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GIANONE ANDRÁS – KLESTENITZ TIBOR: Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont  Történettudományi Intézet, 2017.  (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.) 457 old.  A katolikus nagygyűlés mint intézmény és mint jelenség egyaránt a modern kori katolikus egyháztörténetben kiemelkedően fontos szerepet töltött be. Tipikusan a polgárosodás, a modernizáció következménye, a katolikus egyház egyik sajátos és komplex reakciója a megváltozott gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális viszonyokra. Nem véletlen, hogy a 19. század közepe, második fele érleli meg a gondolatot a laicizálódás térnyerésétől joggal félő, a modernizáció kihívásaira választ kereső egyházban arra, hogy a nagygyűlés demonstratív „műfajával” próbáljon erőt és egységet teremteni a katolikusok között, továbbá ezt az egységet „kifelé” is sikerrel tudja felmutatni. A katolikus nagygyűlések kicsit olyanok voltak a 20. századi magyar egyháztörténetben, mint a közmondásban az „állatorvosi ló” esete: lényegében minden tanulmányozható a nagygyűléseken keresztül, ami az egyház aktuális társadalmi és politikai üzeneteit, missziójának sikerességét, az állam és az egyház, az állam és a társadalom közötti kapcsolatok állását jellemezte. E sajátos műfajnak szentelt monografikus összefoglalást a szerzőpáros, akik külön-külön is számos tanulmányban foglalkoztak egy-egy nagygyűléssel, vagy azok valamely aspektusával, személyiségével. Munkájuk bevezetése a szokásos témafelvetés, historiográfiai áttekintés és témakijelölés mellett összefoglalja a monográfia szerkezetét, a kutatás során alkalmazott forráscsoportokat és módszereket is. „Jelen kötet arra vállalkozik, hogy a nagygyűlésekről elsősorban új alapkutatásokra támaszkodva adjon átfogó képet, rekonstruálja az eseménytörténetet, valamint elemezze a nagygyűlések legfőbb törekvéseit” – fogalmaznak (11. p.). A nagygyűlésekkel több egyháztörténész foglalkozott már különböző aspektusokból, készült néhány rövidebb átfogó áttekintés is, Klestenitz Tibor és Gianone András kötetét mégis joggal tekinthetjük hézagpótló jelentőségű, nehezen meghaladható alaposságú monográfiának a katolikus nagygyűlések vonatkozásában. A vállalkozás szervezettségét és tervezettségét mutatja a kötet imponáló alaposságú felépítése. Öt nagy, római számokkal jelölt részből, azokon belül fejezetekből és alfejezetekből áll, mindegyik kapcsán érdemes kiemelni az ötletes és jó címválasztásokat önmagukban, melyek felkeltik azon olvasók érdeklődését is, akik nem „regényként” akarják végigolvasni a tekintélyes monográfiát, hanem csak egy-egy kutatási területtel, korszakkal, problémakörrel foglalkoznak, például további egyháztörténeti kutatások során. Az első két rész (I–II.) a nemzetközi és a hazai előzmények áttekintése. Jól mutatja be, hogy a nagygyűlés műfaja ugyan nem magyar „találmány” (eredete elsősorban a német katolikus gyűlésekben jelölhető meg), a kezdeményezés a hazai katolikus egyházban termékeny talajra hullott a 19. század második felében. Az először politikai széttagoltságban, majd az egységes Németország keretei között élő katolikus egyház helyzete két szempontból is hasonló volt a magyarországihoz. Egyrészt az azonos anyanyelvű közösségek felekezeti szempontból rendkívül tagoltak voltak, a 
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katolikusoknak gyakran kellett szembesülni a vallási egyenjogúságból fakadó közéleti problémákkal, olykor – a számbeli viszonyokból nem is feltétlenül következő – „kisebbségi” helyzet érzésével. Másrészt a polgári átalakulás, a modernizáció felgyorsuló folyamata mind a német, mind a magyar katolikusokat új kihívások elé állította, különösen a liberális egyházpolitikai törekvésekkel kapcsolatosan, különösen, ha utóbbiak az állami egyházpolitika, illetve törvényalkotás pozíciójába emelkedtek. A modernizáció – akarva-akaratlanul – elsősorban az egyház közéleti tevékenységének széles társadalmi alapra helyezésének stratégiájához vezetett. Maga a papság és a főpapság is rájött arra, hogy az egyház sorsának irányítása már nem lehet egy szűk klerikus elit kezében, abba meghatározó módon kell bevonni a világi hívek tömegeit. Az 1890-es évek „katolikus reneszánsza” (26. p.) Magyarországon egyértelműen az egyház liberális kihívásra adott reakcióiként manifesztálódott, és érlelte meg a németországi, illetve ausztriai nagygyűlések hazai adaptációjának gondolatát. A szerzők nagyon aprólékosan mutatják be, hogy a katolikus társadalmi-politikai szervezkedésnek két olyan – hagyományosnak nem nevezhető, nagyon is újszerű – intézmény került a középpontjába, amelyeket egyértelműen a modernizáció hozott létre, és a liberálisok eszköztárából vette át az egyház: az egyesületek formájában történő szerveződés, illetve a sajtó. Bár az 1880-as években egyre nagyobb igény mutatkozott a nagygyűlések iránt, a katolikus közéleti demonstráció megszervezésére csak az 1890-es években került sor, amikor a liberális állami egyházpolitikai törvények markánsan megmutatkoztak. 1894-ben Budapesten, illetve ekkoriban egyes vidéki helyszíneken került sor az első nagygyűlésekre, amelyek – mint a szerzők erre részletesen kitérnek – komolyan összefonódtak a katolikus arculatú politikai párt, a Néppárt létrejöttével. A III. rész a dualizmus korában „intézményesült” nagygyűléseket ismerteti. Összefoglalja áttekintő jelleggel a nagygyűlések „alapszerkezetét”, a finanszírozás lehetőségét és korlátait, a fővárosban tapasztalható „szimbolikus térfoglalási” kísérleteket, valamint külön alfejezetben a politika és az egyház világának a nagygyűléseken keresztül megragadható kapcsolódási pontjait: előbbi számára a rendezvények a nyilvánosság előtti megjelenés sikeres formáját, utóbbi számára az egyháznak a közéletben való megjelenésének igényét demonstrálták. Tematikus alfejezetekben mutatják be azokat a legfontosabb társadalompolitikai kérdéseket, amelyekben az egyház megfogalmazta, és a társadalomban megjeleníteni kívánta értékeit: agrár- és cselédkérdés, kivándorlás, női szerepek változása stb. – mind a dualizmus utolsó éveit alapvetően „tematizáló” problémák, amelyekben a nagygyűlések előadói meg- és újrafogalmazták a katolikus társadalmi tanítást. A III. résztől a nagy, korszakos egységeket mérleget készítő, összefoglaló fejezetekkel látták el. A dualizmus kapcsán például, többek között joggal állapították meg, hogy egy, a magyar közéletben hamar meghatározóvá vált jelenséget regisztrálhatunk a nagygyűlésekben, melyek „továbbá azért is hasznosnak bizonyulhattak, mert a maguk szerény eszközeivel hozzájárultak a korábbi korszakból származó merev társadalmi válaszfalak lassú lebontásához, a hazai egyház korszerűsödéséhez, a klérus és a hívek közötti kapcsolat új alapokra helyezéséhez” (195. p.). 



152  Egyháztörténeti Szemle XIX/2 (2018) 
A IV. és V. rész a Horthy-korszakkal foglalkozik. 1920-tól, az első világháború, a köztársaság és a proletárdiktatúra viharai után egyből megszervezett első nagygyűléstől már tapasztalható volt a nagygyűlés intézményének „funkcióváltása”(213. p.). Míg a századforduló körüli években az egyház egy alapvetően liberális kormányzati és társadalompolitikával szemben folytatta küzdelmeit, a berendezkedő Horthy-kurzusban egy önmagát „keresztényként” definiáló, az egyház közéleti tevékenységét szövetségesként támogató politikai rendszer részeként kellett az utcán megjelenő tömegek támogatását felmutatni, azokat társadalmi-politikai programpontokkal útbaigazítani és szervezni. Ennek jegyében nemcsak a nagygyűléseket szervező Országos Katolikus Szövetség reformja került rendszeresen szóba (a szerzők pontosan bemutatják a nyilvános események mozgatórugóit, valamint feltárják a kulisszák mögötti előkészületeket, mechanizmusokat, személyi kérdéseket egyaránt), hanem folyamatos elemzések, viták kíséretében a nagygyűlések értelmét, hasznát, a továbblépési lehetőségekkel kapcsolatos vitákat is. Kétségtelen, hogy az 1920-as évek elejétől a szervezőknek egyensúlyozni kellett a tömegdemonstráció felszínességgel kísértő jellege, illetve a tartalmi megújulás folyamatos kényszere között. Megjegyezzük, a szerzők e folyamatokban nem pusztán narratív leírásokkal, a levéltári dokumentumok és a sajtócikkek legfontosabb adatainak szintézisével ismertetik a nagygyűléseket (például az ekkor szerveződő alföldi katolikus rendezvényeket stb.), hanem értékelő táblázatokat is készítettek, például a szónokok „visszatérő” jellegéről, társadalmi-foglalkozási összetételéről (214–215. p., később: 292–303. p. stb.). A nagygyűlések témaválasztásai tükrözték a mindenkori aktuálpolitikai folyamatokat, például 1921-ben többek között a királykérdés kiéleződése miatt el is maradt a rendezvény, de a Horthy-korszak ideológiai folyamatai (revizionizmus, antiliberalizmus stb.) is mély nyomokat hagytak a rendezvényeken. Bár korábban is érintették, ekkor felerősödő elemnek számított a felekezetközi kapcsolatok kérdése is, különösen a nagy protestáns egyházak vonatkozásában, de külön alfejezet foglalkozik a görögkatolikusokkal is. Az 1930-as évek elején az Actio Catholica vette át a nagygyűlések szervezését és lebonyolítását. A hagyományos keretek megtartásával, ugyanakkor számos újítással folytatódtak az évről-évre megtartott rendezvények, amelyek a harmincas évek második felében és a háború időszakában újabb társadalompolitikai témákkal tematizálódtak (család, falu- és munkáskérdés, iskolai oktatás és nevelés, revízió stb.), illetve a totalitárius eszmékkel kapcsolatos egyházi magatartás nagy hatású kifejezője lett. Az 1938-as évet külön, „mélyfúrás”-szerű alfejezetben elemzik, a budapesti eucharisztikus világkongresszus éve különösen alkalmas volt a korszak magyar egyházának bemutatására. Mint a monográfia különösen jól sikerült fejezeteire, érdemes felhívni a figyelmet a téma sajtótörténeti vonatkozásainak bemutatására. A katolikus nagygyűlések – mint ahogyan a szerzők arra jó érzékkel rámutatnak – modern értelemben vett médiaesemények voltak, létrejöttét és üzeneteit a megváltozott tömegkommunikációs viszonyok alapvetően befolyásolták. Különösen érdekes, hogy a katolikus egyház hogyan viszonyult a megváltozott társadalom megváltozott médiafogyasztási szokásaihoz (Gondoljunk a nyomtatott sajtó nagyságrendileg megváltozott szerepére, a 
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lapok tartalmának és külsejének átalakulására, például a fotótechnika révén, a rádióra, a mozgóképre, a modern plakátkampányokra stb.). Emellett különösen fontos, hogy a nagygyűlés mint médiaesemény hogyan jelent meg az egyházi, illetve a politikai sajtóban, utóbbi esetében a „baráti”, illetve tartózkodó orgánumok tekintetében stb. Nagyon jó példákkal világítanak rá, hogy az egyház élni akart és tudott a megváltozott tömegkommunikációs viszonyok kínálta lehetőségekkel, s bár folyamatosan figyelmeztetett a veszélyekre, és nem érezte soha eléggé jónak a külső sajtómegítélést – a nagygyűlés közvetlen és közvetett visszhangjai majdnem olyan fontossá váltak, mint maguk a rendezvények. Továbbá a sajtó a szervező egyháziak, illetve katolikus világiak számára is jó lehetőséget biztosított a tanulságok, továbblépéssel kapcsolatos stratégiák nyilvános megvitatásához. A kötetnek számos erénye lenne még felsorolható. A pontos és szakszerű lábjegyzetelés, a széles körű forrásbázis (lényegében valamennyi hazai egyházi és fontosabb világi közgyűjtemény, vatikáni levéltár stb., és több tucatnyi sajtótermék), a teljesség igényével fellépő szakirodalmi apparátus, a kiválóan szerkesztett függelékek (nagygyűlések adattára) mellett külön említésre érdemesek a kötetet illusztráló fényképek, karikatúrák, grafikonok stb. A magyar egyháztörténet-írás különösen jól sikerült, tartalmas monográfiája, azt hiszem, helye van minden, egyháztörténet iránt érdeklődő szaktörténész és laikus érdeklődő könyvespolcán! (ism.: Fazekas Csaba) 


