
Bánk József

SERÉDI BÍBüHOS MINT JOGTUDÓS (II. rész)

Esztergomban, a Magyar Sion ormán

Míg Serédi Rómában javában dolgozott, Csernoch János elhunyt.
Mint ilyenkor szokás, megindultak a leglehetetlenebb kombinációk.
Többek között Serédi neve is felröppen t az ujságok találgatásai kő

zött. Ö maga egyáltalában nem áhítozott e magas, de nehéz állásra.
Kinevezése előtt két hónappal irja egyik rendtársának:

"Az a szerencse, hogy a magyar papok k öz ü l talán én vagyole az, akit :1
prímás-kérdés legkevésbé jzgat. oriajtanam és Jrnárlkozorn, hogy odavaló ember
legyen ... Én csak annyit mondok, hogy ezt a magos. de fölötte nehéz és felelős
séges posztot meg gondolatban scm j-\.cn·~('rn. n.ert elfogadását sem tartanúm
könny ü dolognak. Aki ezt a méttósugot kCTL'~i. ~\;': beteg ember.': (Róma, 19:n.
szept, 9.)

Erdekes, hogy esetleges kitüntetése rendi síkon még Rómában
is feltűnést keltett. Amikor bíborosi kinevezésének híre járt, Stot
zingen F'idél bencés prímás-apát, ottani előljárója magához hívatta
és komolyan figyelmeztette: "Verje ki a fejéből, hogy magából vala
ha is bíboros lesz". Serédi az atyai figyelmeztetést engedelmes lé
lekkel tudomásul vette, annál inkább, mcrt előbb már Gasparri bí
boros hivatalos francia nyelven hivatalában közölte vele, hogy a
Szentatya bíborossá, érsekké és prímássá nevezte ki. De megtiltotta
neki, hogy ezt a pannonhalmi főapáttal, vagy a római prímás-apát
tal közölje. Néhány nap mulva a prímás-apát az Anzelmianum ta
nári karának és növendékeinek élén szeretettel üdvözölte az új ben
cés bíborost.

Kinevezése itthon sem keltett osztatlan örömöt: a kormánynak
ugyanis más volt a hivatalos jelöltje.

Ilyen előzmények után érthető, hogy működése, legalábbis kez
detben, nem volt zökkenésmentes. A háttér és a részletek feltárása
a történelemre vár. Itt csak néhány szempontot említek fel, ami
talán hozzájárulhat Serédi egyéniségének jobb megértéséhez. Négy
évig közvetlen szolgálatában dolgozhattam (1939-1943.) a főegyház
megyei hivatalban és megfigyelhettem közelről. Atnéztem írásos ha
gyatékát Pannonhalmán és Esztergomban. Nem akarok tehát re-
tusálni. Nyers, de reális képet akarok adni róla, ha tizenkét év kö
zelségéből egyáltalán lehet.

Öt gátló körülményt vélek felfedezni működésének kezdetén:
1. Aránylag fiatal életkora. Jóllehet az Egyházi Törvénykönyv

szerint 30 éves korban lehet már bárki püspök (can. 331), mégis,
Serédi 43 éves korában már nemcsak püspök, hanem Esztergom ér
seke, Magyarország prímása és az Anyaszentegyház bíbornoka. Ha
meggondoljuk, hogy éveken át a püspöki kar római ügyvivőjeként

működött, s mint ilyen, Rómába menet minden püspöknek a Ter
mini pályaudvartól kezdve kisérője és szinte kiszolgálója volt, el
képzelhető, hogyan érezte magát, amikor váratlanul valamennyi ma
gyar püspök és érsek élére került és máról holnapra a Püspöki Kar
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feje lett. Valamennyi között a legfiatalabb. Ez azonban olyan gátló
körülmény volt, amely napról-napra csökkent és apadt.

2. Szerzetesi mivolta. Hogyan lehet a szerzetesi jelleg gátló kö
rülmény ? Magában véve semmikép. Hiszen a Törvénykönyv (c. 627)
lehetőséget nyujt arra, hogy szerzetesek, szerzetesi jellegük fenn
tartásával, a legmagasabb egyházi méltóságot is (bíboros, érsek, püs
pök) elnyerjék. Sőt szerzetesek az érseki és püspöki székekbe ke
rülve sokszor nagyszerű lelki megújulást, új tavaszt és lendületet
visznek az egyházmegye életébe. Az intenzivebb, mélyebb lelkiség
zászlóvivői ök, a külső nehézségekkel küzködő világi klérus előtt.

Előfordulhat azonban olyan eset' is, amikor a szerzetes-főpap műkö

dését nem kíséri mindig a megérdemelt siker. Mi lehet ennek az
oka? Többek között talán az is, hogy az ilyen főpap a szerzettől a
dolog természete szerint ha nem is de iure, azonban de facta kény
telen elszakadni. Eddigi megszokott, meghitt családi közösségéből

kiesik. Legjobb barátai és bizalmasai is - talán tapintatból - visz
szavonulnak tőle. Nem akarják befolyásolni őt munkakörében. Vala
hogyan egyedül marad ...

Ezen a nem csakély teherpróbán Serédinek is keresztül kellett
esnie. Barátja, igazi bizalmasa, akivel kinzó problémáit és a tor
nyosuló nehézségeket őszintén átbeszélhette volna, vagy aki körül
tekintő, önzetlen és komoly tanácsával segítségére lett volna, a szó
szoros értelemben alig volt. Egyedül maradt.

3. A szónoki készség hiánya. A püspöki kinevezések előtt szo
kásos scrutinium kapcsán többek között arról is történik tudako
zódás, hogy a jelölt rendelkezik-e szónoki képességgel? És méltán.
Fides ex auditu. Az igehirdetés éppen ezért a legmagasabb síkon a
püspök feladata (c. 1327). Ennek a feladatnak is méltóképen kell
megfelelni. Serédinek, aki egyébként nagyszerű hangerővel és orga
nummal rendelkezett, a szónoki készség nem adatott meg. Mindenütt
orákulumként várták, de vontatott, inkább az észhez szóló, minden
szónoki lendületet nélkülöző beszédei nem tudtak lelkesedést ki
váltani. Beszédeire mindvégig lelkiismeretesen készült, s leírta azo':'
kat. Tartalmilag logikusak és kikezdhetetlenek voltak. De kár, hogy
azok, akiknek módjukban volt, nem mentesítették ettől a súlyos te
hertől, mert élete végéig minden beszéd nehezére esett.

4. Zárkózott természete. Nem szerette a fórum zaját és ha a
zajló élet hulláma be-becsapott csendes szobájába, mindig felkorbá
csalta lelke nyugalmát. Pedig a Magyar Sion ugyancsak mindig ki
volt téve ilyen hullámverésnek.

Ném volt mindig "schlagfertig", éppen ezért ösztönösen kerülte
a sokszor szükséges és nélkülözhetetlen hivatalos tárgyalásokat és
fogadásokat. Ezért sokan talán tévesen úgy látták, hogy a szükséges
erő és bátorság híjával van.

5. A jogforrások kiadásának befejezetlensége.
Fentebb láttuk, hogy római tartózkodása idején egyik súlyos el

foglaltsága volt a források összegyüjtése és sajtó alá rendezése. Ezek
ből Rómában mindössze az I-IV. kötet jelent meg. Hátra volt még
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az V-VIII. kötet kiadása, valamint a befejező, összefoglaló tabellá
kat tartalmazó IX. kötet sajtó alá rendezése. Hogy egyéb elfoglalt
sága mellett mennyi munkát adott ez neki, az is mutatja, hogy az
V. kötet csak 1930-ban, a VI. 1932-ben, a VII. 1934-ben a VIII.
1938-ban és végül a IX. kötet csak 1939-ben láthatott napvilágot.
Amikor XII. Pius pápa nevében Maglione bíboros államtitkár me
leghangú levélben köszönte meg munkáját, többek között igy írt:
"A munka, amelyet most Eminenciád a Codicis Iuris Canonici Fon
tes értékes' gyüjteményének IX. kötetének kiadásával befejezett,
méltó koronája egy olyan műnek, amely örökre összeköti Eminen
ciád nevét a kánonjogi kódex kodif'ikálasával." Tehát prímási évei
ből 12 évet csak úgy mellékfoglalkozásként, az egyházkormányzat
és egyházpolitika, a reprezentáció és pasztoráció munkája mellett a
forráskiadásokra kellett fordítania. A nagy mű befejezésekor így
sóhajtott fel: "Ha tudtam volna, hogy az a rnunka, amire 190B-ban
vállalkoztam, 30 évig fog tartani, és ennyi munkát ad, nem vállal
tam volna".

Összesen 6464 jogforrást közöl 8 vaskos kötetben, közel 80GO
nyomtatott oldalon. A többi 4000 forrás közzététele nem látszott
szükségesnek, mert azok a Corpus Iurisban, a trienti zsinat határo
zataiban és a liturgikus könyvekben megtalálhatók.

Minthogy a kodifikáció hatalmas munkájának minden szála kez
dettől fogva Gasparri kardinális kezében futott össze, illő volt, hogy
a törvénykönyv tudományos apparátusának egyéb fontos rcszoi, így
a forráspublikáció is az ő nevét viselje. A források L-VI. kötete
Gasparri bíboros neve alatt jelent meg. Miután 1934-ben Gasparri
elhunyt, XI. Pius pápa úgy döntött, hogy a következő kötet Serédi
neve alatt jelenjék meg "cure et studio Emi. Card. Serédi", A VII.
kötet tárgyilagos előszavából az is hivatalosan köztudomásúvá lett,
hogy az egyházi törvénykönyv forrásai előző köteteinek sajtó alá
rendezését is a magyar tudós: Serédi Jusztinián végezte.

Ennyi munka után megértjük, hogy Serédit a Szeritatya 1927.
nov. 30-án esztergomi érsekké nevezte ki, december 19-én pedig bí
borossá kreálta, s 1928 január 8-án sajátkezűleg püspökké szentel
te. Megértjük, hogy az 1934. évi római nemzetközi jogi kongresszu
son Serédi a legkiemelkedőbb helyet foglalta el, s a pápa jelenlété
ben a kongresszusi tagok és meghívottak előtt az összefoglaló je
lentést ő tartotta a kongresszus eseményeiről. Megértjük, hogy 1936
június 24-én az oxfordi egyetem jogi kara a jogtudományok dísz
doktorává avatta, ami magyar embernek még nem jutott osztály
részül.

Az említett öt gátló körülmény mellett meg kell látnunk más öt
előnyös vonást is Serédi egyéniségében.

1. Szerény, mély papi egyéniség. Buzgóságát kifelé sohasem fi
togtatta. A valóságban imádságos, elrnélyedő papi lélek lakozott ben
ne. A magasztos főpapi funkciókat mindig örömmel és áhítattal vé
gezte. Magas közjogi és egyházi méltóságában sohasem restelte egy
szerű származását, sőt egyenesen büszke volt rá. Boldogan és szí-
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vesen beszélgetett szülőfalujáról, gyermekkori élményeiről, szüleiről
és testvéreiről.

Emellett puritánságára jellemző, hogy egyetlen rokonának sem
emelte föl társadalmi vagy gazdasági helyzetét. A prímási javada
lomban még távoli rokont sem alkalmazott semmiféle munkakörben,
hogyanepotizmusnak még látszatát is elkerülje.

Végtelenü! szerény volt. Sohasem kérkedett magas összekötteté
seivel és sokirányú, eredményes munkásságával. Sohasem beszélt
önmagáról. Mindig megőrizte a bencés rendhez fűződő pietását. Élet
művének befejezésekor e sorokat irja a pannonhalmi főapátnak:

.,A mai postával Főapát úr eimére feladtam a Codex jogrorrasatnak utolsó (IX)
kötetét a nagykönyvtár számára. Ez a kötet, amely a jogforrásokat sokféle szem
pontból táblázatokba foglalja, befejezését jelenti annak a 30 esztendős munkának,
amelyet a Szent Rend jóvoltából és az Ap. Szentszék kegyességéből, végül bold.
Gasparri bíbornok úr barátságából a kánonjog kodifikálásában tölthettem.

Mikor ez atkalommal a Szent Rend iránti és soha meg nem szűnő hálám ki
fejezni szerenr-sés vagyok, igaz tisztelettel maradtam Főapát úrnak szerető rend
társa, Jusztinián".

2. Egyenes jellem. Egész élete közvetlen, vagy közvetve a iusti
tia: a jog és igazság szolgálatában telt el. Nem tudta megérteni,
hogy az igen és nem-en kívül más felelet is lehetséges, Egész élet
programmját és a püspöki méltóságról vallott felfogását hűen tük
rözi az a levél, amelyet egyik püspöki kinevezés 'alkalmával az ér
dekelthez intézett:

"Igen nagy örömmel és megnyugvással tölt el a jóhir, hogy Szentséges Atyánk
Nagyméltóságodat volt kegyes az árván maradt egyházmegye főpásztorává kine
vezni, mert az a meggyőződésem, hogy kivált a mostani nehéz viszonyok között,
csak attól a főpásztortól várhatunk eredményt az egyházmegye, a papság, a
hivek számára, aki erre a magas, de f'elelösségcs méltóságra nem törekedett S aki
nek szándékán, törekvésein és munkáján éppen ezért rajta lesz az Isten áldása.

Mikor tehát e legkegyelm('sebb kinevezés és püspökszentelés alkalmával Nagy
méltóságodat testvéri szcrotettel köszöntont szerenesés vagyok s imáimat egye
sítem az örök Főpap Imájával : Ut orrmcs unum sint, a Pontifieale szavaival azt
lcívánom Excellenciúdnnk, eg'('Rz éleU're: Non diens vonum marum, neque maíum
bonum - és akkor mint logikus, következr-tos főpapnak mindig megtesz lelkris
meretí nyugalma és becsülete Isten és emberek előtt" (Esztergom, 1939. jan. 24.).

3. A mU!lka és kötelesség embere. A "Non recuso laborem" :
nem rettenek meg a munkától nála nem szokványos püspöki jel
mondat, címerkellék csupán, hanem egyéniségének legtalálóbb ki
fejezése. Láttuk Rómában ernyedetlen munkában eltöltött éveit,
melyek még a legjobb, legkeményebb szervezetet is kikezdik. Ugyan
ez a munkatempó ment tovább Esztergomban is.

Mindvégig a kötelesség és helytállás embere volt. A második
világháború viharaiban kiadta a jelszót, hogy minden pap marad
jon a helyén, és helyén maradt ő maga is. Hányszor akarták szék
városát kiüritoní, s őt nyugatra vinni! Előbb csábították, majd
kényszeríteni akarták. De azt a helyet, melyet számára a Gondvise
lés kijelölt, nem hagyta el egy pillanatra sem. Pedig vizes, egész
ségtelen bunkerben kellett átélnie a légi bombázás apokaliptikus
szörnyűségeit.Helytállt betegsége ellenére is.

Amikor Rómából hazajött, pergamen arcszíne elárulta, hogy
egészségileg megroppant. Az újabb izgalmak és bajok betegségét

147



még csak súlyosbították és megviselt szíve miatt nem egyszer rosz
szul lett. De szigorúan megtiltotta környezetének, hogy erről bárki
nek is szóljanak. Nem akart betegnek látszani s nem akarta e cí
men a munkából magát kivonni.

4. Római katoliku.s főpap volt a szó teljes értelmében. Az előző

korok liberális-főpap tipusából egy szikra nincs benne. Mindig meg
találta a módját, hogy a világegyház egyetemes jogát a partikuláris
magyar szokásokkal szerenesés összhangba hozza.

5. Magyar ember volt a javából. A Világegyház ünnepelt bíbo
rosa, szerte a világon elismert jogtudós, büszke volt rá, hogy akis
magyar nemzetnek lehet honpolgára. Ott vibrált szivében a nem
zetért aggódó felelősség. Rendületlenül hive maradt nemzetének utol
só leheletéig. A Világegyház és a pápához való hűsége egy pilla
natra sem homályosította el benne a haza iránti hűségét és odaadá
sát.

Érdekes, de nem véletlen, hogy végrendeletét 1944. október 8
án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén írta, melyben többek kö
zött e sokat-mondó, egész életpragramját magában foglaló fel
emelő megállapítás áll:

"Minthogy bennem teljesen összeforrt a magyar és katolikus mívoltorn, úgy.
hogy az egyik a másikat nemcsak soha el nem nyomta, hanem inkább mindig elő-

. mozdította, azért a római katolikus Anyaszentegyházamat és magyar hazámat mín
dig egyszerre, egyformán, igazán és önzetlen akartam szotgá lní, abban a biztos
tudatban, hogy így összefonódva tökéletes a szolnálat, mí g különválasztva sokszor
tökéletlen. Sőt néha vesvelyes is lehet. Ebből a szempontból viszontagságos éle
temre visszatekintve különösen is hálát adok az isteni Gondviselésnek azért a
ritka kegyelemért, hogy nemcsok egyházi vonatkozásban. hanem a magyar társa
dalmi és gazdasági, valamint bel- és külpolitikai eletben is még a legsúlyosabb
körülmények között scm törődtem emberi tekintetekkel, vagy a népszerűtlenség

gel, hanem mindig következetesen hirdettem és követtem a változhatatlan igaz
ságot, úgyhogy súlyos megnyilatkozásaimat soha sem kellett sem visszavonnom.
sem módosítanom, avagy magyariizgatnom, sem elöbbl cselekvési módomat meg
változtatnorn, vagy letagadnom. Utolsó utamról szerotném erre az egyene,':ségp'
felhivni magva r pü snöktá rsaimnak, papjaimnak és összes magyar testvéreimnek
figyelmét a haza javára."

1945. március 29-én, 61 éves korában halt meg. De életműve

itt maradt: a kánonjogi Törvénykönyv, mely szigorú elvi követke
zetességével, világos rendszerével, áttekinthető anyagával megmu
tatja, hogy az Egyházat olyan szervezet kormányozza, amelynek el
járása a papság és hívők jogait és kötelességeit magában foglaló r

az etikum alapjára helyezett jogi rend szabja meg.
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