
ző, hiszen egy ilyen rövid kötet nem biztosíthat ke-
reteket hozzá. Ellenben nagyon szép bevezetést ad
arról, hogyan kell a teológiához közeledni, és mit
lehet tanulni azoktól a szentéletű teológusoktól, akik
előttünk jártak az isteni igazságok elmélyítésében,
és a teológiát személyes keresésükkel és tapaszta-
latukkal gazdagították. A hit és az értelem egymásba
fonódá sáról több más forrásból is tudunk, a szer-
ző megfogalmazásai mégis újszerűen hatnak, és jól
mutatják a katolikus teológia múltbeli és jelenko-
ri gazdagságát, sokszínűségét, és az előttünk álló
kihívásokat is. Ezt a megközelítést mindig érdemes
lesz a mai magyar teológiában is ismertetni és el-
mélyíteni, kifelé és befelé egyaránt. Jean-Pierre
Torrell körültekintő elemzése újabb bizonyíték
arra, hogyan kapcsolódik össze Isten megismeré-
sének élménye és az emberi gondolkodás öröme.
(Ford. Szabó Ráhel; Kairosz, Budapest, 2017)
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FORGÓ ANDRÁS:
EGYHÁZ — RENDISÉG —
POLITIKAI KULTÚRA
Papok és szerzetesek a 18. század
országgyűlésein

Forgó András tavaly megjelent könyvében a 18. szá-
zadi magyar politikai élet és az egyháztörténet kö-
zös szálait szövi egybe, elsősorban az országgyű-
léseken keresztül. A címben szerepeltetett fogalmak
a kötet három alappillérét jelentik. A szerző azt a
folyamatot mutatja be, amelynek során a hazai po-
litikum a konfesszionális rendiség állapotából az
alkotmányos rendiségébe jut el. A század elején az
egyházi rend a vallási küzdelmek élére állva komoly
befolyást gyakorolt az országgyűléseken, az alsó-
táblán elsősorban a káptalani követek, míg a fel-
sőtáblán az egyházmegyei vezetők és rendfőnökök
révén. A század közepén a magyar rendek már fe-
lekezeti különbség nélkül védelmezték előjogaikat
az udvar reformtörekvéseivel szemben, és a klérus
tagjai is felsorakoztak a rendi ellenállás mögé. A szá-
zad végére, a II. József uralkodását követő diétán
azonban ismét előtérbe kerültek a vallási ügyek, s
megbomlott az egyházi és a világi rendiség lát-
szólagos összhangja. A klérus kisebbségbe szorult,
ám éppen ebben az elszigetelt helyzetben tudtak
dominánssá válni a katolikus felvilágosodás egy-
házi gondolkodói, akik reformtörekvéseikkel ké-
pesek voltak kiutat és alternatívát mutatni.

Forgó András ezt az igen jelentős, ugyanakkor
érdekes és tanulságos egyház- és politikatörténeti
tendenciát vizsgálja a 18. századi diéták anali-
zálásával és a politikai kultúra szempontrend-
szerén, módszerén keresztül. A politikum kul-
túrtörténeti megközelítése révén a szerző azt a
kódrendszert igyekszik megfejteni, amely a 18.

századi hazai rendi politika sajátossága volt.
Ezáltal a már jól ismert történelmi eseményso-
rozatok mélyebb rétegeit ismerhetjük meg. Az or-
szággyűlések megfelelő színteret jelentenek e je-
lenség megértéséhez, az itt lecsapódó konfliktusok
pedig alkalmas terepet nyújtanak a konfessziona -
lizáció jelenségének bemutatására. A felekezeti és
vallási kérdéseket, vitákat, a törvények létrejöt-
tét befolyásoló tárgyalásokat, egyeztetéseket lo-
gikus elbeszélésben jeleníti meg Forgó, az ezek-
ben résztvevő személyeket pedig elevenen,
plasztikusan ábrázolja. A kötetben nagyobb sze-
repet kapó egyéniségek (Esterházy Imre, Batthyány
József, Koppi Károly, Bacsinszky András) pályá-
ja kiválóan tipizálja és illusztrálja az egyházpoli-
tikai trendeket. A diéták egyházi szereplői közül
nem csupán a felső klérus szerepét emeli ki, ha-
nem igen gazdag képet kapunk a szerzetesrendek
képviselőiről is. A szerzetesrendek 18. századi tér-
nyerését, a katolikus egyházon belüli helyzetét,
az elöljárók politikai pozícióit precízen és újsze-
rűen tárgyalja Forgó.

A kötet érdeme, hogy klasszikus, nagybetűs szin-
tézissé állt össze. Bár valójában az országgyűlések -
hez kapcsolódva három nagyobb csomópontra
(1710–1720-as évek, 1760-as évek közepe, 1790-es
évek első fele) fókuszál, az argumentáció az évszá -
zad egészét lefedi. A három említett korszak ország -
gyűléseit egyfajta cölöpként használja a szerző, azo-
kat igyekszik minél több szállal összekapcsolni, a
közöttük lévő árkokat feltölteni. Ezt az egységes-
séget annak ellenére is meg tudta oldani, hogy a kö-
tet szövege Forgó korábbi, résztémákat érintő ta-
nulmányaira épül. Ez a siker több tényezőnek is
köszönhető. Minden, a tárgyalásba bevont történeti
eseményt, személyt, módszert tágabb kontextus-
ban ismertet, és bemutatja azok historiográfiai előz-
ményeit. Az említett csomópontok köré olyan
széleskörű narratívát teremt, amely révén a cso-
mópontok összeérnek, s így megszűnnek a hiátu-
sok. Forgó igen aprólékosan és szisztematikusan tár-
ta fel a levéltári forrásokat és a korábbi időszak
hazai, valamint nemzetközi történeti irodalmát. Az
így szerzett adatok gazdagítják, teljessé teszik a vizs-
gálatot, és azokat megfelelően integrálja az érve-
lésébe. A kiemelt fordulópontok segítségével a vál-
tozásokat (a változások résztvevőit, okozóit)
pre zentálja, míg módszerével azok kereteit.

A kötet értékét nagyban növeli a stílusa is. Di-
daktikus, az ok-okozati viszonyokat finoman és kö-
vetkezetesen kifejtő, az ellentétes értelmezése ket
ütköztető szövegszerkesztés koherenssé gyúrja a
szöveget, ezáltal történeti monográfiáként, kézi-
könyvként, valamint egyetemi jegyzetként egya-
ránt kiválóan használható. (Szent István Társulat,
Budapest, 2017)
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