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Jelen tanulmánykötet gyarapítja azon tu-
dományos vizsgálódásoknak a sorát,
amelyek Eötvös József vallásosságát és
egyházpolitikai programját elemzik. En-
nek az összeállításnak érdeme, hogy
újabb adalékokkal árnyalja Eötvös és
Széchenyi kapcsolattörténetét, valamint
szintézist nyújt számunkra az Eötvös val-
lásosságával foglalkozó kutatásokról.
A kötetben megjelent tanulmányok jeles
szakemberek elõadásainak szerkesztett
változatai, amelyek 2013. szeptember
27-én hangzottak el az Eötvös József hite
címmel rendezett tudományos konferen-
cián. A rendezvény átfogó képet nyújtott
arról, hogy milyen korban, milyen csalá-
di, egyházi, politikai körülmények befo-
lyásolták Eötvös hitét. 

A kötet néhány tanulmánya elgondol-
kodtató kérdésre keresi a választ: Eötvös
keresztény, magyar arisztokrataként ho-
gyan tudta evangelizálni a korabeli poli-
tika világát. A tanulmányok tartalmi
szempontból nézve harmonikusan illesz-
kednek egymáshoz, ami átgondolt és ala-
pos szerkesztõi munkát tükröz. Az egyes
témák iránt érdeklõdõ olvasók további
releváns szakirodalomhoz juthatnak,
amennyiben nyomon követik a tanulmá-
nyok gazdag szakirodalmi hivatkozásait.
A lábjegyzetekben szereplõ kiegészítõ
megjegyzések szintén elõsegítik a tár-
gyalt történelmi idõszak megértését. 

A kötet tanulmányozása után Eötvös-
rõl egy rendkívül szimpatikus ember ké-
pe alakult ki bennem, aki nyitottan szem-

lélte a körülötte lévõ világot és megtalál-
ta a helyes mértéket tudás és cselekvés
terén mind politikusként, mind íróként és
családapaként. Kiemelem Eötvössel kap-
csolatban, hogy számára az olvasás, azaz
az elme pallérozása nagyon fontos sza-
badidõs tevékenységnek bizonyulhatott,
ami mûveltségében, elméleti felkészült-
ségében nyilvánult meg erõteljesen. Nem
az anyagiakat részesítette elõnyben, ha-
nem intellektuális szinten élt igazi fõúr-
ként családjával együtt, ami napjainkban
is megszívlelendõ tanulság az igazi érté-
keket keresve. Ebbõl következõen a meg-
felelõ elméleti háttér elsajátítása segítette
õt országgyûlési beszédei írásában és sa-
ját eszmerendszere kidolgozásában. Ez-
által pedig méltó ellenfelévé vált a XIX.
századi magyar katolikus elitnek a parla-
menti viták során. Gazdag könyvgyûjte-
ményében számos Biblia-fordítás állt
rendelkezésére, olvasmányélményein ke-
resztül mérvadó ókori és korabeli gon-
dolkodók hatottak rá államelméleti mû-
veikkel. Mindezek könyvszeretetét és a
mûveltséghez, tudáshoz való ragaszkodá-
sát jelentik számunkra. Az elmondottak-
hoz még hozzáadódik politikai szerep-
vállalása is, hiszen kultuszminiszterként
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folyamatosan azért harcolt, hogy a mû-
velt emberfõk sokaságát növelje hazánk-
ban, Széchenyi Istvánhoz hasonlóan. 

A továbbiakban kitérek az egyes ta-
nulmányok tartalmára és sajátosságaira.

Czeininger Tamás A családból hozott
hit fontossága báró Eötvös József életé-
ben címû tanulmányában áttekinti a
Mohács utáni fõnemesség politikai tevé-
kenységét és rekatolizációját a XVII. szá-
zadtól kezdõdõen. A szerzõ részletesen
ismerteti Eötvös családfáját, melynek
tagjai közül sokan az „Isten – Király –
Haza” eszmeiséget vallották. Mély kato-
licizmusát Eötvös édesanyjától és anyai
nagyapjától kapta. Édesapja liberálisan
nevelte õt, ahogyan az bevált szokás volt
az akkori fõnemesi körökben. Ez nem fa-
kadhatott másból az apa részérõl, mint
szeretetbõl és bizalomból, ami a hitbõl
táplálkozott.

Bényei Miklós Eötvös József és a Bib-
lia címû tanulmányában azt a feltevést
vizsgálja, hogy Eötvös József báró kiter-
jedtebb és elmélyültebb biblikus mûvelt-
séggel rendelkezett, mint a korabeli ma-
gyar arisztokraták átlaga. A tanulmány
szerzõje érdekes információkat oszt meg
velünk Eötvös és a Szentírás viszonyáról.
Eötvös az ó- és újszövetségi könyveket
történeti forrásoknak tekintette. Számos
tanulmányában, cikkében szívesen idéz-
te, emlegette azokat. A Biblia tanításai
jelen voltak Eötvös egész életében, és
azok hatottak közvetlenül munkásságára,
eszmevilágára. Ezenkívül a Szentírás
pontos erkölcsi iránytût jelentett számára
a korabeli politikai közéletben is.

Bartusz-Dobosi László Báró Eötvös
József katolicizmusa címû tanulmányá-
ban bizonyítja, hogy Eötvös nemcsak a
kereszténységhez, hanem egyházához, 

a katolikus egyházhoz is hû maradt egész
életében. Véleménye szerint Eötvös min-
taképét testesítette meg annak a magyar
liberális politikusnak, aki a politikai köz-
életben a liberális államfelfogás minden
elvét érvényesítette, ugyanakkor csupán
a magánélet keretei között élte meg hívõ
katolikus voltát. Eötvös elveibõl sohasem
engedett, de emiatt másokat a saját meg-
gyõzõdésükben soha nem bántott volna.
S ez az, amit vallásosságában félreértve,
netán félremagyarázva, liberalizmusnak
mondanak.

Devescovi Balázs: A hit megjelenései
Eötvös József szépprózai munkáiban.
A szerzõ számba veszi a hit, a vallásos-
ság meghatározó szerepét Eötvös prózai
mûveiben. Eötvösnek ifjú korában tett
vállalása, a keresztény eszmék történeté-
nek kiadása, végigkísérte egész életét, de
nagy erõfeszítései ellenére sem valósul-
hatott meg. Megállapítható, hogy Eötvös
szépirodalmi mûvei között egyfajta ösz-
szekötõ kapocs volt erõs hite. Népies 
elbeszéléseiben keresztény erkölcsi taní-
tásokat fogalmazott meg, hogy nemesítse
népe lelkét.

Szilágyi Márton: Gondviselés és törté-
nelem: a Magyarország 1514-ben világ-
képérõl. A szerzõ elemzi Eötvös József
elsõ regényének, A karthauzinak jelentõ-
ségét, amely egyben megalapozta a re-
gényírói mûvészetérõl kialakult képet is.
Részletes adatokat találunk ennek a re-
génynek a példányszámáról és olvasókö-
zönségérõl. A karthauzi szemléletéhez
közel áll Eötvös harmadik regénye,
melynek címe: Magyarország 1514-ben.
Mindkét regényében Eötvöst a történe-
lem és az egyén kapcsolata foglalkoztat-
ta, azaz arra kereste a választ, hogy törté-
nelem kiszámíthatatlan erõ-e vagy felfe-
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dezhetõ benne valamiféle értelem. Eöt-
vös keresztény szemléletének ad hangot
mindkét regényében, és hangsúlyozza a
történelemben megmutatkozó isteni aka-
rat kétségbevonhatatlanságát az általa
feltett kérdésre.

Velkey Ferenc: Tisztelt Ellenem – Ked-
ves Barátom: Eötvös és Széchenyi re-
formkori kapcsolata I. (A kezdetek a gróf
látószögében). Tanulságos, részletes ta-
nulmány, amely adalékokat közöl Szé-
chenyi és Eötvös kapcsolatának termé-
szetérõl, változásáról. A szerzõ pótolja 
a Széchenyi-biográfiákból hiányzó Eöt-
vös-képet, mégpedig Széchenyi felõl 
fordulva Eötvöshöz. Érdekes részleteket
tár fel a szerzõ Széchenyi és Eötvös kap-
csolattörténetérõl a rendelkezésre álló
források alapján (fõként Széchenyi kéz-
zel írott, cenzúrázott Naplója alapján).
Széchenyinek egyrészt kritikus volt a vé-
leménye Eötvös Ignácról, aki aktívan
részt vett az 1831 nyarán kitört koleralá-
zadás leverésében. Másrészt úgy tekintett
az Eötvös családra, mint azokra az
országbárókra, akik elszegényedtek és

ezért a hatalom kiszolgálói lettek. A ta-
nulmány szerzõje pontosítja az Eötvös-
irodalmat a kaszinótagság kérdésében.

Zlinszki János: Eötvös József, a kul-
tuszminiszter. Széchenyi István törekvé-
sét szem elõtt tartva Eötvös József a ma-
gyar nemzet felemelkedését sürgetõ fel-
adatnak tekintette az akkori viszonyok
között. 1868-ban született, népiskolai
közoktatásról szóló törvényében számos
elõremutató, európai viszonylatban is
korszerû elgondolását fogalmazta meg.
Ezek közül néhányat kiemel a szerzõ a
törvény szövegébõl, továbbá megfigyel-
hetõ a tervezetben, hogy Eötvös elképze-
lései fõként a hatékonyság elérésére irá-
nyultak a magyar közmûvelõdés terü-
letén.

Kormos József: Tudás és cselekvés:
Eötvös József társadalomfilozófiájáról a
vallással kapcsolatos intézkedések alap-
ján. A szerzõ áttekinti azokat a vallással
kapcsolatos törvényeket, amelyeket Eöt-
vös József miniszteri tevékenysége során
elfogadtak. Bepillantást nyerünk Eötvös
elméleti tudásába, abba, hogy milyen ha-
tások érték õt olvasmányain keresztül,
amelyek késõbb képessé tették arra, hogy
megalkothassa társadalomfilozófiai el-
méletét. Eötvös rendkívül mûvelt politi-
kusként és hívõ keresztényként nevezete-
sen három fõbb eszme megvalósítására 
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törekedett a gyakorlatban, melyek a kö-
vetkezõk voltak: szabadság, egyenlõség
és testvériség.

Gángó Gábor: Eötvös József tudo-
mányfelfogása. Gondolatébresztõ tanul-
mány, amely Eötvös természettudo-
mányokról vallott nézeteit foglalja össze
hitének relációjában. Eötvös nézeteit
alapvetõen politikusként fejtette ki, és
mellõzte a tudományos érvelést Gondo-
latok címû mûvében. Bizalmatlansággal
szemlélte a tudományos felfedezéseket,
amelyeknek nyugtalanító társadalmi kö-
vetkezményeire hívta fel a figyelmet, s
ezért mûvében a természet-megismerés
Newton felállította határainak áthágha-
tatlansága mellett szállt síkra.

Fazekas Csaba: Eötvös József ország-
gyûlési beszédei a vegyes házasságok
ügyérõl a reformkorban. A szerzõ bemu-
tatja a magyar liberalizmus egyházpoliti-
kai programját az 1830-as évek végén.
Jeles képviselõje e program megvalósítá-
sának Eötvös József, aki országgyûlési
felszólalásaiban kifejtette liberális néze-
teit a vegyes házasságokról és a reverzá-
lis megszüntetésérõl. A késõbb megjele-
nõ vallással kapcsolatos törvényekben
Eötvös alapelvként érvényesítette az egy-
házi felekezetek egyenrangúságát, és le-
szögezte, hogy azok azonos jogokkal és
kötelezettségekkel rendelkeznek. A szer-
zõ megállapítja, hogy Eötvös tevékenysé-
ge nagy hatással volt a korabeli egyház-
politikára, mivel a politikusok az 1890-es
években is gyakran hivatkoztak rá a par-
lamenti viták során.

Összességében a megjelent tanul-
mánykötetet jó szívvel ajánlom mind-
azok figyelmébe, akik érdeklõdnek e
nagyszerû író és politikus hittel kapcso-
latos nézetei iránt. ■
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