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Témaválasztás 

A szombathelyi egyházmegye dualizmus kori területe kiterjedt a történeti Vas 

vármegye egészére, illetve a történeti Zala vármegye észak-nyugati részére. A püspökség 

területén a hívek túlnyomó többségét a katolikusok adták, akik közül többen nem magyar 

anyanyelvűnek – németnek, horvátnak, vendnek – vallották magukat. A Néppárt 1895-ös 

megalakulását követően az egyházmegye területén kimondottan jól szerepelt. E 

sajátosságokra, valamint a politikai katolicizmus egyre nagyobb térnyerésére és a térség 

erősödő iparosodására vezette vissza Gergely Jenő az ismert „A keresztényszocializmus 

Magyarországon, 1903-1923” című munkájában a Szombathelyi Keresztény 

Munkásegyesület 1903. évi megalapítását, amelyből kiindulva a mozgalom országos 

szerveződéssé tudta kinőni magát. Munkám eredeti célja abban állt, hogy a Gergely Jenő által 

felvázolt folyamatot helyi forrásokra építve részletesen kibontsam, s ezzel hozzájáruljak a 

szombathelyi püspökség dualizmus kori történelmének feldolgozásához. 

 

A téma forrásai 

A szombathelyi egyházmegye történetét feldolgozó mindmáig egyetlen monográfia, a 

Géfin Gyula által szerkesztett „A szombathelyi egyházmegye története” című munka szerzői a 

püspökség történetét püspökéletrajzok, illetve az egyházmegye egyes fontosabb 

intézményeinek történetén keresztül mutatták be. A kötetben szereplő a dualista időszak 

püspökeinek bibliográfiái bőven hagynak maguk után kívánnivalót, ugyanis a szerzők az 

alapos elemzéshez szükséges levéltári forrásokat nem tárták fel. Mivel a korszak főpásztorai 

jelentősebb alkotásokat sem hagytak maguk után, így a szakirodalom a szombathelyi 

egyházmegye dualizmus kori időszakára vonatkozóan eddig nem fordított különösebb 

figyelmet. 

A fentiekből következően a levéltári kutatásra nagy hangsúlyt fektettem. Az elsődleges 

egyházi források közül darabszinten tekintettem át a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár 

püspöki hivatalának iratanyagát (Acta cancellaria), a hivatal kormányszervekkel történő 

levelezését (Intimata iratok) és káptalani magánlevéltár vonatkozó részeit. Igyekeztem 

összegyűjteni a plébániai levéltárakban fellelhető historia domusokat, amelyek az egyházi 

események leírásán túl számos társadalom- és politikatörténeti vonatkozással bírnak. A világi 

levéltárak közül elsősorban a Vas és Zala Megyei Levéltárakban kutattam, ahol a k 

özigazgatási Bizottság, a főispáni elnöki valamint a tanfelügyelők iratanyagait tekintettem át. 

Az 1895-ben a püspökség által megalapított Szombathelyi Ujság képezte az  áttekintett 

sajtóanyag alapját, hiszen a katolikus egyesületekről, a Néppárt működéséről és belső életéről, 



3 
 

a katolikus oktatási élet fontosabb eseményeiről, egyáltalán a hitélet mozzanatairól ebben a 

lapból lehetett alapos, mélyreható, igaz, egyoldalú ismereteket szerezni. A szabadelvű párhoz 

kötődő Vasvármegyét és a Zalamegyét célirányosan, csak abban az esetben vettem kézbe, ha 

valamely fontosabb esemény értelmezéséhez szükségesnek mutatkozott az ellenoldal 

álláspontjának ismerete. 

 

Az értekezés felépítése 

A historiográfiai és szakirodalmi áttekintés során felvázoltam a korszakra vonatkozó 

fontosabb, a katolikus társadalom alakulását bemutató helyi és országos irodalmat, valamint 

értékeltem az általam felhasznált levéltári forrásokat. 

Az egyházmegye működési mechanizmusa bár a gyakorlatban ez egy-két helyi 

sajátosságtól eltekintve nem különbözött a többi egyházmegye felépítésétől, mégis a rendszert 

működtető személyek, illetve a püspökség területi kérdéseinek sajátosságai – a magyar 

királyság területéhez tartozó, de egyház-igazgatásilag a szombathelyi egyházmegye 

fennhatósága alá eső öt falu esete; a közigazgatásilag Ausztriához eső, de egyház-

igazgatásilag a szombathelyi püspökség felügyelete alá tartozó két falu; valamint Muraköz 

hovatartozásának a korszakban végig lebegtetett egyházi átcsatolása – miatt 

elkerülhetetlennek mutatkozott ennek megtárgyalása.  

Az egyházmegye katolikus oktatásának elemzését elsősorban nem pedagógiatörténeti 

szempontból, sokkal inkább az oktatás mentén kialakuló társadalomtörténeti változások 

mentén elemeztem. Az 1868:38-as népiskolai törvény következtében történt 

iskolaközségesítési folyamat, valamint az iskolaszékek működése és kántortanítók anyagi 

helyzetének javulása olyan változásokat generáltak, amelyek alapot képeztek a katolikus 

társadalom további fejlődéséhez. 

Az egyházmegye és a nemzetiségek viszonyának elemzése során kitértem a hitélet 

nyelvhasználatának kérdéseire, az oktatás körül kialakult problémákra, különösen az 1879. évi 

18. a magyar nyelv tanításáról szóló törvény következményeire. A nemzetiségi sajtó- és 

könyvkiadás azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mivel a kiadásra került nem magyar 

nyelvű munkák jelentős részét a vend akció keretében a magyar kormány és a szombathelyi 

püspökség közösen támogatta. 

A katolikus egyesületek társulatok működésének elemzése bemutatja a katolikus 

társadalomfejlődés változatos, színes világát, amely hátteret biztosított a politikai 

katolicizmus fejlődéséhez. Ez a változatosság előrevetítette a két világháború közti katolikus 

reneszánsz egyházi szerveződéseinek virágkorát. 
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A szombathelyi egyházmegyében működő szerzetesrendek működése több 

szempontból is nagy jelentőséggel bír munkám szempontjából. Igaz ugyan, hogy a rendek 

nem álltak alá-fölé rendeltségi viszonyban a szombathelyi püspökkel, de az egyházmegye 

területén működő szerzetek jelentős szereppel bírtak az oktatás, a sajtó és az egyesületi élet 

területén is. Ahhoz, hogy ezeken a területeken eredményesek tudjanak lenni, meg kellett 

reformálni a liberális szellemben működő szerzeteiket. Minél előbb átesett egy rend a számára 

szükséges reformokon, és úrrá tudott lenni belső konfliktusain, annál előbb tudott hatékony 

pasztorációt folytatni. A szerzetesek működési területére hatással volt az adott térség 

nyelvhasználata, így szerepük a nemzetiségi kérdés kapcsán is jelentőséggel bírt. 

Az egyházpolitikai törvények megjelenése előtt – erősítve a tervezett jogszabályok 

ellenzőinek társadalmi támogatottságát és csatlakozva az országos katolikus újságalapítási 

folyamatokhoz – hozta létre a püspök és a káptalan a Szombathelyi Ujságot, amely a Néppárt, 

s a majdan megjelenő keresztényszocilizmus szócsövévé vált. A később napilappá váló 

sajtóorgánum és „testvére” a krajcáros lapként megjelenő Szombathelyi Kis Ujság kivették 

részüket a katolikus társadalomszervezés feladatából is. 

A két legfontosabb sajtóorgánum mellett hitbuzgalmi szempontból jelentős szereppel 

bírt a domonkos szerzetesek által kiadott Rózsafüzér Királynéja című folyóirat illetve a 

nemzetiségi kérdést tekintve megkerülhetetlen a vendek számára íródott, az 1901 óta az 

egyházmegyei könyvnyomda által kiadott Jézus legszentebb Szíve nagy képes népnaptárának 

1903-tól megjelenő vend-szlovén nyelvű változata, valamint egy havi folyóirat a Nevtepeno 

poprijéta Devica Marija is. 

A Néppárt működése a szombathelyi egyházmegyében című fejezetben elemeztem a 

szombathelyi püspökségben már meglévő katolikus politikai törekvéseket, valamint a párt 

szerveződését, bázisait és a választásokon történt szereplését.  

A Néppárt politikai törekvései mentén, némileg annak mellékágaként jelent meg a 

keresztényszocializmus az egyházmegyében. A szervezet működése során szoros kapcsolatot 

ápolt a helyi sajtóval és többi egyesülettel is. Majd amikor az 1910-es választásokon a 

Néppárt sem Szombathelyen sem Szentgotthárdon nem tudott megegyezni jelöltje 

személyéről, helyüket az akkora már politikai célokat is magukévá tevő keresztény szocialista 

jelöltek vették át. 

 

A disszertáció főbb következtetései 

A Magyar Katolikus Egyház a kiegyezést követően egy általa addig nem tapasztalt 

különös helyzetbe került. A polgári állam kiépülésével párhuzamosan a felelős magyar 
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kormányok egyre jobban érvényt szereztek a vallási egyenlőséget kimondó 1848. évi 20. 

törvénynek, aminek következtében a katolikus egyház államvallás jellege egyre inkább 

háttérbe szorult. 

 Az 1868:38-as népiskolai törvény nyomán megszervezett iskolaszékek a falvakban 

nagy jelentőséggel bírtak, hisz az alig harminc évvel korábban még jobbágysorban élő 

parasztok 1868 után maguk választották tanítójukat, maguk határozták meg – bizonyos 

keretek között – mennyit fizetnek neki.  

Az iskolák katolikus jellegének megtartása, s az abban folyó oktató nevelő munka 

megerősödése képezte alapját a vidéken a két világháború után megerősödő, de már 

századfordulón elinduló katolikus reneszánsznak.  

 A társadalmi igényekre válaszul az egyház egyre nagyobb teret szentelt a nőnevelés 

kérdésének, s ebben nagy partnerre leltek a korszakunk elején Kőszegen éppen megtelepedő 

domonkos nővérekben, akik vasvári, szombathelyi rendházaik és iskoláik megalapításával 

fontos szereplőivé váltak a korszak nőnevelési mozgalmának.  

 Az iskoláknak a katolikus társadalomra gyakorolt hatását jól szemlélteti az 

egyházmegye vasi és zalai részének összehasonlítása. Zalában ugyanis, ahol a templom 

nélküli kis települések számára az egyházi iskola fenntartása tulajdonképpen lehetetlenné vált, 

s a községi iskolák egy jelentős részét átvette az állam, csak elvétve alakult hitbuzgalmi vagy 

egyéb társadalmi egyesület.  

A kegyúri plébániák rendszere, illetve a kegyuraságok tulajdonosai – köztük a 

Vallásalap, amelynek a korban a kezelője a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium – a 

plébánosi kinevezésekre döntő befolyással bírtak, így lehetetlenné vált annak megállapítása, 

hogy egy-egy plébánosi kinevezés hátterében, a püspöknek milyen a nemzetiségi kérdést 

érintő elgondolása állhatott. E tény eddig elkerülte a szakirodalom figyelmét, holott mind a 

nemzetiségi kérdés, mind pedig a pedig a politikai katolicizmus alakulásában nagy 

jelentőséggel bír. 

Korszakunk kezdetén 1867-ben a szombathelyi egyházmegye területén összesen hat 

rend működött (öt férfi és egy női szerzet) 11 rendházban 91 szerzetessel. 47 évvel később, 

1914-ben már 12 rend (öt férfi, hét női) 21 rendházban 276 szerzetessel fejtette ki 

tevékenységét. Ennek a jelentős fejlődésnek okát – a több hívő közül több lesz pap elv alapján 

– nem lehet pusztán a lakosság létszámának természetes növekedésével magyarázni. Főként 

azért nem, mert a nővérek jelentős része még ekkor is külföldi származásúnak mondhatta 

magát. Az okok az egyház belső fejlődésére vezethetők vissza. A német nyelvterületen 

korábban elindult szerzetesi reform nemcsak a férfi szerzetek rendi életére volt hatással, 
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hanem felvirágoztatta a női rendeket is, olyan új típusú kongregációk létrejöttével, amely a 

régi regulákat alapul véve, a kor kihívásainak megfelelő új rendi szabályokkal, új 

apácarendeket hoztak létre. 

A püspökség területén a 19. században megtelepedő női szerzetesrendek közül kevés 

választotta az egyházmegye zalai részét, mert a püspökség ezen részén nem élt jelentősebb 

német lakosság, amely úgy tűnik, a nővérek megtelepedéshez kiemelt jelentséggel bírt.  

A Katolikus vagy Országos Néppárt Vas és Zala vármegye területén jelentős 

támogatottsággal rendelkezett, amely a választási eredményekben is megmutatkozott. Ez a 

támogatottság és a választási eredmények az egyházmegye és a térség a Néppárt számára 

kedvező adottságainak volt köszönhető. 

A Néppárt számára kedvezett az egyházmegyében lévő katolikusok magas, s a 

nemzetiségiek relatíve magas számaránya, a sűrű plébániahálózat, a papság politikai 

aktivitása, az 1895-től meginduló katolikus politikai sajtó és nem utolsó sorban a Néppárt 

megindulásakor már erős és szervezett katolikus társadalom. 

A Néppárt országos szereplése, politikai irányváltásai természetszerűleg hatottak az 

egyházmegye területén található választókerületi pártok működésére. Helyi szinten látható, 

hogy a Néppárt egyik, ha nem legfőbb hibája éppen ebben az útkeresésben, s a párt felépítését 

struktúráját befolyásoló viszonylag gyakori irányváltásokban rejlett. A vasi eredményekben 

feltehetőleg nagy szerepet játszott az 1908-tól nagy erőkkel épített, s a Néppárthoz szorosan 

kötődő Katolikus Népszövetség, amely egyesületi keretek között szociális és oktatási céllal 

összefogta a párt potenciális szavazóit. 

A Néppárt 1895 és 1914 között megkísérelt egy lépést tenni a modern politikai 

pártszervezet irányába. Nem látni világosan, hogy az egyesületekre s a katolikus társadalom 

aktivizálására épülő, a korszakban újnak számító taktika eredményezte e sikert, vagy 

egyszerűen a katolikus klérus támogatása. 

A Szombathelyi Keresztény Munkás Egyesület 1903. évi megalapítását – Gergely 

Jenő állításával szemben – nem helyi püspöki székhely, a számos katolikus mozgalom, az 

erős Vas megyei Néppárt, vagy osztrák keresztényszocialisták közelsége indukálta. A helyi 

papságot a keresztény munkás egyesület alapításával az a cél vezérelte, hogy kifogja a szelet a 

az egyre jobban erősödő szociáldemokraták vitorláiból. Ezt bizonyítja, hogy a mozgalom 

alapítóját, a valós, gyakorlati munkásvédelmet megvalósítani akaró Herényi Jenőt, egy 

sikertelen sztrájkot követően gyakorlatilag elüldözték Szombathelyről. 

Az egyházmegye életének 1867 és 1914 közt lezajlott metamorfózisa egy igen 

összetett több részfolyamatból álló átalakulás, amely tulajdonképpen a szombathelyi 
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egyházmegye papságának, híveinek és püspökeinek reakciójából eredeztethető. Dolgozatom 

célja ennek a rendszernek a bemutatása, amelynek részét képezi az oktatás, a 

nemzetiségiekkel való viszony alakulása, a szerzetesi élet fejlődése, a katolikus egyesületi élet 

a katolikus sajtó létrejötte és működése és nem utolsó sorban a politikai katolicizmus 

erősödése valamint ennek nyomán a keresztényszocializmus megjelenése. E folyamatok 

természetesen összefüggnek egymással, hatnak egymásra, erősítik egymást. Az így kialakuló 

rendszer nem piramis-szerűen, sokkal inkább mozaik-szerűen épül fel. Az egyesületek 

története több ponton találkozik a politikai katolicizmus térnyerésével, a katolikus sajtó 

fejlődése pedig párhuzamba állítható a Néppárt és keresztényszocializmus sikereivel. A 

szerzetesrendek életének belső, 19. század közepi reformja és az új típusú, elsősorban az 

apostoli munka köré szerveződött szerzetesi kongregációk megjelenése ösztönzőleg hatott a 

katolikus oktatás, a sajtó, az egyesületi- és politikai élet számtalan részére. 

Dolgozatom a dualizmus kori szombathelyi egyházmegye katolikus társadalmi 

átalakulását dolgozza fel. Bemutatja, hogy a két világháború közti katolikus reneszánsz 

komoly előzményekkel bír és a folyamatot a trianoni tragédia keltette letargia nem indukálta, 

csak felerősítette. 
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