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MEGHÍVÓ 

A Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata 

és a Károli Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 

által közösen szervezett 

Egyház és hatalom viszonya az ókortól napjainkig 

című konferenciára 

 

Időpont: 2022. november 11., péntek 

Helyszín: KRE Rektori Hivatal, Szivarterem  

(1088 Budapest, Reviczky utca 6.) 

 

10:00–10:10  Dékáni köszöntő: Dr.habil. Horváth Géza, KRE BTK Dékán 

10:10–10:20  Elnöki köszöntő: Prof.dr. Hermann Róbert, a MTT elnöke 

10:20–10:30  Kávészünet 

I. szekció – Elnök: Horváth Emőke 

10:30–11:00:  Vassányi Miklós: Püspöki hatalom, hierarchia és szerzetesség a szír egyházban 

                        néhány korai dokumentum alapján, kitekintéssel Ál-Areopagita Szent Dénes 

                        Egyházi hierarchiájára 

11:00–11:30  Bubnó Hedvig: A hatalom bizánci jellege a vizigót királyságban 

11:30–12:00  Balogh Judit: Hatalom és egyház, egyházpolitikai irányok a XVII. századi 

                      Erdélyben  

 

12:00–13:30 Közös ebéd a Loyola Caféban (1085 Budapest, Horánszky utca 20.) 
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II. szekció – Elnök: Máté-Tóth András 

13:30–14:00  Sarnyai Csaba Máté – Puchinger Noémi: Viták az Erdélyi Római Katolikus  

                      Státus eredete és kompetenciái kapcsán 1891–1932  

 

14.00–14.30  Horváth Orsolya: Az egyház önértelmezése politikai határhelyzetben –  

                      Gondolatok a protestáns teológia példáján a náci Németországban 

 

14:30–15:00  Dienes Dénes: Állam és egyház viszonya Karl Barth 1936-os sárospataki  

                      előadásának fényében 

15:00–15:30  Horváth Emőke: A kubai papság és az új politikai hatalom viszonya 1959 után 

15:30–16:00  Máté-Tóth András: Teológia a II. vatikáni zsinat előestéjén 

 

RÖVIDLETEK 

 

Vassányi Miklós: Püspöki hatalom, hierarchia és szerzetesség a szír egyházban néhány korai 

dokumentum alapján, kitekintéssel Ál-Areopagita Szent Dénes Egyházi hierarchiájára 

 

A tervezett előadás a korai Tamás-akták egyes fejezetei, egy IV. századi szír ordinációs 

rítusleírás, a De ordinationibus (Ṭakso’ uqonune’ dkiruṭuniyoh dʻidṭo’ qdišto’) és a szintén 

IV. századi Liber graduum (Fokzatok könyve / Ktobo’ dmasqoto’) alapján mutatja be az 

aszkétikus élet megítéltetését, a felszentelési rítusokat és a hierarchia szerepét, hatalmának 

jellegét és mértékét különösen a tökéletességre törekvő szerzetesközösséggel (gmire’) 

szemben a III–IV. századi szír egyházban. A források ismertetése után amellett érvelek, hogy 

a szakirodalomban meghonosodott elgondolás arról, hogy Ál-Areopagita Szent Dénes 

feltehetőleg a szír egyház tagja volt, meggyőző és védhető, különösen ha további 

bizonyítékokat is bevonunk. E tézis bemutatása során részletesen ismertetem Dénes 

álláspontját is az egyházi hierarchia és hatalom szerepéről. 

 

Balogh Judit: Hatalom és egyház, egyházpolitikai irányok a XVII. századi Erdélyben 

 

A kora újkori Erdély még a konfesszionalizáció korának különleges állama volt, olyan sok 

felekezet volt jelen viszonylag kis területen. A középkori román betelepülés óta itt eleve nem 

volt ismeretlen a másik keresztény felekezet létezése, ráadásul a XVI. század folyamán 

megjelent a lutheri és kálvini irány, valamint az antitrinitarizmus is, és tartósan meg is tudott 

maradni. A katolikus, evangélikus, református és ortodox felekezetek mellett ugyanakkor 
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jelen volt, ha csak szórványosan is, a szombatosság és az anabaptizmus is. Az előadásban azt 

a kérdést vizsgálom, hogy az ennyire multikonfesszionális Erdélyi Fejedelemségben milyen 

valláspolitikai koncepció nyomai találhatók meg. Vizsgálom továbbá azokat a mintákat, 

amelyeket a fejedelmi valláspolitika követni próbált és az elsősorban Bethlen Gábor 

politikájában kirajzolódó víziót az egyházakkal kapcsolatosan, valamint ennek az eredményeit 

is, amelyek már a XVII. század végére láthatóvá váltak. Az egyháztörténet izgalmas 

pillanatait felvillantva arra is választ keresek, hogy a XVII. század református fejedelmeinek 

mennyiben sikerült megszerezniük az egyházi legitimációt az uralmukhoz, mennyire tudtak 

egy sokfelekezetű közegben egyetlen egyházra támaszkodva vallási tekintélyként megjelenni 

az egész társadalom számára. 

 

Sarnyai Csaba Máté – Puchinger Noémi: Viták az Erdélyi Római Katolikus Státus eredete és 

kompetenciái kapcsán 1891–1932 

 

Kiindulási problémánk – Bochkor Mihályt idézve – a következő: „Az erdélyi katolikus 

autonómia eredetét homály borítja.” 

Az Erdélyi Római Katolikus Státus létjogosultságát az impériumváltás után megkérdőjelező 

román szerzőknek is egyik gyakori hivatkozási alapja a dualizmus kori ismétlődő magyar vita 

a Státus jogi, történeti alapjairól és hatásköréről. 

E vita egyik utóbb sokat citált foglalata Csorba Ferenc: Az erdélyi katholikus autonómiáról 

című cikke (1891), a másik pedig Forster Gyula: A katolikusok autonómiájáról című írása 

(1897). Ezekre is támaszkodik a hungarofób román történész, Onisifor Ghibu, amikor az 

uralomváltás idején támadja ezt az intézményt 1924-es – Fritz László magyar fordításában – 

Egy anakronizmus és egy kihívás című kiadványában.  

Az új hatalmi viszonyok között a fenti szerzőket igyekszik cáfolni Kosutányi Ignác 1925-ös A 

római katolikus egyház Erdélyben című írásában, illetve épp az Erdélyi Római Katolikus 

Státus politikai nyomásra történő felszámolásának idején, 1932-ben, készült publikációjában 

Fritz László. Ezeknek az írásoknak az érvrendszeréből emelünk ki és ütköztetünk néhányat, 

így villantva fel a címben jelzett vita egy-két fajsúlyos mozzanatát. 
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Horváth Orsolya: Az egyház önértelmezése politikai határhelyzetben – Gondolatok a protestáns 

teológia példáján a náci Németországban 

 

Előadásom kiindulópontjául Bultmann 1933. május 2-i beszéde szolgál, ahol a teológia 

feladatát igyekszik tisztázni az adott jelenben. Három kérdéskört emelek ki és járok körül e 

beszéd kapcsán, ezek: Hogyan viszonyul az egyház az aktuálpolitikához? Teológiai 

szempontból hogyan határozható meg a politikai határhelyzet fogalma? Mit jelent az egyház 

kritikai funkciója? Bultmann gondolatait igyekszem a protestáns egyházi harcok kontextusába 

állítani, és a kiemelt kérdéseket más oldalról is láttatni, mindenekelőtt Bonhoeffer és Barth 

állásfoglalásain keresztül. 

 

Dienes Dénes: Állam és egyház viszonya Karl Barth 1936-os sárospataki előadásának fényében 

 

Karl Barth 1936-os pataki előadása sajátos szituációban hangzott el. Egyrészt Barth 

magyarországi látogatása a teológiájának a hazai recepcióját erősítette (részben tanítványai 

közvetítésével, részben Tavaszy Sándor erdélyi teológiai tanárnak a munkássága révén), 

másrészt azt az érdeklődést elégítette ki, amely a német hitvalló egyház irányában nyilvánult 

meg a magyar reformátusok részéről. Barth az egyházat három megközelítésben vizsgálta: 

népegyházként, szabadegyházként és hitvalló egyházként. Valójában mind a három 

megközelítésben az állam és az egyház viszonyának sajátos kérdéseit érintette. Az előadás ezt 

a barth-i látásmódot kívánja elemezni. 

 

Horváth Emőke: A kubai papság és az új politikai hatalom viszonya 1959 után 

 

1959. január 1-jén győzött a Fidel Castro vezette forradalom. Személy szerint Fidel Castro 

mint a forradalom vezetője rendkívüli népszerűségnek és általános tiszteletnek örvendett az 

országban nemcsak az alacsonyabb néprétegek, hanem a katolikus középosztály körében is. 

Ennek magyarázatát részben a Moncada-laktanya ellen indított fegyveres akció idejétől a 

kubai politikai életben betöltött szerepében, részben pedig származásában, társadalmi 

hovatartozásában találhatjuk meg, hiszen úgy érezhették a középosztály tagjai, hogy Castro 

egy közülük. A katolikus egyház sem volt elutasító vele szemben: Kuba prímása, Enrique 

Pérez Serantes a forradalom győzelmét követő első körlevelében (Vida nueva, „Új élet”) 
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lelkesen köszöntötte a változásokat, és a jövőt megkérdőjelezhetetlenül Fidel Castróban látta, 

akiről a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott. 

Az 1959. év politikai intézkedései azonban kezdték eltávolítani egymástól az egyházat és az 

új politikai hatalmat, és 1960 januárjától kezdve egyre több alkalommal fogalmazódtak meg a 

papság egyes képviselőivel szembeni konkrét vádak. Ezekben az esetekben gyakran 

hivatkoztak az adott egyházi személy „idegenségére,” külföldi, spanyol születésére és ebből 

fakadóan az odaadó hazafias érzés hiányára. Végül 1961 szeptemberében egy spanyol hajó, a 

Covadonga fedélzetén százharmincegy katolikus pap volt kénytelen elhagyni a szigetországot. 

Előadásomban igyekszem kimutatni, mi késztette vagy kényszerítette arra ezt a 

százharmincegy papot, hogy egyszerre hagyják el Kubát. A forrásokban megjelenő két fő 

szempontot emelem ki a probléma tárgyalásakor: egyrészt a hatalom oldaláról megnyilvánuló 

és egyre gyakrabban hangoztatott kifogást: a kubai papság származásának kérdését; másrészt 

a felsőpapságnak és mindenekelőtt a prímásnak a kommunizmussal kapcsolatos nézeteit. 

Máté-Tóth András: Teológia a II. vatikáni zsinat előestéjén 

 

Az egyházak működését Kelet-Közép-Európában jellegzetesen a II. világháborút követően az 

állam által kijelölt keretek határozták meg. Az országok többségére nézve állítható, hogy az 

egyházüldözés időszaka (legalább) két szakaszra bontható. Az elsőt, melyet az erőszakosság 

jellemzett, bibliai metaforával egyiptomi fogságnak, míg a másodikat, melyet egyfajta 

rafináltság jellemez, babiloni fogságnak nevezhetjük. A kétféle fogság közötti határ az egyes 

országokban különböző évszámokhoz köthető. Előadásomban elsősorban Magyarországra és 

a katolikus egyházra koncentrálva az erőszakos, illetve a rafinált egyházüldözés egymást 

átfedő időszakaira fókuszálok, a hatvanas évek legelejére, a II. vatikáni zsinat „előestéjére.” 

Főképpen a papképzés és a teológia-művelés kérdéseivel foglalkozom. Bemutatom azokat a 

kereteket, amelyek között a teológia művelése folyt és valamelyest a hosszú távra is kiható 

következményeket. 


