
debreceni Szent László Domonkos Plébánia és az
MTA Területi Bizottság Vallástudományi és Teo-
lógiai Munkabizottsága is szervezett konferenciát
2016. május 20-án Domonkos szentek és szent helyek
címmel az MTA Debreceni Területi Bizottság szék-
házában. A konferenciát Hodossy-Takács Előd, az
MTA Területi Bizottságának főtitkára, Bosák Nán-
dor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyu-
galmazott megyéspüspöke és Górski Jacek, a deb-
receni Szent László Plébánia plébános-házfőnöke
köszöntötte, Barna Ferenc Máté vikárius nyitotta
meg és Szabadi István docens zárta. A Barta János,
illetve Orosz István professor emeritus által elnö-
költ első és második ülésen négy-négy előadás
hangzott el. Az előszóból, a köszöntő és megnyi-
tó beszédből, valamint az előadások tanulmánnyá
átdolgozott változatából látott napvilágot a kon-
ferenciával azonos című tanulmánykötet. A könyv
borítóját a soproni Szent Júdás Tádé-templom do-
 monkos címerpajzsa díszíti.

Havas Lászlóné, a konferencia szervezője elő-
szavában a konferencia előadásainak, illetve a
kötet tanulmányainak ismertetését adja. Bosák
Nándor püspöki köszöntőjében a Szent Domonkos
Rend egykori és mai hivatását a teremtett világ és
az ember igazsága szolgálatában jelölte meg. Bar-
na Ferenc Máté domonkos tartományfőnöki meg-
nyitó beszédében a rend sajátosságai közül a pré-
dikáció központi jellegűvé tételét emelte ki.
Tanulmányában Orosz István ismerteti Nagy Szent
Albert (Albertus Magnus) életrajzát, összegzi élet-
művét, és a 13. századi Európa művelődéstörténeti,
tudománytörténeti kontextusába helyezi azt.
Maróth Miklós vázolja Aquinói Szent Tamás Sum-
ma Theologica című műve keletkezésének hátterét.
Szent Tamás módszerét az európai és arab szerzők,
filozófusok ismert gondolatainak csoportosításá-
val és ütköztetésével jellemzi, ezáltal a művet fi-
lozófiai szöveggyűjteményként, a teológia didak-
tikus kézikönyveként határozza meg. Deák Viktória
Hedvig Szent Margit Szent Domonkos rendhez fű-
ződő viszonyának egyes szempontjaira mutat rá.
Rávilágít Szent Margit életének két fő helyszíne, a
veszprémi Szent Katalin-kolostor és a Nyulak-
szigeti, Szűz Mária tiszteletére emelt kolostor do-
mon kos rendhez fűződő kapcsolatára. Szent Mar-
git vallá sossága gyökereiként a begina mozgalom,
a domonkos lelkiség és a laikus vallásgyakorlat hár-
masát nevezi meg. Földvári Katalin tanulmánya
Puskely Mária Árpádházi Boldog Erzsébet. A tössi
domon kos nővérek és a XIV. századi misztika című köny-
 vének ismertetése. A kötet jelentőségét a recenzió
az Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló magyaror-
szági szakirodalom és a források szűkösségével tá-
masztja alá. Lupescu Makó Mária gazdagon illuszt -
rált tanulmánya a Szent Domonkos Rend középkori
erdélyi megtelepedésének jellemzőiről ad számot.

Vázolja Erdély 12–13. századi szerzetesi struktúráját.
Részletesen elemzi a domonkosok időbeli, térbe-
li, adminisztratív-kormányzati és tevékenységi
szerveződését. A tanulmány domonkos szerzete-
si körképpel és az erdélyi domonkos kolostorok
jelentőségének méltatásával zárul. Barna Gábor
Mar git szentté avatása hétszáz évnyi sikertelen-
ségének, majd 20. századi sikerének okait tárja fel.
Margit 13–19. századi kultusztörténetét átfogó, a 20.
századit részletező igénnyel tekinti át. A szentté
avatás sikerességét a folyamat egyes állomásainak
ismertetése révén ábrázolja, kultúrtörténeti, társa-
dalomtörténeti, politikatörténeti tényezők krono-
logikus áttekintését adva. Feltárja Margit alakjának
a 20. század első felére jellemző értelmezéseit. Ta-
nulmányát jelentős képgyűjtemény gazdagítja.
Slíz Mariann Szent Domonkos és Szent Margit kul-
tuszának a magyarországi személy- és település-
név-adásra gyakorolt hatásáról értekezik. Ismerteti
a Domonkos és Margit keresztnév középkori vál-
tozatait, valamint napjainkig mért gyakoriságát.
Megállapítja, hogy a szentkultuszok személynév-
adásra gyakorolt hatása jelentős, családnevek ese-
tében a hatás nem egyértelmű, a helynevek eseté-
ben pedig csekély mértékű. M. Nagy Ilona és Boda
István Károly kötetzáró tanulmánya az általuk fej-
lesztett, a Margit-legenda (Szent Margit élete, 1510).
A magyar legenda és latin forrásai címet viselő, a
Debreceni Egyetem portálján szabadon elérhető
és folyamatos bővítés alatt álló honlapot, illetve
adatbázist, azok tartalmát, újdonságjellegét és cél-
ját mutatja be (http://deba.unideb.hu/deba/Mar-
git-legenda_Szent_Margit_elete_1510/; hozzáfé-
rés: 2018.03.28.).

A felettébb színvonalas tanulmánykötetet jó
szívvel ajánlom a szélesebb tudós közönség és
könnyen érthető nyelvezete miatt egyúttal az ér-
deklődő nagyközönség figyelmébe is. (Szerk.
Kálny Beatrix; Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai
és Ókortörténeti Tanszék, Debrecen, 2017)

FORGÁCS HAJNALKA

MIZERA TAMÁS — NAGY ANDOR
— VERÓK ATTILA (SZERK.): 
A KÖNYVKIADÓ EGRI LÍCEUM
Történet és kiadványjegyzék I–II.

2017-ben hiánypótló kötet jelent meg a Kossuth
Kiadó és az Eszterházy Károly Egyetem közös gon-
dozásában A könyvkiadó egri Líceum. Történet és ki-
adványjegyzék címmel. Az I. kötet (1755–1852) bib-
liográfiáját és tanulmányait Monok István, míg a
II. kötetben (1853–1949) szereplő kiadványjegyzé-
ket Löffler Erzsébet előszava vezeti be. Monok Ist-
ván leírja, hogy a magyarországi arisztokrata csa-
ládokból kikerülő katolikus egyházfők felismerték,
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a katolikus összetartásnak, műveltségnek megtartó
ereje van a mindenkori megosztó érdekviszonyok
között. A főpapok értették, hogy intézményrend-
szerre van szükségük ahhoz, hogy képviselni tud-
ják a katolikus értékrendszert — iskolákról, egye-
temekről álmodtak. Löffler Erzsébet előszavában
nem a magyarországi művelődéstörténetbe ágyaz-
za a kiadványjegyzéket, hanem a magyarországi
nyomdatörténetet annak tágabb kontextusába, az
európai könyvkultúrába, különös tekintettel a re-
formáció és a katolikus megújulás tanintézmé-
nyeinek környezetébe helyezi. A két vaskos köte-
tet az Esterhazyanum Kutatócsoport tagjai, Mizera
Tamás, Nagy Andor és Verók Attila szerkesztette,
s az első kötet bibliográfiáját az ő kitűnő tanulmá-
nyaik előzik meg.

Írásaik mintegy reflektálnak az előszavakra: az
egri Líceum nyomdászata valóban elválaszthatat-
lanul kötődött a katolikus egyház magyarországi in-
tézményrendszeréhez, másrészt elkülöníthetetlenül
kapcsolódott az európai műveltséghez is. Löffler Er-
zsébet azt a történelmi pillanatot említi, amikor Hess
András hazatért Rómából, hogy Hunyadi Mátyás
reneszánsz udvarában nyomdát alapítson. Verók At-
tila és Nagy Andor tanulmányaiból megtudjuk, az
egri nyomda története is azzal vette kezdetét, hogy
Barkóczy Ferenc püspök hívására Franz Anton Ro -
yer nyomdász Egerbe érkezett. A pozsonyi nyom-
dászdinasztia leszármazottja Egert az észak-ma-
gyarországi régió szellemi központjává építő, az Egri
Papnevelő Intézet papnevelését megreformáló, a ka-
tolikus egyetemről gondolkodó Barkóczyt még
pozsonyi kanonokként ismerte meg, majd 1761-ben,
mikor az egri püspök elnyerte az esztergomi érse-
ki széket, Esztergomba is követte. Barkóczy olyan
nagy befolyással rendelkezett, hogy amíg 1760-ban
Mária Terézia ki nem állította a szabadalomlevelet,
Royer királyi engedély nélkül is biztonságban dol-
gozhatott nyomdájában szeretett püspöke mel-
lett. A Líceum nyomdája 1766-tól a Püspöki Isko-
lához csatoltan, egyházmegyei tulajdonként
működött 1949-ig, az államosításig.

A nyomdából kikerült kiadványoknak ez a két
vaskos kötet az első feldolgozása. A korszak best-
sellereit jelentő imádságos könyveken kívül más,
országos népszerűséget szerző nyomtatványok is
származtak innen, például Giuseppe Maria Prola
Örök élet napja a boldog halál órája című elmélkedé-
sének első magyar kiadása, melyet Rusvai Lőrinc
ferences minorita fordításában jelentettek meg
Egerben először 1756-ban, majd 1757-ben. Verók At-
tila jelzi tanulmányában, hogy a mű olyan népszerű
volt, hogy az 1780-as évek végén Kolozsváron újabb
kiadást is megért. Érdekesség, hogy ez a mű még
egy egri kiadással rendelkezik 1782-ből, mely ép-
pen nem szerepel jelen kiadványjegyzékben; ez a
kiadás az Országos Széchenyi Könyvtár kataló-
gusában fellelhető. Verók Attila erre a nehézségre

hivatkozva fogalmazza meg, hogy segítene a lis-
ta teljessé tételében, ha megtörténhetne a nagy
könyvtári állományok összevetése. Nagy Andor, aki
tanulmányában statisztikai adatok mentén vizsgálja
az egri Líceum tevékenységét, közli az adatot, hogy
a teljes kiadványjegyzék összesen 3925 darab ki-
adványt foglal magába, melyek között az elsődle-
ges célként megfogalmazott katolikus hitvédelmi
dokumentumokon túl teológiai művek, különbö-
ző tudományterületi munkák (jog-, irodalom-,
történelem-, filozófia, matematika-, orvos tudo-
mányi), erkölcstanok, egyházmegyei körlevelek stb.
is találhatók. Nemcsak tudományos munkákat ad-
tak ki azonban, hanem a szépirodalmi olvasói igé-
nyeket is kielégítettek. Nagy Andor tanulmányá-
ban olyan érdekes egyháztörténeti adatokat ábrázol
remek diagramokon, mint a líceumi nyomda ki-
adványainak száma és nyelvi megoszlása. Sta-
tisztikai elemzése a főpapok könyvkiadási tevé-
kenységét hivatali idejük szerint vizsgálja. Nagy
Andortól tudható meg, hogy „Samassa József
(1828–1912) 39 évig tartó érseksége idején érte el
a legmagasabb átlagos kiadványszámot (40 db) a
nyomda”. (46.) Mizera Tamás tanulmánya a kiad-
ványjegyzék tankönyveit és alkalmi nyomtatványait
elemzi a két Ratio Educationis felől. Habár Mizera
Tamás tanulmányában inkább az 1755–1852 köz-
ti nyomtatványokra fókuszál, szeretném az olva-
sók figyelmét az 1853–1949 közti kiadványjegy-
zékből a 2113. számú dokumentumra irányítani:
Charles-René de Montalembert Magyar Szent Er-
zsébet thüringiai hercegnő története 1207–1231 című
kiadványát a Pesti Növendékpapság Magyar Egy-
házirodalmi Iskolája fordította le, és 1862-ben jelent
meg Egerben. A szép téma mellett azért is külön-
leges, mert ez a vallásos történeti tárgyú munka ép-
pen azon 2086 darab nyomtatvány közé tartozik,
mely nem szerepelt a Magyar Nemzeti Bibliográ-
fiában. Továbbá a gyakran rózsákkal ábrázolt Ár-
pád-házi Szent Erzsébet története arra is példát szol-
gáltat, hogy az Érseki Líceumi Nyomda milyen
neves külföldi történetírók, teológusok, egyház-
történészek, írók közül válogatva szolgáltatott az
olvasóknak múlhatatlan értékű szellemi táplálékot.
Hiszen Charles de Montalembert francia politikust
1858-ban az MTA kültagjává választotta, és a ki-
adványjegyzékben megtalált művét, Szent Erzsé-
bet életrajzát, ma is olvassuk, 2006-ban Havas Ist-
ván fordításában jelent meg. A kiadványjegyzék az
1862-es fordítás lelőhelyéül az Egri Főegyház-
 megyei Könyvtárat adja meg.

Az egri Líceum nyomdájának 2017-ben megje-
lent kiadványjegyzéke kiaknázatlan bányáját jelenti
az olvasóknak, érdemes forgatni. (Kossuth Kiadó –
Eszterházy Károly Egyetem, Budapest – Eger, 2017)

SZABÓ P. KATALIN
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