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A „vértelen” ellenreformáció. Sárospatak, 2019. február 7–8.  A Sárospataki Református Teológiai Akadémián rendezett műhelykonfe-rencia szűk körben zajlott le, a résztvevők személye csaknem egybeesett az előadókéval, így akár zártkörűnek is mondhatnánk. A szervezők szándéka ezzel az volt, hogy oldják a megbeszélés légkörét, lehetőséget biztosítsanak az egyes blokkokat követően a kötetlenebb szakmai megbeszélésekre. Eljá-rásuk – manapság, amikor a projektbeszámolókban kiemelt szerepet kap a résztvevő hallgatóság számának bemutatása – elsőre szokatlannak tűnt. A második nap végére azonban nyilvánvalóvá vált számunkra is az ilyen típu-sú műhelybeszélgetések létjogosultsága. Az itt megtapasztalt valóban kö-tetlen hangnem, az elmondottakra való közvetlen és többoldalú reakciók sajnos nem maguktól értetődő velejárói a tudományos tanácskozásoknak. Ahogy az sem, hogy a rendezvény zárszavában megfogalmazott konklúziók itt és most ténylegesen a beszélgetések során kristályosodtak ki. Az alább olvasható beszámoló talán szokatlan hosszát a fentiek indokolták, a ta-nácskozáson elhangzottakra véleményünk szerint mindenképp érdemes felhívni az érdeklődők figyelmét. A szervezők nem a szokásos módon strukturálták a rendezvény prog-ramját. A megszokott szekcióbeosztás helyett egy-egy témakör köré egy előadást és három-négy korreferátumot szerveztek, s az egyes blokkok után ténylegesen biztosítottak lehetőséget az elhangzottak megvitatására. A teológiai akadémia rektora, Füsti-Molnár Szilveszter igei köszöntő-jét követően Dienes Dénes gyűjteményi igazgató nyitotta meg a tanácsko-zást, többek között Újszászy Kálmán egykori teológiai tanár, a falukutató mozgalom egyik úttörője szavait idézve: „Nem voltam tudós, csak a tudo-mány szolgája.” Ez a gondolat egyszerre hangsúlyozza a felkészültséget és az alázatot, amelyek nélkül sem a tudomány terén, sem az élet más terüle-tein nem lehet maradandót alkotni. A tanácskozás első blokkja a korszakhatár kérdését kívánta körüljárni. Az előadást MIHALIK BÉLA VILMOS (MTA BTK – Jezsuita Levéltár és Rend-történeti Könyvtár) tartotta Az 1681. évi vallásügyi cikkelyek alkalmazása a gyakorlatban címmel. Az egy évtizedes abszolutisztikus kormányzási kísérlet kudarcát követően 1681-ben történt meg a magyar rendek és a bécsi udvar kiegyezése. Ennek része volt a vallásügy újraszabályozása is (XXV. és XXVI. tc.). Ez formailag a 17. század egészében hivatkozott, 1608. évi, koronázás előtti I. törvénycikk megerősítését jelentette, azonban két, később nagy jelentőségűnek bizonyult megjegyzés beszúrásával. A szabad vallásgyakorlatot a XXV. törvénycikk a földesurak jogainak fenntartásával engedélyezte, illetve a templomhasználat terén alapelv volt a XXVI. tör-vénycikk megfogalmazása szerint, hogy a protestánsok az általuk épített és katolikus szertartás szerint soha fel nem szentelt templomokat tarthatják meg. Ez utóbbi törvénycikk bizonyos biztosokat is említ, akik a templomok átadását foganatosítják. Ezek a pontok adtak lehetőséget a hatalomnak, hogy saját szempontjait érvényre juttassa. Az előadó a Csáky István vezette felső-magyarországi vallásügyi deputációnak adott instrukciók (1682, 1686) elemzésével mutatta be, hogyan történt a törvénycikkek protestáns érdekekkel szembeni értelmezése. Az instrukció hangsúlyozta például, hogy a biztosok csak a katolikus földesurak jogait vegyék figyelembe. En-
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nek gyakorlati megvalósulását épp Sárospatak esetével illusztrálta Mihalik Béla. Itt a templom és a kollégium elvételét követően a kamara – mint a földesúri jogok gyakorlója – ellentmondása miatt hiúsult meg a törvényben egyébként elrendelt új templomhely kijelölése a reformátusok számára. A meglévő jogi keretek protestánsok számára hátrányos értelmezését végül az 1691-ben kiadott Explanatio Leopoldina tette teljessé a magán és a nyil-vános vallásgyakorlat rigorózus szétválasztásával. Az ekkor kialakított gya-korlat képezte a hivatalos valláspolitika alapját a 18. század nagy részében, ezért lehet és kell egyfajta korszakhatárként értelmezni az 1680-es éveket. A továbbra is szűkítőleg értelmezett 17. század végi rendelkezések hatását azonban a lokális vizsgálatok tudják megmutatni, ugyanis azok alkalmazá-sa helyileg igen változó lehetett. A korreferátumokat a Debreceni Egyetemen oktató IMRE MIHÁLY kezdte meg Sion Siralma – a 18. századi mártirológia és hitvédelem egy változata címmel. Szőnyi Benjámin hódmezővásárhelyi prédikátor Sion Siralma címmel írott, és több helyen, például Rákosi Márton nagykárolyi tanító valamikor 1767 és 1785 között keletkezett másolatgyűjteményében kéziratos formában fennmaradt költeménye kapcsán mutatta be, hogy a protestáns hagyomány számára milyen nagy fontossággal bírtak a 18. szá-zadban is a kéziratban maradt vagy éppen célzottan a kéziratos nyilvános-ságnak szánt művek. Ezek közvetítették a 17. század második felének pro-testáns mártirológiumát az utókor felé. A Sion Siralmának ma összesen hét példánya ismert, melyek között eltérések észlelhetők. Két másolat Szathmári Paksi István (1719–1791) tiszántúli püspöktől maradt fenn, me-lyek harciasabb hangvételű betoldásokat is tartalmaznak. Nála például szerepel az 1763-as nagy komáromi földrengés leírása, melyet a katoliku-sok büntetéseként állít be. A neveléstörténettel foglalkozó UGRAI JÁNOS (az egri Eszterházy Ká-roly Egyetem oktatója) A Türelmi rendelet előtt és után – az újraindulás nevelés- és társadalomtörténeti aspektusai címmel a korszak végének meghatározásához kívánt szempontokat nyújtani. Felhívta a figyelmet arra, hogy míg a klasszikus 18. századi ellenreformáció tekintetében közmeg-egyezés van, létezik egy neveléstörténeti narratíva is, amely szerint az okta-tás területén a bécsi udvar kezdeményezésére új, modernizációs lendület vette kezdetét. Korreferátumában bemutatta, hogy a 18. századi kedvezőt-len politikai tapasztalatok hogyan befolyásolták a protestáns felekezetek-nek a Türelmi rendelet kiadását követő viselkedését. Erre példaként a Má-ria Terézia Ratio Educationis rendeletével szembeni protestáns álláspontot és annak következményeit hozta fel. A magyar oktatásügy más pályát járt be, és ezt a magyar történetírás nem kezeli a maga jelentősége szerint. Az 1777-ben kiadott, egyébként modern és előremutató rendelkezés alól a protestánsok – támaszkodva a Türelmi rendelet által megnyitott lehetőség-re – kivonták magukat. Ezáltal, ahogy a korreferáló fogalmazott, saját terü-letükön, a nevelésügy területén kerültek nagyon rövid idő alatt hátrányba a katolikus felekezettel szemben. Ez legalább 20-30 éves lemaradást jelen-tett, amit a tanítóképzők létrehozásával szemléltetett az előadó. Míg az első katolikus tanítóképző 1819-ben nyitotta meg a kapuit Szepeskáptalanban, addig az evangélikusok 1848-ban, a reformátusok 1858-ban hozták létre a maguk képzési intézményeit. 
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Az első blokk előadásai után – számunkra kicsit meglepő módon – nem a korszakhatár értelmezése, hanem a kéziratos nyilvánosság mértéke és jelentősége kérdésében bontakozott ki beszélgetés. Ennek egyik oka lehetett az erős irodalomtörténészi jelenlét a tanácskozáson. A második blokk főelőadója DIENES DÉNES, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója volt, aki már előadása címével is reagált a tanácskozás témájára, szinte provokálva a hallgatósá-got: Tartható-e még a vértelen ellenreformáció fogalma? – tette fel a kérdést. Rögtön előadása kezdetén nyilvánvalóvá tette, hogy a fogalom-használat eredetét nem sikerült feltárnia, de az vélhetően a 17. század utol-só harmadában megtapasztalt véres ellenreformációval szembeállítva szü-letett meg. Két emblematikus jelentőségű történész értékelését idézte a fogalom alátámasztására. Szekfű Gyula a Magyar Történet lapjain a fran-cia vagy ír protestánsok helyzetével összehasonlítva a 18. századi magyar-országi protestánsokat sújtó intézkedéseket, sommásan úgy vélte, hogy azok jelentőségét a történetírás, különösen a felekezeti történetírás jelentő-sen túlbecsüli. Ezt a történetírók – véleménye szerint – a koráig ható sé-relmi politika alátámasztása érdekében alkalmazzák. Kosáry Domokos művelődéstörténeti összefoglalásából is hasonló kép bontakozik ki az elő-adó szerint. Ezzel szembeállíthatók azonban a mikroszint vizsgálatai során kapott mozaikok, amelyek azt mutatják, hogy mégsem volt annyira békés az ellenreformáció a 18. században sem. Két kérdést kell vizsgálni az előadó szerint. Egyrészt a katolizáció programjának folyamatosságát – amely mind a 17., mind a 18. századot áthatotta és határozott koncepció mentén zajlott (bár utóbb már nem a rövidtávú változás volt a cél) –, másrészt a kényszereszközök birtoklását és alkalmazását, amelyet a katolikus fél a meggyőzés lehetőségének felhasználása ellenére vagy épp amellett is igénybe vett számtalan esetben. Erre példaként a sárospataki jezsuitákat hozta fel. Előadását a 18. századi magyar katolicizmus egyik jelentős alak-jának, Barkóczy Ferenc egri püspöknek egy gondolatával zárta, aki a század viszonyaira – protestáns szemszögből – a „csendes eltemetés” fogalmát alkalmazta. Az előadást négy korreferátum követte. KÓNYA ANNAMÁRIA és férje, KÓNYA PÉTER a szlovákiai Eperjesi Egyetemről érkeztek, s korreferátumaik témáját is a Felvidékről hozták. Előbbi Rekatolizáció Sáros vármegyében a 18. században Héthárs mezőváros példáján címmel mutatta be a 18. századi ellenreformáció folyamatát. Esettanulmányában kiemelte a földes-urak mint kegyurak – Héthárs esetében Szirmay Tamásné Barkóczy Klára – szerepét a rekatolizációban. Kónya Péter A sikertelen ellenreformáció esetei Felső-Magyarországon címmel a Zemplén megyei Királyhelmec példáját mutatta be a közönségnek. Meg kell jegyeznünk, hogy az előadása tartalma és címe ellentétben állt egymással, a felhozott példák ugyanis inkább a sikeres ellenreformáció eseteit erősítették. TASI RÉKÁnak, a Miskolci Egyetem oktatójának korreferátumában is-mét az irodalomtörténeti nézőpont került előtérbe. Lelki szem-Gyógyító: hitvita Kassán a 18. század első felében című előadásában Szerdahelyi István jezsuita szerzetes 1720-as években kiadott vitairatát és annak hatá-sát mutatta be. A blokk utolsó előadója ŐSZ SÁNDOR ELŐD volt, aki az Erdélyi Refor-mátus Egyházkerület Levéltárának munkatársa, és Templomfoglalások 
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Erdélyben s Partiumban címmel tartotta meg korreferátumát. Az előadó mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy Erdély helyzete speciálisnak tekintendő több okból is. Egyrészt a Fejedelemségben a 18. században is eltérően fej-lődött a valláspolitika, a protestáns egyházak jóval erősebb pozíciókat őriz-tek meg a katolikus (Habsburg) fejedelmek alatt is. Másrészt már a közép-korban is többnyire kéttemplomos (egy nyugati és egy keleti keresztény) települések voltak a tartományban, s ez nem változott a 16. században sem, csak a nyugati keresztény templom váltott felekezetet. A 17. század elején jelent meg több protestáns felekezet egy településen. Ekkor a maior pars elve érvényesült, azaz a már meglévő templomot a számbelileg többségben lévő felekezet használta tovább, míg a másik felekezet új templomot épített a teljes közösség támogatásával. A 17. században a református felekezet volt expanzióban az unitáriussal szemben, ekkor sor került református templomfoglalásokra is, majd 1690-től kezdődően a reformátusság került védekező pozícióba a katolikusokkal szemben. A fejedelemség területén 28 református és 17 unitárius templomot foglaltak el a 18. században, a folya-mat csúcspontját az 1720-as évtized jelentette. Területileg a vármegyei vidéken volt jelentősebb a foglalások aránya (80%, szemben a gyülekezetek 60%-os arányával a Székelyföldhöz képest). A visszafoglalt templomok Kolozsvár és Marosváráshely körül sűrűsödtek, kiemelve a helybeli jezsui-ták szerepét. Ez utóbbi különösen az Erdély-szerte elterjedt ferencesekével összevetve tűnik jelentősnek. Ősz Előd kísérletet tett a templomfoglalások tipizálására is. Mindegyik esetben katolikus vagy katolizált földesúr birto-kán került rá sor, és a templom elvételét megelőzte a jövedelem megvonása a protestáns lelkésztől, keresztállítás, illetve a templom egy részének, álta-lában a szentélynek az elfoglalása. A foglalásban minden esetben tevéke-nyen részt vett a földesúr, jellemzően erőszakkal történt és azonnal felszen-telte katolikus rítus szerint egy jelenlévő szerzetes. Erdélyi jellegzetesség, hogy ha a református fél is alkalmazott erőszakot, azaz ellenállt a foglalás-nak, a foglalási kísérlet többnyire sikertelen volt. Ez a királyság területén elképzelhetetlen volt a 18. században. 1750 után a foglalás velejárója volt a protestáns felekezet számára új templomhely kijelölése. A korreferáló ki-emelte, hogy érdemes tovább vizsgálni annak összefüggéseit, hogy a temp-lomfoglalások mennyiben gyengítették az adott közösség identitását, meg-tartó erejét, s ez hogy függ össze a felekezeti és etnikai szórványosodás kérdésével. A nap tudományos programját a Dienes Dénes és Ugrai János által jegyzett A Tiszáninneni Református Egyházkerület története című két kötetes, 2017-ben a Hernád Kiadó gondozásában megjelent kiadvány be-mutatója zárta. Szabadi István méltán dicsérte mind a kötetek tartalmát, mind kiállítását. A szakszerűen és egyúttal közérthető stílusban megírt kiadványt a tudományos apparátus mellett bőséges képanyag teszi még élvezetesebbé az érdeklődők számára. A konferencia második napjának első blokkja a nemzetközi hungaro-lógiai források nézőpontját volt hivatva bemutatni. Főelőadója CSEPREGI ZOLTÁN volt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára, aki a Bécsi követségi prédikátorok jelentéseinek tapasztalatait foglalta össze referá-tumában. A vesztfáliai békét (1648) követően nyílt meg a lehetősége annak, hogy a protestáns hatalmak Bécsbe delegált követségeik számára kápolná-kat nyissanak meg, s – ha csak hallgatólagosan is – nyilvános istentisztele-
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teket tartsanak a császárvárosban. Református istentiszteletet a holland követség, míg evangélikus istentiszteleteket a svéd és a dán követség prédi-kátorai tartottak. Az előadó az utóbbiakkal foglalkozott részletesebben. A 18. századi Bécsben a becslések szerint pár ezer protestáns élhetett, akik többsége kereskedő, udvari szállító, követségi alkalmazott, illetve ideigle-nesen a városban tartózkodók, például mesterlegények voltak. Jól látható változás következett be a követségi templomok helyi népszerűségében az 1730-as években. Míg korábban a svéd, azt követően a dán istentisztelete-ket látogatták elsősorban a helyiek.1 A követségi prédikátorok életútját vizsgálva egyfajta karrierutat is fel lehet rajzolni. Többségük birodalmi alattvalóként közvetlenül egyetemi tanulmányait követően került egy-egy követségre, s innen gyakran egy jelentősebb nyugat-magyarországi városi gyülekezet (például Pozsony, Modor, Selmecbánya) élére távozott, ami nyilvánvaló presztízs-emelkedéssel járt a részükre. Ez is jól mutatja a pré-dikátorok magyar kapcsolatait. Bőséges magyar vonatkozású információt tartalmaznak a prédikátoroktól fennmaradt levelek, jelentések. Ki kell emelni Christoph Nicolaus Voigt (1678–1732) nevét, aki kifejezetten érdek-lődött a magyarországi helyzet iránt. Kapcsolatban állt Bél Mátyással, do-kumentálta az 1733-as templomfoglalásokat. Az ő és utódai levelezése Hal-léban maradt fenn.2 A dánok és a svédek létrehozták az ún. Ungarische Cassa-t, amely adományokból volt hivatott támogatni a magyar protestán-sok ügyeit. Ezekből az összegekből könyvkiadást, diakóniai tevékenységet támogattak, és segélyeket nyújtottak a templomfelújításokhoz. Az előadó összegzésként elmondta, hogy a prédikátorok adataiból véresebb kép rajzo-lódik ki a 18. századi ellenreformációról, mint azt a hazai szakirodalom általában feltételezi. BUJTÁS LÁSZLÓ ZSIGMOND  Magyar protestánsok kísérletei Hollandia közvetítésének megnyerésére szabad vallásgyakorlatuk biztosítása érde-kében címmel tartott korreferátuma röviden bemutatta a református hata-lomnak a magyarországi protestánsok szabad vallásgyakorlatáért tett 18. század eleji lépéseit (például a sárospataki kollégium működésének biztosí-tása érdekében az 1710-es években vagy a Carolina resolutio enyhítése érdekében kifejtett tevékenységet az 1730-as években). A holland államrai-son része volt ugyanis a protestánsok támogatása ott, ahol őket sérelem éri. Ezt követően ismertette azt az információforrást, ahonnan a holland hit-testvérek az ismereteiket szerezték a korszakban. Ezt elsősorban a magyar-országi peregrinusok különböző testületekhez (például egyetemek, követ-ségek, városok) benyújtott, jobbára ösztöndíjak, támogatások elnyerését szolgáló kérvényei jelentették, amelyekben a toposzok mellett gyakran konkrét sérelmek leírása is megtalálható. A következő korreferátumot a konferenciát szervező CSORBA DÁVID, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia docense tartotta Exulok zü-richi kérvényei címmel, amelyben a 2013 és 2017 között a zürichi Stadtar-
                                                   
1  A prédikátorok anyakönyveket is vezettek a 18. században (a dánok 1725-től, a svédek 

1733-tól), ezek elérhetők a matricula-online.eu honlapon. 
2  Ezek legfontosabb darabjait kiadta: CSEPREGI ZOLTÁN: Pietas Danubiana / Pietismus 

in Donautal, 1693–1755. 437 Schreiben zum Pietismus in Wien, Preßburg und 
Oberungarn. Bp., 2013. Online: Magyar Evangélikus Digitális Tár: medit.lutheran.hu 
/ Egyháztörténet. – 2019. február. 
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chivban folytatott hungarikakutatásának eredményeiről számolt be. 1639 és 1797 között nagyszámú dokumentum maradt fenn a svájci városban, amelyek eddig gyakorlatilag ismeretlenek voltak a hazai kutatás számára. Az iratok egyrészt I. Rákóczi György hadjárataihoz, másrészt az 1670-es évek protestánsüldözéséhez, különösen a gályarabok kiváltásához kapcso-lódnak, harmadrészt pedig az 1710-es évek második felétől létező, ifj. Csé-csi János pataki teológiai tanár kezdeményezésére létrehozott „ösztöndíj” kapcsán keletkezett kérelmek. A kérelmek elemzése során bemutatta az előadó, hogy az idő előrehaladtával az ügymenet, s ezzel a dokumentumok is formalizálódtak. A 18. század folyamán a magyarországi protestáns iden-titás etnikumtól és felekezettől független „ősmetaforájává” vált a gályarab-ság, ez a mártírológia hatja át a protestáns önértelmezést, és állandó hivat-kozási alapul szolgál.3 A nemzetközi kutatások eredményeit felvonultató blokk utolsó elő-adója az egri Eszterházy Károly Egyetemen oktató VERÓK ATTILA volt, aki a 18. századi magyar protestáns viszonyok a hallei Franckesche Stiftungen történeti gyűjteményei alapján címmel tartott korreferátumot. A hungari-kákban hallatlanul gazdag, s eddig jobbára ismeretlen gyűjteményt a 17. század végén alapította August Hermann Francke, aki egy ma is működő árvaház létrehozására tett alapítványt. Az előadó és Csepregi Zoltán közel nyolc év alatt a teljesség igényével vizsgálta át az alapítvány történeti gyűj-teményeit. Ennek eredményeképpen a nyomtatott anyagból 3205 tételnyi hungarikát (közülük közel 200 eddig ismeretlen nyomtatványt) tártak fel, a kéziratok közül 1550 tétel, a térképekből és látképekből 444, míg a portré-gyűjteményből közel 100 magyar vonatkozású arckép lett jegyzékelve.4 Az előadó röviden bemutatta, hogy a feltárt anyag alapján milyen kép tárulha-tott az európai protestáns közvélemény elé a Magyar Királyságban folyta-tott 18. századi protestánsellenes intézkedésekről, azok hatásairól. A folyó-iratokban folyamatosan szerepeltek magyar vonatkozású hírek, amelyek nyelvi megfogalmazása jóval keményebb a vártnál, gyakran a magyaror-szági protestantizmus teljes megsemmisítésétől való félelmet tükrözi. A blokk végén élénk beszélgetés alakult ki a folyóiratokban megjelent hírek értékéről, megjelenési módjáról. Csak felvillantva a vitát egy-két szempontot említünk. A külföldre jutó információk helyi levelezők útján kerültek a kiadók birtokába. A nyomtatott formában sokszor anonimizált vagy tipizált esetek a levelezésben – ha az szerencsés esetben fennmaradt – 
                                                   
3  A rendkívül gazdag iratanyag jegyzéke és fényképei is elérhetők: CSORBA DÁVID: Az 

ún. Csécsi-ösztöndíj iratai. Sárospatak, 2018. Online: Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Gyűjteményei digitális archívuma: patakarchiv.hu / Digitális 
archívum. – 2019. február. 

4  A nyomtatott művek és a kéziratok katalógusa megjelent: Die Hungarica Sammlung 
der Franckeschen Stiftungen zu Halle Teil 2A–2B: Handschriften. Hrsg.: Klosterberg, 
Brigitte – Monok István. Bearb.: Csepregi Zoltán. Bp., 2015. (Adattár XVI–XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez / Materialien zur Geschichte der 
Geistesströmungen des 16–18. Jahrhunderts in Ungarn 39/1–2.); Die Hungarica 
Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle Alte Drucke, 1495–1800. Band I. 
A–O., II. P–Z. Hrsg.: Klosterberg, Brigitte – Monok István. Bearb.: Verók Attila. Bp., 
2017. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez / Materialien 
zur Geschichte der Geistesströmungen des 16–18. Jahrhunderts in Ungarn 40/1–2.) 
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gyakran konkrét hely- és személynevekkel szerepelnek. Tóth Zsombor irodalomtörténész vetette fel vizsgálati szempontként, hogy a külföldnek szánt kérvények, nyomtatványok esetében a Nyugaton akár évszázados múltra visszatekintő mártirológiai toposzkészlet befolyásolhatta a közlés-módot. Csepregi Zoltán pedig azt hangsúlyozta, hogy a nyugati protestan-tizmus Magyarországra irányuló figyelemnek a mértékét nem csupán a hazai események határozták meg, hanem a nemzetközi színtér történései is. Példaként említette, hogy az 1740-es évektől visszaszorult a magyar viszonyok iránti érdeklődés nem függetlenül a salzburgi protestánsok el-űzésétől. A konferencia utolsó egysége a levéltári források vizsgálatát, bemuta-tását tűzte ki célul. HEGYI ÁDÁM ALEX, a Szegedi Tudományegyetem oktató-ja Közigazgatási, földesúri és egyházi iratok a 18. századi református egyháztörténet szolgálatában címmel átfogóan mutatta be a levéltárakban őrzött források típusait, azok használatának módszertani kérdéseit. Hang-súlyosan emelte ki a vizitációk körét az iratok tengeréből. Előadásának fontos részét képezte továbbá az informatika bölcsészettudományi felhasz-nálásának felvetése, az adatbányászatra, a nagy tömegű adatok elemzésére szolgáló módszerek és eszközök megismerésének fontossága.5 A korreferátumok közül JAKAB RÉKA, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának munkatársa a Protestáns felekezetekre vonatkozó forrástípusok a vármegyei levéltárban Veszprém és Fejér me-gye példáján című, a főelőadóhoz hasonlóan nagyívű előadásában mutatta be a vonatkozó forrásokat. A címmel ellentétben nem csupán a vármegye hivatali működése során keletkezett, elsősorban különböző összeírásokat, bizottsági jelentéseket tartalmazó iratokról ejtett szót, hanem a megyei levéltárak ennél jóval szélesebb gyűjteményi körének egészét ismertette. A települések iratanyaga mellett külön kitért a családi iratok között található magánjellegű és hivatali dokumentumok körére is. A Reformáció 500 pro-jekt keretében végzett átfogó megyei levéltári kutatás eredményeként létre-jött adatbázis alapján áttekintett irattípusokat két nagy korszakra bontva ismertette. Lehetséges kutatási témák szerint csoportosítva részletesen szólt a 18. század Türelmi rendelet előtti időszakának forrásairól: temp-lomhasználat és vallásgyakorlat kérdése; áttérések, térítések, aposztázia-ügyek; felekezeti konfliktusok; egyházfegyelmi ügyek; peregrináció stb. A Türelmi rendeletet követő időszak protestánsokat érintő forrásai jobbára a korábban elszenvedett sérelmek orvoslására, illetve a templomépítkezések-re vonatkoznak. Utóbbival kapcsolatosan kiemelte, hogy miközben a kuta-tás sokkal inkább a korábbi korszakra koncentrál, szükség lenne a Türelmi rendelet tényleges hatásának mikroszintű vizsgálatára, mindenekelőtt a filializálódás kérdésére koncentrálva. Konklúziója szerint a vármegyei levéltárakban fennmaradt források a törvényhatósági feladatokból követ-kezően igen sokrétűek, melyek gyakran a hatalom, illetve a protestánsokkal szembenállók szempontjait jelenítik meg. Másrészt ezek a források átfo-góbb képet nyújtanak egy-egy területre vonatkozóan, mert a hatósági jog-körből következően azonos jellegű források, egységes szempontok szerint 
                                                   
5  Ehhez lásd az előadó által is hivatkozott tanulmányt: PÉTER RÓBERT: A Big Data 

kihívás és lehetőség a bölcsészettudományokban: digitális szövegek és metaadatok 
távoli olvasása. In: Magyar Tudomány, 2016. 11. sz. 1323–1330. p. 
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készült adatszolgáltatások láttatják egy-egy régió helyzetét. Reményei sze-rint az elmúlt évek munkájának köszönhetően ezeket a forrásokat is be-emelik a kutatásba. Köszönhetően a Magyar Nemzeti Levéltár Reformáció 500 projekt keretében megvalósult adatbázisnak és forráskiadvány-sorozat köteteinek, az érdeklődő plasztikus képet alkothat arról, hogy mit találhat a megyei levéltárakban a témára vonatkozóan.6 SZABADI ISTVÁN, a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának vezetője A Tiszántúli Református Egyházkerület igazgatása és az esperesi vizitációk a 18. században címmel egy esettanulmányt tárt a résztvevők elé, amelyben bemutatta, hogyan függ össze az egyházigazgatás működése és bizonyos források, jelen esetben a vizitációk megszületése és fennmara-dása. Várad 1660. évi elestét követően a tiszántúli egyházkerület szervezete meggyengült, s ebben a helyzetben érte a kerületet a 18. század is. Így amíg az ország más területein a 18. század elejétől kezdődően felértékelődött az esperesi vizitáció intézménye (szoros összefüggésben a protestáns zsinatok összehívásának tiltásával), addig a Tiszántúlon egészen az 1750-es évek végéig csak sporadikusan tartottak egyházlátogatást, illetve születtek ezek-ről jegyzőkönyvek. SZATMÁRI JUDIT, a Ráday Gyűjtemény levéltárosának korreferátuma szomorú aktualitással bírt, hiszen a két héttel korábbi kollégiumi tűzeset kapcsán bemutatott fényképekkel illusztrálta az iratok múlandóságát, ve-szélyeztetettségét. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűj-teményének 18. századi forrásait bemutató előadásában elsősorban a legfontosabb irategységek ismertetését tartotta fontosnak. A Ráday Gyűj-teményben őrzik az Ágensi Levéltárat, mégpedig annak erdélyi, illetve evangélikusokra vonatkozó részével együtt és a Pesti Vallásügyi Bizottmány iratait. Ezek az irategyüttesek a hazai protestantizmus egésze szempontjá-ból kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A konferencia utolsó előadását TÓTH LEVENTE, az Erdélyi Református Egyházkerület Levéltárának munkatársa tartotta meg Református egyház-községi dokumentumok a görgényi egyházmegyében a 18. században címmel. Az erdélyi hatalomváltás következtében a 18. század elején az új típusú kihívásoknak (katolikus kormányzat törekvései) történő megfelelés érdekében új típusú források jelentek meg a protestáns egyházközségek-ben. A gyülekezetek létalapját jelentő vagyon igazolásának céljából rend-szeressé vált különböző összeírások felvétele. Ezek az anyakönyvekkel, gondnoki számadásokkal és presbitériumi jegyzőkönyvekkel együtt képezik a gyülekezeti iratanyagok gerincét. A levéltári anyagról az első összeírások az 1850-es évektől készültek, s ezekhez a leltárakhoz nyúltak a levéltár munkatársai az elmúlt években, amikor személyesen mérték fel és digitali-zálták valamennyi gyülekezet levéltári anyagát. 
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1526–1570. – 2019. február. Az MNL Veszprém Megyei Levéltárának munkatársai 
által szerkesztett kötet például a 16. századtól a 20. századig terjedően válogat a 
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vehették. Dokumentumok az MNL Veszprém Megyei Levéltárából. Szerk.: Boross 
István – Jakab Réka – Fekete Tamás – Hermann István. Bp., 2018. (Forrásaink a 
reformációról) 
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Zárszavában Dienes Dénes a rendezvény címében említett vértelen el-lenreformáció újragondolásának időszerűségére helyezte a hangsúlyt. Ne-künk a tartalmi kérdések mellett és előtt módszertani megfontolások jutot-tak eszünkbe a konferencia végén. A szervezők átgondoltan építették fel a programot, a 18. századi egyháztörténet kutatásának több fontos csomó-pontját próbálták reflektorfénybe állítani. A korszakhatár értelmezési kí-sérletei keretbe foglalták a felvetett témát, míg a hazai és külföldi levéltári források alapos ismertetése és – az egyes blokkokban mintegy búvópatak-ként újra és újra felbukkanó – irodalmi művekkel együttes értelmezése szilárd alapot biztosított a korszak különösen Dienes Dénes előadásában és hozzászólásaiban megfogalmazódó értékeléséhez. A szervezésért, a prog-ram – talán ebben az esetben nem túlzó a megfogalmazás – megkomponá-lásáért az MTA BTK Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport és a Károli Gáspár Református Egyetem Reformáció Örök-sége Műhelye tagjait, elsősorban pedig a Sárospataki Református Kollégi-um intézményeinek munkatársait illeti dicséret és köszönet. (ism.: Hermann István – Jakab Réka)  


