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KÖSZÖNTŐ

 
Ez a könyv, amelyet kezében tart az olvasó, minden egyháztörténelem iránt 
érdeklődő számára különlegesen értékes kötet, hiszen olyan időszakot tárgyal, 
amelyről eddig kevés átfogó publikáció látott  napvilágot. Öt egri püspök – 
Szegedy Ferenc Lénárd, Bársony György, Pálff y Ferdinánd, Korompay Péter, 
Fenesy György – korszakát öleli át. Tudományos alapossággal betekintést en-
ged e kor rendkívül izgalmas, ugyanakkor meglehetősen zavaros viszonyai 
közé, ahol a püspököknek nemcsak a török utáni időszak újjászervezésével kel-
lett  megbirkózniuk, hanem a reformáció térhódítására is választ kellett  adniuk.

A török uralom idején az egri püspökök a felvidéki Jászóról, illetve Kas-
sáról kormányozták az egyházmegyét, amely ma is Magyarország legkiter-
jedtebb egyházi közigazgatási területe, 800 éven át pedig egy mai magyar-
országnyi területet jelentett . Ha a térképre tekintünk, azonnal feltűnik, hogy 
az egyházmegye központja a kormányzás szempontjából nem volt optimá-
lis helyen. Ráadásul a hivatások száma is rendkívüli módon lecsökkent az 
állandó háborús viszonyok miatt . Az utak állapota és a kommunikációs lehe-
tőségek csekély volta szintén nem kedvezett  a központi irányításnak. Ezek a 
tények mind hozzájárulhatt ak ahhoz, hogy az egyházmegye híveinek jelentős 
része a hitújításban látt a a megoldást az egyház gondjaira.

Mindezen nehézségek ellenére mégis sikerült elérni, hogy Eger felszaba-
duljon a török iga alól, és ezzel megnyílt a lehetőség a következő püspök, 
Telekesy István hazaköltözése előtt , a város pedig lassan visszanyerte régi 
fényét püspöki székhelyként is.

Mihalik Béla Vilmos nemcsak a szakirodalomban jártas történész, hanem 
olyan fi atal tudós, aki többéves, alapos levéltári kutató munka után készített e 
el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészett  udományi Karán doktori 
disszertációját, amelyből a kötet készült. Külön öröm számomra, hogy olyan 
témát választott , amely az egri egyházmegye történetének egyik leg izgal-
masabb szakasza. Az általa bemutatott  rendkívüli nehézségekkel terhelt kor és 
az abban élt emberek munkálkodása, kitartása, példamutatása ma is cselekvés-
re sarkall az evangélium megélésében és hirdetésében.
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