
BES ZÁMOLÓK  
A modern kori egyháztörténet-írás nagyszabású projektje. Beszélgetés Balogh Margittal a zsinat- és  nagygyűlés-kutatásokról 
 Még az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával, NK 83799 szám alatt 2011 és 2017 között valósult meg A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790–2010) című kutatási projekt. A projekt vezető kutatója dr. Balogh Margit, az MTA BTK Törté-nettudományi Intézetének főmunkatársa volt, akit a kutatási programról és eredményeiről kérdeztünk.  – Egy korábbi recenziómban úgy vélekedtem, hogy a zsinat- és nagygyű-lés-kutatással kapcsolatos kutatási program a rendszerváltás utáni ma-gyar egyháztörténet-írás legnagyobb szabású vállalkozása. Mit gondolsz ennek a kutatásnak a historiográfiai helyéről? – Nem szeretnék álszerény lenni és a kérdés részeként megfogalmazott dicséretet elhárítani. Mert valóban felelősséggel kijelenthető, hogy míg a 18. századig bezárólag a magyar zsinattörténeti kutatások mind minőség-ben, mind terjedelemben megelőzték a korabeli nyugati szakirodalmat, addig a legutóbbi kétszáz év magyar egyháztörténet-írása nem mutatott kellő figyelmet az egyháztartományi és egyházmegyei zsinatok dokumen-tumai iránt. Üdítő kivétel Adriányi Gábor, a 2016-ban az MTA külső tagjá-vá választott, Németországban élő magyar professzor munkássága, aki a neoabszolutizmus éveiben tartott esztergomi és kalocsai tartományi zsina-tokkal korábban is foglalkozott. A kutatócsoport nem kevesebbet merészelt kitűzni maga elé, mint hogy – legalább részben – pótolja ezt a hiányt. Ami a konkrét historiográfiai előzményeket illeti, a magyar nemzeti és egyháztartományi zsinatok határozatait először Péterffy Károly jezsuita szerzetes eredeti levéltári források alapján Sacra Concilia Ecclesiae Ro-mano-Catholicae in regno Hungariae celebrata címmel adta ki, amelynek első kötete 1742-ben Bécsben, második kötete pedig a következő évben Pozsonyban jelent meg. Az I. kötet az 1016-tól 1544-ig, a II. kötet pedig az 1547-től 1734-ig tartott magyarországi nemzeti zsinatokat öleli fel, és né-hány nagyobb jelentőségű egyházmegyei zsinatra is kitér. Majd Szvorényi Mihály, pesti egyetemi hittudománykari professzor készített és jelentett meg 1807-ben egy zsinatgyűjteményt Synopsis critico-historica decreto-rum synodalium pro Ecclesia Hungaro-catholica aditorum címen, amely szintén a 12. század óta tartott nemzeti tartományi és nevezetesebb egy-házmegyei zsinatokra fókuszál. S itt említjük meg Batthyány Ignác püspök Leges ecclesiasticae regni Hungariae et provinciarum adiacentium cím-mel Gyulafehérvárott 1785 és 1827 között megjelent háromkötetes munká-ját is. Ennek a munkának azonban, mint a szoros teológiai kutatásoknak is, a felvilágosodás és a jozefinizmus határt szabott. Ezzel szemben időközben messze előrébb jutottak a nemzetközi zsi-nattörténeti kutatásokban. A 17. században megjelent szakirodalomból érdemes kiemelni Jacques Sirmond jezsuitának a Concilia antiqua Galli-ae… című, 1629-ben Párizsban (reprintben [!] 1970–72-ben) megjelent háromkötetes munkáját vagy a spanyol Joseph Saenz de Aguirre: Collectio 
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maxima Conciliorum Hispaniae et novi orbis című, összesen hatkötetes publikációját. (I–IV. Salamanca, 1693; V–VI. Roma, 1753) Korszakos jelen-tőségű a német Karl Joseph von Hefele (1809–1893) rottenburgi püspök-nek hét kötetben 1855 és 1874 között kiadott Konziliengeschichte című munkája. Hefele e nagy zsinattörténetét Josef Hergenröther würzburgi professzor folytatta. Ennek a folytatólagos zsinattörténetnek 8. és 9. kötete 1887-ben és 1890-ben jelent meg. Hefele munkáját átdolgozta és kiegészí-tette a francia Henri Leclercq Histoire des Conciles címen kilenc kötetben 1907 és 1921 között. Ezeken kívül említésre méltó zsinattörténeti kutatások folytak Belgiumban (Xavier de Ram: Synodicon Belgicum, sive acta omni-um ecclesiarum Belgii a celebrato Concilio Tridentino usque ad concor-datum anni 1801. I–IV. Mechelen, 1828. – Leuven, 1858.) és Nagy-Britanniában (David Wilkins: Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae. I–IV. London, 1737.; W. Haddan – W. Stubbs: Councils and Ecclesiastical documents relating to Great Britain and Island. I–IV. Oxford, 1860–1878.). 1966-ban a mai napig működő kezdeményezésbe fogott Walter Brandmüller, az Augsburgi Egyetem Katolikus Teológiai Kar Közép- és Újkori Egyháztörténelmi Tanszék vezetője: elhatározta Hefele és Leclercq munkájának átdolgozását, illetve folytatását. E célból egy tudományos társaságot alapított, és Annuarium Historiae Conciliorum címmel folyó-iratot, Studien zur Konziliengeschichte címmel sorozatot indított. A társa-ság kétévente tudományos gyűlést tart, erre 2010-ben Esztergomban, 2012-ben Freiburgban, 2014-ben Bécsben, 2016-ban Berlinben került sor. Az esztergomi helyszín már jelzi, hogy – elsősorban Adriányi Gábornak, és a fiatalabb nemzedékből Tusor Péternek köszönhetően – a magyarországi zsinatkutatás ismét felkerült a nemzetközi palettára, amit azzal is elismer-tek, hogy a kutatócsoportunkból Freiburgban hárman (Adriányi mellett Klestenitz Tibor és Lénár Andor), Bécsben már heten (Adriányi Gábor, Balogh Margit, Bárány Zsófia, Fejérdy András, Klestenitz Tibor, Lénár Andor, Tóth Tamás) jelenhettek meg egy-egy előadással.  – Mi indokolta a témaválasztást, és hogy találtatok rá? Miért pont a zsi-natok és a nagygyűlések kerültek a középpontba, vagyis mi volt e rendez-vényeknek a fontossága az egyházban, illetve az egyházon kívüli társada-lomban és politikában? – Zsinat a püspök kánoni formák betartásával tartott gyűlése és tanácsko-zása hit és egyházfegyelmi ügyekben. A történelem folyamán sokféle zsinati típus alakult ki: az ókorban a zsinatok elsősorban krisztológiai (dogmati-kus) és liturgikus kérdésekben (például a húsvéti vita) döntöttek, a közép-kortól kezdve azonban egyházfegyelmi kérdésekben is illetékesek voltak. A legfontosabb zsinatok négy típust képviselnek: az egyetemest (ökumeni-kust), a nemzetit, a tartományit és az egyházmegyeit. Az OTKA támogatá-sát elnyert programunk az utóbbi három típus kutatását célozta meg az 1790-től 2010-ig terjedő bő kétszáz évet felölelve. Közhelyesen hangozhat, mégis igaz, hogy ezek a zsinatok az egyház-történet-írás fehér foltjainak számítottak. Amikor benyújtottuk pá-lyázatunkat, még azt sem lehetett bizonyosan tudni, hogy hol és hány zsi-nat is volt pontosan. Holott ilyeneket gyakran tartottak: a 325. évi nicaeai zsinat a tartományi zsinatok kétévenkénti összehívását rendelte el, az 1215-ös lateráni zsinat évente egyszer, a trienti zsinat (1545–63) minden harma-
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dik évben írta elő. 1917-es Codex Iuris Canonici (CIC) szerint legalább minden huszadik évben össze kellett hívni ilyen zsinatot (egyházmegyei zsinatot meg még sűrűbben kellett tartani, a CIC szerint tízévenként). Az állami abszolutizmus kialakulásával, főleg a felvilágosodás idején a zsinatok mindenütt állami felügyelet alá kerültek. Megtartásuk, sőt tanács-kozásaik tárgyai is állami engedélytől függtek. Éppen ezért a zsinatok las-san elmaradtak, a püspökök lemondtak róluk. Így volt ez nemcsak a német nyelvterületen, hanem Magyarországon is. A Szentszék ezért a püspöknek zsinatok tartása helyett egyházmegyéjük úgynevezett kánoni vizitációját szorgalmazta. Ugyanakkor a Szentszék – a tapasztalatokon okulva – aka-dályozta a barokk korban a nemzeti és az egyházmegyei zsinatok tartását a tartományi zsinatok kivételével. Ezeket megengedte, mivel már 1588-ban V. Sixtus pápa elrendelte, hogy a tartományi zsinatok döntését jóváhagyás céljából fel kell terjeszteni a római S. Congregatio Concilii-hez. Ez azután az iratokat nemcsak átvizsgálta, de nem egyszer ki is egészítette vagy egye-nesen törölt belőlük. Magyarországon a jozefinista, majd késő-jozefinista egyházpolitika (II. József, II. Lipót, I. Ferenc 1780 és 1836 között) állami kontrollja olyan méreteket öltött, hogy amikor állítólagos egyházi visszaélések, botrányok merültek fel, a feljelentő nemhogy magához az egyházhoz, netán a Szent-székhez fordult volna, hanem a Bécsben székelő királyhoz és a kormányta-nácshoz. A megvádolt püspök (Somogy Lipót, Szombathely) igazolta ma-gát, de a hazai egyházi bajok leküzdésére nemzeti zsinat tartását javasolta, amit 1822-ben Pozsonyban meg is tartottak. Erre készülvén a legtöbb egy-házmegyében szinódusokat, tanácskozásokat vagy papi gyűléseket rendez-tek. A magyarországi protestánsok a zsinattal kapcsolatban katolikus tá-madástól tartottak, aminek teológiai háttere a korabeli protestáns bibliakritika beszivárgása volt a katolikus teológiába. A zsinat így a pártok és a hivatalok kereszttüzébe került, amit Rudnay prímás egy anonim szerző írásával igyekezett kivédeni. Így is azonban a zsinatot támadás érte, sőt határozatai sohasem léptek hatályba. A zsinat története természetesen nem ismeretlen a magyar történettudomány előtt, a 90 oldal terjedelmű zsinati határozatok latin nyelvű szövegének elemzése és magyar fordítása a prog-ram vállalt és teljesített feladata. Az 1848–1849-es események Magyarországon újra csak egy nemzeti zsinat tartását tették szükségessé. Erre előkészületek is történtek, de a szabadságharc történései a zsinatot elsodorták, csakúgy, mint Horváth Mihály kinevezett csanádi püspök, kultuszminiszter 1849-ben tervezett egyetemes egyházi „tanácskozmányát”, amely radikális követelményeivel (például a szerzetesrendek eltörlésével, a káptalanok és a papi nőtlenség megszüntetésével) nemcsak egy új katolikus egyházat hozott volna létre, hanem egy Rómától elszakadt nemzeti egyházat is. Az 1855-ös osztrák konkordátum (Art. IV.) tartományi és egyházme-gyei zsinatok tartását tette lehetővé, amit IX. Pius pápa kétszer is szorgal-mazott (1855, 1856). Így jött létre 1858-ban Esztergomban és 1863-ban Ka-locsán tartományi gyűlés, illetve tartottak egyházmegyei zsinatot Pécsett (1863), Kalocsán (1869 és 1882 között öt egyházmegyei tanácskozmányt, quasi zsinatokat határozatok nélkül). Az 1917-ben megjelent egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) új fejezetet nyitott az egyházmegyei zsinatok történetében, ugyanis előírta 
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(356–365. can.) azoknak tízévenkénti megtartását. Szükség volt az új tör-vénykönyv előírásainak a gyakorlatba ültetésére is, így az egész világegy-házban lendületet kapott az egyházmegyei zsinatok szervezése. Magyaror-szágon 1920 és 1945 között 14 egyházmegyei zsinatra került sor: kétszer Vácott (1921, 1930), kétszer Veszprémben (1923, 1934), kétszer Székesfe-hérvárott (1924, 1934), kétszer Egerben (1931, 1942), egyszer Kalocsán (1927), egyszer Győrben (1935), egyszer Pécsett (1936), kétszer Pannon-halmán (1926, 1940) és egyszer Esztergomban (1941). 1945 és 1989 között nem volt lehetőség zsinattartásra, szerepét a püspökkari konferenciák részben pótolták (de azok egyházjogi értelemben természetesen nem zsina-tok). A rendszerváltozás után kapott ismét lendületet ez az egyházi tanács-kozási forma: az 1994 és 1999 között Magyarországon lefolytatott tíz egy-házmegyei zsinatot (Esztergom 1994, Szeged-Csanád 1995, Kalocsa-Kecskemét 1995, Vác 1995, Veszprém 1996, Eger 1996, Székesfehérvár 1998, Szombathely 1998, Pécs 1998, Debrecen-Nyíregyháza 1999) a ki-nyomtatott zsinati könyvek és a sajtóanyag alapján dolgoztuk fel. Nem volt zsinat a Győri Egyházmegyében, az 1993-ban a Veszprémi Egyházmegye déli területén felállított Kaposvári Egyházmegyében, a Hajdúdorogi Gö-rögkatolikus Egyházmegyében (a hozzá kapcsolt Miskolci Görögkatolikus Apostoli Exarchátussal), és nem volt zsinat a pannonhalmi főapátságban sem. A főapátság ugyan nem folytatott zsinatot, de az egyik plébániája Győrszentivánban – meglehetősen unikális módon – igen. Ezt az ottani plébános, Nyiredy Maurus OSB hosszú előkészítés után hívta össze és ve-zette le 2001. április 20. és 22. között. A kutatási program másik nagy feltárandó forráscsoportját a katolikus nagygyűlések anyagai képezték. Az első ún. német katolikus napot 1848-ban rendezték Mainzban a széttagolt Németország katolikusainak összefo-gására. 1877 után az osztrák katolikusok is tartottak hasonló nagygyűlése-ket, amelyek itt és Itáliában a kialakuló keresztényszocialista mozgalom népszerű helyszíneivé váltak. A német „Katholikentag”-ok csakhamar kö-vetésre találtak Svájcban is. Magyarországon az 1890-es évek egyházpoliti-kai reformtörvényei elleni tiltakozásul szervezték meg 1894-ben az első nagygyűlést a későbbi Katolikus Néppárt alapítói, Zichy Nándor és Ester-házy Miklós Móric. Aztán a Magyarországi Katolikus Körök és Olvasóegyle-tek Országos Szövetsége 1899 végén elhatározta, hogy német mintára több napig tartó, Országos Katolikus Nagygyűlést szervez 1900-ra, a keresztény-ség 900. évfordulója alkalmából. Ezt követően többé-kevésbé folyamatosan követték egymást az évente, ősszel tartott nagygyűlések. Összesen 1894-től 1947-ig – a regionális gyűléseket nem számolva – 33 ilyen rendezvény megtartására került sor. A hazai, de a nemzetközi történetírás is mindeddig adós volt a katolikus nagygyűlések feldolgozásával. E téren a nemzetközi kutatás sem járt előbbre: a németországi katolikus nagygyűléseket szervező Volksverein für das katholische Deutschland-ról született monográfia, de az összes Katholikentag dokumentumait nem publikálták. Összességében kijelenthető, hogy a zsinatokat legfeljebb az egyes egy-házmegye-történetek vagy püspök-életrajzok, a nagygyűléseket meg a poli-tikai katolicizmussal foglalkozó munkák említik anélkül, hogy részletes elemzésükbe bocsátkoznának. Holott mind a zsinatok, mind a nagygyűlé-sek túlmutatnak önmagukon: a helyzetképek kíméletlenül feltárták a valós 
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magyar katolikus életet, sőt azon túl is, azokban a társadalom egészének lenyomata is ott van. A programunkban eltervezett kutatást és publikálást tehát senki nem végezte el, ezért teljesen új alapkutatást végeztünk. Ezt elismerve a kutatás szellemi védnökségét Erdő Péter bíboros, prímás, esz-tergomi érsek már az induláskor elvállalta.  – Mi volt a hozadéka a programnak, vagyis pontosan milyen, számszerű-síthető eredmények jöttek létre? – A program zárásáig (2017. április 30-ig) 102 publikáció készült, ebből 18 önálló kötet. Két tanulmánykötet a Pécsi Hittudományi Főiskolával közö-sen (A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Szerk.: Bánkuti Gábor – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs, 2012.; Kato-likus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Szerk.: Balogh Margit – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs–Bp., 2014.), egy monográfia (Tamási Zsolt: Az 1848-as erdélyi római katolikus egy-házmegyei zsinat. Bp., 2013.) a Gondolat Kiadónál jelent meg. 2015-től az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont gondozásában kiadott Magyar Történelmi Emlékek, Okmánytár c. sorozaton belül (szerk.: Fodor Pál) elindítottuk az Egyháztörténeti Források c. alsorozatot (szerk.: Balogh Margit), így egységes küllemben, lektorálva, mutatókkal, angol, illetve német nyelvű összefoglalókkal, fogalommagyarázatokkal, esetenként a hivatkozott kánonok magyar szövegével láttak napvilágot a zsinati doku-mentumok. A sorozatot Beke Margit összeállításában a magyar katolikus püspökkari tanácskozások 1945 és 1948 közötti jegyzőkönyveinek kiadása indította útjára. Ezt követte az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat (Adriá-nyi Gábor), majd sorra az egyes egyházmegyék zsinati dokumentumainak közlése: az egri egyházmegyét Tengely Adrienn, a csanádi egyházmegyét Zakar Péter, a székesfehérvári egyházmegyét Mózessy Gergely, a veszprémi egyházmegyét Gárdonyi Máté, a szombathelyi egyházmegyét Bakó Balázs, a pécsit Damásdi Zoltán, az erdélyi görögkatolikus egyházmegyéket Laura Stancia, a váci egyházmegyét Lénár Andor, az esztergomi főegyházmegyét Adriányi Gábor tárta fel és publikálta. Több kötet DVD-mellékletet is tar-talmaz, így téve teljesebbé a forrásközlést. Három kötetet tesz ki a katolikus nagygyűlések forrásanyaga, amelyek megalapozták a nagygyűlések történetét összefoglaló, 2017-ben megjelent monográfiát: a dualizmus és az 1920-as évek történetét Klestenitz Tibor, a Horthy-korszak második felét Gianone András dolgozta fel. Egy nagyon komoly és igényes műről van szó. Feldolgozza és bemutatja a nemzetközi előzményeket, bemutatja az első hazai szervezési kísérleteket, különös tekintettel a Szent László Társulat és a Katolikus Elvbarátok Szövetsége, valamint a katolikus folyóirat-irodalom szerepére. Elemzi az egyházpoliti-kai küzdelem folyományait, az 1893–94-es vidéki nagygyűlések, illetve az 1894-es budapesti ünnepélyes tiltakozó gyűlés jelentőségét. Bemutatja a dualizmusban állandósuló nagygyűlések működését, a szervezeti keretek kialakulását és módosulását, és tematikus fejezetekben képet ad a nagy-gyűlések szónokainak, ill. a szervező Országos Katolikus Szövetségnek a politikai, gazdasági-társadalmi, kulturális és hitéleti törekvéseiről. Feltárja a Horthy-kor viszonyaihoz való alkalmazkodást, a rendezvénysorozat neo-barokk látványossággá való átalakulását, nagy hangsúlyt fektetve a közéleti megnyilvánulásokra, valamint a felekezeti polémiák hátterére. Megvizsgál-
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ja, hogy a nagy gazdasági világválság által kiváltott társadalmi feszültségek mennyire hagytak nyomot az eseménysorozat megszokott koreográfiáján. Végül elemzi a „lecsengés” időszakát, valamint az 1947-es impozáns Nem-zeti Mária Kongresszust, amely akkor már csak múló epizód lehetett a kor diktatúra irányába szigorodó egyházpolitikai körülményei között. A már publikált 18 kötet mellett további 9, új eredményeket tartalma-zó kézirat is elkészült. Ezek közül idén júniusban jelent meg Fejérdy And-rás munkája, amely az 1822. évi nemzeti zsinat történetét dolgozza fel. Külön érdeme, hogy a határozatokat nemcsak latinul, hanem magyarul is közli Rihmer Zoltán fordításában. Már dolgozunk a pannonhalmi egyház-megye (Dénesi Tamás), az erdélyi római katolikus egyházmegye (Tamási Zsolt), illetve az 1863. évi pécsi egyházmegye (Damásdi Zoltán) zsinati dokumentumainak kiadásán. Vállalásunknak megfelelően összegyűjtöttük az 1966 és 1989 közötti püspökkari konferenciák anyagait is (jómagam), de ennek megjelentetése – egyházpolitikai megfontolásokból – egyelőre nem aktuális. Tagadhatatlan, hogy minden szorgosságunk ellenére maradtak még hézagok, így a kalocsai vagy a győri egyházmegyei zsinatok egyébként összegyűjtött anyagán még tovább kell és érdemes is dolgozni. A publikációk mellett – legalább egy számszerű említés szintjén – ne feledkezzek meg a konferenciaszervezésről, illetve részvételről sem: a kuta-tócsoport tagjai – hol egyedül, hol többedmagukkal – kereken 50 hazai és 23 nemzetközi konferencián adtak elő. Végül kitérnék a ma oly divatos „hasznosulásra” is. A résztvevő kuta-tók közül többen a program keretében vizsgált témával eredményesen pályáztak különböző ösztöndíjakra. Így Klestenitz Tibor és Tamási Zsolt Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjat, Gianone András Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat, Klestenitz Tibor MTA posztdoktori ösztöndíjat, Gia-none András „Kutató tanár” minősítést nyert. Klestenitz Tibor az ELTE BTK-n, Fejérdy András a PPKE-en, Gárdonyi Máté a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán szentel szemináriumi órákat a zsinatkutatási eredményeknek. Ennek köszönhetően eseti jelleggel egyetemi hallgatókat is bevonhattunk a kutatásba. A Pécsi Tudományegyetemen a katolikus nagygyűlésekről írt disszertációjával 2015-ben summa cum laude védett Csibi Norbert, a munka során folyamatosan konzultált a program e témá-ban illetékes kutatóival. A forráskiadások igazolhatóan bekerültek a szak-mai vérkeringésbe, ezt a recenziók, a gyarapodó idézettség és a szórványos médiavisszhang igazolja. Egy növendék Rómában, a Pápai Magyar Intézet-ben 2016-ban az 1848-as tervezett nemzeti zsinat és püspöki kinevezések témájából írta olasz nyelven a licenciamunkáját. Fejérdy András az 1822. évi nemzeti zsinatról készített munkát nyújtotta be és summa cum laude minősítéssel habilitációs dolgozatként a Pázmány Péter Katolikus Egye-temre. Ez év őszén Tengely Adrienn készül hasonló „hasznosításra” az egri Eszterházy Károly Egyetemen. Tehát a projekt lezárult ugyan, de a munka nem: számos további kutatáshoz kaptunk és adtunk inspirációt. – Kik voltak a résztvevők? Hogyan zajlott a munkamegosztás? – A kutatási program 2011. május 1-jével indult és – kétszer egy-egy évnyi hosszabbítással – 2017. április 30-val zárult. Kezdtük három senior kuta-tóval (Adriányi Gábor, Beke Margit, Szögi László) és 11 résztvevő kutatóval (Damásdi Zoltán, Fejérdy András, Gianone András, Gárdonyi Máté, Kles-tenitz Tibor, Lakatos Andor, Miklós Péter, Mózessy Gergely, Nemes Gábor, 
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Tóth Tamás, Tusor Péter). További 7 kutató menet közben kapcsolódott be: Bakó Balázs, Dénesi Tamás, Lénár Andor, Laura Claudia Stanciu (Gyu-lafehérvár), Tamási Zsolt (Marosvásárhely), Tengely Adrienn és Zakar Péter. Rövid ideig csapattag volt Rácz Kálmán felvidéki kolléga, ő 2016-ban kilépett a szlovákiai levéltárak kutathatatlansága és az ebből eredő forrás-hiány miatt. Végül a vezető kutatóval, azaz jómagammal együtt egy 22 fős kutatói csapat végezte el a magyar katolikus egyház 1790 és 2010 közötti zsinatainak, valamint a katolikus nagygyűléseinek hiánypótló vizsgálatát. A munkánkat egy asszisztens segítette, az induláskor Peres Szilvia, 2012–2015-ben Bárány Zsófia (aki 2017-ben megvédte PhD-értekezését), végül Kalotai Noémi (jelenleg fiatal kutatói státuszon az MTA Bölcsészettudo-mányi Kutatóközpontban). Az eredeti, kisebb lélegzetvételű és válogatott források kiadását célzó munkatervet már az első kutatási év végére „lecse-réltük” egy nagyobb szabásúra: a csoport majd’ minden tagja lehetőséget kapott egy önálló kötet összeállítására. A munkamegosztást az előbbiekben felsorolt művek tükrözik, azt, hogy ki melyik egyházmegyét kapta.  – Beszélhetünk a pénzről is? Ha igen, mennyi támogatást kaptatok és hogyan használtátok fel? Soknak vagy kevésnek bizonyult a támogatás egy ilyen nagyságrendű projekthez? – Közpénzt kaptunk, felhasználása nemhogy titok, hanem egyenesen nyílt. Közel 86 millió forintot pályáztunk és nyertünk el a feladatra, ebből – mint minden OTKA-pályázatból – 17 százalék (az újabbaknál már húsz) a prog-ramot befogadó intézmény ún. általános költsége. Az eredeti futamidő alatt (ez négy évet jelent) két kutató volt alkalmazásban: Adriányi Gábor senior kutató félállású professzori állásban, Klestenitz Tibor doktorandusz-hallgató teljes munkaidőben tudományos segédmunkatársként. Rajtuk kívül egy fő ún. technikai segítő személyt alkalmazhattunk ugyancsak főál-lásban tudományos segédmunkatársként. A bevett kutatási „szokásjognak” megfelelően a 22 fős kutatói gárdából – az alkalmazásban álló két főn és a technikai munkatárson kívül – senki nem kapott nemhogy fizetést, de egyszeri honoráriumot sem. Ugyanakkor több külsős (azaz a kutatócsopor-ton kívüli személy) kapott megbízási szerződést egyéb feladatra, például a DVD-k technikai előkészítésére, gépelésre, levéltári anyaggyűjtésre, nyelvi lektorálásra. A személyi juttatások összesen cca negyvenmillió forintot tesznek ki, ennek járuléka megközelíti a tízmillió forintot. Külföldi konfe-rencia-részvételre és kutatásra kb. hárommillió forintot költhettünk, e keretből finanszíroztuk például Damásdi Zoltán kutató (egyébként a Pécsi Egyházmegyei Levéltár vezetője) és a program „technikai segítője,” Bárány Zsófia egy-egy hónapos római kutatását. Adriányi Gábor a felvidéki levéltá-rakat járta végig, jómagam a moszkvai levéltárakban „kotorásztam”, ide egyébként eljutott Gárdonyi Máté és Tóth Tamás is. A felmerülő fénymá-soltatási, CD-írási és egyéb, a közvetlen kutatásokkal összefüggő kiadáso-kat ugyancsak a programból fizettük. A legtöbb résztvevő kutatónak megje-lent egy-egy könyve. A fentiekben felsorolt önálló kötetek tördelését részben, nyomdai előállítását teljes egészében a program állta, ami összes-ségében tízmillió forintot meghaladó tétel. Végül egy belső adatbázist keze-lő szoftvert is előállíttattunk, ennek költsége csupán 395 ezer forint volt. Visszatekintve a feladatra és az eredményekre kijelenthetem: költségter-
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vünk alapos és korrekt volt. Senki nem az anyagiakért, hanem belső elhiva-tottságból a kutatás izgalmáért dolgozott.  – Hogyan tovább? Vagyis látsz-e hasonló nagyságrendű kutatásra lehe-tőséget a hazai egyháztörténet-írásban? Mi lehet a következő téma, amellyel össze lehetne fogni egy szervezett „csapatba” számos hazai egy-háztörténészt? – A középkortól a modern korig az egyháztörténet-írás tárháza, ha nem is kimeríthetetlen, de igencsak bőséges, persze csak a forrásokat kezelni és érteni képes, megfelelő szakmai vértezettségű kutatók számára. Amennyi-ben diszciplináris átjárhatóságot és érintkezéseket is feltételezünk – és miért ne feltételeznénk – a szorosan vett egyháztörténet-írás és más olyan tudományágak között, mint például néprajz, művészettörténet, liturgia vagy teológia, akkor még igazolhatóbban van lehetőség hasonló nagyság-rendű kutatásra. Mit hasonlóra? Nagyságrendekkel nagyobbra! A Magyar Tudományos Akadémia 2018. évben támogatásra érdemesített 21 Lendü-let-pályázatából, ezen belül a nyertes nyolc bölcsészet- és társadalom-tudományi témából négy hozható összefüggésbe egyháztör-ténettel. Bárth Dániel történeti–folklorisztikai kutatócsoportja a 18–20. századi magyar-országi és erdélyi kisközösségekben szolgáló alsópapság mentalitását és szerepét fogja kutatni. Véghseő Tamás, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektorának nyertes pályázata A magyar görögka-tolikusok identitáskeresése, önszerveződése és egyházszervezeti fejlődése az első magyar nyelvű liturgikus szövegek megjelenésétől (18. század második fele) Dudás Miklós hajdúdorogi püspök haláláig (1972) címmel nyert öt évre támogatást. Tóth Zsombor kollégám az Irodalomtudományi Intézetből – román és szlovák kutatókat is bevonva – a hosszú reformációt, Erdély és a Magyar Királyság 1500 és 1800 közötti felekezeti változásait fogja vizsgálni. Földváry Miklós kutatócsoportja a középkori római típusú liturgiaváltozatok rendszertanának és a magyar szertartáskönyvek ebben elfoglalt helyének meghatározását tűzte ki célul. Hogy néhány „fehér foltot” is említsek. Még mindig hiányzik a legtöbb katolikus egyházmegye (és református és evangélikus egyházkerületek) korszerű feldolgozása, legalábbis a 19–20. századra vonatkozóan. A katoli-kus egyház történetéből igencsak hiányzik az Apostoli Szentszék és a hazai egyház, illetve a mindenkori magyar állam kapcsolatainak feldolgozása. A magyar vonatkozású vatikáni iratanyagok feltárása az Árpád-korig teljes, aztán ritkul, s elfogy valahol a 16. század tájékán. E téren a Tusor Péter vezette Lendület-, illetve 2017 óta a Fraknói Vilmos Római Történeti Kuta-tócsoport már igen sokat ledolgozott, és teszi közzé eredményeit a Collec-tanea Vaticana Hungariae sorozatban. Valamivel gazdagabb az egyes kiemelkedő egyháznagyok életútjának a tárgyalása, de itt is bőven vannak hiátusok, a meglévő művek pedig korszerűsítésre szorulnak. Meggyőződé-sem, hogy a zsinatkutatást is érdemes folytatni, ám a stafétát a közép-korászoknak kéne átvenni. Ha a szűk saját kutatási témámra, a 20. századi katolicizmusra gondo-lok, itt is bőven van további kínálkozó téma. Nagyon örülnék, ha valaki levezényelne egy 1945 utáni kelet-közép-európai összehasonlító egyháztör-téneti, egyházpolitikai vizsgálatot, ami persze nem lenne vadonatúj a nem-zetközi kutatói „piacon”, hiszen folyt már ilyen vizsgálat Oroszországban 
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vagy Németországban, jelentek is meg művek a legkülönbözőbb nyelveken, de azt hiszem, minden nemzetnek a saját szemüvegén keresztül is meg kéne néznie ugyanazt. Mik a hasonlóságok és a különbözőségek a szovjet blokk országaiban? Megkezdődött a hivataltörténet művelése is (Köbel Szilvia, Soós Viktor Attila), de még bőven maradt tisztázandó arról, hogy miként működtek az ún. egyházügyi hivatalok. Miként és mit koordinál-tak? Milyen az Ostpolitik arca az érintett országok részéről? A defenzívába vonult egyház mellett miben és milyen eredménnyel volt offenzív az egy-ház? Nem csupán egyházpolitikai, hanem társadalomtörténeti síkon is. Ezt a kérdéssort bőven lehetne még folytatni, és a válaszok keresése közben túl kell lépnünk a nemzeti történetíráson, nyitottabbakká – sőt nyitottá – kell válnunk új módszerekre, paradigmákra, szemléletre. Várható egy tematikai megújulás is, hiszen jelenleg még mindig nagyobb az érdeklődés a politika-történeti megközelítés iránt (az én kérdéssorom is inkább ilyen típusú). Miközben viszonylag sokat tudunk az egyház társadalmi alapjairól, egy-egy évszázad alapvető társadalmi erőinek egymásnak feszüléséről, ugyanakkor alig van konkrét képünk egy klerikus napi munkavégzéséről, életkörülmé-nyeiről, elkeseredésének, vigalmainak, szórakozásainak mikéntjéről. Gyor-san hozzáteszem: erről épp a zsinati forrásokból kaphatunk új és egyedi információkat! Úgy vélem, hogy a számos és jelentős eredmény mellett még sok évnyi, ha nem sok évtizednyi alapkutatás szükséges ennek a pe-riódusnak a korrekt és hiteles tudományos feltárásához. (készítette: Fazekas Csaba)   


