
 

 

Fejérdy András habilitációja Budapest, 2017. november 16.  2017. november 16-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán sor került Fejérdy András habilitációjára. Elsőként az elnök, Őze Sándor (PPKE egyetemi tanár, MTA doktora) mu-tatta be a bizottságot (Fazekas Csaba – Miskolci Egyetem habilitált docens; Zakar Péter – Szegedi Tudományegyetem habilitált docens; Medgyessy-Schmikli Norbert – PPKE habilitált docens, Bácskay András – PPKE egye-temi adjunktus), majd a tézisek bemutatásától eltekintő jelölt életrajzát a titkár, Bácskai András ismertette. Fazekas Csaba opponensi feleletében méltatta Fejérdy András eddigi szakmai pályafutását, miszerint jóval túltel-jesítette az eljárás vonatkozó követelményeit nemzetközi kapcsolatrendsze-re, oktatói tevekénysége, nyelvismerete okán. Kiemelte a jó témaválasztást (Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat), amely szerinte a rendszerváltás utáni legnagyobb egyháztörténeti kezdeményezésen, A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790–2010) című OTKA kutatói projekten belül is bátor vállalkozásnak tekinthető, a tárgyalt – II. József és a reformkor közötti – korszak vizsgálatának és értelmezésé-nek eddigi elhanyagoltsága okán. Az opponens elismerően nyilatkozott a monográfia forrásbázisának mennyiségéről, ám kérdésként vetette fel, miért éppen a feltüntetett levéltárak kutatását tűzte ki célul a jelölt. Med-gyessy-Schmikli Norbert opponensi válaszában aprólékos, logikus, alapve-tő és hiánypótló interdiszciplináris kutatási eredményként értékelte a be-nyújtott monográfiát, amelyben egyszerre kap szerepet a köz-, oktatás- és egyháztörténet. A jelölt megköszönte az elhangzottakat, valamint kitért a levéltárak kapcsán feltett kérdésre, miszerint a kutatási projekt elősegítet-te, hogy egyes kisebb levéltárak anyagairól a résztvevő kollégák közvetítése által informálódjon. Egyes közgyűjtemények pedig azért nem kerültek bele a jelenlegi kéziratba, mert dokumentumaik vagy nem tartalmaztak számot-tevő többlet információt a tárgykörről, vagy a kutatás szükségszerű lezárá-sa eredményezte kimaradásukat. Az opponensek egyöntetűen javasolták a munka mielőbbi megjelentetését, ami az előzetes projektegyeztetések alap-ján várhatóan már 2018 tavaszán sorra is kerül. Fejérdy András tantárgyi előadását A Bécsi Kongresszus rendszere, 1815–1830 címmel tartotta meg. Térképpel is szemléltetett bevezetőjében a párizsi békét követő hatalmi egyensúly visszaállítását részletezte, majd rátért a kongresszuson meghozott alapelvekre, illetve azok gyakorlatban történő működésére. Így kifejtette a korabeli abszolutizmusból megörökölt dinasztizmust (Oroszország), legitimizmust (Ausztria, Oroszország), vala-mint erőegyensúly politikát (Anglia). Szemléltette a területi felosztások kapcsán érvényesülő két szempontot, Franciaország főellenségi szerepét, illetve az ütköző államsor kérdését. Az 1815. évi szeptemberi Szent Szövet-ség keresztény, konzervatív, alkotmányos mozgalmakkal szembeni, belpo-litikára fókuszáló status quo politikáját a novemberi négyes szövetség kül-politikai törekvései követték, amelyek együttesen a nagyhatalmi kongresszusok sorát (4+2) nyitották meg. A tanácskozásokat a jelölt a be-mutatott elvek alapján részletezte. Így előadásában az aacheni (1818) fran-cia jóvátételi központi kérdést Karlsbadban (1819), a német Troppauban (1820), valamint Laibachban (1821) a spanyol és az itáliai alkotmányos és 
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nemzeti mozgalmak ügye váltotta. Az érintett déli területek kérdése az intervenció elfogadásával végül a veronai (1822) találkozón tetőződött be. A jelölt ezt követően – a Mediterráneumnál maradva – a görög felkelés viszonylatában részletezte a nagyhatalmi érdekeket, amelyben az angol gazdaság még inkább a kereskedelmi hegemónia fenntarthatósága elsődle-ges mozgatórugóval bírt a szigetország részéről. A jelölt itt a politikatörté-neten túl a társadalmi reakciókra is kitért, hiszen az évekre elnyúló döntés és az erősödő, szolidaritásra felszólító, kritikus európai közvélemény egyre távolabb terelte a „nagyokat” egymástól. A bizottság az előadást 100%-ra értékelte, indoklása szerint annak alapos, szakszerű, tárgyszerű, lendületes és érdeklődést felkeltő tartalma és stílusa miatt.  Ezt követte a jelölt magyar nyelvű (45 perc) tudományos kollokviuma és annak német nyelvű összefoglalója (15 perc), amelynek témája az 1822. évi pozsonyi nemzeti zsinat és a bécsi kormányzat kapcsolata volt. Beveze-tőjében Fejérdy ismertette az okokat, amiért a nemzeti tanácskozást sem Bécs (állami ellenőrzés vs. egyház belső szabadsága), sem Róma (nemzeti egyházi törekvések, jozefinizmus) nem nézte jó szemmel. A jelölt elsőnek arra a kérdésre kereste a választ, kinek a joga volt a zsinat összehívása, majd az előzetesen beérkező témákat (például erkölcsi állapot, oktatási rend, szerzetesi reform, bibliafordítás) vázolta fel. Bemutatta, hogy a ta-nácskozás megtartásáról már az 1810-es években vita volt a bécsi udvar-ban, amelyet a Magyar Királyság egyházi bíróságainak kérdése, a jozefinis-ta egyházpolitika, a házassági jogrend alakulása, majd a Frintaneum (1816) alapítása csak tovább bonyolított. Arra a tárgykörre, vajon van-e részvételi joga az apostoli királynak a tanácskozáson, a jelölt ismertette a jogtörténeti precedensek hiányában adható nemleges válasz lehetőségét, valamint a iura circa sacra alapján megfogalmazható ellenpólust is. A végső döntés szerint a meghozott határozatok betekintés végett benyújtásra kerültek ugyan a bécsi udvarhoz, ám a közvetlen állami befolyástól mentes maradt a tanácskozás, hiszen azon sem a király, sem megbízott nem volt jelen. A jelölt ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a belső szabadságon túl tovább-ra is érvényben voltak az állami egyházpolitika szorító intézkedései. A jog-körök kérdésében tovább haladva Rudnay Sándor azon döntésére hívta fel a figyelmet, amely szerint a prímás külön vette a saját, a pápai, valamint az uralkodó jogkörébe tartozó ügyeket. Ettől függetlenül 1823-ban I. Ferenc két tanácsosának, Jacob Frint és Martin Lorenz egymással ellentétes véle-ményét összevetve az utóbbié mellett kötelezte el magát, így a lemásolt dokumentumokat az Apostoli Szentszék helyett az illetékes dikaszté-riumokhoz küldték véleményezésre, amelynek során a helytartótanács rendkívüli módon elhúzta az ügyet. Végezetül a határozatok nem kerültek Rómába, annak ellenére, hogy a prímás továbbra is hangoztatta, a zsinatot a szentszéknek is érvényesnek kell nyilvánítania. A király azonban nem hallgatott Rudnayra, mivel szerinte a nemzeti tanácskozás erősen hangsú-lyozta a szentszék jogait. Zakar Péter Rudnay és a jozefinizmus kapcsolatáról, míg Medgyessy-Schmikli Norbert a zsinat utóéletének jelentőségéről kérdezte a jelöltet. Hörcher Ferenc három kibontandó témát vetett fel: 1. a történeti alkot-mány és a zsinat; 2. Széchényi Ferenc hatása; 3. a magyar egyház szerepe a korszak magyar és egyetemes történelmében, valamint ennek fényében az egyház politikai-társadalmi szerepvállalása. A jelölt válaszában Rudnay 
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kormányhű, ám Béccsel szemben a katolikus alapértékeket követő, egyházi pályafutását mutatta be. A zsinat hatását továbbra is kutatandónak vélte, hiszen az egyházi vezetés őszintén meg akarta a hozott határozatokat való-sítani, mint arra például bizonyíték Szepessy Ignác bibliafordíttatása és kiadása az 1830-as években Erdélyben. Fejérdy András szerint a történelmi alkotmányra vonatkozóan nincs dokumentum, nem szerepel még a köz-ponti zsinati kiadványokban sem. Szerinte Széchényi hatása egyelőre még nem igazolható, mivel ekkorra a kinevezett püspökök javarészt államhűek, de már nem jozefinisták voltak. A jelölt kifejtette, hogy a zsinat és a társa-dalom kapcsolatában további kutatásokat igényel például az, hogy az ál-lamegyházi formák mennyire voltak akadályai a társadalmi megújulásnak. Ettől függetlenül azonban a lassú haladást sejtető pozitív tendenciákról is említést tett, mint például a szlovák bibliafordítás igénye, amely bizonyítja, hogy az egyház nem félt a nemzeti mozgalmak mellé állni. Végezetül to-vábbi kutatásokat igénylőként említette az egyházi műveltséget hordozó réteg politikai szerepét a felelősség növekedésével és csökkenésével párhu-zamosan. A bizottság mind a tudományos előadást, mind a német nyelvű össze-foglalót 100%-ra értékelte, és javasolta a cím odaítélését Fejérdy András-nak. (ism.: Bárány Zsófia)  


