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A MAGYAR KATOLIKUS PAPSÁG
A SZABADSÁGHARCBAN

Az 1848-49-es polgári forradalom és nemzeti szabadságharc küzdelmeiből

a magyar katolikus papság is hősiesen kivette részét, ez azonban nem ment
át a köztudatba. mert aránylag kevés munka foglalkozik a témávaí ; amelyik pe
dig tárgyalja, az vagy áínalánosségban mozog, vagy - ha nem is szándékosan 
túl kicsire méretezí a katolikus egyház szerepét, és a szabadságharcban aktíve
reszt vevő papok számát. Ezért szeretném, amennyire a rendelkezésre álló torrá
sok Iehetővé teszik, néhány számadat tükrében bemutatni a magyar klérus reális
szerepét,

Adataimat elsősorban a Primási Lebéltár Scitovszkyaktáinak még nem pub
likált egyik, a "Categoria 21, 1417-es csomó" jelzettel ellátott ügyiratgyűjtemé

nyéből merítem. Az itt található iratok tartalmazzák többek közt azokat a püs
pöki és rendfőnöki jelentéseket, melyeket az ordináriusok Scitovszky prímás ú~tal

1850. március 7-én kibocsátott rendeletére beküldöttek. Ebben a prímás a követ
kező kérdésekre kért feleletet:

Alattvalóik közt voltak-e olyanok, akik a Ilázadók kiizt fegyvert fogva a há
borúban meghaltak, vagy elfogták és itélethozatal után kivégezték őket. és kik
voltak ezek?

Papjaile közül kik azok, akik a lázadók táborát követL'e még nem tértek 'Vissw
és hol rejtőznek?

Ezek közül kik ellen [oqtuuitositottak: katonai birósági eljárást, kik azok, aki
ket már elítéltek, ítélettel börtönbe zártok, és mennyi időre s7ól az itélet?

Kiket soroztak be a császári hadseregbe és ezek jelenleg hol tartóz/codna/:"
A kérdésekre az ordináriusok par héten belül válaszoltak, a rendelkezésükre

alló tényeket, adatokat lelkí ísmererescn felsorolva.
Másik levéltári Iorrásom az: VHtj-19-es hadügyminisztérium hadlelkészi osz

tályának eddig még fel nem dolgozott anyaga (Országos Levéltár: H. 36. 1. csomó).
Elsősorban ezek alapján - de a temával foglalkozó más munkákén is - há

rom tényre mutatok rá:
1. a magyar katoíikus papság viszonylagosan nagfjaránijú rés.zvételére a f('qy_

L'eres harcokban;
2. a szabadságharc eddig még ismeretlen papi vértanú hősrire; és a ezntiei

sáqtuirc idC'ológiai támogatásánal;; még e/iUfJé i el n('m becsiilt jdentőségé/'c,

Fegyverrel és kereszttel a szabadsagért

Köztudomású, hogy az egyh:iz:jog meg tilt ja papjainak a fegyver viselését, él

fegyveres harcokban való részvételt, és aki ilyesmibe keveredve e1111.1el't öl vazv
megsebesít, egyházi büntetésben részesül. Ez a törvény sok papot visszariasztott
attól, hogy fegyvert ragadjon. De sok klerikus szívében nagyobb volt a hazafias
lelkesedés, mint a törvények visszatartó ereje. Sokan pedig úgy óreztók, ez az
előírás nem kötelezi ők.et, mcrt jogos önvédelemről van szó, A szabadságharc
egyházi résztvevőivel fo;,;'lalkozó művek név szerint legfeljebb 20-:30 fegyvert Ior-,
gató papot említenek meg. A rendelkezésünkre álló adatok szerínt azonban legalább
négyszer annyiról. biztosan HO-ről, .58 világi és 52 szerzetes papról lehet kimutatni,
hogy fegyverrel kezében küzdött a nemzet jogaiért. A szerzetesrendek közül a leg
több katona a piaristák és a ferencesek közül került ki. 23 piarista tanár és 21
ferences atya lett katona. Az egyházmegyék közül a legforrndalmibb az erdélyi,
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a kalocsai és a csanádi volt. A kalocsai egyházmegyéből 12, a csanádiból 9, az
erdélyiből 6 felszentelt papról tudtam személy szerínt megállapítani, hogy fegy
vert fogott. Erdélyben azonban jóval nagyobb lehetett a katonáskodó papok szá
ma. Ez tűnik ki Szentkatolnaki Bakk Endre tanulmányából. melyet 1902-ben tett
közzé, tehát akkor, amikor még sok szem- és fültanú élt. Az erdélyi r. kath. világi
és szerzetespapsáq az 1848-49-iki szabadságharc alatt című tanulmánvában a 10.
lapon a következőket olvashatjuk: "A pap, aki öl a háborúban, suspensus, a kle
rikus írregularis. Hogy ettől rnegszabaduljon, dispensatio kell! Ilyen dispensatiót,
mint egyesek állít ják, Erdélyből rnírrtegy 150-en kellett, hogy kérjenek." Ha ennek a
számnak csak a felét fogadjuk is el, akkor 179 felszentelt papról állíthatjuk, hogy
fegyverrel védte hazáját. Ez a szám, ha figyelembe vesszük a fegyverforgatás
egyházi tilalmát, továbbá azt a nemcsak egyházi, de hazafias kötelességet is, mely
a lelkipásztort arra kötelezte, hogy erkölcsi támaszként hívei mellett maradjon,
viszonylag jelentősnek mondható.

A fegyvert forgató klerikusok száma még jobban megnövekszik, ha a pap
ságra készülő kispapok szerepét vesszük szemügyre. Ezzel kapcsolatban azonban
nemhogy pontos, de még megközelítő számadat sem áll rendelkezésünkre. Pár
kivételt Ieszámítva, becslésekre kell szoritkoznunk. Becsléseinket a következő té
nyekre alapo.chatjuk : Ambruss József A paphonvédek albuma című könyvében a
102-ik Iapon írja: "A temesvári papnöveldéből az összes kispap, szám szerint 64
belépett a magyar hadseregbe." Szentkatolnaki Bakk Endre a már említett tanul
mányában pedig (8. lap): "Az erdélyi papnövendékek közül azonnal a nagyobbik
része hol nemzetőr, hol honvéd l-ett és a mozgalom terére lépett."

Ezek az utalások arra mutatnak, hogy a papnövendékek jelentős része lelke
sen sietett a magyar szabadságharc védelmére. Ha pedig még azt is figyel-embe
vesszük, hogy a magyar kormány rendeletileg kötelezte a kispapokat, hogy vo
nuljanak be katonának, akkor nem túlzott az a becslés, amely szerint a kispapok
nak legalább egyharmada eleget tett a magyar kormány parancsának.

Az 1842--43-as Universalis Schematismus Ecclesiasticus adatai szerint körül
belül 1000 volt azoknak a kispapoknak a száma, akik a szabadságharcban komo
lyabb szerepet betöltő egyházmegyéknek voltak tagjai. Ha a fegyverrel harcoló
egyházmegyes kispapokhoz hozzávesszük a szerzetesrendek körülbelül 65 kispap
honvédjét. akkor legalább 400-ra becsülhetjük a katonai szelgálatra bevonult
kispapok számát. Ezeknek az adatoknak birtokában érthető, hogy a nagyszombati
vikáríatusban a nagyarányú jelentkezés miatt az érseki helynök kérte papjait,
hogy tartózkodjanak a katonai belépéstől, mert leülönben kerüdetük pap nélkül
marad.

A haza fegyveres védelmét támogatta a tábori lelkész is, aki a csaták előtt

lelkesített, a sebesülteket, haldoklókat a vallás vigaszával látta el, és ha kellett,
a keresztet magasba emelve az első sorban vezette rohamra a sereget. A had
ügyminisztérium hadlelkészi osztályának 1349 júniusi kimutatása 63 tábori lelkészt
tartott nyilván. Ebből 52 volt katolikus. A kimutatás megjegyzi, hogy csak azok
nak a nevét sorolja föl, akikről a hadlelkészi osztálynak hivatalos tudomása
van (Orsz. Levéltár: H. 86. 1. csomó.). Sok pap csak a szabadságharc egyes sza
kaszában működött tábori lelkészként. Utána vagy honvéd lett, vagy visszament
előbbi lelkészi állomáshelyére. Ezeknek a nevét nem hozza a hivatalos kimutatás.
De azoknak a nevét sem, akiket nem a hadügyminisztérium hadlelkészi osztályá
nak vezetője nevezett ki, hanem valamelyik tábornok, aki az ország távolabbi
vidékén irányította a hadműveleteket, és a lelkészi kinevezést nem jelentette be
a hadlelkészi osztálynak. Ezért a hivatalos kimutatásból hiányzik 21 világi és 16
szerzetes papnak a neve. Tehát nem 52, hanem 89 katolikus pap működött tábori
lelkészként a függetlenségi harc folyamán. Ebből 66 volt világi, 23 pedig szerzetes
pap. A győzelmes áprilisi hadjárat után tömegesen nyújtották be kérvényeiket a
magyar papok, hogy tábori Lelkészi kinevezést nyerjenek. A hadügymínísztéríum
iratai 17 kérvényező pap nevét említik meg, akiket mind azzal az indoklással uta-
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sitottak vissza, hogy kérésük nem teljesíthető, rnert a tábori lelkészi állások már
be vannak töltve. Ha ezeket is a tábori lelkészek kategóriájába sorolj uk, akkor
név szerint kimutathatóan 106 katolikus tábori lelkészről van tudomásunk,

A szabadságharc papi vértanúi

A papi vértanúkat három csoportba oszthatjuk. Az egyik a csatatéren hősi

halált halt papok, a másik az ellenség által kivégzett lelkészek csoportja. A har
madik kategóriába azokat sorolhatjuk, akik honvédként. lelkészként vagy rabként
kórházban, börtönben vagy menekülés közben áldozták föl életüket a hazáért.

Répássy Flóris premontrei paptanárnak és Hoky István rozsnyói egyházme
gyés líceumi tanárnak hősi haláláról megemlékeznek a szabadságharccal foglalkozó
tanulmányok. Több munkában olvashatunk Bacsinszky Mihály, Fodor Nándor,
Opriss János görög katolikus kispapok, továbbá Kralényí Albert és Sziráki Me
dárd ferences teológusok hősi haláláról. Az ordináriusi jelentésekből Répássy és
Hoky halálán kívül még egy szerzetesnek, Schmiedt Domonkos irgalmasrendi test
vérnek haláláról szerezhetünk tudomást. Bartha Márton erdélyi III. éves teológus
Szászsebes melletti hősi haláláról pedig Szentkatolnakí Bakk Endre tesz említést
a már idézett cikkében. E 9 hősi halott azonban valószínűleg csak egy része a
csatában elhunyt papoknak, elsősorban papnövendékeknek. A kispapok nevét nem
tartották annyira számon, mimt a felszenteltekét. A hortvédség soraiban is civil
emberként szerepeltek. Jogos tehát a feltevés, hogy több kispap ismeretlenül
pihen valamelyik jeltelen tömegsírban.

A szabadságharc papi vértanúi közé kell sorolnunk azt a 8 lelkészt is, akiket
az ellenség kivégeztetett vagy ítélet nélkül megölt. Az osztrák vészbíróság által
halálraítélt és kivégzett Gasparich Kilit ferences, Mansbarth Antal, Streith Miklós
székesfehérvári egyházmegyés, Gonzeczky János szatmári egyházmegyés és Mé
száros Dániel esztergomi egyházmegyés papok neve általában közismert. Több
szerző egymástól átvéve .ernfíti meg Jellasics állítólagos Zala megvei kegyetlenke
dcsét, Jellasics a rédicsi plébánost megcsonkíttatta, a letenyei és szemenyei papokat
pedig agyonkínoztatta. Ez az állítás azonban nem felel meg a valóságnak, Tuboly
Péter rédicsi plébánosnak, mínt a helyi feljegyzésekből megállapítható, nem tör
tént baja. Létenyén 1848-ban Balogh Péter volt a plébános és Agoston József a
káplán. Ha agyonkínoztatta volna valamelyiküket is Jellasics, a későbbi schema
tisrnusokból hiányoznek a nevük. Malles Ferenc szemenyel plébánossal együtt azon
ban nemcsak az élők, de az aktív plébánosok közt szerepelnek a szabadságharc
leverése utáni schematísmusokban,

A szombathelyi ordinárius egyáltalán nem tesz említést ezekről az állítólagos
kegyetlenkedésekről. Hasonlóan nem hozza Novák Mihály sem Zala vármegye az
1848-49. évi szabadságharcban című tanulmányában. Csak azt írja, hogy a kör
nyékbeli papság elmenekült. Gasparich Kilit ferences atya járt le a rátkai hegy
ről időnként misézní a pap nélküli községekbe. Legtöbbször Létenyén rnondott
szentmisét. Dél-Zalában tehát egy papot sem ölt meg az ellenség. Erdélyben azon
ban három papi életet is kioltottak a nemzetiségek közti küzdclmek. P. Szabó
Sámuel alvinci ferences házfőnök a város lakóinak kérésére Rácz Sámuel nyug.
császári Iovaskapitánnyal és katonai kísérettel a gyulafehérvári császári katona
ság parancsnokához indult 1848. október 21-én, hogy segítséget kérjen a fenyegető

román támadás ellen. Útközben, Váralja Maros menti községben a román felke
lők megtámadták őket, A házfőnököt és a kapitányt megölték. Hasonlóan tragi
kus P. Kopasz Patricius sárpataki ferences adminisztrátor és P. Bartos Anaklét
ferences lelkész esete is. Mindkettőt 1848 őszén ölték meg a román felkelők.

A szabadságharc papi vértanúinak harmadik csoportjába azok tartoznak, akik
a szabadságért folytatott küzdelem során. kórházban vagy rnenekülés közben,
illetve a hazafias tevékenységük miatt elszenvedett fogságban fejezték be földi
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pályafutásukat. Fogságban halt meg Szekeres György kalocsai, Csóka Sándor
esztergomi és Újvári József pécsi egyházmegyés plébános. Esetüket Hermann
Egyed A magyar katolikus papság az osztrák katonai diktatúra és az abszolutiz
mus idején című igen alapos munkájában elmondja. Ugyancsak felsorolja a Kos
suth proklamációk és dollárjegyek terjesztéséért 1854-ben elfogott nyolc minoríta
ferences meghurcoltatását. Ezek közül hárman: Kosztka Libor házfőnök-plébános,

Zetykó Kelemen és Csüdör Tamás gimnáziumi tanár részben a pesti, részben a
bécsi katonai börtönben halt meg. Nagy Emil ferences kispapról, aki a szőnyi

sáncok bevételekor kapott sebeibe halt bele a komáromi kórházban, Ambruss Jó
zsef emlékezik meg Paphonvédek albuma című könyvében. Kevésbé ismert a
kiváló piarista tanár, Hanák János halála. Hanák a szőregi vesztes csata után
menekülés közben koleraban halt meg Kricsova községben. Két lelkésznek a
nevét csak a Scitovszky akták emlitik meg. Bcsgay Lajos veszprémi egyházme
gyés tábori lelkész Komáromban ragályos betegségben hunyt el, Eismann Miklós
erdélyi egyházmegyés tábori lelkész pedig a zsibói felbomlás alkalmával, rníkor
Kazinczy tábornok az oroszok előtt letette a fegyvert, koleraban halt meg. Ezek
szerínt 10 lelkész, illetve kispap áldozta életért a hazáért börtönben, kórházban,
vagy menekülés közben. Összesen pedig 27 pap adta életét a magyar szabad
ságért. Ehhez a 27 klerikushoz azonban hozzászámíthatjuk azt a 16 lelkészt is,
akit az osztrák vérbíróság először halálra ítélt, majd hetek vagy hónapok múlva
a halálos ítéletet hosszabb-rövidebb ideig tartó fogságra változtatta. Hozzásza
mithatjuk, mert ők is átélték a halálfélelem borzalmait.

A szabadságharc ideológiai támogatása

A fegyveres harc és életáldozat mellett nem kevésbé jelentős az a szerep,
melyet a katolikus papság a függetlenségi harc szellemi, erkölcsi támogatásában be
töltött.

A magyar püspökök közül többen, különösen Bbner László nagyváradi és
Rudnyánszky Józse! besztercebányai püspök, hősiesen helytálltak. Főpásztoraink

szereperől aránylag már sokat írtak. Az alsópapság magatartásáról azonban már
kevesebb szó esett. Ezért erről bővebben kell beszélnünk. Akadt sok olyan egy
házi férfi, akit a függetlenségi harc idején a magyar hatóságok meghurcoltak,
hazafiatlansággal gyanúsítottak, Ezek közül bizonyára voltak többen, akik az oszt
rákokhoz húztak, különösen az idegen nemzetiségűek közül, De hogy a látszólag
hazafiatlan papok többsége félreértés vagy kényszerhelyzet áldozata lett, ezt elfo
gadhatjuk, ha szem előtt tartjuk a papbarátnak egyáltalán nem mondható, radi
kális Madarász József megállapítását: "Alig volt két tűz közé szorítva annyira
bárki is, mint a lelkészek és a tisztviselők. Néha ellentétes rendeleteket kellett
\ olna teljesíteniük, pedig jó hazafiak voltak" (Hermann: i. m. 20.). Ilyen helyzet
ben, amikor egyik nap vagy egyik órában a magyar fél, a következő órában az
osztrák kényszerítette a papot saját kiáltványának felolvasására, saját parancsá
nak betartására, amikor talán ugyanaznap kellett megvendégelnie az osztrák,
majd a magyar tiszteket, sokszor szinte lehetetlen volt úgy viselkednie a papnak,
hogy elkerülhesse a hazafiatlanság gyanúját. A magyar papság nagy része azon
ban ebben a helyzetben is megállta a helyét, és magatartásával, szavával felbe
csülhetetlen szelgálatot tett a haza ügyének. Ennek az ideológiai támogatásnak
nagyságát különösen két tényből mérhetjük le: a szabadságharc erkölcsi támo
gatásáért elítéltek nagy számából, továbbá a papságnak a végveszélyben meg
mutatkozó magatartásából.

Hermann Egyed már többször idézett művében 229-re teszi az eljárás alá vont,
meghurcolt papok számát. Jogosan jegyzi meg: "Csak végig kell néznünk a vád_o
iratok egyszínű, szinte szürke során: egy-két fegyverforgatástól eltekintve, mást
mínt proklamácíók kihirdetését, Te Deum tartását, könyörgő körmenetek veze-

163



tését, jótormán keresve sem találunk bennük." (I. m. 81.). Ezzel a megállapí
tással egyetérthetünk. De a megadott számot jelentős mértékben fel kell emelnünk.
A Scitovszky akták 1417-es ügyiratcsomója, Gál István piarista tanár, Szentkatol
naki Bakk Endre cikkei s egyéb, kéziratban lévő tanulmányok alapján legalább
300-m kell becsülnünk az egyházi vagy világi eljárás alá vont felszentelt
papok számát. Az említett forrásokban, illetve tanulmányokban mintegy 70 olyan
papnak a neve és esete szerepel, akikről és amelyekről Hermann Egyed nem tesz
említést. Jellemző, hogy a meghurcolt papok negyede két egyházmegyéből, a
csanádiból és az erdélyiből került ki. Ez a háromszázas szám azonban még ko
rántsem meríti ki a magyar ügyet aktíve támogató lelkészek teljes létszámát. 80k
sok adat rejtőzik még a plébániák, a rendházak házi krónikájában és a levél
tárak aktáiban. Talán néhány százzal még több lenne a meghurcolt papok száma,
ha három tényező nem sietett volna segítségükre.

Az egyik: aránylag kevés áruló, feljelentő akadt. aki feladta papját. A szín
tiszta magyarlakta falukban. hacsak a lelkésznek nem volt személyes ellensége.
ritkán történt bántódása. A másik: az egyházi elöljárók míndent megtettek. hogy
alattvalótkat kirnentsék, illetve elhallgassák azoknak a "vétségeit". akiknek haza
has magatartása még nem jutott a hatóságok tudomására. A harmadik: az oszt
rák tábornokok közt is akadtak jóíndulatúak. akik a tőlük telhető legnagyobb
tapintattal kezelték a kompromittált papok ügyét. Ezek közül a legismertebb a
temesvári katonai kormánvzónak, Meuerhoiicr tábornoknak a magatartása. Fábrv
Zoltán csanádi káptalani helynöknek azt ajánlotta, hogy a veszélyben forgó pa
pokat igyekezzék minél előbb egyházi bíroság elé idézni. Az ariÍny}ag envhe egy
házi ítélet aztán sok papot megmentett a börtöntől.

A magyar papság erkölcsi támogatása különöscn a végveszelv idején mutat
kozott meg. Ilyen végveszély fenyegette a magyar",~,wt 1848 decr-mberóben, amikor
megindult az ellenség koncentrált támadása. Görgey visszavonulása következ
tében WlndischgratzeIőtt nyitva állt az út a magyar főváros felé. Ekkor írta.
a nagy bencés költő Czuczor Gergely Riadó círnű költeményét, mely 1848. de
cember 21-én jelent meg a Bajza szerkesztette Kossiüti Hír/apjá-ban. Az ellenál
lásra buzdító költeménvre a tömeg azonnal felfigyelt. Külön lapokra nyomtat
ták, másolták, kézről-kézre adták, refrénje átment a köztudatba. mint a Nemzeti
dalé. Legfőbb jelentősége és hatásának titka. hogy akkor tüzelt ellenállásra. ami
kor a nemzetnek erre a Legnagyobb szüksége volt. Ezekben a kritikus időkben,

amikor a kormány kénytelen volt áttenní a székhelyét Debrecenbe, a magyar
papság nem menekült, hanem a helyén maradva a végsőkig való kitartásra buz
dította híveit. Amikor pedig 184!J nyarán a legvé~~ső katasztrófa fenyegette a ma
gyarságot, a papság szavára ujabb ezrek és ezrek siettek a haza védelmére. Erre
találunk bizonyítéket például Novák Mihály már idézett tanulmányában: "A Zala
megvel népfölkelők nagy csapatokban men tek Kanizsa és Letenye f.elé. A na
gyobb falvak és plébániák népfölkelőit papjaik vezették. Nagyrészt Kanizsári
gyülekeztek, de kiderült, hogy nincs elegendő Iegvverük, lőszer-ük, ágyújuk. Úgy
szólván fegyvertelenek. Fegyver hiúnyában a nagyszerűen induló mozgalorn fel
bomlott. Az ezer és ezer, papjai által harr-ra tüzelt magyar paraszt kénytelen volt
hazamenni" (201. lap).

A magyar papság tehát megtelt'C'o tőle telhetőt. Fegyvert. lőszert gyártani,
ágyút önteni, katonai kiképzést adni már nem tudott, a katasztróf'át meg nem állít
hatta. De amit tett, arra mindig büszke lehet. Hazaszeretetét legbeszédesebben a
számok igazolják. Legalább hatszáz pap és papjelölt fegyverrel a kezében védte
a magyar szabadságot. Míritegy száz tábori lelkész kereszttel, szavával, bátorsá
gával lelkesítette a honvédeket. Majdnem ötvenen életüket áldozták hazájukért.
Legalább háromszázat pedig meghurcoltak a magyar ügy erkölcsi támogatásáért.
Bzer körül mozog tehát azoknak a klerikusoknak a száma, akikről megállapítható,
hogy rninden erejükkel a magyar haladásért küzdöütek.
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