 112/1950. sz. teológiai fakultásokról szóló rendeletet 1950.
július 14-én hagyták jóvá, 45. szám alatt került be a törvénytárba, hatályba pedig 1950.
július 26-án lépett.
Az egyházmegyei szemináriumok hallgatói legtöbbször az illető egyházmegye
területéről származtak. Ezt a korabeli sajtó, az évkönyvek és egyéb kiadványok is számon
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tartották, és az érdeklődőket is értesítették erről. Az olvasók főleg a pályázatokról, később
az újmisékről, illetve az azt követő kinevezésekről szóló híranyagokból értesülhettek
a személyi változásokról. Régiónként változott a szemináriumba jelentkezők száma. A papi
szemináriumba készülők leggyakrabban a Komáromi Gimnáziumból, Érsekújvár
környékéről és az Ipoly mentéről jöttek. (37. Egyházmegyés papok, papi lelkiség; 38. Az
Ipolysági Gimnáziumban érettségizett papok névsora)796

6. Hitoktatás
Az iskolai hitoktatás állami felügyelet alá kerül, s a továbbiakban már nem volt
része a rendes tanmenetnek. Kizárólag tanítás után, csak a délutáni órákban volt rá
lehetőség. Hittankönyveket sok helyütt nem használhattak, legfejlebb a táblára lehetett
rajzolni és írni. A kántortanítók helyett maguk a lelkészek taníthatták a hittant. A hitoktatás
a szentségek felvételére korlátozódott, rendes hitoktatásról aligha beszélhettünk. A nemzeti
iskolák kinevezett tanfelügyelői között – a teljesség igénye nélkül – szerepelnek pl.
a deméndi kerületben Udvardy Ferenc, a dunaszerdahelyiben Gaál Ferenc, az udvardiban
Szikora Jenő, a komáromiban Cseri István, a lekériben Adamčík Lipót, a párkányiban
Sztrehár Dezső,797 a szalkaiban Janosovits Miklós,798 a szenciben Dechet János, az
ipolyságiban Kuzma János, a selyeiben Kristóf Á. József, a somorjaiban Hrabovszky
Ferenc, a nagycétényiben Kudlička Róbert,799 akik a hitoktatás hospitációját végezhették.

7. Papi lelkiség a két világháború között és után Magyarországon
A papi lelkiség ebben a korban nem mutat ugyan még új vonásokat, bizonyos
elmélyülést azonban igen. A falusi plébánosok még a régi patriarchális keretek közt és
módon éltek, sokfelé volt káplán is. Modernebb élet először a hittanárok közt jelentkezett,
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a legműveltebbek a budapesti Regnum Marianum közzösségében éltek, erősen Prohászka
befolyása alatt. Nagyot lendítettek a világi papok lelkiségén a háromévenként kötelező
lelkigyakorlatot, aminek azok eleget is tettek.
A papoknál szokássá vált, s később a püspökök is sürgették a rekollekciót, az
egynapos összeszedettséget, ha nem is havonta, legalább negyedévenként. A napi
elmélkedés is általános szokássá válik. Ezt sokféle lelki könyv is elősegíti, még ha sokszor
elég régies jámborságot tükrözve is.
A legtöbbet azonban a papi lelkiség megújításáért Hunya Dániel S. J. (1900-1957),
a szegedi szeminárium szent életű spirituálistája tett. 1941 és 1948 között évente 2-3
számmal megjelenő „Papi lelkiség” című kiadványa lelkiségre vonatkozó tanulmányokat
közölt a liturgiáról is. A végefelé pedig a kiadvány „Kispapegység” c. melléklete a magyar
szeminaristákat igyekezett lelki egységbe hozni.
A lelkipásztori munka a papi lelkiségből fakadt. De mit adtak át mindebből
a híveknek? Mi volt az új a lelkipásztorkodásban? Elsősorban az ifjúsági pasztoráció.
A nevelési hullám a középiskolás, gimnazista fiúkkal kezdődik, de csakhamar
a katolikus (szerzetes) gimnáziumokból továbbterjed az államiakba, a leánygimnáziumokba
s így tovább.
A Regnum Marianum a papi lelkiség emelésével a lelkipásztori munka mélységét
akarta növelni, a cél a középiskolai diákok lelki vezetése volt. A regnumista hittanárok
kevésnek találják a jezsuita szellemű Mária kongregációkat, de a Máriatisztelet megmaradt
itt is, azért nevezik a házat és a csoportot Regnum Marianumnak.
A következő lépés a serdülők számára írt jellemnevelő és vallásos könyvek
megjelentetése volt. Elsőként Tóth Tihamérról kell említést tennünk, a „Levelek diákjaimhoz” c. sorozatával. Ebben jelentek meg az akkor merész hangúnak számító „Tiszta
férfiúság”, majd a „Jellemes ifjú”, „A vallásos ifjú”, „Dohányzol? Ne igyál!” c. kötetek.
Érdekes stílusban, minden kegyeskedés nélkül, sok jó példával tudott szólni olvasóihoz.
Kissé talán sekélyesebb volt, de mondhatni iskolát teremtett, egymás után jelentek meg
akkoriban a hasonló könyvek.
Gergely Jolán ugyanazt adta a lányoknak, amit Tóth Tihamér a fiúknak:
jellemnevelő könyveket írt számukra.
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Említésre méltó még ebben a vonatkozásban, Koszter atya: Nos rector… (1943)
c. munkája is. Az 1940-es években a többi egyetem, a Műegyetem és a visszatért kolozsvári
egyetem is külön egyetemi lelkészt kaptak, ami eddig csak a Pázmány Péter Tudományegyetemre volt jellemző. A Ludovikának is volt lelkésze. De foglalkoztak a kisiskolásokkal, az ún. elemistákkal is lelkiekben.
Virágkorát élte ebben a korszakban a nevelő célzatú regény is. Egy kiváló
diákimakönyv is napvilágot látott ebben a korban Sík Sándor és Schütz Antal szerkesztésében. Gazdag imaantológia, de kis aszketikát is ad. A liturgia sem hiányzik belőle, sőt tíz
zsoltárt is hoz. A felnőttek számára szóló jó imakönyvekben sem volt hiány.
A következő, amiről szót kell ejteni az Actio Catholica.
A lelkipásztori munka súlypontja a felnőtteket illetően, főként a harmincas évektől,
az Actio Catholicára esett. Csakhogy nálunk kissé másként értelmezték, mint ahogy azt
a pápák elképzelték. Ugyanis nem a világi hívek független kiállását látták benne az egyház
ügyéért, hanem a közéleti katolicizmus eszközét, mégpedig erősen papi vezetés alatt.
A közéleti katolicizmus megnyilatkozásai voltak a nagy demonstratív összejövetelek: kétévenként a Katolikus Nagygyűlések, 1931-ben Szent Imre halálának 900 éves
évfordulója, 1938-ban pedig a Szent István-év és a Nemzetközi Eucharisztikus
kongresszus. A Szent Imre-év alkalmából egy francia bíboros volt a pápa képviselője,
akiről utólag kiszivárogtatták, hogy elítélőn nyilatkozott az ünnepségekről, nagyon
külsőségesnek találta azokat. A szent István-évre már lelkiekben is jobban felkészültek,
lelkigyakorlatokkal, triduumokkal, sok szentáldozással. Ezen az akkori bíboros államtitkár,
Pacelli Jenő, a későbbi XII. Pius képviselte a szentatyát.800
A kor papi lelkiségéről elmondható, hogy a katolikus magyar papság húsz év alatt
a katolikus magyar nép lelkének igaz gyöngyeit gyűjtögette: a Concordia Nyomda,
a népmissziók, a Szent Ágoston Társulat, a katolikus magyar sajtó, a Marianum kisszeminárium, a szövetkezeti mozgalmak terén a magyar papság olyan munkát végzett, amely
Esterházy János szerint a felvidék lelkiségére leginkább volt jellemző.801
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SÖVEGES, Dávid: Fejezetek a lelkiség történetéből, Szent Gellért Hittudományi Főiskola, Pannonhalma
1993. 341-344.
SzÚVK XVIII. (1939) 3. sz., 69.
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8. Lelkipásztorkodás, zarándoklatok
Az alsó papság szoros együttműködését az állammal és a néppel legjobban
a csehországi Luhačovice fürdőhelyen az 1950. július 1-jén megtartott csehszlovákiai
keresztény egyházak lelkészeinek közös konferenciája bizonyítja, amelyen külföldi
vendégek is részt vettek, pl. magyar részről Beresztóczy Miklós802 püspök, Balogh István
páter803 stb. A konferencia határozatot fogadott el, amelynek értelmében a Csehszlovákiában élő keresztény egyház lelkészei a világbéke oldalára állnak. Egyben kijelentették,
hogy a kereszténységnek szorosan együtt kell működnie a szocializmussal, mert éppen
a kereszténység és a szocializmus azok az irányok, amelyek képesek megteremteni
a boldogabb élet előfeltételeit. A konferencia határozatának szellemében manifesztáltak
a lelkészek a békéért a nagy dévényi, velehradi804, nyitrai805 stb. ünnepségeken is. Hasonlóképpen tiltakoztak a koreai intervenció és az imperialista erőszak ellen is.
A tallósi egyház története betekintést nyújt a községben 1949. március 27-étől
április 3-áig megvalósult népmisszióba. Ezt megelőzően a plébános kérelemmel fordult
a felettes egyházi hatósághoz, hogy szíveskedjenek kiküldeni egy lelki atyát, aki a mintegy
80 szlovák ajkú tallósi és vezekényi hívő számára missziós prédikációkat fog tartani.
A tallósi egyház története részletesen leírja a nagyheti istentiszteleti rendet, beleértve az
istentisztelet nyelvét is, az úrnapi körmenet, a Mikulás, a Betlehemezés, a Mendikálás
szokásait, amelyek magyarul zajlottak.806
A néphez hű alsóbb papság befolyása a hívők közt emelkedik, amiről a nyitrai
zarándoklat is tanúskodik. Minden valószínűség szerint ennek a következménye, hogy
egyes főpapi hivatalok is kezdik feladni passzív álláspontjukat, pl. a nyitrai és a besztercebányai püspöki hivatal tiltakozó táviratot küldött Maliknak, a Biztonsági Tanács elnökének,
amelyben tiltakozik az amerikaiak koreai agressziója ellen.
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A szlovákiai közvélemény, a politikai körök, a római katolikus hívők és egyház
viszonyának alakulását Magyarországon is élénk figyelemmel kísérik.807

9. Papi írók, festők
Az egyház szabadsága korlátozott volt, ezért a papok írói tevékenysége is az volt.
Ha valaki írt is, csupán az asztalfiókba helyezhette el irományát, a szebb időkre várva.
Közéjük tartozott pl. Farkas Jenő, akinek a Csendország, SVKL, Pozsony, 1965, Valaki jár
a nyomomban, Madách kiadó, Pozsony, 1969, Ballada és zsoltár – A költő hátrahagyott
verseiből, Glória Társulat, Galánta, 1999, Válogatott versek, Glória. Pozsony, 2006
c. munkái jelentek meg a későbbiek folyamán.
Hasznos és érdekes olvasmány az utókor számára Luzsica Lajos önéletrajzi
emlékirata is, amely a magánéleti események és a képzőművészeti élet fejleményeinek
szerencsés és olvasmányos összefonódása. Ez utóbbi ok folytán – feltételezhetően – sok új
és tanulságos ismeretet kínál azoknak is, akik művészettörténeti vagy műkritikai
szempontból foglalkoznak a második világháború utáni viharos másfél évtized magyar
képzőművészetével, illetve képzőművészeivel. A szerző már előző könyvével megérdemelt
közönségsikert aratott, de a két kiadást megért „Ifjúságom, Érsekujvár!„ c. memoárkötetében is figyelemre méltó módon alkalmazza azt a módszert, amely új kötetének is fő
jellemzője: hogy a mikrokörnyezet aprólékos rajza mögé – mintegy háttér gyanánt –
felvázolja a történelmi eseményeket és változásokat, jelen művében értelemszerűen, főképp
a képzőművészet és a képzőművészek vergődését. A másfél évtized, amelyről itt beszámol
nemcsak a szerző életében, emberi és művészi fejlődésében volt elsődleges jelentőségű,
hanem az egész magyar társadaloméban is. „… egész munkásságával a képzőművész
kultúra ügyét szolgálta, s mind a mai napig is tesz érte…”808
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10. Szerzetesek
1949. május 27-én feloszlatják a Komáromi Bencés Rendházat, s a rendtagokat
szétszórják az országban: Bíró Luciánt809 Znyióváraljára, Boldoghy Máriuszt,810 Czuczor
Menyhértet811 4 évig munkatáborba, Fehér Damázt812 Pribovce községbe, Herczeg Frigyest813 Deákiba küldik, Hites Kristóf Amerikába ment, Pataky Máriuszt814 kb. 2 hónapig
még itt hagyták, Horváth Pius815 és Riszdorfer Benignus Amerikába mentek, Serédi
György816 Privigyére került, Tóth Aldemár817 Deákiba került, Zsilinszky Kázmér818 Jánova
Lehotára került, Szepessy (Nemcsik) Valter819 Zniováraljára került, majd Túrócszentmártonban 1949. december 31-én meghalt.
1950-ben feloszlatják a Szlovák Kongregáció rendet is, és következik a kemény diktatúra, amelynek szentéletű áldozatai is voltak, pl. Boldog Zdenka Cecília Schelingova.820
Az egyházi reakció elleni küzdelemben további lépés volt az apácák részbeni
összevonásának megkezdése. A szerzetesek összevonása után az állam további lépéseket
tesz.821
Az akkori rendszer meg akarta szüntetni az egyházat. Az igyekezet a legfájdalmasabban – főleg az ún. eperjesi „szobor-ügy” után – a görög katolikusokat érintette.822
A keleti rítusú katolikus egyházat megsemmisülésre ítélték, papjait bebörtönözték, és
kényszerlakhelyet kijelölvén nekik, száműzték őket. Megszüntettek továbbá minden
kolostort. Felszámolásuk sok anyagi kárral is járt, bár nem ez volt a legfőbb gond. Ennek az
intézkedésnek sokkal komolyabb, beláthatatlan következményei is lettek a lelkiismeret, az
egyén és a társadalom erkölcsi életének terén… Szellemi vonatkozásban mintha pusztító
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földrengés érte volna az országot. Néhány nap alatt teljesen megváltozott nemcsak az
egyének, hanem az egész társadalom élete: sokan börtönbe vagy munkatáborba kerültek,
másokat, főként az apácákat, a cseh határ menti elhagyatott helységekbe telepítették ki.
A kórházakból eltávolították a szerzetes nővéreket, az iskolákból a szerzeteseket, majd
később azokat a tanítókat is, akik kiálltak a hitük mellett. A kolostorokat, amelyek
biztonságot és támaszt nyújtottak az egyszerű embereknek, jobb esetben elmegyógyintézetté, rosszabb esetben katonai laktanyává vagy börtönné alakították át…
A kolostorok megszüntetése azonban váratlan, és a kiötlői által nem óhajtott
gyümölcsöt is hozott: az élő hitet. Sok keresztény bátran megvallotta a hitét, mások pedig
vállalták annak átadását még saját szabadságuk elvesztésének veszélye árán is. Nekik
köszönhetően élt az egyház az illegalitásban is, s a hívek országszerte kis közösségekbe
tömörültek. Sok szerzetes közösség anyagilag ugyan kárt szenvedett, lelkiekben azonban
megerősödött és megújult. Mindazoknak, akik vállalták ezt a munkát, akik az egyházért
küzdöttek, szenvedtek vagy meghaltak, ma hálás köszönetet mondunk. Hiszen Isten az
ő személyes áldozatukon keresztül kegyelmeivel bőven megáldotta az egyházat. Ő maga
legyen minden derék ember jutalma…
A szerzetes közösségek túlélték a negyven éves elnyomást.823

11. Hazafias papság
A Katolikus Akció,824 mint a katolikus egyház világi szerve reakciós tevékenységet
fejtett ki már közvetlenül a felszabadulástól kezdve. A párt ennek ellensúlyozására
igyekezett az akcióba haladó szellemű egyéneket, papokat beépíteni. E célból 1948-ban
akcióbizottságokat létesítettek. Az 1948-as fordulat után az egyház reakciós befolyása még
nagyon erős volt. Bizonyítja ezt az is, hogy amikor 1949-ben a szerzeteseket és az apácákat
(az utóbbiaknak csak egy részét) nagy feltűnés mellett egyenruhás hatósági szervek
közreműködésével kolostorokba koncentrálták, sok falu egész lakossága durva ellenállást
fejtett ki, kapákkal és egyéb tárgyakkal felszerelkezve védték a pap házát. Okulva ebből
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azután már polgári ruhás egyének, lehetőleg feltűnés nélkül éjjel végezték a hasonló
feladatokat, elkerülve így a harangok félreverését.
1949 júniusától az irány az alsó papság reakciós főpapságtól való elszigetelése volt,
illetve a reakciós püspökökkel való leszámolás. Megkönnyítette a dolgot, hogy időközben
két püspök meghalt (Kmeťko, Škrábik), hármat pedig bezártak (Buzalka, Gojdič,
Vojtaššák).
1949-ben a kormány ügyes politikával átvette az egyház illetményi gazdasági
ügyeinek „terhét“, ami érzékenyen érintette az anyagias beállítottságú papságot, mert
ezután „teljesítmény“ alapján kapták fizetésüket. Jó hatást keltett, hogy az alsó papság
fizetése lényegesen magasabb lett az azelőttinél, pl. egy 85 éves pap addig 2400 korona
(Kčs) nyugdíjat kapott, míg az új szerint 8000 koronát. Természetes, hogy ez a pap
szívesen járja autóval az országot, és világosítja fel paptársait a megváltozott helyzetről.
Ezenkívül a kispapok természetbeli juttatást, cipőt, ruhát is kaptak. Az egyházpolitikában
fordulatot jelentett Dechet János besztercebányai adminisztrátori beiktatása, mintegy 100
pap jelenlétében, akit ekkor a pápa kiközösített. 1950-ben a haladó szellemű kassai püspök,
Csárszky József a papok közül elsőként írta alá a stockholmi békeívet, s kb. ettől az időtől
vette kezdetét a hazafias papok mozgalma, aminek köszönhetően mintegy 350 pap írta alá
a békeívet.
A hazafias lelkészek együttműködése az állami szervekkel mindjobban elmélyült,
tevékenyen bekapcsolódnak az efsz-hálózat kiépítésébe, és segédkezet nyújtanak a közös
aratások megszervezésében.
A hazafias papok mozgalma lényegében véve csupán egy alkalmi szervezkedés volt,
minden szervezeti jelleg nélkül, ha csak azt nem vesszük figyelembe, hogy Pozsonyban
volt egy titkársága Záreczky István vezetésével, amely az akciók technikai szervezését és
irányítását végezte. A mozgalomnak minden kerületben kb. 30-40 papot nyertek meg, és
a fő irányelv az volt, hogy ne prédikáljanak az oltártól a rendszer, illetve az egyes döntő
akciók ellen. A mozgalom elérte, hogy nem prédikálták ki a reakciós pásztorleveleket, pár
esettől eltekintve, amikor is a félénkebb papok ezeket legalább kifüggesztették.
A csehszlovákiai papok magatartására döntő hatással volt a magyarországi katolikus
egyházvezetők álláspontja, aminek következtében már a püspökök és a papság jelentős
része is pozitívan viszonyult a békemozgalomhoz, a szövetkezeti-mozgalomhoz stb.
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A püspöki kar tagjai egyenként írták alá a hűségesküt, ezenkívül 1950-ben
küldöttséget is menesztettek Klement Gottwaldhoz, mivel kifejezésre kívánták juttatni
hűségüket, Gottwald azonban nem fogadta őket, csak Zápotocky és Fierger. A hazafias
papok mozgalma anélkül, hogy ez nyilvánosságot nyert volna, beolvadt a csehszlovákiai
papok békemozgalmába, amely az egyház tagjait volt hivatott mozgósítani a béke és
a szocialista építőmunka terén.
A fentiekből kitűnik, hogy a csehszlovákiai egyházpolitika a terveknek megfelelő
irányban fejlődött. Külön nyilvántartást vezettek a „hazafias papokról“, ami persze nem
zárta ki, hogy kisebb-nagyobb reakciós megnyilvánulások azért ne történtek volna, így pl.
a bérmálások alatt több templomon825 lengett a sárga Vatikáni zászló.
A Vatikán várakozó álláspontra helyezkedett, nyíltan már nem támadta a haladó
papokat, bizonyára számolt azzal, hogy ez esetben teljesen elszakadna a papság nagyobb
részétől, amely tevékeny résztvevője volt a békemozgalomnak.826
A szlovákiai magyar katolikus papság Állami Egyházügyi Hivatal által
kezdeményezett szliácsi értekezletének résztvevői 1950. június 14-én bejelentik csatlakozásukat az ún. hazafias papok mozgalmához.

12. Összegzés
A szóban forgó korban az egyházkormányzat teljesen állami felügyelet alá került,
aminek kezdetét a hűségeskü letétele jelentette. Ez ugyanis az új hatalom és az érvényes
törvénykezés elismerését jelentette. Az állam képviselete valamilyen formában minden
egyházi összejövetelen jelen volt.
A hierarchia kinevezése is állami asszisztenciával történt, az 1949-ben hozott öt
kormányrendelet jelentette a kényszerpálya korlátait. Az állami hatalom ellen szervezkedőket az állam a törvény szigorával sújtotta, egyháziakat és világiakat egyaránt. Az egyházi
hierarchia élére fokozatosan az állam iránt lojális vezetés került, aminek megvalósításához
a szovjet modell szolgált alapul.
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Műemlékek In: Atlas československých dejín, Praha 1965, 44 (b/ Najdôležitejšie kultúrne pamiatky)
MOL: Magyar Népköztársaság követsége Prága. Beszélgetés Horákkal Sándorral egyházpolitikai
kérdésekről. Pozsony, 1951. október 30.
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A lelkipásztori képzés is új körülmények között zajlott, katolikus vonatkozásban az
összevont közös pozsonyi papi szemináriumban, ahol az új rendszer által kinevezett tanárok
oktattak. Az iskola mint intézmény államivá vált, és a szeminárium elöljárói is államilag
voltak kinevezve. Pozsonyban tehát egy teológiai főiskola és egy szeminárium volt egy
közös épületben állami felügyelet alatt, s a hallgatók az összes egyházmegyéből itt tanultak
együtt.
Az iskolai hitoktatás is erősen korlátozott volt. Nagy megszorítást jelentett, hogy
csak lelkészek taníthattak, azok is csak a hivatalos tanítás után. Ennek ellenére a papi
lelkiség ragyogó példáit, helytálló, szentéletű papok egész sorát találjuk ebben a korban.
A lelkipásztorkodás nagy szerepet játszott a háborús károk helyreállításában, amiben
önkéntes módon a hívek is segítettek. A legtöbb helyen meg kellett javítani a templomokat
és az egyházi épületeket. A zarándoklatok teljes állami felügyelet alatt történtek a külső
jelek: kereszt, lobogó, zászlók, vallási jelvények erős korlátozása mellett. A papok
leginkább a fióknak írtak, mert az állami cenzúra mindent felügyelt.
A szerzeteseket feloszlatták: a magyar nemzetiségűeket korábban, mint a szlovákokat, még a hontalanság éveiben. Szomorú korszak következett.
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Összefoglalás

A legjobban működő szervezet a Felvidéken az egyház volt. Igaz az új állami
határok között közigazgatásilag irányt változtatott, de az alsóbb közigazgatás, az esperesi
kerületek és a plébániák megmaradtak, ahol tapasztalt lelki vezetők voltak.
A nemzeti emlékezés erőt nyújtott a híveknek. Ezek közé tartozott a kassai vértanúk
boldoggá avatása és Rákóczi hamvainak Kassára szállítása. Az egyházi jubileumi évek
1925, 1950, az 1933-as szent év lelki vigaszt adott a híveknek. A történelmi kegyhelyek
a zarándokoknak nyújtottak vigaszt. Ez mind hozzájárult, hogy a felvidéki magyar
katolikusok önszerveződésük során segítségre leljenek nemzeti jubileumuk tudatosításában.
Ebben segítettek az alábbi külső körülmények is.
Báthory István, a nagy erdélyi fejedelem és lengyel király megkoronázásának 400.
évfordulója alkalmából Lengyelországban fényes ünnepséget rendeztek. Ez alkalomból
a küldöttség, Serédi Jusztinián hercegprímással egyetemben Szlovenszkón keresztül utazott
Krakkóba. Az erről szóló szlovenszkói vonatkozású korabeli feljegyzések azt írják, hogy
a küldöttséget szállító vonat 1933. szeptember 6-án délelőtt futott be az érsekújvári
pályaudvarra, ahol a Keresztény Szocialista Párt nevében Esterházy János országos elnök
üdvözölte a bíboros egyházfejedelmet.
Emlékezzünk a régiekről címmel jelent meg az alábbi újságcikk, amely Pázmány
Péter halálának háromszázadik évfordulójára emlékeztet. „1937. március 19-én volt 300
éve annak, hogy a magyar katolicizmus egyik legnagyobb alakja: Pázmány Péter,
Magyarország érsekprímása meghalt. Mivel Pázmány Péter nagyon fontos helyet foglalt el
a magyar katolicizmus történetében és fejlődésében és mivel működésének nagy része itt,
Szlovenszkón ment végbe, kétszeresen fontos, hogy mi is megemlékezzünk róla... Ezen cél
érdekében sok iskolát alapított s Nagyszombatban újjászervezte a papnevelő intézetet,
Bécsben pedig egy egész újat alapított (Pazmaneum), hogy minél több pap álljon
a katolikus egyház rendelkezésére a lelkek megmentéséért folyó nagy küzdelemben.
Legnagyobb cselekedete pedig a nagyszombati tudományos egyetem megalapítása volt
1635-ben, amelyet később Pestre vittek át, s amely most Magyarország első tudományos
intézménye.”
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A közéleti katolicizmus megnyilatkozásai voltak a nagy demonstratív összejövetelek: kétévenként a Katolikus Nagygyűlések, 1931-ben Szent Imre halálának 900 éves
évfordulója, 1938-ban pedig a Szent István-év és a Nemzetközi Eucharisztikus
kongresszus. A Szent Imre-év alkalmából egy francia bíboros volt a pápa képviselője,
akiről utólag kiszivárogtatták, hogy elítélőn nyilatkozott az ünnepségekről, nagyon
külsőségesnek találta azokat. A szent István-évre már lelkiekben is jobban felkészültek,
lelkigyakorlatokkal, triduumokkal, sok szentáldozással. Ezen az akkori bíboros államtitkár,
Pacelli Jenő, a későbbi XII. Pius képviselte a szentatyát.
A Szent István halálának 900. évfordulója kapcsán szervezett 34. Budapesti
Eucharisztikus Kongresszus megnyitó gyűlésén a bíboros hercegprímás a következőket
mondta: „Még élénk emlékezetünkben van első Szent Királyunk és Apostolunk megdicsőülésének 900 éves jubileuma. Még mintha látnánk azokat a világra szóló fényes
ünnepségeket, melyeket itt a keresztény Magyarországon a nagy jubileum alkalmából az
igaz hitet, a keresztény erkölcsöket és a kegyelmi életet tápláló Eucharisztiának rendeztünk,
s amelyeken az egész katolikus Egyház az eucharisztikus Krisztus szeretetének kötelékében
együtt imádkozott velünk. Bízva bízom, hogy még él és munkálkodik bennünk az
a kegyelem, amelyet a világi és szerzetes papságunknak az egész egyháztörténelemben
egyedül álló lelkipásztori munkája nyomán az Eucharisztiában rejtőző Krisztustól kaptunk.
Még nem akar szűnni kimondhatatlan örömünk, hogy Szent Királyunk és apostolunk
jubileuma visszakapcsolta a Szent Korona testéhez régi birodalmának egyes leszakított
részeit és visszavezérelte a nemzet közösségébe sokáig idegen uradalom alatt élő
testvéreinket… Amint egykor a Szent Király kereszténnyé tette a nemzetet, hogy jobb
magyar legyen: kérjük őt, hogy most is éppen úgy tegyen bennünket igazán meggyőződéses,
hitünk szerint élő katolikusokká, hogy mi is annál jobb magyarok lehessünk!”827
A Magyar csillagokról, az Árpád-házi uralkodócsalád ragyogó szentjeiről szól a pozsonyi magyar kispapok által összeállított kis könyv. Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet, Boldog Gizella és Boldog Margit élete elevenedik meg a lapjain, hogy
követendő példaként ragyogjon a magyar ifjúság előtt. „Szent István halálának 900-ik éve
alkalmából nagyon aktuális olvasmányul szolgálhat mindenkinek. A legmelegebben ajánljuk mindenkinek a könyvet és főleg a katolikus magyar tanítók figyelmét hívjuk fel rá, hogy
827

SZMÚVK XVIII. (1939) 3. sz., 127.
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minél nagyobb számban terjesszék el az ifjúság körében” – olvashatjuk a korabeli regionális lapban megjelent könyvismertetőben.
Az új állami határok között is voltak papi szemináriumok és kisszemináriumok: az
Emericanum megszűnte után (1919), Komárom – 1922-1928, Komárom – 1929-1938
(Marianum), Esztergom – 1938-1944, Gregorovits Lipót – 1944-1948, Nagyszeminárium:
Nagyszombat – 1923-1936, Pozsony Nagyszeminárium – 1937, Esztergomi Nagyszeminárium – 1939-1944, Komáromi Nagyszeminárium – 1944-1948, Pozsonyi Nagyszeminárium 1948 után folyamatosan. A kispapok már tanulmányaik során, a lelkipásztorkodás első
szobájában szembesültek a rájuk váró szervezési kihívásokkal.
Értekezésemet öt fejezetre osztottam, amelyeket a szakirodalom, a sajtó és a levéltári anyagok tükrében részletesen taglaltam. A szakirodalomból elsősorban az érintkezési
pontokat vizsgáltam kutatásom során, a szóban forgó kor sajtókutatása pedig gyakorlatilag
még nem létezik. Ezért maximális önfegyelem mellett csupán a legszükségesebb sajtótörténeti eseményekre hivatkoztam. Ez sok újdonságot hozott előző munkákhoz képest, de sok
újdonságot tartogat a levéltári anyag is, amely eddig még nem került feltárásra, de ebből is
csak keveset használtam. Nagyban gyarapították kutatói tevékenységemet az állami levéltári anyag és a községi krónikák egyháztörténeti vonatkozásai is.
Minden fejezet előtt van bevezető, a végén pedig összegzés, amely összefogja
a korra jellemző egyházi megmozdulásokat és a társadalomalakító kovász szerepét betöltő,
Isten földi országának építését végző akkori egyházi hierarchiát. Szentek és vértanúk voltak
ezen egyházmegyékben, amit a püspökök névsorában feltüntettem. Az új körülmények
között új rend is alakult, mégpedig a Szociális Testvérek, akik közül ugyancsak vértanú
a rendalapító.
Az idegen nyelvű szövegeket és azok értelmezését egyedül fordítottam és végeztem.
Összességében elmondható, hogy tevékenységemmel az eddigi történészkutatók és
írók munkáját folytattam, s egy általános, mérték- és távolságtartó munka megszerkesztésével azt szerettem volna elérni, hogy a szlovákiai katolikus nagyközönség, de más érdeklődők számára is hézagpótló munka jöjjön létre, amely a helyi kutatásokkal, helytörténeti
vonatkozásokkal kiegészítve az egyetemen tanulók számára is segítséget nyújthat.
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I. Az észak-magyarországi latin szertartású katolikus egyházi közigazgatás
archontológiája, papi névtára és helységnévtára

1. Az esztergomi érsekek névsora
1. (1001)

Domonkos, 2. (1001-1007) Sebestyén

3.

(1002-1027)

Radla,

4. (1007-1012) Anasztáz Asztrik, 5. (1012) Sebestyén, 6. (1046-1055) Benedek, 7. (10671075) Nehemias, 8. (1087-1090) Acha, 9. (1094-1104) Szerafin, 10. (1105-1116) Lőrinc,
11. (1116-1124) Marcell, 12. (1127-1139) Felicián, 13. (1142-1147) Makár, 14. Kökényes,
15. (1151-1157) Martyrius, 16. (1158-1181) Lukács, 17. (1181-1184) Miklós, 18. (11851204) Jób, 19. (1204) Csák nembeli Ugrin, 20. (1204) Bár-Kálán nembeli Kálán, 21. (12051223) I. János, 22. (1224) I. Tamás, 23. (1226-1239) Róbert, 24. (1239-1241) Rátót
nembeli Mátyás, 25. (1242-1253) Báncsa nembeli I. István, 26. (1254-1261) II. Benedek,
27. (1262-1272) Türje nembeli Szentgróti Fülöp, 28. (1273) Kán nembeli II. Miklós,
29. (1274-1276) III. Benedek, 30. (1276-1278) Kán nembeli II. Miklós, 31. (1279-1298)
Monoszló nembeli Lodomér, 32. (1298-1303) Bicskei Gergely, 33. (1303-1304) Bő
nembeli Mihály, 34. (1305-1321) II. Tamás, 35. (1321-1328) Piast Boleszló, 36. (13281330) Dörögdi III. Miklós, 37. (1330-1349) Telegdi Csanád, 38. (1350-1358) Vásári IV.
Miklós, 39. (1358-1366) V. Miklós, 40. (1367-1375) Telegdi III. Tamás, 41. (1376-1378)
De Surdis II. János, 42. (1378-1387) Demeter, 43. (1387-1418) Kanizsai III. János,
44. (1423-1439) Pálóczy I. György, 45. (1440-1465) Szécsi Dénes, 46. (1465-1472) Vitéz
IV. János, 47. (1474-1476) Beckensloer V. János, 48. (1480-1485) Aragóniai VI. János,
49. (1486-1497) Estei Hippolit, 50. (1497-1521) Bakócz IV. Tamás, 51. (1522-1524)
Szatmári II. György, 52. (1524-1526) Szalkai I. László, 53. (1526-1549) Várady Pál,
54. (1551) Fráter III. György, 55. (1553-1568) Oláh VI. Miklós, 56. (1569-1573)
Verancsics Antal, 57. (1596) Fehérkövy II. István, 58. (1597-1601) Kutassy VII. János,
59. (1607-1615) Forgách I. Ferenc, 60. (1616-1637) Pázmány Péter, 61. (1637-1642) Lósy
I. Imre, 62. (1642-1666) Lippay IV. György, 63. (1666-1685) Szelepcsényi V. György,
64. (1685-1695) Szécsenyi VI. György, 65. (1695-1707) Kollonich Lipót, 66. (1707-1725)
Sachsen–Zeitzi Keresztély Ágost, 67. (1725-1746) Eszterházy II. Imre, 68. (1751-1757)
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Csáky VII. Miklós József, 69. (1761-1765) Barkóczy II. Ferenc, 70. (1776-1799) Batthyány
I. József, 71. (1808-1809) Habsburg-Lotharingiai Károly Ambrus, 72. (1819-1831) Rudnay
Sándor, aki 1820-ban tért vissza a főkáptalannal Esztergomba, 73. (1838-1847) Kopácsy
József, 74. (1848-1849) Hám János, 75. (1849-1866) Nagykéri Scitovszky János,
76. (1867-1891) Simor János, 77. (1891-1912) Vaszary Kolos, 78. (1913-1927) Csernoch
János, 79. (1927-1945) Serédi Jusztinián, 80. (1945-1973) Mindszenty József, 81. (19761986) Lékai László, 82. (1987-2002) Paskai László, 83. (2002-) Erdő Péter.
2. Esztergomtól elcsatolt csehszlovák részi plébániák (1922-1939)
A későbbi Nagyszombati Egyházmegye területét, amely soha nem került vissza
Esztergomhoz, az alábbi plébániák képezik: Almás (Jabloňové), Alsóbágyon (Dolný
Badín), Alsóbotfalu (Bzince pod Javorinou), Alsódiós (Dolné Orešany), Alsódombó (Dolné
Dubové), Alsókorompa (Dolná Krupá), Alsólopassó (Lopašov), Alsómeric (Merašice),
Alsópalojta (Plachtince), Alsórécsény (Rišňovce), Alsószelezsény (Sľažany), Alsószerdahely (Dolná Streda), Alsóvogyerád (Dolné Voderady), Apaj (Dudváh–Opoj),
Aranyosmarót (Zlaté Moravce), Ardánfalva (Ardanovce), Assakürt (Nové Sady pri Nitre),
Aszós (Osuské), Ábrahám (Abraham), Bakabánya (Pukanec), Banka (Banky), Barslédec
(Ladice), Barstaszár (Tesárske Mlyňany), Bazin (Pezinok), Báhony (Báhoň), Báth
(Bátovce), Berencsfalu (Prenčov), Brezó (Brezová pod Bradlom), Beszterce (Bratislava–
Záhorská Bystrica), Bélabánya (Banská Belá), Bélaház (Boleráz), Bikszárd (Buková),
Bogdány (Bohdanovce nad Trnavou), Bohunic (Jaslovské Bohunice), Borsód (Hrachovište), Bozók (Bzovík), Brockó (Brodské), Bucsány (Bučany), Búrszentgyörgy (Borský
Jur), Búrszentmiklós (Borský Mikuláš), Chropó (Chropov), Csataj (Čataj), Csábrág
(Čabradský Vrbovok), Csári (Čáry), Csejkő (Čajkov), Csejte (Čachtice), Cseklész
(Bernolákovo), Csermend (Čermany), Cserfalu (Dubová), Cseszte (Častá), Csépányfalu
(Štefanov), Ciffer (Cífer), Dejte (Dechtice), Detrekőcsütörtök (Plavecký Štvrtok),
Detrekőszentmiklós (Plavecký Mikuláš), Detrekőszentpéter (Plavecký Peter), Dévény
(Bratislava–Devín), Dévényújfalu (Bratislava–Devínska Nová Ves), Dócs (Dojč), Drahóc
(Drahovce), Egbell (Gbely), Egerszeg (Jelšovce), Erzsébetkápolna (Kaplná), Felsőatrak
(Horné Otrokovce), Felsődiós (Horné Orešany), Felsőhosszúfalu (Dlhá), Felsőleszéte

248

(Podolie nad Dudváhom), Felsőrados (Radošovce), Felsősipék (Šipice), Felsőszil
(Brestovany), Felsővásárd (Horné Trhovište), Felsőzélle (Horné Zelenice), Felsőzsember
(Žemberovce),

Fenyőkosztolány

(Jedľovské

Kostoľany),

Gajar

(Gajary),

Galgóc

(Hlohovec), Garamnémeti (Tekovské Nemce), Garamszentbenedek (Hronský Beňadik),
Garamszöllős (Rybník), Garamújfalu (Nová Dedina), Gerencsér (Trnava–Hrnčiarovce),
Gidrafa (Budmerice), Grinád (Myslenice), Harádics (Hradište pod Vrátnom), Hattyúpatak
(Viničné pri Pezinku), Hegybánya (Štiavnické Bane), Hidegkút (Bratislava–Dúbravka),
Hodrusbánya (Banská Hodruša), Holics (Holíč), Hontbesenyőd (Pečenice), Hontnádas
(Hontianske Trsťany), Hontnémeti (Hontianske Nemce), Horvátgurab (Chorvátsky Grob),
Hrussó (Hrušov), Irtványos (Kopanice), Ispáca (Špačince), Istvánkirályfalva (Štefanová),
Istvánháza (Štefultov), Ivánka (Ivanka pri Dunaji), Jablánc (Jablonica), Jác (Jacovce), Jókő
(Dobrá Voda), Jókút (Kúty), Kárpáthalas (Vištuk), Kátló (Kátlovce), Keresztúr (Dudváh–
Križovany), Kékkő (Modrý Kameň), Kicő (Skýcov), Kisbáb (Báb), Kislévárd (Malé
Leváre), Kistapolcsány (Topolčianky), Kisvendég (Malé Hoste), Konyha (Kuchyňa),
Kopcsány (Kopčany), Korlátkő (Cerová–Lieskové), Kormosó (Kráľovce–Krnišov), Koros
(Krušovce), Köpösd (Hájske), Krakovány (Krakovany), Kukló (Kuklov), Lakács
(Lukáčovce), Laksárújfalu (Lakšarská Nová Ves), Lamacs (Bratislava–Lamač), Lancsár
(Lančár), Láb (Láb), Lenge (Podhorie), Lipótvár (Červeník), Litva (Litava), Lozornó
(Lozorno), Ludány (Ludanice), Madunic (Madunice), Magaslak (Vysoká), Magyarfalva
(Záhorská Ves), Majtény (Majcichov), Malacka (Malacky), Maniga (Malženice), Máriavölgy (Marianka), Miava (Myjava), Misérd (Dunajská Lužná), Modor (Modra),
Modorfalva (Trnava–Modranka), Moraván (Moravany nad Váhom), Morvaszentjános
(Moravský Ján), Nadlány (Nadlice), Nagyemőke (Nitra–Janíkovce), Nagyheresztény
(Chrášťany nad Žitavou), Nagyjakabfalva (Jakubov), Nagykereskény (Krškany), Nagykosztolány (Veľké Kostoľany), Nagykovalló (Kovaľov), Nagylapás (Lapáš), Nagylévárd
(Veľké Leváre), Nagymagasfalu (Vysoká pri Morave), Nagymodró (Modrová), Nagyrépény (Veľké Rypňany), Nagysenköc (Šenkvice), Nagyszombat (Trnava), Nagytapolcsány
(Topolčany), Nagyúny (Unín), Nagyülés (Veľká Lehota), Nahács (Naháč), Nádas (Trstín),
Nádasfő (Rohožník), Nemcsény (Nemčiňany), Néved (Nevidzany), Nyitrabajna (Bojná),
Nyitraörmény (Urmince), Nyitrapásztó (Pastuchov), Nyitrapereszlény (Preseľany), Nyitraperjés (Prašice), Nyitrasárfő (Nitrianska Blatnica), Nyitrazávod (Závada), Ottóvölgy
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(Doľany), Óbars (Starý Tekov), Ólehota (Stará Lehota), Ószombat (Sobotište), Ótura (Stará
Turá), Pernek (Pernek), Péterlak (Petrova Ves), Pobedény (Pobedim), Pozsony Szentháromság (Bratislava–Najsvätejšia Trojica), Pozsony Szent Márton-plébánia (Bratislava–
Svätý Martin), Pozsonypüspöki (Podunajské Biskupice), Pozsonysárfő (Blatné pri Senci),
Pozsonyszöllős

(Bratislava–Vajnory),

Pozsonyvirágvölgy

(Bratislava–Nové

Mesto),

Pozsony–Závod (Závod), Pöstyén (Piešťany), Pusztafödémes (Pusté Úľany), Radosna
(Radošiná), Récse (Bratislava–Rača), Rohó (Rohovské Rybky), Rózsavölgy (Ružindol),
Sasvár (Šaštín), Sándorfa (Prievaly), Selmecbánya (Banská Štiavnica), Sempte (Šintava),
Sissó (Šišov), Sopornya (Šoporňa), Stomfa (Stupava), Surányka (Šurianky), Szakolca
(Skalica), Szárazpatak (Suchá nad Parnou), Szebelléb (Sebechleby), Szelincs (Zeleneč),
Szenice (Senica nad Myjavou), Szenográd (Senohrad), Szentantal (Antol), Szentgyörgy
(Jur pri Bratislave), Szentistvánkút (Studienka), Szered (Sereď), Széleskút (Solosnica),
Szokolóc (Sokolovce), Szomolánka (Smolinské), Szomolány (Smolenice), Temetvény
(Hrádok), Tópatak (Banský Studenec), Tótgurad (Slovenský Grob), Turréte (Turá Lúka),
Udvarnok (Dvorníky nad Váhom), Újlak (Veľké Zálužie), Újvároska (Leopoldov), Ürmény
(Mojmírovce), Üzbeg (Zbehy), Vagyóc (Vaďovce), Vágbori (Borovce), Vágszentkereszt
(Považany), Vágújhely (Nové Mesto nad Váhom), Vedröd (Voderady), Velséc (Velčice),
Verbó (Vrbové), Verbóc (Vrbovce), Veszele (Veselé), Vicsapapáti (Výčapy–Opatovce),
Vittenc (Chtelnica), Zavar (Zavar), Zohor (Zohor), Zsitvaapáti (Žitvany).828
3. Az első bécsi döntés után Esztergomhoz visszacsatolt csehszlovákiai plébániák
névsora
Albár (Dolný Bar), Alistál (Dolný Štál), Alsógyőröd (Veľký Ďur), Alsójattó (Jatov),
Alsónyárad (Topoľníky), Alsópél (Dolný Pial), Alsórakonca (Rykynčice), Alsószemeréd
(Dolné Semerovce), Alsóvárad (Tekovský Hrádok), Bajcs (Bajč), Bajta (Bajtava), Baka
(Baka), Balony (Baloň), Barsbesse (Beša), Barsendréd (Ondrejovce), Barsfüss (Trávnica),
Bart (Bruty), Bánkeszi (Bánov), Bátorkeszi (Bátorové Kosihy), Bessenyő (Bešeňov),
828

Schematizmus, 1927., Schematizmus, 1938., SZTYAHULA László: 1922-ben keletkezett nagyszombati
apostoli kormányzóság névtára, Vasárnap, Bratislava (1993) május 16., 15., A Nagyszombati Apostoli
Kormányzóság az esztergomi egyházmegyéből vált ki, amelynek 481 plébániája volt. Ebből 1918-ban
397 plébánia – a Dunától északra – Szlovákiába került. Csupán 84 plébánia maradt az esztergomi
főegyházmegyében.
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Boldogfa (Boldog), Bős (Gabčíkovo), Bussa (Bušince), Csallóközcsütörtök (Štvrtok na
Ostrove), Csallóközkürt (Ohrady), Csáb (Čebovce), Cseke (Čaka), Csicsó (Čičov), Csiffár
(Čifáre), Csúz (Dubník), Deménd (Demandice), Dercsika (Jurová), Diószeg (Sládkovičovo), Dunahidas (Most pri Bratislave), Dunamocs (Moča nad Dunajom), Dunaszerdahely (Dunajská Streda), Ebed (Obid), Egeg (Hokovce), Egyházfa (Kostolná pri Dunaji),
Egyházgelle (Holice), Egyházkarcsa (Kostolné Kračany), Ekecs (Okoč), Ekel (Okoličná na
Ostrove), Eperjes (Jahodná), Érseklél (Arcibiskupský Lél), Érsekújvár (Nové Zámky),
Fajkürt (Dedinka), Farkasd (Vlčany), Farnad (Farná), Felbár (Horný Bar), Felsőszeli
(Horné Saliby), Felsőszöllős (Vinodol), Felsőtúr (Horné Túrovce), Felsőzellő (Veľké
Zlievce), Fél (Tomášov), Füzesgyarmat (Hontianska Vrbica), Galánta (Galanta), Garamkövesd (Kamenica nad Hronom), Gúta (Kolárovo), Gyerk (Hrkovce), Helemba (Chľaba),
Hidaskürt (Mostová), Hosszúfalu (Dlhá nad Váhom), Illésháza (Eliašovce), Imely (Imeľ),
Ipolyfödémes (Ipeľské Úľany), Ipolynyék (Vinica), Ipolyság (Šahy), Ipolyszakállas
(Ipelský Sokolec), Ipolyszalka (Salka), Ipolyszécsényke (Sečianky), Ipolyvarbó (Vrbovka),
Ipolyvisk (Vyškovce nad Ipľom), Izsa (Iža), Jászfalu (Jasová), Jóka (Jelka), Kajal (Kajal),
Keszegfalva (Kameničná), Kéménd (Kamenín), Királyrév (Kráľov Brod), Kisgyarmat
(Sikenička), Kolta (Kolta), Komárom (Komárno), Komáromszemere (Semerovo),
Komáromszentpéter (Svätý Peter), Komját (Komjatice), Kosút (Košúty), Köbölkút
(Gbelce), Kőhídgyarmat (Kamenný Most), Kőkeszi (Kamenné Kosihy), Kürt (Strekov),
Lekér (Hronovce), Léva (Levice), Lukanénye (Nenince), Magyarbél (Veľký Biel),
Marcelháza (Marcelová), Mellek (Melek), Mikszáthfalva (Sklabiná), Muzsla (Mužla),
Nagyabony (Veľké Blahovo), Nagycsalomja (Veľká Čalomija), Nagycétény (Veľký Cetín),
Nagyfödémes (Veľké Úľany), Nagyhind (Chyndice), Nagykálna (Kálna nad Hronom),
Nagykér (Veľký Kýr), Nagylég (Lehnice), Nagymagyar (Zlaté Klasy), Nagymácséd (Veľká
Mača), Nagymánya (Maňa), Nagymegyer (Veľký Meder), Nagyölved (Veľké Ludince),
Nagypaka (Veľká Paka), Nagysalló (Tekovské Lužany), Nagysáró (Šárovce), Nagysurány
(Šurany), Nagysúr (Hrubý Šúr), Nádszeg (Trstice), Naszvad (Nesvady), Negyed (Neded),
Nemesoroszi (Kukučínov), Ógyalla (Hurbanovo), Óhaj (Dolný Ohaj), Óvár (Olovary),
Özdöge (Mojzesovo), Palást (Pláštovce), Párkány (Štúrovo), Perbete (Pribeta), Pered
(Tešedíkovo), Pereszlény (Preseľany nad Ipľom), Pozsonyszentantal (Báč), Somorja
(Šamorín), Szelőce (Selice), Szenc (Senec), Szentmihályfa (Michal na Ostrove),

251

Szentmihályúr (Michal nad Žitavou), Szete (Kubáňovo), Szímő (Zemné), Szőgyén
(Svodín),

Taksonyfalva

(Matúškovo–Galanta),

Tallós

(Tomášikovo),

Tardoskedd

(Tvrdošovce), Tornóc (Trnovec nad Váhom), Tótmegyer (Palárikovo), Udvard (Dvory nad
Žitavou), Újbars (Nový Tekov), Újlót (Veľké Lovce), Vajk (Lúčnica nad Žitavou), Vajka
(Vojka nad Dunajom), Vágkirályfa (Kráľová nad Váhom), Vágsellye (Šaľa), Vámosladány
(Mýtne Ludany), Várkony (Vrakúň), Vásárút (Trhové Mýto), Verebély (Vráble), Zseliz
(Želiezovce), Zsemlér (Žemliare), Zsély (Želovce), Zsigárd (Žihárec).829
4. Besztercebánya megyéspüspökei (1776-1950)
1. Berchtold Ferenc (1776-1793), 2. Zerdahely Gábor (1800-1813), 3. Makay Antal
(1819-1823), 4. Belanský József (1823-1843), 5. Rudnyánsky József (1844-1850),
6. Moyses István püspök (1850-1869), 7. Szuppan Zsigmond (1870-1871), 8. IpolyiStummer Arnold (1872-1886), 9. Bende Imre (1886-1893), 10. Rimely Károly (18931904), 11. Radnai Farkas (1904-1919),830 12. Blaha Marián (1921-1943),831 13. Škrábik
András (1943-1950).832

5. A rozsnyói püspökség plébániái (1938-1945)
Az első bécsi döntés után is az önálló Szlovákia területén maradt plébániák:
Ajnácskő (Hajnáčka), Alsósztregova (Dolná Strehová), Ágostonlak (Závadka nad
Hronom), Cservená Szkala (Červená Skala), Csetnek (Štítnik), Divény (Divin),
Divényoroszi (Podkriváň), Dobsina (Dobšiná), Felsőmecenzéf (Vyšný Medzev), Felsőtisztás (Horný Tisovník), Forgácsfalva (Lom nad Rimavicou), Gácsfalva (Stará Halič),

829

830

831
832

Schematizmus,1938., SZTYAHULA László: 1922-ben keletkezett nagyszombati apostoli kormányzóság
plébániáinak névtára. In: Vasárnap, Bratislava (1993) május 16., 15.
SALACZ Gábor: A magyar katolikus egyház a szomszédos államok uralma alatt. (Dissertationes
Hungaricae Exhistoria Ecclesiae) München, 1975. 13.
uo. 13.
Halála után a Szlovák Egyházügyi Hivatal az állam egyházak fölött gyakorolt felügyeletére vonatkozó
igazságtalan törvények alapján Dechet Jánost, a Nagyszombati Apostoli Kormányzóság papját nevezte ki
az egyházmegye kormányzójának. Az Apostoli Szentszék Dechet Jánost az egyházjog alapján exkommunikálta, mivel egyházi hivatalt fogadott el világi hatalomtól. Ennek ellenére az egyházmegyét haláláig,
1968 áprilisáig igazgatta. PETRANSKÝ, Ivan A.: Aktivity Andreja Škrábila v období Prvej slovenskej
republiky. In: DP. SSV Trnava, LXXXX. (2009) 7. sz., 446-451.
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Garamszécs (Polomka), Gölnicbánya (Gelnica), Gömörrákos (Rákoš), Gömörsíd (Šíd),
Helpa (Heľpa), Ipolyberzence (Breznička), Jekelfalva (Jaklovce), Koháryháza (Pohorelá),
Korompa (Krompachy), Merény (Nálepkovo), Murányalja (Muráň), Murányhosszúrét
(Muránska Dlhá Lúka), Murányhuta (Muránska Huta), Nagydaróc (Veľké Dravce),
Nagyrőce (Revúca), Nagyszuha (Veľká Suchá), Nagyveszverés (Gemerská Poloma),
Nyustya (Hnúšťa), Ratkószabadi (Ratkovská Lehota), Rimakokava (Kokava nad
Rimavicou), Rimaráhó (Hrachovo), Rozsnyó (Rožňava), Stósz (Štós), Szepesremete
(Mníšek nad Hnilcom), Szomolnok (Smolník), Szomolnokhuta (Smolnícka Huta), Svedlér
(Švedlár), Tiszolc (Tisovec), Újantalfalva (Šoltýska), Zakárfalva (Žakarovce).
6. Az első bécsi döntés után Csehszlovákiától rozsnyói székhellyel
Magyarországhoz visszakerült plébániák (1938-1945)
Abafalva (Abovce), Baraca (Barca), Barka (Bôrka), Csoltó (Čoltovo), Debrőd
(Debraď), Deresk (Držkovce), Dobóca (Dubovec), Egyházasbást (Nová Bašta), Feled
(Jesenské), Fülek (Fiľakovo), Fülekpilis (Pleš), Fülekpüspöki (Biskupice), Füleksávoly
(Šávoľ), Gács (Halič), Gesztete (Hostice), Gömörpéterfalva (Petrovce), Guszona (Husiná),
Harkács (Gemerská Ves), Hárskút (Lipovník), Ipolybolyk (Boľkovce), Ipolygalsa (Holiša),
Jablonca (Silická Jablonica), Jászó (Jasov), Jászómindszent (Poproč), Jolsva (Jelšava),
Krasznahorkaváralja (Krasnohorské Podhradie), Lice (Licince), Losonc (Lučenec), Méhi
(Včelince), Osgyán (Ožďany), Pelsőc (Plešivec), Rapp (Rapovce), Rimaszécs (Rimavská
Seč), Rimaszombat (Rimavská Sobota), Rudnok (Rudník), Sőreg (Šurice), Süvete
(Šivetice), Szádalmás (Jablonov nad Turňou), Torna (Turnianske Podhradie), Tornalja
(Tornaľa), Tornagörgő (Hrhov), Tornaújfalu (Nová Bodva), Uzapanyit (Uzovská Panica),
Várgede (Hodejov), Velkenye (Vlkiňa), Vilke (Veľká nad Ipľom).
7. Magyarországon a trianoni és az első bécsi döntés után is 19 plébánia maradt
Várgedei esperesi kerület: 1. Cered, 2. Zabar. Putnoki esperesi kerület: 1. Putnok,
2. Ragály. Rimaszécsi esperesi kerület: 1. Sajópüspöki, 2. Szentsimon. Losonci esperesi
kerület: 1. Karancskeszi, 2. Litke. Mátravidéki esperesi kerület: 1. Bárna, 2. Kazár,
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3. Kisterenye, 4. Salgótarján, 5. Somoskőújfalu, 6. Zagyvapálfalva. Tornai esperesi kerület:
1. Bodvaszilas, 2. Hídvégardó, 3. Perkupa, 4. Szögliget, 5. Tornaszentandrás.833
8. Rozsnyói megyéspüspökök (1776-1950)
1. Révay Antal (1776-1780), 2. Andrássy Antal (1780-1799), 3. Szányi Ferenc
(1801-1810), 4. Esterházy László (1810-1824), 5. Lajcsák Ferenc (1825-1827),
6. Scitovszky János (1828-1839), 7. Zichy Domonkos (1840-1842), 8. Bartakovics Béla
(1844-1850), 9. Kollárcsik István (1850-1869), 10. Schopper György (1872-1895),
11. Ivánkovics János (1896-1904), 12. Balás Lajos (1905-1920),834 13. Csárszky József
(1925),835 14. Bubnics Mihály (1925-1945),836 15. Pobožný Róbert (1949-1972).837
9. A Szepesi Egyházmegye megyéspüspökei (1776-1965)
1. Salbeck Károly (1776-1786), 2. Révay János (1787-1806), 3. Brigido Mihály
(1807-1816), 4. Pyrker János László (1818-1820), 5. Bélik József (1823-1847),
6. Jekelfalussy Vince (1848-1849), 7. Zábojszky László (1850-1870), 8. Samassa József
(1871-1873), 9. Császka György (1874-1891), 10. Szmrecsányi Pál (1891-1903), 11. Párvy
Sándor (1904-1919),838 12. Vojtaššák János (1920-1965).839
10. A szepesi püspökség 1925-ben Lengyelországhoz került plébániái
Szepesi plébániák: 1. Frigyesvágása (Fridman) – leányegyház: Falstin (Falštin),
2. Szepesgyörke (Jurgov) – leányegyházak: Feketebérc (Čierna Hora), Répásfalu (Repisko),
3. Szentmindszent (Kacvin), 4. Bélakorompa (Krempachy) – leányegyház: Dercsény

833

PILINYI, 1943. 196-199.; Almanach I., 1984. 768.
SALACZ, 1975. 29.
835
ZUBKO, Peter: Jozef Čársky – Sonda do života biskupa. In: DP. SSV Trnava, LXXXX. (2009) 7. sz.
451-467.
836
uo. 452.
837
Schematizmus, 1971. 172.
838
SALACZ, 1975, 13.
839
DLUGOŠ, František: Ján Vojtaššák – biskup Spišskej diecézy. In: DP. SSV Trnava, LXXXX. (2009) 7.
sz., 443-446.
834
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(Durštín), 5. Nedec (Nedeca) – leányegyház: Nedecvár (Podzámok), 6. Alsólápos (Nižné
Lapše), 7. Ujbéla (Nová Belá), 8. Újterepes (Tribš), 9. Felsőlápos (Vyšné Lapše).
Árvai plébániák: 1. Bukovina (Bukovina – Podsklie), 2. Alsó-Lipnicza (Dolná
Lipnica), 3. Felső-Lipnicza (Horná Lipnica), 4. Felső-Zubrica (Horná Zubrica) – leányegyház: Alsó-Zubricza (Dolná Zubrica), 5. Chizsne (Chyžné), 6. Jablonka (Jablonka),
7. Oravka (Oravka) – leányegyház: Sztudenki (Studienky), 8. Pekelnik (Pekelník),
9. Podvilk (Podvlk) – leányegyházak: Szárnya (Sárňa), Harkabuz (Harkabúz).
11. A Nyitrai Egyházmegye megyéspüspökei (880-1988)
1. Wiching (880-891), 2. Anonymus (900-906) (?), 3. Szent Beszteréd (?10051046), 4. Gerváz (1106), 5. I. Miklós (1133), 6. Pál (Savol) (1137), 7. I. János (1156),
8. I. Tamás (1165), 9. Edvárd (1168-1198), 10. II. János (1204), 11. I. Vince (1220-1222),
12. I. Jakab (1223-1240), 13. I. Ádám (1241), 14. Bartolomäus (1242-1243), 15. II. Ádám
(1244-1252), 16. II. Miklós (1253-1255), 17. II. Vince (1255-1272), 18. Philipp I. (1272),
19. I. Péter (1279-1281), 20. Pascház (1281-1297), 21. III. János (1302-1328), 22. Piast
Meskó (1328-1334), 23. Vasvári Vid (Vitus de Castroferreo) (1334-1347), 24. III. Miklós
(1347-1350), 25. de Insula I. István (1350-1367), 26. de Demjen I. László (1368-1372),
27. de Novoloco Domonkos (1373-1384), 28. I. Dömötör (1387-1388), 29. I. Gergely
(1388-1392), 30. Hédervári II. Mihály (1393-1399), 31. II. Péter (1399-1403), 32. Hinco
(1404-1427), 33. I. György (1429-1437), 34. Szécsi Dénes (Desiderius Széchy, Dionysius)
(1438-1439), 35. II. László (1440-1447), 36. IV. Miklós (1448-1456), 37. Hangách Albert
(1458-1459), 38. Illés (1460-1463), 39. Debrenthey II. Tamás (1463-1480), 40. II. Gergely
(1484-1492), 41. I. Antal (1492-1500), 42. V. Miklós (1501-1502), 43. Isvalies Péter
(1502-1503), 44. Thurzó Zsigmond (1503-1504), 45. Podmanicky II. István (1505-1530),
46. Thurzó I. Ferenc (1534-1557), 47. Abstemius-Bornemissza Pál (1557-1579),
48. Mosóci Zakariás (1582-1587), 49. Fehérkövy III. István (1587-1596), 50. Forgách II.
Ferenc (1596-1607), 51. Szuhay István (1607-1608), 52. Lépes Bálint (1608-1619),
53. Telegdy János (1619-1624), 54. Bosnyák V. István (1644), 55. Püsky V. János (16451648), 56. Szelepcsényi II. György (1648-1666), 57. Kollonich Lipót (1666-1669),
58. Pálffi III. Tamás (1669-1679), 59. Gubasóczy János (1679-1685), 60. Korompay III.
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Péter (1686-1690), 61. Hasko II. Jakab (1690-1691), 62. Jáklin I. Balázs (1691-1695),
63. Mattyasovszky III. László (1696-1705), 64. Erdődy IV. László Ádám gróf (1706-1736),
65. Johann Ernst Harrach (1738-1739), 66. Esterházy I. Imre (1740-1763), 67. Gustinyi
(Zubrohlavsky) János (1764-1777), 68. Révay II. Antal (1780-1783), 69. Fuchs Ferenc
Xavér (1787-1804), 70. Kluch József (1808-1826), 71. Vurum József (1827-1838),
72. Palugyay Imre (1838-1858), 73. Roskoványi Ágoston (1859-1892), 74. Bende Imre
(1893-1911), 75. Batthyány Vilmos (1911-1920),840 76. Kmeťko Károly (1920-1948),841
77. Nécsey Edvárd (1949-1968),842 78. Pásztor János (1973-1988).843
12. Győri megyéspüspökök (1001-1950)
1. Radla (1001-?), 2. Modestus (1009-1046?), 3. Miklós (1049-1055?), 4. Dezső
(1064-1087?), 5. Hartvik (1088-1105), 6. György (1105-1120), 7. Ambrus (1121-1133),
8. Péter (1134-1137), 9. Pál (1137-1141), 10. Zacheus (1142-1149), 11. Izbég (1150-1155),
12. Gerázius (Gyárfás) (1156-1164), 13. András (1165-1176), 14. Mikud (Micudinus)
(1176-1187), 15. Csák Ugrin (1188-1204), 16. Péter (Pethle) (1205-1217), 17. Kozma
(1218-1222), 18. Gergely (1223-1241), 19. Lendvai Benedek az Osl nemzetségből (12421244), 20. Artolf (Aistulf) (1245-1253), 21. Omodé a Pok nemzetségből (1254-1267),
22. Wolfgang (Farkas) a Beicz nemzetségből (1268-1269), 23. Dénes (1269-1289), 24.
András (1290-1294), 25. Tengerdi Tivadar (1295-1308), 26. Kőszegi Miklós (1308-1336),
27. Kálmán (1337-1375), 28. de Surdis János (1376), 29. Siklósi Péter (1376-1377),
30. Vilmos (1378-1386), 31. Tamás fráter (1386), 32. Hédervári János (1386-1415), üresedés: Garai Miklós nádor világi kormányzóhelyettese: Gersei Pető János (1403-1405),
üresedés: Kanizsai János esztergomi érsek a püspökség kormányzóhelyettese: Kanizsai
István (1416-1417), 33. Molnári Kelemen (1417-1438), üresedés: Szécsi Dénes nyitrai
püspök-kormányzó (1439), 34. Benedek (Mihály fia) (1439-1444), üresedés: Frangepán
György, Bertalan és Zsigmond világi kormányzók (1444-1445), 35. Salánki Ágoston
(1445-1465), 36. Monoszlói Csupor Demeter (1466-1480), 37. Nagylucsei (Dóczy) Orbán
840
841

842
843

Lexikon I. 1994. 663.; SALACZ, 1975. 11, 19.
JUDÁK, Viliam: Nitrianska diecéza v období Slovenskej republiky. In: DP. SSV Trnava, LXXXX.
(2009) 7. sz., 429-443.
JUDÁK, 2006. 39.
uo. 40.
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(1481-1486), 38. Erdődi Bakócz Tamás (1486-1494), Snapek Zsigmond világi kormányzó
(1494), 39. Szatmári Ferenc (1495-1508), 40. Felsőszelestei Gosztonyi János (1510-1525),
41. Paksy Balázs (1525-1526), 42. Ujlaki Ferenc (1535-1554), 43. Gregorianci Pál (15541565), 44. Delfini Zakariás (1565-1571), 45. Liszthy János (1572-1577), 46. Trakostyáni
Draskovich György (1578-1587), 47. Heresinczy Péter (1587-1590), 48. Kutassy János
(1592-1597), 49. Hetesi Pethe Márton (1598-1605), 50. Náprági Demeter (1606-1619),
51. Lépes Bálint (1619-1623), 52. Dallos Miklós (1623-1630), 53. Kissenyei Sennyei
István báró (1630-1635), 54. Trakostyáni Draskovich György (1635-1650), 55. Szederkényi Püsky János (1651-1657), 56. Széchényi György (1658-1685), 57. Kollegrádi
Kollonich

Lipót gróf (1685-1695), 58.

Keresztély Ágost herceg (1696-1725),

59. Sinzendorff Fülöp Lajos (1726-1732), 60. Groll Adolf (1733-1743), 61. Vásonkői
Zichy Ferenc gróf (1743-1783), 62. Fengler József (1787-1802), 63. Vilt József (18061813), 64. Schwarzenberg Ernő herceg (1819-1821), 65. Juranits Antal (1825-1837),
66. Sztankovits János (1838-1848), 67. Karner Antal (1850-1856), 68. Simor János (18571867), 69. Zalka János (1867-1901), 70. Széchenyi Miklós (1901-1911), 71. Várady Lipót
Árpád (1911-1914), 72. Fetser Antal (1914-1933), 73. Breyer István (1933-1940),
74. Altorjai báró Apor Vilmos844 (1941-1945).845
13. A Győri Egyházmegyétől 1947-ben elcsatolt plébániák
Dunacsúny846 (Čuňovo), Horvátjárfalu847 (Jarovce), Oroszvár848 (Rusovce).
14. A Pannonhalmi Főapátság főapátjai (1802-1978)
1. Novák Krizosztom (1802-1828), 2. Horváth Pál (1817-1828), 3. Kovács Tamás
(1829-1841), 4. Rimely Mihály (1842-1865), 5. Kruesz Krizosztom (1865-1885),
6. Vaszary Kolos (1885-1891), 7. Fehér Ipoly (1892-1909), 8. Hajdú Tibor (1910-1918),
9. Jándi Bernardin (1913-1920), 10. Bárdos Reming (1920-1932), 11. Kelemen Krizosztom

844
845
846
847
848

PILINYI, 1943. 37.; Lexikon I., 2004. 345.
www.gyor.egyhazmegye.hu. Letöltés: 2010. szeptember 12.
Schematizmus, 1971. 283.
uo. 283.
uo. 264.
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(1929-1950), 12. Sárközy Pál (1947-1957), 13. Monsberger Ulrik (1957-1958), 14. Legányi
Norbert (1958-1969), 15. Monsberger Ulrik (1969-1973), 16. Szennay András (19731991), 17. Várszegi Asztrik (1991-).849
15. A Pannonhalmi Főapátságtól elcsatolt részek (1000-1978)
Deáki (Diakovce),850 Komáromfüss (Trávnik na Ostrove),851 a Komáromi
Székház,852 a Komáromi Katolikus Gimnázium és a dénesdi (Mischdorf, Dunajská Lužná)
kegyhely.853
16. Egri megyéspüspökök és érsekek (1009-1950)
Megyéspüspökök: 1. Kataprán-Catapranus (-1009), 2. Bonifác (–), 3. Buldus-Bőd
(-1046), 4. Péter (-1048). 5. Koppány-Cuppanus (-1094), 6. Prokop-Procopius (1102?),
7. Lőrinc (1104-1105), 8. Márton (-1106), 9. Volfer (1111-1113), 10. Kilit-Cletus (11141131), 11. András (-1132), 12. Betrius (-1135), 13. Martyrius-Martinus (1142-1150),
14. Lukács Gutkeled nembeli (1156-1158), 15. Chemma-Soma (1158-1166), 16. Miklós
(-1180), 17. Péter (1181-1197), 18. Katapán (1198-1217), 19. Tamás (1224-1245),
20. Kilit-Cletus (1224-1245), 21. Lampert (1246-1275), 22. András (1275-1305), 23. Márton (1306-1321), 16. Telegdi Csanád (1322-1330), 25. Dörögdi Miklós (1330-1362),
26. Szécsényi Mihály (1362-1377), 19. Czudar (Zudar) Imre (1377-1384), 28. Kanizsai
János (1384-1387), 29. Czikó (Chykó) István (1387-1499), 30. Ludányi Tamás (14001410), 31. Stiborici Stibor (1410-1420), 32. Ludányi Tamás (másodszor) (1421-1424),
33. Rozgonyi Péter (1425-1438), 34. Szécsi Dénes bíboros (1439-1440), 35. Rozgonyi
Simon (1440-1444), 36. Hédervári László (1447-1468), 37. Beckensloer (Beckenslager)
János (1468-1474), 38. Rangoni (Veronai) Gábor bíboros (1475-1486), 39. Nagylucsei
(Dóczy) Orbán (1486-1491), 40. Bakócz (Bakács) Tamás (1492-1497), 41. Estei Hippolit
(Ippolito d’Este) bíboros (1497-1520), 42. Szalkai (Szalkán) László (1520-1524),
849
850
851
852
853

A pannonhalmi szent Benedek-rend névtára 1802-1986. 9., Almanach I., 1984. 775.
Schematizmus, 1971., Schematizmus, 1978. 43.
uo. 46.
PILINYI, 1943. 245.
Schematizmus, 1948. 206.
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43. Várdai Pál (1524-1526), 44. Szalaházy (Zalaházy) Tamás (1527-1537), 45. Frangepán
Ferenc (1538-1543), 46. Oláh Miklós (1548-1553), 47. Újlaki Ferenc (1553-1555),
48. Bódy György (1556-1557), 49. Verancsics (Vranchich, Verantius) Antal (1557-1569),
50. Radéczy (Radetius) István (1572-1586), 51. Cherődy (Cherédy) János (1596-1597),
52. Szuhay István (1598-1607), 53. Erdődy János (1616-1625), 54. Pyber János (16251633), 55. Lósi (Lósy) Imre (1633-1637), 56. Lippay György (1637-1642), 57. Jakusich
(Jakusits) Görgy (1642-1647), 58. Kisdi (Kisdy) Benedek (1648-1660), 59. Pálffy Tamás
(1660-1669), 60. Szegedy Ferenc Lénárd (1669-1675), 61. Bársony György (1675-1678),
62. Pálffy Ferdinánd (1678-1680), 63. Korompay Péter (1681-1686), 64. Fenesy György
(1686-1699), 65. Telekesy István (1699-1715), 66. Erdődy Gábor (1715-1744), 67. Barkóczy Ferenc (1744-1761), 68. Eszterházy Károly (1761-1799).
Érsekek: 69. Fuchy Xavér Ferenc (1804-1807), 70. Fischer Isván (1807-1822),
71. Pyrker János László (1826-1847), 72. Lonovics József (1848-1849), 73. Bartakovics
Béla (1850-1873), 74. Samassa József bíboros (1873-1912), 75. Szmrecsányi Lajos (19121943), 76. Czapik Gyula (1943-1956), 77. Brezanóczy Pál (1969-1972) – Mészáros Lajos
káptalani helynök (1972-1974), 78. Bánk József (1974-1978), 79. Kádár László Gábor
(1978-1986), Seregély István (1986-), Ternyák Csaba (2007- ). 854
17. Kassai megyéspüspökök (1804-1950)
1. Szabó András (1804-1819), 2. Csech István (1820-1831), 3. Ocskay Antal (18381848), 4. Kunszt József (1850-1852), 5. Fábry Ignác (1852-1867), 6. Perger János (18681876), 7. Schuster Konstantin (1877-1886), 8. Bubics Zsigmond (1887-1907), 9. FischerColbrie Ágoston (1906-1925),855 10. Csárszky József (1925-1938), 11. Madarász István
(1939-1948), 12. Csárszky József (1938-1945),856 13. Csárszky József (1945-1962).

854
855

856

SUGÁR István: Az egri püspökök története. Budapest, 1984.
VIDÁKOVICS Aladár: Egy szentéletű magyar püspök – Fischer-Colbrie Ágoston. In: Vigília. Budapest.
(1956) 225-231.; Lexikon III., 1997. 682.; ČIŽMÁR, Marián: Hlásal rodostnú zvesť chudobným,
POLYPRESS s.r.o., Levoča, 1998.
HRABOVEC, Emília: Vzťahy Prvej slovenskej republiky a Svätej stolice. In: DP. SSV Trnava, LXXXX.
(2009) 7. sz., 324.
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18. A Kassai Püspökség csehszlovákiai plébániái (1918-1939)
Abos (Obišovce), Alsófricske (Fričovce), Alsókörtvélyes (Nižný Hrušov), Alsómecenzéf (Nižný Medzev), Alsónyirjes (Slovenská Kajňa), Alsósebes (Nižná Šebastová),
Alsószalók (Nižný Slavkov), Apátka (Opátka), Bajor (Bajerov), Bányavölgy (Duplin),
Barancs (Zemplínsky Branč), Bártfa (Bardejov), Bernátfalva (Valaliky), Berzevice
(Brezovica nad Trysou), Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom), Boroszló-Alsóberek
(Brestov), Budamér (Budimir), Butka (Butkovce), Cirókahosszúmező (Dlhé nad Cirochov),
Daróc (Šarišské Dravce), Delnekakasfalva (Kokošovce), Eperjes (Prešov), Erdővágás
(Richvald), Felsőkörtvélyes (Vyšný Hrušov), Felsőmihályi (Michalok), Felsőolcsvár
(Košické Oľšany), Felsőszabados (Vyšná Voľa), Galbatő (Gaboltov), Gálszécs (Sečovce),
Garbócbogdány (Bohdanovce), Girált (Giraltovce), Gombosszentgyörgy (Hubošovce),
Göröginye (Ohradzany), Hámbor (Brezovička), Hankvágása (Hankovce), Hazslin (Hazlin),
Hernádszentistván (Družstevná pri Hornáde), Hertnek (Hertnik), Héthárs (Lipany), Holcsik
(Holčikovce), Homonna (Humenné), Jánosvölgye (Jankovce), Jernye (Jarovnice), Kapi
(Kapušany pri Prešove), Karácsonmező (Kračunovce), Kassa (Košice), Kassaújfalu
(Košická Nová Ves), Kecerpeklény (Kecerovské Pekľany), Kende (Kendice), Kenyhec
része (Hraničná pri Hornáde), Kisszeben (Sabinov), Krivány (Krivany), Kurima (Kurima),
Laborcmező (Zbudské Dlhé), Lapispatak (Ploské), Lasztóc (Lastovce), Lénártó (Lenartov),
Lófalu (Kobyly), Lubotény (Ľubotín), Magyarizsép (Nižný Žipov), Magyarkapronca
(Koprivnica), Málca (Malčice), Mezőlaborc (Medzilaborce), Mogyorósfalu (Lieskovec),
Nagyazar (Veľké Ozorovce), Nagycseb (Žbince), Nagykemence (Kamenica nad Cirochou),
Nagyladna (Veľká Lodina), Nagymihály (Michalovce), Nagysáros (Veľký Šariš),
Nagyszalánc (Slanec), Nyársardó (Ražnany), Nyirjes (Brezov), Oszikó (Osikov), Őrmező
(Srážské), Paloca (Plavnica), Palocsa (Plaveč), Parnó (Parchovany), Pécsújfalu (Pečovská
Nová Ves), Pelejte (Plechotice), Peticse (Ptičie), Petőszinye (Svinica), Pósfalva (Pušovce),
Rabóc (Hrabovec), Radács (Radatice), Radoma (Radoma), Rozskovány (Rožkovany),
Rubó (Hrubov), Siroka (Široké), Sókút (Soľ), Somos (Drienov), Szacsúr (Sačurov),
Szedikert (Záhradné), Szedlice (Sedlice), Szentkereszt (Križovany), Szentmihályfalva
(Šarišské Michalany), Szerelmes (Ľubiša), Szilvásújfalu (Slivník), Szinna (Sniná), Szinye
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(Svinia), Szinyelipót (Lipovce), Sztankahermány (Hermanovce), Sztára (Staré), Sztropkó
(Stropkov), Tapolyhanusfalva (Hanušovce nad Topľou), Tapolymogyorós (Skrabské),
Tapolysárpatak (Mokroluh), Tarca (Torysa), Tarcadobó (Dubovica), Tarcaszentpéter
(Petrovany), Tarkő (Kamenica nad Torysou), Ternye (Terňa), Totraszlavica (Nižné
Raslavice), Tótsóvár (Solivar), Tőketerebes (Trebišov), Töltszék (Tulčík), Turány (Turany
nad Ondavou), Udva (Udavské), Újszomotor (Žalobín), Varannó (Vranov nad Topľou),
Vásárhely (Trhovište), Vehéc (Vechec), Vörösvágás (Červenica), Zboró (Zborov),
Zemplénmátyás (Ondavské Matiašovce), Zsebefalva (Župčany). 857
19. A Kassai Püspökség magyarországi plébániái (1918-1939)
Az alábbi 4 esperesi kerületben 50 plébánia – Gönczi esperesi kerület: 1. Abaujszántó, 2. Boldogkőváralja, 3. Fony, 4. Gönc, 5. Göncruszka, 6. Hejce, 7. Hernádpetri,
8. Hidasnémeti, 9. Tornyosnémeti, 10. Viszoly. Szikszói esperesi kerület: 1. Detek, 2. Encs,
3. Fáj, 4. Felsőgagy, 5. Felsőnovaj (Novajidrány), 6. Felsővadász, 7. Forró, 8. Hernádkércs,
9. Ináncs, 10. Krasznokvajda, 11. Léh, 12. Nyésta, 13. Szikszó. Tokaji esperesi kerület:
1. Gesztely, 2. Girincs, 3. Köröm, 4. Hernádnémeti, 5. Legyesbénye, 6. Mád, 7. Mezőzombor, 8. Monok, 9. Rátka, 10. Szerencs, 11. Taktaszada, 12. Tarcal, 13. Tállya,
14. Tokaj. Újhelyi esperesi kerület: 1. Bodrogkeresztúr, 2. Bodrogolaszi, 3. Erdőbénye,
4. Erdőhorváti, 5. Füzér, 6. Füzérradvány, 7. Hercegkút, 8. Olaszliszka, 9. Pácin,
10. Monyha (tanya), 11. Sárospatak, 12. Sátoraljaújhely, 13. Tolcsva és Abaújkér.858
20. A Csehszlovákiától Magyarországhoz visszacsatolt területek.
Kassai esperesi kerület: 1. Abaszéplak (Krásna nad Hornádom), 2. Alsómislye
(Nižná Myšľa), 3. Bárca (Barca), 4. Enyicke (Haniska), 5. Hernádcsány (Čaňa), 6. Kassamindszent (Všechsvätých), 7. Kassaújfalu (Košická Nová Ves), 8. Kavocsán (Kavečany),
9. Kenyhec (Kechnec), 10. Lengyelfalva (Košická Polianka), 11. Regeteruszka (Ruskov).
Szepsi esperesi kerület: 1. Buzita (Buzica), 2. Csécs (Čečejovce), 3. Jánok (Janík),
857
858

Schematizmus, 1971. 424-425.
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1994. 38.
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4. Nagyida (Veľká Ida), 5. Pány (Páňovce), 6. Perény (Perín), 7. Somodi (Drienovec),
8. Szepsi (Moldava nad Bodvou). Sacai esperesi kerület: 1. Aranyida (Zlatá Idka), 2. Felsőtőkés (Vyšný Klátov), 3. Hernádtihany (Ťahanovce), 4. Hilyó (Hýľov), 5. Jászóújfalu
(Novačany), 6. Miszlóka (Myslava), 7. Pólyi (Poľov), 8. Saca (Šaca). Gönci esperesi
kerület: 1. Gönc, 2. Abaújnádasd (Trstené pri Hornáde), 3. Alsókéked. Gálszécsi esperesi
kerület: 1. Céke (Cejkov), 2. Csörgő (Čerhov), 3. Garany (Hraň), 4. Hegyi (Kopčany),
5. Imreg (Brehov), 6. Nagykázmér (Kazimír). Bodrogközi esperesi kerület: 1. Battyán
(Boťany), 2. Bodrogszerdahely, 3. Boly (Boľ), 4. Királyhelmec (Kráľovský Chlmec),
5. Lelesz (Leles), 6. Nagykövesd (Veľký Kamenec), 7. Nagytárkány (Veľké Trakany),
8. Rad (Rad).
21. A Szatmári Egyházmegye püspökei (1804-1950)
1. Fischer István (1804-1807), 2. Klobusitzky Péter (1807-1822), 3. Kovács Flórián
(1822-1825), 4. Hám János (1827-1857), 5. Haas Mihály (1858-1866), 6. Bíró László
(1866-1872), 7. Schlauch Lőrinc (1873-1887), 8. Meszlényi Gyula (1888-1905), 9. Mayer
Béla (1905-1906), 10. Boromisza Tibor (1906-1928), 11. Fiedler István (1930-1939),
12. Márton Áron (1939-1942), 13. Napholcz Pál (1940), 14. Scheffler János (19421952).859
22. Románia – Szatmár püspöki székhely és 44 plébániája (1918-1939)
Aknasugatag (Ocna Şugatag), Alsófernezely (Ferneziu), Alsóhomoród (Homorodu
de Jos), Barlafalu (Borleşti), Batiz (Batiz), Csanálos (Urziceni), Csenger (Boghiş),
Csomaköz (Ciumeşti), Dara (Dara), Erdőd (Ardud), Felsőbánya (Baia Sprie), Felsővisó
(Vişeu de Sus), Fény (Foieni), Giródtótfalu (Tăuţii de Sus), Halmi (Halmeu), Hosszúmező
(Câmpulung la Tisa), Józsefháza (Iojib), Kaplony (Căpleni), Kálmánd (Cămin), Kökényesd
(Porumbeşti), Krasznabéltek (Beltiug), Krasznaterebes (Terebeşti), Lajosvölgyihuta (Huta
Certeze), Laposbánya (Băiţa), Lázári (Lazuri), Madarász (Mădărasz), Máramarossziget
(Sighetu Marmaţiei), Mezőpetri (Petreşti), Mezőterem (Tiream), Nagybánya (Baia Mare),
859

Szatmári emlékkönyv, 1904. 6-7., Scheffler János püspök boldoggá avatása. In: Új hajtás. A Kárpátaljai
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Nagykároly (Carei), Nagymajtény (Moftinu Mare), Nagysomkút (Şomcuta Mare),
Nagyszokond (Socond), Nagytarna (Tarna Mare), Nántű (Hurezu Mare), Rónaszék
(Coştiui), Sándorfalu (Şandra), Sárköz (Rivada), Szakasz (Răteşti), Szaniszló (Sanislău),
Szatmárnémeti (Satu Mare), Szinfalu (Sîi), Szinérváralja (Seini), Túrterebes (Turulung).860
23. Csehszlovákia – a szatmári püspökség kárpátaljai plébániái (1918-1939)
Aknaszlatina–Солотвино (Szolotvino/Solotvyno), Bárdháza–Borodivka, Bene–
Бене (Bene), Beregszász–Берегове (Berehove), Csap (Чоп), helyi kápl. – Csop,
Császlócz–Часлівці (Csaszlivci/Chaslivtsi), Dolha–Довге (Dovhe), Dombó–Дубове
(Dubove),

Fancsika–Фанчикове

(Fancsikove/Fanchikove),

Feketeardó–Чорнотисів

(Csornotisziv/Chornotysiv), Felsődomonya–Оноківці (Onokivci), Felsőschönborn (mai
néven Felsőkerepec) – Verhnyij Koropec, Gyertyánliget–Кобилецька Поляна (Kobilecka
Poljana/Kobylets’ka

Poliana),

Huszt–Хуст

(Huszt/Khust),

Királyháza–Королеве

(Koroleve), Kisrát–Malije Ratovce, Körösmező–Ясіня (Jaszinya), Mezőkaszony–Косонь
(Koszony/Koson’), Munkács–Мукачевo (Mukacsevo), Nagyberezna–Великий Березний
(Velikij

Bereznij/Velykyy

Bereznyy),

Nagybocskó–Великий

Бичків

(Velikij

Bicskiv/Velykyy Bychkiv), Nagygejőc–Великі Геївці (Velikije Gejevci), Nagyszőllős–
Vinogradov,

Nevetlenfalu–Неветленфалу

(Komszomolszk),
Перечин

Őrdarma–Сторожниця

(Perecsin/Perechyn),

(Gyakovo),

Németmokra–Комсомольськ

(Sztorozsnicja/Storozhnytsia),

Rahó–Рахів

(Rahiv/Rakhiv),

Perecseny–

Sárosoroszi–Оросієве

(Oroszijeve/Orosiyeve), Szerednye–Середнє (Szerednye), Szolyva–Свалява (Szvaljava),
Técső–Тячів (Tyacsiv/Tiachiv), Tiszaújlak–Вилок (Vilok), Tövisfalva (Szolyva része),
Turiaremete–Турьї Ремети (Turji Remetyi), Ungvár–Ужгород (Uzshorod), Várpalánka–
Paljanok, Visk–Вишкове (Viskove/Vyshkove).
24. Magyarország – a szatmári püspökség fehérgyarmati esperessége és néhány
további plébániája (1918-1939)
Fehérgyarmati esperesi kerület: 1. Csegöld, 2. Fehérgyarmat, 3. Jánk (mai neve
Jánkmajtis), 4. Szatmárcseke, 5. Zajta. Mátészalkai esperesi kerület: 1. Mátészalka, 2.
860
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Nagyecsed, 3. Nyírcsaholy, 4. Nyírmada, 5. Papos, 6. Pusztadobos, 7. Tiszaszalka, 8.
Vásárosnamény, 9. Vitka. Beregi esperesi kerület: 1. Beregsurány, 2. Márokpapi
(Aporháza/Bátorliget, Mérk, Vállaj, Zsuzsannamajor).
25. Az első bécsi döntés után Csehszlovákiától és a második bécsi döntés után
Romániától
Magyarországhoz visszacsatolt területek (1941-1945)
A helységnevek egynyelvű vagy kettős megnevezése önmagáért beszél.
Szatmári esperesi kerület: 1. Batíz (Batiz), 2. Csenger (Boghiş), 3. Lajosvölgyihuta
(Huta Certeze), 4. Lázári (Lazuri), 5. Pátyod, 6. Sárköz (Rivada), 7. Szamosdara (Dorolt),
8. Szatmárnémeti (Satu Mare) II, III, 9. Tyukod. Erdődi esperesi kerület: 1. Alsómohoród
(Homorodu de Jos), 2. Erdőd (Ardud), 3. Krasznabéltek (Beltiug), 4. Krasznasándorfalu
(Sandra), 5. Krasznaterebes (Terebeşti), 6. Nagymadarász (Ardud), 7. Nagyszokond
(Socond), 8. Nántű (Hurezu Mare), 9. Szakasz (Răteşti), 10. Színfalu (Sîi). Nagybányai
esperesi kerület: 1. Alsófernezely (Ferneziu), 2. Barlafalu (Borleşti), 3. Felsőbánya (Baia
Sprie), 4. Giródtófalu (Tăuţii de Sus), 5. Józsefháza (Iojib), 6. Láposbánya (Băiţa), 7. Nagybánya (Baia Mare), 8. Nagysomkút (Şomcuta Mare), 9. Szinérváralja (Seini). Nagykárolyi
esperesi kerület: 1. Aporháza, 2. Csanálos (Urziceni), 3. Csomaköz (Ciumeşti), 4. Kaplony
(Căpleni), 5. Kálmánd (Cămin), 6. Mezőfény (Foieni), 7. Mezőpetri (Petreşti), 8. Mezőterem (Tiream), 9. Mérk, 10. Nagykároly (Carei), 11. Nagymajtény (Moftinu Mare),
12. Szaniszló (Sanislău), 13. Vállaj, 14. Zsuzsannamajor. Beregi esperesi kerület: 1. Beregszász (Берегове), 2. Bene (Бене), 3. Mezőkaszony (Косонь), 4. Sárosoroszi (Оросієве).
Munkácsi esperesi kerület: 1. Bárdháza (Borodivka), 2. Felsőkerepec (Веркний Коропец),
3. Munkács (Мукачевo), 4. Szolyva (Свалява), 5. Várpalánka (Paljanok). Huszti esperesi
kerület: 1. Dolha (Довге), 2. Dombó (Дубове ), 3. Huszt (Хуст), 4. Németmokra (Комсомольськ), 5. Técső (Тячів), 6. Visk (Вишкове). Szigeti esperesi kerület: 1. Aknasugatag
(Ocna Şugatag), 2. Aknaszlatina (Солотвино), 3. Borsabánya (Băile Borsa), 4. Felsővisó
(Vişeu de Sus), 5. Gyertyánliget (Кобилецька Поляна), 6. Hosszúmező (Câmpulung la
Tisa), 7. Körösmező (Ясіня), 8. Máramarossziget (Sighetu Marmaţiei), 9. Nagybocskó
(Великий Бичків), 10. Rahó (Рахів ), 11. Rónaszék (Coştiui). Ugocsai esperesi kerület:
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1. Fancsika (Фанчикове), 2. Feketeardó (Чорнотисів), 3. Halmi (Halmeu), 4. Királyháza
(Королеве), 5. Kökényesd (Porumbeşti), 6. Nagyszőllős (Vinogradov), 7. Nagytarna
(Tarna Mare), 8. Nevetlenfalu (Неветленфалу), 9. Tiszaújlak (Вилок), 10. Túrterebes
(Turulung). Felsőungi esperesi kerület: 1. Felsődomonya (Оноківці), 2. Jenke (Jenkovce),
3. Nagyberezna (Великий Березний ), 4. Őrdarma (Сторожниця), 5. Perecsény
(Перечин), 6. Szerednye (Середнє), 7. Turiaremete (Турьї Ремети), 8. Ungvár
(Ужгород), 9. Unghuta (Гута). Középungi esperesi kerület: 1. Remetevasgyár (Remetské
Hámre), 2. Tiba (Tibava). Alsóungi esperesi kerület: 1. Csap (Чоп), 2. Császlóc (Часлівці),
3. Csicser (Čičarovce), 4. Dobóruszka (Ruská), 5. Kisrát (Malije Ratovce), 6. Nagygejőc
(Великі Геївці), 7. Nagykapos (Veľké Kapušany).861
26. Romániai, szovjetunióbeli, csehszlovákiai és magyarországi területek
Romániában maradt 55 plébánia és a püspöki székhely. – A Szovjetunióba 40 plébánia került (kárpátaljai plébániák, melyek a rendszerváltozás óta Ukrajna részét képezik) –
Csehszlovákiához 13 plébánia került:862 Csicser (Čičarovce), Dobóruszka (Ruská), Jenke
(Jenkovce), Lakárd (Lekárovce), Nagykapos (Veľké Kapušany), Nagyzalacska (Veľké
Zalužice), Pálóc (Pavlovce nad Uhom), Remetevasgyár (Remetské Hámre), Szenna
(Senné), Szobránc (Sobrance), Tiba (Tibava), Ubrezs (Úbrež), Vinna (Vinné). Magyarországhoz 27 plébánia került.
Dokumentumok
A Qui divino863 kezdetű pápai rendelkezés magyar fordítása
Mivel az Isteni Gondoskodás azért állított minket Péter apostolhoz hasonlóan
(Vö. Jn 21, 15-17) a Krisztusban hívők egyetemes nyájának élére, hogy bölcs kormányzással Krisztus követőit a boldog, halált nem ismerő hazába vezessük, minden törekvésünket, minden megfontolásunkat és törődésünket annak szenteljük, hogy a hívők az
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odavezető utat minél könnyebben és biztonságosabban tehessék meg. Ezért amikor
tisztelendő testvéreink, a szlovák püspökök papjaikkal és híveikkel egyetértően Apostoli
Székünktől azt kérték, hogy néhány egyházmegye határát célszerűbben, azaz a hívő nép
javára átrendezzük, mi hozzájárultunk ahhoz, amit az említett tisztelendő méltóságok
javasoltak, és apostoli hatalmunktól fogva az alábbiakat rendeljük el:
A Nagyszombati Apostoli Kormányzóságot püspöki rangra emeljük, és egyúttal
érseki méltóság székhelyévé tesszük, biztosítva számára az ezzel járó kiváltságokat; neki
rendeljük alá, érsektartományi püspökségekként az eddig közvetlenül a Szentszéknek
alárendelt nyitrai, besztercebányai, szepesváraljai püspökségeket, nemkülönben a kassait
és a rozsnyóit. Mindezeknek az egyházmegyéknek a püspökei mint érsek-tartományi
püspökök a nagyszombati érsek fennhatósága alá tartoznak, az egyházjog erre vonatkozó
követelményeinek érvényével.
Elrendeljük azt is, hogy a Szentszéknek közvetlenül alárendelt bizánci rítusú
Eperjesi Exarchia püspöki helynöke kapcsolódjék be az új nagyszombati érsekség
lelkipásztori feladataiba.
Eme intézkedő levelünket a továbbiakban tisztelendő testvérünk, a Szent Római
Egyház bíborosa, Tomašek Ferenc fogja érvényre juttatni, illetőleg az, akit ő erre
felhatalmaz. A fentebbi rendelkezés végrehajtása után hivatalos okiratokat állít ki, és ezek
hiteles másolatait a Szent Püspöki Kongregációhoz tartozik eljuttatni.
A jelen intézkedésekkel ellentétben állók érvényüket vesztik.
Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 1977. évében, december hónap 30. napján,
pápaságunk 15. évében.
† Jean Villot bíboros államtitkár
† Sebastiano Baggio bíboros, a Szent Püspöki Kongregáció prefektusa
† Giusepe Del Ton apostoli protonotárius
† Marcello Rossetti apostoli protonotárius
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II. Csehszlovák fennhatóság alatt – 1918. október 28. – 1938. november 1.
27. Bérmálások
1930. Dr. Jantausch Pál püspök, nagyszombati apostoli adminisztrátor, május és
június havában a következő községekben és sorrendben fogja tavaszi bérmálási körútját
végezni: május 17. Nagycétény, május 18. Őzdöge, május 19. Nagyemőke, május 24.
Verebély, május 25. Alsóóhaj, május 26. Barsfüss, május 27. Alsógyőröd, június 7.
Dunaszerdahely, június 8. Alsónyárasd, június 9. Bős, június 10. Egyházgelle községekben.864
1938. szeptember 8-án: Sellye, Királyfa, Vághosszúfalu, 9-én: Zsigárd, Pered, 10én: Nádszeg, Királyrév, 11-én: Negyed, Farkasd, 12-én: Tallós, Eperjes, Felsőszeli, 22-én:
Tótmegyer, 23-án: Szímő, 24-én: Bánkeszi, 25-én: Gúta, 26-án: Naszvad, 27-én: Tardoskedd, 28-án: Érsekújvár, 29-én: Nagykér, október 3-án: Somorja, 4-én Püspöki, Misérd,
5-én: Fél, Bruck, Csütörtök, 6-án: Nagymegyer, Illésháza, 7-én: Szentantal-kolostor,
Bácsfa, Nagylég, Nagypaka, Hodzsova, 10: Komjatice, 12-én: Pereszlény, 13-án: Vicsápapáti, 14-én: Ürmény, Ludenica.865
28. Megalakult a Magyar Katolikus Tanács, 1936
A katolikus magyarság már régen hiányát érezte egy olyan, a pártpolitikától
távolálló szervnek, amelynek hivatása a katolikus magyarságot a hitélet terén s az azzal
összefüggő egyéb, különösen kulturális téren kellő hozzáértéssel képviselni, ezekben
a relációkban érdekeit védeni és előmozdítani, s általánosságban véve a katolikum
kérdésében megfelelő gondos, megfontolt és eredményes munkát kifejteni. A hiányon e hó
25-én Pozsonyban az autonóm Kat. hitközség nagytermében a papság s a világiak elénk
részvételével megalakult Magyar Katolikus Tanács van hivatva segíteni. Az új alakulat
egyelőre a nagyszombati egyházmegye területére terjed ki s a püspök úr Őexcellenciájának
engedélye alapján kezdette meg működését. Az alakuló közgyűlést 60 kiküldött
jelenlétében Tyukoss E. János, pápai káplán, kerületi esperes, mint az előkészítő bizottság
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elnöke vezette, aki remek megnyitó beszédében vázolta a Tanács megalakulásának
indítóokait, történetét, kifejtette céljait, feladatát s azon módokat és eszközöket, amelyekkel
a magyarság ezen előkelő új szerve, a magyar katolicizmus létérdekeit szolgálni kívánja.
Régen hangzott el ilyen tárgyilagos, alapos, okos szózat a magyarság felé! Élénk színekkel
festette meg Mons. Tyukoss azt az áldatlan helyzetet, amelyben a magyar katolicizmus ma
vergődik, volt bátorsága rámutatni annak igazi okaira és helyesen jelölte meg a következő
utat. Nekünk, magyar katolikusoknak ugyancsak kötelességünk keresni a mi Modus
Vivendinket! Ennek a lehetőségnek keresése közben – folytatta – úgy az egyházi Főhatóság, mint az állam illetékes tényezői részéről nem csupán megértésre, megbocsátásra, de
a tárgyilagos megítélésre olyan jelentéseire talált, amelyek a jövendő eredményes munkálkodása tekintetében ígéretnél magasabb rendűek, már garancia gyanánt jöhetnek
számításba, anélkül, hogy akár az egyik, akár a másik helyen csak célzás is tétetett volna
arra, hogy mindezért magyarságunk megtagadását vagy feladását a kormány vagy pártok
nyílt vagy titkos céljainak támogatását kívánnák, vagy várnák ellenérték gyanánt. Egyetlen
kikötés tétetett, úgy az egyházi Főhatóság, mint a kormány részéről, hogy a Magyar
Katolikus Tanács az ő munkájában ne kerüljön szembe az Egyház és az állam érdekeivel,
de iparkodjék azok között lojálisan a kellő összhangot megtalálni s fenntartni. A programadó, osztatlan tetszéssel kísért elnöki megnyitó után a közgyűlés megválasztotta a direktoriumot (igazgatói tanács), megszabta a tanács szervei számára a következő általános
irányelveket, határozott a pap és tanítóképzés, az iskolák katolikus jellegének fenntartása
s a Modus Vivendi végrehajtásával kapcsolatos s a magyarságot közelről érintő számos
kérdés tekintetében. Hladik Ágoston szentszéki tanácsos lelkes, magasnívójú záróbeszéde
után a jelenvoltak emelkedett hangulatban a magyar katolicizmus jobb jövendőjébe vetett
bizalommal széledtek szét s tértek otthonukba. A közgyűlés után a direktorium tartotta
alakuló ülését. Hogy a kat. magyarság kellően tájékozva legyen az új intézmény céljairól,
feladatáról, a szabályok alapján a következőket közöljük: a Tanács célja a katolicizmus
fenkölt eszményeinek, magasztos célkitűzéseinek szolgálatában a hívők s a klerus, valamint
az egyházi Főhatóság közt hatékony s állandó együttmunkálkodást létesíteni, fenntartani
s az egyházmegyei Főhatósággal tökéletes összhangban, minden pártpolitika kizárásával
szolgálni a katolikum ügyét. Feladta a katolikus magyarságot úgy az Egyház, mint az állam
illetékes szervei előtt képviselni, azok elé megfelelő indítványokat, javaslatokat s kérel-
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meket terjeszteni. A Tanács tagjait a magyar kat. iskolák iskolaszékei, mint az egyházközségek képviseletére hivatott szervek küldik ki, abba azonfelül a Püspök úr a közgyűlés
és a direktórium is jogosult tagokat meghívni. A Tanács szervei a 15 tagú direktórium
s a 3 tagú elnökség.866
29. Iskolaszentelés Pozsonypüspökin
Mons. Tyukoss Ev. János esperes, 35 éves püspöki plébánoskodása alatt az iskolaszentelések szinte megszokottá lettek. 35 év előtt 5 tanítója volt a plébániának – most már
a huszadik megszervezésénél tartanak. Ez a nagy szám, ez a húsz tanítói állomás az iskolaépítések tenger izgalmát és erőfeszítését hordta magával. Ez évben a püspöki római katolikus elemi iskola épült ki nyolc osztályúvá. Ennek a szentelési ünnepe folyt le Szűz Mária
születésének ünnepén. Az egyházi szertartást Szűcsy Géza, prelátus, egyházi tanfelügyelő
végezte Végh Ferenc kanonok képzőintézeti igazgató és a kerületi papság segédletével.
A nagyszabású ünnepi beszédet Polczer Jenő, esperes-tanfelügyelő mondotta a vallás és
iskola kölcsönös egymásrautaltságáról, hatalmas statisztikai anyaggal támasztva alá a katolikus egyház világszerte vezető tevékenységét, bizonyító érveléseit. Hogy hasznára legyünk, nekünk az itt, Szlovenszkón maradt magyaroknak meg kell maradnunk őseink világépítő hivatottsága és tendenciája mellett, meg kell maradnunk épen a mi legrégibb nemzeti hagyományuk mellett, amely a nemzetek testvériségét jelölte meg nemzetünk boldogulásának feltétlenül. Tyukoss esperes programszerű megnyitója után a szentelést jelentős
kultúrest követte, melyen Balló Gyula kormánytanácsos, a szlovenszkói iskolák hatalmas
fejlődéséről Gaspárik Ignác, állami tanfelügyelő a csallóközi iskolák építkezéseiről mondottak elismerő és biztató kijelentéseket. – Takács József osztálytanító nagy hatással szavalta el a „Krisztus Király, örök Király” c. alkalmi költeményt, beállítva a katolikus iskolák
kultúrmunkáját az Örök király legbőségesebb szolgálatába. – A műsort a Keresztes Nővérek által vezetett tanulóifjúság lelkes és kedves előadásai zárták be.867

866
867

ÉUéMV V. (1936) 28. sz., 2.
ÉUéMV IV. (1935) 37. sz., 3.

269

30. A Nagyszombati Magyar Egyházirodalmi Iskola: Prohászka és zárógyűlése
1932. május 1. A gyűlést az elnök nyitotta meg: beszélt Prohászkáról „Christophoros“ címen. Prohászka a modern kor papi eszményképe. Az ifjú katolicizmusnak
ő adta a renaissance szellemet. Prohászka lelkületéből kell irányt szabnia a ma papjának is:
még pedig az ő nyomán az elmélkedés az Oltáriszentség szeretete által. Krisztust hordozta
magában s ez adott sokoldalú működésének varázst, szavának logikát, tetteinek határozottságot. Vajon mi Prohászkák vagyunk-e? Mert a ma társadalmának csak Christophorospapok, Prohászkák mutathatják meg a Via, Veritas et Vita minden ködöt, sötétséget
eloszlató napját. A műsor 2. pontjában Hájas Gábor III. é h. h. felolvasást tartott
„Prohászka és a kapitalizmus“ címen. Prohászka Ottokár868 viszonya a kapitalizmushoz
ugyanolyan, amilyen az Egyházé. Mindig elítélte, mégpedig nemcsak eredményeiben,
gyümölcseiben, amelyek tulajdonképpen a mai kor gazdasági lerongyoltsága, a proletárság
kifosztottsága, a társadalmi osztályok szétzüllése és elvakulása, de alapjában, gyökerében,
a liberalizmusban is. A kettő úgy viszonylik egymáshoz, mint a gyökér a törzshöz,
ágakhoz, levelekhez; a kapitalizmus a gyökere, a forrása, emlője a liberalizmusnak. Itt
fejlődtek ki azok az irányelvek, nézőpontok, amelyeknek gazdasági megnyilatkozása
többek között a pénzgazdaság tarthatatlansága, a mai kamattőke, a lehetetlen, irreális ár- és
értékalakulások formájában. Prohászka a mai gazdasági és erkölcsi kelevények legközelebbi okát ebben az utóbbi tényezőben látja. Velük szemben érvényre kell juttatnunk
egyrészről a régi kanonisták felfogását a pénz inproduktivitásáról, másrészről a munkások,
a dolgozó osztályok gazdasági szervezését. Az előbbi a pénz tehetetlen tétlenségét, a tőke
óriási fölhalmozódását, a másik az árak és az értékek alakulása körül gazdálkodó üzérkedés
útját fogja megakadályozni. A gazdasági fölvilágosítás és szervezés a kath. papság eminens
kötelessége. A 4. pontban Mészáros Árpád869 I. é. h. h. mély átérzéssel szavalta el Mécs
László „Alázat“ c. költeményét. Az 5. számban Hájas Gábor felolvasást tartott „Prohászka
a theológus“ címmel. A bevezetésben röviden ismertette Prohászka sokoldalúságát és
rámutatott arra, hogy e tartalmi gazdagságnak összetartó kapcsa, e szellemi fejedelmi
folyamnak torkolata s Prohászka egész életének és működésének középpontja az Isten.
A tárgyban azután rátért a „Hit és ész“ c. kötetben foglalt theológiai értekezések alapján
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a hittudós Prohászka tulajdonságainak ismertetésére (logikus gondolatfejtés, váratlan
fordulatok, eredeti színek stb.), főleg idézetekkel bemutatva. A befejezésben Prohászka
műveinek buzgó tanulmányozására hívta fel a figyelmet. A 6. pontban Bús József870
jegyzői és titkári beszámolója következett a Magyar Egyházirodalmi iskola 1931-32. isk.
évi munkásságáról: 6 rendes gyűlés, 1 rendkívüli és 2 díszgyűlést tartott az iskola. Ezen
gyűlések keretén belül beadtak: 13 dolgozatot (pl.: A munkásság mai helyzetének
lehetőségei; Mit tanít Szt. Tamás az előrendelésről?; A magyar falu stb.), elhangzott 13
szavalat, 4 rendes és 10 rögtönzött beszéd, 3 szabadelőadás és 8 felolvasás. Az utolsó szám
„Pápai himnusz“.871
31. A Nagyszombati Magyar Egyházirodalmi Iskola munkájából
Az NMEI április folyamán egy rendes és egy díszgyűlést tartott. Az első gyűlés
tartalmából a szokásos prédikációs számon, szavalaton és zeneszámokon kívül különösen,
ki kell emelni Danis Lajos: A substancia és accidensek tanának feltétlen érvényessége
fizikai vonatkozásban c. tudományos felolvasását. A felolvasó nehéz témáját nagy
készültséggel és biztos tudással kezelte. A bevezetésben rámutatott arra a szükségességre,
hogy a modern természettudományok azon tételeit, amelyek látszólag nagy nehézségeket
okoztak a skolasztikus bölcseletnek, össze kell egyeztetni a Skolasztikával. Összeegyeztetésül főképp a fizika tényeit választotta s az ismeretelméletek közül pedig az elektrónelmélettel vetette egybe a subtancia és accidensen tanát. A fő nehézséget ugyanis annak
a ténynek eldöntése okozza, hogy az elektronok besorolhatók-e a lényeges (ens) osztályba,
vagy pedig abszolút járuléknak tekintik? Azonban ez esetben sem dőlhet meg a skolasztikus átlagtan, mert az elektronelmélet tökéletesedése, a Skolasztika e fontos tétele csak
még inkább nyerni fog mélységében. Az elektronok nagy valószínűség szerint, úgy szintén
fizikai erők és a vegyi rokonsággal az abszolút járulékokhoz sorozhatók. Tehát a modern
fizika is kénytelen elismerni, hogy a „philosophia perennis” ezen fő gondolatai nem egyegy kornak divatos ötletei, hanem a metafizikai igazság hamisítatlan vetületei, amelyeket
megdönteni sohasem lehet. Mint minden évben, az idén is utolsó gyűlésüket nagy szellemi
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vezérünknek, Prohászka Ottokárnak szenteltük. Minden évben más és más oldalról
mutatkozik be előttünk ez a szellemi és lelki kincsekben gazdag élet. Most az apró,
látszólag semmitmondó tettek emberét, a kitartást, megfeszült idegeket kiváltó részletmunkák Prohászkáját varázsoltuk szemeink elé, hogy az ő nagy akarata ösztönözzön
bennünket is kitartásra és következetes munkára. Mert Prohászka nemcsak eszméket,
gondolatokat adott a modern embernek. Annál sokkal többet. Eszméit, a katolikus világnézet előzőleg megtöltötte tartalommal, imponáló súlyt adott neki azoknak megélésével.
Tudatában volt a nagy igazságnak, hogy a gondolatnak a tett az édes gyermeke, a szó csak
mostohája. A műsor minden száma ezt a Prohászkát igyekezett elénk vetíteni. Így Mészáros
Árpád: Prohászka az újlelkű magyar címen mondott bevezető beszéde. Benne Prohászka
lelkének arra a jellegzetes és mindig harmonikusan ölelkező kettős vonására mutatott rá,
ami őt valóban újlelkű magyarrá teszi. Tudni illik, hogy Prohászka a szépért, a nemesért és
az igazért nemcsak lelkesedni tudott, hanem a szép eszmét, igazságot maradék nélkül
tettekbe is tudta önteni. Ez a százpercentes következetesség teszi. Prohászkát új magyarrá
a tettekig ritkán jutó, szalmaláng magyar természettel szemben. Prohászka lelkét, ezt
a magyarságot mélységgel egybeívelő pszichológiáját boncolta a következő két felolvasás
is: Kissik János: Az elmélkedő Prohászka, és Brinzik József. Prohászka mozaik szociális
tevékenységről. Az elsőben az Isten rejtett, nagy gondolatai iránt fogékony, azokat
megsejtő, bennük elmerülő, meditáló Prohászkát jelentette meg a felolvasó. Prohászka
mindennap elmélkedett. Az elmélkedése, mely a jó feltételek megvalósításához a hajtóerőt
nyújtotta. Ez utóbbiról szólt a másik felolvasás. A gyűlés ünnepélyes hangulatát két
szavalat – Hralkó Endre és Varjú Vendel – és két zeneszám emelte – Túry Lajos, Varjú
Vendel előadásában.872
32. Felvidéki zarándokhelyek873
Esztergomi érsekség: Garamszentbenedek (Hronský Beňadik) 27-28., Holics (Holič)
25-26., Királyfalva (Kráľová) 147-148., Kistapolcsány (Topoľčianky) 29., Máriavölgy
(Marianka) 12-14., Modorfalu (Moderdorf) 18-19., Nagyszombat (Trnava) 15-17., Pozsony
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– Mélyút (Bratislava – Hlboká cesta) 144-146., Pozsony – Virágvölgy (Bratislava –
Blumentál) 8-11., Pozsony –Szent Márton (Bratislava – Dom Svätého Martina) 4-7., Sasvár
(Šaštín) 20-24., Szokolóc (Sokolovce) 150-151.
Nyitrai püspökség: Frivald (Frivald) 43., Máriatölgyes (Dubnica nad Váhom) 41-42.,
Nyitra (Nitra) 40., Visnyó (Višňov) 44-45.
Besztercebányai püspökség: Privigye (Prievodza) 50-51., Znióváralja (Kláštor pod
Znievom) 48-49., Zólyom – Óhegy (Staré Hory) 47., Zólyomradvány (Radvaň) 46.
Rozsnyói püspökség: Krasznahorka (Krásna Hôrka) 112-113.
Szepesi püspökség: Lőcse (Levoča) 114-115.
Kassai püspökség: Kassa (Košice) 116, Kisfalu (Šubnianske Teplice) 117.
33. Felvidéki kegyhelyek874
Esztergomi Főegyházmegye: Holics (Holič) XV., Nagyszombat (Trnava) 45., I, Pozsony
(Bratislava) 7., 11., 30., I., III., Sasvár (Šaštín) 25., 26., Selmecbánya (Banská Štiavnica)
V., IX., X., Szakolca (Skalica) XV., Szentantal (Báč), Várkony (Vrakúň), Zselíz
(Želiezovce) 46., 48.
Nyitrai püspökség: Garamszentbenedek (Hronský Beňadik) 10., Komárom (Komárno) 41.,
Máriatölgyes (Dubnica nad Váhom) 24., Máriavölgy (Marianka), Nyitra (Nitra) XV,
Simony (Šimonovany) I., Trencsén (Trenčín) 43., 16.
Besztercebányai püspökség: Körmöcbánya (Kremnica), Pónik (Poniky), Újbánya (Nová
Baňa) 30.
Rozsnyói püspökség: Rozsnyó (Rožňava) 13., II., Simony (Šimonovany) II.
Szepesi püspökség: Leibic (Ľubica), Lőcse (Levoča) XV.
Kassai püspökség: Eperjes (Prešov) IX., Jászó (Jasov) 43., XI., XV., Kassa (Košice) IX.,
XV.
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SZILÁRDFY Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon. Corvina Kiadó Budapest, 1984.
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IV. Jogfosztottan – 1944. augusztus 29. – 1948. október 25.
34. Az állampolgárságukat elveszített magyar papok
Alár (Komora) István875 plébános, Kőkeszi, Ambruskó Lajos érseki tanácsos,
plébános, Nádszeg, Andódi András káplán, Pobedény, Andrásfay Ödön876 adminisztrátor,
Vága, Andrisz Rezső877 esperesplébános, Barsendréd, Antalík László878 lelkészség gondozó, Ghímes, Bahorecz Mihály879 adminisztrátor, Nádasd, Balázsy Dezső880 plébános,
Egeg, Baráth János881 plébános, Újlót, Bartal Lajos882 adminisztrátor, Felsőzellő, Bartal
Ráfael plébános, Palást, kiutasítva, Bartos József883 plébános, Érsekujvár, Bálint István884
plébánoshelyettes, Keszegfalva, Bándl Ervin885 ThDr., tanácsos, nyugalmazott plébános,
Ipolyvarbó, Bednár Ferenc886 adminisztrátor, Szebelléb, Beltovszky László887 káplán, Gúta,
kiutasítva, Berkesi Miklós888 adminisztrátor, Misérd, Bertók János889 plébános, Csata,
kiutasítva, Bérces Pál890 káplán, Nagyölved, Bohuss Rezső891 adminisztrátor, Egyházkarcsa, Borsos Mihály892 plébános, Nagyfödémes, Bruckner László893 plébánoshelyettes,
Barsbesse, Buchna Vilmos894 esperes, plébános, Nagykálna, Burián László895 káplán,
Nyitrakoros, Bussay Tivadar896Msgr., tiszteletbeli kanonok, plébános, Ipolynyék, Bús
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József897 helyettes plébános, Lukanénye, Czapalay István898 adminisztrátor, Nagyhind,
Czigány Imre899 káplán, Gúta, Czuczor Pál900 plébános, Szímő, Csaplár János901 káplán,
Tornóc, Cseri István902 esperesplébános, Nagymegyer, kiutasítva, Cséfalvay Józef903
adminisztrátor, Kéménd, Csiba Ferenc904 Ph. és ThDr., plébános, Bős, Csókás Károly905
plébános, Gúta, Danis Lajos906 káplán, Egeg, Danis Endre907 káplán, Selmecbánya, Dezső
Laszló908 adminisztrátor, Füzesgyarmat, Dénes Béla909 tanácsos, adminisztrátor, Királyrév,
Dián Dénes910 káplán, Ludány, Dombi Ferenc911 lelkész, Őrsújfalu, Draskovits Károly912
plébános, Keszegfalva, kiutasítva, Drozdy Gyula913 plébános, Szalka, Elek Lajos káplán,
Ógyalla, Farkas Jenő káplán, Barstaszár, Fekete Vince914 ThDr., esperesplébános,
Hosszúfalu, Felber Gyula915 Ph. és ThDr., tiszteletbeli kanonok, Nagycétény, kiutasítva,
Gaál Ferenc916 esperesplébános, Várkony, Garai József917 adminisztrátor, Köbölkút, Gazsó
Antal918 ThDr., hitoktató, Nagyszombat, Gábris János919 helyettes plébános, Egerszek,
Gödör Kapistrán János920 gimnáziumi nyugalmazott tanár, Ipolyság, Gregorovits Lipót921
tanácsos, Nemeskosút, Guba József922 káplán, Nagysurány, Gyetven Pál923 plébános,
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Párkány, kiutasítva, Győry Miksa924 ThDr., plébános, Egyházgelle, Hadri János helyettes
plébános, Galánta, Halász Gyula925 esperes, adminisztrátor, Szete, Haliczky Zoltán Béla926
Msgr., plébános, Tardoskedd, Haller Kálmán927 esperes, plébános, Perbete, Hamvas
István928 esperes, plébános, Komáromszentpéter, Harsányi Gyula929 káplán, Tardoskedd,
Havasy Gyula930 káplán, Ekecs, kiutasítva, Hegyi Jenő931 Msgr. ThDr., esperes, plébános,
Alsónyárasd, Herodek Antal932 ThDr., esperes, nyugalmazott plébános, Illésháza, Hladík
Ágoston933 plébános, Pozsony, Hollós Gyula934 plébános, Alsóvárad, Horony András935
adminisztrátor, Érseklél, Horváth József936 adminisztrátor, Balony, Horváth István937
plébános, Szőgyén, kiutasítva, Horváth Károly938 ICDr., plébános, Baka, Horváth Rezső939
ICDr., esperes, plébános, Garamkövesd, kiutasítva, Hóka Imre940 ThDr., érseki tanácsos,
helyettes plébános, Naszvad, Hrabovszky Ferenc941 iskolaesperes, plébános, Nagypaka,
Janics Ferenc942 tiszteletbeli kanonok, esperes, plébános, Vágkirályfa, Janovits Ödön943
plébános, Dunaszerdahely, Józan Lajos944 káplán, Vágsellye, Juhász Antal945 helyettes
plébános, Garamkövesd, Juhász Ferenc946 plébános, Csallóközkürt, Kass Frigyes947 ThDr.,
plébános, Somorja, kiutasítva, Kaszás József948 plébános, Nagymagyar, Kátai Imre949
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káplán, Révkomárom, Kégly György950 esperes, plébános, Muzsla, Király József951 esperes,
plébános, Csicsó, Kissimon József952 plébános, Kosút, helyettes plébános, Ipolyvarbó,
Kissík János953 PhDr., Deménd, Klein Béla954 adminisztrátor, Egerszeg, ismeretlen helyen
tartózkodik, Koczáb Vilmos955 adminisztrátor, Dunamocs, Koller Gyula kaplán, Érsekújvár, Kovács Ferenc956 adminisztrátor, Ipolyszakállos, Kovács János plébános, Hidaskürt,
Kovács Mihály957 helyettes plébános, Felsőtúr, Kovács Pál958 tiszteletbeli kanonok, esperes,
plébános, Gyerk, Kovács Vencel959 káplán, Nagysurány, kiutasítva, Könözsy Béla960
plébános, Ipolyvisk, Kristóf Á. József961 tiszteletbeli kanonok, esperes, plébános, Negyed,
Kubiss István962 plébános, Bény, Kuklay Béla963adminisztrátor, Nagyabony, Kurcz Béla
adminisztrátor, Nagymácséd, Kuti Pál964 plébános, Kőhídgyarmat, Kuzma János965 ICDr.,
adminisztrátor, Ipolybalog, Lakatos Imre966 káplán, Gúta, osztrák fogságban van, Lakner
Ferenc967 plébános, Bajta, kiutasítva, Lengyelfalusi Letocha József tanácsos, esperes,
plébános, Galánta, kiutasítva, Lestár István968 ThDr., tiszteletbeli prépost, tanácsos,
plébános, Révkomárom, Lénár Lajos adminisztrátor, Mellek, Lintner József969 ThLic.,
segédlelkész, Misérd, Lipcsey Endre970 adminisztrátor, Dercsika, Loczner Gusztáv971
plébános, Farkasd, Lormusz Lajos káplán, Nagykosztolány, Lőrik Béla972 esperes,
nyugalmazott plébános, Bussa 179, Lupkovits László973 plébános, Ipolyvarbó, kiutasítva,
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Maczkó István974 káplán, Galánta, Mácsady István975 plébános, Pobedény976, Markwarth
Gábriel977 ThDr., esperes, plébános, Ipolyság, Megyer József978 plébános, Vásárút, Melisek
János979 nyugalmazott plébános, Kisoroszi, Magyarország, Mészáros Árpád980 helyettes
plébános, Lekér, Mészáros István981 esperes, plébános, Zselíz, Mészáros Gyula982 Szentmihályfa, Mikletics Antal983 adminisztrátor, Alsószemeréd, Miklós Antal984 káplán,
Diószeg, Mogyoróssy László985 plébános, Morvaszentjános, Molnár István986 káplán,
Nagytapolcsány, Molnár József987 plébános, Alistál, Moncz Boldizsár988 plébános, Kajal,
kiutasítva, Mondok Ferdinánd989 plébános, Szenice, ismeretlen helyen tartózkodik,
Montsko Tibor990 plébános, Bessenyő, Nagy Antal991 káplán, Alsószerdahely, Nagy Ferenc
József 992 plébános, Eperjes, Nagy Lajos993 érseki tanácsos, plébános, Nagykér, Nagy Péter
esperes, plébános, Marcelháza, kiutasítva, Naszvetter Ferenc994 adminisztrátor, Zsély,
Nádai Kálmán995 adminisztrátor, Izsa, Neuber Ferenc996 plébános, Vicsápapáti, Noll Béla
Antal997 adminisztrátor Magaslak és lelkész gondozó Irtványos, Oroszlány György998
káplán, Ipolyság, Paksy László999 adminisztrátor, Nagycsalomja, kiutasítva, Paxy László1000
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káplán, Zsitvaapáti, Pátkay István1001 helyettes plébános, Csata, Petheő Károly1002 ThDr.,
plébános, Szenc, kiutasítva, Petressél János1003 esperes, plébános, Udvard, Pécsi Gustáv1004
Ph. és ThDr., tanácsos, nyugalmazott plébános, Nagyölved, Píry József1005 helyettes
plébános, Ipolyszécsényke, Polczer Jenő1006 esperes, plébános, Fél, Polonyi György,
esperes, plébános, Taksony, Porubszky Géza Dr., plébános, Kéménd, kiutasítva, Preiml
János1007 adminisztrátor, Éberhárd, Prenner Béla1008 ThDr., tiszteletbeli prépost, esperes,
adminisztrátor, Nagyölved, Presinszky Ferenc1009 adminisztrátor, Hídvég, Rabensiefer
Alfréd1010 esperes, plébános, Csúz, Rakita Árpád1011 plébános, Somorja, Rák Péter1012
plébános, Kisgyarmat, Reichel Imre1013 plébános, Nagysenköc, Restály Mihály1014 káplán,
Révkomárom, Rédl Antal1015 plébános, Ekecs, Révész Ferenc1016 ICDr., plébános, Zsigárd,
Sebők Ferenc1017 plébános, Vajka, Semptey László, ThDr., plébános, Lekér, kiutasítva,
Senkár Sándor1018 adminisztrátor, Albár, Simon Rezső1019 adminisztrátor, Nagysáró, Sinkó
János1020 plébános, Csallóközcsütörtök, Solymossy Dezső1021 esperes, plébános, Csáb,
Szabados Gyula1022 káplán, Gúta, Szabó István1023 adminisztrátor, Drahóc, Szabó Jenő1024
plébános, Ekel, Szabó Lajos1025 adminisztrátor, Bánkeszi, Szalay Jenő1026 káplán, Léva,

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026

Schematizmus, 1948. 359.
uo. 359, BEKE, 2008. 577.
uo. 359, BEKE, 2008. 578.
BEKE, 2008. 580.
Schematizmus, 1948. 360., BEKE, 2008. 584.
uo. 360, BEKE, 2008. 589.
uo. 361.
uo. 361, HETÉNYI, 1992. 212., BEKE, 2008. 603.
uo. 361, BEKE, 2008. 603.
uo. 361, BEKE, 2008. 613.
uo. 362., BEKE, 2008. 616.
uo. 362, BEKE, 2008. 618.
uo. 363.
uo. 363, HETÉNYI, 1992. 215., BEKE, 2008. 621.
uo. 363, BEKE, 2008. 623.
uo. 363, BEKE, 2008. 624.
uo. 364., BEKE, 2008. 657.
uo. 365., BEKE, 2008. 659.
uo. 365
uo. 365, HETÉNYI, 1992. 229., BEKE, 2008. 668.
uo. 365, BEKE, 2008. 673.
uo. 367., BEKE, 2008. 688.
uo. 367.
uo. 367, BEKE, 2008. 692.
uo. 367, HETÉNYI, 1992. 237., BEKE, 2008. 694.
uo. 367, BEKE, 2008. 698.

279

Szekanek István1027 helyettes plébános, Marcelháza, Szentei Ferenc1028 káplán, Érsekujvár,
Szentgyörgyi András1029 plébános, Alsószerdahely, Szitás Béla1030 káplán, Hidaskürt,
Szokolay Antal1031 káplán, Nagysalló, Szövő László1032 adminisztrátor, Illésháza, Szőcs
Béla1033 plébános, Felbár., Sztankovics Ferenc1034 segédlelkész, Garamkövesd, Szüllő
Rezső1035 helyettes plébános, Nagycétény, Takács József káplán, Nitrabajna, Takács Pál
esperes, plébános, Diószeg, Tenk József plébános, Nemesoroszi, kiutasítva, Tihanyi
Ferenc1036 káplán, Jác, Timár Imre1037 káplán, Ipolynyék, Tonhaiser Mihály1038 tanácsos,
plébános, Nagysalló, Torma Ferenc1039 plébános, Bussa, Tóth Alajos1040 plébános, Bart,
Tóth Ignác, esperes, plébános, Felsőtúr, kiutasítva, Tóth Károly1041 hitoktató, segédlelkész,
Keszegfalva, Tóth István Zoltán1042 plébános, Ebed, Troll József1043 plébános,
Ipolyszécsényke, kiutasítva, Túry Lajos1044 plébános, Alsógyőröd, Tyukoss Ev. János1045
Msgr., esperes, plébános, Pozsonypüspöki, Udvardy Ferenc1046 esperes, plébános,
Pereszlény, Ürge József1047 plébános, Vágselye, Varga József1048 d., plébános, Ímely, Varjú
Vendel1049 plébános, Párkány, Várady Béla1050 nyugalmazott plébános, Kosút, Végh
László1051 helyettes plébános, Bajta, Vida Tivadar1052 káplán, Pozsonypüspöki, Viola
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József1053 esperes, plébános, Jóka, Vitek Sándor1054 plébános, Kürt, Vöröss János1055 érseki
tanácsos, plébános, Tallós, börtönben van, Weiss János1056 káplán, Komját, Weisz
Ferenc1057 ThDr., plébános, Naszvad, kiutasítva, Wilde József1058 helyettes plébános, Kajal,
Zachar Ádam1059 esperes, plébános, Léva, Zachár Rezső1060 plébános, Barslédec, Zakar
Vilmos1061 plébános, Vámosladány, Zalka János1062 plébános, Jászfalu, Záreczky István1063
adminisztrátor, Nagylég, Zórád Elek1064 adminisztrátor, Felsőszőllős.
35. Magyarországra menekült, kiutasított vagy kitoloncolt papok
Bartal Ráfael,1065 Palást; Bertók János,1066 Csata; Draskovits Károly,1067
Keszegfalva; Felber Gyula,1068 Nagycétény; Gyetven Pál,1069 Párkány; Horváth István,1070
Szőgyén; Kass Frigyes,1071 Somorja, Király József,1072 Csicsó
1948. június 18-án kitoloncolják Magyarországra:1073
Lengyelfalusy Letocha József,
Ferdinánd,
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
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1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072

1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079

1077

ismeretlen

1075

hely,

Lakner

Galánta, Moncz Boldizsár,
Nagy

Péter,

1078

Ferenc,1074

1076

Marcelháza,

Kajal, Mondok

Paksy

László,1079
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uo. 374
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uo. 375, BEKE, 2008. 813.
uo. 375, BEKE, 2008. 814.
uo. 375, BEKE, 2008. 815.
uo. 375, BEKE, 2008. 815.
uo. 376., HETÉNYI, 1992. 294., BEKE, 2008. 818.
uo. 376, BEKE, 2008. 826.
BEKE, 2008. 46.
Directorium, SSA Tyrnaviae, 1946. dec. 31., II.
uo. III.
uo. IV.
uo. IV.
uo. V.
uo. VI.
POPÉLY Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság kronológiája 1944-1992, Fórum Kisebbségkutató
intézet, Somorja 2006, 44.
BURGET Lajos: Retró szótár, Tinta kiadó, Budapest, 2008. 114.
BEKE, 2008. 420.
uo. 433 (429).
uo. 507.
Schematizmus, 1948. 354.
BEKE, 2008. 520.
uo. 557.
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Bajta,

Nagycsalomja, Petheő Károly,1080 Szenc, Porubszky Géza, Dr1081 Kéménd, Semptey
László,1082 Lekér, Tarnai Béla,1083 Ipolyfödémes, Tenk József,1084 Nemesoroszi, Tóth
Ignác,1085 Felsőtúr, Troll József,1086 Szécsényke, Weiss Ferenc,1087 Naszvad
36. Egyházmegyés papok, papi lelkiség
1945-ben szentelték pappá1088 Vida Tivadart és Weiss Jánost. Az utóbbit még
Esztergomban. 1946-ban szentelték pappá1089 Elek Lajost,1090 Farkas Jenőt,1091 Lormusz
Lajost,1092 Takács Józsefet1093 és Timár Imrét.1094 1947-ben szentelték pappá1095 Cseri
Jánost,1096 Mácsady Istvánt1097 és Petró Imrét.
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uo. 371. BEKE, 2008. 745.
BEKE, 2008. 757.
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Mészáros Gyula, Szitás Béla,
Andódi András, Burián László, Koller Gyula, Molnár István, Nagy Antal
Schematizmus, 1948. 333.
uo. 334.
uo. 349.
uo. 370.
uo. 370.
Goda Károly, Marczell Tibor
Schematizmus, 1948. 330.
HETÉNYI, 1992. 164.
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V. Újra csehszlovák fennhatóság alatt – 1948. október 25. – 1950. június 14.
37. Egyházmegyés papok, papi lelkiség
1948-ban szentelték pappá Bende Tivadart,1098 Kuzma Józsefet,1099 Lénár
Károlyt1100 és Koller Józsefet. 1949-ben szentelték pappá Csudai Sándort, Danczi
Lajost,1101 Gilányi Lászlót1102 és Rablánsky Szilvesztert. 1950-ben szentelték pappá1103
Jónás Dezsőt, Berkes Imrét, Szlezák Szilvesztert1104 és Kótor Andrást.
38. Az Ipolysági Gimnáziumban érettségizett papok névsora
1926: Ďungel (Dungel) Ignác, Tóth Kálmán, 1928: Hlavács József, 1932: Túry
Lajos
1933: Abelovszky József , Danis Lajos, 1936: Bartal Lajos, Kovács János,
1937: Molnár János, Oroszlány György, 1938: Abelovszki István, Balla János,
Danis Endre, Píry József, Túri István, 1939: Dedinszki Miklós, Somogyi István, 1940:
Weiss János, 1941: Lormusz Lajos, Takács József, Timár Imre, 1942: Cseri János, 1943:
Kuzma József, Matyó József, 1951: Nagy István, 1969: Naszvadi Sándor, 1969: Dobos
Péter, György Ferenc, Sztyahula László, 1975: Vanda Károly, 1976: Nagy János, 1977:
Villant Zoltán, 1980: Báthory (Balga) Lajos, 1983: Kamenszky Tibor, 1985: Miskei László,
1986: Lormusz János.1105
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1100
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Schematizmus, 1978. 126., BEKE, 2008. Ürge Alajos 767.
uo. 128.
uo. 129.
uo. 127.
uo. 114.
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uo. 147.
Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium jubileumi évkönyve. Ipolysági Magyar Tannyelvű
Gimnázium Szondy György Baráti Köre és a Márai Sándor Alapítvány 1993, 60, 63-70, 72, 91, 93, 103,
105, 107, 112, 119, 122, 124, Jubileum rímsko-katolického kostola Nanebovzatia Panny Márie v Šahách
1734-1994, R. kat. farský úrad Šahy 1994, 8-9.
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A 20. századi megyéspüspökök névsora1106
Nagyszombat (Trnava)
1922. 5. 29. – 1947. 6. 29. Jantausch Pál, 1947. 6. 8. – 1969. 4. 17. Lazík Ambrus,
1973. 2. 19. – 1987. 11. 13. Gábriš Gyula, 11. 5. 1988. 5. 11. – 2009. 6. 6. Sokol János
Besztercebánya (Banská Bystrica)
1893. 6. 6. – 1904. 1. 13. Rimely Károly, 1904. 7. 11. – 1920. 12. 16. Radnai Farkas,
1920. 11. 13. – 1943. 8. 21. Blaha Marián, 1943. 8. 21. – 1950. 1. 8. Škrábik András, 1973.
2. 19. – 1990. 2. 14. Feranec József, 1990. 2. 14. – 2011. 7. 27. Baláž Rudolf
Rozsnyó (Rožňava)
1896. 12. 3. – 1905. 12. 11. Ivánkovits János, 1905. 12. 11. – 1920. 9. 18. Balás
László, 1925. 3. 30. – 1925. 10. 31. Csárszky József, 1925. 10. 31. – 1945. 2. 22. Bubnics
Mihály, 1949. 7. 25. – 1972. 6. 9. Pobožný Róbert, 1990. 2. 14. – 2008. 12. 27. Kojnok
Eduard
Szepesi káptalan (Spišská Kapitula)
1892. 3. 27. – 1903 Szmrecsányi Pál (1903-ban nagyváradi Oradea Mare püspök)
1904. 4. 6. – 1919. 3. 24. Párvy Sándor, 1920. 11. 13. – 1950 Vojtaššák János, 1989. 7. 26.
– 2011. 9. 10. Tondra Ferenc
Kassa (Košice)
1887. 5. 30. – 1907. 5. 22. Bubics Zsigmond, 1906. 6. 8. – 1925. 5. 17. FischerColbrie Ágoston, 1925. 11. 12. – 1939. 5. 17. Csárszky József, 1939. 7. 19. – 1948. 8. 8.
Madarász István, 1946 – 1962. 3. 11. Csárszky József, 1990. 2. 14. – 2010. 7. 10. Tkáč
Alajos
Kassa és a Szatmári Apostoli Kormányzóság 1918-1925 és Rozsnyó 1925-1939
1939-1946 Csárszky József
Nyitra (Nitra)
1893. 1. 19. – 1911. 3. 26. Bende Imre, 1911. 3. 18. – 1920. 12. 16. Batthányi
Vilmos, 1920. 11. 13. – 1948. 12. 22. Kmeťko Károly, 1949 – 1968. 6. 19. Nécsey Eduard,
1973. 2. 19. – 1988. 11. 8. Pásztor János, 1990. 2. 6. – 2005. 6. 9. Korec Chryzostom János
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PILINYI, 1943, DP, SSV Trnava, LXXXXIII. (2012) 1-2. sz., 156-157.
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Eperjes (Prešov) görög katolikus
1882. 10. 11. – 1911. 11. 19. Vályi János, 1913 – 1918. 10. 1. Novák István, 1922. 10. 27. –
1927. 2. Nyárady Dénes, 1926. 9. 14. – 1950 Gojdič Péter Pál, 1969. 4. 2. – 2002. 12. 11.
Hirka János
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