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A MAGYARORSZÁGI POLGÁRI

FORRADALOM ÉS A SZENTSZÉK

Az évfordulók és emlékezéseik időszakában élünk. Kortársak beszélnek levél
tárak nyílnak meg, hogy feltárják 1918 ősrenek eseményeit. A magyar~tolikus
egyház is részese volt az 1918. évi októberi forradalomnak. A magyarr néppel együtt
ő is .vísszanyerte önállóságát, függetlenségét és ezentúl bécsi nuncius közvetítése he
lyett budapesti nunciussal I{aIilt;;solódhatott az egyetemes egyházi élet vérkeringésébe.
Az őszirózsás forradalom sokféle részletét tárta fel a legújabb történetkutatás. A
függetlenné vállt Magyarország, II Magyar Népköztársaság nemzetközi kapcsolatában
jelentős helye lett volna II Vatikánnal való kapcsolatoknak. Ez a kapcsolatfelvevés
is csak kezdeményezés maradt, rnint sok más tervezgetés, Úgy gondolom, hogy nem
lesz hiábavaló, ha levéltárak, korabeli iratok, visszaemlékezések alapján felvázol
juk a Magyar Népköztársaság és a Vatilkán közötti kapcsolatkeresés alakulásának
történetét. 'logy ezzel is hozzájáruljunk az 1918 okitóberi forradalom eddig ismert
képének teljességéhez.

* * *

1918 őszéri az utolsó Habsburg uralkodó, IV. Károly király egy végső kísérletet
tet:t a felbomíásra itélt Monarchia megmentésére. Október 16-iki manífesztumában
teljes nemzeti autonómiát kínáLt a Birodalom népeinek: "Minden néptörzs saját kü
lőn állami közösséget alkot Ietelepülésí területen." A manifesztum Magyarország
egységét nem érintette. "Ez az új alakulás - hangzdk a kiáltvány - a magyar szerit
korona országainak íntegrítását semmi tekintetben nem érinti."!

A magyar és az osztrák kormány külön útja tovább mélyült, meet amíg az
osztrák kormánya maruresetum nyomán új nemzetiségi politikát hirdetett meg, a
magyar kormány október 20-iki ülésénelfogadotttörvényjavaslat tervezete a ma
gyarországí nemzetiségek felé semmiféle változáet nem tal"ta[mazolit.

Ausztriában [IS, Magyarországon is mindenki látta, hogy a dualizmus megszű

ník, a két ország külön utakra tér. A Habsburg Birodalom felbomlásán dolgozcet
az antant, várták a kisebbségek és számított rá Róma is. Mind a nagyhatalmak,
mind a kisebbségek más-más indító okból dolgoztak a Habsburg Bírodalom fiel
bomlasatásán. A Szeritszék pozetív cselekedetekkel nem mozdította elő egy kato
likus Birodalom széthullását, de nem dcs akadályozta meg, mert távlati terveinek
végrehajtására :fel tudta hasznáini a széteső monarchia népeit.

Az Egyház a háboru alatt készülit el az új egyházi törvénykönyvvel. amely
1904 óta !készülőben volt és 1918 Pünkösdjén, május 19--én lepett életbe. Ebben az
uj törvénykönyvben az Egyház arra törekedett - többek között - hogy az egyház
kormálnyzatban változásokat hozzon létre, hangsúlyozza a· pápa fÖhatalmát és a
monarchíkus püspöki hatalom kiépítését. Az Egyház és Allam joapcsoíatában 1918
ban még sok volt a középkorí, a feudális vonás, bár ennek alapjait a francia forra
dalom és a német szekularizáció már a. XVIII-XIX. század fordulóján megdön
törte, Az 1855;ös osztrák konkordátum még nagyon sok olyan jogot bi7JtosLtott az
uralkodónak, amit az új egyházi törvényhozás már megszüntetendönek íl1Jélt. Az
új Kódex a régi 'konImrdátumokat természetesen érvényben levőnek tekintette mind
addig (3. c.), amíg új kenkordátum kötésére nem kerűlhetett sor. Ha azonban új
államok kel1,etkeznelk, akkor azokkal már az új törvénykönyv alapján lehet az új
konkordáturnokat megkötni és érvényesíteni lehet ezekben az új szemléletet. Az
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Egyház és Állam kapcsolatának mindig nehéz :kérdése volt a kegyúri jog. Minden
állam arra törekedett, hogy mínél több befolyást szerezzen az egyházi hivatalok
betöltésére és az egyház míndig azon volt, hogy minél kevesebb jogot biztosítson
az államnak. Az új egyházi törvénykönyv pedig kimondja: "A jövőben kegyúri
jog semmiféle címen nem szerezhető", (1450. c.)

A magyar főkegyúri jog továbbgyakorlásának kérdésében akkor is kellett vol
natá'rlgyal1n~a Bécsnek a Szentszékkel, ha a Monarchía nem veszící el a háborút,
ha nem e~k szét darabjaira a Birodalom, és ha bármilyen formában a Habsburgok
maradtak volna a magyar trónon. Az 1918 Pünkösdjén életbe lépett új egyházi tör
vénykönyvnek igen sok rendelkezése ellentétben állo1tt a magyar közjoggal és az
általános jogfeilfogással.. Az új törvénykönyvet és az abban foglal<t új törvényeket
akkor még kevesen ismerték nálunk és nem gondoltak annak következményeire,

Az l855-ös os2'Jtrák kOIl1'kordáltumot r. Ferenc József kötötte IX. Pius pápával.
Az egyházi jog szabályai szerint a konkordátum kétoldalú szerződés. Ha a kenkor
dátumot kötő egyik fél megszűndk létezni, vagy a szerződő felek állapotában lé
nyeges változás (átlJiuruforlma) következik be, akkor az egész kenkordétum hatályát
vesetí, mert mínt szerződés nem tartható fenn. Az új uralkodóház vagy az új ál
lamatsűcuíat mínt új szerződő fél a Szeritszékkel új kenkordátumot köthet, .amely
nek kölcsönös engedrnényeí új megátlapodás és nem jogfolytonosság alapján ér
vényesülhétnek.

A Szeritszék tehát éJénik fígyeíemmel kísérte a politikai helyzet alakulását és
felkészült arra, hogy az új áIl'lamahl'kulatokkal egy új, a maga számára előnyösebb

és 'az új egY1házi törvényeknek megfelelőbb korikordátumot kössön. Az új állarn
alakuLatok és a velük kötött esetleges konkordátumok lehetővé tették a Szeritszék
nek, hogy közelebb kerüljön Kelethez és megerősíthesse diplomáciai tevékenységet
a ltöbbségében ortodoxíához !tartozó új áldamalakulatokban is.

Auszrtria kö2'Jm'rsaság lett. Az ideiglenes nemzetgyűlés 1918. november 12-én egy
hangúlag elhetáeozta, hogy az osztrák császárságköztársasággá alakul át. 1918.
november 13-án IV. Károly 'király lemondott a Szent István koronájához tartozó
országok vezetésében való részvételről. A Monarchía, az 1855-ös kenkordátum egyik
szerződő fele nem volt <fJöbbé, megszűnt,

l

A Károlyi-kormány és a Szentszék 'kapcsolata

Valfré di Bonzó Theodor bécsi nuncius és környezetekapcwlatbm állott a
Monarchía kisebbségeinek bécsi képviselőível és várta a beavatkozás lehetőségeit,

Az osztrák császárság november 12-00 megszűnt, köztársaság lett. Másnap, no
vember 13-án Magyarország is visszanyerte önállóságát, A nuncius tehát nem vé
tett sem az osztrák konkordátum, sem IV. Károly kírály ellen, amfkor 1918. no
vember Ifi-én hivatalos levéllel kereste meg Csernoch János bíboros-hercegprt
mást. " ... Kötelességet vélek teljesíteni - írta a nuncius - ha most, egészen bí
zalmasan, tudomására adom Ernlnencládnak, hogy a Szeritszék fönséges hívatásához
híven, a legjobb szándékkal eltelve és a kíbontakozás legnagyobb vágyakozásával.
kész és hajlandó lá nemes és híres magyar nemzettel mind jobban biztositani és !ti,
fejleszteni azt a szívélyes és őszinte összeköttetést, amelyet mindazok óhajtanak,
akik éntékelini tudják a !tényleges értékeket és lelkescdnek a népek igazi és állandó
[ólétéért, Arnikor ezt a jóakáratú hajlandóságot így bizalmasan tudomására adom
Eminenciádnak, eet oly méetékben használhatja fel, amilyent Eminencriád bölcses
sége jónak fog látni. Hálás Iennv'c, ha az emHte1tt ínformácíókon !kívül saját véle
ményét is közölné velem arra Vc 'llatkozólag, hogy .má módon lehetne a fentebb jel
zett célt elérni ..."2

Ez a levél egy nappal azelőtt keLt Becsben, rníeíött a Magyar Népköztársaság
kikiáltása megtöriént volna. A levél keltezésének napján kezdte meg Bécsben
Harrer Ferenc első .bécsi követünk működését a magyar külszolgálatban álló tiszt
viselők felesketésével és a kisebbségi képviselők konferenciáján való részvétellel.
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Az új magyar bécsi követség vezetői termeszetesen felvették a kapcsolatot a Szerit
szék bécsi képviseletével is.

Az 1918. november l-én megalakult Károlyi-kormány már az első míníszter
tanácson LOl'ászy Márton kultuszminiszter meflé a protestáns és a katolíkus egy
házi ügyek intézésére egy-egy kormányolztost nevezett ki. A katoltkus egyházi
ügyek .kormánybíztosa az alig 31 éves Tiatal újságíró, Pe1·sián Ádám lett. Persíán
személye nem vo[rt ismeretlen amalgyar katoLiikus mozgalmí -élet körében. Feren
ces szerzetesnövendékként Németországban töltött néhány évet, majd Ú]ságu'ó lett
és apo'lgál'ti demokratikus forradalom idején az Alkotmány círnű napilapnál dol
gozott. Az új Kormánybiztosság mellett továbbra is megmaradt a kultuszminiszté
rium katolékus ügyosztálya az r. ü. o. és annak élén Breyer István, a későbbi győri

püspök.
Persián Ádám a rkinevezése után való napon már Esztergomba utazobt, hogy a

tisztelgő látogatásen krvül néhány magyar egyházpolicíkaí kérdést is megbáJrgyal
jon. Ekkor még nem került szóba a Szemszékkel való dlplomácia,i kapcsolatok fel
vételének' ügye, hiszen november 2-án még állt a Monarchia és a Bécsben működő

nuncius a Monarchia mínden népének, így a magyarországi katolikusoknak is a
nuncíusa volt,"

Az önáJ1:ló Magyarország harangzúgás és Te Deum hangjai mellett kezdte meg
működését, A főpásztorok székhelyelken tettek hűségnyilatkozatct a Károlyi-kor
mány mellett. Csernoch János bíboros-hercegprímás november 3-án az esztergomi
bazilikában mondta az ünnepélyes Te Deumot és a palota márványtermében a hű

ségnyi'J,a~kozato,t. A magyar püspöki kar 1918. november 20-·21-00 Esztergomban
tartotta konferenciáját. Lepold Antal, az esztergomi prímási hivatal irodaigazgatója
magánievél útján hívta meg erre a konferenciára a Kormánybíztost. A miníszter
tanács úgy döntött, hogya meghívásnak Lovászy Márton kultuszminiszter és Per
sián Ádám ka:toH'kus ügyek kormányblztosa tegyenek eleget. A kultuszminíszter a
püspökkari konferencián ísmertette a püspökökkel a Károlyi-kormány politikai
gazdasági elgondolásatt. A konferencia másodnapján a magyar püspöki kar egy
Nyilatkozatot adott ki, amelyben üdvözli a Magyar Köztársasági Népkormányt. a
független önálló Magyarországot, Biztosítja továbbá a nyílatkozatban IB Magyar
Köztársasági Népkormányt, hogy tenntartás nélkül elismeri és' minden erejével
támogatja a független, önálló Magyarország kiépítésében. AbIrtokreform megvaló
sftására pedig készséggel felajánlotta a kezei között levő arra alkalmas földbirto
kot. Ebben a NyiLatkozatban már szó van arról, hogy " ... kormányzati sz..ernpont
ból való forrtcssága is arra fogja indítani a Magyar Népkormányt, hogy az egyház
és állam jogviszonyát az egyház szabadságának biztosításával az illetékes ténye
zőkkel rendezni fogja".4

A magyar Püspöki Kar, amikor ezt a nyilatkozatot tette, akkor még nem tudta,
hogya Magyar Népkormányt megelőzve a bécsi nuncius útban lévő levele már
arról szál, hogy a Szeritszék a két hatalom közöttí 'kapcsolatok rendezésére tö
rekszik.

Persián Ádám kormánybíztos - úgy látszik - legelőször 1918. november 22-én
lépett közvetlen kapcsolatba Valfré di Bonzó bécsi nunciussal. A diplomáciai érint
kezés felvételére az adott okot, hogy Marchis Romulus nagykárolyi görög katoíl
kus főesperes, "a nép valkamatából román nemzeti vfkáríus'' 46 egyházközséggel ki
akart szakadni a hajdúdorogi. egyházmegyéből. Persíán táviratilag kér-te a bécsi
nuncíust, hogy 'az Apostoli Szeritszék teljes tekintélyével védje meg a hajdúdorogi
püspök megsértett joghatóságát, A nuncius nem késett a váíasszaí 'és azt távira
tozta a kormánybíztosnak, hogy e kérdésben forduljon Radu Demeter nagyváradi
román szertartású katoli'kus püspökhöz. Persíán ebben az ügyben nem tárgyart
Raduval, mert úgy tudta, hogy az -elszakadási mozgalom mögött maga Radu De
meter állott."
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A püspöki kar nyilatkozata, a Marchis Romulus ügy és még sok más prob
léma indíthatta arra Persiánt, hogy Csiszarik János címzetes püspököt Informáto
rának és tanácsadójának felkérje. Csíszarik János, mint a közös külügvmínísztéríum
tisztviselője, hosszú ideig volt a kőzős külügyrninísetéríumban a Vatikánnai kap
csolatos ügyek referense, majd e hivatal osztályfőnöke, Csíszarík János legelőször

js azt kÖ2Jö!1Je Persiánnal, hogy értesülései alapján úgy tudja, hogy Valfré di· Bonzó
nuncius már tárgyalásban is van az utódállamok ott működő megbízottaíval : Tusar
csehszlovák, Galeczky Jengye,l, Wassilkó ukrán, Simonovici román követekkel. Ju
goszláviának akkor még nem volt követe Bécsben. A magyar követ Harrer Ferenc
is osak novernber 14-én érkezett Bécsbe. Csfszarik János úgy tudta, hogy Valfré di
Bonzó nuncius már ígéretet is tett volna a követeiknek, hogy a népeik által meg
szállottferületeket egyházkormányzatilag is önáltósítaní fogja a Szentszék, Az utód
államok követeinek a nunciussal való tárgyalásairól a Károlyi-kormány semmit
sem tudott. Harrer Ferenc csak novernber 15-én kezdhette meg a bécsi követsé
günk rnegszervezését és működésének megindítását. Harrer tehát időbeli hátrány
ban is volt az utódállamok követeivel szemben."

A magyar püspöki kar pozitív állásfoglalása a Károlyl-kormány mellett, a
Csíszarík féle tájékoztatás, Marchis Romulus ügye, és nem utolsó sorban a bécsi
nunciusnak november 15-én kEllt levele Csernochhoz. azt az elhatározást érlelte
meg Persíán Adám korrnánybiztosban, hogy hivatalos látogatásra Valfré di Bonzó
nunciushoz utazik BécsIbe. Amíg a magyar mínísztertanács Persián kiküldetéséről
tanácskozott, Csernoch hercegprímás már válaszolt is a nuncius levelére. Ebben a
hosszú válaszlevélben szó voH míndazokróí a problémákról, amelyek a Szeritszék
és a Magyar Népköztársaság kapcsolatát érintették. Amikor tehát a bécsi nuneia
turan Persdán látogatásának esélyeit tárgyalták, a~or már V'ailfré di Bonzó nun
cius sok mindent tudott a magyarországi áUapotcJkról és Persíán személyéről is.

A kormánybíztos 1918. december 6-án utazott Béesbe, hogy ott a német-ősztrák

nunciussal magyarországi egyházi ügyekről tárgyaljon. Kíséretében volt Csiszarik
.Tános c. püspök és Jalsovszky Jenő. Csíszarík János, aki régi ismerőse vojt a nun
ciusnak, a megérkezés után- azonnal tájékoztatta a nunclust azokről a kérdések-ről,

amelyeket a magyar katolíkus ügyek kormánybiztosa tárgyalási alapul ajánlott.
Valfré dí Bonzó Theodor nuncius az előzetes tájékoztatás után is készséges volt a
tárgyalásra.

A targyalásnak - amely tehát az első hivatalos érintkezés volt a függetlenné
és önállóvá vált Magyarország és a Szeatszék között - a következő pontjat volta:k:

,,1. A ,kölcsönös diplomáciai képviselet helyreállitása Magyarország és a Va
tikán között.

2. Arra az időre -amíg a megválasztandó alkotmányozó nemzetgyűlés az 31
Iamforma kérdésében és az új államfő jogköI'ét illetően végleges döntést
nem hoz - modus vivendi kötése a Vatékánnaű az ősi főkegyúri jog épség
ben tartására és annak' időközi gyakorlására.

3. Magyar fönnhatóság a:l,att sürgősen önálló érseki tartományban való kap
csolása az eperjesi, munkácsí, hajdúdorogi rutén illetve görög szertartású
egyházmegyéknek.

4. A megváltozott viszonyoknak megfelelően a:lik:ailmasabb személyekkel fel
cserélni azokat a :lielvidéki püspököket, akiknek heJ.yzete a csehszlovák meg
szállás alatt nemcsak politikaiilag volt tarthatatlan, hanem akíknek távo
zását esetleg saját híveik és papságuk többsége is kívánni fogja."?

Valfré dr Bonzó Theodor c. érsek, bécsi nuncius a Monarchía nuneíusa volt
és amíg az önállóvá lett Magyarország új nunclust nem kap, ő volt az illetékes
képviselője a szcntszékí ügyeknek a Magyar Népköztársaság termetén is. A nun
cius egyébként iskolatársa volt XV. Benedek pápának és közvetlen baráti kapcsolat
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volt közöttük. Valfré dí Bonzó a pápai diplomácia idősebb korosztályához tartozott,
u.ditoréja azonban a fiatal Micara volt. A nuncius szívélyesen fogadta az önálló Ma
gyarország eísőküldöttségétés végigtárgyalta Persiánnal az előbb említett pontokat.
A tárgyalások során a főkegyúri kérdésben volt véleménykülönbség a két tárgyaló
fél közönt. A nuncius a fél éve életbelépett új egyházi törvénykönyvre hivatkozva
egy új kenkordátum megkötésének szükségességét-hangoztatta. A magyar népkor
mány képviselője a jogfolytonosság elve alapján csak modus vivendi életbelépte
tését javasolta. Persián jelentése szerint a nuncius kiie}tette és hangsúlyozta, hogy
a római apostoli Szeritszék a főkegyúri jogok gyakorlására a Habsburg dínaszelával
szerződést 'kötött, ha tehát a dinasztia elvesztette a trónt, akkor abban a szerzödés
ben foglalt jogokat és kötelezettségeket senkisem örökölheti a másik szerződő fél
nek, a Vatikánnak jóváhagyása nélkül."

E .kérdés körül élénk eszmecsere fejlődött ki és végűl is a nuncius arra kérte
Persiámt, hogy az általa kifejtett magyar közjogi felfogást latín vagy olasz nyeivű

iratban minél előbb küldje meg, hogy azt megfelelő kísérő [elentéssel eljuttathassa
Rómába.

Ami pedig a Magyar Népköztársaság és a Vatikán diplomáciai kapcsolatát iI
leU,e, arra vonatkozólag a nuncius megígérte, hogyha Károlyi Mihály kormánya a
római Apostoli Szeritszékhez jegyzéket intéz és kérni fogja a kölcsönös diplomáciai
képviselet felállítását, wkkor azt ő a maga részéről a legnagyobb jóindulattal tá
mogatní fogja XV. Benedek. pápánál. Persiánnak még azt is megígérte Valfré di
Bonzó, hogyha Budapesten nunciatúra lesz,-akkor ő fog eljönni Budapestre nun
ciusnak. Valószínűleg ez a kijelentése, ígérete és budapesti lakás után való érdek
lődése adott okot olyan feltevésnek, hogy amint Magyarország Illetve Budapest
lenne a központja egy sok nemzetiségű államnak, úgy lenne a budapesti nuncius
mintegy központi nunctusa a Magyarországhoz tartozó, autonómiával rendelkező

nemzetiségek, népcsoportok egyházi életének,
Bánmilyen szívélyes volt is a találkozás a nuncius és a kormánybiztos között,

Valtré di Bonzó nem közölte a kormánybiztossal azokat a határozatokat, amelyeket
továbbitott vagy saját hatáskörében hozott. így többek között nem beszélt arról,
hogya pannonhalmi főapát válasatását a Szeritszék a békekötés utáni időre halasz
totta és ezt közölte a pannonhalmí kormányzó perjellei. Ez 11 kérdés a főkegyúri

problémák kövébe tartozott és a nuncius az új egyházi törvénykönyvhöz tartotta
magát: a kenkordátum megszűnt, nem volt sem modus vivendi; sem új konkordá
tum még, tehát a Szentszék mímden .korlátozás nélkül egyedül az egyházi törvény
könyvelőírásait tanthatta szem előtt. A főkegyúri jogfolytonosság magyar elméle
tét nem tartotta magára nézve kötelezőnek.

Az 1918. december 6-ikJi bécsi tárgyalások után a magyar kormánynak kellett
volna megtennie a kezdeményező lépéseket a diplomáciai kapcsolatok felvétele ér
dekében. A kormányon belül azonban nem volt meg az egyetértés, mert a liberá
Ils-szabadelvű és a szociáldemoknata párt a diplomáciai kapcsolatok felvételének
kérdésében más álláspontot foglalt el, mint a Károlyi-párt, Az államapparátus csak
nagyon nehezen Iendüat munkába. A kultuszmínisatéríum működésében kevesebb
volt a zökkenő, mert annak kialakult keretei voltak, mégha új ága keletkezett is
a vkatclíkus ügyek kormánybiztosí hivatalával. A ikülügyminisZJtérium azonban
tuLajdonképpen még nem is működött. Károlyi Mihály volt a névleges míníszter
és Diner Dénes az ügyvezető államtitkár, de 1918. december 3-án azért kellett
Harrer Ferenc'nek hazajönnie a bécsi követség éléről, hogy megszervezze a külügy
minisztériu:mot. Ilyen körülmények 'között nem lehetett azt várni, hogy a diplo
máciai kapcsolatok felvétele rövidesen szóba kerülhet. 1918 decemberében egyedül
cl bécsikövetségünk működött rendesen. Voltak ugyan külügyí képviselőink Prá
gában és Bernben. valamint Berlinben is, de ezek inkább gazdasági és Ieszerelésí
kérdésekkel foglalkoabak. Ilyen ziláJ't állapotok között történhetett meg, hogy Cser
noch János hercegprímás november 28-án kelt levelére és a mellékletére csak de-
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oember 23-án válaszolt Károlyi Mihály nevében Baloghy Emő miníszterelnökségí
államtitkár. " ... A bécsi nuncius levelét a magyar külügymínisztéríumaalc küldöt
tem meg oly célból, hogy az érintett diplomáciai eljárást igénylő kérdések megtár
gyalása végett a szűkséges lépéseket megtehessern.

A magam részéről bátorkodom már most Bíbornok Hercegpr-ímás Urat arra
kémi, méltóztassék nagy befolyásával odahatni, hogy a nuncius úr által is érintett
diplomáciai összeköttetés Magyarország és a Vatikán között mihamarább létesít
tessék.

Az a szívélyes viszony, mely a Szeritszék és a Regnum Marianum között ős

időktől fogva fennáll, továbbá a bécsi nuncius úrnak meleg készsége, mely a fen
tebb említett jegyzékben megnyflvánul, remélnünk engedi, hogy miként 1000 évvel
ezelőtt a Pápa Őszentsége volt az, aki Magyarországot a Szerit Korona adományo
zásával a nyugati államok sorába s kuldúrájába bekapcsolta, most is áHarrni ön
állóságunkat - rnelyet jogosan kétségbe vonni soha sem lehetett - az alkotmány
formában tőrtént váLtozás után is éníntetlenül fennállónak tekinti, s veíünk, a fia
tal Népköztársasággal, mely a Szeritszékkel való viszonyában a régi hagyományokhoz.
hű kíván maradni, a diplomáciai összeköttetést megkezdeni szíves leend ..."9

Csernoch a kapobt választ sietett Bécsbe továbbítani, de erre már osak a kará
csonyi ünnepeket követően kerülhetett sor. Amint előbb a nuncius levelét küldte·
meg másolatban a minlszterelnöknek, úgy most a míníszterelnök levelének a má
solatát kütdí meg Bécsbe. A kísérőlevélben megjegyzi a bíboros-hercegprímás, hogy
a míníszterelnök levelének a hangja rnínden várakozással ellentétoen "molto, [orse
troppo gentile" (nagyon, sót' talán túlságosan nemes hangú) 10. Valóban. December
végén a hangulat az országban és a politikai vonalvezetés már sokkal inkább balra
tolódott a szociáldemokrata párt befolyásának előtérbe kerülése és a kommunista
párt megalakulása következtében, hogy az akkori Magyarországról, mint Regnum
Marianumról besrelni,rnár több mint optimizmus. ~nnElk ismeretében írta Csernoch.
hogy báranáképpen alakuljon Magyarország vezetése, a diplomáciai kapcsolatok lé-
tesítését mindenképpen szükségesnek tartja. j I •

Az 1918-1919 fordulója igen mozgalrnas volt. Csernoch János hercegprímás
már január 2-án felkérte Serédi Jusztíníánt, a későbbi hercegprímást, hogy kívá
natos volna, ha mielőbb Rómába utazna és személyesen tájékoztatná a Szentszéket,
Serédi Jusztinián, aki tevékenyeri részt vett az új egyházi törvénykönyv szerkesz
tésében. aJk1kor idehaza tartózkodott és a forradalmi eseményeknek mint tábori lel
kész szemtanúja volt. Serédi Pannonhalmáról 'keH válaszában készségesnek mutat
kozott az útra, de erre csak február vége felé kerülhetett sor, mert Csernoch aján
lólevele 1919. február 18-án kelt. 12

Amíg a Népkormány arra készült, hogy a diplomáciai 'kapcsolatok felvétele ér
dekében a Vatikánhoz intézendő Jegyzéket elkészítse, addíg Csernoch János herceg
prímás, Rott Nándor veszprémi püspök, Mikes Júnos szombathelyí püspök élénk
levelezésiben állottak a nunciussal és informálták őt a magyarországi helyzet ala
kulásáról. Eischer-s-Colbrie Ágost kassai püspök pedig személyesen is tárgyalt
Valfré dí Bonzó nuncíussal, amikor mint a cseheik áltffi megszállott Felvidék apos
toli delegátusa átvette megbízatását. Igy azután előbb Serédi Jusztinián, azután
pedig Fischer-Colbrie Agostkassaí püspök voltak azok, akik személyes információk
kal szolgálhattak Valfré dívBonzó nunciusnak.

A Berinkey~kormány döntése a diplomáciai kapcso latok felvétele ügyében

Az 1919 első napjaiban a belpolitikai küzdelmek is kiéleződtek. Miníszterek
váltak ki a Károlyí-kormányból és végül január H-én a kormány lemondott. Ez a
hónap azzal telt el, hogy a kormányalakítás foglalta le a pártok erejét. Harrer Ferenc
tovább szervezté és ép~tette ki a külűgymínisztérium szervezetét, A belpolrtíkaí küz-
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delrnek .követkczményc volt, hogy bár a Károlyi kormány lemondott és Berinkey
Dénes lett a míniszterelnök, a kormány ülésein továbbra is Károlyi el
nökölt és a külűgymínísztériumban is fenntartotta magának az irányító szerepet.
1\ minísztcrtanúcson sorrakerülő napirendi kérdésekben továbbra is Károlyi akarata
érvényesült. A január ll-én lemondott Károlyi kormány helyébe [ép6 Berinkey
kormány már január 19-éln szétválasztotta a Vallás és Közoktatásügyi minísztériu
mot. Közoíctatásügyi rrúniszter lett a szocíáldemokrata Kunfi. Zsigmond és vallás
ügyí minisztcr Vass János egri születésű ügyvéd, képviselő, volt közélelmezési állam
titkár. Persián Adám, a katclíkus ügyek Jcormánybiztosa a vallásügvi rninísztéríum
állarntitkára lett. Még ki sem alakult a külügymiriisztérium szervezete és máfis egy
új minisztériumot, a vallásügyit kellett megszervezni, Ez megint csak időbe került.
Ilyen körülmónyek között nem lehet csodálkozni azon, hogy 1919. február 12-én
Vass János így ír Csernoch hercegprímásnak :

"Tudomásomra jutott, hogy Főmagasságod már november hóban a magyar
népköztársaság megalakulása után Valtré di Bonzó bécsi nuncius közléséből arról
értesült, hogy az Apostoli Szentszék kész hajlandósággal venné a magyar népköz
társaság olyan lépését, hogy a hagyományos jó viszony a magyar állam és az apos
toli szemtszele között változatlanul fennálljon és az átalakulásnál változást szenvedő

ügye}: ben a megbeszélések fonala vétessék fel. Főmagasságod - úgy értesülök 
erről a magyar kormányt akkor értesítette is.

Minden további lépés megtétele előtt mírrt a vallásügyeknek minisztere ponto
san óhajtanám ismerni a nuncius közlését, Főmagasságodnakaz akkori magyar kor
mányhoz küldött értesítését, egyrészt, hogy amennyiben Főmagasságod az akkori
kormánytól még nem kapott volna viszontértesítést, ez az ügy érdemére ne adjon
félreértésre okot. Ellenkezőleg a legnagyobb készséggel és gyorsasággal szándéko
zom az ügy fonalát felvenni s azért kérem Főmagasságodat, méltóztassék az ante
aktá'kat esetleg másolatban rendelkezésemre bocsát;ani."i:J

Nem solekal azután, hogy Vass János megkapta Esztergomból a diplomáciai
kapcsolatok fél vételére vonatkozó iratokat, a vallásügví míníszter Béesbe utazott,
hogy ott a nunciussal szamos problémát tisztázzon. E február végi utazáshoz kí
séretül vitte magával Csiszartk János c. PÜSpŐk0t, Persíán Adárnot, a Imtolikus
ügyek volt kormánybiztosát, Breyer Istvánt, a későbbi győri püspököt. mint a val
Iasügvl mirsisztérjurn I. ügyosztályánaik vezetőJét, Kisfaludy Kálmán míníszterí ta
nácsost és Vass Józsefet, a későbbi kalocsai nagyprépostot és míntsztert, mint a
vallásügyí mí niszter személyes egyházjogi tanácsadóját. A küldöttség a Magyar
Népköztársaság megalakulását jelentette hívatalosan és azt vitatta Bécsben újólag,
hogyaNépkormány a főíccgvúri kérdések tekintetében a jogfolytonosság alapján
811. Valtré dí Bonzó újra csak azt mondta, amit decemberben, hogya magyar kor
mány kérje a Szeritszéktől a diplomáciai kapcsolatok felvételét, I,

A Minisztcrtanács mégis .csak akkor foglalkozott formálisan ezzel a kérdéssel
amikor Channant Oszkár bécsi követünk Rómában az olasz kormánnyal folytatott
tárgyalások ideje alatt arról értesítette a külügymínísztéríumot, hogya Vatikán Bu
dapesten nuncíatúrát akar létesíteni. Ezt Harrer Ferenc jelentette 1919. március
G-án a Mirrisznertanácsnak. A mínisztertanácst jegyzőkönyvek alapján 'kitűnik, hogy
az értesítést "Károlyi Mihály köztársasági elnök úr örömrnel fogadja. Ha megta
gadjuk, a választásokra való tekintettel a kormánynak kellemetlen volna, mert pro
vokálná a katolikusokat." A "szociáldemokrata párti Kunfi Zsigmond közoktatás
ügyi miniszter "attól tart, hogya nuncius szervezett centruma lesz a köztársaság
ellenes palitikának."

A Károlyí-pártí .Juhász Nagy Sándor Igazságügyminisztor "külpolitikai előnyt

lát benne a katolíkus többségre való tekintettel is."
A Jiberális-szabadclvű Szende Pál pónzügymi.nisztor "ellenzi a pápával való

diplomáciai összeköttetést, mert belső szempontból rontaná a helyzetet."
A szocláldcmokrata párti Garami. Ernő kereskedolmi miníszter "nem' tartja sze

renesésnek. hogya magyar népköztársaság elsősorban a pápával kerüljön diplo-
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;máciai viszonyba, amelynek sehol sincs képviselője. Szerinte, ha nem is elutasító;
lag, de halasatólag ke~l kezelni az ügyet."

Kunfi Zsigmond másodszor is hozzászól és "belemegy abba, hogy jöjjön ide
'valami míssio a pápától, de ne követ."

"Károlyi Mihály köztársasági elnök úr indítványárautasítják a külügvmínísz
tériumot, hogy puhatolódzék az iránt, hogyan fogadná a pápával való diplomáciai
,öss2JekötltetJést az entente és elsősorban a Quirinál."j5

A magyar külügyminíszbóríum időközben, úgy tűnik, újabb és megnyugtató
értesüléseket 'kapott a Vatikánnal való diplomáciai kapcsolatok felvételének ügyé
ben, mert a Minisztentanács 1919. március 17-i ülésének jegyzőkönyve a követke
zőket rnondja:

"Károllyi Mihály köztársasági elnök úr indítványára a minisztertanács tudo
másul veszi Charmánt Oszkár követnek Rómában folytatott diplomáciai tárgyalá
sainak eredményét. TudomásUll veszi, hogy a Vatikán kész volna a bécsi nuneia
túrát áthelyezni Budapesbre, ha a magyar kormány ez irányban kívánságát kifejezt

A magyar kormánya nunetust kész fogadnl."!"

Míndez akikor történt, amikor - ugyancsak a jegyzőkönyvek tanúsága sze
rínt - már érlelődik a Berinkey kormány bukása, és Szende Pál a Miníszterta
nácson azzal indokolja a tis7rtJa szocíalísta kormányt, hogy: "A polgárság megbukott
ennek le kell vonni a konzekvenciáit." A jegyzőkönyvvezető szokásszerínt hozzá
teszi, mint határozatot: "Tudomásul szolgál.t"?

Nemcsak a polgárság, de vele a polgári demokratikus forradalom is megbukott,
és 1919. március 21-én átadta helyét a Tanács Köztársaságnak.
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UTCA ESŐBEN

Az eső tükörré mered
nyüzsög megannyi kártYfL
egy egésznek tűnő felek
képletes két világa

a talp fölött s a talp alatt
·a lábak arcok ikrek
kettéosztott a pillanat
meghasonlik az ihlet

bizonytalan híg ragyogás
burkolja be a sorsot
két ,külön rend az egy s a más
éles és elmosódott

mindenki önmagám lép
ugyanarra a pontra
pőrén mutatja a gyökerét
most az életfa lombja

mely talajtalan rögbe nő

szétfolyó csillogás ba
s öntözi két ég gyöngyöző

csillagcsepp-miriádja

Bittei Lajos
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