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A nagyszombati egyetemi nyomda a 17–18. szá zad ban 
különleges helyet foglalt el a hazai nyomdák között, mint 
ahogy ebben az időben maga a város is kiemelt szerepet 
töltött be a magyarországi katolikus műve lő désben. 
Nagyszombat a magyarországi kato li kus ság végvára, 
Szent István országa egyházi fővá ro sá nak, Esztergomnak, 
a Magyar Sionnak mene dék he lye, és főtemploma három 
évszázadon át Esz ter gom székesegyháza volt. Pázmány 
Péter által ala pí tott egyeteme és 1648ban alapított 
nyomdája a ka to li kus kultúra szellemi központjává tette. 

Ez a kul tú ra szívesen használta a nemzeti nyelveket 
is, őrizte a rendi hagyományokat, ápolta Mária és a 
hazai szentek tiszteletét, dicsőítette az ország ősi jog-
rend jét, történelmi múltját, mindenekelőtt a hun ga-
rus patriotizmust. A nyomda 1777-ben Budára köl-
tö zött, és ott működött tovább. Nagyszombati idő- 
 sza ká ban több mint 5000 kiadványt nyomtattak itt, 

komoly tudományos műveket, tankönyveket, és kisebb 
jelentőségű ismeretterjesztő, jámborsági kiad vá nyo-
kat, vizsgatéziseket egyaránt.

Ezt a különösen gazdag örökséget tárja elénk a 
nagy szom bati egyetemi nyomda kiadványainak bib-
lio grá fiája, amely tudományos igénnyel gyűj töt te 
össze mindazt a szellemi kincset, amely a nagy-
szom bati századok alatt született. Ez a feltárás pe-
dig a mai magyar és szlovák tudományosság, az Or-
szá gos Széchényi Könyvtár, a nagyszombati egye- 
 tem (Trnav ská univerzita v Trnave), az Esz ter go- 
 mi Hit tu do mányi Főiskola és a Szent Adalbert Kö-
zép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány együtt- 
 működésével történt a mai Esztergomi főegy ház me-
gye támogatásával. Ezért a kötetet bemutató ren dez-
vényt a Széchényi Könyvtár vezetősége és a Nagy-
szom ba ti Egyetem képviselői mellett Erdő Péter bí bo-
ros, prímás, esztergom-budapesti érsek is meg tisz tel te 
jelenlétével.

A kötet (Käfer Isván – Kovács Eszter, Ave Tyrnavia! 
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aVE TYRNaVIa! 

– EGy HIÁNyPóTLó BIBLIOGRÁFIA ÉS KöNyVBEMuTATóJA –
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1777, Budapest–Esztergom–Nagyszombat, 2013, 285, 
[3].) magyarországi bemutatója december máso  dik 
napján zajlott az Országos Széchényi Könyv tár-
ban kerekasztal-beszélgetés formában, ame lyen a 
kötet szerzői mellett Szelestei Nagy Lász ló, egye- 
 te mi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egye tem-
ről, Szörényi László, egyetemi tanár, tudo má nyos 
tanácsadó a Magyar Tudományos Akadémia Iro-
da lom tudományi Intézetéből, és Szögi László, a 
bu da pesti Egyetemi Könyvtár nyugalmazott igaz-
ga tó ja vettek részt. Szelestei Nagy László a köte-
tet bibliográfiai módszertani szempontból mutatta 
be, amelynek kapcsán érdekes vita alakult ki a 
kötet szokatlan névhasználati gyakorlatáról, amely 
kísérlet kívánt lenni arra, hogyan lehet tudo má nyos 
alapon szlovák és magyar szemszögből is elfo gad-
ha tó bibliográfiát létrehozni. Szögi László egye tem-
történeti vonatkozásokkal egészítette ki, hiszen a 
nyomda szorosan kötődött a nagyszombati egye tem-
hez. Szörényi László művelődéstörténeti szem pont-
ból mutatta be a kötetet, érdekes példákkal bizo nyít-
va, hogy a nagyszombati nyomda nem csak egy volt a 
tipográfiáink közül, és a nyomdakatalógus vizs gá la-
tá val az egész hazai katolikus művelődéstörténetről 
képet kaphatunk. Előadásából kiderült, milyen külön-
leges és gazdag kulturális örökséget köszönhetünk 
a jezsuita rendnek, a nagyszombati egyetemnek és 
nyom dá jának, amelynek tárháza a frissen megjelent 
kötet.

A bemutatót fogadás követte, ahol kötetlen formában 
folytatódtak a megkezdett beszélgetések.
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