
rev tagadásával találjuk meg!" (21. old.) Szántó
Konrád egyháztörténetírása nem apologetika,
hanem tárgyilagosságra törekvő történelmi
panoráma.

A tridenti zsinat bemutatása és jclcntóségé
nek megrajzolása után hiányosságairól is ol
vashatunk igaz megállapításokat (például a
világi hivek beleszólásának és bekapcsolódá
sának elmulasztott rendezése), de a negatí
vumok alapokát, a zsinat túlságosan defenzív
jellegét nem említi.

Az összefoglalásnak talán legnehezebb fel
adata lehetett az egyházi tudományok fejlödé
sét, a teológiai fejlödést korszakonként bemu
tató fejezetek megírása. Ezek valóban össze
fogott, részletekben nem elvesző fejezetek. A
szellemi élet egészének összefüggésébe állítják
bele az egyház történetét. E horizont mellett
most is érvényesül az egyes korszakok gazda
sági, politikai viszonyainak összefoglalása.
Ezért irtam már az első kötetről is, hogy "mai
magyar" egyháztörténet: alkalmazza az olvasói
által ismert, megszokott és tudományosan in
dokolt rnódszereket, fogalmakat is.

A Galileiről szóló két oldalon érzékelhetö a
kérdés zsinat utáni kezelése, de nem merül fel
az utóbbi években felvetett szempont. hogy
Galilei elítélése voltaképpen politikai perben
történt, hogy a pápai állam terjeszkedésének
útjában álló Firenzét alázzák meg vele. Az idő

közben könyvben kiadott periratok további
tisztázódást eredményezhetnek majd.

Csak helyeselni lehet, hogya protestantiz
mus és az ortodoxia irányzatairól. mozgalmai
róI is tájékoztatást kapunk, és ez nemcsak
ökumenikus szempontból fontos, hanem azért
is, mert enélkül a katolikus fejlődés is nehe
zebben volna érthetö. Itt kell megjegyeznünk,
hogy e második kötet évkörében az egyháztör
ténet csak úgy lehet egyetemes, ha figyelembe
veszi az Európán kívüli missziós tevékenysé
get és az észak- és dél-amerikai katolicizmus
történetét. A szerzö azonban források hiánya
ban, terjedelmi okokból és talán az érdeklő

dés arányában szükre szabta közléseit.
X. Pius "konzervatív reformpápaságá'l-ról

szólva a modernizmus ellen kitört hajsza, a
Vigilantia-bizottságok munkája is kellő meg
világítást kap. Hozzátehetjük, legalábbis a
magyarországi Vigilantia-bizottságok "ügyei·
nek" többségében: még csak nem is szoros ér
telemben vett teológiai vádak szerepeltek, ha
nem a magántulajdon körüli "eltévelyedések"
(nemcsak Prohászka "Diadalmas világnézete"
ügyében). - A magyar katolikus egyház 1914
előtti nemzetiségi problémáival kapcsolatban
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a német szakirodalomban Monika Glettler
müncheni történész széles körű levéltári fel
tárással erősítette meg, hogy a magyar egyház
mindig szem előtt tartotta az anyanyelvi lelki
gondozás igényét, és csak a 20. század első év
tizedében éleződtek ki például a szlovák nem
zetiségi mozgalmak. Ezt a kötet adatai is alá
támasztják (509. old.), csak nem kap hang
súlyos következtetést.

Vitatható, helyes volt-e a legeslegujabb ko
rig vinni az egyháztörténet fonalát. Igaz, hogy
az 1978-at megelőző évekről kevesebb értéke
lést, inkább adatokat közöl a szerzö, de maga
is megjegyzi idézett nyilatkozatában: .....
éreztem bizonyos nehézségeket. amelyek a
kellő idő távlat hiányából fakadtak ... " Mel
lettc szól viszont, hogy múve a hetvenes évek
egyházi eseményeit illetően almanach jellegű

összefoglalást pótol, és lesznek olvasók. akik
az eseményeket innen ismerik meg. A közel
múltra vonatkozó egyes megállapításait meg
kérdőjelezhetőnek érezzük.

A bevezetőben említett elismerő tisztelet - a
felemlített néhány megjegyzés ellenére - mél
tán megilleti a szerzöt azért is, rncrt sikerült
könyvében nem csupán adatokat, tényeket.
történeti összefüggéseket feltárnia, hanem azt
is megéreztetni. hogy az egyház megújulóké
pessége Krisztus ígéretében gyökerezik. Az
egyház földi arcán is felfedezi az istenit, az
örök Krisztus-arc vonásait. (Ecclesia)

Rosdv Pál

Soós Imre: Az egri
egyházmegyei plébániák
rövid történetének
áttekintése

A római katolikus egyház hatalmas, szigorúan
hierarchizált szervezetében a legkisebb egység
a plébánia. Kicsinysége azonban (eltekintve
attól, hogy már maga e fogalom nagyon is vi
szonylagos) nem jelenti azt, hogy funkcióinak
köre is kisszerü vagy szúk lenne. Hiszen az
egyháznak éppen a hívők legszélesebb töme
geivel legközvetlenebb módon érintkező funk-



ciói a plébániák útján valósulnak meg - s a
plébániák e funkciókat lényegbeli változtatás
nélkül már évszázadok óta többnyire megsza
kítás nélkül látják el, a mai világ talán legna
gvobb megszakítatlan, folyamatos múltú intéz
ményeiként.

A társadalom múltjának a plébániák törté
neten át való megközelítése így a laikus törté
nész számára is legalább annyi tanulságot kí
nál, mint amennyit a társadalom jelenének
megismerése szempontjából a szociológusnak
ígér. Hiszen az ilyen megközelítések révén
akár a múltban, akár a jelenben a társadalom
életének olyan szféráiba kapunk bepillantást,
mclvck ról más forrás kevéssé ad felvilágosí
tást: így elsősorban a társadalmi pszichikum
ba, a társadalom világképébe. erkölcsi (és sok
szor nagyon is anyagi) crtékrendjeibc, me nta
litásába - és nemegyszer azokba a szinte már
csak a tudat alatt élő problémákba is, melyek
a személy látható esclekvesét. magatartását
néha döntően befolyásolhatják.

Adott társadalomnak, közösségnek a plébá
nia (éppúgy, mint protestáns vonatkozásban a
gyülekezet) szintjén és szempontjából történő

megközelítése különös jelentoseger nyer a
múltat kutatva: egyrészt, mert a társadalom
világképe a múltban köztudomásúlag sokkal
erősebben vallásos beállítottságú volt, mint
napjainkban, - másrészt, mert e vallásos világ
kép kifejezésének is (a történeti múltba vissza
nyúini kezdő néprajzi kutatások tanusága sze
rint ) a jelenleginél sokkal több formája, válto
zata volt lehetséges, - és végül mivel mindcz
tömegesen, típusosan elsősorban a plébániák
szintjcn válik mcgfigvclhctóvé.

A plébániatörténetírás problematikáját egy
háztörténészeink nesztora, Vanyó Tihamér
több mint négy évtizeddel ezelőtt a Regnum
1940/41-i J<ötetében vázolta fel olyan teljesség
gel, mely szinte ma sem kíván kiegészítést, leg
feljebb egyes pontokon bővebb értelmezést.
Éppen az ö gazdag és rendszeres probléma
kibontása során válik azonban bizonyossá egy
részt az, hogya plébániatörténetírásnak még
az így összefogott szük ségképpen kor/áto It lét
számú közösség múltjának kutatásán belül is
saját, nagyon határozott. különös profilja van,
és ha a plébánia történetét nem lehet, nem
szabad is elszakítani a környező világ, a társa
dalom történetétöl, feloldani sem szabad azt
az általános helytörténetben - másrészt az,
hogy az ilyen, szíikségképpcn rendkívül mély
re hatoló analitikus kutatás milyen hosszú, szí
vós és mcnnyire szakszerű többéves, olykor
akár egész életet is kitöltő munkát igényel.

Végül - és már az utóbbi évtizedek fellendülő

általános helytörténeti kutatásának tapasztala
taként - világossá vált az is, hogy akármilyen
területi szervezeti egység (kőzség, üzem vagy
akár plébánia) múltjának kutatása nagyon
határozottan, első szinten alapvető feladat
ként igényli annak a tágabb környezetnek,
szervezetnek, ha csak fő vonalaiban is, de
megismerését és rekonstruálasát. amelynek e
vizsgált egység is egy tagja. Hiszen mindaz,
ami az illető egység - esetünkben a plébánia 
területén. az általa összefogott világban leját
szódik, így kapja meg azt a hátteret és mélysé
get, melyben minden problémája teljesebb
megvilágításba kerül, helyesebb, reálisabb
arányokba rendeződik el.

Úgy véljük, igen helyesen járt el Soós Imre,
az egri föegyházmegyei levéltár vezetője, a
Heves megvei Levéltár nyugalmazott igazga
tója, a táj történetének évtizedek óta országo
san elismert kiváló kutatója akkor, mikor Dr.
Kádár László egri érsek megbízásából, az egri
főszékesegyház felszentelésének ISO. évfordu
lóját előkészítendő, az egyházmegye sematiz
musainak II. köteteként a hatalmas fóegyház
megye plébániainak az esperesi kerületek
beosztása szerint csoportosított, az egyes plé
bániák helyét a szervezet egészében kijelölő

rövid történeteit adta közre. A kötet az egyes
plébániák történetét az alapításra vonatkozó
legelső adatoktól kezdve szinte napjainkig vi
szi el, nem terjedve ki azonban természetesen
a föegyházmegyének a mai magyar államterü
leten kívül került részeire - tárgyalja azonban
a kassai, a rozsnyói és a szatmári egyházme
gyéknek e területen belül maradt és ilyenként
1982-ben az egri föcgyházmegyéhcz csatolt
plébániáit is.

Levéltári adatfeltáró munkája során a szer
ző itt is azzal a szigorú módszerességgel jár el,
mely korábbi elsősorban parasztságtörténeti
munkáit is jellemezte, s mclynek alapját ponto
san meghatározott levéltári állagok a leheto
séghez képest azonos kérdések szerinti, a
tárgy szempontjából a teljesség igényével vég
zett átnézesc alkotta. Ennek kőszőnhctöen az
olvasó egy-egy plébániáról általában megta
lálhatja itt az intézmény történetének számos
fontos adatát: a helynév első említésétól kezd
ve elsősorban a plébánia szervezésére, átszer
vezésére, a reformáció évtizedei alatti sorsára,
templomára (annak alapítására, titulusára.
építéstörténetére. esetleg felszerelésére, mű

emléki értékeire) s anyakönyvezésére vonat
kozókat egyaránt. Olvasgatva e rövid, de ada
tokban gazdag plébániatörténeteket, mintegy
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megelevenednek a múltnak a plébánia, de
egyúttal az egész falusi közösségnek életében
is szerepet játszott alakjai: plébánosok, kegy
urak, nemesurak és parasztpolgárok - de
nemcsak és nem is elsősorban a rendi állás
hagyományos rétegzödésében, hanem mint az
egyház tagjai: vallási szokásaikkal éppúgy,
mint iskoláikkal, templomukkal; elhagyatott
ságukban éppúgy, mint megerősödésükben.A
tulajdonképpeni plébániatörténeteket meg
előző, a kötet elejére illesztett összefoglaló fe
jezetek az egyházmegyébe tartozó vármegyék
és kerületek a török előtti és alatti helyzetét,
majd a II. József alatti állami plébániaszervc
zés adatait ismertetik: a kép minden odatar
tozó plébánia számára közös elemeit, az egyes
plébániák történetét ezáltal is szélesebb, köl
csönös kapcsolataikat is érzékeltető keretbe
helyezve.

403 plébánia ilyen sokféle kérdésre válaszo
ló történetét 640 oldalba összefogva előadni

nem könnyű feladat; a szerzö maga is, már a
címben óvatosan csupán áttekintésnek nevezi
a műfajt. Abban, hogy ez, úgy látjuk, sikerűlt,

az adatfeltárás már említett szigorúan mód
szeres véghezvitele mellett nagy része volt
annak a szerző korábbi munkáiban is megfi
gyelhető szigorú önfegyelemnek, mellyel ké
pes volt előadását csupán a szorosan vett
tárgyra korlátozni, minden oda nem tartozó,
helytörténetileg bármilyen becses adatot vagy
akár kuriózumot mellözni, kikapcsolni. A kép,
amit kapunk, elsősorban az egyházmegye tör
ténetének szempontjából valóban a legdön
tőbb korszakra és kérdésre: a plébánia mint

Film

Dziga Vertov kétségbeesett
unokája

Az elmúlt nyár filmbemutatói közül az egyik
legjelentősebb volt Godfrey Reggio Kizökkent
világ (Koyaanisquatsi) címü munkája. Jelentő

sége nem formájában vagy újszerűségében rej
lik s legkevésbé anyagi sikerében, hanem ab
ban, hogy szemlélete olyan tárgy felé fordul,
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intézmény létrejöttének és a török utáni újjá
éledésének. fejlődésének történetére koncent
rál. Talán szűknek tetsző ábrázolás ez, látnunk
kell azonban, hogy ennek a korlátnak felállí
tása nélkül nem lett volna lehetséges a teljes
egyházmegye viszonyainak és annak bemuta
tása, hogyan tért vissza és lassan hogyan erő

södött meg a sokat szenvedett és pusztult táj
katolicizmusa Legfeljebb azt a szerénységet
hibáztathatjuk, mellyel szerző abevezetésben
nem a kellő hangsúllyal utalt azokra a címeik
kel csupán a felhasznált irodalom jegyzékében
szerényen meghúzódó saját munkáira, melyek
az itt vázolt plébániarendszer legalább egy
(Heves) megyei viszonylatban tágabb társa
dalmi-gazdasági környezetét is ismertetik,
ugyanebben a helységenkénti léptékben (He
ves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.; Heves
megye benépesülése a török hódoltság után.
Eger, 1953, és a Heves megyei műemléki to
pográfiában részben általa írott fejezetekre).

A kötet az egyházi vonatkozásokon túl (illet
ve éppen ezeken keresztül) gazdag tanulságo
kat kínál mindenkinek, aki a táj múltjával fog
lalkozik: akár település- akár társadalorn-,
akár politika- vagy múvclödéstörténcti szem
pontból - de módszertanilag is. Jó lenne, ha
az alapvetés után a következőkben megindul
na az egyes plébániák történetének immár
részletesebb, mélyebb igényű kutatása és pub
likáJása is és ha a már itt kidolgozni megkez
dett müfaj más egyházmegyék számára is mi
előbb például szolgálna. (Szent István Társulat)

Vörös Károly

amelyet film megkísérteni nemigen szokott,
amely távol áll a közvetlen ábrázolhatóságtól,
ezért az ábrázolásra tett kísérletek a film
művészet legérdekesebb (ha nem is mindig
legértékesebb) darabjai. "A" világról van szó.
Arról a világról, amelyben itt és most élünk.
Nem egy ügyesen kiragadott szclctéröl, nem
egy példázat-értékű történetről: magáról "a"
világról, arról, amelyet a civilizáció maga kö
rül, magában felismerni vél. Godfrey Reggio


