
 
Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században. Pécs, 2019. szeptember 19–20.  A magyarországi katolikus egyházi társadalom témakörében immár negye-dik alkalommal rendezett konferenciát Pécsett a META Egyesület és a PTE BTK TTI Újkortörténeti Tanszéke, mellyel a sorozat elérkezett a 19. szá-zadhoz. A konferenciát GŐZSY ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi docens nyitotta meg. Mint bevezetőjében fogalmazott, e konferenciasorozat a kezdet kez-detén két célt tűzött ki maga elé: egyrészt a Mályusz Elemér által lefektetett fogalmat igyekszik újrapozícionálni, újragondolni, új irányokból megköze-líteni, másrészt pedig e témának a középkort követő évszázadokra vonatko-zó alapos kutatását és annak szintézisét megvalósítani. A 19. század fontos állomása az egyházi társadalom-kutatásnak, mint „gyűjtőpont” és „gyújtó-pont”. Gyűjtőpont abban az értelemben, hogy a jozefinista egyházpolitika tendenciái nagyon erőteljesen megjelennek és hatnak, és gyújtópont is, hiszen a század második felében igen jelentős változások indulnak meg. GÖRFÖL TIBOR Schleiermacher (1799) és Harnack (1899) között. A ka-tolikus teológia útjai a 19. században című teológiatörténeti előadása a 19. század nagy gondolkodóinak munkáin keresztül követi végig a felmerülő kérdések, gondolatok vonulatát. Ismerteti azt a folyamatot, melynek „vége” a század második felétől megfigyelhető defenzivitás lett. Az „ortodoxia ideges védelmezése” került a középpontba. A katolikus gondolkodás ön-bebiztosításának bástyája Szent Tamás lett. Megjelenik az újskolasztika a század második felében, valamint nagy hangsúly helyeződik a pozitív tör-téneti kutatásokra, melyek számos nagy, összefoglaló munkát eredmé-nyeznek. BÁNKUTI GÁBOR Szerep, funkció és praxis. Intézményi heterogenitás a Katolikus Egyházban című előadása következett, melyben két probléma-körhöz igyekezett szempontokat nyújtani. A teológiai gondolkodásban megjelenő egységre vágyás és az intézményi heterogenitás látszólagos el-lentmondásának problematikájához. Valamint ahhoz az igyekezethez, mely az egyház működésének történelmi valósága szerinti vizsgálatára törekszik. Közpolitikai analízisből átvett modell alkalmazását javasolta, különösen krízisidőszakok vizsgálatához. Ezt követően, a felsőpapságról szóló szekcióval folytatódott a kétna-pos tanácskozás. GALÁN-FAZEKAS IBOLYA A főpapság és a posztjozefinista egyházpolitika: Pyrker László jelentése az egri főegyházmegyéről című előadásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy mennyiben állja meg a helyét e korszak tekintetében a „posztjozefinista” jelző. Szükséges-e – vé-leménye szerint szükséges – ennek újragondolása. Az előadó Pyrker jelen-téseinek útját végigkövetve, s az uralkodói ellenjegyzést felfedezve, arra a következtetésre jutott, hogy mindez nem csupán vagy nem elsősorban az udvari ellenőrzésre adott kötelező válaszadás volt. Ez a kommunikációs útvonal közvetlen csatornát biztosított a császárhoz, aki maga is olvasta a jelentéseket, és reagált is az olvasottakra. Ezek a szövegek formailag és stílusukban is inkább együttműködést sugallnak, mintsem állami kontrollt. ZAKAR PÉTER A püspöki kar cseréje, 1848–1852 című előadásában felhívja a figyelmet arra, hogy ezen időszak püspök-kinevezései másként történtek a korábbi évtizedekben megszokott rendhez képest. Korábban a 
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kinevezéskor figyelembe vett szempont volt az egyházi méltóságok konzul-tációs joga, a nuncius kikérdezése, több jelölt volt, akiknek a nominációs időszakban nevét titokban tartották. Bach többször is megfogalmazta, hogy a magyar ordináriusokat megbízhatatlanságuk miatt el kell távolítani pozí-ciójukból, s helyükre az összbirodalom híveinek kell kerülniük. Az ismerte-tett példák alapján azonban az látható, hogy ezt a célt egyáltalán nem sikerült elérnie Bécsnek. Az újonnan kinevezett püspökök elutasították a megtorlást, az egyházpolitikai centralizációs törekvések pedig azonnal kivívták Scitovszky János esztergomi érsek nemtetszését. A püspökök többsége az 1847-es alkotmány alapján állt, s a konkordátum-politikát elutasította. Scitovszky érseket végleg maga ellen fordította Bécs a zágrábi érsekséget érintő tárgyalásokon. S 1860-ban Széchenyi Istvánt maga az érsek temette százezer ember részvételével. FAZEKAS CSABA Rimely Mihály pannonhalmi főapát (1842–1865) cí-mű előadása zárta a szekciót. Rimely apátságán keresztül vizsgálta azt a kettős kihívást, mely a szerzetesség előtt állt a 19. század első felében, mely egyfelől a szerzetesi életforma-váltásból, másfelől az egyház és a polgáro-sodás konfliktusából fakadt. A „hallgató” főpap, aki mindvégig a csendes egyházépítés híve volt a fordulatokkal teli években is, 1849 után is a helyén maradhatott, hűségesküt tett Bécsben. Elfogadta ugyan a Habsburg ural-mat Magyarországon, de nem fogadta el annak önkényuralmi jellegét, különösen pedig az oktatás germanizációjára irányuló intézkedéseket. S a rend modernizációjával kapcsolatban is egyre több konfliktushelyzetbe került későbbi utódjával, Kruesz Krizosztommal. A kor egyházi vezetőire jellemző nagyon erőteljes rendi konzervativizmusa természetes módon került konfliktusba a magyar liberálisok egyházpolitikájával és a birodalmi konzervativizmussal egyaránt, hiszen elsősorban a magyar történelmi ha-gyományokat kívánta, kívánták megőrizni. A következő szekcióban az egyházi társadalom középrétegét érintő kérdéseket járt körül három előadás. JANKA GYÖRGY A magyar görögkato-likusok önszerveződése a 19. században című előadása nyitotta meg a szekciót. A 19. században a görögkatolikusok számára is előtérbe került a nemzeti nyelv kérdése, így a magyar ajkú görögkatolikusok számára a ma-gyar liturgiáról, illetve ezzel összefüggésben a magyar püspökség kérdésé-ről, vágyáról szólt ez az időszak. „Népmozgalom”, hiszen alulról jövő kezdeményezés-sorozat irányult erre a 18. század végétől. Az előadó végig-vezette ezt a folyamatot a magyar nyelvű liturgikus fordítások megjelenésé-től (18. század vége) az első görögkatolikus értelmiségiek felbukkanásán keresztül az önálló magyar püspökség felállítására irányuló törekvésekig. 1881-ben lett volna esély az új egyházmegye alapítására, végül azonban ezt a célt csak 1912-ben sikerült elérniük. BÁRÁNY ZSÓFIA Kanonokok és a sajtó a 19. század első felében című előadásában a kezdeti időszakra koncentrálva a reformkori katolikus peri-odikákat, illetve azok kanonoki kapcsolatait mutatta be. Számba vette a Magyarországon megjelenő sajtótermékeket, melyeknél általában szerkesz-tői pozíciókban látjuk a kanonokokat, akik lapszerkesztés mellett a könyv-kiadásban is szerepet vállaltak. 1842-ben egy nagyváradi kanonok, Fogarassy Mihály kezdeményezte a későbbi Jó és Olcsó Könyvkiadó Társu-lat létrehozását, a Szent István Társulat elődjét. Az előadó megemlítette továbbá Szalai Imre veszprémi kanonok újszerű vállalkozását, egy hitszó-
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noklati sorozat kiadását, mely Magyar Egyházi Beszédek Gyűjteménye néven jelent meg. Hangsúlyozta, hogy a magyar katolikus sajtó lábra állítá-sában és talpon maradásában a kanonokok kiemelkedő szerepet játszottak. Különösen azon személyekre igaz ez, akik valamilyen kapcsolatba kerültek a magyar országgyűlés alsótáblájával. DOBSZAY TAMÁS Káptalani követek a kései rendi országgyűléseken című előadása zárta a szekciót. Bár a közvélekedés az udvar hívei közé sorolta őket, volt példa ellenkező irányú felszólalásra, kiállásra is. Annak ellenére, hogy a káptalani követi csoport egy marginális szerepbe kerülő országgyűlési szereplő körnek számított, a káptalani küldöttek jelen voltak az egyre nagyobb szerepet kapó országgyűlési bizottságokban, s megma-radt protokolláris, ceremoniális szerepük is. Ami a káptalani felszólalások tartalmi vonatkozásait illeti, az első reformdiétán ugyanakkora súlyú volt a világi tárgyú megszólalás, mint az egyházi, 1843–44-re ez szinte teljesen az egyházi vonatkozás felé tolódott, tehát a káptalani követek visszaszorultak az egyház érdekképviseletének pozíciójába. Ez feltehetően egyrészt a na-gyon erős szerep-leértékelődésnek az eredménye, másrészt azé az erőteljes ellenszenvé, amelyet a követi kar nagyrésze velük szemben tanúsított, így igyekeztek csak akkor megszólalni, ha az nagyon indokolttá vált. A késő délutáni szekcióban a 19. századi egyháztörténeti kérdések néprajzi megközelítésben kerültek megtárgyalásra, hiszen a kezdeménye-zés kifejezett célja az egyháztörténet interdiszciplináris vizsgálata és a kü-lönböző tudományterületek kutatóival való együttműködés. Így a különböző szemléletek mindegyike hozzáteheti a kutatásokhoz a maga eredményeit, a többszempontú vizsgálat pedig lehetővé teszi az egyháztör-ténet szélesebb körű értelmezését, ahogyan azt a szekció elnöke, Gőzsy Zoltán is megfogalmazta. BÁRTH DÁNIEL Három pap – három attitűd. Századokon átívelő papi életutak keresztezései és elágazásai című előadásának célkeresztjében három plébános állt, akiknek tudományos jellegű tevékenységét mutatta be, közös nevezőként említve a reformkori gondolkodók körében is fellel-hető aktuális kérdésekkel való foglalatoskodást. Pritz Antalnak a Tudomá-nyos Gyűjteményben jelent meg egy korai értekezése a magyar nyelvről, Krizsány Jánost büszkeséggel töltötte el magyar nyelvű publikációja, és Szuhányi Ferenc is grafománnak számított a korban. A fő kérdés mégis az, hogy mi ösztökélhette a papokat a reformkorban arra, hogy írjanak. Ho-gyan fogadta ezt a közvélemény? Külön érdekesség volt, melynek hatására a résztvevőkben is számos kérdés fogalmazódott meg, Szuhányi Ferenc egyházi tekintélyt is aláásó szerepvállalása az ún. Szent Miska-féle mozga-lomban. Vajon a jozefinizmus utóhatását láthatjuk ebben a kilengésben vagy abszolút a lokális társadalom és a pap egyéni hozzáállását mutató jelenségről van szó? Erre nagy valószínűséggel a további kutatások adhat-nak kielégítő választ. A következő előadásban RADA JÁNOS vitaszituációk és különböző dis-kurzusok elemzésével keresett választ arra, hogy a liberális és antiklerikális felvetések mire sarkallták a katolikus papságot a katolikus autonómia kap-csán. Plébánosok és káplánok az egyházi kérdések vitájában (1867–1895) című előadásában azt a kérdést járta körül, hogy az alsópapság, illetve a plébános és püspök együttműködésének problémáit hogyan interpretálták a szembenálló felek. A felvonultatott szerzők (a teljesség igénye nélkül: 
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Horváth Mihály, Toldy István, Bezerédj Sándor stb.) nyomán arra hívta fel a figyelmet az előadó, hogy az alsópapság hazafias, szabadelvű, felvilágo-sult megítélése a korban jellemző volt. Ennek nyomán alakulhattak ki olyan sztereotip elképzelések is, mint hogy az alsópapság tagjai a szabad-ságharc során kivétel nélkül a nép és a szabadság kezdeményezése mellett álltak. A század végére azonban az alsópapságról szóló diskurzusok (példá-ul egyházon belüli erősödésük kívánalma) kikoptak az egyház autonómiáját érintő diskurzustérből. A személyiségeket előtérbe helyező előadásokat követően GYÖNGYÖSSY ORSOLYA (Papok és templomszolgák társadalmi szerepének változásai a 19. században) a községi katolikus egyház fenntartását biztosító intézmé-nyesített szerepeket járta körül: a templomszolgák társadalmi helyzetét, tevékenységkörét és az ezekhez kapcsolódó 19. századi változásokat tárva fel. Az előadás után számos kérdés fogalmazódott meg a hallgatóságban a terminusokkal kapcsolatban, hiszen nem minden dokumentum említi őket azonos néven, melyből egy izgalmas diskurzus alakult ki. Az első nap utolsó szekcióját BEDNÁRIK JÁNOS Egyháztanácsok, isko-laszékek. A papság és a falusi társadalmak viszonyának változása a dua-lizmus korában című előadása zárta, mely szorosan kapcsolódott Gyöngyössy Orsolya prezentációjához. A katolikus autonómia bevezetésé-nek próbálkozásait, az átláthatóságra való törekvést és ennek vadhajtásait járva körül, Buda környéki települések iratait vizsgálva. Ez a kezdeménye-zés a lokális társadalmak hatalmi struktúráját átalakítja, ennek kezdeti lépéseit boncolgatta az előadó. A szabadságharc után meginduló változások a különböző szerepkörök professzionalizálását hirdették (jegyzői és tanító szerepkörök elválása); de az egyházi gazdálkodás átláthatóbbá tétele is kiemelt helyen szerepelt a reformok terén. Az autonómia kialakítását célzó intézkedések eleinte olyan tényeket rögzítettek, melyek a gyakorlatban már működtek (lásd: gondnoki szerepkör), de a népiskolai törvény (tanfelügye-leti rendszer ügye) vagy a vegyes egyháztanácsok létrehozását sürgető ide-iglenes rendelet – mely gyakran érdemi változást nem teremt – célja az elemi iskolák felekezeti jellegének megtartása. A következő napon, pénteken CSIBI NORBERT köszöntötte a konferen-cián megjelenteket. Az előadások sorát TAMÁSI ZSOLT kezdte Az erdélyi katolikus egyházmegyés papság társadalmi szerepvállalása és tervei az 1848-as zsinati készületek dokumentumai alapján című előadásával. Kér-désfeltevése főképp az erdélyi egyházmegye sajátosságaira koncentrált, kiemelve a püspöki és papi szerepvállalások különbözőségeit. Külön érde-kesség a katolikus püspökök előírása azzal kapcsolatban, hogyan kell visel-kedni a változásokat illetően, továbbá, a politikai állásfoglalás (rendeletek felolvasása és értelmezése) is gyakran a papok elvárt tevékenységei közé sorolódott. Emellett a polgárosodás követése is kérdéseket vetett fel (nem-zeti szimbólumok viselése), továbbá az egyházkormányzat demokratizált rendszerének működéséről is világos példákat mutatott be. Az előadás konklúziója, hogy a papság társadalmi szerepe ’48 után nem tört meg, hiszen ők lettek a hívek érdekeinek közvetítői a felsőbb fórumok felé. FARKAS MÁRTON (Egy politikai vita háttere a hétköznapokban – Ve-gyes házasságok a Váci Egyházmegye forrásanyagában) korábban meg-jelent dolgozata kiegészítésének lehetőségeit taglalta. A vegyes házasságok ügye nemcsak társadalmi, de politikai kérdéseket is felvetett, így forrás-
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anyagának vizsgálata során – mely a váci egyházmegye dokumentumaira korlátozódott – számszerűsített adatok segítségével vont le következtetése-ket, felhíva a figyelmet arra, hogy a hétköznapi embert nem jogi-etikai kérdések vezérelték a reverzálist illetően, hanem gyakran gyakorlatiasan, saját érdekeit előtérbe helyezve közelítette meg a problémát. SCHMELCZER-POHÁNKA ÉVA A magyar katolikus könyvtárszervezés személyzetének hármas rendszere a 19. században című előadásában a pécsi viszonyok kiemelésével tüzetesen vizsgálta és mutatta meg a könyvtá-ri szakma sajátosságait és a nyilvános könyvtárak megjelenésével annak átalakulását is. A különböző, az előadó által kiemelt személyiségek életút-jából jól látható, hogy bár határozott feladatellátást és fizetett alkalmazotti státuszt jelentett a könyvtárosi lét, az csak egy állomás életútjuk során. Mivel többségük tudományos fokozattal rendelkezett, így könnyebben érvényesülhettek más területeken is, de ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna szívügyük a könyvtárak fejlesztése, amint erre Szepesy Ignác püspök példája is utal. Az utolsó szekció nyitóprezentációja TENGELY ADRIENNé volt (A klérus küzdelme a társadalom hitéleti megújulásáért a 19. század közepén), melyben a társadalom vallásosságának vizsgálatát kiemelve, különös mó-don koncentrált az 1840-es években az alsóbb rétegeknél megfigyelhető elvallástalanodásra. A modern nyugati vallásossággal a katolikus romanti-ka időszakának megújító küzdelmeit mutatta be, melynek eredménye a század végére jól láthatóvá vált, hiszen az új típusú társulatok meghonosí-tása, az új szertartások bevezetése (elsőáldozás, év végi hálaadás stb.) és a vallási élet egyházfegyelmi vonatkozásainak tisztázása (böjti fegyelem be-tartása, de kevesebb kiemelt böjti időszakkal) előkészítették a terepet a katolikus hit megújításának. Ezzel az előretekintéssel az előadó megágya-zott a következő konferencia 20. századi témáinak is. Ezt követően KLESTENITZ TIBOR A klérus és a nyilvánosság című elő-adása a klérus sajtószabadsághoz való viszonyulását vizsgálta. A kezdeti elzárkózás és az anarchisztikus felfogás után lassan felismerte az egyház, hogy az egyházi sajtó fejlesztésére időt és energiát kell szánni, hiszen az a hitéleti ellenőrzésben is nagy szerepet játszhat. Az 1893-as pápai bulla mellett, ami az egyházi sajtó fejlesztését célozta meg, a későbbiekben a plébánosok és tanítók levelezői szolgálatának választásával a társadalmi helyzetre való könnyebb következtetés is előtérbe került a században. VADERNA GÁBOR irodalomtörténész Egyházalapítás mint eposzi téma a 19. század első felében című előadásában kapcsolódott a korábban el-hangzottakhoz, mégis más oldalról igyekezett megközelíteni az új típusú egyházi értelmiség létrejöttének kérdéskörét. A különböző egyházi szerzők (szerzetesek) eposzait bemutatva arra a következtetésre jutott, hogy a szí-nes témaválasztásaik, a rendi reprezentáció és identitásképzés, a műveltség megállíthatatlansága révén az örök erények taglalására legkiválóbb műfaj az eposz, mely a kor elvárásainak megfelelően magyar nyelven íródott. Példáin keresztül ábrázolja azt, hogy a műfaj tulajdonképpen az elit aszimmetrikus ellenpontja a tömegek irodalmának, hiszen ennek segítsé-gével szélesebb körben lehet hirdetni az egyház társadalmi legitimációját és rendi küldetését is. A kétnapos programot GŐZSY ZOLTÁN és FORGÓ ANDRÁS könyvbemuta-tója zárta. Az előző évben megrendezett 18. századi egyháztörténeti konfe-
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rencia tanulmánykötetének megjelenése egy olyan kezdeményezés immár harmadik kötete, mely az alapstruktúrát megőrizve a főpapok, kanonokok, az alsópapság és a szerzetesség helyzetét taglalja. A kötet borítóján nem véletlenül szerepel a Mária Terézia díszruhájából készült, Erdődynek aján-dékozott pluviale, hiszen ez is jól mutatja a 18. századi állam és egyház viszonyát, lenyomata az egyházi társadalomnak. A konferencia anyaga a szervezők ígérete szerint egy év múlva fog megjelenni a korábbiakhoz hasonlóan egy új kötetben, ezzel is hozzájárulva az egyházi társadalom évszázadokon átívelő történetének bemutatásához. (ism.: Porpáczy Szabina – Szuly Rita)   


