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A szeretet prímása: Csemoch János

Elődje, a tudós Vaszary Kolos, valósággal belerokkant azokban a terhekbe, ame
lyek a hazai egyház kormányzásával hárultak rá. Nem volt vezetésre termett
alkat, hiányoztak belőle azok a képességek és készségek, amelyek igazi irányí
tóvá és útmutatóvá tehették volna. Habozott, késlekedett, egyes megnyilatkozá
sait és az egyházpolitikai harcokban tanúsított óvatoskodását a Vatikán sem
nézte jó szemmel. Zavart keltett lelki egyensúlyában az a merénylet is, melyet
egyik elbocsájtott munkatársa kísérelt meg ellene a 90-es évek elején, s amely
csak azért nem járt végzetes következményekkel, mert Kohl Medárd élete koc
káztatásával vetette közbe magát. Vaszary inkább a teljes visszavonulást válasz
totta. Távol tartotta magát a közélet eseményeitől. betegségére hivatkozott
olyankor is, amikor országos események történtek, s egyházunkat mindenkép
pen első emberének kellett volna képviselnie. Egyházmegyéjében is egyre rit
kábban fordult meg, segédpüspöke bérmált, szentelt helyette. Ó inkább Balaton
füreden tartózkodott, s egyre eltökéltebben szeretett volna megszabadulni címé
től, rangjától, s erről az elhatározásáról mind kevesebben igyekeztek lebeszélni.

Hogy a Lélek kegyelme szorongattatásaiban soha nem hagyja el az egy
házat, mi sem bizonyítja inkább, mint hogy ebben a felhőtlennek. egyszerű

nek aligha nevezhető helyzetben olyan személyiség kezébe került a magyar
katolikus egyház kormányrúdja, amilyen Csernoch János volt. Olyan korban
állt az egyház élére, amely mind fenyegetőbbenmutatta a romlás jeleit. A
hagyományos európai kultúra látszólag végnapjait élte, hanyatlása nyilván
való volt, a sokáig szilárdnak hitt kormányzó életértékek hitele kétségessé
vált. Az első világháború és Trianon akkora megrázkódtatást okozott egyhá
zunk életében, amilyenre története során kevés példa akad. Csernoch János
nak elszegényedett, javainak, intézményeinek tekintélyes részétől megfosz
tott egyház kormányzása és újjáépítése jutott osztályrészül, s ő, aki oly köny
nyen foglalhatta el Vaszary megüresedett prímási székét 1913-ban,
egyházkormányzásának utolsó nyolc évében emberfeletti nehézségekkel
küszködött.

1852-ben született. Ötödikes gimnazista korától az esztergomi bencések
irányították fejlődését.1868-ban pedig szeminarista lett. Simon hercegprímás
Bécsbe küldte teológiát hallgatni, s 1874-ben két szigorlat letétele után érke
zett haza. 1874-ben szentelték pappá, s bár professzorai azt javasolták a prí
másnak, hogy Rómában képeztesse tovább, ő Felsőradosra küldte káplánnak,
majd a fővárosba helyezte. Itt bontakozott ki írói tehetsége. Kivált Hornig
Károllyal, a Religio szerkesztőjével, utóbb esztergomi prímási irodaigazgató-
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val alakított ki bensőséges baráti kapcsolatot, de tanulmánnyal jelentkezett
az Uj Magyar Sionban is. A prímás állandóan figyelemmel kísérte fejlődését,

s amikor elérkezettnek látta, levéltárossá és szertartóvá tette. Amikor Hornig
veszprémi püspök lett (1888), ő vette át az irodaigazgatói tisztet mint Simon
belső embere. Vaszary Kolos kinevezése után Csemoch János átvette a főszé

kesegyházi plébániát.
Az egyházpolitikai harcokból tevékenyen vette ki részét mint az Esztergom

cikkírója. Bár az 1896-os képviselőválasztáson Prohászkához hasonlóan meg
bukott, 1901-től bejutott a parlamentbe. Fontos beszédeket mondott el, de a
közszereplésért ő sem lelkesedett, s a tisztségeket is elhárította magától, jól
lehet Majláth Gusztáv Károly többször is nógatta, hogy vállalja el a szatmári
egyházmegye kormányzását. 1908-ban mégis csanádi püspökké szentelték,
és ettől kezdve példaadó lelkiatyja lett egyházmegyéjének. Innen került 1911
ben Kalocsa érseki székébe, s hamarosan nyilvánvaló lett, hogy a legkénye
sebb kérdésekben is okos, nyugodt tárgyalópartner, mindenképp méltó he
lyettese Vaszarynak. 1913. február l-jén aztán beköltözött az esztergomi ér
seki palotába, immár mint a hazai egyház első embere.

Trianon után egyházmegyéje birtokainak háromnegyed részét elveszítette,
plébániáinak négyötöde került idegen fennhatóság alá. A Vatikán támogatá
sában reménykedett, de Gasparri bíboros lehűtötte reményeit. Nem szűnt

meg külföldi egyházi tisztségeket viselő barátait ostromolni, hogy tekintélyü
ket és befolyásukat latba vetve segítsék a magyarságot, mely Trianon miatt
szinte jóvátehetetlen veszteségeket szenvedett.

1924-ben ünnepelte pappá szentelésének félévszázados jubileumát. Ez al
kalommal XI. Piusz pápa is köszöntötte, a kormányzó pedig a magyar ér
demrend nagykeresztjét adományozta neki. 1926-ban, már betegeskedve in
dult a chicagói Eucharisztikus Világkongresszusra. Amerikában is igyekezett
barátokat, jóakarókat szerezni a magyarság ügyének. (Hajóútjáról igen érde
kes beszámolót jelentetett meg titkára a Magyar Katolikus Almanach 1927. évi
I. kötetében.)

1927 januárjában jelent meg utoljára a nyilvánosság előtt. Betegsége viha
ros gyorsasággal tört rá, kedélyállapotát nagyon megviselte Prohászka várat
lan halála. San Remóban keresett gyógyulást, de állapota rohamosan romlott.
Május 10-én visszaindult Magyarországra, s ide egy megtört, a halállal el
jegyzett ember érkezett meg. 1927. július 25-én hunyt el.

A keresztény politikáról 1920. március 18-án beszélt a Szent István Társulat
közgyűlésén. Amit itt elmondott, ma sem időszerűtlen. A szöveget a Nemzeti
Ujság 1920. március 19-i közlése nyomán idézzük.
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