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líthetőek lennének a savanyú kutak, megnyílna egy úszóiskola, üzemelne 
lövöldöző ház, közlekedne gőzhajócska, lenne több pad a sétányon, alacso-
nyabbak lennének az árak, csendesebbek lennének a vendégek, valamint 
csökkenne a kéjnők száma. Valamint: „Igen kedves érdekű volna magyar 
nőkből álló éneklő társaságot évenként bizonyos fizetéssel meg hivni, kik 
musika szűntével, akár a ligetbe, akár más bájoló helyen magyar dalokat 
énekelnének.” (104. p.) 

Fontos kérdés a könyv olvasásakor: Vajon lett-e foganatja a kritikák-
nak? Érdemes lenne egy olyan összehasonlítást, kimutatást készíteni, 
amely egymás mellé állítaná a panaszokat és azok orvoslását. Merthogy a 
kor és a vendégek kívánalmainak megfelelően az 1860-as évekre Balaton-
füred virágzó balatoni fürdőtelepüléssé vált. 

A kötet olvasását nehezíthetik a lábjegyzetek, de anélkül mit sem érne 
a könyv. Hiszen így a panaszokat megfogalmazó egyének sorsát, kilétét is 
felfedik. Nagyon jó ötletnek bizonyult a szerkesztő részéről – bár ilyen 
jellegű közlések, válogatások a tó kapcsán már több helyütt olvashatók – a 
függelék összeállítása. A többnyire a reformkor idején napvilágot látó saj-
tóorgánumokban megjelenő hírlapi cikkek, fürdőlevelek, szépirodalmi 
köntösbe bújtatott füredi (úti)beszámolók, tudósítások, levéltári források 
kiegészítik, és egyben árnyalják is a panaszkönyvi bejegyzéseket. 

Az impozáns, kemény borítójú, szépen kivitelezett kötetet gondosan 
összeállított bibliográfiai jegyzék, valamint jól használható név- és tárgy-
mutató zárja. Nem tartozik ugyan szorosan a témához, de mégis fontosnak 
tartom megjegyezni: Hudi műve a Balatonfüred Városért Közalapítvány 
jóvoltából, települési, szervezeti és magánszemélyek mecenatúrájából je-
lenhetett meg. Ebben a szinte páratlan gesztusban visszaköszön a reform-
kor világa, hitvallása, a jobbító szándék, a közös érdekképviselet és érdek-
érvényesítés szép egyvelege, amelynek eredményeként napjainkban Bala-
tonfüred a történelmi hagyományokra építve válhatott modern fürdőváros-
sá, nem feledve el múltjának panaszkönyvbe vésett fejezeteit sem. 

(ism.: Kovács Emőke) 
 
 
Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok. Sajtó alá rend.: 
Tengely Adrienn. 
Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2016. (Magyar 
történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, 
3.) 525 old. 
 
2016. október 5-én az egri érseki palotában került sor Tengely Adrienn 
fenti című kötetének bemutatására. A sorozatot, melyben a kötet megje-
lent, Balogh Margit, az MTA TTI tudományos főmunkatársa, magát a 
könyvet pedig Adriányi Gábor, az MTA külső tagja, a Bonni Egyetem eme-
ritus professzora mutatta be. 

A magyar egyháztörténet-írás hatalmas adósságokat halmozott föl, és-
pedig azzal, hogy nem, vagy csak alig nyúlt hozzá a 20. század egyházi tör-
ténéseinek megírásához, azok értékeléséhez, az egyházzal kapcsolatos tév-
hitek és tévképzetek eloszlatásához. És itt nemcsak arra utalok, hogy a II. 
világháború utáni korszak egyházi vonatkozású történéseit még nem dol-
gozták föl, hanem arra is, hogy nincs helyén kezelve egy olyan nagyformá-
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tumú főpap, mint Prohászka Ottokár, és lassan más fontos személyiségek 
is a feledés homályába vesznek. Tehát gondolok a II. világháború előtti 
egyházra is, de ami azután, a diktatúra éveiben történt, az szinte tabu. Leg-
alábbis az egyház részéről. Pedig hozzá kellene nyúlni a kényes témákhoz 
is, mert ha mi magunk, az egyház tagjai vagy egyházhoz közel álló kutatók 
ezt nem tesszük meg, majd meg fogják tenni mások, másfajta érzülettel és 
hozzáállással. Erre a feldolgozatlanságra, illetőleg az egyháztörténet-írás 
ezen adósságára utal egyébként Ternyák Csaba, a főegyházmegye 
ordináriusa is a kötet előszavában. 

Ezt a kis bevezetőt azért tartom fontosnak, mert annál nagyobb 
örömmel üdvözlöm Tengely Adrienn munkásságát, amely a 20. századi 
egyháztörténet tárgykörére irányul, így a jelen mű is, amely két 20. századi 
egri egyházmegyei zsinat forrásait teszi közzé, a forrásközlések előtt azon-
ban összegzi is a két zsinat munkáját, hivatkozva az előzményekre és a 
zsinatok utóhatásaira. A kötet elsősorban az egyháztörténettel foglalkozó 
szakemberek érdeklődésére tarthat számot, de haszonnal forgathatják azok 
a hívek vagy papok is, akik adott esetben részesei voltak vagy a jövőben 
még lehetnek egy hasonló eseménynek.  

Tengely Adrienn-nek már korábban is jelent meg olyan írása, illetve 
tekintélyes kötete, mely a 20. századi magyar egyház történetét dolgozta 
fel, pontosabban a magyar egyházak helyzetét a forradalmak korában; ez a 
doktori disszertációja volt. Ebben azt a korszakot mutatta be, amikor a 
magyar egyházaknak a felvilágosodást követően újra komolyabban szembe 
kellett nézni azzal a körülménnyel, hogy vannak emberek, csoportok, sőt, 
valójában tömegek, akik/amelyek nem akarnak vagy tudnak azonosulni az 
egyház tanításával, azzal a fajta struktúrával, amely az egyházakat – külö-
nösképpen a katolikus egyházat – jellemzi mind a mai napig.  

Tehát az I. világháborút követően az egyházhoz való viszonyban egy 
nagyon jelentős minőségi változás következett be, amely szerint az egyhá-
zat/egyházakat kívülállóként kezdték nyilvánosan minősíteni, sőt bírálni. 
Ez azonban még csak részleges elutasítás volt, mert ebben az időszakban 
sikk volt ugyan, ha nem is ateistának, de nem gyakorló hívőnek / katoli-
kusnak lenni, de azok az emberek – elsősorban értelmiségiek –, akik ma-
guk nem gyakorolták vallásukat, például egyházi iskolákba járatták gyer-
mekeiket, mert azokban az oktatás lényegesen magasabb színvonalú volt, 
mint az állami iskolákban. A valódi, totális elutasítás a diktatúra éveiben 
következett be. Mármint a hivatalos történetírás részéről. 

De szerencsére jelen helyzetben olyan szerzőről van szó, aki az egyház 
elkötelezett tagjaként nyúlt egy egyháztörténeti témához, és kutatásának, 
illetve az ennek nyomán született műnek nincs szüksége ilyen irányú kriti-
kai vizsgálatra. 

A zsinat a „Synodos” görög szó elmagyarosodott változata, a „syn” 
együttlétet, együvé tartozást jelent, a „hodos” pedig utat. Vagyis olyan ösz-
szejövetel, ahova különböző utakon, helyekről érkeznek a résztvevők. Ha-
sonló jelentésű a latin concilium szó is, összehívást, megszólítást, meghí-
vást jelent. Az egyetemes zsinat – concilium – a világegyház püspökeinek 
gyűlése, melyen a püspökök testülete az egész egyházra szóló legfőbb és 
teljes hatalmat ünnepélyes módon gyakorolja. A pápa joga az egyetemes 
zsinat összehívása, felfüggesztése, áthelyezése, feloszlatása, a rajta való 
elnöklés (személyesen vagy megbízott útján), az ügyrend megszabása és a 
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határozatok jóváhagyásában való részvétel, továbbá a határozatok megerő-
sítése és kihirdetésük elrendelése, melyek nélkül azok nem kötelezőek.  

Az egyházmegyei zsinat a Magyar Katolikus Lexikon értelmezése alap-
ján – synodus diocletiana – a részegyház olyan kiválasztott papjainak és 
más krisztushívőinek gyűlése, akik az egész egyházmegyei közösség javára 
a megyéspüspöknek segítséget nyújtanak. Az egyházmegyei zsinat nem 
törvényhozó, hanem tanácsadásra hivatott szerv, az egyedüli törvényhozó 
ugyanis a megyéspüspök, aki egyházkormányzati feladatát ünnepélyes 
módon gyakorolja. A szó szoros értelmében az egyházmegyei zsinat nem 
valódi zsinat (concilium), hanem csak gyűlés (synodus), mert tagjai nem 
megyéspüspökök; ezért a hivatalos szóhasználatban lehetőleg kerülik a 
concilium megjelölést. 

Magam, aki aktív résztvevője lehettem az 1996 októberében megren-
dezett egri főegyházmegyei zsinatnak, amelyet az azóta szentté avatott II. 
János Pál pápa buzdítására szervezett meg az egyházmegye akkori főpász-
tora – mégpedig elsőként a magyar egyházmegyék sorában –, nem tudom 
megállni, hogy ne tegyek összehasonlításokat az 1996-os, illetve az azt 
megelőző két 20. századi egyházmegyei zsinat között. 

Nyilvánvaló, hogy a II. vatikáni zsinat óriási hatást gyakorolt azokra az 
egyházmegyei zsinatokra, amelyeket világszerte ezt követően rendeztek 
meg. Magyarországon a rendszerváltást megelőzően szóba sem kerülhetett 
egy ilyen rendezvény megtartása. Noha, az egyház – úgymond – be volt 
zárva a sekrestyébe, ahonnan ki sem tudott jönni, jóval több híve volt, mint 
manapság, amikor szabadon működhet. Voltak papi hivatások és tele vol-
tak a templomok, de a hívek részéről kevesebb aktivitás volt tapasztalható 
és elvárható.  

Ami számomra – ha nem is meglepő, de – említésre méltó, hogy a 
címben szereplő két zsinat időtartama kifejezi azt is, hogy a felső klérus 
mennyire számított az alsó papság, illetve a hívek véleményére. Természe-
tesen az előkészítő munkálatok során voltak ilyen irányú törekvések is, 
melyeket az alsó papság nagy lelkesedéssel fogadott. A két-, illetve egy- 
napos zsinat nem adott alkalmat arra, hogy az ülésen bárki is kifejthesse 
véleményét. Természetesen itt csak a papság álláspontjára gondolok. A II. 
Vatikáni Zsinat előtt nem jöhetett szóba az, hogy világiak is véleményezzék 
az egyház álláspontját. Ezzel szemben 1996-ban mind az előkészítésben, 
mind a lebonyolításában aktívan részt vettek a világi hívek, akik a résztve-
vők csaknem 50%-át tették ki. Ez azért volt fontos, mert előtérbe kerülhe-
tett egy csomó olyan kérdés, mely őket érinti, és a véleményük autentikus 
ezekben a kérdésekben. A keresztény család, a keresztények társadalmi és 
egyházi szerepvállalása, a bioetika számos kérdése stb., olyan kérdéskörök 
voltak, amelyekben nemcsak a papság, hanem maguk az érintettek is el-
mondhatták véleményüket. Sőt, három olyan bizottsága is volt a zsinatnak, 
melyeknek világi elnökei voltak. Akkor a zsinat egyik résztvevője, az egyik 
szerzetesrend tartományfőnöke azt a kijelentést tette, hogy az egyháznak 
sokkal nagyobb mértékben kellene támaszkodnia a világiak sokrétű szak-
mai ismereteire, hiszen az egyházi rend szentsége önmagában nem képesíti 
a papságot ezeknek a szakismereteket igénylő feladatoknak az ellátására. 
Ezek a körülmények mindenféleképpen forradalmi áttörést jelentettek, a 
világi hívek is érezhették azt a sokszor közhelyes megállapítást, hogy „az 
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egyház mi vagyunk” és az egyetemes papság abszolút nem közhelyes, annál 
inkább felemelő valóságát. 

Az egri egyházmegyében az első szinódust 1371-ben tartották, ekkor 
Széchenyi Mihály püspök december 27-re, az egyházmegye védőszentje 
ünnepére háromnapos szinódust hívott össze. A másodikat 1512-ben 
Ippolito d’Este püspök nevében Keresztúri Péter püspöki helynök hívta 
össze, ennek határozatai az előzőhöz hasonlóan nem maradtak fönn. A 
tridenti zsinatnak gyökeres változást kellett volna hoznia a részegyházak 
életében ebben az értelemben is – mert egyébként gyökeres változásokat 
hozott –, ugyanis határozata értelmében évente kellett volna egyházmegyei 
szinódusokat tartani. Persze, a török hódoltság ezt nem tette lehetővé, a 
következő egyházmegyei zsinatra 1635-ben Jászón került sor, Olajban főtt 
Szent János ünnepén, Lósi Imre püspök hívta össze. A tridenti zsinat hatá-
rozatai ellenére az egyházmegyében legközelebb Erdődy Gábor püspök 
hívott össze szinódust 1734-ben. A következő egyházmegyei szinódust 
1848-ra tervezték, ez elmaradt, noha a papság nagy lelkesedéssel készült 
rá. Az egyházmegyei zsinatok 10 évenkénti tartásának kötelezettségét az 
1917-ben megjelent egyházi törvénykönyv rendelte el, ám a körülmények, 
mindenekelőtt a megcsonkított ország – benne a megcsonkított egyházme-
gyékkel – nem tették lehetővé a törvénykönyv rendelkezéseinek betartását. 

Az Egri Főegyházmegyében ezt követően a kötet témáját képező 1931-
es és 1942-es szinódusok voltak, valamint a már említett 1996-os. Tehát, 
összesen hét szinódus a főegyházmegye több mint ezeréves története során. 
Hogy ez sok-e vagy kevés, nem tisztem értékelni. 

Az 1931-es és az 1941-re tervezett, de végül 1942-ben megtartott egri 
egyházmegyei szinódust egyaránt Szmrecsányi Lajos érsek hívta össze, az 
első 2 napig, a második pedig 1 napig tartott.  

Tengely Adrienn jelen munkájában kisebb részben az elmaradt 1848-
as egyházmegyei szinódus forrásait, nagyobb részben pedig a két 20. szá-
zadi zsinat forrásait teszi közzé. Munkáját kiegészítette az 1996-os zsinat 
három dokumentumával. 

Egyrészt mindhárom esetben megismerkedhetünk azokkal a doku-
mentumokkal, melyek az előkészületek során születtek, másrészt az utóbbi 
két esetben a zsinat folyamán keletkezett dokumentumokkal, a jegyző-
könyvekkel, a zsinati határozatokkal. 

Hogy ezek a helyi szinódusok mennyire fontosak és időszerűek voltak, 
jelzik azok a témák is, melyeket különösképpen az 1931-es zsinat (de az 
1942-es is) tárgykörébe vett, és egyik-másik bizony a középkorból örökölt 
terheket volt hivatott felszámolni. Gondolok itt a kegyuraság kérdésére, a 
papi nyugdíjak problematikájára, a vagyonkezelés és a számviteli törvé-
nyek kérdésére, a műemlékekről való gondoskodásra, új épületek létesíté-
sére, iskolaügyre stb. Hogy az egyes nehézségeket hogyan sikerült a zsinat-
nak megoldania, jelzi, hogy ugyanezek a témák visszaköszöntek az 1942-es 
zsinat előtt álló, megoldandó feladatok között is. 

A több mint 500 oldalas, igen reprezentatív kötet tulajdonképpen for-
ráskiadvány, amiről azt gondolhatná az olvasó, hogy jóval kisebb kihívás a 
szerzőnek, mint megírni, értékelni az eseményeket. Erről azonban szó 
sincs, hiszen ilyen feladathoz a teljesség igénye nélkül hozzá sem lehet 
kezdeni, ez pedig nem kis feladat. Nem beszélve arról, hogy a szerző min-
denütt lelkiismeretesen meghivatkozza az Egyházi Törvénykönyv megfelelő 
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passzusait, sőt a függelékben közli a forrásokhoz tartozó kánonok gyűjte-
ményét is. Az egész kötetet jellemzi a rendkívüli nyelvi és stilisztikai igé-
nyesség is. 

Az angol és német nyelvű rezüméket fotódokumentáció, és több mint 
70 műből álló bibliográfia követi. Nagyon értékes és gazdag az a fogalom-
tár, amely a függelékben szerepel és segíti az olvasót a tartalmi eligazodás-
ban. Ugyancsak nagy segítség a kötet végén szereplő személynév és tárgy-
mutató is. 

A kutatóknak és a téma iránt érdeklődőknek óriási segítség a most 
megjelent kötet, hozzátéve, hogy hiánypótló munkáról van szó. A kutatást 
és a kötet megjelenését az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap-
programok) támogatta. 

(ism.: Löffler Erzsébet) 
 
 
SOMORJAI ÁDÁM OSB – ZINNER TIBOR: A Szabadság térről  
Washingtonon át a Vatikánba – és vissza. Mindszenty József 
bíboros, prímás, esztergomi érsek követségi levelezése az  
Apostoli Szentszékkel, 1956–1971. 
Budapest, Veritas Történetkutató Intézet – Magyar Napló, 2016. 
766 old. 
 
Mindszenty – eredeti nevén: Pehm – József (1892–1975) bíboros, Magyar-
ország utolsó hercegprímása Magyarország 20. századi történetének egyik 
legvitatottabb alakja, akinek megítélése napjainkban is számos vitához 
vezet. A Mindszenty személyiségével kapcsolatos egységes kép kialakítása, 
vagy legalább az eltérő álláspontok közelítése kétségkívül olyan elsődleges 
források által válik lehetségessé, amelyek magától a bíborostól származnak, 
és rávilágítanak azokra a jellemvonásokra és világnézeti tényezőkre, amik 
Mindszenty cselekedeteit motiválták, illetve befolyásolták. 

Azok, akik egy történelmi személyiség tevékenységét ösztönző ténye-
zőket az adott személy által leírtak mentén kívánják nagyító alá venni, 
általában emlékiratok, naplók után kutatnak, és az abban elbeszéltek men-
tén igyekeznek feltárni azokat a jellemvonásokat és körülményeket, ame-
lyek – hitük szerint – megmutatják az egyes cselekedetek okait. Mind-
szenty József is papírra vetette visszaemlékezéseit, amelyekkel igazolni 
kívánta a hercegprímási címéhez való ragaszkodását és politikai szerepvál-
lalását. E lapokról egy megalkuvást nem ismerő, szilárd jellemű, elveihez, 
hitéhez és hazájához egyaránt hű ember képe tárul elénk, aki igyekszik 
alaposan megmagyarázni tetteinek okait. Ami Mindszenty jellembeli tulaj-
donságait illeti, azokról kétségkívül teljes mértékben helytálló képet adnak 
az emlékiratok. Azonban, miután a memoár olyan műfaj, amely vitathatat-
lanul az önigazolás, mentegetőzés céljával készül az utókornak, tehát meg-
jelentetésre szánják, a kizárólag ez alapján történő vizsgálódás nem vezet-
het objektív értékeléshez, ezért a visszaemlékezéseket – legyen szó akár 
Mindszentyről, akár bármely más történelmi személyiségről – okvetlenül 
szükséges más forrásokkal összevetni. Az emlékirat, mint műfaj, további 
hátulütője az is, hogy utólagos, és szerzője többnyire élete alkonyán vállal-
kozik a megírására, amikor az emlékezete már nyilvánvalóan megfakult. 
Emellett az önigazolás tényéből szükségszerűen következik egyes, az emlé-


