
A következőkben elsősorban két kérdésre keresem a választ. egyrészt hogy milyen
összefüggésekmutathatókkiSzüllőgézapolitikaistratégiájaésegyházvédelmitevé-
kenységeközött,másrészthogyanjellemezhetőacsehszlovákiaimagyarkatolicizmus
egyesirányzatainak,csoportosulásainakviszonyulásaSzüllőpolitikai,egyház-politikai
koncepciójához.

Kiindulópontkéntjelezzük,mitisértatörténettudománypolitikaikatolicizmusalatt,
hiszenSzüllőtevékenységétezenaterületenvesszükgórcsőalá!Apolitikaésavallás
a történelem folyamán sohasem volt teljesen elválasztható egymástól, a fogalmat
mégis inkábbcsaka19.századmásodik felétőlhasználjukegy jellegzetesszellemi-
politikaiirányzatjelöléseként.magyarországonapolitikaikatolicizmusmarkánsténye-
zővéaz1890-esévekbenvált,amikormegalakultaKatolikusnéppárt,majdkülönféle
keresztényszocialistamozgalmak,pártok,csoportosulásokjötteklétre,melyekakato-
likusérdekvédelmetapolitikaszínterénfelvállalták,képviselték.ettőlkezdveazirány-
zathozsoroljukmindazokataszemélyiségeket,áramlatokat–legyenekazokpapisze-
mélyek,világipolitikusokvagypártok–,melyekahívőtömegekmozgósításaútjánaz
egyházésvallástársadalmiszerepétóhajtottákvédelmezni,erősíteni.valójábanakon-
zervativizmusegyikmegnyilvánulásiformájárólvanszó.

Szüllő alkotmányos konzervatív gondolkodó volt, aki közvetlenül nem keresztény
pártipolitikuskéntkerültátacsehszlovákiaiközéletbe–báregy időszakbanaKato-
likusnéppárt tagja is volt–,azonbanmárazállamfordulatelőtt ishatározott, ezzel
együtterősenpragmatikuskeresztényiszemléletjellemezte.ismerjükkritikájátaszá-
zadfordulókoránakún.egyház-politikaiharcávalkapcsolatban,melyneksoránalibe-
rális kormány az egyház társadalmi befolyását próbálta mérsékelni. Szüllő ezt egy
veszélyesfolyamatkiindulópontjánaktartotta,úgyvélve,hogyhaamagyarságszem-
behelyezkedikRómával,abbóllogikusankövetkezik,hogylazulaviszonyahűkatolikus
dinasztiával,ésígyanemzet„beleesikakétoldaliacsarkodópánszlávéspángermán
áradatba”.1 Akitehátazegyházmellettfoglaltállástazegyház-politikaiharcban,aza
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26 Rácz kálmán

dualistaakereteket,és–ezenvanahangsúlySzüllőnél–amagyarságkivívottKárpát-
medenceipozícióitvédelmezte.ezapéldaisjelzi,hogySzüllőmár1918előttsemaz
öncélú egyházvédelmet tartotta szemelőtt, nemkövetett úgymond felekezeti irányt,
hanem nemzetpolitikai ars poeticájához idomultak egyház-politikai elképzelései.
Kizárólagmintpolitikustekintettazegyházitennivalókra,sezamegállapításTrianon
utánitevékenységérehatványozottanérvényes.

ATrianonteremtetteújhelyzetbenafelvidékimagyarkatolikusokajövőtmeghatá-
rozókérdéseksorávalszembesültek:tudomásulvenniamagyaregyháztólvalóelsza-
kítottságot, vagy dacolni vele; meddig terjedhetnek a szlovákiai egyházon belül a
magyarnemzetiigények;szükségvan-eszlovákiaimagyarpüspökségre?Húszévkato-
likusközéleténekvoltakezeksúlyosdilemmái,egyolyanalaphelyzetben,mikorafelvi-
dékiegyházrészeketállamhatárválasztottaelamagyarországiegyháztól,báratörté-
nelmiországegyházszervezetejogilagérintetlenmaradt.Abékekonferenciánakugyan-
isnemvoltkompetenciájaarendezésre,avatikánpedigegyházjogilag–amiebbenaz
esetbenazelméletilegszinonimájátjelenti–amagyaregyházszervezetheztartozónak
hagytamegacsehszlovákiáhozkerültterületeketis.

Szüllő1925-ben,nyugat-európábólvalóhazatérteutánkapcsolódottbeközvetle-
nül a csehszlovákiai közéletbe, sazországosKeresztényszocialistaPárt elnökeként
találta meg a kapcsolódást a politikai katolicizmushoz. 1925-ig a csehszlovákiai
magyarkatolikuspolitikavezéregyéniségénekPalkovichviktorgútaiplébános tekint-
hető,azáltalavezéreltjogvédelmitevékenységszámoseredményttudottfelmutatni.A
klérusmemorandumoksorávalálltkiamagyaristentiszteletinyelvmegőrzéséért,fel-
emelte szavát a kormányzat szekularizációs törekvéseivel szemben, és kifejezte
ragaszkodásátegyháziközpontjához,esztergomhoz.ezapapiérdekvédelmitevékeny-
ség1925utánismegmaradt,deSzüllőpártelnökkéválasztásávalaszélesebbössze-
függések,azátgondoltabb,távlatoskoncepciókorajöttelafelvidékimagyarkatolikus
politikában.Atörekvésekfokozatosan„politikusabb”keretekbekerültek.úgyismond-
hatjuk,hogyPalkovichékmintpapokpolitizáltak,Szüllőviszontkizárólagmintpolitikus
tekintettazegyházitennivalókra.

Szüllőközvetlencéljaaszlovákiaiegyházügyirendezéskésleltetésevolt.nemakart
azújállamhatárokhozigazodó,véglegesésdefinitívegyháziviszonyokat,egyrésztmert
azaSzentistván-iegyházszervezetmegszűntéthoztavolna,elősegítvecsehszlovákia
teljeskonszolidációját,másrésztmindenváltozásamagyarhívekkáráratörténtvolna,
szétszórvaőketészak–déliiránybamegszervezett,szlováktöbbségűésvezetésűpüs-
pökségekbe.„Acsehszlovákkormánytörekvése–fogalmazott–,hogyazegyháziügye-
ketvéglegrendezze.Azéncélompedigennekakonszolidációnakamegakadályozása,
merttudom,hogyamipolitikánkszempontjábólmit jelentaz,haakatolikuskérdés
még rendezve nincs.”2 Bevallottan azon fáradozott, hogy közbelépéseivel zavarja a
csehszlovákállamésavatikánközöttijóviszonykialakulását.

egyháziérdekvédelmipolitikájaahelyzetbőlfakadóanalapvetőenkülpolitikaijelle-
gűvolt,amiebbenazesetbennemgenf,londonvagyPárizs felé irányult,hanema
rómaiSzentszéketvettecélba.Akatolikusvilágegyházbanmindendöntésikompeten-
ciávalaSzentszékrendelkezett.Adöntéshozóegyházihivatalokazún.kongregációk
voltak,melyektulajdonképpenminisztériumkénttevékenykedtek,alakítva,formálvaaz
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egyházpolitikáját.Kitűnőkapcsolatokatalakítottkiavatikánkuriálisbíborosaival,akik
azegyeskongregációktagjai,vezetőivoltak.éventetöbbalkalommalisRómábaláto-
gatott,ésaforróvasatfolyamatosanütvememorandumokkalbombáztaavatikánt.ezt
afeladatotviszontnemvalamiféletragikusarculatot,szenvedőkisebbségipóztfelölt-
vevégezte,hanemazúrimodorbirtokában,aprotokollbanjártas,sokoldalúműveltsé-
gű, gyakorlott diplomata könnyed stílusában tette.meg kell jegyeznünk, hogy Szüllő
ebben utolérhetetlen volt, mással helyettesíteni őt a felvidéki politikai garnitúrából
bajosanlehetettvolna.Abíborosoknakígynemisvoltaterhükregyakorifelbukkanása
ésmozgolódása, szinte vártákőt ésújabbanekdotáitBenešről, Ferenc jóskáról, az
esetlenésbárdolatlan,Švejk-szerűneklefestettcsehszlovákdiplomatákról.eredetiés
humorosmodorábangyakrankacagtattamegabíborosokat,ésacsehekrőlártatlan
arccalelmondottanekdotáiavatikánbanközismerttéváltak.

Akönnyedstílusmögöttviszontcéltudatoshatározottságéserélyhúzódott.Római
utazásainakáltalánoscélkitűzéseit1934-benígyfoglaltaössze:

1.A revízióérdekében felhasználni azegyház rendkívülnagybefolyását. ASzent
istván-iegyházszervezetetnerúgjafelaSzentszék,hanemvárjakiatörvényszerűen
bekövetkezőhatárváltozást.

2.Acsehesítéstszolgáló intézményeket,amennyire lehet,megszüntetni,ésmeg-
erősítenimindazt,amiarégimagyarországhozvalóragaszkodástakatolikusklérusban
ésalaikusokbanlehetővéteszi.

3.mindeztakardinálisokmagyarügyirántimeggyőzéseáltaltenni.3

Azt,hogyennekaprogramnakakonkrétmegvalósításátmilyenmódonképzelte,a
külügyminisztériumnakszóló1930-asjelentéseismutatja.ebbenkifejtette:hátráltat-
nikívánja,hogyaköztársaságkonkordátumotkössönRómával,megakarjaakadályoz-
ni,hogyaz1927-benmegkötöttmodusvivendiéletbelépjen,hogyazesztergomiegy-
házmegyétazelszlovákosításcéljábólhozzácsatoljáknyitrához,Besztercebányáhozés
Szepeshez,továbbáhogyarozsnyóiegyházmegyétfelosszák.4

Az egyházi kérdések revíziós összefüggéseit Budapest is komolyan vette. A kül-
ügyminisztérium igyekezett elérni, hogy minden magyar tényező, amely a felvidéki
magyarkatolikusokérdekeinekvédelmébenaSzentszékrepróbálbefolyástgyakorolni,
egységes szellembencselekedjék.el kívántákkerülni, hogyegymástnem fedőkívá-
nalmakmerüljenekfel,köztükesetlegolyanokis,amelyekellentétbenállnakamagyar
kormányálláspontjával.Aharmincasévektőlezmárbizonyosnehézségekbeütközött,
hiszenazidőhaladtával,újkisebbségigenerációfelnövekedésévelegyütttöbbegyház-
politikaialternatívaismegfogalmazódott.1937végénakülügyminisztériumnemtitkolt
bosszúsággal állapította meg: „Kívánságainkat illetően olyan káosz kezd kialakulni,
amelyigenártalmas.mástakarSzüllő,mástesterházy,mástafelvidékipapok,másta
pesti tényezők.Szlovenszkóbanmostmindenpap lehetőlegpüspökakar lenni, vagy
legalábbis vikárius. A személyi ambíciók igen mértéktelenek. mindenki összevissza
beszélésfontoskodik,pedigteljesösszhangralenneszükség.”5

Szüllő az alapelveket tekintve a magyar kormány álláspontját képviselte. ehhez
kimondva vagy kimondatlanul az az alapállás is hozzátartozott, hogy a kisebbségi
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magyarságrólvalógondoskodásnaknemszabadveszélyeztetnieakülpolitikai,revízió-
rairányulócélkitűzéseket.mégakkorsem,haakatolikusmagyarokesetébenennek
valójábanahitéletműködőképességelátjakárát.

ezt a megfontolást Szüllőnek a lehetőségekhez mérten leplezni volt ildomos.
„vigyáznom kell arra – fogalmazott –, hogy szerepem ne úgy tűnjék fel, mintha az
magyarországnakvolnaazakciója,deúgy,mintazittlévőmagyarkatolikusokhitéleti
prosperálásánakazelőmozdítótörekvése.”6 másuttkifejtette,hogyseholnemnyilvá-
nulhatmeg„directe”amagyarérdekekmiatt,hanemazáltalánoskatolicizmuselvébe
burkoltankellaFelvidékentapasztaltsovinizmussalszembenfellépnie.7 ennekmegfe-
lelően ismételgette a kuriális bíborosok előtt, miért veszedelmes a szlávosító irány
katolikus szempontból,milyen problémák vannak a papneveléssel kapcsolatban, és
egyáltalán hol vannak az alapvető visszásságai a szlovenszkói katolikus helyzetnek.
Rómábanrendszerintakövetkezőkérdésekretértki:

1.Akatolikusfüggetlenségetsérti,hogyamagyarországiegyháziintézményekbir-
tokailevannakfoglalva,ésajavadalmasokcsakakormánykényétől-kedvétőlfüggően
kapnakidőnkéntjuttatást.

2.Szlovákiaipüspökökkénemazoklettekkinevezve,akikerrekvalitásukkalrászol-
gáltakvolna,hanemazok,akiketakormányamagaszlavizálócéljairaalkalmasnak
látott.Agitátornakmegfelelnek,defőpapnaknem.Amagyarságúgyérzi,hogyazegy-
házivezetésbennincsmegazaszázalékaránya,amelyőtintelligenciájánálésszámá-
nál fogva megilletné. Az egyházmegyei hivatalokban egyetlen magyar nemzetiségű,
plánemagyarérzésűpapotnemlehettalálni,amiamagyarvonatkozásúügyekelinté-
zésénélgyakranérezhető.

3.Apapnevelésazanyagilagésszellemilegfüggőpüspökökkezébenvan.Aszemi-
náriumokban nem katolikusnak, hanem csehszlováknak nevelik a papságot. ennek
hatásaaz lesz,hogyamagyarokaszámukraellenszenveskatolikus lelkipásztortóla
nemzetiérzésűreformátusegyházhozfognakpártolni.eztareformátuskártyátSzüllő
gyakranvetteelő,mertúgytapasztalta,hogynagyonérzékenyekráabíborosok.1935-
ösadatokszerintanagyszombatiszemináriumbanannakellenére,hogyazegyházme-
gyébenamagyarkatolikusok48%-otképviseltek,papnövendékeikarányacsak30%,a
kassaiegyházmegyébena25%-osmagyarságota60teológusbólcsak7képviselte,a
szinteteljesenmagyarrozsnyóiegyházmegyében11magyarpapnövendékmellett13
szlovákvolt.

4.Afelekezetiiskolákatazállamúgyakarjamegsemmisíteni,hogyaháborúalatt
lerongyolódott iskolák renoválásáraköteleziakatolikushitközséget,melynekviszont
pénzenincséshitelhezsemtudjutni,mivelutasítjákabankokat,hogyhitközségnek
kölcsöntneadjanak.Haamegadotthatáridőnbelülaziskolanemkészülel,atelepü-
lésenmodernállamiiskolátépítenek.

5.Anyelvtörvényrendelkezéseitjogtalanulazegyházakraisalkalmazzák.Atörvény
20 százalékos nemzetiségi arányt ír elő a hivatalos nyelvhasználathoz, így erre való
hivatkozással,haamagyarkatolikusokjelenlétevalamelytelepülésen20%-nálkisebb,
akkornemgondoskodnakazoklelkiszükségleteirőlanyanyelvükön.ezzelszembena
szlováktelepesekkelteletűzdeltmagyarvidékekengondosanőrködnekazon,hogyaz

28 Rácz kálmán
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/1
, 

S
om

or
ja

6. molK641938-64.318/pol.sz.
7. oSzK.Kézirattár,Szüllő-hagyatékfondX.



államalkotónemzetiség,méghaa20százalékotelseméri,papnélkülnemaradjon.
Azeddigszíntisztamagyarhelyekreszlováklelkipásztorokatküldenekolyanindoklás-
sal,hogyotttelepesekisvannak.8

Aszlovákiaimagyarpapságvágyaegyazerdélyihezhasonlóegyházszervezetimeg-
oldáskialakításavolt.ottarómaikatolikuspüspökségekmagyarjellegűegyházmegyék
voltak, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy a románokaz ortodox vagy a görög
katolikusvalláshoztartoztak, ígyazottani latinszertartásúpüspökségekszintecsak
magyarhívekkelrendelkeztek.Ajogvédelmetmagyarnemzetiségűpüspökökképvisel-
ték,ahitéletésadminisztrációnemzeti-anyanyelvikeretekközöttvoltbiztosítva.Afel-
vidékialaphelyzetettől lényegeseneltért.Szent istvánótaaszlovákokésmagyarok
közösegyházszervezetbetartoztak,amelyTrianonelőttmagyarjellegűésvezetésűvolt,
utánapedigviharosgyorsaságúszlovákosításifolyamatonesettát.nyitra,Beszterce-
bánya,Szepes,Rozsnyó,Kassa,nagyszombatahúszasévekbenszlováknemzetiségű
főpásztorokatkapott,sazalsóbbszinteketisigyekeztekszlovákokkalbetölteni.

Szüllőésapapságegyformánlátta,hogyaz1920utánifelvidékiegyházaszlová-
kosításegyikhatékonyeszközelett.Felróttákahierarchiánakazegyháziigényekreirá-
nyulókérelmekelutasítását,amagyarhívekhezvalónemkielégítőviszonyt:„jelekvan-
nakarra,hogyakatolikusmagyarságotazegyházihatóságokaszlováktestvérmellett
nemegészen tekintik testvérnek, csakamolyan féltestvérnek, vagy éppenmostoha-
testvérnek, jelek,melyekmellőzést, idegenkedést, visszaszorítást láttatnakés kelte-
nek... Fáj eznekünk,mert a csehszlovákállamot fűtőellenszenvamagyarság iránt
mind tudatosabbáakar lenniegyházi téren is.”9 Szüllőennek tudtabe,hogyaFelvi-
dékennemlehetettmagyarszeminárium,apapságmagyarprédikálástnemtanult,az
újkáplánokamagyargyónástnemértették.

egyik írásában Szüllő csehszlovákia népeinek, országrészeinek vallásfelfogását,
egyházhoz való viszonyát vette számba. Kifejtette, hogy a köztársaság egykor Szent
vencelésSzentistvánkülönországavolt,melybenalelkekmásmódonfejlődtek,neve-
lődtek.Acsehlélekracionalizmusaennekkövetkeztébennagybankülönbözikaszlo-
váklélekmélységetésmagasságotkeresőlelkivilágától,demindkétszlávkatolicizmus
egészenmáskéntnyilvánulmeg,mintakonkretizmusfeléhajlómagyarokkatolicizmu-
sa.demégmagábanacsehkatolicizmusbaniskétárnyalatotlehetmegkülönböztetni:
aprágaicsehésazolmützimorvalélekmásságát.Acsehkatolicizmustbefolyásoltaaz
üldözöttségmiattkitermelődötterősnemzetiérzés,amelyaHabsburgokkatolicizmu-
sávalszembenivédelemültámadtfelbenne,sacsehkatolikusegyházbannincsmeg
azaRóma iránti odaadóengedelmesség, amelyamorváknál ésa szlovákoknál jel-
lemző.Afehérhegyicsataután,mikorazönállócsehnemzetmegszűnt,akatolicizmus
csehországbankettősiránybanfejlődötttovább.Azegyikirány,melyetafőpapságveze-
tett,samelyaHabsburgokfeléorientálódott,támaszavoltaközösbirodalomgondo-
latának.ezvoltazúgynevezettúrikatolicizmus.Amásikirány,melyetalegyőzöttnem-
zetfiaibólrekrutálódottszerzetesrendekésazalsópapságvezetett,voltazún.nemze-
ti katolicizmus. ez a kettősség, bár halványodva, de fennállt 1918 után is. csehor-
szágbanazótaúj,nemzetiérzelműpüspökigenerációnőttfel,safőpapságlegerősebb
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8. Szüllőgéza:AkatolicizmushelyzeteacsehszlovákKöztársaságban.Magyar Szemle,1935.
március.

9. oSzK.Kézirattár,Szüllő-hagyaték,fondX.



támasza,atrónsemlétezikmár.Azújállamhatalomnagyhatásúgondolataakatoliciz-
musdemokratizálásavolt,amiacsehpüspökikarpolitikaierejének látványoszuha-
násáhoznagybanhozzájárult.

Alegkiválóbbmagyarországifőpapokközülsokanszlávszármazásúakvoltak,aleg-
utóbbiidőkbenpéldáulcsernochhercegprímás,császkakalocsaiérsekvagyProhászka
székesfehérváripüspök.Szlovenszkókatolicizmusa–folytatjaSzüllőazelemzést–tel-
jesenmás,mintatörténelmiországoké.Avallásosmegmozdulásoksokszorittisössze-
kapcsolódnak politikai törekvésekkel, de a szlovák politika sohasem fordult a vallás
ellen.1918októberenemokozottkatolikusellenestüntetéseket,atörténelmiországok-
bólátcsapóhullámoknemragadtákmagukkalaszlovákokat.egyeskatolikusértékek,
mintpéldáulaközépiskolák,kiestekugyanazegyházkezeiközül,decsakazért,merta
katolicizmuskészületlenvoltazállametatisztikusirányávalszemben.Amagyarkatoli-
kusokszámaSzlovákiában igen tekintélyes,aközjogiérzéssokkalerőteljesebb,ésa
papságkevésbéfejethajtó,mintazországmásikfelében.Akormányhatalom,melyeta
legionáriusok hittagadó szelleme vezetett, a magyar püspökökkel brutálisan járt el.
AbbanazidőbenRómamegtépettvitorlákkalmagaisastabilitástkereste,ezértjófor-
mán kritika nélkül fogadta el a csehszlovák kormányok propozícióit. így történhetett,
hogy a régi szlovenszkói, nagy tekintélyű ordináriusok helyett olyanok neveztettek ki
adminisztrátorráéspüspökké,akiknekanagytradíciójúésműveltségűpapságközött
tekintélyüketutólagosankellettműködésükkelmegszerezniük.

miutánefőpapoklelkibeállítottságainkábbnemzetiségi,ésavéltelnyomáskövet-
keztébenkeserűvolt,kezdtékmagukattisztánanemzetigondolatapostolaigyanánt
kiadni,szembehelyezkedveazzalazelvvel,hogyapüspökiszéknemarravaló,hogy
eszközelegyenvalamelycélnak,hanemarra,hogyakatolikuselvekmegerősítésének
legyenazalapja.Azújpüspökökkezdetbenolyanpásztorleveleketadtakki,amelyek-
benszlovákpüspököknekneveztékmagukat.„ezellenéppenénszólaltamfel–közli
Szüllő–,hirdetve,hogyarómaikatolikusegyházszempontjaiszerintnincsenekszlo-
vákpüspökök,csakrómaikatolikuspüspökök,merthiszenakkoramagyarkatolikusok
nemérezhetnék,hogynekikisatyjukéslelkiatyjukazapüspök,akitazőüdvösségük
előmozdításáraazegyházkirendelt...nemszabadelfelejteniazt,hogySzlovenszkón
ezerévigamagyaröntudatésamagyargéniuszvoltaverbumregens.nemszabad
elfelejteniazt,hogyakatolikusfőpapok,papokközjogigondolkodássalbírókvoltak,s
nem szabad elfelejteni azt, hogy a katolikus iskolák fenntartása az államhatalomtól
függetlenül,akatolikusegyházérdekébenfüggetlenésszabadvolt.”10

ArégimagyarországSzüllőnélazegyháznemzetiségipolitikájatekintetébeniskiáll-
taazösszehasonlítást.gyakranidézteSimorprímásszlovákokhozvalóviszonyulását,
akiaFelvidékreküldöttpapoknakmindigaztmondta:„nefelejtsétekazt,hogytiteket
nemagrammatikatanítására,deakatechizmustanításáraküldelekki.”11

AklérusésSzüllőproblémalátásahasonlóvolt,deaválaszokezekreaproblémák-
ramáresetenkénteltértekegymástól.elsőpillantásra talánmeglepőenhangzik,de
Szüllőegyértelműenelutasítottaamagyarpüspökségfelállításárairányulótörekvést.A
papságcélkitűzését–amelyazerdélyimintábólistáplálkozott–körültekintéstnélkü-
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10. Szüllőgéza:AkatolicizmushelyzeteacsehszlovákKöztársaságban.Magyar Szemle,1935.
március.

11. oSzK.Kézirattár,Szüllő-hagyaték,fondX.



löző,nempolitikusmagatartáskéntértékelte.Bosszúsanállapítottameg,hogypolitikai
vakságukbanolyanvalamitkérelmeznek,amiellenéppenőkhadakoznakalegelszán-
tabban.egyszlovákiaimagyarpüspökségszorgalmazásaugyaniscsakazesztergomi
érsekség területének feldarabolásával, amagyarországhoz fűződő utolsó egyházjogi
szálakelvágásával lennekeresztülvihető.erretörekednimégakkorisbotorság,haa
magyarkatolikusokhitéletiérdekeiakárhosszabbtávoniscsorbátszenvednek.

Az üggyel kapcsolatban a külügyminisztérium is kifejtette álláspontját, amely
Szüllőével teljesmértékbenazonosvolt.leszögezteaTrianonótakövetettelviállás-
pontot,miszerintazévszázadosegyházibeosztásokmegbolygatásanemindokolt,és
egy ilyen rendezést a magyar kormány csak kényszerhelyzetben hajlandó eltűrni.
mindeztszemelőtttartvaapüspökséglétrehozásaelvfeladástjelentene,hiszenazaz
esztergomiegyházmegyediszmembrációjávalegyüttjárna.ezzelszembenazérsekség
északiterületén1922-tőllétezőnagyszombatiadminisztratúracsakideiglenesrende-
zéstjelent,éskésleltetiacsehszlovákhatárokmegszilárdulását.elogikábólfakadóan
azadottkörülményekközöttinkábbmagyarvikariátusokfelállításátvéltékszorgalma-
zandónak,amiegyrésztnemjelentvéglegesegyházjogielhatárolást,másrésztbiztosí-
tékvolnaarranézve,hogyamagyarkatolikuskisebbségegyházszervezeti,hitéletiés
oktatásijogkörrelbírjon.12

Aterületikérdéstesztergomsemkívántabolygatni.Azérsekiaulábanegyébkéntis
úgyvélték,hogymagyarpüspökség felállításáranincssokesély,hiszenaSzentszék
„nacionalistaalapon”püspökségeketlétesíteninemszokott.13

A felvidéki papságot és híveket elsősorban nem a taktikai fegyelem motiválta.
Számosmemorandumban, újságcikkben, rómaimeghallgatáson a külön püspökség
óhajátfogalmaztákmeg.nemcsupánmagyarultudó,hanemvelükérzőfőpásztortés
nemcsupánpüspökihatalomnakalávetett vikáriust,hanem ténylegesegyházihata-
lommal bíró püspököt kívántak maguk fölé. A saját egyházmegyében hitéleti, sőt
kisebbségiproblémáikjelentősrészénekamegoldásátlátták,úgyvélve,hogyhavan
magyar püspökség, akkor ott nincsenek gondok a hitéleti nyelvhasználattal, az egy-
házkormányzati nyelvvel, nemzeti sérelmekapüspök részéről nemérik a híveket, a
felekezetiiskolákmagyarjellegebiztosítottlesz,sőtszámukisnövekedhet.Ráadásul
egyönállóegyházmegyénekmagyarszemináriumaisvan,amimegoldjaapapképzést.
Akövetelésasajtóbanésakatolikusgyűlésekenszüntelenülismételtformulávávált,
ámezzelamegoldásrahivatottegyházikörökgyakorlatilagnemfoglalkoztak.

Amagyarpüspökségeltérőmegítélésénekügyeisrámutat,hogyafelvidékimagyar
klérusegyrészénekelképzeléseiésSzüllőfelfogásaközöttesetenkéntmélyszakadék
húzódott.Azellentétaforrásokszintjén leginkábbazországosKeresztényszocialista
Pártún.papiszárnyával,illetveannakvezetőjével,Franciscylajosnyitraikanonokkal
való konfliktusábanmanifesztálódott. A nyitrai kanonok és köre jóval határozottabb
katolikuspolitikátvártelapártvezetéstől.ennekjegyébenelleneztekmindenegyütt-
működéstamagyarnemzetiPárttal,legyenszóközösválasztásilistárólvagyakárpárt-
egyesítésről. Franciscyék számára nem voltmegfelelő indok az együttműködésre az
erőegyesítés,aközösmagyarfellépésóhaja,melyetahúszasévekvégétőlBudapestis
szorgalmazott.álláspontjukszerintaszabadkőműves,evangélikusészsidójellegűnek
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értékelt irányzattalvalóegyüttműködésselakatolikus irányszorulháttérbeakeresz-
tényszocialistapártban.ezzelnemerősítik,haneminkábbgyengítikamagyarságfellé-
pésénekerejét.jellegtelen,határozatlanpolitizáláslehetcsakaközösködéseredmé-
nye,hiszenképtelenségkatolikusoknak,protestánsoknak,zsidóknakegyformánszol-
gálniazérdekeit,mégakkoris,hamagyarságukösszekötiőket.Azilyenpolitikabénult-
sághoz,passzivitáshoz vezet.Akonfliktusodáig fajult, hogyaklerikális csoport kilé-
pésével, pártalapításával is számolni kellett. A probléma végighúzódott aharmincas
éveken,sújabbkicsúcsosodásátapártegyesítésidején,illetveabécsidöntésigtartó
időszakbanérteel.

Felmerülakérdés,vajonmennyirebeszélhetünkafelvidékimagyarkléruspolitikai
egységéről? Papi mivoltukból származott-e egy többé-kevésbé homogén szemlélet,
helyzetükbőlfakadóközösproblémalátásésgondolkodás?

vizsgálatomeredményeaztmutatja,hogyafelvidékipapságonbelüljólkirajzolódó
politikaitörésvonalakhúzódtak,ésSzüllőnemáltalábanaklérussal,nemapolitizáló
papsággal,hanemannak–nevezzükígy–ultramontán részévelnemtudottsokszor
„zöldágravergődni”.ezaFranciscykanonok,majd1933-ashalálautángregorovits
lipótnevévelfémjelzettcsoportosulásafelvidékimagyarpolitikaikatolicizmusnakcsu-
pánazegyik,bárannálmarkánsabbirányzatavolt.

Azáltalamultramontánnaknevezettcsoportkapcsánkijelenthető,hogymindenek-
előttfelekezeti politikában gondolkodtakmagyarságpolitika helyett.Avallásiidentitás
számítottkörükbenelsődlegesrendezőelvnek.FórumukaNyitramegyei Szemle,majd
FranciscyhalálautánkülönösenazÉrsekújvár és Magyar Vidék címűlapvolt,amely
számosalkalommalfelvetetteaztamamárkissémegmosolyogtatókérdést,hogymi
azelsődleges:az,hogyvalakihívő,vagyaz,hogymagyar?Alapakérdésreakövetke-
ző választ adta: „egészen természetes, hogyamikormegszületünkésmegkeresztel-
nek,mindjárt katolikusok vagyunk.magyarokká csakakkor válunk, amikor az édes-
anyánkmegtanítédesmagyaranyanyelvünkre.mindenkörülményekközöttmikatoli-
kusmagyarokvagyunkésnemfordítva.ezértapolitikábanisakatolikusmivoltunkvan
amagyarságunkelőtt.”14 másutt:„miavallásosnemzetieszménykövetőivagyunk,és
avilágnézetiharcokmaipergőtüzébenelsőbbségetadunkavilágnézeti,sőtfelekezeti
alapontörténőszervezkedésnek.mierősebbekvagyunkegyedül,mintamindeneket
egységbeölelniakaróközösalakulatokban.”15

ebbőlkövetkezőenazoKPéskülönösenazegyesültPártáltalképviselt iránynál
jóvalhatározottabb,egyértelműbbkatolikuspolitikátvártakel.offenzívkatolicizmust
követeltek,sakisebbségipolitikábankimondottankereszténykatolikusirányúelőretö-
rést szorgalmaztak. olyan pártkereteket, amelyben a keresztény katolikus érdekek
védelmeazelsőhelyenáll.

ezaszélsőségesenklerikálisirányamagyarországi,BanghaBélapáteráltalfém-
jelzettecclesiamilitansnak,harcosegyháznaknevezettvonulatfelvidékivetületevolt.
Apárhuzamazértisegyértelmű,mivelgyakoriarájukvalóhivatkozás,tevékenységük
példakéntvalóemlítése,sBanghaBélának,valamintjobbkezének,nyisztorzoltánnak
rendszeresenjelentekmegírásaiazÉrsekújvár és Magyar Vidékben.Hozzájukhason-
lóanszinteegyetlenszempontrahegyeztékkipublicisztikájukat:azadottterületenés
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14. Érsekújvár és Magyar Vidék,1937.január3.
15. Érsekújvár és Magyar Vidék,1936.június14.
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szituációbanmennyireérvényesülakatolicitás,vagymásnézőpontbólmondva,meny-
nyire észlelhetőbenneaprotestáns, zsidó, liberális befolyás. véleményük szerint az
oKP-tistévutakravittékezekazerők,azegyesültPártbanpediga25százaléknyinem
katolikustöredékteljesenátvetteahatalmata75százalékoskatolikustöbbségfelett.

Szüllő nehezen viselte e papi csoport felekezetieskedését és a koncepciózus
magyarságpolitika hiányát. 1929. évi, Budapestnek küldött jelentésében bosszúsan
közli,hogyFranciscyéka felekezeti iránytakarják ittmegvalósítani. „eztaharcotén
állom”–tettehozzáapártelnök.16 Azecclesiamilitansszalszembenmásuttmegjegyzi:
„Akeresztetnemlehetbuzogánynakhasználni.”17

Azt,hogyaklerikalizmusésapolitikaikatolicizmusnemfeltétlenülszinonimák,egy
másikpapiirányzattevékenységejelzi.végigkitartottakSzüllőmellett,stámogattákaz
országos Keresztényszocialista Párt, majd az egyesült Párt irányvonalát. „először
vagyunkmagyarok,éscsakazutánkeresztények”–foglaltállástegyértelműenHaiczl
Kálmánaziméntjelzettpolémiátilletően.18 egyértelműenaSzüllő-féleiránymelletttet-
ték leagarastFranciscyékkalszemben,kijelentve,hogySzüllőmindigazonazúton
haladt, amely az egyház és a magyarság magasabb érdekeivel volt azonos.19

„Kétségkívüloroszlánrészevoltabban,hogyacsehszlovákkormányzategyházellenes
ésígymagyarellenesakciójaRómábanhajótöréstszenvedett...mindenlépéseaher-
cegprímásésamagyarkormány tudtával történt...elméjénekmindenműködéseés
elgondolása,szívénekmindendobbanásaegyes-egyedülanagycéleléréséreirányult...
AmagyarkatolikusésnemzetiérdekekelválaszthatatlanokaFelvidéken,akettőnem
járhatkülönutakon.”20

Az ultramontán vonulat puhának,megalkuvónak tekintette ezt a papi csoportot.
gyászkatolikusoknaknevezték őket, akiket a liberálisok, protestánsok felhasználnak
céljaikra,öntudatlanulszolgáljáksötéttevékenységüket.Aprotestánsokuszályhordo-
zói,illetveazokéi,akikavallástcsakhirdetik,denemélikát.21

A Szüllő és a hozzá kötődő, mondjuk így: konzervatív papi csoport politikáját,
gregorovitsékonkívülegymásikiránybólisértékbírálatok.eztazirányzatottartoma
felvidéki magyar katolicizmus harmadik markáns szellemi vonulatának. A Pfeiffer
miklós kassai kanonok nevével fémjelzettújkatolikus csoportosulás a keresztényde-
mokráciáhozvonzódott.Akiutatkeresteazegyreinkábbzsákutcánakérzett,védekező
alapállású,konstruktívmagatartástnélkülözősérelmiegyházpolitikából.AProhászka
Körökbentestetöltőmozgalommegfogalmazta,hogybármennyireisindokoltazérték-
megőrzésre,sérelmimemorandumokra,egyházkormányzatistatusquóraösszpontosí-
tómagatartás,nemelegendőapusztavédekezés.végtelenbenyúlópasszívkivárás-
hoz,asérelmeköncélúemlegetéséhezésezzelegyüttamagyarkisebbségéskatoli-
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16. oSzK.Kézirattár,fondX,X/15.
17. Prágai Magyar Hírlap,1925.október6.
18. Slovenský národný archív Bratislava, fond Policajné riaditeľstvo v Bratislave, 239. doboz,

10510/1932/prez. F. 195-197. Közli: Angyal Béla: Dokumentumok az Országos
Keresztényszocialista Párt Történetéhez 1919–1936.dunaszerdahely,liliumAurum,2004.
409.p.

19. Haiczl:i.m.49.p.
20. uo.
21. Érsekújvár és Magyar Vidék,1938.június26.



cizmusbiztossorvadásáhozvezet.Atartalmikérdésekelőtérbehelyezésévelkellmér-
sékelniakonzervatívegyház-politikaifelfogásformaiságát,smindeztaszociáliselkö-
telezettség,anemzetigondolatésakeresztényszellemiségalapelveimentén.

Azegyház-politikaireferenciákapártelnökségbőlvalótávozásautánisSzüllőkezé-
benmaradtak,ígykritikájátPfeiffermiklóskonkrétannekicímezte:„Szüllőelveateljes
negáció.mindencsehintézkedéstszabotálniésadabszurdumvezetni.Szüllősemmi-
félekatolikusmagyarszempontbólelfogadhatómegoldástnemakar.Pedigakatolikus
vallás erre a politikára nem jó.”22 nyitottabbnak, tevékenyebbnek kell tehát lenni, s
mivel az államhatárok stabilizálódtak, nincs más választás, mint konstruktívabb és
kompromisszumkészebbmagatartássaltennikísérletetahelyzetjavítására.

vajonmilyenekvoltakazerőviszonyokazegyespapiirányzatokközött,mekkoravolt
azegyik-másiktábortámogatottságaaklérusonbelül?Aválaszadásnemkönnyűekér-
désre,hiszenkevésegyháziembernélbeszélhetünktisztaelköteleződésről,ésabemu-
tatott csoportosulásokat nem is tekinthetjük valamiféle zárt szekértáboroknak. Sok
volt a személyi átfedés, az ingadozás az egyes álláspontok között. Számos konkrét
ügybenpedigaklérustöbbnyireegyetértéstmutatott.

mégisakadegyjellemzőeset,amitrövidenismertetek,hiszentalánközelebbvisz
azerőviszonyokatilletőkérdésmegválaszolásához.1936-ban,néhánynappalapárt-
egyesítés után létrejött amagyar Katolikus Tanács (mKT) nevű szerveződés; ez egy
olyanpapicsoportosulásvolt,amelykinyilvánítottszándékaiszerintakatolikusérdek-
védelmetkívántafelvállalni,összefogni.etekintetbenteháthasonlóvolt,mintahúszas
években működő Katolikus nagybizottság. A háttérben azonban politikai rivalizálás
húzódott,hiszen létrehozóilelley jenőkorábbikeresztényszocialistapártelnökésaz
aktivizmusfelékacsingatóTyukossjánospozsonypüspökiplébánosvoltak.

AzmKTvalójábancsökkentenikívántaapártbefolyástamagyarkatolikusokköré-
ben,másrésztvalamifélekatolikuspártkezdeménynekistekinthető,hiszenamagyar
pártokegyesítéseidejénaklerikáliscsoport,mintemlítettük,komolyanfontolgattaegy
katolikus párt alapítását. Községi pártok létre is jöttek – érsekújvárban, Pereden –
melyek a községi választásokon indultak is, de országos szervezet alapítására nem
szántákelmagukat.

ATanácslétrehozásábanaTyukoss-éslelley-féleaktivistaszándékokésazultra-
montánok törekvései összekapcsolódtak. ez utóbbiak üdvözölték és támogatták a
szerveződést,hiszenazegyesültPárttalvalószembenállás,apártvezetésselkapcso-
latossérelmekközösekvoltak,ráadásulaTanácstisztánfelekezetijelleggelbírt.

Aklerikálisoktámogatásánkívülviszontazáltalánosbizalmatlanságvoltjellemzőa
szervezettelszemben.Amagyarpapságéshívekazalakulattól lényegében távolma-
radtak, a Tyukoss-féle irányvonal elszigeteltmaradt, s csak a nagyszombati egyházi
hatóságtámogatásávaltudtafenntartanimagát.nehézmostmármegállapítani,hogy
apapitöbbségetaklerikálisintranzigencia taszította-ejobban,vagyazaktivistaalap-
állás,mindenesetreabécsidöntésigterjedőidőszakbanafelvidékimagyarkatoliciz-
musnemtértazegyesültPárttólkülönpolitikaiutakra,atöbbségmegmaradtapárt
általképviseltpolitikai,valamintaSzüllőésesterházyáltalfémjelzettegyház-politikai
irányvonalon.

34 Rácz kálmán
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mégakkoris,haSzüllő,mintláttuk,alapjábanprofánmódontekintettazegyházra.
egyalkalommalRockefellert idézte,akiszerintháromtökéletesszervezetvanavilá-
gon:anémethadsereg,aStandardoilcompanyésakatolikusegyház.Rockefellernek
csakazegyházatilletőenvoltigaza–tettehozzáSzüllő–,mertsemanémethadse-
reg,semaStandardoilcompanynemtudtakiállniavilágrengéstmegtépettségnélkül.
Azegyházihierarchiábanazonbanmindenszögalegprecízebbenéslegtökéletesebben
szabatosmaradt.Sjó,haezatökéletesgépezet–vélhetteSzüllő–egykicsitamagyar
ügyérdekébeniszakatol.23

Kálmán Rácz

TheRoleofcatholicisminthePolicyofgézaSzüllő

inmythesis,imainlylookforanswerstotwoquestions.Thefirstoneaskswhat
clear links can be traced between the political strategy and the activities for
defence of church performedbygézaSzüllő. The other question looks for the
characterization of the attitude of the individual streamsof thecatholicismof
Hungarians in czechoslovakia towards the political concept and ecclesiastical
policyofSzüllő.Hehadnotinviewthepuredefenceofchurchbefore1918either,
hedidnotfollowadenominationalstreambutheadaptedhisecclesiasticalideas
tohiscredoinnationalpolicy.
Heregardedchurchworkexclusivelyasapolitician,andthisiseversomuchtrue
for his activities after Trianon. His direct purpose was the delay of the
administrative settlement of the church in Slovakia: he did not want the final
conditions adjusted to the new borders, because in the result of these, the
establishment of St. Stephen’s church would have been dissolved, helping to
complete the full consolidation of czechoslovakia, and, on the other hand, all
changeswouldhavehappenedattheexpenseoftheHungarianbelievers,asthey
would have been scattered in the direction of north–South, in bishoprics
dominatedandledbytheSlovaks.
Admittedly,hehadendeavouredtodisturbthedevelopmentofgoodrelationship
betweentheczechoslovakstateandthevaticanwithhisinterventions.Hebuilt
excellent relationshipswith thecurialcardinalsof thevatican, themembersor
leadersoftheindividualcongregations.HevisitedRomeseveraltimesayear,and
striking while the iron is hot, he constantly “bombed” the vatican with
memoranda. He performed this task not in a suffering, tragic pose, but
possessinggenteelmanners,inaneasystyleofamulti-faceted,educatedperson
experiencedinprotocolanddiplomacy.
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