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„A legtöbb egyházmegye 20. századi története még nincs megírva, a jelenkori 
egyházmegye-történet kutatás még gyerekcipőben jár.” Ezzel a nem kis súllyal 
rendelkező kijelentéssel kezdi a szerző az újonnan megjelent kötetét, majd 
hosszas gondolatfüzéren keresztül támasztja alá állítása valóságtartalmát. Ezen 
bevezető sorok után az olvasó joggal számít egy új és iránymutató módszertan 
szerint megírt munkára, mellyel a szerző a szombathelyi egyházmegye történe-
tének egy rövid periódusa bemutatásával némileg enyhíti ezt a hiányt. Várako-
zásában nem kell csalódnia. 

Történész körökben régóta előkerülő kérdés, hogy Vanyó Tihamér generá-
ciók gondolkodását meghatározó iránymutatása1 vajon a modern történettu-
domány kérdéseire is válasszal szolgálhat-e. Egy biztos, Vanyó Tihamér emb-
lematikus szakmaisága alapjául kell, hogy szolgáljon minden ilyen irányú 
kutatásnak. Nem véletlen hát, hogy TÓTH KRISZTINA is a neves egyháztörténész 
munkásságát tekintette kiindulópontként, azonban egy saját módszertant ki-
dolgozva végezte el analízisét a szombathelyi egyházmegyén. Alapjaiban kívánt 
szakítani a „püspökfüzér” jellegű munkákkal, és vizsgálatát nem csupán a püs-
pökre és közvetlen környezetére, hanem az egyházmegye egészére terjesztette 
ki. Az analízis alapja a választott korszakba való kontextusba helyezés is. Ehhez 
a vizsgálathoz a szerző 14 levéltár – melyből 2 vatikáni – forrásanyagát, tömér-
dek sajtóanyagot, irodalmi művet mozgatott meg a szakirodalom mellett. 

A szerző könyve első részében vázolja fel az egyházmegye Horthy-
rendszerbeli történetét. A kereteknek megfelelően részletesen ismerteti az 
állam és egyház bonyolult viszonyrendszerét a korban, valamint röviden felvá-
zolja az egyházmegye földvagyonát, és statisztikai adatokkal szolgál lakói vallá-
si, nemzetiségi összetételére. Mikes János püspökségének tárgyalása arányai-
ban kissé talán hosszúnak tűnhet, azonban TÓTH szándékát nem a szakirodalmi 
összegzés vezette, hanem az apostoli adminisztrátori kinevezéshez vezető kö-
rülmények feltárása. Eddig a szakirodalomban Mikes János lemondásának 
körülményei nem voltak tisztázva. Csőd, egészségügyi állapot? A csődhelyzetbe 
betegedett bele vagy politikai nyomásra mondott le? A szerző a kérdéskör tisz-
tázása érdekében részletes vizsgálat alá vette az egyházmegye Mikes alatti 
anyagi helyzetét, valamint a tőkék befektetése körül kialakult konfliktusát a 
káptalannal. Ennek az elemzésnek a segítségével tisztázta Mikes János lemon-
dásának körülményeit, ráadásul kijavította a szakirodalomban eddig meglévő 
feltételezésekből fakadó hibát, miszerint Mikest politikai nyomásra mondatták 
le. Grősz József apostoli adminisztrátori kinevezése így már világos és érthető 
alapokon nyugszik. 

Grősz tehetségét és jártasságát az egyházkormányzatban már a győri egy-
házmegyében bizonyította. E képességeit tudta kamatoztatni akkor is, amikor 
1936-ban szombathelyi apostoli adminisztrátori kinevezést kapott. E tisztségét 
1939-ig viselte, amikor szombathelyi megyéspüspök lett, majd 1943-ban kalo-
csai érseki kinevezése mellett ismét szombathelyi apostoli adminisztrátor. A 
szerző a kinevezések hátterének részletes elemzését adja, amely a gazdasági 

                                                   
1  VANYÓ TIHAMÉR: Hogyan írjuk meg egy egyházmegye történetét? Pannonhalma, 1937. 

(Klny.: Regnum Egyháztörténeti Évkönyv, 1937.) 
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fogalmak burjánzásával kissé nehézkessé teszi a kötet ezen részét, azonban 
elengedhetetlen ahhoz, hogy tisztán lássuk Grősz keze nyomát az anyagi hely-
zet rendezésén. 

A kötet igazán erős oldala azonban az egyházkormányzat részletes elemzé-
sében mutatkozik meg. A vasvár-szombathelyi székeskáptalan működésének 
szinte minden részletét bemutatja, az egyházmegyei kúria, valamint a területi 
igazgatás is alapos ismertetést kap. Az egyházkormányzat működése – és eleve 
az egyházmegye léte is – elképzelhetetlen lenne az „egyházmegye kovásza”, a 
papság nélkül. TÓTH itt is nagy magabiztossággal tárja az olvasó elé a papság 
összetételét, anyagi helyzetét, életkori és műveltségi tagozódását, valamint a 
plébániahivatal működését. A szerzetesrendek működése leginkább az oktatá-
son érhető tetten, melyről szintén részletesen szól a szerző. 

Természetesen Grősz József oktatásprogramja és hitéleti szervezőképessé-
ge részletes elemzés alá került, csakúgy mint az egyházmegyében működő val-
lásos egyesületek és lelkiségi mozgalmak, valamint a papi utánpótlás proble-
matikája. Az „Actio Catholica püspöke” nagyon komoly hangsúlyt fektetett az 
eleven egyházközségi élet megteremtésére. Lelkigyakorlatokkal és belső misz-
sziókkal igyekezett a hívőket a hitük élénkebb megélésére serkenteni. Az ifjúsá-
got a KALOT, valamint a KALÁSZ tanfolyamainak megszervezésével kívánta 
támogatni, csatlakozott az országos Katolikus Diákotthon Mozgalomhoz, vala-
mint a papnak készülő ifjúságot az Opus Vocationis meghonosításával segítet-
te. A szerző továbbá üdítő frissességgel kísérletet tett arra, hogy megvizsgálja 
Grősz és papságának közéleti tevékenységét, hozzáállását a politikához. Figye-
lemre méltó ez a kezdeményezés, hiszen az a korszak, melyben TÓTH az elem-
zést elvégezte, nem mentes a napi politikai csatározások és ebből fakadó tudo-
mánytalan feltételezések nyomán axiómaként kikiáltott ítéletektől sem. 

Verdiktként elmondható, hogy Tóth Krisztina kötetével letette a névjegyét 
a fiatal történészek asztalára, elsőként azok közül, akik egy egyházmegye 20. 
századi története egy periódusának részletes bemutatására vállalkoznak. Ezen-
túl ha történész körökben újra felvetődik a kérdés, hogy Vanyó Tihamér mód-
szere mennyiben hasznos a 20. századi egyházmegyék történetének leírásához, 
Tóth Krisztina művét olvasva magabiztosan válaszolhatjuk, hogy máig hasz-
nálható szempontrendszert ad, ha figyelembe vesszük mellette az adott kor 
sajátosságait. A kötet egyaránt mutat a múltba és a jövőbe is, hiszen számos 
kérdést tisztáz azok közül, melyeket a korábbi történész generációk tettek fel, 
és előre mutat, hiszen alapköve lehet azoknak a kutatásoknak, melyek a mo-
dern kor egyházmegyéinek történetét vizsgálják.2 

(ism.: Kisvarga Gábor) 
 

                                                   
2  A kötet elektronikus változata letölthető: MTA-PPKE „Lendület” Egyháztörténeti 

Kutatócsoport: http://www.institutumfraknoi.hu / Kiadványok / Collectanea Studiorum 
et Textuum. 


