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– az erdélyi egyházmegye tükrében1 
 
Tamási Zsolt 
 
A magyarországi római katolikus egyházmegyék a 19. században 
egyértelműen igényelték az egyházmegyei zsinatok mellett a nemzeti 
zsinatok megtartását. A nemzeti zsinat igényének megfogalmazásánál a 
század elején Rudnay Sándor hercegprímás szükségét látta egy átfogó belső 
reformnak, aminek kezdeményezésére 1819-ben történt esztergomi érseki 
kinevezése után lett lehetősége. A jozefinista papnevelés éreztette hatását, 
a lelkipásztorkodó papság fegyelme egyre több kívánnivalót hagyott maga 
után. Az általános egyházi állapotok romlása közepette hirdette meg a 
nemzeti zsinatot 1822-re Pozsonyba.2 A katolikus egyház államegyház 
jellege miatt a javasolt tárgyalási pontokba a király beleszólhatott, 
gyakorlatilag meghatározva a zsinati tematikát.3 1848-ban egészen más 
események miatt került terítékre a zsinati gondolat. A pozsonyi 
törvénykezés egyházat érintő pontjai önvédelmet tettek szükségessé, s ezzel 
párhuzamosan a forradalmi hangulat egy radikális változás lehetőségét 
villantotta fel. Az eltérő kezdeményezési indok mellett viszont 
megfigyelhető a folytonosság gondolata is. 1848-ban a magyar püspöki kar 
által összeállított tárgyalási pontoknál szerepelt ugyanis, hogy „a régi 
Nemzeti iratokból használtassanak a haszonvehetők”.4 Ezt a folytonosságot 
jelzi, hogy a későbbiekben is hivatkozási alap maradt az 1822-es 
dokumentáció.5 Témánk szempontjából jelentős kiemelni, hogy 1849-ben a 

                                                 
1  A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-

2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program” keretében a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a 
konvergencia régióban (A2-MZPD-12-0172) támogatásával készült. 

2  HERMANN EGYED: Az 1822-i erdélyi egyházmegyei zsinat. Bp., 1936. (Különlenyomat 
a bécsi gróf Klebensberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet ötödik Évkönyvéből.) 
5. p. 

3  SZÁNTÓ KONRÁD: A katolikus egyház története. II. köt. Bp., 1988. (továbbiakban: 
SZÁNTÓ, 1988.) 400. p. 

4  Hám János levele Kovács Miklós erdélyi püspökhöz a zsinati pontokról. Pest, 1848. 
július 20. – Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár (továbbiakban: GYÉFKL.), 
Fond: Püspöki Iratok (továbbiakban: PI.) 389. dob. 3. csop. 994/1848.; Az erdélyi 
egyházmegyei zsinat jegyzőkönyve. – GYÉFKL. Fond: Egyházmegyei Zsinatok 
(továbbiakban: EZs.), d. I. 1/e. 1085/1848.; „Vélemény azon zsinati tárgyakról, 
melyekről készítendő megyezsinati munkálat kassai nagyméltóságú püspök Úrnak 
leszen beküldendő.” – GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. szám nélk. 

5  Erdélyben például az 1869-es papi gyűlés szervezésekor reviedálva az 1822-es erdélyi 
Statutát 6 teljes szekció és több mint 80 paragrafus esetében olvashatjuk, hogy egy-
egy szó megváltoztatásával, illetve változtatás nélkül továbbra is érvényben marad. 
Teljesen változatlanul maradnak (manet ut in libro): Pars I: Sectio III  § 9, 10, 13-14; 
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szabadságharc körülményei között Horváth Mihály pápai megerősítés 
nélkül kinevezett csanádi püspök, vallás és közoktatási miniszter szintén 
nemzeti zsinatot,6 előkészítésként egyházmegyei zsinatokat tervezett 
tartatni. Mivel ez az önálló magyar katolikus egyház létrehozását tervezve 
skizmatikus megoldást vetített elő, az amúgy is kétes egyházjogi megítélésű 
nemzeti zsinatok engedélyezésével többé már nem találkozunk,7 sőt az 
egyházmegyei zsinatok szervezését is háttérbe szorította IX. Pius pápának 
1849-es rendelete.8 Ilyen körülmények között az 1867-es kiegyezéssel járó 

                                                                                                          
Sectio IV  § 5, 9-10, 25 (új sorszáma: 27); Sectio V § 7-10, 12, 15, 18, 19, 21, 23-26, 28, 
32, 34-35; Sectio VI § 4, 7; Sectio VII § 7, 9-20, 23-23, 26; Sectio VIII § 3, 6, 8; Sectio 
X; Sectio XI § 1-3; Sectio XII; Sectio XIII § 1-3, 6, Sectio XIV § 9 -10 (új sorszámuk 6-
7); Sectio XV. Pars II: Sectio II § 1-2, 5; Sectio IV § 2b, 3b-c, 5-6; Sectio VI § 2-4; 
Sectio VII § 1g,h,k,l,m,o; Sectio IX § 1-2, 3b, 4, 5a,e; Sectio X § 2, 3a-c; Sectio XII § 1-
4, 6-7; Sectio XV; Sectio XVI § 1; Sectio XVII § 6; Sectio XVIII § 1-2; Sectio XIX § 1-5. 
Kisebb módosításokkal maradnak: Pars I: Sectio IV § 13 (manet usque verba: jus 
habent. Inde vero a verbis: Iono etiam usque finem exmittatur); Sectio V § 1 (excepta 
mentione Vice-ADiaconi manet integer), § 13 (manet ea cum modificatione, quam 
circulares quoad formulas matriculearum praescribunt), § 20 (manet usque verba: 
sequestro subjicietur), § 27 (manet juxta formulates et circulares recentiores 
modificatus), § 30 (manet excepto puncte h.); Sectio VII § 21 (in penultima serie inde 
a verbis ordo vero usque finem omittatur), § 24 (manet usque ad verba votum 
significare possit. Reliqua omittuntur utque finem); Sectio XVII (manet integra 
utpote legibus patrae superstructa). Pars II: Sectio I (Utpote patrius legibus firmata 
manet), Sectio III § 3 (punctum 7-um manet ut in libro), § 4 (punctum 8-um manet 
ut in libro punct 9-um autem punctus emanet); Sectio VI § 5 (per Synodum 
modificandus); Sectio VIII (Vaccinae materiae incolatio ad variolas pestiseras 
evitandas manet integra); Sectio XI ([d]ejunium quadragesimale manet); Pars III: 
„Iudicio V.V. Patrum Synodi relinquitur, an Ordinem judiciarium a L. Barone Ignatio 
Szepesy Eppo Tranniae editum, vel vero novam Instructionem pro judiciis 
Ecclesiasticis a Rauscherio concinnatum velit adoptare?” Statuta diocesana juxta 
vigentes ordinationes modificata, 1869. június 14. – GYÉFKL. PI. 631. dob. 4. csop. 

6  Az augusztusra tervezett nemzeti zsinat célja, a Közlönyben június 15-én közzétett 
Vallás és Közoktatási Minisztérium 161. szám alatti rendelete szerint a „magyar 
kath[olikus] egyháznak a szabadság alapján történendő újjászületésére, s mind az 
álladalom iránti viszonyainak, mind belkormány szabályozására módot és alkalmat 
nyújtani, s az egyháznak az álladalom irányában szabályozandó viszonyait törvény 
által is biztosítani kívánván, ezen ügyek elismerésére f[olyó] é[v] aug[usztus] 20. 
napján Pesten oly közgyűlés fog tartatni, melynek tagjai az összes magyar 
kath[olikus] egyházat képviseljék.” Váci Püspöki és Káptalani Levéltár (továbbiakban: 
VPKL.) Protocollum consistorialia. 1847-1849, 1849. június 30. 

7  Egyházjogilag az egyházmegyei, tartományi és egyetemes zsinatokat tekinthetjük 
szabályosnak. A nemzeti zsinatok esetében, mivel az uralkodók a nemzeti egyházak 
alapítása miatt a legfőbb egyházi hatósággá kívánták tenni, összehívásukat az 
Apostoli Szentszék a 19. században nem engedélyezte. Az 1822-es pozsonyi nemzeti 
zsinatot is az uralkodó engedélyezte, s határozatainak továbbítása szintén Bécs 
közvetítésével kellett volna megtörténjen. Ennek késleltetése volt az egyik oka az 
1822-es nemzeti zsinat gyakorlati eredménytelenségének. SZÁNTÓ, 1988. 400. p. 

8  IX. Pius elrendelte, hogy a megyei zsinatokat boldogabb időkre halasszák, mert „az 
ál-szabadságnak kárhozatos szelleme számtalanokat az egyháziak közül is elkábított, 
kik nem azon szabadságot, mely Krisztus Urunktól való keresik, hanem azt, mely 
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új helyzetben a megyéspüspökök ugyan tudatában voltak az egyházmegyei 
zsinatok szükségességének, viszont nemzeti zsinatot már nem mertek 
tervezni. Gyakorlatilag papi gyűlésekkel, püspöki körlevelekkel hidalták át 
azt az űrt, amit egy nemzeti zsinat tölthetett volna be az egyházmegyék 
életében. A megtartott püspöki konferenciákkal is igyekeztek pótolni a 
zsinatokat, viszont ezek nem minősültek törvényhozó fórumnak.9 
Figyelembe véve, hogy az 1822-es nemzeti zsinati dokumentumok a 
jozefinizmus hatása alatt kerültek megfogalmazásra, az 1849-es nemzeti 
zsinat túl radikális változásokat tervezett, a 19. század első felét 
meghatározó reális törekvések felszínre kerülése a leginkább az 1848-as 
tervezetekben fogható meg. Az elmaradt nemzeti zsinatra történő 
előkészületek sorra kerülhettek, így még, ha nem is érték el céljukat, s nem 
került sor egy egységes Statuta kidolgozására, az előkészítő munkálatok a 
magyarországi egyházmegyék problémáira és megoldás-javaslataira 
rávilágíthatnak. A nemzeti zsinati tervben a legtovább azok az 
egyházmegyék mentek el, amelyek megtartották az egyházmegyei zsinatot, 
s annak határozatait a nemzeti zsinatot előkészítő bizottságoknak 
beküldték, vagy a határozatok egy részét alkalmazták. 

Az alapfelvetés az elmaradó nemzeti zsinat miatt az, hogy a nemzeti 
zsinat tervének megfogalmazódása után a felsőpapság és a radikális 
alsópapság értelmezésében a készülő javaslatoknak már egyházmegyei 
zsinati szinten igyekeztek érvényt szerezni, vagy mindenki a nemzeti zsinat 
törvényeit akarta csak előkészíteni? Ebből a szempontból az erdélyi 
egyházmegye megtartott zsinatának elemzése rávilágíthat arra, hogy 
milyen szempontok határolták be a nemzeti zsinat előkészítését, s ezek 
közül melyek válthattak meghatározóvá.10 

A 19. században folyamatosan jelentkező igény a nemzeti zsinatra, 
illetve az egyetlen, egyházjogilag is nemzeti zsinatnak nevezhető 1822-es 
zsinat határozatainak állandó visszaköszönése a században tartott magyar 
zsinati, vagy zsinat-jellegű tárgyalásokban, szükségessé teszi annak 
vizsgálatát, hogy miért jelentkezett ennyire hangsúlyosan 1848-ban a 
nemzeti zsinat terve. Ennek megértésében első lépésként a különböző 
típusú zsinatok lehetőségeit szükséges megvizsgálni. 

A katolikus egyházban a zsinat időlegesen működő egyházkormányzati 
szerv. Ennek legjelentősebb változata az egyetemes zsinat („synodus 
oikumeniké”). A katolikus egyház értelmezésében az egyetemes zsinat a 
világegyház püspökeinek ünnepélyes gyülekezése, amely a pápa vezetésével 
és kívánságára gyűl össze, hogy az egyházat érintő ügyekben tanácskozzon, 
és törvényeket hozzon. Ezekből összesen 21-et tart számon a katolikus 
egyház.11 A zsinatokon hozott törvények egyházjogi alapja, hogy a katolikus 

                                                                                                          
hizlalván a testet, és a testi érzékeknek tömjénez, a lelket azonban megöli.” Pécsi 
Püspöki és Káptalani Levéltár, Protocollum 1849, 1277/1849. 

9 BALOGH MARGIT: Vannak-e még fehér foltok az egyháztörténetírásban? In: A 20. század 
egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi 
egyházmegye 20. századi történetéből. Szerk.: Bánkuti Gábor – Varga Szabolcs – 
Vértesi Lázár. Pécs, 2012. (továbbiakban: BALOGH, 2012.) 21. p. 

10 A megtartott erdélyi zsinatok kutatása része az OTKA NK 83799 projektnek. 
11 Niceai (325), I. konstantinápolyi (381), efezusi (431), kalkedoni (451), II. 

konstantinápolyi (553), III. konstantinápolyi (680), niceai (787), IV. konstantinápolyi 
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egyházban a papi hatalom teljességét birtokló püspökök rendelkeznek csak 
törvényhozó joggal. A megyéspüspök a rábízott egyházmegyében egyedüli 
törvényhozó, azokban az ügyekben, amelyek nincsenek a pápának, vagy az 
egyetemes zsinatnak fenntartva. Az 1545-ben kezdődő trienti zsinattól az 
1869-es I. vatikáni zsinatig eltelt nagyon hosszú időszak alatt a trienti 
zsinaton megfogalmazott határozatok adtak jogalapot a különböző rész-
zsinatok tartására. A trienti zsinat III. ülésszakán (1562. január 18 – 1563. 
december 4) előírták, hogy az érsekek 2-3 évente tartsanak tartományi 
zsinatot, illetve a megyéspüspökök évente tartsanak egyházmegyei 
zsinatokat is.12 

E két zsinat-típus közül pápai megerősítés nélkül is hatályba 
léptethetőek az egyházmegyei zsinaton hozott határozatok. Az 
egyházmegyei zsinat megtartása egyházjogilag több feltétel együttes 
meglétét igényli. „Megyei zsinat (synodus diocesana) az, melyen a püspök 
[vagy ennek különös megbízása folytán közhelyettese, széküresedés esetén 
pedig a káptalani helyettes], a megyebeli papsággal a megyét illető fegyelmi 
és főleg lelkipásztori ügyekre nézve tanácskozik.”13 (A hivatalos 
megnevezésben nem a „concilium”, hanem a „synodus” fogalom szerepel, 
az egyházmegyei zsinat ugyanis nem törvényhozó, hanem csak 
tanácskozási szerv, amelynek tagjai nem püspökök, csak az elnökletét látja 
el az egyházmegyékben egyedül törvényhozó joggal rendelkező 
megyéspüspök.) A megyei zsinatot a megyéspüspök hívja egybe, a „világi 
hatalom beleegyezésének kikérése nélkül”, kitűzve annak időpontját, 
helyszínét. (Ez az egyházjogi szabály viszont éppen a 19. században nem 
érvényesülhetett, a katolikus egyház államvallás jellege miatt a királyi 
beleegyezésre is szükség volt.) Az egyházmegyei zsinat rendesen három 
napig tart. (De a püspök belátása szerint ezen időt megrövidítheti, vagy ha 
a körülmények úgy kívánják, meg is hosszabbíthatja.) „ A zsinaton egyedül 
a püspök törvényhozó és bíró, az összes papság csak véleményező és 
tanácsadó, nem pedig határozó szavazattal bír.”14 A megyei zsinat feladata: 
„ a megyei zsinatot megelőző tartományi zsinat végzéseit, a római pápa 
rendeleteit, a római congregatiók határozatait kihirdetni és foganatosítani; 
a megye szükségleteihez képest új törvényeket hozni, a régi, a jelen 
körülményekre nem alkalmazható törvényeket módosítani vagy végképp 

                                                                                                          
(869), I., II., III., IV. lateráni (1123, 1139, 1179, 1215), I. lyoni (1245), II. lyoni (1274), 
viennei (1311), konstanzi (1414), bázeli (1431), V. lateráni (1512), trienti (1545), I. 
vatikáni (1869), II. vatikáni (1962). ADRIÁNYI GÁBOR: Az egyháztörténet kézikönyve. 
München, 1975. 73–74. p. 

12 MARTON JÓZSEF: Keresztény újkor. Marosvásárhely, 2006. 84. p. 
13 SZEREDY JÓZSEF: Egyházjog. Különös tekintettel a Magyar Szent Korona területének 

egyházi viszonyaira, valamint a keleti és protestáns egyházakra. I. Pécs, 1883. 
(továbbiakban: SZEREDY, 1883.) 258. §. 653–659. p. 

14 „A püspök ennélfogva nem köteles a többség véleményét követni, maga saját nevében 
hozza és hirdeti ki a határozatokat. Azért ámbár a püspök a zsinaton egybegyűlt 
papsághoz a határozatok felolvasása után ezen szavakat intézi: placet-ne vobis? Mire 
a papság placettel szokott felelni, e felelet nem úgy tekintendő, mint a zsinat részérőli 
hozzájárulás vagy megerősítés; hanem ez által az Isten, püspök és társak előtt 
ünnepélyesen megígérik, hogy ezen határozatokat pontosan megtartandják.” 
SZEREDY, 1883. 258. § 653–659. p. 
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megszüntetni, a talán még ki nem hirdetett vagy feledékenységbe ment 
törvényeket, ha hasznos és szükségesnek látszik, kihirdetni vagy felújítani; 
a megye állapotát, szükségleteit feltüntetni,15 szóval tárgyalni: a megye 
javát illető mindazon kérdéseket és ügyeket, melyeket, amennyiben a 
megyei zsinatok körén túl nem terjeszkednek, a főpásztor akár 
önszántából, akár papjainak javaslatára tanácskozás alá kíván bocsátani.” 
A zsinat határozatait rendszerint csak a püspök írja alá, de aláírhatják 
mások is. A zsinat végzéseire nézve az apostoli Szent Szék megerősítése 
nem szükséges; azért „azokat a püspök a neki helyesnek látszó módon 
azonnal kihirdetheti”; kihirdetésük után az egész megye területére kötelező 
erővel bírnak. „ A zsinat végzéseit a püspök értelmezi, neki van joga azoktól 
szükség esetén felmenteni is; ő őrködik a felett is, hogy azok a papság és 
hívek részéről pontosan teljesíttessenek.”16 Nem elhanyagolható azonban, 
hogy a püspök, mint egyedüli törvényhozó, nem emelhet törvényerőre 
olyan intézkedést, ami meghaladja hatáskörét, vagy ami ellentétes az 
egyetemes egyházi szabályozással. 

A tartományi zsinat („concilium provinciale”) egy egyháztartomány 
(érsekség) püspökeinek az érsek által egybehívott értekezlete az adott 
tartomány egyházi ügyeiben történő tanácskozás és határozathozatal 
céljából.17 Az ilyen jellegű zsinatok tartását nemcsak, hogy előírta a trienti 
egyetemes zsinat, de Róma se gördített ezek elé akadályt. Ugyanis a 
tartományi zsinat határozatai a pápai megerősítés által ellenőrizhetőek, 
eltérően az uralkodó engedélyéhez kötött nemzeti zsinatokétól.18 Nem 
véletlen, hogy a 19. században a Római Szentszék nem járult hozzá a 
nemzeti zsinatok („concilium nationale”) tartásához, s a kánonjog 
rendszerezésekor, 1917-ben a kánonokban nem is szerepelt a nemzeti 
zsinat fogalma. Csak az 1983-as Egyházi Törvénykönyvben jelenik meg újra 
ennek a lehetősége, plenáris zsinat név alatt. (439-446. kánon.) 

A korai századoktól már megtartott nemzeti zsinatoknak az ad sajátos 
színezetet, hogy a későbbiekben a katolikus egyházon belül az 
episzkopalista törekvések (főleg a gallikanizmus és a febronianizmus) úgy 
akarták a püspökök jogkörét növelni, hogy ezzel párhuzamosan 
korlátozzák a pápa egyházkormányzati jogát. Az episzkopalisták a nemzeti 
egyházak alapítása érdekében igyekeztek a nemzeti zsinatokat 
állandósítani, s legfőbb egyházi hatósággá tenni. (Ami természetesen 

                                                 
15  Illetve még: az ifjúság vallás-erkölcsi neveléséről, hittani tankönyvekről, továbbá a 

hittanítási és fegyelemfönntartási célszerű módokról, azután a hívek között elterjedt 
különféle vallási visszaélések, ferdeszokások és kicsapongások megszüntetéséről 
gondoskodni: ájtatos társulatokat létesíteni, terjeszteni s kellően szabályozni; a 
misedíjakat megszabni; az ájtatos alapítványokat, ha a szükség és körülmények úgy 
kívánják, megváltoztatni (Conc. Trid. Sess. XXV. c. 4. de ref.); bizonyos eseteket a 
gyóntatószékben a püspöknek fönntartani; Hitbeli vagy vitás ügyek nem tartoznak 
körébe, valamint bármely bíráskodás sem; ez egyedül a püspök teendői közé tartozik. 

16  SZEREDY, 1883. 653–659. p. 
17  BALOGH, 2012. 19. p. 
18  Az 1822-es pozsonyi nemzeti zsinatot is az uralkodó engedélyezte, s határozatainak 

továbbítása szintén Bécs közvetítésével kellett volna megtörténjen. Ennek késleltetése 
volt az egyik oka az 1822-es nemzeti zsinat gyakorlati eredménytelenségének. 
SZÁNTÓ, 1988. 400. p. 
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egybeesett az uralkodók érdekével is.) Ezzel magyarázható, hogy a 
zsinatnak ezt a formáját a Római Szentszék a 19. században nem 
engedélyezte.19 Attól függetlenül, hogy az engedélyezése kérdésesnek 
minősült, a korabeli egyházjogi összegzések a formai szabályait 
folyamatosan rögzítették.20 Szeredy József egyházjogi összegzése szerint a 
nemzeti zsinat egy ország, nemzet összes püspökének ugyanazon ország, 
nemzet patriarchája, prímásának vagy első érsekének elnöklete alatt, a 
közös egyházügyek feletti tanácskozás és határozathozatal végett történt 
összegyülekezését jelenti.21 „Meghivatnak ezen zsinatra az ország vagy 
nemzet valamennyi főpásztorai, s ezen felül még a káptalanok, az apátok, 
prépostok s a szerzetes-rendek főnökei.” A meghívottak, hacsak 
előrehaladott kor, betegség vagy más fontos ok nem forog fönn, 
személyesen kötelesek megjelenni, a meg nem jelenés esetére magokat 
meghatalmazottjaik által képviseltetik. „Határozó szavakkal bírnak az 
érsekek, püspökök, káptalani helyettesek, és a püspökéhez hasonló 
joghatósággal bíró praelátusok. A többieknek, valamint a meghívatni 
szokott kitűnőbb hit- vagy kánonjogtudósoknak (theologi canonistae) csak 
tanácskozó szavuk van.” A tanácskozás tárgyát hitágazati és fegyelmi ügyek 
képezik. „Hitágazati ügyekkel csak annyiban foglalkozik, amennyiben az 
egyes hitczikkelyeket a kath[olikus] egyház alaptételei szerint kifejti és 
ismétli. Oly fegyelmi szabályokat azonban, melyek az egész egyházra 
vonatkoznak, milyenek pl. a böjt, vagy coelibatus ügye stb. a zsinat meg 
nem változtathat.” A meghozott határozatokat kihirdetés előtt az apostoli 
Szentszékhez kell felterjeszteni, aki a megerősítést a Congregatio Concilii 
meghallgatása után adja. A megerősített és kihirdetett határozatok az egész 
ország vagy nemzet egyházterületére kötelezőek.22 

A magyar nemzeti zsinatok összehívására a fenti összegzés értelmében 
is az esztergomi hercegprímás volt jogosult. 1822-ben ennek nem volt 
formai akadálya, viszont 1848-ban komoly értelmezési problémát jelentett, 
hogy a széküresedés pillanatában ki az, aki összehívhatja, a tárgyalandó 

                                                 
19  Forster János véleménye szerint „erősen középkori ízű s akkor is élte virágkorát, 

amikor minden egyházi és világi ügyet szerettek összekeverni.” FORSTER JÁNOS: A 
püspökmegyei zsinat. Gyulafehérvár, 1907. 3. p. 

20  Még ha a nemzeti zsinatokat nem is nézte jó szemmel Róma, a 19. század első felében 
az adott politikai széttagoltsági keretben a Pápai Állam egyetlen igazán jelentős 
védelmezői csak a Habsburg uralkodók voltak, akikkel szemben a pápák nem voltak 
olyan helyzetben, hogy a püspökök védelmében felléphessenek. Ezért el kellett 
fogadnia Rómának, hogy az osztrák monarchia sajátos megoldásokat választ, a 
klerikális elit képzését Rómából Bécsbe helyezi át, a zsinatok összehívását a pápai 
engedély helyett a császári akarathoz köti, megtartja a placetumot stb. Vö. LAKATOS 

ANDOR: Zsinatok az újkori Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében. Előadás háttéranyaga. 
Kalocsa, 2012. november 15. Online: Kalocsia Főegyházmegyei Levéltár: 
http://archivum.asztrik.hu (2013. november.) (továbbiakban: LAKATOS, 2012.) 

21  Amelyen „határozó szavakkal bírnak az érsekek, püspökök, káptalani helyettesek, és a 
püspökéhez hasonló joghatósággal bíró praelátusok. A többieknek, valamint a 
meghívatni szokott kitűnőbb hit- vagy kánonjogtudósoknak (theologi canonistae) 
csak tanácskozó szavuk van.” A tanácskozás tárgyát hitágazati és fegyelmi ügyek 
képezik. 

22  SZEREDY, 1883. 258. § 648. p. 
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kérdések listáját javasolhatja, illetve ki az, aki a nemzeti zsinat elnökletét 
vállalhatja. Az esztergomi főkáptalan 1848. május 2-án kiadott 
körlevelében ki is emelte, hogy az érdekérvényesítés legjobb formájának a 
nemzeti zsinatot tartanák, de amíg az esztergomi hercegprímási szék 
betöltésére sor kerülne, addig is jó lenne elkezdeni a készületeket: „ míg ez 
megtörténnék, az annak idejében, szükség esetére más egyházmegyei 
főnök elnöksége alatt is megtartandó nemzeti zsinathoz szükséges 
előkészületül, megyéjében zsinatot összehívni méltóztassék”.23 

A nemzeti zsinat összehívása körüli jogi bizonytalanságot jelzi, hogy a 
váci egyházmegye felhívást intézett az egyházmegyei vezetőkhöz 1848. 
május 11-én.24 Az irányítás átvételére tett próbálkozásukban felkérik az 
összes megyés főpásztort és káptalani helyettest, hogy a zsinatra történő 
készülődés miatt „megyéikben kibocsátott, vagy kibocsátandó 
rendeleteiknek ezen egyházmegyei kormánnyal” közöljék.25 1848. május 
20-án kiadott körlevelükben viszont az esztergomi főkáptalan körlevele 
hatására elfogadva a prímási székhely elsőbbségét, már csak azt kérik az 
esztergomi székeskáptalantól, hogy a tematika a szigorúan vett egyházi 
ügyek feletti intézkedés legyen.26 Úgy az esztergomi, mint a váci káptalan 
nemzeti zsinatot tervező lépéseivel párhuzamosan a magyar 
megyéspüspökök joggal érezték magukat illetékesnek a nemzeti zsinat 
szervezése kérdésében. Az 1849-ben a pápai megerősítéssel is kinevezett 
prímás, 1848-ban még csak pécsi megyéspüspöki címet viselő Szcitovszky 
János már a pozsonyi országgyűlésen megfogalmazza az érdekérvényesítés 
első lépésének szánt petíció szövegét. A petíciós felhívás a nemzeti zsinat 
meghirdetésével párhuzamosan jutott el az egyházmegyékhez, így Erdélybe 
is. 

1848 nyarán körvonalazódni kezdett a nemzeti zsinat elnökletének 
kérdése is. Az esztergomi érseki szék üressége miatt jog szerint az elnöklet 
a kalocsai érseket, Nádasdy Ferencet illette, viszont ő június végén éppen 
szemműtétnek vetette alá magát, Bécsben. Mivel az orvosi beavatkozás 
utáni felépülés gyorsaságában nem lehettek biztosak, a magyar 
megyéspüspökök a rangidős erdélyi püspököt, Kovács Miklóst kérték fel az 
elnöki tisztségre.27 Három nappal a felkérést követően – június 25-én – 
végül sor kerül az üresen álló püspöki székek, illetve a hercegprímási szék 
betöltésére is,28 amikor az uralkodó Hám Jánost nevezte ki.29 A nemzeti 

                                                 
23  Az esztergomi káptalani gyűlés határozata, Esztergom, 1848. május 2. – GYÉFKL. PI. 

389. dop. 3. csop. 687/1848. 
24  VPKL. Protocollum consistorialia. 1847–1849. A későbbiekben az egységesség 

biztosítását az esztergomi székeskáptalantól várva kérik, hogy a tematika a szigorúan 
vett egyházi ügyek feletti intézkedés legyen. 1848. május 20. – Uo. 

25  VPKL. Püspöki Hivatal Iratai. Egyházmegyei Zsinatok. 1848. Protocollum 
consistorialia. 1847-1849. 1848. május 11. 

26  Uo. 1848. május 20. 
27  GYÉFKL. PI. 389. dob. 3. csop. 871/1848.; Bémer László váradi püspök levele Kovács 

Miklós erdélyi püspökhöz. Nagyvárad, 1848. június 22. – GYÉFKL. PI. 390. dob. 2. 
csop. 703/1848. 

28  A kinevezett személyek a főkegyúri jog rendszere következtében azonban püspöknek, 
érseknek csak akkortól kezdve tekinthetők, amikor megkapják a pápai bullát, s sor 
kerül felszentelésükre. TOMCSÁNYI LAJOS: A főkegyúr szerepe a püspökök 
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zsinat elnökségi kérdése ezzel megoldódott. Hám János a maga részéről fel 
is vállalta a nemzeti zsinat szervezését, hivatalosan megküldve a 
tárgyalásra javasolt pontokat az egyházmegyéknek.30 A felsőpapság által 
kidolgozott tematika az 1848-as, az uralkodó által szentesített pozsonyi 
törvények katolikus egyházat érintő cikkelyei miatt szükségessé vált 
önvédelmet igyekezett előkészíteni. Ezért elsősorban a belső autonómia 
biztosításának anyagi és jogi feltételeit, a papság felkészültségét, a 
szükséges liturgikus reformokat csoportosították. A javasolt pontok 
esetében a magyar püspöki kar elképzelését támogatva elfogadta, hogy öt 
megyéspüspök31 által vezetett bizottság jöjjön létre, akikhez az adott 
témakörökben készülő egyházmegyei javaslatokat kellett beküldeni 
véleményezésre, összegzésre, a nemzeti zsinatra történő előkészítésre. 
Hám János az erdélyi püspökhöz írt első levelében kifejezte reményét, 
hogy a nemzeti zsinaton jelen tud lenni.32 Az erdélyi egyházmegye fejeként 
kellett volna ott egyházmegyéjét képviselnie, illetve az irányítása alatt 
megtartott egyházmegyei zsinat javaslatait elfogadtatnia. Kovács Miklós 
püspök azonban már szeptember 20-án levélben értesítette Nádasdy 
Ferenc kalocsai érseket, hogy a nemzeti zsinatra – amelynek dátumát már 
kitolták az országgyűlés befejezésének 28. napjára – nem tud elmenni. 
Levelében kifejtette, hogy nagyon óhajtott volna megjelenni a nemzeti 
zsinaton, mintegy befejezni azt a munkát, amelyet egyházmegyéjében a 
megyei zsinaton elkezdett,33 viszont ebben a betegsége akadályozza: „nem 
ritkán orvosi segélyre szorulok... testem, a hosszú idők során át 
elerőtlenedett földi része önsúlya alatt leroskadni kez[d]ne, kivált e mind 
inkább zorduló téli időben”. Az egyházjogi előírásoknak megfelelően élve 
jogával, „méltóságos és főtisztelendő Fogarasy Mihályt, vál[asztott] skodári 
püspök, apát és kanonok urat, mint az erdélyi megyének dicsért és tisztelt 
koszorúzott fiát és neveltjét, a magyar nemzeti zsinatra személyes 
meghatalmazottamnak mai napon kineveztem, megbíztam, és felkértem, 
miszerint az erdélyi megyének érdekeit, mint személyesem és 
meghatalmazottam a magyar nemzeti zsinaton erélyesen pártolni, védeni 
és előmozdítani méltóztassék”. Ugyanakkor erről az óhajáról Fogarasy 
Mihályt is értesítette. E feladatra „kinevezem és felkérem” szófordulatot 
használva jelölte ki. Azért, hogy hathatósan helyettesíthesse őt, megküldte 
neki a vegyes Státusgyűlés és az egyházmegyei zsinat jegyzőkönyveit, 
amelyből „méltóságod Erdélynek kívánságait és terveit34 megértendi”. 

                                                                                                          
kinevezésénél. Bp., 1922. 53. p. 

29  ADRIÁNYI GÁBOR: Püspökök kinevezése és elmozdítása 1848–1849-ben. In: Új Ember 
Kalendárium, 1999. Bp., 1999. 49. p. 

30  Hám János levele Kovács Miklós erdélyi püspökhöz a zsinati pontokról. Pest, 1848. 
július 20. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 3. csop. 994/1848. 

31  Lonovics József egri érsek, Zichy Domokos veszprémi püspök, Szcitovszky János 
pécsi püspök, Rudnyánszki József besztercebányai püspök, Ocskay Antal kassai püspök 
elnökletével. 

32  Hám János levele Kovács Miklós erdélyi püspökhöz a zsinati pontokról. Pest, 1848. 
július 20. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 3. csop. 994/1848. 

33  Kovács Miklós erdélyi püspök levele Nádasdy Ferenc kalocsai érsekhez. 1848. 
szeptember 20. – GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. 1085/1848. 

34  Itt a levélben szerepelt a „és határozatait” fogalom is, de ezt utólag áthúzták. 
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Fogarasy Mihály címzetes skodári püspök feladatának eleget téve, addig is, 
amíg a nemzeti zsinaton a képviseletet elláthatná, egyelőre tájékoztatta 
Kovács Miklós püspököt a magyarországi eseményekről. Október 19-én 
kelt leveléből tudjuk meg,35 hogy „jelen körülmények közt a Nemzeti zsinat 
tartása talán tavaszig is el fog halasztatni”. Egy héttel később keltezett 
levelében hasonló híreket közölt: „ha e mostani zavarok közt, melyek végét 
előre ellátni nem lehet, megtarthatik-e ez évben a zsinat, nagyon 
kételkedem, talán jobb is lesz azt tavasszal megtartani ekkor 
Excellenciádhoz is lehetne reményünk”.36A nemzeti zsinat megtartása 
azonban teljesen elmaradt a közbejött válságos események miatt.37 

A nemzeti zsinat elmaradt ugyan, viszont az előkészületekre sor került. 
Erdélyben Kovács Miklós püspök nagyon komolyan vette az 
előkészületeket, a nemzeti zsinat tervébe kezdettől kész volt belekapcso-
lódni. Az előkészítő jellegű, Szcitovszky János pécsi püspök által javasolt 
petíciós akció38 esetében már májusban kérte, hogy ezek aláírására sor 
kerüljön egyházmegyéje területén. Körlevelében megfogalmazta: 
„szíveskedjék a religio és egyház legszentebb ügyében szerkesztett, ide 
mellékelt, s a legközelebbi erdélyi országos, s ha itt célt nem érnénk, a 
magyarhoni nemzeti gyűlésre is múlhatatlanul beadandó pontokat egy, 
minél előbb tartandó kerületi gyűlésben hatályos közremunkálásával 
pártolni, indokolni és lehetőleg felvilágosítással e közügyünket oda vezetni, 
hogy a kerületbeli plebános urak, legszentebb jogaink érzetétől áthatva, a 
meggyőződés és keresztény szeretet útján minden rendű híveiket 
egyházunk érdekében megnyerni, s az aláírásra bírni siessenek... s az így 
elkészült íveket még e folyó hó lefolyta előtt hozzánk beküldeni 
buzgólkodjék”.39 A petíciók aláírását szorgalmazó körlevelének kiküldésé-
ről értesítette a magyar püspöki kart is. Az esztergomi káptalannak írt 
válaszlevelében rámutatott, hogy „felszólításunk az erdélyi megyében 
termékeny földre talált, úgy hogy örömmel írhatom, hogy a magyarhoni 
katholikusoknak általunk is elfogadott petíciója, egy-rokonszenv és 
pártolásra buzdító levél kíséretében megyémben épen azon naptól fogva 
járja a körutat, melyben önök felszólítása költ”.40 

Az erdélyi megyéspüspök a petíciók aláírásának támogatásával jelezte, 

                                                 
35  Fogarasy Mihály levele Kovács Miklós erdélyi püspökhöz. Pest, 1848. október 19. – 

GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. 1296/1848. 
36  Fogarasy Mihály levele Kovács Miklós erdélyi püspökhöz. Pest, 1848. október 26. – 

GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. 1296/1848. 
37  SZEREDY, 1883. 258. §. 648. p. 
38  Amely csak a vallási és iskolai alapítványi javak szabad kezelését kérte: „Alulírottak a 

bevett minden vallásra nézve törvényszerűleg kimondott viszonosság elve szerint 
óhajtjuk és követeljük, hogy mi katholikusok a vallás- és iskolaalapítványi javadalmakat 
magunk, minden más vallásnak befolyása nélkül kezelhessük és azokról szent Egyházunk 
és iskoláink szükségeire rendelkezhessünk.” Szcitovszky pécsi püspök körlevele az 
esperesekhez. 1848. május 20. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 3. csop. 703/1848. 

39  GYÉFKL. PI. 389. dob. 4. csop. 707/1848.; Kovács Miklós püspök körlevele a kerületi 
esperesekhez. Aláírás nélkül. Gyulafehérvár, 1848. május 1. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 
11. csop. 821/1848. 

40  Csíktusnádi Kovács Miklós erdélyi püspök válaszlevele az esztergomi főkáptalanhoz. 
Gyulafehérvár, 1848. május 20. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 3. csop. 687/1848. 
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hogy az egységes, a magyar püspöki kar által javasolt formában igyekszik 
egyházmegyéjét mozgósítani, s tervezett egyházmegyei zsinatával is a 
tervbe vett nemzeti zsinat munkálatait szeretné előkészíteni. A több mint 
két évtizedes várakozás után a zsinatozási lehetőség viszont nem csak a 
felsőpapságot, hanem az alsópapságot is mozgósította.41 Az alsópapság a 
tárgyalásokba saját törekvéseit igyekszik előtérbe helyezni, miközben az 
országosan egységes szempontok szerint kialakított zsinati rend 
segítségével a felsőpapság csak az általa javasolt témák tárgyalását szerette 
volna megejteni.  Az alsópapság mozgolódásának intenzitását látva a 
felsőpapság igyekezett országszerte egyre szűkebb kereteket szabni az 
érdekérvényesítés keretéül szánt nemzeti zsinatnak. A magyar püspöki kar 
Eötvös József vallás és közoktatási miniszterrel megállapodott, hogy az 
esetleges felfordulások elkerülése miatt – miközben megyei zsinatokat és 
zártkörű megbeszéléséket is szükséges tartani,42 figyelembe véve az 
alsópapság követelőzése által elővetített lehetőségét annak, hogy az 
egyházon belül lázongás fordulhat elő, s egy ilyen felfordulás sem a 
kormánynak43 sem a püspöki karnak nem lehetett érdeke44 – ésszerűbb az 
egyházmegyei zsinatok helyett csak egyszerű tanácskozásokra összehívni  a 
papságot. 

A nemzeti zsinati tervnek erdélyi recepciója szempontjából nagyon 
fontos, hogy Kovács Miklós egyházmegyés püspök folyamatosan és 
következetesen az egész szervezési folyamatban saját zsinatát a nemzeti 
zsinat előkészítéseként kezelte, eredményesen szorítva háttérbe azokat az 
alsópapsági kezdeményezéseket, amelyek az önálló egyházmegyei zsinattól 
várták kéréseik azonnali megoldását. Az erdélyi egyházmegye zsinati 
bekapcsolódását azon túl, hogy a világiak bevonásával került sorra több 
olyan anyagi kérdés megtárgyalása, amely az erdélyi római katolikus 
vegyes Státus hatáskörébe tartozott,45 az teszi igazán sajátossá, hogy 

                                                 
41  A zsinatot követelő alsópapság kérését viszont kevés kivétellel teljesítette a 

megyéspüspök. Az erdélyi zsinat mellett Kalocsán is sor került ennek megtartására. 
LAKATOS, 2012. 

42  Nádasdy Ferenc kalocsai érseknek az Eötvös József vallás– és közoktatásügyi 
miniszterrel június 3. és 5. között tartott püspökkari találkozóról és az ez alkalomból 
folytatott püspökkari tanácskozásokról. 10/a. Buda, 1848. június 1. Első jelentés. 
1848/49 és ami utána következett. Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki 
Levéltár 1848 és 1851 közötti anyagából. (Forráskiadvány). Szerk.: Lakatos Andor – 
Sarnyai Csaba Máté. Kalocsa, 2001. 27. p. 

43  A forradalmi kormány felhívásai folyamatosan a békés átalakulást kérték, amelyet az 
egyházon belüli felfordulás veszélyeztethetett. 

44  Ennek a veszélyére figyelmeztet a bécsi nuncius is július végén, Rómának küldött 
titkos jelentésében: Nunciusi titkos jelentés a magyarországi vallási és politikai 
helyzetről. Róma, 1848. július 26. – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. 
Mikrofilmtár. 17952. Vol. 321. no. 68. Augusztus 1-jén már konkrétan figyelmeztet az 
alsópapsági radikalizmus veszélyeire, rámutatva, hogy ezért fél a magyar püspöki kar 
a nemzeti zsinat megtartásától. – Uo. no. 85. 

45  Az erdélyi fejedelemség korában létrejött Státus jogkörébe tartozott az anyagi, alapítványi 
és iskolaügyek intézése. A Státusban többségi szavazattal döntőképesek voltak a Státus-
tagok (világiak és klerikusok), a püspök ezen a fórumon csak az elnökletet látta el. MARTON 
JÓZSEF: Katolikus egyháztörténet. II. Kolozsvár, 2001. 260. p. 
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Erdélynek Magyarországgal történő Uniójának kimondása a nemzeti 
zsinatba való bekapcsolódás kizáró jellegű előfeltétele volt. Az Uniót ugyan 
elővetítette a pozsonyi törvénykezés, viszont amíg ennek erdélyi 
országgyűlési elfogadása nem történt meg, addig érdemben a nemzeti 
zsinati munkálatokba se kapcsolódhatott be az erdélyi egyházmegye. Mégis 
a nemzeti zsinatra való készülődés Erdélyben már 1848 májusában, még az 
Unió tényleges életbe lépése előtt elkezdődött.46 A konkrét tennivalók 
megbeszélése érdekében a május 18-ai levelében a gyulafehérvári papság 
„pünkösd hó 20-án reggeli 10 órára a mostani körülményekben az egyház 
részéről szükséges teendők feletti tanácskozás végett, a praeposti terembe 
összehívatnak” Kovács Miklós püspök által.47 Itt elhangzik a püspök 
nyilatkozata, amelyben a zsinatok értékét hangsúlyozza. A hozzászólások 
után határozat született, hogy ugyan egyelőre a zsinat tartása nem 
lehetséges, de hogy az Unió után az egyházmegyét annak tartása 
készületlenül ne találja, a kibocsátandó körlevélben az esperesek 
felszólíttassanak, hogy az egyházmegyei zsinatra az anyagot kezdjék el 
összegyűjteni.48 A határozat értelmében Kovács Miklós püspök ki is küldi 
ezt a körlevelet.49 Egyházmegyei zsinati terve kezdetektől részét képezte a 
magyar püspöki kar által tervezett nemzeti zsinati készülődésnek. Ezt 
bizonyítja, hogy ekkor, még az Unió kimondása előtt is, még aznap, vagyis 
május 20-án Szcitovszky János pécsi püspököt is tájékoztatja 
körlevéléről.50 

Szemere Bertalan belügyminiszter az Unióról szóló nyomtatott levelét 
június 14-én küldte meg Kovács Miklós püspöknek,51 de egy nappal ezt 
megelőzően Fogarasy Mihály választott skodári püspök már ezt az 
értesítést megtette. „Erdélynek egyesülése megtörténvén, az erdélyi 
egyházmegye érdekei nem állnak többé elszigetelve a magyar egyházétól, a 
kapocs már szorosabb leend”. Így az erdélyi, nemzeti zsinatot előkészítő 
egyházmegyei zsinatozás elől is eltűntek az akadályok, ezért tárgyunk 
szempontjából fontos részlettel folytatja levelét: 

 

                                                 
46  Május 20-án megfogalmazta, hogy egyelőre a zsinat tartása nem lehetséges, de hogy az 

Unió után az egyházmegyét készületlenül ne találja, az esperesek a megyei zsinatra az 
anyagot kezdjék el összegyűjteni. Ld.: A gyulafehérvári káptalan és tanárok 
részvételével tartott egyházi tanácskozás jegyzőkönyve. Gyulafehérvár 1848. május 
20. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 4. csop. 707/1848. 

46  Püspöki körlevél az erdélyi egyházmegyéhez. 1848. május. [20.] – GYÉFKL. PI. 389. 
dob. 4. csop. 707/1848. 

47  Kovács Miklós püspöknek tanácskozásra hívó levele a fehérvári papsághoz. 1848. 
május 18. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 4. csop. 707/1848. 

48  A gyulafehérvári káptalan és tanárok részvételével tartott egyházi tanácskozás 
jegyzőkönyve. Gyulafehérvár, 1848. május 20. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 4. csop. 
707/1848. 

49  Püspöki körlevél az erdélyi egyházmegyéhez. 1848. május. [20.] – GYÉFKL. PI. 389. 
dob. 4. csop. 707/1848. 

50  Kovács Miklós püspök levele a pécsi püspökhöz. 1848. május 20. – GYÉFKL. PI. 389. 
dob. 2. csop. 703/1848. 

51  GYÉFKL. PI. 392. dob. 35. csop. 857/1848.; Szemere Bertalan nyomtatott körlevele 
Magyarország és Erdély egyesüléséről. 1848. június 14. – Uo. 868/1848. 
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„Először is a püspököknek itt Pesten és pedig saját lakásomon tartott 
értekezleteiről kívánom Excelentiádat tudósítani. Meg kell jegyeznem, 
hogy azok június 1-sőjétől 7-dikéig tartottak […] a conferentiákban a 
püspökök elhatározták a Nemzeti Zsinat megtartását, és pedig a 
megnyitási napot szeptember 24-re tették, helyül Esztergomot 
választották. A tárgyakat kiszemelték, miképp az ide csatolt 
mellékletben fel vannak jegyezve […] A zsinatba csak azok fognak 
meghívatni, kik de iure et conseutudine eddig is meghívattak […] A 
szemináriumokról úgy gondolkoznak, hogy mivel többé a megyei 
szemináriumokat fenntartani nem lehet, négy vagy öt nagyobb 
szemináriumot fognak felállítani.”52 
 

A püspökök tanácskozásáról Kovács Miklós erdélyi püspök már korábban 
értesült a Religio és Nevelés oldalairól. Tekintve, hogy „czélját ezen, nekem 
hivatalosan értésemre nem adatott értekezletnek, nem tudhatom; tudnom 
pedig a magyar katholika egyházéihoz hasonló érdekektől vezéreltetett 
erdélyi egyházmegyémnek jelen teendőinek biztos és czélravezető 
elintézésében, nem csak hasznos, hanem szükséges volna”, megkérte tehát 
püspöktársát, hogy tájékoztassa a tanácskozásról, illetve érdeklődött a 
tervezett nemzeti zsinatról is: „mikorra fog a nemzeti zsinat kihirdettetni? 
Hol fog tartatni és kinek elnöklete alatt? Mily arányban fogja minden 
megye követeit felküldeni? Mik lesznek főbb tárgyai? Fognak-e világiak is 
megjelenni, és mily arányban? sat[öbbi]”.53 E levélre adott válaszként 
foglalta össze röviden a fentiekben a tervezett nemzeti zsinatnak tárgyait 
Fogarasy Mihály választott skodári püspök. 

Miközben Kovács Miklós megyéspüspök az egységes szempontok 
mentén a nemzeti zsinatot előkészítő egyházmegyei zsinatát szervezi, az 
erdélyi radikális alsópapság nagyon intenzív szervezkedésbe kezdett, hogy 
önállóan értelmezhető egyházmegyei zsinatra kerülhessen sor. A kézdi-
orbai kerület papsága az egyházmegyei zsinat szükségességét a forradalom 
teremtette új helyzettel indokolta. Megfogalmazták, hogy a kerület papsága 
„határozottan vissza utasítand minden, a kor szelleméből kinövő újítási ferde 
viszketeget,” de a „megyei Nemzeti Zsinatok54 megtartásának általánossá vált 
óhajtását ilyennek nem tartjuk, annálfogva annak rendeléséért, megtartásáért 
könyörgünk”.55 A gyergyói papság május 22-én kelt körlevelében56 kifejtette, 

                                                 
52  Fogarasy Mihály választott püspök levele Kovács Miklós erdélyi püspökhöz. 1848. 

június 13. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 3. csop. 990/1848., 945/1848., 850/1848. 
53  Kovács Miklós erdélyi püspök levele Fogarasy Mihály választott skodári püspökhöz. 

Gyulafehérvár, 1848. június 4. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 10. csop. 745/1848. 
54  A megnevezés jól jelzi az alsópapság bizonytalanságát: tudnak a nemzeti zsinati 

tervről, de mégis inkább az egyházmegyei zsinattól remélik problémáik megoldását. A 
szóhasználatban végül egy egyházjogilag nem ismert fogalmat használnak: 
egyházmegyei nemzeti zsinat. 

55  Kádár Antal esperes és Elekes István jegyző által aláírt esperesi tanácskozási 
jegyzőkönyv, átküldve Kovács Miklós püspöknek. Gelence, 1848. Pünkösd hava 17. – 
GYÉFKL. PI. 393. dob. 37. csop. 688/1848. 

56  Mészáros Antal gyergyói esperes beadványa az erdélyi Consistoriumhoz, 
Gyergyószentmiklós. 1848. május 27. – GYÉFKL. PI. 393. dob. 37. csop. 823/1848. 
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hogy „a buda-pesti papság 12 pontból álló petícióját57 […]  annak minden 
pontját illő komolysággal, higgadt ésszel megvizsgálók, úgy találtuk, miképp 
azok nem csak a buda-pesti, de az egész magyar clerus sérelmeit, kéréseit 
foglalják magukban, azért egész készséggel, egyes akarattal azokat 
magunkévá tettük, elfogadtuk”. Ugyanakkor e kérdések „legtöbbike csak egy 
nemzeti, vagy megyei zsinaton eldönthető,” ezért kérték ennek – az 
egyházmegyeinek – összehívását. A  Gyergyóújfaluban megtartott rendkívüli 
gyűlés jegyzőkönyvéből58 kiderül, hogy ezt egyrészről a püspöki 
konzisztórium útján kérték kieszközölni a megyéspüspöknél, de ugyanakkor 
„hogy pedig ezen folyamodásunk annál sikeresebb legyen, annak 
pártolására felszólítandónak véltük a szomszéd Esperes urakat, u[gy] 
m[int] a fel- és alcsíki, háromszéki, sepszi és miklósvári, megint az 
udvarhelyi, M[aros]vásárhelyi, küküllői és tordai esperes urakat, ezen 
kérelmünk pártolására.” A beadvány és a kerületekhez küldött körlevél 
tartalmilag azonos, az indoklásban viszont eltérést találunk. A püspöki 
konzisztóriumhoz írt beadványban az egyházjogi szabályokat felsorolva 
kiemelték az évenkénti egyházmegyei zsinatolás szabályát, a zsinat azonnali 
összehívását a kepe problémával indokolva.59 Kitérve a papi nyugdíjalap 
kérdésére, burkoltan jelezték, hogy az alap költségvetésére is kíváncsiak. A 
kerületi esperesekhez írt felhívásukban rámutatva az átalakulások 
nagyságára, feltették a kérdést, hogy „vajon Egyházunkban, melyben 
szolgálunk, - vajon Statusunkban, melynek tagjai vagyunk a tökély azon 
pontján állanak é fegyelmi intézeteink, rendszabályaink, melyeket még a 
jelenkor mindent magával ragadó árja is sérthetlenül, bántatlanul kell, 
hogy hagyjon? S midőn ezen kérdésre ön meggyőződésünk, tapasztalásunk 
szerint nemmel felelt” – kérték, hogy a budapesti papság pontjait az esperesi 
kerületekben is tárgyalják meg. Ezt követően az esperesekhez írt körlevél 
folytatása szó szerint megegyezik a konzisztóriumhoz írottal, de a 
szóhasználatban erőteljesebb fogalmakat használtak. Itt már nem csak 
kíváncsiak a költségvetésre, hanem számoltatni akarták a kezelő urat, kifejtve, 
hogy a papi nyugdíjalap veszélyben van. Körlevelük mérhető hatása, hogy 
ennek szellemében fogalmazta meg már május 24-én beadványát a Belső 
Szolnoki kerület is.60 Körlevelük másik hatása, hogy a gyergyói 
beadványban szereplő meglátások (például az ún. kepekérdés, elaggott 
papok és a papnevelde tőkéje stb.) tárgyalására az egyházmegyei zsinaton sor 
került. 

Annak behatárolásában, hogy az erdélyi 1848-as nemzeti zsinatot 
előkészítő egyházmegyei zsinaton az előkészítő jelleg vagy az önálló 

                                                 
57  A beadványban az aláírók az egyházon belüli demokratizáló javaslatok mellett síkra 

szálltak az anyanyelvi liturgia, a papság méltányos és arányos fizetése, a világi ruha 
viselése, a teljes papság bevonásával tartandó évenkénti zsinatolás mellett. 

58 Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Gyergyói Gyűjtőlevéltára (továbbiakban: 
GyFL. GyGyL.): Gyergyószentmiklósi Plébánia iratai. Helyi egyházi archontológia. 
1276-1861. Gyergyói esperesi kerület papságának gyűlési jkt. 1814-1862. 1848. május 
22. Gyergyóújfalu, rendkívüli gyűlés jegyzőkönyve. 

59  „E felett, ha csak azt nem akarjuk, hogy a világiak rólunk nélkülünk önkárunkra 
határozzanak, múlhatatlanul össze kell gyűlnünk mentől elébb.” 

60  Gajzágó Kristóf Belső Szolnoki esperes levele Kovács Miklós püspökhöz. 
Szamosújvár, 1848. május 24. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 11. csop. 821/1848. 
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egyházmegyei zsinati jelleg bizonyult meghatározónak, elsődleges 
fontosságú azoknak a radikális kéréseknek a sorsa, amelyeket az 
alsópapság az egyházmegyei zsinat szintjén igyekezett megoldani. Már az 
egyházmegyei zsinat megnyitóján a résztvevők megpróbálták átvinni, hogy 
az egyházmegyei zsinat ne csak előkészítő jelleggel bírjon. Az egyik 
résztvevő rákérdezett, hogy „vajon ezen gyűlés csak egyszerűen 
tanácskozmányi gyűlés leend, vagy pedig olyan, mely szótöbbséggel 
érvényes határozatokat hozhat? Mely kérdésnek megvitatása után elnöklő 
püspök úr ezen zsinatot oly erejűnek nyilvánítja, minőnek azt a Tridenti 
zsinati köz-zsinat határozza”.61 A résztvevő nevét, aki a kérdést feltette, a 
jegyzőkönyv ugyan ebben az esetben nem őrizte meg, de valószínűsíthető, 
hogy a kérdést feltevő pap Andrási Antal gyergyóalfalvi plébános, gyergyói 
kerületi jegyző volt. A zsinat előkészítése során az önállóan értékelhető 
egyházmegyei zsinat szervezését leginkább a gyergyói kerület sürgette. Ez 
az esperesi kerület messzemenően elfogadta Andrási Antal tekintélyét, aki 
a térség legmagasabban képzett papja volt. Miután Kolozsvárt a gimnáziumi 
tanulmányait elvégezte, 1827 és 1829 között a filozófiai alapképzésben 
Gyulafehérváron részesülve, teológiai tanulmányait Pesten folytatta. Két évi 
pesti tanulmány után a kolerajárvány miatt visszakerült ugyan öt hónapig 
Erdélybe, majd a járvány megszűntével folytathatta tanulmányait, de ekkor 
már Bécsben, a Pazmaneumban. Pappá szentelése után62 rövidesen, 1833-
tól63 tovább folytatta bécsi tanulmányait, de ekkor már az Augustineumban,64 
ahonnan egyházjogi és történelmi szigorlatai letétele után visszarendelték 
Gyulafehérvárra teológiai tanárnak. Egy évig tanított dogmatikát, utána hét 
évig egyházjogot és történelmet. „Ez alatt voltam egyszersmind prefektus, 
administrator, számvevő, ülnök, majd felesküdtem ügyvédnek” – vallja 
önéletrajzában.65 Egészségi okok miatt66 került sor elhelyezésére, „az orvosok 

                                                 
61  Az erdélyi egyházmegyei zsinat jegyzőkönyve. Első ülés, 4. pont. – GYÉFKL. EZs. d. I. 

1/e. 1085/1848. 
62  Erre 1833. július 14-én került sor Pozsonyban, a felszentelést egyházmegyés püspöke, 

Kovács Miklós végezte. FERENCZI SÁNDOR: A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye 
történeti papi névtára. Bp.-Kolozsvár, 2009. 152. P. 

63  1833-ban szerepel a növendékek névsorában. TUSOR PÉTER: A bécsi Frintaneum 
tagjai Magyarországról, 1816–1918. In. Lymbus. Magyarságtudományi 
forrásközlemények. Bp., 2007. 211. p. 

64  A bécsi Augustineum a Habsburg-birodalom sajátos egyházi elitképző intézménye 
volt. 1816-ban alapította I. Ferenc császár. Rendeltetése dinasztiahű, megbízható 
egyházi elit nevelése volt. A teológiai tanulmányaikat befejezett, rendszerint 
felszentelt papnövendékek általában 2-3 évet tölthettek a császár és király közelében. 
Általában 8-10 magyarországi hallgatója volt, de 1824 és 1848 között csak évi 6. A 
jelöltek kiválasztásában a szemináriumi elöljárók véleménye volt a meghatározó. A 
budapesti Központi Szeminárium az Augustineum utánpótlásában kulcsfontosságú 
volt, mert ennek a pesti szemináriumnak a hallgatói tanulhattak egyetemi szinten 
teológiát. A végzett növendékek esetében az Augustineum vezetősége tett javaslatot 
az elhelyezésükre. Lelkipásztori foglalkozás helyett oktatói vagy aulai szolgálatra 
javasolták őket. TUSOR PÉTER: A bécsi Augustineum és Magyarország, 1816–1918. In. 
Aetas, 2007. 1. sz. 32–40. p. 

65  Andrási Antal önéletrajza. In. Liber oblongus in pelicea compactura, de fundis, 
peculia, supellectiti Templi et constitionis Parochialibus, inclesatus ab Inventaris ani 
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jónak látták és mulhatatlannak a légváltoztatást”, s így került 
Gyergyóalfaluba megválasztott plébánosként 1844-ben. Március 4-én érkezett 
meg, s már májusban ki is nevezték kerületi főjegyzőnek, októberben pedig 
Csík-Gyergyó  és Kászonszék ülnökének is. A gyergyói kerület által készített 
beadványokon egyformán érződik alapos teológiai, elsősorban egyházjogi és 
egyháztörténeti képzettsége, de ugyanúgy tetten érhető, hogy pesti és bécsi 
tanulmányai alatt kialakult kapcsolatait ápolva első kézből értesült az 
országos változásokról és törekvésekről. Az 1848 augusztusában megtartott, a 
zsinatra javasolt témák véleményezésére összegyűlt gyergyói kerületi gyűlés 
jegyzőkönyve tételesen rögzíti is, hogy „ezekre feleletét jegyző Andrási Antal 
előlegesen el készítve, fel olvassa, mit a gyűlés pontonként meg vitatva igen 
kevés észrevétellel magáévá tett.” Nem tekinthető a véletlen művének, hogy 
az egyházmegyei zsinaton hivatalból jelen levő Mészáros Antal esperes mellett 
a kerület képviselőként Andrási Antalt delegálta.67 Az egyházmegyei zsinat 
munkálatait megelőző vegyes Státus-gyűlésen szintén mindketten jelen 
voltak, a Státus-gyűlés kérésére a megyéspüspök a világi jegyző, Vinkler 
Ferenc mellé egyházi jegyzőnek a jelenlevők kérésére Andrási Antalt jelölte 
ki.68 

Az erdélyi egyházmegyei zsinaton elhangzó, az előkészítő bizottságok 
által összesített javaslatok tárgyalása során megállapítható, hogy az 
erőteljesen jelentkező alsópapsági döntési vágy jelenléte mellett a 
megyéspüspök kézben tartotta a tárgyalásokat,69 kitartva a nemzeti zsinatra 
történő előkészület mellett. Az első zsinati nap jegyzőkönyvének felolvasása 
után, 1848. szeptember 2-án a jegyzőkönyvbe bekerült, hogy a püspök „nem 
ellenzi, hogy a már megállapított gyűlési határozat kérelmi alakba 
felterjesztessék” a nemzeti zsinat elé. 

Több olyan kérdéskörrel is találkozunk az erdélyi egyházmegyei zsinat 
jegyzőkönyvében, ahol egyértelmű, hogy a résztvevők csak javaslatokat 
összegeznek, s a megoldást a kérelmi alakban történő felterjesztés után a 
nemzeti zsinattól várták. A gyermekek elsőáldozásának szertartásánál 
például utaltak arra, hogy irányadónak az 1843-as mainzi Studenmaier 
Geist des Christenthumst Ritual dem Geiste und Anordnungen der Kath. 

                                                                                                          
1697.  Consegneuter ante Ruinea Gyergyóiens. – Bőrbe kötött hosszúkás könyv az 
Egyházközség földjeiről, a pénztárról, a templomi berendezésről és az Egyházközség 
szabályzatáról, végzéseiről, az 1697-es leltárról. Feljegyzések Gyergyó romlása előtti 
időből. Az eredetiből készült fénymásolat, Fülöp Sándor magángyűjteménye. 
Másolatban: GyFL GyGyL. 

66  Önéletrajza szerint: „ennyi hivatalos foglalatossággal, a szünetlen olvasást 
egybekapcsolva, kénytelenítettem éj-nappal dolgozni, mi megrontá egészségemet s 
1842-ben májbajban meghalok vala, ha az Előpataki 5 héti cura ne segilyen rajtam. 
Csakugyan ez üdő óta egeszségem oly gyenge, kedélyem levert és búskomor volt.” 

67  Az erdélyi egyházmegyei zsinat jegyzőkönyve. Résztvevők névsora. – GYÉFKL. EZs. 
d. I. 1/e. 1085/1848. 

68  Az erdélyi katholikus vegyes Status gyűlésnek Kolozsvárott 1848-ik év Kisasszony 
hava 27-kén tartott ülésének Jegyzőkönyve. – GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. szám nélk. 

69  Nem lényegtelen rámutatni, hogy csíktusnádi Kovács Miklós erdélyi püspök jogi 
diplomát is szerzett Kolozsvárt, mielőtt nagyváradi teológiai tanulmányait elkezdte 
volna. JAKUBINYI GYÖRGY: Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási 
archontológia. Gyulafehérvár, 2004. (2. kiad.) 31. p. 
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Kirche című könyvét, illetve az 1833-as tübingeni – stuttgarti Rituálékat70 
kellene tekinteni, viszont ezek célszerű magyarosítását a nemzeti zsinat 
teendői közé sorolták.71 Hasonlóan a szentmise előtt vagy utánra javasolt 
ima mondását a pápáért, királyért, egyházi és világi vezetőkért, illetve a 
népért, a nemzeti zsinat által megvitatásra javasolt kérdéskörben is a 
nemzeti zsinatra bízták egy megfelelő formula összeállítását, miközben az 
esperesi előkészítő javaslatokból kicseng, hogy voltak esperesi kerületek, 
amelyek konkrét megoldással készültek.72 Hasonlóan a nemzeti zsinattól 
várták, hogy a moldvai magyar katolikusok (csángók) nyelvi és vallási 
identitásának megőrzésére megfelelő döntés szülessen.73 A 
legnyilvánvalóbban a Kollonich-féle szerződés esetében figyelhető meg, 
hogy javaslattétel nélkül a nemzeti zsinatra bízzák a résztvevők a kérdés 
rendezését, főleg mert ez Erdélyben nem is volt érvényben. De ugyanúgy a 
moraliter deficiensek (vagyis erkölcsi hiányosságok) kérdésénél is csak 
rögzítik azt az elvet, hogy ha ismételt megfenyítés után sem adná a pap 
jelét a javulásnak, akkor el kell bocsátani. A fenyítés módjáról viszont nem 
szól az egyházmegyei zsinati jegyzőkönyv, csupán azt adja tudtunkra, hogy 
a fenyítési rendszer és az elbocsátás módjának kidolgozására bizottságot 
kívánnak a nemzeti zsinat által kineveztetni. 

Ezen egyértelmű példák mellett az egyházmegyei zsinaton több 
alkalommal a megyéspüspök kénytelen volt a radikális és az azonnali 
életbe léptetést váró papság akaratát megfékezve az egyházmegyei zsinat 
előkészítő jellegét kihangsúlyozni. Szeptember 2-án, amikor hozzájárult, 
hogy az előző nap elhangzott javaslatok a nemzeti zsinat elé kerüljenek 
felterjesztésre, egy kikötéssel élt: a kanonokok kinevezésére vonatkozó 
tervezet felterjesztéséhez nem járult hozzá. Az egyházmegyei zsinat ugyanis 
azt fogalmazta meg, hogy az egyházmegyés papság zsinatilag fog három 
személyt jelölni egy-egy stallumra.74 Az ebben a kérdéskörben a javaslatok 
összegzésére megbízott egri érsekhez történő felterjesztésben az erdélyi 
egyházmegyei zsinati jegyzőkönyvi kivonatban viszont egészen más 
szerepelt: „hasonlóul a kanonokok választását is a megyés püspök 

                                                 
70  STUDENMAIER: Geist des Christenthumst Ritual dem Geiste und Anordnungen der 

Kath. Kirche. 2. Anlage. Stuttgart und Tübingen, 1833. 
71  Választmányi munkálat azon zsinati tárgyakról, melyekről készítendő megyezsinati 

munkálat a veszprémi nagyméltóságú püspök Úrnak leszen beküldendő. – GYÉFKL. 
EZs. d. I. 1/e. Szám nélk. 

72  A gyergyói kerület mintaként a Szepesy imakönyv megfelelő részeit, illetve a Rituálé 485. 
lapjának lefordítását ajánlotta. Gyergyói kerület beadványa. Gyergyócsomafalva, 1848. 
augusztus 1. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 11. csop. 1010/1848. 

73  Csak javaslatként fogalmazva meg, hogy magyar nyelvű (nem pedig olasz) lelkészeket 
és tanítókat kell hozzájuk küldeni, s ugyanakkor magyar nyelvű könyvekkel is 
ajánlatos volna őket ellátni. Gyulafehérvári papság beadványa. Gyulafehérvár, 1848. 
július 31. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 11. csop. 1010/1848.; Az erdélyi egyházmegyei 
zsinat jegyzőkönyve. Első ülés, 6. pont. – GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. 1085/1848.; 
Vélemény azon zsinati tárgyakról, melyekről készítendő megyezsinati munkálat a 
besztercebányai nagyméltóságú püspök Úrnak leszen beküldendő. D. a. 2. – GYÉFKL. 
EZs. d. I. 1/e. Szám nélkül. 

74  Az erdélyi egyházmegyei zsinat jegyzőkönyve. Első ülés, 7. pont. d. 13. – GYÉFKL. 
EZs. d. I. 1/e. 1085/1848. 
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kinevezési jogának tiszteletben tartása mellett, óhajtanák az erdélyi 
megyének kerületei”.75 Kovács Miklós tehát nem járult hozzá, hogy a 
szabad püspöki kinevezés jogát megszorító egyházmegyei zsinati kérés 
egyáltalán felterjesztésre kerülhessen. 

A liturgikus kérdések tárgyalásakor a Gergely-féle naptár betartását a 
görögkeleti szertartásúak között is a Julianus-féle naptár helyett az erdélyi 
egyházmegyei zsinat résztvevői szintén megpróbálták a hatályos egyházjogi 
szabályok ellenére döntéserőre emelni. Egyértelmű volt, hogy ennek 
érdemi eldöntésére csak a soron következő nemzeti zsinat képes, ha azt a 
Római Szentszékhez való felterjesztés után a pápa jóváhagyja, s 
kihirdethetővé válik.76 Mégis megpróbálták erőltetni, hogy már az 
egyházmegyei szinten érdemi döntés történjen. A válaszmányi munkában 
közóhajként került megfogalmazásra, hogy a görögkeletiek Julianus-féle 
naptára eltöröltessék. A választmányi jegyzőkönyvben végül ezt a teljes 
részt kihúzzák, s jól látható, hogy más tintával, tehát utólag odaírják: „a 
nemzeti zsinat eszközölje ki az egyformaságot”. Az utolsó, erre vonatkozó 
mondatot (minthogy ez a G[örög]Kat[oliku]sok hitvallásával nem 
ellenkezik) újra csak kihúzták.77 Az előkészítő választmányi jegyzőkönyv-
ben alkalmazott javítgatások jelzik, hogy a zsinati munkálat során a 
döntéshozást feltehetően a megyéspüspök megakadályozta, csak ahhoz 
járulva hozzá, hogy a javaslat a nemzeti zsinat elé kerüljön felterjesztésre. 

Hasonló a böjti fegyelem esete is, ahol, már a kérdés tárgyalásának 
kezdetekor figyelmeztette a résztvevőket a megyéspüspök, hogy a 
jegyzőkönyvbe csupán vélemény és óhajtás formájába jegyezzék fel a 
hozzászólásokat, hiszen a böjtöt a nemzeti zsinat fogja szabályozni78 a 
pápával történő egyeztetés során.79 Az egyeztetés szükségességét indokolta 
az is, hogy az egész egyházat érintő kérdésben (márpedig a böjti fegyelem 
ilyen)80 még a nemzeti zsinat sem hozhatott volna érvényes döntést. Az 
erre vonatkozó egyházjogi előírás ugyanis eléggé egyértelmű: „A böjt az 
egyház parancsa szerint szigorúan megtartandó; a trienti zsinat is 
meghagyja a püspököknek,81 hogy a böjtöt, amennyiben csak lehet, 

                                                 
75  Az augusztus 27-re összegyűlő Erdély megyei zsinat tanácskozási tárgyainak rövid 

átnézete, – az egri érseknek beküldendő pontok. 13. d. – GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. 
Szám nélk. 

76  SZEREDY, 1883. 258. § 645–648. p. 
77  Választmányi munkálat azon zsinati tárgyakról, melyekről készítendő megyezsinati 

munkálat a veszprémi nagyméltóságú püspök Úrnak leszen beküldendő. a. 4. – – 
GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. Szám nélk. 

78  E tárgyalási pontot a magyar püspöki kar részéről Fogarasy Mihály választott skodári 
püspök eleve azzal a megjegyzéssel küldte meg, hogy érdemben csak a nemzeti zsinat 
fogja tárgyalni. 

79  Ettől függetlenül 1849-ben Kovács Miklós megyéspüspök az egyik plébános kérését 
figyelembe véve egy partikuláris döntéssel a máréfalvi községnek engedélyt ad az 
adventi böjt alóli felmentésre, megfogalmazva azt is, hogy ez nem általános engedély, 
hanem csak átmeneti rendelkezés. Kovács Miklós püspök válaszlevele Csergő Antal 
máréfalvi lelkésznek. 1849. november 4. – GYÉFKL. PI. 391. dob. 24. csop. 516/1849 

80  SZEREDY, 1883. 258. § 645–648. p. 
81  Conc. Trid. Sess. XXV. de delectu cibor. 
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mindenütt megtartassák.”82 A püspöki figyelmeztetés miatt a 
jegyzőkönyvbe a radikális reformokat sürgető javaslatok után oda is került, 
hogy „tartassék szem előtt az egyházi szellem és szabály.” A megjegyzésre 
szükség is volt, ugyanis a túlfűtött reform-vágy miatt esetenként az is 
előfordult, hogy a zsinaton résztvevő képviselők annak ellenére, hogy 
tudatában voltak annak, hogy kéréseik egy része nem megoldható nemzeti  
– s még kevésbé egyházmegyei– zsinati szinten, mégis megpróbálták ezt 
keresztülvinni. A cölibátus esetében például a szebeni és fogarasi esperesi 
kerületi jegyzőkönyv ennek eltörlését „függetlenül az esztergomi Zsinat 
belé vagy belé nem egyezésétől” kérte.83 A megfogalmazás jelzi, hogy a 
radikális papság komolyan hitte, hogy az önálló egyházmegyei zsinat egy 
világegyházat érintő fegyelmi törvényt képes megváltozatni. Az erdélyi 
egyházmegyei zsinaton, annak ellenére, hogy természetszerűen ennek a 
kérdésnek a tárgyalása nem volt a felsőpapság által tervezve, mégis sor 
került a megvitatására. A résztvevő papság a zsinaton „határozottan oda 
nyilatkozik, miszerint a papi nőtlenség a maga útján töröltessék el, és a 
házasság minden feltétel nélkül engedtessék meg”, annak ellenére, hogy a 
püspök jelezte, a kérdés tárgyalására az egyházmegyei zsinat nem illetékes 
fórum. A kompromisszum megszületik, a jegyzőkönyv alaposan enyhíti az 
elhangzó papi döntést, amikor rögzíti, hogy „a coelibatus megtartása vagy 
consiliumá változtatása, mint az egyetemes egyházat érdeklő ügy, a 
nemzeti zsinat teendői közé soroztatik”.84 Tehát Kovács Miklós a papság 
véleményét meghallgatja, továbbítja, s ezzel egyházmegyei zsinatának 
előkészítő jellegét hangsúlyozza ki. Értelemszerűen a böjt és a cölibátus 
kérdésében, még ha a papság kérésével egyet is értett volna, akkor se 
hozhatott volna egyházmegyei szinten jogerős döntést. Az egyházmegyei 
zsinat után, amikor a megyéspapság szembesült azzal, hogy például a 
cölibátus esetében a követelését valóban a püspök csak továbbította, 
névtelen levéllel külön is követelik az azonnali hatályba léptetését 
kérésüknek.85 

Azon túl, hogy az egyházmegyei zsinat jogkörét meghaladó 
kérdésekben Kovács Miklós a nemzeti zsinatra bízta a döntést, 
hozzáállásának értékelése szempontjából fontos megvizsgálni eljárását 
azokban a kérdésekben, amikor egyházmegyei szinten törvényerőre 
emelhetett volna egy-egy javaslatot, s ezt a jelenlévők kérték is. Ezek 
esetében is azt látjuk, hogy az előkészítő jelleg mellett kitartva a püspök 
mindent a nemzeti zsinat elé kívánt terjeszteni. Például az egyházi ünnepek 
részleges szabályozásának a kérdéskörében is ezt a megoldást választotta, 

                                                 
82  SZEREDY JÓZSEF: Egyházjog. Különös tekintettel a Magyar Szent Korona területének 

egyházi viszonyaira, valamint a keleti és protestáns egyházakra. II. Pécs, 1974. 503. § 
1224. p. 

83  Erzsébetvárosi kerület beadványa. Brassó, 1848. július 20.: Erzsébetváros, 1848. 
augusztus 9. – GYÉFKL. PI. 389. dob. 11. csop. 1010/1848. 

84  Vélemény azon zsinati tárgyakról, melyekről készítendő megyezsinati munkálat 
kassai nagyméltóságú püspök Úrnak leszen beküldendő. – GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. 
Szám nélk. 

85 „Coelibatusnak rögtöni eltörlését komolyan követeljük minden pápai vagy érseki 
befolyást kirekesztve.” Aláírás nélküli beadvány a püspökhöz. Iktatva: 1848. 
szeptember 6. – GYÉFKL. PI. 393. dob. 37. csop. 1148/1848. 
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annak ellenére, hogy ebben az esetben a zsinaton résztvevők a hatályos 
egyházjogi előírások betartásával készítették elő a tervezetet. A kánonjog 
ugyanis az általános ünnepek („festa universalia”) megülése mellett 
lehetőséget adott országonként, egyházmegyénként, illetve ennél kisebb 
területenként történő szabályozásokra. A szabályok felállítására a 
tartományi és a nemzeti zsinat, de maga a megyéspüspök is jogosult volt. 
Éppen ezért ez a kérdés az egyházmegyei zsinaton eldönthető lett volna. A 
választmányi munkálat fel is sorolta, hogy mely ünnepek maradjanak a 
helyükön,86 kérve ugyanakkor, hogy Kisasszony napja, ha hétköznapra 
esik, vételezzék elő az azt megelőző vasárnapra. Amennyiben hétköznapra 
esnének a templomok védőszentjeinek ünnepei (templombúcsúk) és a 
Boldogságos Szűz Mária fogantatásának ünnepe, a javaslat szerint azokat 
jobb lenne áttenni a következő vasárnapra. Annak ellenére, hogy a döntést 
a püspök meghozhatta volna, ebben az esetben is kitartott az előkészítő 
jelleg mellett, csak kérve a veszprémi püspöknek elküldött javaslatban, 
hogy „némely, köznapokon eső ünnepek áttétessenek az azokat követő 
vasárnapokra”. 

A kérdést árnyaltabbá teszi, hogy a megyéspüspök esetenként néhány 
javaslatot elfogadva partikuláris törvénykezéssel, a nemzeti zsinattól 
függetlenül alkalmazta az egyházmegyei zsinaton megfogalmazott 
elképzeléseket. Így például rövidesen az egyházmegyei zsinat után a 
„kerületi papságnak a zsinati pontokra beküldött feleletei rendén felfejtett 
kívánságát” figyelembe véve, a kerületi jegyzők kinevezésében elfogadta a 
kerületi jelöléseket.87 Szintén 1848 szeptemberében Kovács Miklós püspök 
válaszlevelében Sántha Imre kilyénfalvi plébános és Török Antal 
nyugalmazott gyergyóalfalusi kántor felterjesztésére,88 amelyben kérték, hogy 
a Gyergyó kerületi tanítók özvegyei és árvái gyámintézetének alapszabályát 
hagyja jóvá, a jóváhagyást egy kitétellel tette meg. Ebben rámutatott, hogy a 
benyújtott alapszabályzat „II. fejezet 2-ik cikkelyének azon kitételét: hogy a 
legszegényebb pap hátra maradott vagyonából 5 p[engő] f[orin]tot a 
gondnokok követelhetnek”, nem hagyhatja jóvá, hiszen a „a papoknak szabad 
végrendelkezési joguk levén”, ezt ő is tiszteletben tartja. Márpedig a papok 
szabad végrendelkezési jogát éppen az 1848-as egyházmegyei zsinaton 
mondták ki, s a püspök a gyakorlatban, a zsinati munkálatok befejezése után 
már egy héttel, mint hatályos rendelkezésre hivatkozik. 

A szórványos kivételektől eltekintve, amelyek tulajdonképpen csak 
egy-egy kérdésben hozott püspöki rendelkezés, nem pedig általános 

                                                 
86 Karácsony, újesztendő, vízkereszt, húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd, úrnapja, 

Gyertyaszentelő–, Gyümölcsoltó–, Nagyboldogasszony, Szent Péter és Pál, Szent 
István király ünnepnapja és mindenszentek ünnepe. 

87  Gábor János vízaknai plébánost a fogarasi kerületbe, Matskási János tűri plébánost a 
fehérvári kerületbe, Bögözi Lajos erzsébetvárosi plébánost az erzsébetvárosi 
kerületbe, Andrási Ferenc tordai plébánost a torda–aranyosi kerületbe és Györfi 
Lajos szászrégeni plébánost a marosi kerületbe. Kovács Miklós esperesi kerületei 
jegyzőket kinevező körlevele. Kolozsvár, 1848. szeptember 13. – GYÉFKL. PI. 389. 
dob. 11. csop. 1010/1848. 

88  Kovács Miklós püspök válaszleve Sántha Imre kilyénfalvi plébános és Török Antal 
nyugalmazott gyergyóalfalusi kántor felterjesztésére. 1848. szeptember 9. – GYÉFKL. 
PI. 391. dob. 18. csop. 1114/1848. 
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érvényű szabályként jelentkezett, az egyházmegyei zsinati dokumentáció 
azt bizonyítja, hogy Kovács Miklós egyházmegyei zsinatát a nemzeti zsinat 
előkészítésének szánta. Amikor 1848. szeptember 20-án levélben 
értesítette Nádasdy Ferenc kalocsai érseket, hogy a nemzeti zsinatra 
személyesen nem tud elmenni, rámutatott, hogy ezt elsősorban azért 
fájlalja, mert ott lehetett volna befejezni azt a munkát, amelyet egyház-
megyéjében a megyei zsinaton elkezdett: „azok után, miket megyémben, a 
folyó hó elején tartott megyei zsinat alkalmával, egyházam javára tenni 
igyekeztem, felléphettem volna még a nemzeti zsinaton is”.89 Az előkészítő 
jelleg mellett a magyar egyházmegyékkel közös álláspont kialakítására 
törekedve az 1848-as nemzeti zsinat tervébe Kovács Miklós püspök 
feltétlenül kész volt belekapcsolódni. Ezzel párhuzamosan az 
egyházmegyés radikális papság kéréseit abban a reményben készítette elő 
az esperesi kerületi gyűléseken, hogy a magyar egyházmegyékben 
jelentkező hasonló törekvésekhez kapcsolódva azoknak a nemzeti zsinaton 
érvényt szerezhessenek. Érzékelve viszont, hogy a nemzeti zsinat során a 
megyéspüspökök elsősorban a politikai változások miatt fontossá váló 
önvédelmi lépéseket fogják előtérbe helyezni, s látva, hogy a legtöbb 
püspök eltekintett az egyházmegyei zsinatok megtartásától, s csak papi 
gyűléseken készítették elő a javaslatokat, minden kérésüknek már az 
egyházmegyei zsinaton igyekeztek érvényt szerezni, még az egyértelműen 
az egyházmegyei, sőt még a nemzeti zsinat hatáskörét is túllépő 
javaslataiknak is. Kiváló érzékkel Kovács Miklós püspök megengedte, hogy 
papsága minden kérését előterjeszthesse, arra viszont nagyon ügyelt, hogy 
a zsinati jegyzőkönyvből egyértelművé váljon, hogy a teljes egyházmegyei 
zsinati anyag csak előkészítő jellegű a nemzeti zsinatra. S végül, amikor a 
nemzeti zsinat elmaradt, annak ellenére, hogy az egyházmegyei zsinaton 
megfogalmazott kérések közül, amelyeket főpásztorként kivitelezhetőnek 
tartott, néhányat érvényesített is püspöki rendeleteivel, nem változtatta 
meg az erdélyi egyházmegyei zsinat előkészítő jellegét. Az elmaradó 
nemzeti zsinat miatt az előkészítés fázisában megrekedő egyházmegyei 
zsinatát nem fejezte be azzal, hogy püspöki hatalmával élve új Statutát 
adjon egyházmegyéjének. Ebben természetesen szerepe volt az 1822-es 
erdélyi, a nemzeti zsinattól független Szepesy-féle erdélyi Statuta viharos 
fogadtatásának, az 1848-as politikai helyzetnek, az 1849-es pápai tiltásnak 
is. A radikális erdélyi alsópapság a maga részéről kénytelen volt elfogadni, 
hogy egyházmegyei szinten nem sikerült érvényt szerezni törekvéseinek, 
ami miatt egyrészt az önkényes életbe léptetés kétes megoldásával 
próbálkozott, illetve a következő, 1849-ben tervezett nemzeti zsinat 
előkészítésébe is bekapcsolódott. 

                                                 
89  Kovács Miklós erdélyi püspök levele Nádasdy Ferenc kalocsai érsekhez. 1848. 

szeptember 20. – GYÉFKL. EZs. d. I. 1/e. 1085/1848. 



 

 


