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 „A veszprémi egyházmegye múltjából” című könyvsorozat 86 esztendős múltra tekint 
vissza, melynek utóbbi 12 évében a legintenzívebb időszakát éli. 2007 óta csaknem 
ugyanannyi kötet jelent meg, mint az azt megelőző évtizedekben összesen, amikor első-
sorban püspökéletrajzok, intézménytörténeti monográfiák és forráskiadások láttak 
napvilágot. A sorozat gazdájaként a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár 2010-től,  
a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottságának 2013. évi újjáalakulása óta pe-
dig még hangsúlyosabban saját szervezésű konferenciák köteteinek kiadását is vál-
lalta nem kisebb céllal, minthogy ezek révén „előkészítsék a régóta hiányzó egyház-
megye-történeti összefoglaló kiadványt.” (7. o.) Az alábbiakban ismertetendő kötet 
alcímében is feltüntetett szakmai rendezvény a sorban következőként a reformáció 
emlékévében valósult meg az egyházmegye 16(–17). századi történetéről, a középkor 
végén virágzó püspökség romjain születő felekezetek, a korábbi keretek felhasználásá-
val létrejövő intézmények szerveződéséről. E konferencia előadásainak írott változatait 
olvashatjuk a Karlinszky Balázs levéltárvezető és Varga Tibor László levéltáros által 
szerkesztett, három tematikus egységben tizenhat tanulmányt tartalmazó kötetben.

A hagyományos, de a mai történetírásban már meghaladottnak tekinthető fele-
kezeti szempontú megközelítéssel szakítva a szerkesztők és szerzők üdvözlendő mó-
don egy adott területi egység, a veszprémi egyházmegye – sőt egyes tanulmányok-
ban az azt körülvevő régió – egyházszervezeti és hitéleti kérdéseit a maga egészében 
igyekeztek tárgyalni, törekedtek egységben láttatni a konfesszionalizáció elhúzódó 
folyamata során éppen eme évtizedek alatt kialakulóban lévő régi-új vallási csopor-
tokat. Az egyes felekezeteket tehát nem egymással harcban álló önálló egységeknek, 
hanem egyfajta társadalmi rendezőelvnek, mintázatnak tekintik – olyan entitásoknak, 
amelyek sokszínű, de mégis egyetlen rendszert alkotnak, amennyiben mind az itt 
élő emberek hitéletét, vallásosságát – sőt a korszakban ennél jóval több mindent – 
szervezik intézményes(ülő) keretek között. A 16. század eleje és a 17. század közepe 
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között megrajzolt ív nagyon széles, és a korábbi szakirodalomból is jól ismert témá-
kon húzódik keresztül: ez esetben is a reneszánsz főpapságtól a protestáns könyv-
kultúráig és művelődésig jutunk el. Mégsem a „megszokott” nézőpontok szerint és 
beállításban tárul fel a korszak története, mivel a szerzők – ha nem is egységes szín-
vonalon – úgy rakják ki mozaikkockákként annak egy eddiginél objektívebb képét, 
hogy küzdelem helyett folyamatként ábrázolják.

A hét írást tömörítő első tematikus egység a veszprémi püspökség 16. századi 
viszonyait fentről lefelé haladva ábrázolja. Ennek első három tanulmánya az 1500-as 
évek püspökeiről szól, ezért az illetők életútjából adódóan alig érinti az egyházme-
gye mint terület és intézmény történetét. Nemes Gábor indítja el az említett ívet, 
amikor kiindulási helyzetként az egyházmegyét a század elején kormányzó, elsősor-
ban diplomáciai és hadi tevékenységet végző spanyol Pietro Isvalies bíboros, veszp-
rémi püspök életrajzát óriási forrásanyagot megmozgatva mutatja be.1 Az emellé 
összeállított adattár a püspök magyarországi, főleg itáliai humanista jogászokból 
álló hivatalnoki karának archontológiáját tartalmazza az egyes személyekhez kö-
tődő oklevelek lelőhelyének megadásával, sőt többük aláírásának megjelenítésével.

Az íven tovább haladva Laczlavik György az 1511–1549 közötti veszprémi püs-
pököket mutatja be részletesen, szintén széles forrásbázisra alapozva: ők már nem 
külföldi, de még szinte kizárólag az országos politikával foglalatoskodó, párthar-
cokban érintett, zavarosban halászó, hatalmaskodó magyar egyháziak voltak, akik 
elődjükhöz hasonlóan szintén vikáriusok által igazgatták az egyházmegyét.

Végül Fazekas István a század második felének még mindig javadalomhalmozó  
és nem helyben rezideáló, de már főpapi erényeket is megcsillantó püspökeiről jórészt 
bécsi források alapján rajzol kollektív életrajzot. Részletesebben foglalkozik Köves 
András püspökkel, aki Oláh Miklós kortársa és a katolikus reformnak hozzá ha-
sonlóan aktívabb képviselője volt, és akire a leginkább jellemző a század második 
felében működő veszprémi püspököknek tulajdonítható legfőbb érdem: a majdani 
megújulás anyagi alapjai egy részének megőrzése vagy megteremtése, illetve Sümeg 
mint egyházmegyei központ kiépítésével ezek biztonságba helyezése.

A következő két tanulmány a római egyház hierarchiájának alsóbb lépcsőfokai 
felé kalauzol minket, bár nem törekedve annak teljes átfogására. Bilkei Irén, a mára 
vitatottá vált kifejezéssel szólva, az egyházi középréteggel, azaz a káptalani papság-
gal foglalkozik, amikor a zalai hiteleshelyek Mohács utáni sorsát, az anyagukban 
megjelenő új témákat – török hódítás, hatalmaskodás, rabság, reformáció – foglalja 
össze saját korábbi forráskiadványai és kutatásai alapján, azok egyfajta összegzéseként. 
 
 

1 Római, modenai és budapesti levéltári anyagok mellett 38 forráskiadvány felhasználásával készült  
a tanulmány, melyet 6 oldalas irodalomjegyzék egészít ki.
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A gyakorlatban ezek felekezetektől kvázi független állami/területi hivatalok, az ek-
koriban kiszélesedő, terjedő, sőt nagyon kis mértékben, de magyarosodó írásbeliség 
fő intézményei voltak, épp ezért élhették túl a hitújítás korát, vagyis a 16. század végéig 
a folytonosságot képviselték.

Romhányi Beatrix még eggyel tovább lép lefelé, amikor a veszprémi egyházmegye 
szerzetességének 16. századi sorsát vázolja. Elsősorban a század elején fennálló hely-
zetre koncentrál, a leépülés folyamatára csak vázlatosan térve ki. Legfőbb megállapí-
tása: a század elején a szerzetesség nem volt válságban, az itteni pusztulás elsősorban 
az oszmán hódítás és nem a reformáció terjedésének eredménye. Ez utóbbira rímel 
Pátkai Ádám alább sorra kerülő tanulmánya.

Vida Beáta a szerzetesrendek visszaszorulásának egy speciális esettanulmányát 
nyújtja a szerzetesi birtokok elenyészésének bemutatásával a zirci apátság példáján. 
Hosszú bevezetője a ciszterci rend esetében nem igazolja Romhányi fenti tételét. 
Különösen izgalmas a zirci apátság helyszínének sorsáról szóló, a régészet eredmé-
nyeit a történészek felé közvetítő szakasz, amely ugyanakkor új levéltári forrásokat 
is megszólaltat.

Kanász Viktor írásának más a nézőpontja, mint a többi tanulmánynak: a kö-
tet tematikáját egyetlen településre, Kanizsára koncentrálva egészében törekszik 
bemutatni, nem pedig egy résztémát a püspökség teljes területére vonatkoztatva. 
A saját tanulmányán belül is ívet húz a kezdeti állapottól a vár 1600. évben bekö-
vetkezett oszmán fennhatóság alá kerüléséig. Alapossága és naprakész szakirodal-
mi tájékozottsága mellett tehát pozitívum, hogy a középkori vallási infrastruktúra 
helyzetének vizsgálatát is bevonja a kutatásba, mivel a témára vonatkozó szakiroda-
lom eddig jellemzően a protestantizmus terjedésére koncentrált. Kimutatja, hogy 
a korábban fennálló intézményrendszer és a kialakuló új felekezeti szerkezet össze-
függött, a kettő között bizonyos tekintetben folytonosság állt fenn. A tanulmány jól 
érzékelteti a felekezetképződés elhúzódó jellegét, amelynek során az egyes táborok 
csak fokozatosan váltak szét, így az azok közötti éles különbségtétel a 16. század 
jelentős részében még lehetetlen, illetve értelmetlen. A reformációnak ezáltal mint 
„új hitértelmezésnek” a történetét a helyi társadaloméval összefüggésben vizsgál-
va és új forrást is megszólaltatva rámutat, hogy a „felekezetváltás” itt nem a svájci 
vagy a felvidéki városokéhoz hasonló fordulattal történt, sőt földesúri reformációról 
sem beszélhetünk, ahogy az újhitű – evangélikusnak vagy reformátusnak tehát még 
nemigen nevezhető – felekezet eltűnése sem egyfajta „ellenreformáció” eredménye 
volt Kanizsán az évszázad végén.

A hat tanulmányt felsorakoztató második, a protestantizmus intézményesülé-
séről szóló szakaszt teljesen érthető módon Csepregi Zoltán nyitja egy hatalmas 
adatbázis-építő munka igényes áttekintésével, módszertani ismertetésével (ELEM: 
Evangélikus Lelkészek Magyarországon). A vállalkozást nem tisztem e keretek kö-
zött bemutatni, a kötet szempontjából azonban különösen fontos, hogy a szerző 
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felhívja a figyelmet az evangélikus/református elkülönülés hosszadalmas, intézmé-
nyesen csak a 17. század második évtizedére, sőt térbeli fáziseltolódásokkal megva-
lósuló voltára, amely néha egyazon személyek életében is lezajlott.

A később reformátusnak nevezett irányzat korai liturgiatörténetébe, az agendák 
világába enged némi bepillantást a következő két tanulmány, bár bizonyos magya-
rázatok híján a kevésbé hozzáértő olvasó zavarban érezheti magát tőlük. Minden-
képp üdvözlendő és követendő példa a liturgiatörténet, és általa a teológiai értelem-
ben vett egyháztörténet szerepeltetése egy ilyen kötetben, valamint az, hogy mindkét 
szerző, Németh Balázs és Fekete Csaba számára is igényként merült fel a korábbi 
irodalomban állandósult tévedések elleni küzdelem. A fentebb említett három tanul-
mány a kötet címében megjelenő területi lehatároláson túlnyúlva az Észak-Dunántúl  
egészére koncentrál.

Két további munka a veszprémi egyházmegyével nagy területi átfedésben lévő 
Dunántúli Református Egyházkerület intézményrendszerének kialakulását, első-
sorban az eddig alig kutatott presbitériumok korai történetét járja körül, amelyek 
bölcsője Pápa város: Szabó Előd Kanizsai Pálfi János református püspök életrajzán 
keresztül (akihez az első presbitériumok megszervezése fűződik), Hudi József pe-
dig egyfajta összefoglaló, sőt jól érthető elméleti/tipológiai megközelítésben. Utóbbi 
szintén küzd a szakirodalomban eddig gyakran alkalmazott, felekezetileg elfogult, 
visszavetítésekben és berögzült hibás adatokban bővelkedő narratíva ellen.

A fejezet utolsó tanulmánya a művészettörténet felől közelítve mutatja ki a refor-
mátus felekezet kialakulásának a korábban egységes nyugati kereszténység időszaká-
ba visszanyúló előzményeit, mégpedig a középkori eredetű református templomok 
vagy templomhelyek vizsgálatával. A veszprémi református egyházmegyében talál-
ható húsz ilyet adattárszerűen is bemutatja egységes szempontrendszer szerint, ezen 
keresztül láttatja a felekezetképződés templomépítészetre gyakorolt hatását. Nagyon 
fontos megállapítása, hogy a Balaton-felvidék térségében a római hit a népességpusz-
tulás révén tűnt el, és az újranépesedés hozta magával a református felekezet megjele-
nését, vagyis mindössze a szakrális tér/épület folytonosságáról, nem a társadaloméról 
beszélhetünk. Az alapállás és a fiatal kutató, Pátkai Ádám Sándor ráérzései rendkívül 
figyelemre méltóak, érdemes lenne azonban az újabb egyháztörténeti eredmények, 
különösen esetleges külföldi minták és szakirodalom tükrében elmélyíteni a kutatásait.

Három tanulmánnyal a könyvtörténet külön fejezetet kapott a kötetben. Bartók 
Zsófia Ágnes egy érdekesnek ígérkező új módszertanról ad első összefoglalást, és he-
lyezi kilátásba annak alkalmazását a későbbiekben. Ez a középkori magyar nyelvű szö-
vegek, könyvek keletkezésére és fennmaradási arányára vonatkozó becslések alapja 
lehet majd, lényege az egyes csoportok szövegigénye felőli megközelítés. Az írás egy 
újabb, ezúttal könyvtörténeti ívet nyit a köteten belül, a hagyományos negatív kiin-
dulópont helyett azonban a késő középkori műveltség és annak továbbélése tárgya-
lásával indítja az utolsó szakaszt.
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Monok István egy, a németújvári iskola könyvtáráról szóló, megjelenés alatt álló 
új német nyelvű munka előkészítéséhez kapcsolódó résztémát tárgyal, a könyvtörté-
netben kevésbé jártas olvasó számára is jól érthetően. A könyvtár teológiai arculatát 
Beythe Istvánnak a lutheri és helvét irányzat közötti lelkiismereti harca határozta meg, 
a tanulmány tehát ismét e két felekezet kettéválási folyamatát ábrázolja könyv- és 
teológiatörténeti szempontból – az utóbbi esetében sajnos az olvasó szakirodalmi 
tájékoztatásával kissé szűkmarkúan bánva.

Zvara Edina záró tanulmánya kapcsolódik az előbbihez, mivel az Esterházy Pál 
könyvtárában található protestáns könyvek eredetét kutatva a nádor felmenőitől szár-
mazó kötetek mellett épp a Beythe-lelkészdinasztia könyvanyagát, valamint a Dunán-
túlon elkobozott egyéb lelkészi könyvtárak egyes elemeinek jelenlétét mutatja ki.

Végezetül a kötet kifejezett erényeként említhetjük az interdiszciplinaritást: dip-
lomáciatörténet, hivataltörténet, régészet, birtoktörténet, liturgiatörténet, egyházi 
intézménytörténet mellett művészettörténet, könyvtörténet egyaránt megtalálható 
benne. Ez a – bár még ma sem teljesen magától értetődő – vonás az egyháztörténet 
fogalmának a Magyarországon 1989 óta alkalmazott nyitottabb értelmezésével ma-
gyarázható, amelynek következtében ugyan olvasás közben sokszor támadhat az az 
érzésünk, hogy nem is egyháztörténeti tárgyú művet fogunk a kezünkben, azonban 
a tudományterület speciális jellege miatt ezt mindenképp pozitívumként foghatjuk fel.

Örvendetes módon a fentiekben ismertetett munka 2019-ben kiegészült szerves 
folytatásával, vagyis a püspökség 17. szá zadi történetéről 2018-ban megrendezett 
konferencia kötetével, jelentősen megkönnyítve a veszprémi egyházmegye majdani 
monográfiáját megíró szakemberek dolgát.

Siptár Dániel
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