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Történettudományi Intézet. 2020. (Magyar Történeti 
Emlékek, Értekezések) 291 old.

Mihalik Béla Vilmos 2020-ban megjelent monográfiája már má-
sodik kötete a Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések soroza-
tában, a 2017-ben kiadott Papok, polgárok, konvertiták. Katoli-
kus megújulás az egri egyházmegyében (1670–1699) címet viselő 
munkája után. Jelen munkája azon túl, hogy ugyanabban a sorozatban 
látott napvilágot, más tekintetben is kapcsolódik három éve kiadott, 
átdolgozott PhD-értekezéséhez, hiszen időben és térben is van átfedés 
a két munka között, miután a Jászkunság területe jelentős részben az 
egri egyházmegyéhez tartozott. A jelen kötet tehát az első monográfi-
ában tárgyalt témának egyfajta folytatása, ahogy ezt a szerző is 
megjegyzi az előszóban.

A kötet a nívós sorozattól megszokott módon keménykötéses 
formában, igényes szöveggondozással és apparátussal ellátva jelent 
meg, jól áttekinthető bibliográfiával, személynévmutatóval, valamint 
három rendkívül informatív térképpel, ami vizuálisan remekül ábrá-
zolja a Jászkunság egyházszervezetét 1699-es, 1714-es és 1746-os 
állapotaiban. A kötet függeléke ezen túl tartalmazza a jászkunsági 
plébánosok archontológiáját is települési bontásban, a névtárban 
pedig ABC-sorrendben mindegyik plébános életútjáról képet kapha-
tunk hosszabb-rövidebb formában a rendelkezésre álló forrásokhoz 
mért arányban.

A kötet bevezetésének első két alfejezetében a szerző áttekinti, 
hogy az eddigi kutatások milyen szempontok alapján foglalkoztak a 
Jászkunsággal, s megállapítást nyer, hogy bár a terület a leginkább 
kutatott tájegységek közé tartozik, jelen munka időköre viszont egy 
kevésbé lefedett időszakot dolgoz fel, így még több újdonsággal szol-
gál, mint egy már alaposabban vizsgált periódus revideálása.

A források áttekintéséből megtudhatjuk, hogy a szerző eredmé-
nyeinek feltárásához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában, 
valamint a Helytartótanács iratanyagában, azon belül is a Lelkész-
pénztár ügyirataiban kutatott, emellett a területileg illetékes egri- és 
váci egyházmegyék archívumait is vizsgálta, valamint az esztergomi 
Prímási Levéltár és a bécsi Német Lovagrend Központi Levéltára is 
értékes adatokkal szolgált számára. Utóbbinak vizsgálata amellett, 
hogy az elmúlt száz év folyamán többszörösen bemutatásra került, 
a Jászkunságot érintő korábbi kutatások jelen monográfiától eltérő 
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időköre folytán komoly újdonságot jelent, az eddig kiaknázott gaz-
daság- és társadalomtörténeti szempontú kutatások mellé egyháztör-
téneti szempontokat is beemelve. A bécsi levéltári anyagokat illetően 
az Osztrák Nemzeti Levéltár több állományában is folytatott gyűjtést 
a szerző, a Kriegsarchivon belül a Pesti Invalidus Házat felügyelő 
bizottság iratanyagában.

A bevezetésben összefoglaló képet nyerhetünk még a Jászkunság 
állapotáról a török hódoltság végének időszakában, kitérve a telepü-
léshálózatra, a népességre, az egyházszervezetre, valamint távolabbi 
történeti kitekintésben a földesúri igazgatás változásaira és a jászkun 
autonómiára IV. Béla király korától kezdve, itt röviden tárgyalva az 
1702-es eladatást is, egészen a munkát záró időpontig. A bevezetés 
alapos és széles körű áttekintése kellően informatív ahhoz, hogy az 
olvasó képet kapjon a monográfia tárgyát képező terület viszonyairól 
a tárgyalt szempontok alapján.

Mihalik Béla vizsgálata a bevezetést követő fejezetben az egyház- 
igazgatási jogvitákra tér ki, amik részben az eladatás következtében 
kialakuló kegyúri vitákat foglalja magában az új földesurakként meg-
jelenő Német Lovagrenddel és Pesti Invalidus Házzal, illetve az egri 
és a váci püspökség joghatósági vitáját, valamint Jászberény exempt 
státuszát illetően az esztergomi érsekség joghatóságát érintő kérdé-
seket is feltárja az olvasó számára. Részletes áttekintést kaphatunk a 
fejezetből a földesúri hatalomváltásokról, azoknak hátteréről s arról, 
hogy az újonnan berendezkedni próbáló szervezetek miként próbálták 
érdekeiket érvényesíteni a területen évszázadok óta jelen lévő püspök-
ségekkel szemben, illetve miként igyekeztek kompromisszumra jutni 
a vitás kérdéseket illetően. A joghatósági vitát tárgyaló rész azért is 
érdekes különösen, mert jó képet ad a hódoltság felszámolását követő 
rendezetlen kérdések és újraszervező munka komplexitásáról és arról, 
hogy a magyar egyházszervezeten belül a püspökök miként igyekez-
tek vélt vagy valós jogaikat akár egymással szemben is érvényesíteni.

A monográfia harmadik fejezetében a jászsági plébániahálózat 
újraszervezését mutatja be Mihalik Béla az olvasó számára, tárgyalva 
a 18. század eleji plébánia alapításokat a területen (miután a török 
hódoltság alatt az igen komoly károkat szenvedett). A plébániaháló-
zat kiépítéséhez kapcsolódóan betekintést nyerhetünk a régió temp-
lomépítkezéseibe is, ezeket a szerző településekre lebontva ismer-
teti, remekül bemutatva, hogy a török kort követően újranépesedő és 
újrainduló közösségek a korábbi, netán romos állapotú, de rendelke-
zésre álló egyházi építményeket milyen kihívások elé állították, ezál-
tal szükségessé téve a bővítéseket, valamint azt is, hogy az említett 
közösségekre milyen terheket róttak a felújítások és új építkezések.

A plébániák szervezeti és építészeti világának bemutatása után 
a plébánosok személyéhez és a társadalomhoz kapcsolódó kérdése-
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ket tárgyalja a szerző. Először a jászkunsági plébánosok személyét 
mutatja be, informatív táblázatokkal ellátva, melyek könnyen átte-
kinthetővé teszik a plébánosokkal kapcsolatban feltárt adatokat. A 
függelékben megjelent archontológia is hasznos melléklet ennek 
a fejezetnek a megértéséhez. Az egyházfegyelemi kérdések és a 
mindennapi vallásosság alfejezetekben igen olvasmányos betekin-
tést nyerhetünk a plébánosok és az általuk pásztorolt közösségek 
viszonyába, azok mindennapi életébe, s Mihalik Béla jó arányér-
zékkel adagolja az ehhez kapcsolódó korabeli botrányos történése-
ket is, egyszerre villantva fel egy élő, színes világot s tartva meg 
a vizsgált közösségek méltóságát is, nem túlzottan elveszve olyan 
részletekben, melyek a bulvárra emlékeztethetnének. Elmondhat-
juk, hogy a szerző remekül kezeli a források asszimetrikusságát azt 
illetően, hogy az utókorra leginkább a normaszegésekről marad-
nak fenn adatok, jegyzőkönyvek. A vallási életet illetően képet 
kaphatunk a szerzetesi lelkipásztori tevékenységről is, illetve az 
ahhoz kapcsolódó vitás kérdésekről, melyek a korábban tárgyalt 
jogvitákra emlékeztethetik az olvasót.

A templomi és plébánosi jövedelmek betekintést engednek a plé-
bániák gazdasági működésébe, egyszersmind a közösség gazdálkodá-
sába is, érdekes gazdaságtörténeti információkkal szolgálva az olvasó 
számára, amiket jól áttekinthető táblázatokkal tesz még jobban befo-
gadhatóvá a szerző.

Miután az ország egész területéhez hasonlóan a Jászkunság sem 
volt felekezetileg homogén terület, így külön fejezetet kaptak a refor-
mátus közösségeket illető kérdések, valamint az ellenreformáció is. 
A fejezetből megismerhetjük a jászberényi református közösségeket, 
valamint azt, hogy ezek a közösségek miként próbálták felekezeti 
hovatartozásukat megőrizni, leginkább a nagy arányban református 
Kunság területén, emellett azt is figyelemmel követhetjük, hogy a 
minden esetben katolikus feöldesúri és egyházi joghatóságok miként 
viszonyultak a református közösségekhez, miként próbálták őket 
katolizálásra szorítani, vagy éppen milyen szempontok mentén kap-
hattak védelmet az ilyen kísérletekkel szemben.

Külön fejezet foglalkozik az eladatásból történő megváltással, 
illetve azzal, hogy az egyház ehhez miként viszonyult, illetve miként 
járult hozzá. Ezt követően nyer értelmet a címben is megjelenő két-
szer megváltott nép kifejezés a kereszténység felvételére és az elada-
tás megváltását azonosítva két megváltásként. A kötetben Mihalik 
Béla tárgyalja a jászkun identitás és a transzkoffeszionalitás kapcso-
latát is, mintegy összefoglaló fejezetet adva írásának. Itt magyaráza-
tot kapunk arra, hogy a helyi szintű felekezeti ellentétek miért nem 
jelennek meg s maradnak a viszonyok többségében békések az előző 
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fejezetekben tárgyalt incidenseket leszámítva. Megtudhatjuk, hogy 
a kései konfesszionalizációra jellemző módon a földesúri hatalom 
kevésbé folyt már bele ezekbe a kérdésekbe a Jászkunság területén 
is, saját gazdasági érdekeit helyezve előtérbe. Ebben a fejezetben 
kaphatunk képet arról is, hogy a régió felekezeti megoszlása miként 
változott a 18. század folyamán, a kérdést illetően Mihalik Béla kite-
kintésében ki is lép a címben megjelölt időkeretből, a század későbbi 
évtizedeinek adatait is felhasználva.

Összességében elmondhatjuk, hogy Mihalik Béla monográfiá-
jában sokrétűen és alaposan mutatta be és tárta fel a Jászkunság 
régiójának egyháztörténetét 1687 és 1746 között, a címmel 
ellentétben nem csak a katolikus, de a református egyház helyzetét is 
bemutatva, sőt az utolsó egységben az időkeretet is kitolva felvázolta 
a kötetben feltárt folyamatok kifutási pontját. Munkája és eredményei 
olvasmányosan kalauzolják el az érdeklődőt a 18. századi Jászkunság 
területére, nem csak az egyházi joghatósági és vallási kérdések 
összetett világát feltárva, de a gazdaság- és társadalomtörténeti 
adalékoknak köszönhetően egy sokkal szélesebb látképet tárva az 
olvasó elé, egyszerre adva betekintést a nagy egész rendszerszintű 
működésébe és a helyi mindennapok forgatagába.

(ism.: Benkő Gábor)


