BESZÁMOLÓ
Tóth Krisztina doktori (PhD) disszertációjának
nyilvános védése
2013. május 13-án hétfőn rendezték meg Piliscsabán, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán TÓTH
KRISZTINA doktori védését, melynek végén a bírálóbizottság százszázalékos
pontszámmal, a titkos szavazást követően támogatásáról biztosította a
jelöltet, indítványozva részére a doktori cím odaítélését. A bizottság elnöke
Rev. TÖRÖK JÓZSEF egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar), titkára GUITMAN BARNABÁS egyetemi adjunktus (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar),
az opponensek SZABÓ CSABA igazgató (Bécsi Magyar Történeti Intézet) és
Rev. GÁRDONYI MÁTÉ főiskolai tanár (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola), további bizottsági tagok SZOVÁK KORNÉL egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)
valamint BALOGH MARGIT tudományos főmunkatárs (Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet) voltak.
A jelölt 1985-ben született Szombathelyen; szülővárosában, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történész diplomát. Ugyanitt, az egyetem Történettudományi Doktori
Iskolájának doktorjelöltjeként védte meg ez alkalommal A szombathelyi
egyházmegye (1936-1944). Grősz József szombathelyi egyházkormányzása című disszertációját, melynek témavezetője TUSOR PÉTER egyetemi docens volt. Több nemzetközi és hazai konferencián is adott már elő. 2011ben pedig a Pápai Történettudományi Bizottság kezdeményezésére megindított, a II. Vatikáni Zsinaton részt vevő zsinati atyákra vonatkozó dokumentumok kutatását felölelő projekt magyarországi koordinátora lett.
Jelenleg a 2012. július 1-től megalakult Magyar Tudományos Akadémia –
Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoportjának tagjaként végez kutatásokat (korábban Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport) magyar és külföldi levéltárakban.
Disszertációjában is egyaránt nagyszámban használt fel hazai és vatikáni
forrásanyagot.
Mind az opponensek, mind pedig a témavezető kiemelte a jelölt diszszertációja kapcsán, hogy munkájában, módszereiben Tóth Krisztina követte a Vanyó Tihamér bencés történész által még a harmincas években
kialakított egyháztörténet-írási elveket. Vanyó óta ő az első, aki ezt alkalmazta. A bírálók kiemelték a munka minden lényeges részletre történő
kitérését. Szabó Csaba külön is méltatta a disszertáció függelékét, ami,
ugyan nem törzsrésze a munkának, de az ebben található dokumentumok
miatt rendkívül érdekes, értékes és hasznos része annak. A doktorjelölt
írásában külön figyelmet szentelt Grősz József Szombathelyre kerülése
miértjének, gróf Mikes János püspök lemondása körülményeinek. Vizsgálta a rossz gazdasági állapotban átvett Szombathelyi Egyházmegyének
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Grősz által először apostoli kormányzói minőségben tett konszolidációs
lépéseit, illetve a püspökség területén történő változásokat a tárgyalt időszakban. A védés alkalmával Rev. Török József elnök és Balogh Margit
külön kitért a Grősz József és Pehm (Mindszenty) József személyiségében
való hasonlóságokra és különbözőségekre. Rev. Gárdonyi Máté és Szabó
Csaba opponensek egyaránt javasolták a disszertáció könyv formájában
történő publikálását, mely a korszakkal, illetve Grősz személyével foglalkozó kutatók számára lényeges szakirodalmi alapként szolgálhat, segítve
munkájukat a még széleskörűbb tájékozódásban.
(ism.: Sági György)

