
POMOGÁTS BÉLA

Született 1934-ben, iroda
lomtörténész. Legutóbbi
írását 1994. 9. számunk
ban közöltük.

A romániai
jogrendszer a két

világháború között

Az Erdélyi Római
Katolikus Státus
Az erdélyi magyar egyházak, így az ottani római katolikus egyház
is, az elmúlt háromnegyed évszázadban következetesen törekedtek
arra, hogy lehetőleg a bukaresti kormány beavatkozása nélkül, a
szükséges önkormányzat birtokában végezzék tevékenységüket.
Az egyházi autonómia természetesen nemcsak a vallásos közössé
gek és intézmények függetlenségének kerete és biztosítéka lehetett
volna, hanem bizonyos lehetőséget adhatott volna a kisebbségi sor
ba taszított magyarság önkormányzatának is, minthogy az erdélyi
egyházi keretek egyben átfogták a nemzetiségi kereteket is; így a
római katolikus hívők igen nagy része magyar, kisebb hányada
bánsági és szatmári német volt, a reformátusok és az unitáriusok
szinte mind magyarok voltak, az evangélikusok többsége erdélyi
száz (német), kisebb része magyar volt.

A két világháború közötti korszakban (a trianoni rendezés után)
az egyházi autonómia kivívása és felépítése - római katolikus
részről is - mindig a legfontosabb stratégiai tennivalók közé tar
tozott. Az egyházi hatóságok, a vallásos közösségek szűntelenül

szorgalmazták ennek kialakítását és jogainak törvényes elismerését.
A romániai jogrendben és jogalkotásban valójában benne is rejlettek
az egyházi autonómia lehetőségei. Nézzük meg röviden, melyek
voltak azok az "alaptörvényként" említhető jogforrások, amelyek
az egyházi autonómia kialakítását lehetövé tették volna.

1. A gyulafehérvári román nemzeti gyűlés Határozatai, amelyek
a megnagyobbodott Románia területén minden nemzeti kisebbség
és minden egyház számára belső autonómiát és autonóm fejlődést

helyeztek kilátásba. A Határozatok III. szakaszának 1. és 2. pontja
a következőket mondja ki: ,,1. Teljes nemzeti szabadság az együtt
lakó népek számára. Minden népnek joga van a maga neveléséhez
és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját
kebeléből választott egyének által. A törvényhozó testületekben
és az ország kormányzásában való részvételre minden nép népes
ségének számarányában nyer jogot. 2. Egyenlő jog és teljes auto
nóm felekezeti szabadság az állam összes felekezetei számára."

2. Az antanthatalmakkal 1919-ben kötött kisebbségi szerződés

ugyancsak a nemzeti kisebbségek és az egyházak széles körű au
tonómiájáról rendelkezett. Ennek a szerződésnek a 10. és 11. cik
kelye a következőket mondta ki: "Azokban a városokban és ke
rületekben, ahol jelentékeny arányban laknak faji, vallási vagy
nyelvi kisebbségekhez tartozó román állampolgárok, ezeknek a
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A Határozatok
megvalósításának

hiányossági

kisebbségeknek méltányos részt kell biztosítani mindazoknak az
összegeknek élvezetéből és felhasmálásából, amelyek a közvagyon
terhére állami, községi vagy más költségvetésekben nevelési, val
lási vagy jótékony célra fordíttatnak. Románia hozzájárult ahhoz,
hogy az erdélyi székely és szász közületeknek a román állam
ellenőrzése mellett, vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkor
mányzatot engedélyezzen."

3. Románia 1923-ban elfogadott és kihirdetett alkotmánya, amely
az állam polgárainak "faji, nyelvi vagy vallási különbségre való
tekintet nélkül" teljes jogegyenlőséget ígért, 22. paragrafusában
tételesen is a következőket mondta ki: "A lelkiismeret szabadsága
korlátlan. Az állam az összes vallásfelekezeteknek egyenlő sza
badságot és védelmet biztosít, amennyiben gyakorlásuk nem üt
közik a közrendbe, a jó erkölcsökbe és az állam szervezeti tör
vényeibe (legilor de organizare ale Statului)."

4. A római Szentszékkel 1927-ben megkötött és 1928-ban köz
zétett Konkordátum, amely a római és görög katolikus egyház szá
mára teljes szabadságot, ezen belül iskolaállítási szabadságot he
lyezett kilátásba.

5. Az 1928-ban elfogadott, úgynevezett "kultusztörvény", amely
ugyancsak megerősítette a hitfelekezetek szabadságát és egyenjo
gúságát.

6. Románia 1938-as alkotmánya, amely az 1923-as alkotmány
törvénnyel teljes összhangban (annak szövegét megismételve) ren
delkezett az egyházak szabadságáról és jogegyenlőségéről.

A két világháború közötti korszaknak ezek a törvényei, szer
ződései és rendelkezései mindazonáltal ellentmondásos helyzetet
teremtettek, és igazából nem voltak alkalmasak arra, hogy az egy
házi autonómiák kiépülését elősegítsék. Egyrészt a Gyulafehéroári
Határozatokat, amelyek Erdély bekebelezésének alkotmányjogi meg
alapozását jelentették, a bukaresti nemzetgyűlés sohasem emelte
törvényerőre, nem cikkelyezte be, és a román kormányok sohasem
fogadták el. Ugyancsak elmulasztották végrehajtani a nyugati
nagyhatalmakkal kötött kisebbségi szerződés rendelkezéseit. A ro
mán alkotmányok - a vallásfelekezetek egyenjogúságának rög
zítése mellett és ezzel tulajdonképpen ellentétesen - külön előjo

gokat biztosítottak a görögkeleti ortodox egyháznak mint "ural
kodó egyháznak", és bizonyos mértékig ugyancsak előjogokkal

ruházták fel a görög katolikus egyházat, mint amelynek "elsőbb

sége van a többi felekezetek előtt". Emellett (francia példára) mind
a Konkordátum, mind a kultusztörvény tárgyalása során elutasítot
ták azt, hogy az egyházak "jogi személyiséget", azaz valóságos
autonómiát kapjanak. Ilyen joggal csak az egyházak különféle in
tézményei: a szerzetesrendek, az alapítványok stb. rendelkezhettek.
A romániai jogrend ilyen módon messze elmaradt a korábbi ma
gyarországi alkotmányosság mögött, amely a román és a szerb
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Az egyházi autonómia
jogi alapjai

A Katolikus Státus
kialakulása

nemzeti egyháznak széles körű jogi személyiséget, következésképp
önkonnányzatot adott.

Az egyházi autonómiának adottak voltak a jogi alapjai, és tu
lajdonképpen adottak voltak intézményi keretei is, hiszen az er
délyi történelem évszázadai során mind a római katolikus, mind
a protestáns egyházak olyan intézményeket, amelyek a belső ön
kormányzat szervei voltak, és teljesebb közületi autonómia birto
kában meg tudtak volna alapozni legalább valamilyen részleges
nemzetiségi-kisebbségi egyházi autonómiát. Ilyen intézményeknek
tekinthetők a református egyház kerületi zsinatai, amelyek a világi
híveket is hagyományosan bevonták az egyházkormányzás mun
kájába, és ilyen volt az erdélyi magyar jogfejlődés és egyházkor
mányzat különleges történelmi produktuma: az Erdélyi Római Ka
tolikus Státus, amely évszázadok alatt fejlődött rendkívül korszerű,
huszadik századi egyházszervezetté: a katolikus autonómia igen
nagy lehetőségeket kínáló intézményévé.

A Katolikus Státus az erdélyi fejedelemség idején jött létre, mi
dőn Erdély "államvallásává" a református vallás vált, és Naprágyi
Demeter gyulafehérvári püspök 1601-ben száműzetésbe kény
szerült. Ezután az erdélyi egyházmegye püspöki széke hosszú időn

keresztül betöltetlen maradt, és az egyházkonnányzat élére viká
rius került. I. Rákóczi György 1640-ben Erdély "katolikus státu
sainak" engedélyt adott arra, hogy a gyulafehérvári vikárius sze
mélyére javaslatot tegyenek. Ezek a .statusok" az államigazgatás
ban vezető helyet betöltő főurak voltak (a rendi országgyűlést

alkotó felső- és alsóház, vagyis a "karok és rendek" hivatalos
elnevezése később és Magyarországon is ez volt: "status et ordi
nes"). Az erdélyi római katolikus egyházkonnányzatot ilyen mó
don a (protestáns) fejedelem állította fel, a katolikus főurak, a
katolikus közjogi méltóságok javaslata nyomán.

II. Rákóczi György 1653-ban alkotta meg az erdélyi alkotmá
nyosság legfontosabb alaptörvényét, az Approbata Constitutiót; ez
a római katolikus vallást a református, az evangélikus és az uni
tárius vallással egyetemben a fejedelemség négy "bevett" vallása
között helyezte el, ugyanakkor fenntartotta azokat a korlátozáso
kat, így a jezsuita rend kitiltását, amelyeket a korábbi protestáns
fejedelmek elrendeltek. Ezt az alaptörvényt egészítette ki az 1653
és 1669 között alkotott egyházügyi törvénykezés, amely egy újabb
erdélyi törvénykönyv: a Compilata Constitutio keretei között he
lyezkedett el. Ezek a törvények adtak jogi keretet a Római Kato
likus Státus számára, amely intézmény dogmatikai és erkölcsi kér
désekben nem, egyházkonnányzati, tanügyi, gazdasági és alapít
ványi kérdésekben azonban igen nagy hatáskörrel rendelkezett,
és mint ilyen az erdélyi (gyulafehérvári) egyházmegye irányító
szervezetévé vált. Valójában a "státusgyűlés" gyakorolta a jogha
tóságot, és ez a gyűlés többségében már világiakból állt, sőt a
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A Státus a
Habsburg-birodalomban

Mailáth az egyházi
autonómiáról

későbbi rendelkezések az egyháziak (papok) és a világiak képvi
seletét egyharmad-kétharmad arányban szabták meg.

A világiak korábban az erdélyi kormányzóság és főtörvényszék

római katolikus vezetői, vagyis főurak voltak, a későbbiekben

azonban a Státus is "polgáriasodott", világi tagjai között olyanok
kaptak helyet, mint az erdélyi szabad királyi városok (Kolozsvár,
Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Szamosújvár, Erzsébetváros) föbí
rái, illetve polgármesterei, a római katolikus gimnáziumok igaz
gatói, illetve az ötezer főnél több lelket számláló városok és köz
ségek egy-egy választott képviselője (Kolozsvár három képviselő

vel lehetett jelen), valamint bizonyos értelmiségi rétegek, így a
római katolikus tanítók küldöttei.

A Római Katolikus Státus intézménye fennmaradt Erdélynek
Habsburg-birodalomba történő betagozódása, majd az 1867-es ki
egyezés után is. A Státus szervezetével foglalkozó törvények be
épültek az erdélyi alkotmányosságba, és mind konkrétabb módon
rögzítették az önkormányzat intézményes működésénekfeltételeit.
Az egyházi autonómiának ez az intézménye fennmaradt a trianoni
korszakban is, egészen 1945-ig, amidőn a bukaresti kormány meg
szüntette ezt az egyházi autonómiát. Igen nagy szerepe volt abban,
hogy Erdély kisebbségi helyzetbe taszított magyarsága fenn tudta
tartani a maga nemzeti intézményeinek egy részét, így azokat a
katolikus iskolákat, például a kolozsvári piarista gimnáziumot, a
marosvásárhelyi, a székelyudvarhelyi és a csíkszeredai középisko
lákat, amelyek a hasonlÓ protestáns kollégiumok mellett az anya
nyelvű és nemzeti szellemű nevelés múhelyei voltak.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus a gyulafehérvári egyházme
gyéhez tartozó magyarság egyházi függetlenségének és önkor
mányzatának intézményeként működött, nagy történeti hagyomá
nyokra tekintett vissza, ugyanakkor az egyházkormányzat és az
egyházi élet megújulásának is kerete volt. Igazából azoknak a
követelményeknek tett eleget, amelyeket a II. Vatikáni zsinatnak
az egyházról alkotott konstitúciója (Lumen Gentium), valamint a
világi hívek apostolkodásáról közreadott határozat (Apostolicam ac
tuositatem) körvonalazott. Ilyen módon a Státus, ha fennmarad a
második világháború után, igen alkalmas lehetett volna arra, hogy
a zsinat által kezdeményezett reformok egy értékes tradíciót hor
dozó történeti intézmény keretében valósuljanak meg.

A későbbi zsinat szellemiségét képviselte gróf Mailáth Gusztáv
Károly püspök is, aki az Erdélyi Római Katolikus Státus 1929.
november 14-én Kolozsváron tartott közgyűlésén arról beszélt,
hogy a bukaresti kormány és a Szentszék között megkötött kon
kordátum jó esélyt ad az erdélyi katolikus autonómia létrehozására.
Majd felidézte egyik első püspöki megnyilatkozását, amelyet be
iktatása után mindössze két hónappal, 1897. augusztus Iü-én, a
Státus akkori közgyűlésénelnökölve tett. Ekkor három érvet állított
az egyházi autonómia intézménye mellé:
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,,1. 1848 után, miután megszünt a katolikus vallás államvallás lenni,
és a bevett vallásfelekezetek mind egyenjogúak lettek, a felekezetek lassan
kivívták maguknak a szabadságot, az önállóságot egyházi ügyeikben, csak
mi maradtunk el. 2. Miután az egyházpolitika gyászos ideje ránk kö
vetkezett, megfosztattunk ama támasztól, melyet ezelőtt az államtól re
mélhettünk, mert a magát felekezetiennek valló államtól nem várhatunk
segélyt, oltalmat, támogatást. Ez a másik ok, amiért jogosultnak tartom
a mozgalmat. 3. A harmadik pedig az: szanjék meg végleg az a közö
nyösség, amely a mai világi híveinket az egyház életével szemben eddig
- sajnos - eltöltötte. Ne tekintsük az egyház ügyét kizárólag a papok
ügyének. Közös az mindnyájunkkal! Legyen tehát része mindenkinek a
munkában, de legyen az érdemekben is."

Ez utóbbi gondolat már egyértelműen a későbbi zsinati szel
lemiséget előlegezi meg. Az Erdélyi Római Katolikus Státus mint
intézmény ezért egyszerre lehetne hagyományos és korszerű. Ép
pen ezért Erdély magyar katolikus vezetőinek, papjainak és világi
hívőinek arra kellene törekedniük, hogy az egyházi önkormány
zatnak ez a nagy hagyományokra visszatekintő intézménye újra
élő valóság legyen.
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