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I. Kitűzött kutatási feladatok, célok 

 

19. század utolsó harmadának antiklerikalizmusát ez idáig még nem vizsgálták átfogó igényű, 

fókuszált kutatások, így az antiklerikális röpiratokkal is mindössze érintőlegesen foglalkoztak 

a kutatók, elsősorban egy-egy nevesebb publicista irományaihoz nyúlva – holott az adott forrásbázis 

igen széles, ennek megfelelően egy kiterjedt diskurzustér feltérképezésére is remek lehetőséget en-

ged. Ahogy azt disszertációm címe is sugallja, az antiklerikalizmus tárgykörében egy alapjaiban dis-

kurzusközpontú, eszmetörténeti jellegű kutatást folytattam, amelynek fő célját az 1867-től 1895-ig 

terjedő, mintegy negyedszázadnyi időszak antiklerikális diskurzusterének feltérképezése jelentette, 

éspedig röpiratok alapján. Milyen tipikus interpretációk, sztereotípiák, toposzok, illetve milyen kulcs-

fogalmak adaptálása, felhasználása jellemezte a szóban forgó röpirat-irodalmat? Milyen jellegzetes 

érvelési stratégiák mentén foglaltak állást a szövegek az egyházpolitikai reformok mellett? És egyál-

talán: miféle eszmeiség talajáról, miféle szerzői pozícióból ostorozta az egyházat az a seregnyi egy-

házellenes élű kiadvány, amely a 19. század utolsó harmadában napvilágot látott?  

A feldolgozott források egyrészt az 1867-től 1875-ig terjedő periódusban, másrészt az 1890-től 

1895-ig zajló egyházpolitikai küzdelmek idején keletkeztek, vagyis a dualista korszak egyházügyileg 

legfeszültebb, mondhatni legforróbb éveiben. A század utolsó harmadát tárgyalva márpedig a hazai 

eszmetörténeti kutatások a fősodrú magyar politikai gondolkodás paradigmájának változására hívják 

fel a figyelmet. Ennek fényében érdemes volt figyelmet szentelni az antiklerikális diskurzustérben 

végbement színelváltozások tendenciájára. Erre a felhasznált kútfők időbeni szóródása jó lehetőséget 

teremtett. Itt figyelmem elsősorban a magyar nacionalizmus szempontjainak és a „nemzeti állam” 

víziójának erőteljesebb érvényesülésére irányult. Foglalkoztam továbbá az irományok protestantiz-

mushoz fűződő attitűdjeivel is, és részint ezzel összefüggésben górcső alá vettem, hogy a régi feleke-

zeti előítéletek, sztereotípiák vajon hogyan, mennyiben éltek tovább a 19. századi antiklerikális dis-

kurzustérben. Továbbá: a hosszú század egyházkritikája, ahogy azt dolgozatom is bizonyítani kívánja, 

alapjaiban transznacionális jellegű, emiatt mindvégig célom volt jelezni a feltárt eszmetörténeti je-

lenségek összeurópai analógiáit, beágyazottságát, hogy ezáltal egyetemes dimenzióban is elhelyez-

hető legyen a korszak magyarországi antiklerikális irodalma, amely a felvilágosodás nyomán kiforrt 

univerzális antikatolicizmus tipikus sajátosságait hordozta. 
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Kultúrharc retorikája – áll disszertációm címében, amely cím egyúttal hazai történeti források 

feldolgozását jelöli meg a dolgozat feladatául. Az idézett kifejezésnek viszont nemigen lelhetjük előz-

ményeit a magyar historiográfiában, ahol – a nemzeti törtélelem elbeszélésében – még a „kultúrharc” 

kifejezés polgárjoga is erősen kétséges. Fontosnak tartottam, hogy felvázoljam a „Kulturkampf” egyes 

értelmezési lehetőségeit, vagyis a szó ez idáig jellemző magyarországi használati módjait is. Egyrészt 

a hazai historiográfia fogalomhasználatának módjait vettem szemügyre, másrészt figyelmet fordítot-

tam a történeti források, főleg a sajtótermékek, illetve az országgyűlési polémiák kultúrharc-fogal-

maira is. Ezután volt célom prezentálni a kultúrharcnak egy olyasfajta, eszmetörténeti jellegű meg-

közelítésmódját, amely alapján a kultúrharc retorikáját, vagyis egy specifikus interpretációs sémát 

megragadva elemezhetjük az évszázad utolsó harmadának egyházpolitikai, illetve antiklerikális for-

rásbázisát, amelynek feldolgozása disszertációm középpontjában állt. 

 

II. Az anyaggyűjtés és feldolgozás módszere 

 

utatásom során a szövegek terjedelmétől függetlenül antiklerikális röpiratnak neveztem min-

den önálló füzet, illetve kötet formájában napvilágot látott agitatív célú kiadványt, amelynek 

célja (1) vagy a katolikus papság és egyház lejáratása, kompromittálása, (2) vagy olyan egyházpolitikai 

programok, elgondolások népszerűsítése volt, amelyek sérelmet jelentettek a klérusra nézve, mert-

hogy végső soron az egyház előjogainak, közjogi pozíciójának felszámolását, de legalábbis bizonyos 

fokú visszafogását javasolták. Felfogásom, ennek megfelelően fogalomhasználatom szerint az anti-

klerikalizmus tulajdonképp az antikatolicizmussal azonos. Kutatásom során a teljességre törekedtem, 

vagyis minden olyan általam ismert antiklerikális irományt felhasználtam, amely magyar szerző tol-

lából származott. Természetesen fordítások is kerültek a magyar könyvpiacra, ezekkel azonban nem 

foglalkoztam. A potenciális kútfők címeinek fellelésében elsősorban az Országos Széchényi Könyvtár, 

valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár interneten is hozzáférhető katalógusa volt segítségemre.  

A sajtóirodalmon belül jelen forráscsoport – vagyis a röpiratok – választása mellett szólt, hogy a pub-

licisták itt reflektáltabb, átgondoltabb módon, egyszersmind bővebb terjedelemben fejthették ki né-

zőpontjukat, programjukat, mint ahogy arra esetleg a napi sajtó hasábjain nyílt esélyük. Ez feltétlenül 

előnyösnek ígérkezett az eszmetörténeti vizsgálódás szempontjából. Jóllehet a röpiratok kulcsfogal-

mai, legfőbb interpretációi többnyire természetesen megegyeztek a hírlap-irodaloméival – amit több 

ízben is jeleztem –, itt jórészt komplexebb, kifejtettebb, az egyházi kérdések más-más szegmenseit 
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egyaránt érintő eszmefuttatások és javaslatok kerültek sajtó alá. Előfordult persze, hogy egy-egy röp-

iratot részben vagy egészben folyóiratok is publikáltak. A dolgozatomban felhasznált források több, 

mint fele ráadásul olyan röpirat, amely eleddig még említést sem nyert a tudományos feldolgozások, 

tanulmányok oldalin, vagyis részben teljesen feldolgozatlan, ismeretlen kútfők sorait citáltam.  

Dolgozatomban feltártam az antiklerikális röpiratok sajátos szótárát, illetve körüljártam a fon-

tosabb kulcsfogalmak – vagyis: kulcsszavak – jelentéstartományait, ami magára a nyelvre fordította 

a figyelmet. A politika Magyarországon (is) használt alapnyelveire például a 18. század végét, illetve 

a 19. század elejét vizsgálva immár jól rávilágított a hazai eszmetörténeti irodalom, jómagam pedig 

úgy gondolom – s így disszertációmban is amellett érveltem –, hogy az általam feldolgozott szöveg-

világ fogalmi hálója a 19. század utolsó harmadában egy szintúgy viszonylag egységes, láthatólag 

kompakt nyelvet képezett. Ennek megfelelően, jóllehet minden esetben célom volt jelezni egy-egy 

szerző látásmódjának sajátosságait is, elemzéseim elsősorban a tipikus, azaz a transztextuális jegyek, 

fogalmak, gondolati közhelyek és vándortémák feltárására fókuszáltak. Vizsgálatom azonban a tárgy 

komplexitásából kifolyólag nem összpontosult kizárólag a fogalomtörténeti vizsgálatra, hiszen a téma 

lényegi részét képezte egyebek mellett az egyházpolitikai elképzelések elemzése is. A felvázolt reform-

programok eszmetörténeti hátterét is vizsgáltam, mivel az eszmetörténész – véleményem szerint – 

ez ügyben nem elégedhet meg pusztán a liberalizmus univerzális, egyúttal némileg lényegleplező 

címkéjének feltűntetésével. Szemügyre vettem tehát, hogy a liberalizmus milyenfajta változatai rej-

lettek a felkarolt koncepciók mögött. Itt Szabó Miklós ismert, a hazai eszmetörténet-írás műhelyeiben 

elfogadott liberalizmus-tipológiáját használtam (klasszikus, kontinentális és modern liberalizmus). 

Kutatásom módszertana folytán nem esemény-, illetve egyháztörténeti szempontok, megfon-

tolások mentén érveltem a „kultúrharc” fogalmának a 19. századi magyar história narratívájába való 

határozottabb, bátrabb befogadása mellett, hanem egy eszmetörténeti jellegű, vagyis a politikai dis-

kurzusok vizsgálatára alapozott értelmezési lehetőséget prezentáltam. Így a kultúrharc retorikájáról 

írtam, hogy egy olyan interpretációs sémára hívjam fel a figyelmet, amely sajátos érvelésmódjával, 

frazeológiájával és toposzaival átjárja az 1867 után fellángolt egyházügyi viták antiklerikális irodalmi 

örökségét. Kultúrharc retorikájának azt a tipikus interpretációs sémát neveztem, amely az egyház-

politikai diskurzusok középpontjába az ultramontánnak bélyegzett egyházi hatalom és az állam har-

cát helyezi – a harc tétjét az állami szuverenitásban jelölve meg –; szembehelyezi egymással az állam-

polgári-nemzeti, illetve az egyház iránti lojalitást; az egyháznak állam- és társadalomveszélyes célokat 

tulajdonít; és mindennek megfelelően államvédelmi, néha egyenesen etatista szempontok mentén 
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érvel az egyház befolyását felszámolni, de legalábbis visszafogni hivatott reformok mellett. A kultúr-

harc retorikájának főbb jellemzője továbbá, hogy háborús hasonlatok, fegyver-metaforák is rendre 

feltűnnek a szövegek nyelvezetében, amelyek a harcot valóságos háborúvá avanzsálják az antikleri-

kális iratok lapjain. Jelen interpretációs keretek már a német Kulturkampf nyitánya előtt kiforrtak, 

hogy aztán dominánssá, mondhatni jellegadóvá váljanak a dualista korszak politikai sajtójában, így 

például röpirataiban is, vagyis a források azon csoportjában, amely kutatásom középpontjában állt. 

 

III. Eredmények összegzése 

 

olgozatom primer forrásául 27 hosszabb-rövidebb terjedelmű antiklerikális röpiratot vizsgál-

tam, amely forrásállomány összesen 17 szerző munkáját foglalta magába. Kútfőim jelentős 

része mindezidáig nem szerepelt tudományos művek bibliográfiájában, vagyis egy számottevő há-

nyadában feltáratlan forráscsoportot tanulmányoztam. Miután a dualista éra egyházellenes eszmevi-

lágát eleddig nem vizsgálták hasonló, átfogó igényű s a röpirat-irodalomra irányuló kutatások, ere-

deti célomnál fogva figyelmem elsősorban nem egyes szövegek egyediségére, így például nem egy-

egy szerző érvelésmódjának specifikus jegyeire összpontosult, hanem az antiklerikális diskurzustér 

egészére figyelve törekedtem feltérképezni a feldolgozott szövegvilág sajátos fogalmi hálóját, toposz-

világát, jellegzetes érvskáláját s általában azt a felfogásmódot, amely a vizsgált szövegek mögött rej-

lett. Elemzésem egy további céllal is kiegészült: mégpedig egy lehetséges – és hazai viszonylatban is 

érvényes – Kulturkampf-interpretáció felvázolásának a céljával, ez pedig elemzésemnek, dolgozatom 

struktúrájának is irányt szabott. Ennek megfelelően fogtam ugyanis a kulcsfogalmak (mint például: 

„ultramontanismus”, „absolutismus”, „papi kaszt” stb.), illetve az elemzett szövegekre jellemző egyéb 

ismertetőjegyek – reményeim szerint hiánypótló jellegű – rendszerezésébe. 

A disszertációm címében is szereplő interpretációs séma, a kultúrharc retorikája, amely a du-

alista korszak hajnalától fogva egészen az 1894/95-ös egyházpolitikai törvények elfogadásáig átjárta 

az egyházellenes röpiratok oldalait, jócskán hozzájárult az antiklerikális diskurzustér kohéziójához – 

még úgy is, hogy nem bírt valamennyi irományban azonos fajsúllyal. A kultúrharcos diskurzusok 

középpontjában az államszuverenitás, illetve az állam függetlenségére nézve veszélyesnek ítélt 

ultramontanizmus oppozíciója állt, ezzel együtt az állampolgári-nemzeti, illetve az egyházi lojalitás-

hierarchiák problémája. A társadalom, egyúttal a modern, népszuverenitásra alapozott állam felol-

dozása a klerikális befolyás alól olyan elsőrangú célt jelentett az irományok elváráshorizontján, amely 
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az egyházi ügyek majd’ minden részproblémájának interpretálására rányomta bélyegét: a házasság-

jogi reformtól fogva a cölibátus vagy éppen szerzetesség eltörlésén át egészen például a népiskolák 

ügyéig befolyásolta az egyes témák tárgyalásmódját. A diskurzusok folyton-folyvást az egyházi befo-

lyás, vagyis a „papuralom” felszámolásának lehetőségei körül forogtak. A publicisták interpretációja, 

amely szerint az ultramontán egyház és a szuverén állam nem férnek meg egymás mellett, merthogy 

éles elvi ellentétben állnak egymással, lényegében megfelelt a porosz–német Kulturkampf fősodrú 

ideológiájának is. Ebből is kifolyólag a feldolgozott antiklerikális röpiratok alapján megállapítottam, 

hogy eszmetörténeti nézőpontból mérlegelve – a kultúrharc retorikáját szemlélve – a Kulturkampf 

hazai feltűnéséhez nem férhet kétség. (Láttuk viszont, hogy a mérsékeltebb reformok és enyhébb 

lefolyású konfliktusok miatt mind a kortársi álláspontok, mind pedig a történészi reflexiók eltérően 

ítélték meg, hogy zajlott-e egyáltalán „kultúrharc” a 19. századi-századvégi Magyarországon. Jóma-

gam eszmetörténetileg értelmezve beszélek kultúrharcról, a kultúrharc retorikájáról, ennek megfe-

lelően az egyház- és politikatörténeti megközelítések egyikével sem polemizáltam disszertációmban.) 

Ugyanazok az Európa-szerte elterjedt népszerű egyházellenes elgondolások tehát, amelyek pél-

dául a porosz-német Kulturkampf törvényhozását is inspirálták, befogadásra, talajra találtak Magyar-

országon is, függetlenül attól, hogy végrehajtásuk, tehát az antiklerikális – mint például jezsuita- és 

szerzetesellenes – politikai gyakorlatok magyar földön már nem jutottak érvényre. A feldolgozott ha-

zai irományok azonban maguk is erélyes és preventív jellegű fellépést sürgettek az államra és a tár-

sadalomra nézve egyaránt veszélyforrásnak tartott egyházzal szemben, egyház és állam viszonyának 

pedig olyasfajta rendezését preferálták, amely a szférák klasszikusan liberális szellemű szétválasztása 

helyett az államhatalom egyház felett bírt széles jogait, szupremáciáját garantálta, egyúttal megerő-

sítette volna. Ezt példázhatja, hogy még a cölibátus eltörlését is a világi hatalom feladatául jegyezték. 

Az idézett szerzők felfogásrendjének hátterében tehát igen erősen felsejlett a felvilágosult abszolutiz-

mus, a jozefinizmus hagyománya, annak hatása. Így liberalizmusuk is a „felvilágosult despotizmus” 

örökségében gyökerező kontinentális liberalizmus volt, amely a klasszikus liberalizmus „éjjeliőr ál-

lam” ideájával szemben jóval államelvűbb felfogásmóddal járt együtt. 

Mindemellett a magyar antiklerikális diskurzusok bizonyos fokú áthangolódására is próbáltam 

rávilágítani, hiszen az 1870-es évek első felének feszültségeitől az 1890-es évek egyházpolitikai küz-

delmeiig eltelt évek megítélésem szerint a röpiratok lapjain is látványos nyomot hagytak. Érvek szint-

jén – maguk mögé utalva a felvilágosodás univerzális jelszavait – immár az egységes magyar nemzet 

felépítésének nacionalista jellegű szempontjai léptek előtérbe. A „nemzeti állam” újólag színre lépett 
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ideája, valamint általában a magyar nacionalizmus célhorizontja a polgári házasság vitáját éppen úgy 

befolyásolta, áthangolta, mint például az erős felekezeti kötődések és identitások negatív előjelű meg-

ítélését is. Emellett egyes idézett szerzők az ultramontanizmus ügyét próbálták mind’ jobban össze-

fűzni az „irredenta” nemzetiségek aspirációival. Ezáltal az egyházellenes beszélők – a diskurzusok 

szintjén legalábbis – megteremtették a hazai csatározások nemzeti-nemzetiségi dimenzióját is, ami 

egy újabb fontos analógiát jelent a német és a magyar kultúrharcok relációjában.  

A 19. századi eszmetörténetileg felfogott Kulturkampf fősodrú ideológiáját vizsgálva figyelmet 

szenteltem a régebbi eredetű, felekezeti jellegű sztereotípiák továbbélésre és továbbformálódására is. 

A felekezeti előítéletek továbbéltek ugyan, de immár teljesen függetlenedtek a vallásfelekezeti háttér-

től: a protestantizmus feltételezett esszenciájának eszményi értelmezése, a reformáció pozitív előjelű 

megítélése vagy éppen bizonyos évszázados protestáns sérelmek felemlegetése a református, illetve 

a katolikus felekezetű szerzők pamfletjeit egyformán jellemezte. Az antiklerikális publicisták – libe-

rális és nacionalista értékrendjük talajáról – szívesen fordultak a protestánsok példájához, merthogy 

szerintük a protestantizmus jól, de legalábbis jobban megfelelt a liberális, egyszersmind a nemzeti-

nemzetállami fejlődésnek, mint a katolicizmus, amely fennálló formájában s főleg ultramontán ten-

denciájával felfogásuk szerint nemigen fért meg sem a modern nemzetállammal, sem a polgári társ-

dalom értékhorizontjával. Mindez persze teljesen beágyazódott a 19. század szellemi jelenségvilágába: 

így más kutatók másfajta források alapján is hasonló megállapításokra jutottak a felekezeti kötődések 

másodlagossá válását tárgyalva. 

A feltérképezett diskurzustérben emellett előtérbe kerültek a 18. század, vagyis a felvilágosodás 

katolicizmus-kritikájának tipikus jegyei, ennek megfelelően azok a laicizált elgondolások is, amelyek 

a 19. századra jellemző szekularizációs projektek – egyúttal az európai civilizációra jellemző, szélesebb 

értelemben vett kultúrharcok – ideológiai alapjaiul, forrásaiul szolgáltak. Az eszmetörténetileg értel-

mezett Kulturkampfról írva konstatálhatjuk, hogy a „fény százada”, a 18. század nem csupán annyi-

ban bizonyult releváns előtörténetnek, hogy a francia bölcselők is megkérdőjelezték az egyház régi 

tekintélyét, tradicionális, vallási-teológiai világszemléletét, és jócskán megtépázták a katolikus klérus 

reputációját. Sőt nem pusztán bizonyos átfogóbb szellemtörténeti folyamatok, a tágabban felfogott 

szekularizációs erőfeszítések egyik eredője, fontos előzménye volt a felvilágosodás. A 18. századi fel-

világosult eszmevilág és irodalom hatása ugyanis jóval erősebbnek és közvetlenebbnek tűnik ennél. 

A vallás-interpretációk terén például a felvilágosult irodalom hatása roppant látványosnak bizonyult, 
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a racionalizált, deista jellegű és dogmamentes vallás ideája ugyanis egyenesen a filozófusok műhelye-

iből eredt, ahogy a laicizált Jézus-értelmezések hátterében is ott rejlett a felvilágosodás racionalista 

hagyománya. Ráadásul az antiklerikális dokumentumok oldalain további olyan programok és érvelési 

sémák, toposzok – mint például a baglyos, illetve denevéres toposzok – is rendre főszerepet játszot-

tak, amelyek szintúgy a felvilágosodás koráig nyúltak vissza, s az új filozófia gondolatvilágából ha-

gyományozódtak tovább a 19. századi kultúrharcos irodalomra. 

Figyelmet szenteltem az antiklerikális iratok egy több szempontból is specifikus csoportjára, 

vagyis azokra az antijezsuita vitairatokra is, amelyek az 1870-es évek első felében kerültek sajtó alá, 

hogy a német Kulturkampf jezsuitaellenes kampányának hatásától sem függetlenül a hazai jezsuiták 

száműzése mellett érveljenek. A diskurzusok történeti folytonossága itt igen látványosnak bizonyult: 

a kora dualista korszak jezsuitaellenes irodalma az antijezsuitizmus százados hagyományából sarjadt. 

A jezsuiták ellen tollat ragadva tehát a szerzők leporolták a régi idők vádiratait, vagyis újraszövegez-

ték a rend ellen fellépett elődjeik jellegzetes s az emberöltők sorjában mondhatni bejáratott vádjait, 

előítéleteit, sztereotípiáit. Ahogy az általános antiklerikális vitairatok, úgy az antijezsuita disputák 

programjai is túlhágtak a liberális szabadságjogok határain, amennyiben a társaságban történetileg 

igazolt veszélyforrást azonosítva nem represszív, hanem olyan, preventív jellegű törvényszerzést sür-

gettek, amely a rendtől lényegében megtagadta volna azt a szabadságot, amelyet a liberális elvek 

szellemében – egyéb személyek, illetve egyesületek esetében – többnyire maguk a jezsuitaellenes 

szerzők is helyeseltek. Itt is azt láthatjuk tehát, hogy az antiklerikális iratok lapjain nemigen, legfel-

jebb a jelszavak szintjén érvényesült a „szabad egyház a szabad államban”-féle alapvetés, merthogy 

programjaikban olyasféle elképzelések kerültek előtérbe, amelyek jóval inkább az abszolutista rend-

szerek felfogásrendjét idézték. Ezt sem tekinthetjük persze valamifajta magyar specifikumnak. 

Mindvégig utaltam a feltárt sztereotípiák, toposzok, gondolati pozíciók lehetséges egyetemes 

eszmetörténeti, vagyis transznacionális szövegösszefüggéseire, a hazai publicisták eszmevilágának 

összeurópai beágyazottságára. Forrásaim művelt, többnyire jogi vagy bölcsészeti, esetleg teológiai 

végzettségű szerzőgárdája ugyanis jártas volt az európai irodalomban, 18. századi vagy a francia fel-

világosodás által (is) inspirált 19. századi művek, illetve szerzők sokaságára hivatkoztak, ahogy azt 

például az antijezsuita vitairatok oldalain citált kútfők is visszaigazolják. A távolabbi francia szellemi 

előzmények mellett a német transzfer különösen fontos szerepet játszott. A háborús hadviselés me-

taforáitól fogva egészen Kelet és a „hottentották” emlegetéséig az irományok számos tanújelét adják 

a német disputák hatásának. Az egyház német és magyar ellenfelei tehát nem csupán látásmódjuk 
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főbb, általánosabb jegyeiben mutatnak hasonlóságot (pl. állami szuverenitás vs. ultramontanizmus), 

hanem érvelésmódjuk részleteiben, így a felhasznált toposzok szintjén is analógiák sorát azonosít-

hatjuk. Ráadásul a hazai antiklerikális agitátorok amellett, hogy külföldi írások interpretációit adap-

tálták, az európai politikai gyakorlatokat is éberen figyelték, ennek megfelelően a nemzetközi prece-

densek is hivatkozási alapul szolgáltak náluk. 

Az eszmetörténeti mező század eleji átrendeződésével új korszak nyílt a hazai antiklerikalizmus 

történetében. Míg a 19. század utolsó harmadában született szövegek – s ezt részletesen érintettem – 

jellemzően nem ateista-materialista alapállásból ostorozták az egyházat, a 20. század eleje táján már 

az ateizmus tábora is egyre inkább kilépett a napfényre. Ennek témájával, a polgári radikálisok, illetve 

a szocialista mozgalmak 20. század eleji valláskritikájával viszont értekezésem már nem foglalkozott.  

A közös nyelv, közös gondolati közhelyek és egyéb jellegzetes sémák mellett a szövegek termé-

szetesen nem mindenben egyeztek egymással, a publicisták sajátos ismertetőjegyeire viszont itt alig-

alig jutott figyelem. Előrepillantva azonban – a korabeli hazai antiklerikalizmus általános természet-

rajzának felvázolásával – reményeim szerint dolgozatom jó támpontot, hasznos viszonyítási pontot 

nyújthat az olyan jövőbeni kutatások számára, amelyek immár egy-egy szerző, illetve iromány spe-

cifikus karakterjegyeit kívánják vizsgálni. 
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