
A t a n í t ó  s z e r z e t e s r e n d e k  v i s s z a á l l í t á s a .

II. József egységesítő politikája érzékeny sebeket vágott nemcsak az 
állami intézményeken, hanem az akkori magyar kath. egyházon is. E té
ren történt újításaiban annyira nem ismert korlátot, hogy mint köztudo
mású, egyik uralkodótársa II. Frigyes porosz király gúnyosan mon írére 
le sacristain-nek nevezte. Valósággal juriszdikcionalis hatalmat gyakorolt 
az egyház felett, ahol mindennek az ő akarata és elgondolása szerint 
kellett végbemennie. Elveiből hajszálnyit sem engedett; hiába kereste fel
VI. Pius pápa (1782 márc. 22,— ápr. 22 Bécs) is, hogy mérséklésre kér
je, nem használt. Meg volt győződve, hogy népei boldogságát csak az 
általa elgondolt egységes állampolitikával, egységes nyelvvel s vallási 
egyöntetűséggel lehet megalapozni.

Ez utóbbi tekintetben, bármily nagy múlttal s bármennyi érdemmel 
is rendelkeztek a különböző életstílusú szerzetesrendek, eltörlésre ítélte őket. 
Alig volt esztendő, hogy néhány monostort és kolostort meg ne szünte
tett volna.1 Azt azonban javára kell írni, hogy a szerzetesrendek birto
kait, meghagyta továbbra is egyházi rendeltetésüknek s belőlük megal
kotta a vallásalapot plébániák szaporítására s a lelkipásztorok javadal
mazásának az emelésére. Ez azonban nem vigasztalta azokat a rendeket, 
melyek tagjai, mint a megbolygatott madárkák kényszerültek otthagyni 
kőfészkeiket. Meg kellett válniok megszokott szerzetesi életüktől s szét
rebbentek, hogy mint világipapok álljanak munkába, vagy pedig külföl
di kolostorokba menekültek s ott várták az idők jobbrafordulását. Ezen

1 1782 jan. 26-án kelt rendeletével eltörölte a kamalduliakat, a karthauziakat, a 
kérmelita, klarissza, kapucinus és ferencrendi kolostorokat; 1783 nov. 25-én a trinitariu- 
sokat ; 1786 márc. 20-án a pálosokat; ugyanez év okt. 23-án a pannonhalmi főapátságot, 
a következő évben a bakonybéli, tihanyi és celdömölki apátságokat, továbbá a pilispász
tói cisztercieket; ugyanez a sors érte 1786 dec. 7-én a csornai és a jánoshidai, 1787 márc. 
26-án pedig a jászóvári premontreieket. Birodalmában összesen 359 kolostort, illetve mo
nostort törölt el, melyből Magyarországra 140 esett, még pedig 134 férfi és 6 női kolostor. 
V. ö. P. Mitrofanov; Joseph II., Seine politische und kulturelle Tätigkeit. Wien u. Leipzig 
1910. II. k. 692. 1.
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sorsban osztozkodtak a magyar állammal jóformán egyidős bencések, to
vábbá a ciszterciek és a premontreiek i s ; csupán azon háziak kerül
hették ki az eltörlést, melyek II. Frigyes birodalmában fekvő apátságok
nak és prépostságoknak voltak a fiókjai.2

Az eltörlés négy bencés, két ciszterci apátságot és hat premontrei pré- 
postságot fosztott meg eredeti jellegétől. Ezek tagjai csak II. József halála u- 
tán lélegzettek fel s tért vissza a reményük, hogy ismét hazatérhetnek volt 
szerzetesi otthonaikba. Bizalmukat a nemzet becsületébe, II. Lipót jobb 
belátásába s a szentszék hathatós támogatásába vetették. Ez utóbbi a leg
szívesebben felkarolta volna ügyüket, ha szabad rendelkezést nyer az 
egyházi ügyek intézésében ; azonban illuzórius volna azt gondolni, hogy 
a nagy monarka halála után megszűnt a jozefinizmus is. Nem 1 Ez a 
rendszer, mely a század divatos racionalizmusából szívta gyökérszálait, 
annyira beleszívódott különösen az államférfiak eszmevilágába, hogy 
évtizedek munkájába került, amíg az állami mindenhatóság némileg is 
csökkent s a szentszék egyházi tekintetben visszanyerte jogát. S ami még 
sajnálatosabb, ez a racionalista felfogás még a klérusban is tért hódított 
s nem egy pap inkább az állam, mint az egyház érdekeit szolgálta. Hogy 
csak tárgyunknál maradjunk, pl. a szerzetesrendek visszaállítása ellen 
Verhovácz Miksa zágrábi püspök hozta meg az 1790— 91. évi országgyű
lésre a horvátok tiltakozását s ennek meghozatalában gróf Haller szerint 
épen a nevezett püspöknek volt a legnagyobb szerepe.3 Az a szellemi 
áramlat tehát, mely a nyugati latin országokban megteremtette a gallika
nizmust, a janzenizmust, a németeknél a febronianizmust, nálunk is mé
lyen belegyökereztette a lelkekbe a jozefinizmust.

Ez olyan adottság volt, amely a római kúria politikáját tapintatos
ságra s bölcs mérsékletre intette. S ez az adomány megvolt az akkori 
bíboros-államtitkár: gróf Zelada Ferencben, de meg a bécsi nurcius : 
Caprara Giambaltistaban is. Az utóbbi végigélte II. József uraiménak 
második felét; nyitott szemmel figyelte az eseményeket, látta a népek elé
gedetlenségét s csak az időre várt, hogy ez hozza helyre mindazon hi
bákat, miket alkotmányos szempontból a népek, egyházjogi tekintetben 
pedig a szentszék számlázott el József rovására. Amíg keze meg volt köt
ve, nem csinált mást, mint az eseményeket regisztrálta urának, VI. Piusnak, 
mihelyst azonban elérkezett a cselekvés ideje, sorompóba lépett. Szoros

2 Megmaradt a bencések zalavári apátsága, mely a göttweigitől függött, továbbá a 
ciszterciek zirci monostora, mely viszont Henrichaunak volt alávetve, V. ö. Füssy Tamás : 
A  zalavári apátság története (A Pannonhalmi szt. Benedekrend története. VII. k. Bpest 
1902) 267. 1. és Békefi Rémig : A magyarországi ciszterci rend milleniirmi Emlékkönyve. 
Bpest 1896. 32. 1.

* Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg nádor iratai. Bpest 1926. 139. I.
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összeköttetésben állt a magyarországi egyházfőkkel s az elűzött szerze
tesrendek kiválóbb képviselőivel. Tőlük pontosan értesült a magyar kath. 
egyház minden sérelméről s így tudta, hol és miként kell cselekednie. 
De azt is tudta, hogy mit várhat a bécsi udvartól is. Erősen számított 
11. Lipótra, de félt állam-minisztereitől, főképen a még mindig mindenható 
Kauniiztól. Ezeknek a tízéves múltból táplálkozó eszmevilága nem egy
könnyen hajlott az engedékenységre.

I .

Ez volt nagy vonásokban a helyzet, amikor II. Józsefet II. Lipót 
követte s megnyílt nálunk az 1790— 91. évi országgyűlés, mely hivatva 
volt kibékíteni a nemzetet uralkodójával. Az egyháznak sok kívánnivalója 
volt, de ezzel csak a mérséklet hangján mert előállni. Hogy a maga ja
vára megfelelő atmoszférát teremtsen, mindjárt Lipót irónrajutása után
VI. Pius meleghangú üdvözlő levelet intézett hozzá, melyből kicsendült 
az a vágy, bárha szakítana elődjének erőszakos egyházpolitikájával s 
visszatérne nagyatyjának VI. Károly német császárnak s mint ilyen III. 
Károly magyar királynak a nyomdokaiba.4 Ha ezt nem is tehette meg, 
viszont nem zárkózott el attól, hogy nem folytatja II. József erőszakos 
egyházpolitikáját, hanem édesanyjának, Mária Teréziának a rendszerét 
követi.6 Már ez is nagy előnyt jelentett s Caprara Migazzi bécsi s Batt
hyány esztergomi érsek közreműködésével rajta volt, hogy a múlt ejtette 
sebek az egyház testén beheggesztessenek.

Nagy volt emiatt a szerzetesrendek szétszórtan élő tagjainak az örö
me, ami még csak növekedett, amikor II. Lipót 1790 ápr. 30'ón kiadta a 
Circa ecclesiastica el religionaria c. rendeletét, melynek 1: 2. pontja ak
ként intézkedett, hogy az országgyűlés vegye fel tárgysorozatába az el
törölt szerzetesrendek visszaállításának a kérdését is.6 Ez a jó hír annyira 
felvillanyozta a szerzeteseket, hogy pl. Vajda Sámuel tihanyi bencésapót 
már az előkészületeket is megtette székházának az elfoglalására.

Ez a sietés még kissé korai volt, hiszen még azzal is számolni 
kellett, vajon a diéta szintén óhajtja-e visszaállításukat; ügyüknek tehát 
ezt is meg kellett nyerni. S az egyes rendek ezzel sem késtek. A bencé
sek nevében Somogyi Dániel volt főapái, Vajda Sámuel tihanyi, Novák 
Krizosztom bakonybéli s fernes Gáspár celdömölki apát terjedelmes

1 S. Brunner: Die theol. Dienerschaft am Hofe Joseph II. Wien 1868. 210. 1.
6 Arch. Segr. V at.: Nunz. di Germ. fase. 686. 1790 márc. 24.
8 U. o. Nunz. di Germ. fase. 686. 1790 máj. 6.
7 Sörös Pongrác: A tihanyi apátság lörténele (A ph. rt. XI. k. Bpest 1910 64. I.
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memorandumban8 fordultak az országgyűléshez s alapos érveket sora
koztattak fel, hogy a kér. Magyarországgal egyidős bencésrend visszaállí
tásához járuljon hozzá. Követték őket a ciszterciek. Nevükben Zűri Fü- 
löp wellehradi apát kérte az országgyűlést, hogy a pilis-pásztói apátsá
gokat keltse életre s juttassa eredetüknek megfelelően a ciszterci-rend 
kezére.9 Nem maradtak el a premontrieiek sem ; ezek nevében Zasio And
rás pesti egyetemi tanár, Meszessy Domokos feledi plébános és Buthy 
Péter rozsnyói gimnáziumi tanár intéztek feliratot a KK. és RR.-hez, hogy 
a jászói, leleszi és váradhegyfoki prépostságokat visszaállítsák. Sőt ügyük
nek még az erdélyi udv. kancelláriát is sikerült megnyerniük.10 Hasonló
képen jártak el a csornai konvent volt tagjai is. A  rendek ezen nemes 
törekvését sok vármegye is pártolta. így Komárom, Győr, Moson, Hont, 
Szabolcs, Békés, Varasd, Veszrém, Nyitra, Trencsén, Nógrád, Bars, 
Vas, Ung és Abaúj megyék szintén magukévá tették a kérdést s hasonló 
értelemben írtak fel az országgyűléshez.11

Akadtak azonban olyan megyék is, melyek ellene voltak a vissza
állítás gondolatának. Láttuk már Zágrábot. De nem lelkesedett érte Pest 
sem. Április 30-án kelt felterjesztésében azon nézetének adott kifejezést, 
hogy a szerzetesrendek kérdését s mindazt, ami vele összefügg, halasszák 
el a következő országgyűlésre.12 Ezenkívül voltak olyanok is, akik a múlt
hoz képest csak módosított alakban kívánták visszaállításukat. Azt, hogy 
sokan függetleníteni kívánták a magyar bencéseket, cisztercieket és pre- 
montreiket a külföldi apátságoktól és prépostságoktól, csak természetes
nek kell találnunk, főképen a nemzeti fellendülés ezen kezdő szakában. 
De mint Caprara jelentette Rómának, voltak olyan kívánalmak is. ame
lyek a trientizsinat határozataiba s XIV. Benedek pápa (1740— 1758) in
tézkedéseibe ütköztek. S ezekkel a püspökikar hozakodott elő. Egyik 
része ugyanis azt kívánta, hogy a rendek exemptiója szűnjék meg s a

8 A memorandum teljes szövegét 1. Sörös Pongrác : A  pannonhalmi főapátság tör
ténete (A ph. rt. VI A. k. Bpest 1916) 9— 12. 1.

9 Békefi Rémig: Hogyan lettek a ciszterciek tanítórenddé Magyarországon. Bpest 
19 2. 36. 1. Zurin kívül még Schumann Teofil, Mahek Vilmos, Partli Bertalan, Marsalkó 
Konstantin, Ujfalusy László, Palyuck Mór, Pászthy Rajmund és Róják Ferenc volt rend
tagok még külön is felírtak a két apátság érdekében. U. o. 38—39. 1.

10 A  jészóvári premontrei kanonokrend jubileumi névtára (1802— 1902). Budapest 
1902. 27. I.

11 Collectio Repraesentationum et Protocollorum II. Statuum et Ordinum Regni Hun
gáriáé occasione altissimi decreti de die 28-“ jan. 1790 e generalibus congregationibus 
responsi instar submissorum. Budáé 1790. — V. ö. Danielik János : A  premontreiek. Eger 
1866. 375. 1. és Acsay Ferenc: A  győri kath. főgimnázium története. 1626— 19C0. Győr 
1901. 3 2 3 -3 2 4 . 1.

12 Arch. Segr. V a t.: Nunz. di Germ. fasc. 686. 1790 máj. 6-diki nunciusi jelentés 
melléklete.
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juriszdikcionális hatalom ne a rendi generálist, hanem az ordináriusokat 
illesse meg.1'* Ezt Caprara nem helyeselte s ki is fejtette előttük azon 
káros következményeket, melyek a szerzetesi fegyelem terén mindenütt 

• előálltak, ahol a rendeket kivonták a generálisok joghatósága alól s a he
lyi ordináriusoknak vetették őket alá. A  püspökök azzal válaszoltak, hogy 
Magyarországon más a helyzet, mint külföldön. Ők eddig is gyakorolták 
a juriszdikciót s ez csak jótékonyan hatott a szerzetesek fegyelmi életére 
s ettől a jövőben sem akarnak elállni. Okoskodásuk egyházjogi szempont
ból nem volt helyes s ezt könnyű volt Caprarának megcáfolnia. Idézte 
rájuk a trienti-zsinat De reformatione 6. sess. 3. cap.-t,14 mely csak az 
esetben ismeri el a püspököknek ilynemű nem rendes, hanem csak a 
szentszéktől delegált juriszdikcióját, ha a szerzetes a rendházon kívül él. 
Viszont a 25. sess. 14. cap.15 már világosan kimondja, hogy a monostor
ban élő szerzetes kizárólag rendi felsőbbségétől függ fegyelmi tekintet
ben. Még határozottabban jut ez kifejezésre XIV. Benedek pápának a 
De Synodo Dioecesana c. rendelkezésében.16 A  püspökikar nagy része 
ennek ellenére is ragaszkodott vélt jogához: mellette volt a három rend 
visszaállításának, de a függés kérdését illetőleg úgy határozott, hogy ab
ban döntsön az országgyűlés s bármiként történik az, meghajol előtte.17

A  nunciust nagyon bántotta, hogv a püspököket a maguk egyete
mességében nem bírta az egyházilag helyes álláspontnak megnyerni, 
azonban a kérdést nem akarta tovább élezni, annál kevésbbé, mivel 
más életbevágó problémák is, —  aminő volt pl. a vegyesházasság tisz
tázása, —  felvetődtek s tudta azt is, hogy az országgyűlés összetétele 
erősen liberális és szabadkőműves színezetű, így tehát nagyon óvatos
nak kellett lennie. A szerzetesrendek kérdése csakugyan szóba került a 
diétán, azonban rengeteg tárgyi nehézségekkel kísérve. Sem elég idő nem 
volt, sem a diéta tagjai nem voltak rá felkészülve, ezért érdemben nem 
is foglalkoztak vele, hanem egyszerűen átutalták a deputatio ecclesiastica 
körébe, melynek elnöke Batthyány prímás volt. Ennek feladatául tűzték 
ki, hogy a kérdést minden részletében áttanulmányozza s a köv. 1792. 
évi országgyűlésre kész tervezettel jelenjen meg. Eljárását főképpen e 
három elvnek kellett irányítania : 1. hogy a visszaállítandó rendeknek

13 . . .  Mi é stato risposto —  írja Caprara Zelada államtitkárnak —  ehe i vescovi 
d’Ungheria non sí lasceranno spogliare dai diritti ed autorita loro accordate su i regolari. 
fasc. 686. 1790. máj. 6.

14 Canones et decreta Ss. Oecum. Concilii Tridentini etc. Romáé 1834. pag. 58.
16 U. o. pag. 68.
16 Benedicti XIV. Pont. Op. Max. Opera omnia pag. 336.
17 La conciusione é stata, ehe l’articolo della dipendenza dei regolari dai propri 

generali si sarebbe ventilato e deciso nella diéta. Arch. Segr. Vat. : Nunz. di Germ. fasc. 
686. 1790 máj. 6.
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összes javai és tőkéi, melyek az eltörlés idején a vallásalaphoz csatol
talak, visszaadassanak, ha pedig ezekből valamit elidegenítettek volna, 
azt a vallásalap kárpótolja. 2. A  szerzetesrendek, a nekik átadandó is
kolákban, az ifjúság nevelésével és oktatásával megbízatván, rendi köz
pontjaikon kívül, számukra még azon városokban is házak építendők, 
ahol gimnáziumaik ki lesznek jelölve, egyedüli főnökük a helyi igazgató 
lesz, aki alatt a tanárok szerzetesi alárendeltségben élnek; a főigazga
tóknak semmi más beleszólásuk nem lesz, mint csupán a felügyelet ta
nítási módszerükre nézve. 3. Amenyiben a visszaállítandó szerzetesrendek 
ellátására szükséges jövedelmeken kívül még valami költségtöbblet mu
tatkoznék, azt a vallásalap fogja pótolni.18 19

A szép álmokat szövő bencéseket, cisztercieket és premontreieket 
kissé lehütötte az országgyűlés eme határozata. A diéta húza-vonája Cap- 
rarának sem tetszett. Az egész vallásügynek a tárgyalása azt a látszatot 
keltette benne, hogy erősebb az a párt, amely a kath. álláspontot ellenzi, 
mint az, amelyik helyesli.18 Ezen azonban változtatni nem állt módjában, 
de amit megtehetett, azzal nem késett. Minden összeköttetését felhasz
nálta, hogy az uralkodó rendeleti utón is kimondja a szerzetesrendek 
megszűnésének a hatálytalanítását. Lipót nem csak ezt tette meg, ha
nem mivel Herzan bíboros-követje útján azt az értesülést szerezte, hogy 
Rómát kellemetlenül érintette a diéta magatartása, 1791 márc. havában 
rendeletileg visszavonta II. József különböző egyházi intézkedéseit, me
lyek között külön felsoroltattak az egyes szerzetesrendek is.20

Ennek a rendeletnek annyiban örülhettek, hogy most mór írásban 
is bírták a király ígéretét, melyről feltételezhették, hogy jó hatással lesz 
a következő országgyűlésre s így vágyuk mihamarább valóra válik.

II.

Ez azonban 1792 ben sem teljesedett be. Márc. 2-án ugyanis meg
halt Lipót s egyelőre sírba vitte a visszaállítás gondolatát is. Az ország
gyűlés ugyan összeült a fentebbi évben, hogy tudomásul vegye I. Ferenc 
uralomrajutását, de a reform-javaslatokra már nem került a sor. Ehhez 
több körülmény is hozzájárult. így a francia háború, mely arra késztette 
a nemzeteket, hogy leginkább országaik védelmével foglalkozzanak. Ez

18 Á  jászóvári prem. kanonokrend jub. névtára 28 I.
19 Arch. Segr. Vat. Nunz. di Germ. fasc. 686. 1790 nov. 2. és dec. 6. jelentés.
20 S. M. 1’Impeiatore con sua dichiarozione de 16. Marzo ha rivocato diversi editti 

in matéria ecclasiastica sotto il regno di Giuseppe II., e rimessi in vigore quelli, ehe sus- 
citevanno in tál’ matéria alle fine dél regno di Maria Teresa. Következik az elsorolás

U. o. 1791. márc. 16.
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épen olyan maradék nélkül lekötötte az egyházi állam erejét, akárcsak 
a monarchiáét. Emellett a szerzetesrendek kérdése egészen másodrangú
vá törpült, amellyel csak a békésebb idők beálltával volt tanácsos fog
lalkozni. De más körülmények is útját vágták ennek. A  francia demokra 
tikus eszmék ugyanis nálunk szintén követőkre találtak s ezek lidércfé- 
nye alighogy káprázatba ejtette őket, a bécsi abszolutizmus kegyetlenül 
lecsapott rájuk s forradalmi készülődéseiket halállal és börtönnel büntette 
meg. De itt még nem állott meg. Hogy a király-gyilkosságot eredményező 
párisi forradalmi eszméket teljesen elfojthassa, gúzsba szorított minden 
nemzeti gondolatot. A nemzetnek csak egy joga volt, mely inkább köte
lességet jelentett: adót és katonát szállítani, de egyébként akarata a néma 
megadásba dermedt.

A bécsi politikának a veszélyes forradalmi eszmék elleni küzdelem
ben legbuzgóbb munkatársait a szerzetesrendekben kellett volna feltalál
nia, annak ellenére, hogy akadt köztük olyan eltévelyedett ember, 
mint Martinovics. A klérus ezen rétege már szervezeténél fogva is a leg
konzervatívabb volt, következőleg reményt nyújtott arra, hogy templomai
ban és iskoláiban a vallás-erkölcsi eszmék réven nyugodt és békés pol
gárokat nevel. Somogyi Dániel reménykedett is, hogy az uralkodó ezt 
belátva, siet a visszaállítással. Örömmel újságolta ezt Szily János szom
bathelyi püspöknek, ez azonban sokkal józanabbul mérlegelte a helyze
tet s megírta Nováknak, hogy nem kissé örül a szent szerzet visszaállí
tását illetőleg nyert reményüknek, hanem hát egy második hitetlen Ta
másként, ezt —  úgymond —  majd csak akkor hiszem el, ha látom. Sok 
körülmény aggaszt, főleg attól félek, hogy országunk kormánya még min
dig azok kezében van, akik a szerzetesrendek feloszlatásának okai vagy 
eszközei voltak.21 S ebben a megállapításban sok igazság rejlik. Ferenc
nek nem jutott, Kaunitznak, Thugutnak stb.-nek pedig nem akart eszébe 
jutni, hogy a forradalmi áramlattal szemben védőgátak gyanánt odaállítsa 
a szerzetesrendeket. Még csak az sem lehetett kifogás, hogy a regnikoláris 
bizottság nem készült el munkálataival, amennyiben erre vonatkozó ja
vaslatait már 1792—93-ban feldolgozta.22 Ellenben elfogadhatóbb az az 
álláspont, mely szerint az uralkodónak a háborúk miatt rengeteg pénzre 
volt szüksége s így a vallásalaphoz csatolt három rend vagyonának a 
hozadékára is rá volt utalva. Ezért kellett még mindig várni a visszaál
lítással s ez ellen a vármegyék sem szólalhattak fel oly erővel, mint a- 
mily lelkesedéssel pártolták a kérdést az 1790— 91. évi országgyűlésen.

A szerzetesrendek egészen magukra maradtak. A  nagytekintélyű

21 Sörös Pongrác: i. m. VI A. k. 13. 1.
28 Mályusz Elemér: A reformkor nemzedéke. Századok 1923. 20. 1.
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Batthyány prímást is magas kora visszavonullabbá tette. Elhagyta Bécset 
8 esztendős működése után (1793) Caprara nuncius is. A  helyébe került 
új pápai követ Luigi Ruffo homo novus volt, aki eleinte nem volt ismerős a 
viszonyokkal s így szavát sem hallatta oly erővel, mintelődje. Ilyen körülmé
nyek közt nem sok jót lehetett várni az 1796. évi országgyűléstől sem, hi
szen köztudomású volt, hogy az adó és a katonaság megszavazásán kívül 
más szerepe nem lesz. A  szerzetesrendek képviselői azonban, hogy az 
alvó gyermekhez ne hasonlíttassanak, most is megtettek mindent, hogy 
célt érhessenek. Batthyány prímás tanácsára Somogyi egyenesen Ferenc 
királyhoz és József nádorhoz fordult s mindkettő kegyeibe ajánlotta rend
jét. De Zűri is arról értesítette 1796 máj. 10-én kelt levelében a ciszterci 
Schumannt, hogy I. Ferenc királynál ő is megismétli a rend visszaállítá
sára vonatkozó kérelmét.23 —  Hasonlóképen jártak el a premontreiek is, 
azonban hiába. Az országgyűlésen érdemben szóba sem jöttek s ők a 
királyi ígérettel és biztatással kénytelenek voltak a békésebb időket be
várni.

De ez volt a legnehezebb, mert a békére semmi kilátás nem nyílt. 
Napoleon seregei egy-két vereséget leszámítva, diadalmasan nyomultak 
előre Ferenc birodalmába s Campoformioban (1797) le kellett mondania 
nemcsak Belgiumról, hanem még Lombardiáról is. Ugyancsak nyitott útra 
talált a győzedelmes hadvezér az egyházi államban is. Hogy teljesen 
prédául ne essék, VI. Pius előbb fegyverszünetet kötött vele, amit köve
tett azután a tolentinói béke (1797). Itt a pápának le kellett mondania 
Avignonról, Venaissinről s az északi három legatióról: Ferraráról, Bo
lognáról és Romagnáról, ezenfelül még 30 millió frankot is kellett fizet
nie.24 A  háborúnak végzetes fordulatai még jobban szertefoszlatták a ma
gyar bencések, ciszterciek és premontreiek reménységét. A  békét sem a 
győzők, sem a legyőzöttek nem tekintették véglegesnek, amit már a köv. 
év be is bizonyított. Berthier francia tábornok 1798 február 13-án bevo
nult Rómába, kikiáltotta a köztársaságot s a 80 éves aggastyán pápát rá 
egy hétre fogságba vitték .Vaíence-ba, ahol a köv. év aug. 29-én meg is 
halt.26 Ugyanilyen kedvezőtlen volt a helyzet Ausztriában is. A  sorozatos 
vereségek után Ferenc 1801 febr. 9-én megkötötte súlyos áldozatok árán 
az u. n. lunevillei békét.

Ez a béke, de még inkább egy évvel előbb VII. Piusnak a velencei 
konklávén történt megválasztása (1800 március 14) ismét reményt keltett 
a magyar szerzetesrendekben. VII. Pius, mint bencés szerzetes fokozato
san emelkedett fel a pápai tiaráig s ez a körülmény arra indította Somo- 21

21 Békefi Rémig: i. m. 41. 1.
24 J. Gendry: Pie VI. Sa vie, són Pontificate 1717— 1799. 2 k. Paris 1907. II. 276. L
25 U. o. II. 306. 1.
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gyit, hogy a magyar bencésrend nevében üdvözlő irattal keresse fel s 
kérje magas támogatását a rend visszaállitása érdekében.26 A pápa ke- 
vésbbé tartotta erre az időt alkalmasnak, de megígérte, hogy mihelyst 
lehet, gondolkozni fog a módokon, miként lehetne talpraállítani a pan
nonhalmi főapátságot s minden tekintélyéi latba veti, hogy ez sikerüljön.27 
Ígéretét be is váltotta; mindjárt a lunevillei békekötés után Consalvi bí
boros-államtitkára útján azt az utasítást adta Ruffo nunciusnak, hogy 
juttassa az udvar tudomására eziránti óhaját, amit Ruffo megtett s jelen
tése szerint, Ferenc császár szívesen fogadott.28 A pápa ugyan csak a 
bencésekről szólt, de viszont szorosan kapcsolódott hozzájuk a másik 
két rend is. Ezt a kérdést nem lehetett tovább halogatni, hiszen nemcsak 
kintről, hanem bentről is sürgették a visszaállítást.

Ferenc császár 1801-ben megígérte, hogy a következő évben össze
hívja a magyar országgyűlést. József nádor erre vonatkozólag még jun. 
17-én kimerítő jelentést29 adott át urának, melyben részletesen leírta az 
ország hangulatát, a rendek fontosabb sérelmeit és kívánságait. Köztük 
szerepelt a 3. pontban az ifjúság nevelésének és oktatásának jobbítása 
érdekében néhány eltörölt szerzetesrendnek a feltámasztása is. Bár ez a 
kívánság, a nádor szerint, nem oly általános, mint az iskolai és tanul
mányi rendnek a revíziója és javítása, mégis a megyék nagy része ezzel 
is elő fog hozakodni az országgyűlésen.30

Ez a pont természetesen csak kis töredéke volt a többinek, melyek 
közt ott szerepelt még Dalmáciának az egyesítése hazánkkal; a szabad 
kereskedelem s a gabonakivitel szabadsága; a primási és más üres püs
pöki székek betöltése; új plébániák szervezése; a semináriumok rende
zése ; a piaristákról való méltányosabb állami gondoskodás; a prot. 
egyetem kérdése ; a tanulmányi ügy stb. Két nap múlva újabb felterjesz
tést intézett a nádor az uralkodóhoz, melyben az egybehívandó ország
gyűlés időpontjáról, helyéről és tárgyrendjéről fejtette ki a véleményét. 
Mielőtt ezek az udvari konferencia elé kerültek volna, előbb az állam
tanácsosok kezén fordultak meg. A szerzetesrendek visszaállítására nézve 
Izdenczynek (jun. 29) az volt a véleménye, hogy ennek megoldása né

28 Sörös Pongrác: i. m. VI A. k. 13. 1
27 Czinár Mór: História monasterii S. Martini de S. Monte Pannóniáé, Ord. S. Be- 

nedicti ab origine nullius Dioeceseos S. Sedi R. immediate subjecti I. pag. 140.
28 Umilmenle annunzio a Vstra. Emza. Rdm. ehe il Piano dél S. Padre, riguardo 

al ristabilmento della Archiabbazia dei Benedittini in Ungheria, é proposto alle S. M. 
l’Imperalore, e ehe non manca l’assenso dello slesso Monarca. Arch. Segr. Vat. Nunz. di 
Germ. fasc. 699. 1801 máj. 14.

29 A  felterjesztés teljes szövegét 1. Domanovszky Sándor: József nádor iratai I. 
(1792— 1804). Bp. 1925. 3 9 6 -41 2 . 1.

30 V. ö. Domanovszky Sándor: i. m. 411 — 12. 1.
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mileg az országgyűlés elé tartozik, azonban ezt az udvar részéről erős 
kézben kell tartani. Szükségesnek találta, hogy a tanulmányi deputatio 
egyszer már felküldött, de ad acta tett javaslatát újból terjessze a Felség 
elé a magyar udv. kancellária s utána meg lehet tenni a szükséges in
tézkedést.31 Az ország megnyugtatása érdekében Türkheim (jul. 13) a 
visszaállítás mellett adta le votumát.32 Vele ellentétben Kolowrat (aug. 
4) ellenezte azt. Van még —  úgymond —  több olyan szerzetesrend, mely 
az ifjúság nevelésének szentelheti életét, így tehát még a bencésrendre 
sincs szükség. Ha az országgyűlésen erről szó esnék, azt lehetne vála
szolni, hogy az ifjúság oktatására fel lehet használni a meglevő papsá
got is.33 Károly főherceg Kolowrat véleménye mellé állott; egyébként 
Izdenczyvel ellentétben a bencésrend visszaállítását a Korona fentartott 
jogának tekintette, melyhez az országgyűlésnek semmi köze.34 Még ketten 
szóltak hozzá : Grohmann, aki Türkheimmel értett egyel, s herceg Traut- 
mannsdorf, aki viszont Kolowrat álláspontját fogadta el.

A  különböző vélemények között még Izdenczyé nyújtott legbiztosabb 
alapot arra, hogy a komoly tárgyalás megindulhasson. Még csak elvi 
döntésre sem juthatott a sor mindaddig, amig az egyházi és tanulmányi 
bizottság előkészítő javaslata fel nem kerül Bécsbe. Erre volt tehát első
sorban szükség. A  bizottság azon az alapon, hogy a rendek még fel
oszlatásuk előtt vállalkoztak egyes gimnáziumok vezetésére, mellette volt 
a viszaállításnak. Nevezetesen Somogyi főapát 1781 jun. 29-én rendje ne
vében kötelezte magát és mindenkori jogutódját arra, hogy átveszi a ko
máromi gimnáziumot, gondoskodik 5 bencés tanárról, 1 hitoktatóról, 1 
hitszónokról és 1 kisegítő tanerőről s mindezeknek az eltartása, valamint 
az épületek jókarban tartása a tanulmányi alap minden megterheltetése 
nélkül kizárólag a bencés rendre háramlik. Ugyanilyen kötelezettséget 
vállalt Zűri Fülöp ciszterci apát 1783 máj 20-án az egri, Csák Gellert 
jászóvári premontrei prépost 1781 január 22-én pedig a rozsnyói gimná
ziumra nézve. E három renden kívül még a volt pálos szerzet tagjai vet
ték át a szakolczai és a pápai grammatikai iskolákat 1787-ben.35

Mikor a rendek praelafusai a nevezett gimnáziumokat átvették, tel
jes egészében megvolt rendi vagyonuk is. Csakis ennek birtoklásában 
vállalhatták most is fentebbi kötelezettségüket. Ámde a feloszlatás után 11 * * * * * *

11 Staatsarchiv in W ien : St R .: Nr. 2205—801.
82 U. o.
33 U. o.
84 Die Wiederherstellung des Benedictiner-Ordens gehört zu den Reservat-Rechten

der Krone, und ist daher für den Landtag gar nicht geeignet. U. o.
35 . . . erga pensionem e Fundo religionis ac remunerationem 30 fl. e fundo Studio

rum percipiendam. Orsz. Levélt.: Kanc. Osztály Nr. 12043— 1801.
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vagyonukra a vallásalap tette rá a kezét, viszont a három gimnázium meg 
a tanulmányi alapot terhelte addig. Már most nézeteltérés támadt a két 
alap között, hogy melyik fedezze a három gimnáziummal járó 46026 frt. 
256/8 kr. költségeket ? Sem az egyik, sem a másik nem akarta, a rendek
nek pedig nem volt miből. így hát a tanulmányialap felterjesztést inté
zett az uralkodóhoz, hogy a vitás kérdésben ő döntsön, mielőtt kimon
daná a nevezett rendek visszaállítását.86 A  felterjesztésre először a magy. 
kir. udv. kancellária tette meg (1801 okt. 8-án) írásos észrevételeit. Sze
rinte a három gimnázium azelőtt a jezsuiták vezetése alatt állott; miután 
őket feloszlatták, a bencések, ciszterciek és premontreiek minden állami 
ellenszolgáltatás nélkül vették át az iskolákat. Ha erre hajlandók most is, 
visszaállításuk ajánlatos lenne, de ha a fenti összeg továbbra is a tanul
mányi alapot terhelné, ez esetben csak a bencéseket és a magyar ere
detű pálosokat kellene helyreállítani. Ezzel is az ifjúság oktatásügye jobb 
mederbe kerülne, a tanulmányi alapon is segítve volna, mivel ezen szer
zetesrendek eltartása jóval kevesebbe kerülne, mintha világi tanerőket és 
igazgatókat alkalmaznának.87 A kancellária véleményét magáévá tette Jó
zsef nádor is.88

A kérdés most már ilyen megvilágításban került vissza az állam
tanácshoz, melynek részéről először Somogyi tanácsos szólott hozzá. A  
megoldást a bencések és pálosok helyreállításával nem tartotta kielégítő
nek, hanem várta a továbbiakra még a nádor újabb javaslatát.39 Ko- 
lowrat szerint a Felség elhatározott szándéka, hogy a bencéseket, cisz
tercieket és premontreieket állítja vissza, így hát a tárgyalás csak róluk 
szólhat.40 E két hozzászólás bizonyos mértékben keresztezte a kancellária 
javaslatát, s a nádornak valahogy összhangba kellett hoznia a kettőt. A  
legnagyobb nehézséget a kérdés anyagi része okozta. Mivel az alapok a 
megrázkódtatás veszélye nélkül nem mondhattak le az alapítványi birto
kokról, a nádor azon volt, hogy amennyiben lehet, megmentse azokat, de 
amellett a rendek kívánságait is kielégítse. Épen azért okt. 18-iki újabb 
beadványában azt ajánlotta a királynak, hogy az alapítványi birtokok to
vábbra is maradjanak meg a status quo-ban, annál is inkább, mivel ezek
végső elemzésben, mint a korona javai kerültek a vallásalap birtokába; 
ezekből a szükséghez képest ismét részesülhetnek a szóbanforgó szer
zetesrendek s ami az ő dotációjuk után feleslegként megmarad, azt vagy 
bérbe kellene adni, vagy pedig eladni, miáltal a vallásalapot nem érné

3(1 Orsz. Levélt.: Kanc. Oszt. Nr. 20205— 1801.
37 U. o. Nr. 12043-1801.
38 V. ö. Domanovszky Sándor: i. m. 1. k. 458—59. I.
39 Staatsarchiv in W ie n : St. R. Nr. 3695— 1801.
40 U. o.
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érzékeny károsodás. Minthogy vita tárgyát alkotta az is, vajon a vissza
állítás a korona vagy pedig az országgyűlés joga-e, a nádor erre is megadta a 
választ. Az az elgondolás, —  úgymond, —  hogy a visszaállítás a regni- 
koláris bizottság munkálatai alapján csak az országgyűlésen történhetik 
meg, önmagától szertefoszlik a visszaállítás üdvös rendelete által. Nincs 
olyan törvény, amely a királyi hatalmat ezen a téren korlátozhatná, de 
különben is maguk az ország rendjei kérték a királyt 1796-ban, hogy az 
országgyűlés idejének bevárása nélkül intézkedjék az oktatásügy terén s 
ami ezzel szorosan összefügg: állítsa vissza a szerzetesrendeket, hiszen 
ezzel még a lelkipásztorkodásnak is hasznot hajt. A  Felségnek ily irányú 
legmagasabb rendelete csak segítené az országgyűlést, de meg a vallás 
alapot, sőt a visszaállítandó szerzetesrendeket is, akiknek a révén az ok
tatásügy a legjobb mederbe terelődnék.41

A nádor felterjesztéséhez először ismét Somogyi államtanácsos szó
lott hozzá (hov. 8). A  szerzetesrendek visszaállítását, —  az ifjúság jobb 
nevelését és oktatását tekintve —  nemcsak tanácsosnak, de egyenesen 
szükségesnek is tartotta. Azóta, hogy a jezsuiták feloszlattak s az ok
tatásügy aláhanyatlott, az erkölcsiség s a gondolkodásmód évről-évre 
oly mélyre sűlyedt, hogyha ezt idejében meg nem akadályozzák, a leg
rosszabb következményektől lehet tartani. Súlyosbítja a helyzetet az is, 
hogy az alkalmas tanerők évről-évre fogynak s utánpótlásuk a legnagyobb 
nehézségekkel jár. Somogyi nem hagyta figyelmen kívül a tanulmányi 
alap aggasztó helyzetét sem, de ennek anyagi megmentését épen abban 
látta, ha megszabadul a kérdéses gimnáziumoktól s azokat átengedi a 
szerzetes rendeknek. Már ebből a szempontból, de meg azért is, mivel 
az országos rendek kérték már az érdemekben oly gazdag bencésrend 
visszaállítását s ezt javasolta a regnikoláris bizottság is, azon a nézeten 
volt, hogy a király a nevezett rendet már most állítsa vissza, a többire 
nézve pedig később döntsön, amikor a nádor az előmunkálatokat befe
jezte.42 Felfogásának sikerült már megnyerni Kolowratot is, aki szintén 
úgy látta, hogy az erkölcsiség minden vonalon meglazult, s idő kell hozzá, 
amig az a vallásos nevelés révén újra helyreállhat. A  tanulmányi rendet 
mindenütt, így Magyarországon is ennek szolgálatába kell szegődtetni s 
erre a legalkalmasabbak a szerzetesek.48

Az óhaj tehát általános volt, s az uralkodó ennek alapján elrendelte 
a bencés, ciszterci és premontrei rendnek a visszaállítását, meghagyva a
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nádornak, hogy a részletekre vonatkozólag újabb javaslatot készítsen.44 * 
A rendeletet három nap múlva kézbesítették a magy. kir. udv. kancelláriának 
is, amit a nevezett rendek a legnagyobb örömmel vettek tudomásul.48 Ami
kor tehát dec. 1-én összeült az udvari konferencia, amelyen megjelent Ferenc 
király, József nádor, Károly főherceg és Kolowrat, mint állam- és kon
ferenciaminiszterek, gróf Colloredo konferencia- és kabinetminiszter, gróf 
Pálffy magyar kancellár, herceg Trautmannsdorf állam- és konferencia
miniszter, gróf Cobenzl udvari és állami vicekancellár, Nagy personalis, 
Fechtig és Somogyi államtanácsosok, hogy döntsenek József nádor jún. 
17. és 19-iki felterjesztésének egyes pontjairól, a szerzetesrendek vissza
állítása tárgyában nem volt más teendőjük, minthogy megállapították, hogy 
legutóbb mór parancs ment a bencések, ciszterciek és premontreiek visz 
szaállítására.46 * Azok közül, akik oly lelkes propagálói voltak e gondolat
nak, többen már nem érhették meg valóraválását. Így még 1799-ben 
meghalt Batthyány prímás, aki a regnikolóris bizottságnak volt az elnöke 
s mint ilyen sokat tett, hogy a szerzetek kérése teljesedésbe menjen. Kö
vette őt a sírba a következő év március 29-én Zűri Fülöp ciszterci apát 
s 1801 okt. 20-ón Somogyi Dániel bencés főapát is.

III.

Ezekután már csak a részletkérdések elintézése volt hátra, ami szin
tén gyors ütemben ment előre. József nádor még Bécsben magához ké
rette Novák Krizosztom bencés apátot, hogy egynémely kérdést megtár
gyaljon vele. Novák azt a tanácsot adta a királyi hercegnek, hogy a há
rom szerzet képviselőit és a regnikoláris bizottság tagjait közös megbe
szélésre hívja össze, hogy ezen a felmerült ellentéteket kiküszöböljék s 
minél egységesebb formában tudjanak határozni. A  nádor erre hajlott s a 
három rend képviselőit meg is hívta a dec. 5-re kitűzött, de más irányú 
elfoglaltsága miatt dec. 15-én megtartott budai tanácskozásra. A  regniko
láris bizottság tagjai közül megjelent ezen Kollonich László kalocsai érsek, 
továbbá Almássy Ignác, Esterházy József, Mitlerpacher Dániel, Szerda
helyi Pál, Bisztriczey és Purmann. A  bencés rendet Novákon kívül még

44 Piacet fundata Dilectionis Vestrae opinio, in cuius sequelam ordinem Benedic-
tinorum, Cistercienses item et Praemonstratenses in Hungária praeferenter in integrum re- 
stituendos esse decerno, ulteriorem de modalitale restitutionis huius, eamque celeriorem 
Dilectionis Vestrae praesto laturus opinionem. U. o.

46 A pannonhalmi főapátság kézirattáréban őrzött perjeli napló 1802 nov. 11-hez
ezeket jegyzi fel : Hac die evoluto proximo anno subscripsit decretum restitutionis noslrae 
Sua Maiestas. Füssy Tamás : VII. Pius pápasága I. 31. 1.

46 V. ö. Domanovszky Sándor: i. m. 1. k. 421. és 423. I.
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Cervus Ádám topolyai-, Kovács Flórián tihanyi-, Kovács Rupert tényői 
plébános, Mollik Tóbiás győri theol. tanár s Pausz Ámánd kiscelli lelkész 
képviselték.47 A  ciszterci pilis-pásztói apátság részéről Stanislaw Tecelinnek 
kellett volna megjelennie, ő azonban maga helyett az apátság ügyészét 
Okolicsányi Istvánt és Pászti Rajmund egri gimnáziumi igazgatót bízta 
meg a rendi képviselettel. A jászói premontrei prépostság részéről Zasio 
András három rendtársával: Fehér Gáborral, Gedeon Ludolffal és Lovassy 
Elemérrel jelent meg, mig Csornát Harsányi István képviselte.48 József 
nádor lekötelező szívességgel fogadta őket, majd felolvastatta előttük Fe
renc király legkegyelmesebb határozatát, amely szerint az ország érde
kének megfelelően az ifjúság nevelését és oktatását kiveszi a világiak 
kezéből, akik sem a tudomány, sem pedig az erkölcsiség terén nem tud
tak kellő eredményt felmutatni s azt a szerzetesrendekre bizza.49

Ezután áttértek a tárgyalásra. Elsőnek a rendek képviselői szóltak 
a kérdéshez, utánuk a bizottság tagjai s a kettő alapján meghozták a 
döntést. Nézeteltérések bőven akadtak, amennyiben a három szerzetes- 
rend túlságosan a maga érdekeit állította előtérbe, viszont a bizottság az 
állami szempontokat és előnyöket domborította ki. A  nádornak nem egy
szer kellett közbeszólni s bölcs mérsékletével sikerült az ellentéteket át
hidalni. A  bencésekre vonatkozólag Novák apát azt óhajtotta, hogy mi
ként a múltban, úgy most is a pannonhalmi főapátság mellett állíttassa
nak vissza a dömölki, bakonybéli s a tihanyi apátságok is. A rend kap
ja vissza korábbi törzsvagyonát, mert csak ennek birtokában tudja vál
lalni a kijelölt győri, kőszegi, nagyszombati, komáromi, esztergomi és szé
kesfehérvári gimnáziumok vezetését. Ami a rendtagok számát és díjazá
sát illeti, arra vonatkozólag az volt a kívánsága, hogy Pannonhalma, mint 
a rendi élet székhelye 50— 60 taggal szerepeljen, mely számba beleértette 
a növendékeket is. Ezek ellátására évi 50.000 frt.-t irányozott elő. A  fiók
apátságok létszámát az apátokon kívül 10— 15-ös számban állapította 
meg s ezekre évi 25.000 frt.-t vett fel. Az egyes gimnáziumokban 12 tag
ból álló tanári kart gondolt szükségesnek s ezek eltartására évi 6000, a 
hat gimnáziumra tehát 36.000 frt-t irányozott elő. A z előre nem lát
ható kiadások fedezésére még 14.000 frt-t vett fel s így az eddigi össze
gek 125.000 frt-ra rúgtak. Előterjesztését még azzal a kívánsággal zárta 
le, hogy Pannonhalma kapja vissza korábbi hiteles helyi minőségét, egy
kori plébániáit s ezek felett a főapátnak épen úgy mint a múltban, a jövő
ben is legyen meg a püspöki joghatósága ; ezenkívül mindazon városok- 41 * *
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bán, ahol a bencések, mint tanárok letelepednek, kapjanak templomot, 
rendházat s alkalmas épületet a gimnázium számára.

Vele szemben a regnikoláris bizottságnak az volt a véleménye, hogy 
a fiókapátságok visszaállítása egészen felesleges, hiszen anélkül, hogy 
hasznot hajtanának, csak terhére lennének a vallásalapnak. A  nádor ezt 
a felfogást helytelenítette s így a bizottság is elállt tőle, csupán azt kí
vánta, hogy az apátok évi javadalmazása az 1000 frt-t ne haladja túl. 
Nováknak ez annál kevésbbé tetszett, hiszen mint mondotta, már a fel
oszlatás előtt is napi 4 frt-ban részesültek. Végül is a nádor indítványára 
elfogadták, hogy évente 2000 frt-t kapjanak. A bizottság túlmagasnak tar
totta a Novák által megállapított létszámot is. Szerinte elegendő volna, ha 
Pannonhalma 12 taggal, a többi házak pedig csak 8-cal szerepelnének. 
Ez a felfogás is szembetalálta magát a nádorral, aki megjegyezte, hogy 
e korlátozásra semmi szükség, hiszen kezdetben a rendnek úgysem lesz 
elég embere, s ha később növekszik is ez a szám, az sem lesz baj, fel
téve. ha ez nem jár a vallásalap megterhelésével. A bizottság ellenezte azt 
is, hogy a rend ismét visszakapja korábbi plébániáit s ezeket csupán a kon- 
ventek és a jószágkormányzóságok székhelyére akarta korlátozni, míg a 
többit világipapok vezetésére kívánta bízni. Azt természetesnek találta, 
hogy a törzsvagyon kerüljön vissza, de ennek terhére a vallásalap szá
mára, mint járandóságot évi 57050 frt-t szabott ki s annyiszor 450 frt-t, 
mint amennyivel kevesebb lesz a majd végleg megállapított létszám ; to
vábbá arra kötelezte a rendet, hogy az időközben megrongált rendi-épü
leteket a saját költségére hozza helyre. Már a gimnáziumi épületekről va
ló gondoskodás a vallásalap feladata lesz. A  nádor ezen a ponton is 
módosított, amennyiben úgy határoztatott, hogy az első renoválások is a 
vallásalapot terheljék s később se zárkózzék el az ilynemű segélyezé
sektől, de ez esetben elszámolással tartozzék majd a rend. Kimondatta 
azt is, hogy a még meglevő templomi felszerelések is visszakerülnek a 
rend tulajdonába, amik pedig időközben eladattak, azoknak ellenértéke 
térül vissza. A rend köteles elvállalni a feloszlatás előtti fundációs misé
ket, anélkül, hogy ez a vallásalap terhére esnék. A várerődítési költsé
gek mennyiségéről és mikéntjéről nem határoztak, ezt az uralkodó dön
tésére bízták.60

A  premontreiek igényeit Zasio és Harsányi adták elő. Mindketten azon 
voltak, hogy ne csak Jászó és Csorna tartsa meg különállását, hanem a 
leleszi, váradhegyfoki és a jánoshidai prépostság is. Az előbbi kettő azért, 
mert ülés és szavazati joggal birt a törvényhozásban, az utóbbi pedig, 
mivel akkor még élt kinevezett prépostja. A  bizottság nem ment bele az 50

50 Staatsarchiv: St. R. Nr. 251 — 1802. jan, 21.
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ötös különállásba s azt csak Jászóra és Csornára korlátozta s Leleszt és 
Váradhegyfokot a jászói prépostságba s Jánoshidát épúgy mint Türjét, a 
csornaiba olvasztotta. Az előbbi prépostságnak vállalnia kellett az ung
vári. a nagyváradi, a lőcsei s a rozsnyói gimnáziumok vezetését, az utób
binak pedig a keszthelyit és a szombathelyit, de amennyiben ez utóbbi 
valami módon meghiúsulna, úgy helyette más városban kap egyet. Za- 
sio és Harsányi szívesen vállalkoztak rá, csupán azt kérték, hogy régi bir
tokaikat ők is kapják vissza. Mivel azonban a jászói prépostság évi ho
zama nem volt több, mint 30.000 frt, viszont az egyes gimnáziumokra 
tervezett 8 tanár s a különböző rendi hivatalban levő 37 rendtag, 
összesen 69 embernek az eltartása kb. 35.000 frt-ba került volna, azért 
Zasio azt kívánta, hogy a felmerülő különbözetet a vallásalap té
rítse meg. Tekintettel arra, hogy Csornára csak két gimnázium volt 
tervezve, Harsányi a Jászóra felvett tételeket a felére redukálta. A  bi
zottság a létszámot itt is nagynak tartotta s azt ajánlotta, hogy Jászó 
elégedjék meg 57, Csorna pedig 40 rendtaggal. Míg a bencéseknél egy- 
egy rendtagra 450 frt-t vett fel, addig a premontreieknél 500-at, indokul 
hozván fel, hogy kanonokrend s fehér öltönyük is költségesebb, mint a 
bencések fekete ruhája. A  prépostok javadalmazására évi 4000 frt-t irány
zott elő. Költség megtakarítás céltjából azt is ajánlotta, hogy a csor
naiak növendékeiket Jászón neveltessék s ezért a két prépostság egymás
közt számoljon el. Mivel a múltból maradt Jászó terhére 3049 frt. 10 kr. 
Csornára pedig 20.921 frt. és 44 kr. adósság, erről úgy döntött, hogy az 
összegek vétessenek előjegyzésbe s alkalmas időben azokat a két pré
postság fizesse meg a vallásalapnak. Ez utóbbi feladata lesz, hogy a já
szol leégett templomot újra felépíttesse, a szükséges tatarozásokat mind
két prépostságban elvégeztesse, a gimnáziumi épületekről és rendházak
ról gondoskodjék, de mindennek fejében köteles munkaképtelen szerzeteseit 
eltartani, anélkül, hogy ezt felszámíthatná a vallásalap terhére. Ennek a 
pénztárába fizet évenkint annyiszor 500 frt-t, mint amennyivel kevesebb 
lesz a rendtagok száma a végleg megállapított quotánál. A  várerődí
tési költségekről itt sem határoztak, akárcsak a szóban forgó másik két 
rendnél.51

A  ciszterciek nevében Pászty és Marschalkó nem kívánták Pilis- 
Pásztónak önálló apátságra való emelését, hanem azt kérték, hogy ma
radjon meg perjelségnek, mivel négy megyében fekvő apró birtokai nem 
képesek az apátság és ennek terhére felvett egri gimnázium eltartására. 
A bizottság e kérést elvetette, abból indulván ki, hogy a heiligenkreuzi 
apát vizitációs útjára évenkint úgyis kellene fizetni 1000 frt-t s ennél nem

£1 U c.

318



kerül sokkal többe az apát javadalmazása sem. Helyeselte azt József 
nádor is, csupán még azt fűzte hozzá, hogy az apát személyi kiadására 
évi 3000 frl-t vegyenek fel. Pászty és Marschalkó Ígéretet kapott arra is, 
hogy az egri templomot és rendházat, a vallásalap helyreállítja, gondos
kodik a gimnázium épületéről s tatarozási költségekre évente még 980 
frt.-t kap az apátság.62

A regnikoláris bizottság még egy-két általános szempontot szögezett 
le. Nevezetesen, hogy a két utóbbi rend is csak korlátolt számban kap
jon plébániákat s csak úgy, ha nem esik a tanítás hátrányára s a vallás
alap külön terhére ; mindegyik köteles a fundációs miséket elvégezni s 
amennyiben évi jövedelmi felesleg mutatkoznék, azt a vallásalapnak át- 
szolgáltatni. Mivel a vallásalapot a rendi birtokok kiszolgáltatásával ér
zékeny veszteség érte, azért a bizottság úgy döntött, hogy a zirci, szent
gotthárdi, zalavári és telki apátságok, mint amelyek a külföldieknek vol
tak a fiókjai, jövedelmük tetemes részét is a külföldre küldték s itthon 
még iskolai fentartási kötelezettségük sem volt, kárpótlásként bizonyos 
összeggel járuljanak a vallásalap pénztárához. Végül azt javasolta a bi
zottság, hogy a szóba került 13 gimnázium eddigi tanárainak illetmény 
rendezését a vallás és a tanulmányi alap egymásközt intézze el.85

A  bizottság és a rendi képviselőkelvégezvén a maguk feladaát, ja
vaslatukat átküldték a magy. kir. udv. kancelláriához. Itt részben helyes
lésre, részben pedig kifogásra talált az elaboratum. Mindenekelőtt hely
telenítette a bizottság azon kívánságát, hogy a bencések visszakapott 
birtokaik után évi 57050 frt-t fizessenek a vallásalapnak. Ezt annál is in
kább elvetendőnek tartotta, mert még a legnagyobb egyházi javadalma- 
sok sem fizettek ennyit s különben is ily esetben a rend inkább csak 
haszonélvezője, mint tulajdonosa lett volna birtokainak. Elegendőnek tar
totta, ha a jövedelem 20 °/0-át adják le. Azonban, hogy a vallásalapnak 
még így se legyen oka a panaszra, azt javasolta, hogy a rend fogadja 
el mindazon plébániákat, melyek birtokához közel esnek, miáltal a val
lásalap lényeges tehertől szabadul meg. Nem tette magáévá a bizottság 
azon javaslatát sem, hogy a másik két rend is számoljon el jövedelmi 
feleslegével s évenkint 450, illetve a premontrei rend 500 frt.-t térítsen 
vissza mindaddig, míg teljes lesz a taglétszám. Szerinte erre semmi szük
ség nincsen, hiszen kezdetben mindegyik rend kénytelen lesz több novi- 
ciust felvenni s azután világi tanerőket is kell alkalmaznia, ami szintén 
kiadást jelent. A vallásalap kárpótolhatja magát az idegen főhatóságok 
alatt álló apátságokból. Igaz, hogy ez kissé körülményes volt. Zirc pl. a 
porosz fennhatóság alatt álló Henrichaunak volt a fiókja. Hogy ezt miké-

52 U. o.
53 U . o .
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pen lehetett volna megadóztatni, arra nézve nem adott javaslatot, hanem 
a megoldást az uralkodóra bízta. Zalavárra már bátran kimondta a vélemé
nyét ; nevezetesen a lelkipásztori munkát az apátság végezze el a maga 
hatáskörében, viszont, mivel iskolát nem kell neki tartani, ennek fejében 
a vallásalapnak fizessen jövedelme után 20 °/o-ot. A szentgotthárdi és a 
telki apátságra nézve az volt a véleménye, hogy az uralkodó kötelezze 
a heiligenkreuzi és a schotteni apátokat jövedelmi kimutatás elkészítésére 
s ennek arányában azután ki lehet rájuk vetni az illetéket.

A rendi birtokok s a templomi felszerelések átadását, vagy értékük 
megtérítését illetőleg egyetértett a bizottság javaslatával, csupán még azt 
ajánlotta, hogy a.) a szerződéses viszonyban álló bérlőknek egyik rend 
se mondhasson fel a bérlet lejártáig, ha azok a körülírt feltételeknek 
megfelelnek ; b.) a rendek kötelesek a birtokaikat terhelő vallásalap hát
ralékos követeléseit a nevezett alap részére behajtani és beszolgáltatni 
három éves részletekben oly módon, hogy a behajtás fejében 1 5°/0-ot 
levonhatnak maguknak ; c.) a vallásalapnak ne legyen más kötelezett
sége, mint a visszaállítás után viselje a szükséges templomi és kolostori 
renoválásoknak a költségeit és gondoskodjék megfelelő épületekről az 
iskolák számára ; d ) már a balatonfüredi gyógyfürdő építkezését az en
gedélyezett tervek alapján a tihanyi apátságnak kellene végrehajtani s 
tudomására kellene hozni azt is, hogy ott a megengedett helyen, a ma
gánosok által kezdeményezett építkezéseket nem akadályozhatja meg.

A  gimnáziumi székhelyekkel meg volt elégedve, csupán az ungvá
rit tartotta szükségesnek egy közelebb fekvővel felcseréltetni.

Igen fontos kérdésnek tekintette a rend főnökök kinevezését, azért 
kitért erre is. A  régi időkben ezt a méltóságot a fogadalmas rendtagok 
választás után töltötték be. 1639-ben történt első ízben, hogy pl. a pan
nonhalmi főapátot a király nevezte ki. 1768-ban ez a szokás akként mó
dosult, hogy a rendtagok a legalkalmasabbakat felterjesztették az uralko
dó elé s belőlük választotta és nevezte ki a neki legmegfelelőbbet. A  
kancellária ezt a gyakorlatot tartotta a leghelyesebbnek, de a jelen eset
ben nem lehetett végrehajtani, mivel a rendtagok szerteszét éltek. Azt 
ajánlotta tehát, hogy ezen első alkalommal a király minden további nél
kül nevezze ki a főapátot s ennek megtörténte és az ő meghallgatása 
után az apátokat. Már a jövőben az 1768 óta divó szokásnak lehet he
lyet adni. A pannonhalmi főapátra nézve volt még egy megjegyzése, t. i. 
hogy ne kaphasson egyházmegyei joghatóságot, mert szerinte ez csak a 
püspököket illeti meg s különben is a súrlódások elkerülése végett II. 
József megszüntette, mielőtt még feloszlatta volna a rendet. A főapát elé
gedjék meg csupán a plébániák vezetési jogával.54
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A kérdés részleteiben tehát eléggé elágazódtak a vélemények s ilyen 
formában is került fel az államtanácshoz. Itt Bruckentheiss foglalta össze 
a különböző nézeteket és Somogyi államtanácsos szólt hozzá elsőnek. 
Alapos tanulmány tárgyává tette az egészet s iparkodott kimerítő javaslatot 
nyújtani róla. Ahhoz szót sem engedett, hogy a visszaállítás levétessék a 
napirendről, hisz mint mondotta, ez a Felség egyenes akarata, aki egy
részt az alapító szent István király szándékát akarja újra megvalósítani, 
akinek a magyar bencések köszönhetik létüket, másrészt az ifjúság neve
lését és oktatását akarja jobb irányba téríteni. S hogy az utóbbira mily 
nagy a szükség, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a jezsuiták feloszla
tása után az ifjúság tanítása és nevelése egészen aláhanyatlott, amivel karölt
ve járt a vallásosságnak és a közerkölcsiségnek a meglazulása is. Ezt tehát 
meg kell akadályozni, amit csak úgy lehet elérni, ha a három rend újra 
helyreáll s gondjaiba veszi a középiskolai ifjúságot.66 De a visszaállítást, 
úgy ahogy a regnikoláris bizottság elgondolta, nem lehet elérni.6® Ezt pél
dával is igazolta. A  bencéseket hozta fel, akiknek számát előzetes terve
zés szerint 123 tagban állapította meg. Ezekre évenként, beleértve a fő
apátok és apátok díjazását is, 60950 forint esnék, minek következtében 
egy-egy rendtagra mégcsak 500 frt. sem jutna. De ebből le kellene vonni 
még a rendházak, templomok, iskolák későbbi tatarozási költségeit, isko
lai könyvek vásárlását, templomi szükségletek beszerzését, minek követ
keztében alig maradna valami a megélhetésre. Ebből kifolyólag ő is el
lenezte a bencésekre kirótt évi 57050 frt. kifizetését, a jövedelmi felesleg 
elszámolását s a hiányzó tagok után tervbevett 450— 500 frt. kifizetését 
a vallásalap javára. Teljesen szükségtelennek tartotta a létszám korláto
zást, mert ha az bekövetkezik úgy, mint a regnikoláris bizottság elgon
dolta,55 56 57 akkor megtörténhetik az a visszás eset, hogy a főapát, vagy má
sutt az apát távolléte, a prior betegsége idején elöljáró nélkül maradna 
a ház, ami pedig meg nem engedhető, főleg oly helyeken, ahol novici- 
usok és kispapok nevelődnek.

Az ő javaslata tehát az volt, hogy a három rendet okvetlenül vissza 
kell állítani és pedig a bencéseknél a fő- és a mellékapátságokat, a pre
montreieknél külön a Jászóval egyesített leleszi és váradhegyfoki s ugyan
csak külön a Csornával egyesített jánoshidai és türjei prépostságot. Mind 
a három rend kapja vissza megszorítások nélkül eredeti birtokait és ösz- 
szes tőkéit, még meglevő könyvtárait, templomi felszereléseit, eladott in

55 U. o.
56 . . . Selbst die Commission, von der Substratum kömmt, die Sache so hingestellet 

hat, dass der Erfolg oder späth oder gar nicht erwarten wäre. U. o.
67 . . . Hinaus können E. M. zu ersehen geruhen, auf welche Weise die Commis

sionglieder die Sache der allhsten Restitution behandelt haben. U. o.
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góságainak pedig az ellenértékét. Külön a pannonhalmi főapátot fel kell 
ruházni a birtokain fekvő plébániák felett püspöki joghatósággal, amint 
ennek birtokában volt akkor, midőn szent István a bencésrendet Magyar- 
országban meghonosította. A javadalmak ellenében köteleztessenek a 
bencések a már említett hat gimnáziumon kívül még a pozsonyi, a sop
roni, a pécsi gimnáziumok, továbbá a pápai grammatikai iskola átvételére. 
A  jászói premontreiek az ungvári gimnázium helyett megkaphatják a kas
sait, de csak oly feltétellel, ha ez utóbbi helyen az Akadémián is vállal
ják a tanítást. A  csornaiak maradjanak meg Szombathelyen és Keszthe
lyen, a ciszterciek pedig Egerben. Ezen városok legtöbbjében még meg
volt az eltörölt jezsuitáknak, pálosoknak, ferenceseknek és trinitériusoknak 
a rendháza és temploma, Somogyi tehát azt ajánlotta, hogy ezeket ürítsék 
ki s megfelelően helyreállítva, bocsássák a rendek tulajdonába. Ahol pedig 
ilyen nem akadna, vagy nem volna megfelelő, ott azt ajánlotta, hogy a 
vallásalap gimnáziumokkal együtt építtessen újat.

A kijelölt iskolák ellátása az egyes rendek feladata lesz s az ő kö
telességükké tette Somogyi, hogy a megfelelő tanárokról gondoskodjanak 
addig is, mig kellő számú rendi embereket nem tudnak alkalmazni. A  
kerületi főigazgatóknak csupán a felügyeleti jogot hagyta meg, egyébként 
minden más jogot a rendfőnökökre kívánt átruháztatni.

Ezen iskolák átadásával a tanulmányi alap nagy tehertől szabadult 
meg, viszont a vallásalapot a birtokok kiadásával súlyos veszteség érte. 
Hogy tehát a két alap között az egyenleg helyreálljon, azt javasolta, hogy 
az előbbi az utóbbinak bizonyos évi átalányt fizessen mindaddig, mig az 
más úton nem tudja magát kárpótolni. így csak a bencés gimnáziumokat 
tekintve, a vallásalap évi 30000 frt-hoz jut, amit kiegészítenek még azok 
az összegek, miket a külföldi apátságoknak kell majd fizetni Zirc, Szent- 
gotthárd, Zalavár és Telk után.

A rendfőnöki kinevezésre nézve elfogadta a kancellária javaslatát 
azzal a módosítással, hogy a fiókapátok kinevezése maradjon meg a fő
apát joga s a király az általa kinevezettet csak erősítse meg. A jelen 
esetben a pannonhalmi főapáti méltóságra Novák Krizoszlom bakonybéli 
apátot s a pécsi kerület főigazgatóját ajánlotta, mint aki példás életével 
és tudományos képzettségével a legméltóbb volt rá. Akadnak —  úgymond 
—  olyanok is, akik túlságos szigorúsága miatt gáncsoskcdnak ellene, d© 
ezt csak azok teszik, kik zabolátlan életmódjuk miatt félnek tőle és így 
szóra sem érdemesek.58 Jászói prépostnak Zasio Andrást, csornainak pe
dig Harsányi Istvánt hozta javaslatba. A ciszterci apáti kinevezéssel még 
várni kellett, mert a személy megválasztása még nem volt biztos. Somogyi
nak még az volt a kérése, hogy a király díjmentesen szolgáltassa ki a

68 U. o.



kinevezési okmányokat. Végül azon nézetének adott kifejezést, hogy a 
három rend bevezetését József nádorra kellene bízni, aki azt az egyház- 
megyei és vármegyei biztosok közreműködésével szent Benedek napján, 
azaz 1802 márc. 21-én végre is hajthatná.69

Somogyi alapos votuma márc. 7-én került az államtanács ülésére s 
annak tagjai azt minden változtatás nélkül el is fogadták. Utána meg
szerkesztették a királyi resolutiót, amit I. Ferenc megerősítve és aláírva 
másnap már elküldetett a magyar kancellária elnökéhez, gróf Pálffyhoz.

Midőn elhatároztam, —  úgymond, —  hogy a bencéseket Magyaror
szágon teljes épségükben visszaállítom, magától értetődik, hogy vissza
helyezem fő- és fiókapátságaikat is mindazon birtokokkal, jogokkal és 
kiváltságokkal, amikkel rendelkeztek, mielőtt 1786-ban feloszlattak volna.60 
Ezután hét pontban kitért a rend és a vezetésével megbízott főapát köte
lességeire. Ezek l.-je, hogy a rendi birtokokon fekvő plébániák és helyi 
lelkészségek vezetését és gondozását a rendre hárítja. Ezekből — a kan
cellária javaslatával szemben —  kihasítja az u. n. pannonhalmi egyház
megyét s a mindenkori főapátnak püspöki joghatóságot biztosít, úgy amint 
azt már szent István megtette az első főapáttal, amikor az országban 
még egyetlen püspökség sem volt. Ebből kifolyólag az ordinariusok nem 
kötelezhetik a főapátok hogy egyházmegyéik szolgálatára szerzeteseit át
engedje, ellenben a rend visszaállításától kezdődően megszűnik jogható
ságuk mindazon bencés szerzetesek felett, akiket a rend feloszlatása után 
átvettek egyházmegyéik kötelékébe s őket tartoznak a rendbe visszabo- 
csátani. A  2. pont intézkedik azon iskolák átvételéről, amelyekről már 
szó volt; a 3. a főapát belátására bízza a rendtagok számát, de meg
kívánja, hogy fokozatosan el kell érniök azt a mennyiséget, ami az ifjú
ság oktatásánál s a hívek lelki gondozásánál feltétlenül szükséges. Már 
itt is hangsúlyozza, hogy egyes házaikban az elöljáróság felügyelete alatt 
a szerzetesi regula szellemében kell élniök s ezért a 4. pontban elsorolja 
az egyes templomokat, kolostorokat és gimnáziumokat, ahol a vita com- 
munis-t folytathatják s a tanítást elvégezhetik. Az 5. a gimnáziumokra 
nézve a főapátnak adja meg a teljes joghatóságot s a tanulmányi fő
igazgatóknak csak a mérsékelt felügyeleti jogot hagyja meg. A  6. pont 
kötelességévé teszi a főapátnak, hogy gondoskodjék szerzetesei tudomá
nyos kiképeztetéséről s megengedi, hogy noviciusai 21. évük betöltése 
után fogadalmat tehessenek. A 7. felmenti a rendei mindazon fizetési kö
telezettségek alól, melyeket a vallásalappal szemben a regnikoláris bizott
ság akart rá kiszabni. Hogy a várerődítési alaphoz hozzá kell-e járulnia

59 U. o.
60 U. o. és Arch. Seg. Vat.: Nunz di Germ. fasc. 700. Nr. 227. 1802. márc. 20.
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s ha igen, mennyivel, azt a jog és a méltányosságnak megfelelően —  
így hangzik a királyi szó —  a maga idejében meg fogom állapítani.61 
Majd intézkedik a már előadott módon, hogy a vallásalap vagyoni mér
lege a megcsappant jövedelem-forrásai miatt miként jusson egyensúlyba. 
Megígéri azt is, hogy a zirci-ciszterci konventre vonatkozólag sietni fog 
a szükséges intézkedésekkel.62

A  zalavári bencés apátságot illetőleg pedig már közzé is tette vég
zését.63

Ezek megállapítása után Novák Krizosztomot kinevezte pannonhalmi 
főapátnak azzal a meghagyással, hogy a kancellária díjmentesen szol
gáltassa ki neki az okmányokat. A  jövőre nézve pedig meghagyta, hogy 
a mindenkori király a főapátok és apátok kinevezése körül úgy járjon 
el, amint azt Somogyi ajánlotta. A  kancellária figyelmét még felhívta arra 
is, hogy a birtokátadásnál a rend képviselői a királyi biztossal jegyző
könyvileg egyezzenek meg egy bizonyos állandó összegre nézve, mely 
a jövőben előforduló tatarozási költségekre fog szolgálni. Erre a célra a 
király a bencések rendelkezésére bocsátotta még az ú. n. Csáky-alapot, 
melynek tőkéje 27.000 frt.-ot tett ki. A resolutio ugyanolyan módosítással, 
mint a kancellária ajánlotta, elfogadta az a.) b.) c.) és d.) pontú javaslatot is.

A Somogyi által tervezett szent-Benedek napi beiktatást az idő rö
vidsége miatt nem lehetett megtartani, ezért a resolutio ezt ápr. 25.-iké- 
ben állapította meg. Biztosul Kollonich László kalocsai érseket nevezte 
ki, amennyiben pedig akadályozva lenne a megjelenésen, akkor Milas- 
sin Miklós székesfehérvári püspököt.64

A  ciszterciek és a premontreiek visszaállításánál a resolutio ugyan
azokat az elveket hangoztatta, mint fentebb a bencéseknél. Jászói pré
posttá Zasio Andrást, csornaivá pedig Harsányi Istvánt nevezte ki. A  81 * 83

81 U. o.
83 A  zirci apátság ugyanis a mohácsi vész után elvesztette önállóságát s egy ideig 

(1569) a kommendátorok kezén volt, utánuk pedig a lilienfeldi (1699), majd pedig a henrich- 
aui apátságok fennhatósága alá került (1810). I. Ferenc már 1793-ban meghagyta a  

henrichaui apátnak, Gloger Konstantinnak, hogy Zircre csak magyar tagokat helyezzen s 
élükre magyar priort állítson. Ez meg is történt, ami a németeknek nem tetszett. A  korábbi 
ellentétek így megmaradtak, aminek I. Ferenc király úgy vetett véget, hogy 1802 júl. 1-én 
szigorú rendeletet bocsátott ki, amelyben felújította korábbi akaratát. Ezzel útját egyen
gette Zirc önállósulásának is, ami azonban csak Henrichau megszűnése (1810) után 
1814-ben következett be. V . ö. Horváth Konstantin; Zirc története. Veszprém 1930. 191 1.

83 A zalavári apátságot 1. Ferenc továbbra is meghagyta a göttweigi fiókjának s 
élére az 1801 ápr. 20-án elhalt Janke Domokos után Schlichtinger Farkas göttweigi per
jelt nevezte ki apátnak. V. ö- Fü3sy Tamás; A zalavári apátság története 294 1. Hosszas 
küzdelmek és tárgyalások után csak 1885-ben sikerült elérni, hogy Zalavár fiókapátsága 
lehetett Pannonhalmának. U. o. 357 1.

64 Staatsarchiv: St. R. Nr. 251— 1802.
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beiktatás napjául ezeknél is ápr. 25.-ikét jelölte ki s az előbbinél biztos
ként Szanyi Ferenc rosnyói-, az utóbbinál pedig Fengler József győri püs
pököt bízta meg. A pásztói apáti szék betöltésével még várni kellett, mi
vel József nádor felterjesztése késett.

A fenti elvek alapján kellett megszerkeszteni a kancelláriának a há
rom rend részére a visszaállítási s a rendfőnöki kinevezési okmányokat 
is. A bencések és a premontreiek részére ez megtörtént márc. 12-én, míg 
a ciszterciek részére csak jun. 25-én.6B A beiktatás is ugyanolyan körül
mények között s a kitűzött napon fényes ünnepség keretében ment vég
be az előbbi kél rend részéről székhelyeiken, míg a pilis-pásztói ciszter
cieké csak máj. 8-án Egerben. Kir. biztosként szerepelt Miklóssy Ferenc 
felszentelt püspök s egri nagyprépost. Mivel az apáti kinevezés még nem 
történt meg, azért Miklóssy rendi képviseletül Pászty tiajmundot és Ma
chefe Vilmos ciszt. szerzeteseket kérte fel, akik máj. 8-án meg is jelentek 
Egerben s a püspöktől átvették az apátságot.66 Az apát kinevezése sem 
késett már soká. József nádor erre a méltóságra Schumann Teofil az
előtt az egri, most pedig a heiligenkreuzi konvent tagját terjesztette fel, 
akit a király jun. 25-én ki is nevezett.61

A  visszaállítás ténye ezzel befejeződött. Ha a személyi ambíciók ki 
nem elégülése miatt egyesekben volt is némi lehangoltság, de a rendta
gokat általában az igazi szerzetesi öröm fogta el, hogy annyi évi távol
iét s oly sok küzdelem után mégis csak hazatérhettek monostoraikba. Ezen 
öröm visszhangjaként kell tekintenünk a többek közt azt a két hódoló 
feliratot is, amit a kancellária útján Novák (1802. jun. 4.) és Schuman 
(1802. okt. 29.) terjesztettek az uralkodó elé. Mindkettő rendje nevében 
bensőséges hálát mond a visszaállításért s továbbra is kéri az uralkodó 
kegyét rendje számára. Ígéri, hogy a beiktatás napja minden évben ün
nepe lesz a szerzetnek s egyben figyelmeztet a visszaállítás kegyes té- 
nyére. A hála igaz jeléül mindegyik évente több szentmisét ajánl fel az 
uralkodóért, felséges házáért s mindazokért, akiknek a visszaállítás elő
mozdításában részük volt.68

IV.

Még egy kérdés vár tisztázásra, nevezetesen mit szólt a római szent
szék a szerzetesrendek visszaállításához, hiszen mint legközvetlenebb fő-

65 Az eredeti latin visszaállítási oklevelet közli Fejér Gy.: Jurium ac libertatum Rel. 
et Ecet. Calholicae. Budapest, 1847. 464—468. A bencések magyar fordítása megtalálható: 
Sörös Pongrác i. m. VI. A. 17—20. 1.

66 Békefi Rémig: A pásztói apátság története Bp. 1902. II. k. 486. 1.
«7 U. o. 490. I.
w Staatsarchiv: St R. Nr. 2270-1802 és Nr. 4212-1802.
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hatóságának, leginkább köze volt hozzá. Az kétségtelen, hogy szerzetek 
létesítéséhez, vagy megszüntetéséhez kizárólag csak neki van joga De 
nálunk az utóbbi teljesen az ő kikapcsolásával történt. II. József ebbeli 
szándékát be nem jelentette, keresztülvitelétpedig a szentszék nem hagyta 
jóvá, legfeljebb tűrte, mert tűrnie kellett. Azonban minden alkalmat fel
használt, hogy az általa elismert és fel nem oszlatott rendek visszakerül
hessenek eredeti jogaikba. Mikor ez küszöbön állt, a király, de főképen 
tanácsosai úgy tekintették, mint az uralkodóház és a kérdéses rendek 
belügyét, amihez a szentszéknek édes kevés köze lehet. Ruffo nunciust 
tehát meg sem hívták a tárgyalásokra, csupán annak eredményét közöl
ték vele, aki azt minden észrevétel nélkül a következő szavak kíséreté
ben közölte Consalvi bíboros-államtitkárral : őfelsége, a császár kiadta 
a bencések, premontreiek s a ciszterciek visszaállításáról szóló resolutio- 
ját. Van szerencsém ennek másolatát Eminenciádnak hódolattal meg
küldeni.69

Ez volt Ruffo nuncius utolsó jelentése Rómába. Feltűnő, hogy sem
miféle kommentárt nem fűzött hozzá, amit a múltban mindig meg szokott 
tenni. Elmenőfélben volt s úgy gondolta, hogy az utódnak még nyílik al
kalma bővebb tudósításokra s azokat közölheti a római kúriával. Az 
események azonban most már filmszerűen peregtek le.

Ruffo kardinális után addig, amig gróf Severoli A. Gábor, az újon
nan kinevezett nuncius meg nem érkezett, Giuseppe Albani vette át a 
nunciatura vezetését. Tőle a szerzetesrendekre vonatkozólag csak egy je
lentést (ápr. 24) sikerült megtalálni s ebben is csak annyit ír, hogy semmi 
újabb és érdekesebb dolgot nem tud közölni, minthogy kezében nincse
nek újabb adatok. Annyi tény, hogy őfelségének megjelentek a vissza- 
állítási és kinevezési okiratai, s az a hír hallatszik, hogy a monarchia 
egyéb helyein is vissza akarja állítani a különböző konventeket, ennek 
a sikerén azonban kételkedik, mert tanácsosai csak erős megszorítással 
szeretnék azt megvalósítani.70

A  következő jelentések már Severolitól származnak. A máj. 12-ikiben 
röviden és a valóságnak megfelelően összefoglalja a visszaállítás tényét 
s az ápr. 25-én végbement beiktatást. Örömének ad kifejezést, hogy végre- 
valahára megkezdheti a három rend üdvös működését, de hibáztatja 
azt a módot, ahogy az uralkodó a pannonhalmi főapátot s természetesen 
hozzá hasonlóan a többi prépostot és apátot kinevezte.71 Előadása szerint 
az egyházi méltóságok betöltéséről X . Leo pápa (1513— 1521) az 1514 
máj. 5-én kiadott Supernae Dispositionis kezdetű bullájában rendelkezik,

69 Arch. Segr. Vat. Nunz. di Germ. fasc. 700. 1802. mérc. 20.
70 U. o. Nunz. di Germ. Fasc. 699. 1802. ápr. 24.
71 U. o. Nunz. di Germ. Fasc. 701. 1802. máj. 12-
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annak 3. és 9. §-ában.72 X . Leo III. Sándor pápa (1158— 1181) idevonat
kozó konstitutióját veszi alapul s arra törekszik, hogy az egyháznagyok 
megválasztása a szentszék hatáskörébe tartozzék.

I. Ferenc ezt figyelmen kívül hagyta. Amint elhatározta, hogy vissza
állítja a fenti rendeket, azonképen kinevezte az apátokat és prépostokat 
is, anélkül, hogy személyükre nézve a Szentszék véleményét kikérte 
volna. Ezen eljárásában kettős indok vezette, az egyik elméleti, a másik 
gyakorlati. Mint Magyarország apostoli királya, úgy gondolta, hogy fő
kegyúri jogainál fogva minden más tényező kihagyásával önállóan ne
vezheti ki az egyházi méltóságokra azokat, akiket alkalmasaknak talál. 
Ez elv alapján még a szentszéknél is feleslegesnek tartotta a személyi 
konzultálást. De nem vette figyelembe az első kinevezésnél a szerzetesek 
azon szokásjogát sem, hogy az általuk kandidáltak közül válasszon és 
nevezzen ki egyet.

A feloszlatott rendek tagjai szétszóródtak. Egyesek, ha befogadták 
őket, a külföldi konventekben húzták meg magukat, mások idehaza egy
házmegyei szolgálatba léptek, vagy úgy helyezkedtek el, ahogy bírtak. 
A szétszóródás másfél évtizede erősen lecsökkentette a rendi egységes 
szellemet s most, amikor arról volt szó, hogy újra megkezdhetik a mo. 
nasztikus életet, elég heterogén lelkűidből tevődtek össze. Akik távolabb 
álltak a szervezés munkájától, azok közül többen idegenül néztek azokra, 
akik serényen fáradoztak s szemükre vetették, hogy rendi apátságra, vagy 
prépostságra áhítoznak, ezért is sürgetik a rend visszaállítását. Ez a kór
tünet mind a három szerzetben előfordult, s igy félő volt, hogy a jelölés 
megejtését izgatott korteskedések, esetleg szenvedélyes szócsaták előzik 
meg. Ennek akarta útját vágni ezen első alkalommal Ferenc király. S 
mint láttuk, környezete ezt reservált jogának is tekintette, ezért mondotta 
Károly főherceg, hogy a visszaállításhoz még az országgyűlésnek sincs 
semmi köze. S ez utóbbi valóban nem is tett mást, mint hálásan meg
köszönte uralkodójának nemes elhatározását s hálát mondott József ná
dornak, akinek szintén jelentékeny része volt benne. Örült az egész or
szág s mint Severoli írta: kedves lesz a Szentatyának is, ha megtudja, 
hogy a jó magyarok minő vallásos buzgalommal vették tudomásul egyik 
legjelentősebb monostoruknak (Pannonhalmának) az újjáéledését.73

Vigasztaló jelenség is, —  mint Consalvi válaszolta — hogy a magyaror
szági bencések, ciszterciek és premontreiek újra megkezdhetik szerzetesi 
életüket és áldásthozó működésüket. A  szentszék effölötti örömébe azon
ban belevegyül némi keserűség is, főképen a szentmártoni főapátnak.

72 F. Gaude: Bullarium Romanum. Tom. V. pag. 605--6.
73 Arch. Segr. Vat. Nunz. di Germ. fasc. 701. 1802 máj. 23.

327



őfelsége a csészár által történt kinevezésével kapcsolatban. Amennyiben 
igaz lehet az a gyakorlat, hogy Magyarországon az uralkodók válasz
tották meg és nevezték ki a főapátot, ép annyira kétségtelen, hogy a szent
szék elnézésével ez csak a X . Leo bulláját megelőző időkben történhe
tett meg, hiszen a bulla világosan előírja a megválasztás formáját s büntetés
sel sújtja azokat, akiknek hibájából szabálytalanul folyt volna le. Egyben 
azt is elrendeli, hogy a megválasztást követő hat hónapon belül a megválasz
tottköteles a taksát az apostoli kamarának befizetni. Ebből a bullából ki
tűnik az is, hogy a nevezett főapátság közvetlenül a szentszéknek van 
alárendelve s mint ilyennek, a főapáti megválasztása csak az esetben sza
bályos, ha a benne foglalt előírások szerint történik meg. Azt sem tudom, 
hogy minő alapja lehet az utóbbi időkben fennállt azon gyakorlatnak, 
mely szerint a konvent-tagok három személyt jelöllek ki, őket a király 
elé felterjesztették, hogy közülük nevezzen ki egyet. Érthetetlen, hogy a 
bulla világos rendelkezéseivel szemben, hogy fejlődhetett ki ez a gya
korlat. Tekintettel arra, hogy ennek megjelenésétől (1514) a folyó évig 
308 esztendő múlott el s vele egyidőben vette kezdetét, miért nincs meg 
jelölve pontosan a kezdés ideje, miért nincs bizonyítva, hogy a szent
szék tudott róla, approbálta, vagy legalább hallgatólagosan tűrte azt. Mi
vel mindez hiányzik, jogosan feltételezhető, hogy csak újabb eredetű s 
oly bevett szokás, melynek alapja a kánonokban nincs, az igazság nél
kül meghonosított szokás pedig nem más, mint tévedés.74

Az államtitkárnak mindebben igaza volt. Mint láttuk a királyi kine
vezés csak 1639-ben vette kezdetét, a hármas jelölés még később 1768- 
ban, tehát az utóbbi két és fél századdal a bulla megjelenése után. A  
szentszék mindjárt eleinte tiltakozott ellene, aminek bizonyítéka III. Fer- 
dinándnak 1639 dec. 17-én a pápához intézett levele. Magyarország főpapjai
nak alázatos jelentéséből és kérvényéből —  úgymond —  megértettük, hogy 
Magyarország és a hozzácsatolt tartományok főpapi székeinek betöltése al
kalmával az apostoli szentszéknél nagy nehézségeket támasztanak s a 
magyar korona kegyúri jogát kétségbe vonják. Mivel pedig ezt a jogot 
elődeink, Magyarország boldog emlékezetű királyai a magyar nemzet 
keresztény hitre térítésének és az egyházak alapításának ideje óta szá
zadokon keresztül bírták és tényleges gyakorlásával megerősítették ; mi
vel továbbá ennek a jognak az apostoli szentszék adományozásában, a 
zsinatok végzéseiben és országunk törvényeiben szilárd alapja van : mi 
koronánk ezen jogát föl nem adhatjuk. Ezért Szentségedet fiúi érzéssel

74 Essa (la praltica) non potrebbe allegrassi, come consuetudine inlrodotta, ma sa- 
rebbe abuso secondo il canone, il qua le stabilisce, che consuetudo sine veritate vetus~ 
ta t erroris est. U. o. Nunz. di Germ. Fasc. 695. 1802 jún. 12.
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kérjük, hogy országunk koronájának jogait ne csorbítsa.75 76 A korona ezen 
vélt joga még inkább átment a gyakorlatba, amikor 1644-ben napvilágot 
látott a II. Szilveszter pápa nevére hamisított bulla, mely a téves következ
tetések egész sorát eredményezte s még inkább, amikor Mária Terézia 
1758-ban megkapta a szentszéktől az apostoli jelzőt. A  római kúria azonban 
generálisan sohasem járult hozzá s adott alkalmakkor mindig tiltakozott 
ellene. Így történt ez most is.

Egyebekben Consalvi várta még, hogy a kinevezettek igazolják ma
gukat s a szokásos taksát fizessék meg a pápai kincstárnak, hogy a 
megerősítést megkaphassák. Ez azonban a Congregazione dei Brevi szá
madási könyvei szerint nem történt meg.76 Nagyon valószínű, hogy a kan
cellária nem engedte meg, hanem azt várta, hogy a szentszék is díjmen
tesen szolgáltassa ki a megerősítő brévéket, amint ezt megtette I. Ferenc.

A kinevezett, sőt már be is iktatott apátok és prépostok türelmetle
nül várták, azonban a nuncius ismételt sürgetésére sem küldte meg a 
pápai államtitkárság. A brévék kongregációjának az irattárában nincs 
nyoma, hogy ezeket kiállították volna.77 Nehézségek tehát itt is, ott is 
akadtak, de ezek ellenére is megkezdhette a három rend új életét, hogy 
templomain és iskoláin keresztül lelki és szellemi kultúrát hintsen a 
magyar hazára, de elsősorban annak ifjúságára.

Meszlényi Antal.

75 Fraknói Vilmos : Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent
székkel. Bpest. 1903. III. 355. 1.

76 Átnéztem az Archivio dei Brevi Apostolici-ban a Registro di Cassa a Januario 
1802 ad Octobrem 1805 terjedő részéi, azonban erre vonatkozó adatot nem találtam.

17 A VII. Pius alatt kelt Breveket a Brev. Indice Ser. 28 Sectio I— 111. De Abbatibus 
és a Series C. 33 De Regularibus I—X X V III. tartalmazza. Itt sem sikerült nyomára akadni 
az új apátoknak és prépostoknak.
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