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KÖNYVSZEMLE

Dubniczay István hantai prépost, a zirci ciszterci apátság mecénása. Szerk.:
Vida Beáta. Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház – Országos
Széchényi Könyvtár, Zirc, 2018. 130 p.

A kötet szerkesztője, Vida Beáta pár éve bukkant az Országos Széchenyi Könyv-
tár Kézirattárában a veszprémi püspökök egy kéziratos listájára,1 amely felkeltette
történészi érdeklődését. Történt mindez azért, mivel a füzet címlapja a kézirat szer-
zőjeként azt a Dubnicai – hagyományos írásmóddal: Dubniczay – Istvánt jelölte
meg, akinek neve mind Veszprémben, mind a közreadó szűkebb pátriájában, Zircen
is ismert. A veszprémi székeskáptalan kanonokjának nevét viselő épületekben szék-
helyüket tartó két városi intézmény, a veszprémi Művészetek Háza és a zirci Reguly
Antal Múzeum 2016-ban közös kiállítást szervezett Vida kezdeményezésére
Dubniczay életútjának megismertetése céljából.2 A most megjelent kötet az azóta
napvilágra került kutatási eredményeket, illetve a szóban forgó püspöklistát tartal-
mazza.

A kiadvány nem valósulhatott volna meg Vida Beáta személye és személyisége
nélkül. Az eredendően középkoros történész a saját korszakának kutatójától különö-
sen megkívánt, a forrásokig visszanyúló precizitással építette fel Dubniczay István
új életrajzát, amely a kötet első felében kapott helyet. Bár a veszprémi egyházme-
gyés papok életrajzai közismertek,3 a kutatások során nyilvánvaló lett, hogy Dub-
niczay esetében több azonos nevű személy adatai mosódtak egybe. A kiadvány most
szétszálazta ezeket az eltérő forrásból származó papi és civil életrajzokat, és a köz-
readó a veszprémi kanonokra igaz állításokból építette fel az új biográfiát. Az ada-
tok pontosítása végett nem sajnálta az időt, valamint a szellemi és az anyagi forrá-
sokat, hogy felkeresse a kanonok születési helyét a felvidéki Trencsénteplicét, és a
szlovák nyelvű szakirodalom információit is bedolgozza a most közreadott életrajz-
ba. Erre korábban megfelelő szakmai felkészültség és az erőforrások híján nem
kerülhetett sor. A kötetben helyet kapó kanonok-életrajz tehát átfogó, precíz és min-

1 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Fol. Lat. 2553.
2 Vö. N. Vida Beáta: Dubniczay István karrierje a veszprémi egyházmegyében. Veszprémi Szemle

19 (2017/3) 3–26.
3 Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950). München, 1987.

(Dissertationes Hungaricae ex Historia ecclesiae VIII.)
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tául szolgálhat más, a korszakban hasonlóan jelentős életútat befutó klerikus pályá-
jának megírásához.4

4 Fontos adalékok olvashatók az életrajzban a kanonok személyiségére; püspökével, Padányi Biró
Mártonnal való, konfliktusokkal terhes kapcsolatára; a XVIII. századi felekezeti küzdelmekre és
Dubniczaynak a katolikus megújulásban játszott szerepére, és nem utolsó sorban végrende-
letében is megmutatkozó mecénási tevékenységére.
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A kötet második tartalmi egysége az egész kutatás apropóját szolgáltató kézirat,
a korábban Dubniczaynak tulajdonított, a veszprémi püspökök sorát tartalmazó
XVIII. századi lista. A kézirat ismertetőjét Varga Tibor László, a Veszprémi Főegy-
házmegyei Levéltár levéltárosa készítette. A kézirathoz fűzött előszóból már egyér-
telműen kiderül, hogy a püspöklista nem a kötet címében szereplő kanonokhoz köt-
hető és összeállítója ismeretlen. Mindazonáltal abba a – más püspökségeken, egy-
házkormányzati központokban is – létező gyakorlat sorába illeszkedik, amelynek
művelése során mindenhol figyelmet fordítottak a lokális és az országos múlt, vala-
mint az elődök számontartására. Varga tartalmi és külső megjelenési szempontok
alapján elemzésnek vetette alá a kéziratot, illetve a veszprémi érseki levéltárban
őrzött, illetve a máshol – így az országos levéltárban, vagy egy Kaprinai-kötetben5

– fennmaradt veszprémi vonatkozású püspöklistákat. Megállapítása szerint a szóban
forgó kézirat nemcsak a királynék városában őrzött listán alapul, hanem abba felvet-
ték a veszprémi püspöki és káptalani levéltárak közép- és koraújkori dokumentuma-
inak egyes adatait is, tehát mindenképpen Veszprémben vagy veszprémi kapcsolat-
tal rendelkező személy íróasztalán keletkezhetett. A megállapítások tudománytörté-
neti jelentőségűek: a Veszprémi Egyházmegye saját múltjának kutatásához fontos
adalékokat szolgáltatnak, lévén ezek szerint a XVIII–XIX. századi egyházmegye-
történeti munkák6 elkészülte előtt is folytak történeti igényű kutatások az egyházme-
gyében, s ezekből folytonosan nőtt ki a XX. századi, Lukcsics József, Pfeiffer János
és Körmendy József nevével fémjelzett tudományos egyháztörténet-írás.

A kötet nagy erénye, hogy nemcsak forrásközlésre vállalkozott, amelynek során
a közreadók azonosították a szövegben szereplő forráshelyeket, hanem a latin ere-
deti szöveg magyar fordítását is elvégezték. (A fordítás Bán Z. Elizeus OCist szer-
zetes munkája.) Látványos eleme a kiadványnak az eredeti szöveg ma már ritkaság-
számba menő facsimile közlése is, vagyis az eredeti szöveg jó minőségű fotókon tör-
ténő reprodukciója. A további tudományos kutatás valamennyi kívánalmának eleget
tesz tehát a könyv. A püspöklista mellett egyébként Dubniczay István végrendelete
is helyet kapott a kötetben, ugyancsak az eredeti latin melletti magyar fordításban is.

5 A három jezsuita tudós, Hevenesi Gábor (1656–1715), Kaprinai István (1714–1786) és Pray
György (1723–1801) kéziratgyűjteménye az Egyetemi Könyvtár legértékesebb állomány-ré-
szeinek egyike. A tudósok a teljességre törekedve próbálták meg a Magyarország történetére
vonatkozó összes dokumentumot összegyűjteni, lemásolni, rendszerezni, hatalmas anyagot hozva
így létre oklevelekből, levelekből és történeti művekből. 
Forrás: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/konyvtaridok_egyetemikonyvtar_hkp/ (2019.
05. 14.)

6 Beke, Christophorus: Historia diplomatica episcopatus Vesprimiensis. Kézirat, Veszprémi Érseki
Könyvtár, 37108.; Róka, Joannes: Vitae Vesprimiensium praesulum. Posonii, 1779.
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A kiadványt szlovák és angol nyelvű összefoglaló teszi teljesebbé, valamint a fel-
használt források és szakirodalom jegyzéke zárja.

A kötet elsősorban Vida Beáta szervezőmunkáját dicséri, aki kisebb kutatócso-
portot hozott létre a püspöklista kiadására és meg is valósította azt. Másfelől kieme-
lendő a szerkesztő önreflexióra és saját maga korábbi álláspontjának korrigálására
való képessége, amely csak az elhivatott és igényes historikusok sajátossága. A kiad-
vány Veszprém és Zirc település- és egyháztörténete szempontjából mindenképpen
megérdemli a nagyközönség figyelmét.

KARLINSZKY BALÁZS

*   *   *

Horváth Gergely Krisztián. Szovjetizálás és ellenállás a veszprémi egyházme-
gyében. Dr. Kőgl Lénárd pályája az 1940–1960-as években. MTA BTK Törté-
nettudományi Intézet Budapest, 2018. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezé-
sek.) 308. p.

A Veszprémi Szemle könyvismertetései között korábban egy XVIII. századi
kanonok, Dubniczay István életpályájáról és egy – korábban tévesen – neki tulajdo-
nított történészi munka forrásközléséről számolhattam be. Ott megjegyeztem, hogy
bár közismert a veszprémi egyházmegye papságának életrajzait bemutató kötet,
indokolt az azokban foglaltak felülvizsgálata, illetve lehetséges rövid biográfiák tör-
téneti igényű kiegészítése, bővítése, adott esetben monografikus szempontok sze-
rint.1 Horváth Gergely Krisztián kötete éppen ez utóbbit teszi Dr. Kőgl Lénárd plé-
bános, püspöki számvevő életének ismertetésével.2

Kőgl Lénárdot papi pályáján két meghatározó személy indította el. Kápláni éveit
Balatonbogláron töltötte Varga Béla plébános, később kisgazdapárti politikus, majd
az országgyűlés elnöke mellett 1940–1943 között. A német nyelvet itt sajátította el
tökéletesen, belekóstolhatott a lelkipásztori feladatokba és a közösségépítés és szer-
vezés módjaiba. Plébánosa ajánlására Mindszenty József püspök 1944 szeptemberé-
ben Veszprémbe hívta számvevőnek. Főpásztorát, a világképét döntően befolyásoló

1 Vida Beáta (szerk.): Dubniczay István hantai prépost, a zirci ciszterci apátság mecénása. Zirc,
2018. Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950). München, 1987.
(Dissertationes Hungaricae ex Historia ecclesiae VIII.)

2 A kötet egyetlen téren marad adós Kőgl Lénárd teljes pályaképével, bár a címadás a korszak
kijelölésével erre nem is vállalkozik.
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második személyt a nyilasok fogságába is követte, amely nemcsak Kőgl későbbi
veszprémi hivatalaira, de a rendszer által történt félreállításaira is nagy kihatással
volt. Legfontosabb feladatát, a háború utáni „földreform” során a püspökség
működőképességét biztosítani hivatott birtoktest megőrzését és fejlesztését példa-
mutató módon végezte, gazdasági kvalitásait később alkalmi esztergomi megbíza-
tásai alatt is kamatoztatta.3 A püspöki aulából 1953-ban távozni kényszerült, és a
„renitensnek” számító pápai esperesi kerület dabronyi plébániájára került.
Szervezőmunkáját, töretlen kitartását a Nagyalásonyban, az egyik fíliális község-
ben az ötvenes évek nehézségei közepette, innen-onnan megszerzett építőanyagok
és a hívek nem jó szemmel nézett munkája révén felépült templom jelzi.
Fáradozásai „eredményeképp” egy katolikus lelkipásztori szempontból korántsem
ideális, sokszor megközelíthetetlen hegyi faluba, Jásdra helyeztette az egyházügyi
kormányzat. A községhez tartozó Szentkút sorsán keresztül ismét szembekerült a
hatóságokkal, de kompromisszumos megoldások révén sikerült megóvni a búcsú-
járóhelyet a rá, a vízmű építése kapcsán kilátásba helyezett pusztulástól. Az eny-
hülés időszakában ismét a veszprémi aulában vállalt szerepet, azonban az utolsó
veszprémi püspökkel való, nézeteltérésekkel terhelt viszonya megkeserítette kései
éveit. A mosoni vallásos családból származó – testvére, Kőgl János Szeverin ben-
cés perjel lett –, 1916-ban született ifjút, akit a győri egyházmegye elutasított, a
veszprémi egyházmegye befogadta és 2004-ben bekövetkezett haláláig hasznos
tagjának tudhatta.

Esetünkben a téma találta meg a szerzőt: Kőgl Lénárd számvevő-plébános
Horváth Gergely Krisztián egyik nagyszülőjének testvére volt, s az elhunyt iratha-
gyatéka nem is kerülhetett volna jobb kezekbe a szerzőnél. A saját kezű feljegyzé-
seken, fényképalbumokon és személyes élménybeszámolókon (oral history) alapu-
ló kötet nemcsak életrajz. Korrajz, helytörténet, szociográfia és történészi igényű
szintézis egyszerre. Kőgl életpályáján keresztül kirajzolódik a világháború utáni
vidéki Magyarország története: a földreformnak nevezett átmeneti időszak, amely
voltaképp a kollektivizálást készítette elő, tulajdonképpen nem szolgált mást, mint a
gondolkodásában teljesen átalakítani kívánt magyar társadalom utolsó szilárdan
kitartó, hagyományaihoz ragaszkodó csoportjának, a parasztságnak szétverését. Ez
tükröződik a rezsim mindent átszövő jelenlétében: a hitoktatás visszaszorítására tett

3 A püspöki gazdaság megóvásának és talpra állításának kísérletéről korábban lásd Horváth
Gergely Krisztián: „Megváltva” – birtokok a veszprémi egyházmegyében az 1945. évi földosztást
követően. In: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László (szerk.): „Nehéz időkben dönteni kell.” A
veszprémi püspökség a második világháború idején. Veszprém, 2016. (A veszprémi
egyházmegye múltjából 29.) 85–104.
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kísérletektől a népi vallásosság elemeinek nyílt vagy adminisztratív eszközökkel
történő ellehetetlenítésén át – pl. a jásdi búcsújáróhely sorsa – a föld, mint önálló
létalap felszámolásáig.4

4 Gárdonyi Máté – Horváth Gergely Krisztián: Megtorlástól a kollektivizálásig. A klerikális
reakció elleni harc a veszprémi egyházmegyében 1957 és 1962 között. In: Karlinszky Balázs –
Varga Tibor László (szerk.): „Rendületlenül a romok között. A veszprémi egyházmegye
1945 és 1972 között. Veszprém, 2017. (A veszprémi egyházmegye múltjából 30.)
133–196.
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A szerző a kötet elkészítése során széleskörű levéltári kutatómunkát folytatott. A
könyv gerincét a Kőgl-hagyaték iratanyaga jelentette, amelyet Horváth a kutatás
végeztével a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárban helyezett el. A szerző az érse-
ki levéltár iratanyagán túl a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött
Állami Egyházügyi Hivatal dokumentumait, illetve az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárában található iratokat nézte át. A történészi szintézis mellett
helyet kapott a kötetben mintegy 70 darab – a levéltárnak átadott több fotóalbumból
álló gyűjteményből származó – fénykép, amelyet Kőgl készített amatőr fényképész-
ként. A mellékletekben eredeti dokumentumok újraközlése, valamint a Függelékben
a plébános 1990 és 1994 között papírra vetett visszaemlékezései olvashatók, többek
között második veszprémi számvevői korszakának máshol nem hozzáférhető részle-
teiről, így például a rendszerváltás után épült, Cholnoky városrészben található
Mindszenty-emléktemplomról, a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomról. A
kötetet személy-, földrajzi- és helynévmutató zárja.

KARLINSZKY BALÁZS




