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GERG~LY J~NŐ; A KATOLIKUS
EGYHAZ TORTENETE
MAGYARORSZÁGON 1919-1945.

A történész szerző már számos monográfiát
tett közzé a vizsgált korszakról. Az egyház
történeti témákat első műveiben, amelyek
több mint két évtizeddel ezelőtt láttak napví
lágot, politikatörténeti szempontból dolgozta
fel, majd egyre inkább maga a katolikus egy
ház, annak intézményei (pápaság, püspöki
kar, Eucharisztikus Világkongresszus) és ki
magasló személyiségei (Mindszenty József,
Prohászka Ottokár) kerültek vizsgálódása kö
zéppontj ába,

Könyve bevezető soraiban így ír: "Az egy
háztörténet katolikus álláspont szerint a teoló
giai tudományok része, tehát azt csak az egy
házon belüli tudósok munkája eredményezhe
ti" Ennek az állításnak ellenében igaz az is,
hogy lIa történettudomány nem egyházias fel
fogasa szerint viszont az egyháztörténet a köz
történet része, ... tehát kutatható eme laikus
diszciplinák szabályai szerint is. Mi erre vállal
koztunk, ám nem feled tük az egyház lényegét,
evangelizációs küldetését...", Ez a világos kü
lönbségtétel olyan pozitív eligazítás az olvasó
számára, ami elejét veszi annak, hogy olyat vár
jon el a szerzőtől vagy kérjen számon a köny
vön, ami annak eleve nem állt szándékában. Ez
az állásfoglalás nélkülözhetetlen, és lehetöv é te
szi, hogy az egyháztörténetet teológiai tárgy
nak tekintök is haszonnal forgassák a mintasze
rűen fölépített, arányos szerkezetű, jól doku
mentált, segédletekkel (például archontológia)
kellően ellátott művet.

Az első fejezet a magyar-szentszéki kap
csolatokat tárgyalja. Gergely Jenő két évvel
ezelőtt e témakörből közzétett tanulmányát!
jelentősen kibővítette és számos, új szem
ponttal gazdagította. Figyelemre méltó az
1927-es intesa semplice (a főyapi kinevezések
rendezése) közlése. A szerzo nem ismerhette,
mert az övével párhuzamosan folytak nyom
dai munkálatai annak a szerény terjedelmű

könyvnek, amely néhány érdekes adalékot is
tartalmaz, noha semmiben nem módosítja a

Szentszék és a magyar állam diplomáciai
kapcsolatainak a megítélését?

A második fejezet az egyházszervezet és
egyházkormányzat (struktura, perszonália,
egyházpolitika) körébe tartozó kérdéseket
elemzi. Az adott időszakra vonatkozóan ez
különösen fontos, hiszen a trianoni békedik
tátum eredményeként az egyházmegyék
részbeni vagy teljes elszakítása döntően m ó
dosította az addigi egyházi kormányzást,
majd rövid időre (1941-1944) ismét megnöve
kedett feladatok elé állította. A változásokat a
térképek és táblázatok szemléletesen érzékel
tetik.

Az állam-egyház-politika témakört felöle
lő 3. fejezetben Gergely Jenő rendkívül
visszafogottan, tárgyilagosan a leglényege
sebb kérdéseket tárgyalja. Az események sze
replői között ott olvashatók a neobarokknak
nevezett évtizedek kiemelkedő tudósainak, po
litikusainak nevei, például Hóman Bálinté
vagy Komis Gyuláé. Kettejükkel szemben
nem az egyháztörténetírásnak, hanem a 20.
századi magyar történelem feldolgozásának
van még jócskán adóssága.

Az egyház és társadalom ómű 4. fejezetben
hasznos és pontos egybefoglalása olvasható
azoknak a katolikus jellegű szervezeteknek és
mozgalmaknak, amelyek evangelizáciős,szo
ciális célkitűzéseik teljesítése mellett a töme
geket képesek voltak társadalommá alakítani,
és sokfajtaságuk, nagy számuk ellenére nem
a megoszlást erősítették. hanem ellenkezőleg,

az egységet; s ugyanakkor szabad teret, védő
keretet biztosítottak az egyéni kezdeménye
zéseknek.

A szerzetesrendek a két vilá9,háború kö
zött hazánkban reneszánszukat elték (5. feje
zet) . A világegyházban ehhez fogható eleven
séget, hivatástudatot, a hivatások számának
ugrásszerű emelkedését ekkortájt mindössze
két másik, szintén európai országban lehetett
tapasztalni: Franciaországban és Lengyelor
szágban. Ekkor, az 1938-as Eucharisztikus Vi
l ágkongresszus táján úgy tűnt, hogy a katoli
cizmus következő ötven évét meghatározó
helyi egyházak között a magyar is ott lesz. A
szerzetesrendekről e műben olvasható megál-

1 ln: Zombori István (szerk.): Magyarország és a Szentszékkapcsolatának ezer éoe, METEM 1996, Bp.
2 Bánk József tanulmányáról van szó: Serédi bíboros fiatal évei Rómában 1908-1927, SZIT 1998,

kiadása.
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lapítások ezt az előbbi állítást támasztják alá,
amelyet egyébként a másfél évtizede elhunyt
medievista tudós, az Eötvös-Kollégiumba
visszahúzódott Mezey László fogalmazott
meg a hetvenes években, tanítványai előtt,

halkan.
A könyv csonka lenne, ha a hitélet és a

lelkipásztorkodás legalább egy fejezet (6.)
erejéig nem kerülne bemutatásra. Kiváló papi
egyéniségek sorakoznak, olyanok, akik a szá
zadforduló ellenséges szellemi áram1atai után
képesek voltak az értelmiség túlnyomó ré
szét, a munkásság jelentős csoportjait vissza
hozni a katolikus egyházba, illetve a falvak
népét abban megőrizni. E meghatározó egyé
niségek közül hármat emel ki, Prohászka Ot
tokárt (akiről Gergely Jenő maradandó értékű

életrajzot tett közzé 1994-ben), Bangha Bélát
és Tóth Tihamért. Ez utóbbi értékelésekor a
szerző bátran szembeszáll azokkal a szűkkeb

lű megközelítésekkel, amelyek legföljebb a
gimnazisták lelkiatyját méltatták Tóth Tiha
mér személyében, és tudatosan elhallgatták
rádióbeszédeinek tömeghatását, műveinek

húsz nyelvre történt lefordítását. Hozzá ha
sonló típusú író-pap világegyház-szinten is
alig akadt, róla elfeledkezni önmagunk sze
gényesítése lenne.

Társadalmi téren a legnagyobb egyházi
szolgálatot az iskolák végezték, s ennek hát
terében ott áll az a katolikus sajtó (túlélője a
Vigilia) és általában véve az egyházi művelt
ség, kultúra és tudomány, amely külön érte
kezés tárgya lehetne. (Itt kell megemlíteni,
hogy e téren némi katolikus adósságtörlesz
tés történt, mert Mészáros István: A Szent Ist
ván Társulat százötven éve (1848-1998) című

monográfiája a közelmúltban megjelent.)
Az iskolahálózat, az egészségügyi, kultu

rális intézmények és általában a hitéleti tevé
kenység fenntartásának anyagi alapjait az
utolsó, 8. fejezet tárgyalja. A szerző a bő év
tizede e tárgyban közzétett tanulmányát je
lentős mértékben pontosította, ezért még vi
lágosabbá válik, hogy az egyházi intézmé
nyek vagyonukat jólhasználták, a felelősök

az evilági talentumokkal is jól sáfárkodtak. e
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gazdaságtörténeti fejezet utolsó előtti monda
tában azonban szerepel egy jelző, amely
avittnak tűnik. Ugyanis "az 1945-ös demok
ratikus földreform" demokratikus minősítése

a történelem ismeretében vitatható; helyesebb
lenne "propagandisztikus célú" földreform
nak nevezni, hiszen a mezőgazdaság kollek
tivizálása mint távlati cél már feltűnt az ag
rárpolitika láthatárán, s a földvagyon jövedel
me ettől kezdve lényegesen kisebb mértékben
szolgálta a tanügyet s azon keresztül a dé
moszt, mint 1945-ig (vö. Grősz Józse! kalocsai
érsek naplója, Bp. 1995; az 1945 tavaszán írot
tak!). A szerző által nem sokkal fentebb le
vont következtetés, miszerint a földreform
kérdés megoldatlanságához 1919-1945 között
"a katolikus egyház elzárkózása nagyban
hozzájárult", a további kutatások során pon
tosításra szorul, hiszen a KALOT (lásd a 171
176. oldalakat) olyan magyar modellt dolgo
zott ki, amely működőképességétnemcsak a
szovhoz- és kolhozrendszerrel, hanem a dán
és egyéb nyugati példákkal szemben is bizo
nyította, ameddig módjában állt. A szerző ez
zel a kérdéssel tisztában van, amit az utószó
utolsó előtti bekezdésében újra érint, amikor
a "gazdag egyház" kapcsán megje~zi: "Pro
hászka, a KALOT és jezsuita vezetoi, majd a
korszak végén a leendő hercegprímás, Mind
szenty József akkori veszprémi püspök is fel
ismerték, hogy ezen a helyzeten sürgősen

változtatni kellene)." Mindszenty József ne
vének említése a könyv végén és ebben az
összefüggésben annak a reményét csillantja
fel, hogy a 20. századi magyar történelem
megírásakor a szakavatott kutatók majd az
igazi Mindszentyről írnak, és nem a koncep
ciós per során sugalmazott "népellenségrőf",

akit a fiatal demokrácia jogos önvédelemből

vetett börtönbe.
Gergely Jenő műve jelentős hozzájárulás

az adott negyedszázad katolicizmusának
tárgyszerű megítéléséhez, egyben kihívás
mind az egyházi kutatók, mind a világi tör
ténészek számára. (ELTE, 1997)
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