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� � � KÖNYVBEMUTATÓ BUDAPEST – ESZTERGOM, 2011. DECEMBER 7–8. 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és Egyháztörténeti Bizottsága 2011. 
december 7-én Budapesten, a Központi Papnevelő Intézet dísztermében, de-
cember 8-án Esztergomban, a Szent Adalbert Központban ünnepélyes könyv-
bemutatót és -vásárt rendezett.A következő köteteket ismertették:
–  Az Esztergomi Bazilika/Die Kathedrale zu Esztergom/

The Basilica of Esztergom (szerk. Beke Margit; 
Editions du Signe – Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, 
Strasbourg 2011) 192 pp., 261 színes kép

–  ERDŐ Péter, Egyház, kultúra, társadalom. Beszédek, interjúk, írások 
(Szent István Társulat, Budapest 2011) 762 pp.

–  BEKE Margit, Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez. 
A Katolikus Egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében 
a bécsi Pázmáneumban (akadémiai doktori értekezés; 
Szent István Társulat, Budapest 2011) 326 pp.,39 fotómelléklet

–  Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis V. A 2010. szeptember 15-i 
„Egyházi heraldikai emlékeink nyomában” című konferencia előadásai és 
a kiállítás anyaga (szerk.Beke Margit; 
Szent István Társulat, Budapest 2011) 104 pp.

–  BEKE Margit, A Prímási Levéltár nemesi és címeres emlékei
(2., bővített kiad.; Magtár Művészeti Alapítvány, Budapest 2011) 511 pp.

Az alábbiakban válogatást közlünk az elhangzott beszédekből.

Köszöntő

Nem mint házigazda, de mint a ház gazdája, szeretettel köszöntöm az Esz ter-
gom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága által szervezett 
könyvbemutatóra érkezett kedves, érdeklődő vendégeinket.
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Amióta kitalálták a könyvnyomtatást vagy még inkább az írást, a szellem 
emberei mindig nagy becsben tartották a könyvet mint információk tárát, 
mint új ismeretek hordozóját, mint az emberi szellem átjárta világ összegyűjtött 
kincseinek közvetítő eszközét. A katolikus Egyház, az isteni értelem vallása is 
gyorsan szövetségest látott az írásban, a könyvnyomtatásban, a tudományban.

Szüksége van erre a szövetségesre is, mert Krisztus nem ígérte, hogy 
országa a történelem során mindig nagyobb lesz, így növelve hívei biztonság-
érzetét. Híveinek nem ígért gondtalan életet sem, hanem csak azt, hogy az ő 
országán a pokol kapui nem vesznek erőt, hogy híveinek minden képességü-
ket és erejüket latba kell vetniük a vágyott kincs, vagyis a kötelező értékek, a 
Vele való hiteles kapcsolat birtoklásáért, közvetíteni tudásáért.

Övéinek tehát minden korban meg kell találniuk a tanúskodás jó stratégiáit, 
aminek egyszerre kell a múltból és a jövőből táplálkoznia; amiben találkoznia 
kell hitnek és észnek, szívnek és értelemnek.

A múlthoz tartozik az Írás és a Tudomány mint eddigi tapasztalataink for-
rásai, tárházai. Ez az igaz hit és a valódi tudás. Azt mondják el nekünk, hogy 
mit kell hinnünk Istenről, és mit tudtunk meg a teremtésről. A múltban ezek 
már sikeresen vezették az Egyház hajóját, akár a nehezen hajózható vizeken 
is. De hiszen ez sem más, mint az akkori jelenben az akkori múlt és a jövő 
összevetésének eredménye. Vagyis az idők jelei minden kor tér-idő horizont-
ján megjelennek.

Feladatunk birtokba venni talentumaink arányában, hogy mit hittünk és tud-
tunk meg eddig, vagyis azt, hogy mi a hitelre és megismerésre méltó. Így kerül-
hetjük ki az álvallás, a tévhit és az áltudomány Skylláját és Karybdiszét. Ilyetén 
felvértezettség nélkül aligha sikerül a ma feladataival megbirkóznunk. 

Ám a mindenkori jelen hozhat újat, olyat, amire a múltbéli tapasztalat nem 
kínál közvetlen segítséget. Az idők jelei sejtetik a holnap árnyait és fényeit, 
az Egyház valós lehetőségeit. Azoknak a fogódzópontoknak a megtalálása ez, 
amelyek fogékonnyá teszik a ma emberét a hit és a tudás befogadására. Mert 
ma nemcsak a hit befogadásával, de a tudás befogadásával is baj van. De az 
igazi hit és valódi tudás szüli valamiképp a reményt. Ám az újat is csak a már 
ismert, vagyis a hagyomány segítségével tudjuk felfedezni; ezért a múltnak 
– újra- és újraértékelésének – és a vele való eleven kapcsolatnak minden kor 
számára nagy becsben kell lennie.

E könyvbemutatón kulcsszerepet kap a múlt. Bár a bemutatandó köte-
tek inkább a történelmi múltat idézik (historia est testis temporum, nuntia 
vetustatis), ám ezt is főleg azért, hogy okuljunk belőle. Így lesz a történelem 
nemcsak lux veritatis, hanem magistra vitae is.

Szó lesz itt templomról, címertanról, a bécsi Pázmáneum történetéről, az 
Esztergom-BudapestiFőegyházmegye újabb levéltári kutatási eredményeinek 
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közzétételéről, illetve a főegyházmegye jelenlegi főpásztorának új kötetéről, 
melyben megpróbálta a múlttal összevetni az eljövendőt.

Az esztergomi bazilikát bemutató kötet bevezet minket a Magyar Sion 
történetébe és jelenébe. Templom tervezése és építése minden építész legna-
gyobb álma, melyben nemcsak a technika és technológia bravúrjára, hanem 
az Istent kereső és imádó ember vallásos hódolatának művészi kifejezni tudá-
sára is szükség van. Kettős értelemben is a monumentalitás közvetítője tehát 
a templom: az épület nagysága és a művészet szárnyalása, hogy Isten legyen 
mindenben mindig a legnagyobb, aki szeretetből magához akar emelni min-
ket, hogy életünk, gazdagabb életünk legyen. Nagy dolog, ha egy templomnak 
történelme, múltja van – ez még jobban kiemeli monumentalitását, hiszen 
magába fonja a nemzedékeket, melyek a templom falai közt Isten dicséretére 
fakadtak, általa igazabbakká lehettek. Mindez még erőteljesebben érvényes, 
ha a haza főtemplomáról van szó.

Az Egyház hídját két pillér tartja: a keresztény család és a papság a szerze-
tességgel. Mindkét pillérnek erősnek kell lennie, hogy a híd valóban összekösse 
az Eget a Földdel, az Embert az Istennel. Az Egyháznak is szüksége van arra, 
hogy a papság soraiban is jelen legyen az elit, akik nem privilégiumokat kíván-
nak, nem kényelmes életre vágynak, hanem ők azok, akik tényleg jók és igazak. 
Ők a szó eredeti értelmében vett arisztokrácia. Jellemük és rátermettségük adja 
biztosítékát annak, hogy valóban mint jók uralkodjanak. Ettől lesz igazságosabb 
a társadalom és tudnak benne boldogulni az emberek. A bécsi Pázmáneum törté-
netéből kiviláglik, hogy a múlt századok főpásztorai milyen előrelátóak voltak, 
s ezért a mai püspök atyák számára kormányzati lépéseik és kormányzati straté-
giájuk tanulmányozása épp a jelen problémák orvoslásához ajánlatos.

Ma ismét kezdjük felfedezni a szimbólumok, a jelszavak fontosságát. Ezek
között a jelek között vannak a címerek, s rajtuk gazdájuk származása, élettör-
ténete, tevékenységük és az életüket irányító vezéreszme. A történelmi esemé-
nyek okainak feltárásában, egy-egy történelmi személy döntésének és döntési 
motívumainak megítélésében a címereik tanulmányozása olykor meglepő 
eligazítást adhat. Hasonlóan fontosak a levéltári kutatások, melyek elárulják 
nekünk azt, hogy az egyes korokban miképp értelmezte az idők jeleit, mi 
módon reagált az adott kor eseményeire, eszméire és eszményeire az Egyház, 
mi módon hirdette az Isten igéjét, mik akadályozták a történelmi helyzet jó 
kihasználását, hogyan őrizte örökségét, az Evangéliumot.

Erdő Péternek már sok arcát ismerhetjük. Ismerjük már mint tudóst, tudo-
mányszervezőt. Most megismerkedhetünk főpásztori arcélével. Azt az embert 
láthatjuk bemutatandó kötete olvastán, aki aktualizálni próbálja a jelenben az 
evangéliumot; igehirdetéssel, tudományos írásokkal, interjúkkal, kormányzati 
döntéseivel. Azt láthatjuk meg e kötet révén, hogy miként értékeli ő az idők 
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jeleit, mi módon merít erőt a múltból és reményt a jövőből a jelen küzdelmei-
nek bajvívásához.
Ezekkel a köszöntő szavakkal megnyitom az Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegye Egyháztörténeti Bizottsága által rendezett könyvbemutatót, s kérem 
a mikrofonhoz az egyes könyvek méltatóit, mi pedig hallgassuk őket figye-
lemmel.

Kuminetz Géza

Az Esztergomi Bazilika/Die Kathedrale zu Esztergom/The Basilica of 
Esztergom (szerk. Beke Margit; Editions du Signe–Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye, Strasbourg 2011) 192 pp., 261 színes kép

Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek örömmel fogadta, a strasbourgi Signe 
kiadó projektvezetőjének, Rolf Herzbach úrnak a megkeresését, hogy a világ 
nagy templomainak sorozatában, három nyelven, önálló, díszes kötetekben 
szeretnék bemutatni a magyar katolikus Egyház legfőbb templomát, az eszter-
gomi Bazilikát. Bíboros prímásunk dr. Beke Margit levéltáros-történészt, az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottságának elnökét 
bízta meg a szervezéssel és a szerkesztéssel. Beke Margit felkérte a prímási és 
káptalani gyűjtemények vezetőit, hogy munkatársaik bevonásával – a lényegre 
szorítkozva – ismertessék az 1000 éves esztergomi főszékesegyház történetét 
és európai jelentőségű művészeti kincseit. Az így megvalósult jeles kötet hét 
fejezetből áll, amelyekhez Erdő Péter bíboros, prímás írt előszót. A bevezető 
sorokat prímásunk címere vezeti be, amely a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolja 
égi trónusán, s alatta a jelmondat olvasható: „Initio non erat nisi gratia”. Ez az 
isteni kegyelem nyilvánult meg országunk legfőbb temploma, a „Caput, Mater et 
Magistra Ecclesiarum Hungariae” igen viszontagságos 1000 éves történetében. 
Szent István első királyunk itt ajánlotta fel az országot 1038-ban az Istenanyának, 
abban a Bazilikában, amelyet ő építtetett a Szent Szűz és Szent Adalbert püspök 
tiszteletére. A kötet címlapján e két védőszent szobra látható az esti reflektorfény-
ben tündöklő Bazilika előtt. A Bazilika ma, 1000 év után is, a magyar katolikus 
egyház központja, búcsújáró hely, Mindszenty József bíboros, Boldog Meszlényi 
Zoltán püspök és számos szentéletű főpap és világi temetkezési helye.

A Várhegy és a Bazilika. A kezdetektől a középkor végéig című I. feje-
zetben dr. Hegedűs András történész-levéltáros, a Prímási Levéltár igazga-
tója ismerteti a Bazilika építésének előzményeit és történetét. Gazdag színes 
képanyaggal kísérhetjük végig ezt a történetet a trónörökös Vajk (Szent 
István) megkeresztelésétől kezdve 1543-ig, Esztergom török kézre kerülé-
séig. Rudnay Sándor prímás, a mai Bazilika első építtetője a főoltár felett 
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a keresztelés fontos eseményét kívánta megjelenítetni, ezért bízta meg Hesz 
János Mihály magyar festőt 1823-ban a kép elkészítésével. E kép részlete ma 
a Vármúzeumban látható.Mivel Esztergom 1000–1256 között a magyar király 
székhelye is volt, és az érsek a király első embere volt, a szerző bemutatja 
a Prímási Levéltárban őrzött legkiemelkedőbb történeti dokumentumainkat 
is, így az Aranybulla 1318. évi átiratát az eredeti 1233. évi aranypecséttel. 
Kiemelt figyelmet kap a III. Béla és Jób érsek által 1185–96 között megújított 
Bazilika nyugati díszkapuja, a Porta Speciosa, amelynek a török hódoltság 
utáni romos képét 1741–53 között festtette meg Klímó György kanonok. 
Ennek a pompás kapuzatnak a teológiai programja és szobrászati emlékei a 
kor európai kultúrájában egyedülállóak! A következő évszázadok jeles prímás 
érsekeinek mecénási tevékenységéből a szerző a Pálóczi György által készítte-
tett ötvös- és textiltárgyakat, Szécsi Dénes és Vitéz János érsekek művészi sír-
emlékét, valamint Bakócz Tamás pápajelölt érsek épen fennmaradt kápolnáját 
és annak pompás felszerelését emeli ki. A Mátyás király kincstárából Bakócz 
prímáshoz került nagyméretű, világhírű, zománccal ékes arany ötvösmű, az 
ún. Mátyás-kálvária is e kápolna kincsét képezte.

A Török kor kezdetétől 1706-ig. A török idők és a visszatérés című II. feje-
zetben dr.Beke Margit ismerteti az érseki végvár hősi küzdelmeit 1529-től a 
Rákóczi-szabadságharcig. 1543-ban az érsekség a káptalannal és a prépost-
ságokkal Nagyszombatba menekült. Itt és a közeli Pozsonyban fokozatosan 
kialakították a prímási székhelyet. Megismerjük a korszak főbb érsekeinek 
– Oláh Miklós, Pázmány Péter, Lippai György, Szelepchényi György – európai 
jelentőségű tevékenységét. Művészetpártolásuk jeles emlékeit pompás színes 
képek mutatják be. A török uralom alatt a Bazilikát lőporraktárnak használták, 
de a fénylő vörös márványból épült Bakócz-kápolnát dzsámivá alakították 
át a híres Szinan építész terve szerint. A kápolna mellé minaretet állítottak. 
Török utazók elragadtatással teli leírásait is olvashatjuk a Bakócz-kápolnáról. 
Az 1683. október 27-én Sobieski János lengyel király és Lotharingiai Károly 
vezetésével felszabadult Esztergom a török uralom alól. A hálaadást a Bakócz-
kápolnában tartották.

A III. fejezetben (A XVIII. századtól az új székesegyház építéséig. Az árván 
maradt város) a XVIII. századi Várhegy életét Istvánffy Miklós művészettörté-
nész mutatja be. Az érsekség ugyanis nem térhetett vissza Esztergomba a felsza-
badulás után, mert császári katonaság költözött a Várhegyre. A Bakócz-kápolna 
barokk berendezést kapott. 1718-tól a máriapócsi Istenanya-ikont helyezték az 
oltárra, amely vonzotta a zarándokokat. Barkóczy Ferenc érsek 1761–65 között 
megkísérelte visszaszerezni a Várhegyet a katonaságtól. A romos székesegyház 
helyére új templomot kívánt építtetni Isidore Cannevale és F. A. Hillebrandt 
terve szerint, de korai halála miatt csak az előmunkálatokig jutott el. 1767–71 
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között felépült a katonaság részére a Szent István-templom a székesegyház 
romos falai mellé. Ennek a templomnak jeles barokk oltárképeit is láthatjuk a 
kötetben, amelyeket ma a vizivárosi zárdatemplom őriz.

A kötet leghosszabb, A XIX–XX. század. A Bazilika újjászületése című feje-
zetében Kontsek Ildikó művészettörténész, a Keresztény Múzeum igazgatója 
mutatja be a mai Bazilika 1820-tól 1869-ig tartó, drámai politikai küzdelmek 
között zajló építkezését. Négy prímás folytatott hősi küzdelmet a császári 
udvarral a reformkor kezdetétől, Haynau rémuralmán, majd a Bach-korszak 
évtizedein keresztül, az ország és benne az Egyház függetlenségét jelképező 
prímási székesegyház felépítéséért. A szerző nagy szakértelemmel mutatja 
be az egyes érsekek által megbízott jeles építészek – Kühnel Pál, Páckh 
János, Hild József – és a különböző korok kiemelkedő képzőművészeinek 
alkotásait. Ez utóbbiak időrendben a következők: Andreas Schroth (a krip-
ta angyalszobrai, 1822), Ferenczy István (Szent István első vértanú oltára, 
1827–31), Giuseppe Pisani (Károly Ambrus prímás síremléke, 1830), Marco 
Casagrande (a Bazilika nyugati homlokzatának két domborműve: Szent István 
országfelajánlása, Szent László meghívása a keresztes hadjárat fővezérévé, 
1844), Pietro Bonanni (a főoltár szobrai, 1851–55, az Eucharisztia-oltár szob-
rai, 1855), Giovanni Bonanni (Szent Erzsébet és Szent Margit szobra az északi 
kereszthajóban, 1851–55), Michelangelo Grigoletti (Mária mennybevitele 
főoltárkép, Szent Kereszt-oltárkép 1854, Szent István országfelajánlása oltár-
kép 1855-70), Ludwig Moralt (a szentély boltozati freskója: a Szentháromság 
dicsősége, 1852–55, a kupola csegelyeiben az egyházatyák képei, 1855, 
további oltárképek: Vajk megkeresztelése, Szent Márton a Kereszt jelével 
győzi le a pogányokat, Jézus születése, Jézus feltámadása, 1855), Johann 
Meixner (domborművek a hajó északi és déli falán: Jézus virágvasárnapi 
bevonulása Jeruzsálembe, Jézus a gyermekek között, 1850, az orgonakarzat 
szobrai: Szent Cecilia és Dávid király és harsonázó, zenélő angyalok, 1855, a 
Szent Adalbert-oltár szobrai,a Szent József-oltár szobrai, 1850-es évek, Jézus 
megszólítja Zakeust, dombormű a főkapu felett, továbbá az északi és a déli 
torony kapuíve feletti domborművek: a Bazilika alapkőletétele és felszentelé-
se, 1856). A szentély bútorai – stallumok, prímási trón, orgona – a bécsi Carl 
Leistlertől származnak (1854). Johann Huttererkészítette Szécsi Dénes és 
Hunyadi János nagyméretű szobrait és a négy építtető prímás címerét az osz-
lopcsarnokban 1874–78 között. A torinói Pietro della Vedovműve Pázmány 
Péter egész alakos márványszobra (1882), a Bakócz-kápolna két oltárszobra, 
Szt. István és Szt. László (1875). Kiss György munkája Telegdi Csanád és 
Nagy Lajos király szobra az oszlopcsarnokban (1894), a Jézus Szíve-oltár 
(1896) és a Szt. Márton-oltár szobrai (1897), valamint ahúsvéti gyertyatartó 
(1906). Stróbl Alajos műve Simor János prímás egész alakos szobra (1896).
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Lippert József készítette a főhajó mennyezeti díszítését és a szentélyben Simor 
János prímási trónusát (1886). Mattioni Eszter alkotása a Szent Kristóf-kép 
(1974). Perczel Dénes alakította ki 2000-ben a Szt. István-kápolna új liturgi-
kus terét. A missziós kereszt Ozsvári Csaba munkája (2008). 

A tanulmány a fenti műalkotásokat az egyes érsekek tevékenységéhez 
kapcsolva mutatja be. Kiemelt szerepet kap a szabadságharc leverése után, 
1849-ben kinevezett Scitovszky János prímás elszántsága a Magyar Sion 
mielőbbi használatba vételére, felszentelésére, amely 1856. augusztus 31-én 
nagy ünnepséggel meg is valósult. Liszt Ferenc vezényelte az általa erre az 
alkalomra írt Esztergomi misét. Jelen volt Ferenc József császár és kísérete. 
A Bazilika felszentelésére készült liturgikus kellékek, mint a Milánóban 
ké szült pompás palást, továbbá a nagy napra kiadott képek és emléktárgyak 
hozzák közel az olvasóhoz a nagyszabású történelmi eseményt. 

A Kincstár. 1200 év egyházművészete című V. fejezetben a főszékesegy-
ház európai hírű főbb ötvös- és textilműveit Rákossy Anna művészettörténész 
ismerteti. Az 1000 éves főszékesegyház kincstára ugyanis korábbi, Karoling-
kori, hegyikristályba vésett Kálvária-ábrázolást is őriz. A szerző vázolja a vi lág-
 hírű gyűjtemény viszontagságos történetét, majd a legkiemelkedőbb néhány 
emléket mutatja be: a XII–XIII.századi Békecsók-táblát, a limoges-i körmeneti 
kereszteket, a XIV–XV. századi pompás kelyheket, mindenekelőtt Suky Benedek 
kelyhét, úrmutatókat, szarvserlegeket, majd a miseruhákon át vezeti el az olvasót 
a Mátyás-kálvária csodájához. A barokk korszak jeles emlékei közül Pázmány 
Péter prímás házioltárára és liturgikus tárgyaira, továbbá Károly Ambrus érsek 
1717-ben Augsburgban készült kelyhére és misekancsó-készletére, valamint 
Esterházy Imre érsek drágakövekkel ékes bécsi úrmutatójára és kelyhére hívja 
fel a figyelmet. A mai Bazilikát építtető prímások ajándékaként a XIX. szá-
zad európai iparművészetét méltóképpen képviselő készletek gazdagították a 
Kincstárat, ami a XX. században is – jóllehet szerényebben – folytatódott.

A XX. század első fele. Háborúk viharában című VI. fejezetben Czékli Béla, 
a Főszékesegyházi Könyvtár igazgatója tekinti át a korszakot, amelynek nagy 
jelentőségű prímásai Csernoch János (1913–27) és Serédi Jusztinián (1927–45) 
voltak, akik az I. világháború és Trianon katasztrófái után is biztosították a 
magyar Katolikus Egyház főtemplomának méltó fényét. Erre utal Zala Gyögy 
nagyszabású Csernoch-síremléke, a téli kápolna freskódísze és az 1938. évi nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelynek kiemelt színhelye a Bazilika volt. 

A Bazilika jelen korát, 1945 és 2011közötti életét mutatja be a záró, 
VII. fejezetben (1945-től napjainkig. Élet az ország főtemplomában) a 
szerkesztő, dr. Beke Margit. A II. világháborúban súlyosan megsérült főszé-
kesegyház Mindszenty József bíboros prímás rövid, hároméves működése 
alatt az ország lendületes lelki újjászületésének központja volt. 1948–75 
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között, amikor a prímást a kommunista diktatúra bebörtönözte, az állam 
által ellenőrzött apostoli adminisztrátorok igyekeztek a Bazilika működését 
fenntartani. Mindszenty bíboros, prímás halála után, 1976–86 között, Lékai 
László bíboros, prímás idején befejeződött a Bazilika háborús sebeinek gyó-
gyítása.A székesegyház új művészi alkotásokkal is gazdagodott. Megújult 
a Bakócz-kápolna, a Kincstár a mai, méltó helyére költözött. 1987–2003 
között Paskai László bíboros, prímás idejében a Bazilika kiemelkedő ünne-
pei voltak Szent István király halálának 950. évfordulója 1988-ban a Szent 
Jobb jelenlétében, majd a rendszerváltás után, 1991-ben Mindszenty József 
bíboros újratemetése és II. János Pál pápa látogatása, 1994-ben az orosz 
ortodox pátriárka köszöntése, továbbá az 1997. évi jubileumi év Szent 
Adalbert püspök és vértanú halálának 1000. évfordulója alkalmából, vala-
mint a 2000/2001-es millennium nyitó- és záróünnepsége a Szent Korona és 
az ország vezetőinek jelenlétében. 2003 óta Erdő Péter bíboros, prímás veze-
ti hazánkban a Katolikus Egyházat, akit az Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsa elnökévé választott. A prímási főszékesegyház számos nemzetközi 
egyházi eseménynek is helyet ad, mint pl. 2006-ban a szlovák–magyar 
kiengesztelődésnek. A kötetet kísérő pompás színes képek száma ebben a 
fejezetben a leggazdagabb. A pap- és püspökszenteléseken, bérmálásokon 
kívül, a főegyházmegye vértanú segédpüspökét, Meszlényi Zoltánt (+1951) 
is a Bazilikában avatta boldoggá 2009-ben a prímás. Mindez az Egyház élni 
akarását és hitét dokumentálja.

A 261 művészi színes fénykép nagy része Mudrák Attila fotóművészt, a 
Keresztény Múzeum jeles fényképészét dicséri. Számos intézmény által digi-
talizált illusztrációk egészitik ki a fényképek sorát. A kötet művészi tervezését 
Sylvie Tisinski végezte. A magyar, német (Übersetzt.: Kristóf Szabó) és angol 
(transl.: Dr. Gábor Braunitzer) nyelven megjelent pompás kötet lehetővé teszi, 
hogy honfitársaink mellett a nagyvilág is megismerje a magyarság 1000 éves 
egyházi központjának nemzetközi jelentőségű történetét és kincseit.

Prokopp Mária

Az Esztergomi Bazilika társkiadója: az Editions du Signe 

Szeretném megköszönni kiadónk elnöke, Christian Riehl úr nevében is a 
meghívást, és hogy így alkalmunk nyílik arra, hogy bemutassuk könyvkiadói 
tevékenységünket Magyarországon. Köszönjük Erdő Péter bíboros úrnak 
munkánk minőségébe vetett bizalmát, büszkék vagyunk az első közösen meg-
valósított kötetre, az esztergomi Bazilika történetét bemutató albumra.
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Köszönetet szeretnénk mondani továbbá elsősorban a kötet szerkesztőjé-
nek és egyben egyik szerzőjének, Dr. Beke Margitnak, az egyes fejezetek szer-
zőinek, Dr. Kontsek Ildikónak, Rákossy Annának, Dr. Hegedűs Andrásnak, 
Czékli Bélának, Istvánffy Miklósnak, valamint a kötet olvasószerkesztőjének, 
Dippold Pálnak és fényképészének, Mudrák Attilának. Hálásan köszönjük 
Tarcsay Péter és Dr. Kovács Zoltán szerkesztői ésszervezői támogatását is. 
Őszintén reméljük, hogy ez az első közös munka érdeklődő közönségre talál 
majd, kiváltképp Esztergomban, a Bazilika látogatóinakkörében.

Az Editions du Signe 1987-ben alapított sikeres nemzetközi vallás- és 
egyháztörténeti kiadó. Megalapítása óta kiadónk sikeresen jelentetett meg 
képes egyháztörténeti köteteket, valamint lelkiségi kiadványokat világszerte.
Több mint 550 katolikus egyházmegye és kongregáció számára készítettünk
albumokat, főként Németországban, Franciaországban, Ausztriában, Svájc-
ban, az Amerikai Egyesült Államokban, Írországban, Angliában, Spa nyol-
országban és Olaszországban.Világszerte több mint száz székesegyházról 
adtunk kitöbbnyelvű kalauzokat (összesen mintegy 40 nyelven), így a római 
Szent Péterről, a párizsi Notre-Dame-ról, a New York-i St. Patrickról. Meg-
jelentettünk egy hétkötetes képes Bibliát felnőttek számára, amelyet a Readers 
Digesttel együttműködve világszerte terjesztettünk, valamintegy képes gyer-
mekbibliát. Kiadtuka katolikus szentek történetét 10 kötetben. Megjelent gon-
dozásunkban az Újszövetség. További kiadványaink között szerepelneklelki 
kalauzok családok, betegek, idősek, iskolák számára, valamint egyházi ünne -
pekre, illetve albumok pl. a Vörös Kereszt történetéről, Elzász és Baden-
Württemberg régiókról stb.

A kiadó 1994 óta tőzsdén bejegyzett társaság, éves forgalma 6 millió 
euró azaz 1,8 milliárd forint, 30 embert foglalkoztat, és évente kereken 
200 új könyvet, illetve írásművet ad ki. 100%-ostulajdonú leányvállalatá-
val, a németországi Kehlben működő,német, osztrák és svájci egyházme-
gyékkel kooperálóSadifa Media Verlags GmbH-val egyetemben kiadónk 
szakmailag kiemelkedő szinten sikeres kiadói összkoncepciót képvisel, 
egyházspecifikus formatervezéssel, jutányos nemzetközi nyomda- és papír-
költséggel dolgozik, menedzsmentje tapasztalt, szerzői és fényképészei 
szakmájukban elismertek.

A kiadó képes egyháztörténeti könyvek publikációját tervezi és készíti elő 
a közép-európai térségben: Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban, 
Romániában, Szlovákiában. Az Esztergomi Bazilika első ilyen jellegű köte-
tünk Magyarországon. 2012-ben további egyháztörténeti tárgyú albumok 
ki adását tervezzük, köztük a Hajdudorogi Egyházmegye és a magyar görög -
katolikus egyház történetéről, a Szeged-Csanádi Egyházmegyéről, az Esz-
tergom-Budapesti Főegyházmegyéről, a máriaradnai pápai bazilikáról és a 
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Ljubljanai Főegyházmegye történetéről. További egyházmegyékkel, valamint 
a Pannonhalmi Főapátsággal tárgyalásokat folytatunk. 

Kívánjuk, hogy a jövőben is sikeresen működjünk együtt új köteteinken 
a magyar egyházmegyékkel, könyveink szerzőivel és fényképészeivel, és ter-
mészetesen, hogy sikeres, szép műveket adjunk ki a magyar Katolikus Egyház 
javára.

Rolf Herzbach

ERDŐ Péter, Egyház, kultúra, társadalom. Beszédek, interjúk, írások
(Szent István Társulat, Budapest 2011) 762 pp. 

Dr. Erdő Péter bíboros új könyve, mely az Egyház, kultúra, társadalom címet 
viseli, a szerző különböző alkalmakra készült beszédeinek és írásainak gyűj-
teménye, és az 1993 és 2011 közötti időszakot öleli fel. Történésekkel teli 
időszak ez mind a magyar Egyház, mind Magyarország prímásának életében. 
1993-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kánon-
jog professzora, majd az egyetem rektora, többek között ebben az időben 
jön létre annak Jog- és Államtudományi Kara és a Kánonjogi Posztgraduális 
Intézet is. Erdő Pétert 2000. január 6-án szentelte püspökké II. János Pál pápa 
Rómában, a Szent Péter-bazilikában 12 új püspök között. Majd 2002-ben, 
éppen ezen a napon, december 7-én nevezte ki a Szentatya főegyházmegyénk 
érsekévé. Hazánk prímása jelenleg egyben a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnöke is. 

A kötetben 55 beszédet (a teológia, a kultúra és a társadalmi kérdések 
témaköréből), 49 interjút (ugyanezen témákban), 23 egyéb írást, összesen 127 
megnyilatkozást találunk, valamint a Család Évében elmondott katekézis-
sorozatot. Ezek az alkotások véleményem szerint kiváló példát mutatnak arra, 
hogy minden pap, de különösen is minden püspök számára a nyilvánosság 
előtti minden megszólalás vagy írás lehetőség arra, hogy Isten és az Egyház 
ügyéről szóljon és tanúskodjon. A beszédek a szerző számára alkalmat terem-
tenek arra, hogy beszéljen egy konkrét közösségnek arról, ami az emberi 
életben igazán fontos. Az interjúk sajátos helyzetek, amikor egy-egy konkrét 
körülmény kínál arra alkalmat, hogy személyes vallomást tegyen a riport 
alanya arról, hogy miként látja saját életét vagy az Egyházat foglalkoztató 
aktuális kérdéseket. Az írások pedig a hosszabb párbeszéd dimenzióját tárják 
fel az író számára, azzal a világgal, mely nagyon is keresi az igényes partnert 
a maga számára, és amelyet nagyon is foglalkoztatnak azok a kérdések, ame-
lyekről a keresztény örömhír szól. Ilyen pozitív üzenete a kereszténységnek, 
hogy létezik igazság, és ezt az ember képes is megismerni, és hogy az ember 
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sajátos méltóságot kapott az Istentől:„Mennyire aktuális a mai világunkban, 
hogy az igazságnak, a valóságnak megfelelő képünk legyen a világról, az 
emberről, a világ és az ember értékéről, létünk értelméről. Ha ilyen képünk 
nincs, nehezen tudjuk világosan értékelni, szenvedélyesen megbecsülni 
mások és a magunk méltóságát. Isten léte és a Krisztusban hozzánk elérkezett 
igazsága és szeretete teljes és biztos alapot ad a keresztény ember világlátásá-
nak és életének. Krisztus az út, az igazság és az élet. Ő az ember megváltója.” 
(617. o.) Végezetül a katekézis nem más, mint higgadtan kifejtett, az Egyház 
kincseiből merítő tanítás elsősorban a hivők, de minden, az igazságot kereső 
ember felé is.

Főpásztorunk ezeket a sajátos helyzeteket felhasználva nyilatkozik meg 
ebben a kötetben. A sorokon is átsejlik nyugodt stílusa, az egyes témák irán-
ti igazi lelkesedése és elkötelezettsége a Tanítóhivatalhoz való hűségben. 
Kiolvashatjuk páratlan teológiai és kánonjogi tudását, szakértelmét és a párbe-
szédre való nyitottságát is. De egyben megismerhetjük családját, a karácsonyi 
ünnepekre a gyermekeikkel együtt készülő szüleit, akiktől az első könyveket 
kapta elolvasásra, és akik otthon is tanúságot tettek keresztény hitükről.

A kötetet örömmel ajánlom elolvasásra. Akik vállalkoznak erre a szellemi 
útra, megtapasztalhatják, hogy Erdő Péterre is igaz, ahogyan ő vall a keresztény 
értelmiségiről, vagy ahogyan régen nevezték őket, az „írástudókról”: „Az élet 
és a világ nagyobb összefüggéseit kutatták, akik a dolgok értelmét, a cselekvés 
célját tárták fel a közösség számára.”

Frankó Tamás

HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI FIGYELŐ

DEMMEL József, A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és a szlovák 
társadalom a 19. századi Magyarországon (Kalligram, Pozsony 2011) 373 pp.

A Demmel József előző kötetén olvasható cím is meghökkentő: „Egész Szlo -
vákia elfért egy tutajon…”,1 de ez az idézet legalább Jozef Škultétytől, a szlo -
vák nemzettörténet nagy öregétől származik. Jelen cím viszont a szerző 
vakmerő értelmezése, hiszen a szlovák nemzet születését a 19. századra 

1  DEMMEL József, „Egész Szlovákia elfért egy tutajon...” Tanulmányok a 19. századi Magyarországon 
szlovák történelméről (Kalligram, Pozsony 2009). Ismertetése:Magyar Sion IV (2010) 2/281.
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teszi, ráadásul Magyarországon. A nem csupán a szűk történész szakmának 
szóló könyv bizarr gondolatokat ébreszt majd a szlovák közolvasókban, akik 
legkevésbé nemzetközpontú ismereteik szerint is Szlovákia történetében jár-
tasak a Nagymorva Birodalomtól kezdődően. Igaz, a nálunk is ismert Dušan 
Kováč kézikönyvének2 III. fejezete „A középkori Magyarország”, amelynek 
kiemelt része „A szlovák etnikum kialakulását elősegítő államkeret” alcím, 
ami Demmel köteteivel együtt a hungaroszlovakológia mellőzhetetlenségét 
tanúsítja: a mai szlovák retrospektív vizsgálódások nem szakíthatják ki a 
szlovákságot „Uhorsko”, Magyarhon összefüggésrendszeréből, de talán még 
súlyosabban intik a magyar múlt tanulmányozóit a magyar, a szlovák és a 
többi nem magyar etnikum évezredes szimbiózisának elemzésére, elfogadásá-
ra, alkalmazására a mai magyar nemzeti múltismeret értelmezésében.

A szlovák etnogenezis a nemzetteremtő Ľudovít Štúr életrajza, egy várható 
nagymonográfia különböző mélységben készült részleteinek időrendi sora. 
Minden állítása adatolt, a szak- és politikai irodalom feltételezéseit nem veszi 
át. A téma természeténél fogva levéltári források mellett párhuzamosan ismer-
teti, és rendszerint módosítja, kiegészíti, nem egyszer cáfolja is a szlovák és a 
magyar szakirodalmakat, sőt jó néhány összefüggésre nyugat-európai szerzők 
segítségével mutat rá.3

Az újabb kommunikáció-tudomány következetes alkalmazásának megfelelő 
publicisztikai kiemelő alcímválasztások különösen fontos, eleddig ismeretlen 
vagy kényes kérdések felvetését jelzik: „A magyar historiográfia beszédes hall-
gatása”, „Az új családi stratégia úticélja: az insula lutherana”, „Kossuth Lajos 
nagybátyja, a szlovák irodalmi nyelv és a szlovák anyanyelvű magyar nemes-
ség”, „A Tatrín mint magyarországi egyesület”, „Szlovák parlamentarizmus a 
19. században”, „A megfigyelés legendája”, „A szlovák Weimar” stb.

Szerzőnk mindvégig bizonyítja Prológusának vezérgondolatát: Štúr a 19. 
századi Magyarországon élt, magyarországi egyesületeket alapított. „Az egylé-
nyegű magyarországi társadalmon belül létrejött egy alternatív, szlovák nemzeti 
társadalom.” (13–17. p.) A hungaroszlovakológia gyakorlati kézikönyvét lapoz-

2  KOVÁČ, Dušan, Szlovákia története (Kalligram, Pozsony 2001).
3  Igényességét mottói is jelzik (Hans Georg Gadamer, Anthony D. Smith, Pierre Bourdieu stb.) például 

a biográfia, a könyvkiadás és könyvterjesztés, a kulturális egyesületek és az oktatás, a magánélet 
kérdéseiben.

4  Szörényi László polivalens nemzeti tudatnak nevezi ezt a patriotizmust. Vö. SZÖRÉNYI László, 
Severini János polivalens nemzeti tudata, in Interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. 
születésnapjának megünneplésére (Szeged 1999) 61. Kulcsár Szabó Ernő a hungarológiai feladatá-
nak tartja az „interkulturális találkozások” elemzését. Vö. KULCSÁR SZABÓ Ernő, A (nemzeti) kultúra 
– mint változékony üzenetek metaforája. Avagy: Emlékműve-e önmagának a „hungarológia”?, in
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gatjuk tehát. A „beszédesen hallgató” magyar historiográfia, a magyar köz-
vélemény „nem tekintette nemzetnek az ország szlovák anyanyelvű lakóinak 
közösségét” (43. p.), pedig a szlovákságot „felfedező”, többségükben katolikus 
történetírók nemzetfelfedezésüket a hungarus patriotizmus keretei között végez-
ték (64. p.). Demmel nemzeti oknyomozásából egyértelmű, hogy a Štúr nem-
zettudatát alakító személyek és körülmények miként gyökereztek a hungarus 
nemzetfeletti valóságban, amikor a német Leopold Petz működését veti egybe 
a szlovák és a magyar történetírás tükrében. A korabeli Magyarországon a 
„normalitás” „identitáspluralitás” volt,4 de ez a felfogás csak a legújabb időben 
tapasztalható. Igaza van szerzőnknek: „Petz és Štúr kapcsolata is elsősorban 
pedagógiai, nem pedig nemzeti kontextusban értelmezhető … a magyar forrá-
sok figyelmen kívül hagyásával olyan tények maradnak feltáratlanul, amelyek 
felbukkanása Štúr kapcsolatrendszeréről szóló eddigi tudásunkat alapvetően 
kérdőjelezi meg.” (75. p.) Ugyanúgy a szlovák historiográfia forráskutatás nél-
kül vette át Jozef Miloslav Hurban adatait (69. p.).

A magyarországiság mint a hungaroszlovakológia alapvető vizsgálódási 
területe jeles hangsúlyt kap Demmel kötetének második részében, különösen 
„A Tatrín mint magyarországi egyesület” (197–217. p.) alfejezetben. A szlo-
vák olvasókör már az 1844-től érvényes magyar nyelvtörvénnyel is ütközött, 
első vezetője, Michal Miloslav Hodža röpirata a Tatrín érdekében dokumen-
tum értékű a szlovák nemzettudat alakulása szempontjából: „Ne ütközzünk 
meg azon, hogy Magyarországon nem ismerik el a mi szlovák nemzetisé-
günket. Hogyan akarjuk, hogy mások elismerjenek, amikor saját magunkat 
sem ismerjük el? Nemzetiségünk elismerése rajtunk múlik: mert önmagunk 
megismerése a nemzetiség ábécéje. A szlovák nemzetiség olyan különleges-
ség Magyarországon, hogy nincs még keret számára, ezért még sem nem 
nyilvánult meg, sem nem ismertette meg magát.”5

Az oknyomozás igen értékes eredménye Štúr zólyomi követ voltának tisz-
tázása. Demmel félreérthetetlenül fogalmaz: a zólyomi „városi tanácstagok 
jelentős hányada, ha ekkor még nem is volt a szlovák nemzeti mozgalom aktív 

5  Tiszatáj(2000) 3/67–68. SZELESTEI NAGY László tanulmányának már a címe is beszédes: Hungarus 
– Hungaricus / Magyarországi – magyar, in ÁBRAHÁM Barna (szerk.), Magyar–szlovák terminológiai 
kérdések (Pons Strigoniensis, Studia IX) (PPKE BTK Szlavisztika, Közép-Európa Intézet – Szent 
Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, Piliscsaba–Esztergom 2008) 50–54. 

5  HODŽA, Michal Miloslav, Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo (v Levoči 1847), fakszimile ki-
adása: (Tatran, Bratislava 1970) 44–46. Az idézet helye: KÄFER István, A szlovák irodalom magyar 
vonatkozásai Michal Miloslav Hodža, Vincent Šikula és Ladislav Ťažký műveiben, in A közép-európai 
irodalmak (Esztergom Forrásközpont Sorozat II) (sorozatszerk. Kozma Gábor, szerk. Ábrahám Barna 
– Illés Pál Attila; Szent István Társulat, Budapest 2007) 107.
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résztvevője, szlovák anyanyelvű evangélikusként elfogadta Štúrt … magyar 
nyelvű ajánlkozó levelében Štúr maga nem említ semmilyen szlovák törek-
vést, sőt saját szlovákságára sem utal…” (238. p.)

A hungaruslét nehezen érthető és értelmezhető a szlovák nemzeti szuve-
renitás mai körülményei között, hiszen az akkori magyarországiság jogutódja 
a mai magyar állam, ráadásul jelentős a szlovákiai magyarság, sőt, érthetően, 
akár visszatetszést is okozhatna, ha az egykori magyar állam akadályozó szere-
pét hangsúlyoznánk a szlovák nemzetté válásban. Demmel könyve sokat tehet 
azért, hogy ez a Štúr kapcsán is nyilvánvalóan ellentmondásos magyar–szlovák 
viszony normalizálódjon. A szlovák szakirodalom ugyanúgy kihagyja a levele-
zésből Štúr követi jelentéseit Zólyom megyének (242. p.), mint ahogy a magyar 
kritikai kiadásokból is hiányoznak a politikailag kínosnak tekintett anyagok.6

Demmel kötete legendákat oszlat, és egyben értékel. Ez történik Kossuth 
és Štúr feltételezett kézfogásával kapcsolatban a pozsonyi országgyűlésen: 
„… bizonyosan kizárható, hogy Kossuth Štúrhoz mint egy hozzá hasonló 
nemzeti közösség vezetőjéhez lépjen oda … mert … még az emigráció idején 
készült illuzórikus föderációtervei során sem tekintette nemzeti közösségnek 
a szlovákokat.” (261. p.)

Egy másik illúziót, az 1848–1849-es „szlovák felkelést” Klapka György 
1866. augusztusi akciójával összehasonlítva tesz helyre. Az 1848 szeptemberé-
ben Bécsben megalakított Szlovák Nemzeti Tanács önkénteseket toborzott, és 
azt remélték, hogy a szlovák lakosság tömegesen csatlakozik majd hozzájuk, 
miként Klapkát Bismarck biztatta népfelkelés kirobbantására. A szlovák önkén-
tesek nagy része nem volt szlovák, és az ellenük mozgósított szlovák nemzetőrök 
távozásra kényszerítették őket. A szlovák lakosság ugyanúgy nem csatlakozott 
hozzájuk, mint a Jablonkai hágónál betörő Klapka-légióhoz (274–275. p.).

A szlovák mozgalom másik emblematikus alakja Jozef Miloslav Hurban 
evangélikus pap, Štúr életrajzírója volt. Demmel József a krónikás Hurbant 
helyreigazítja, de kiemeli gyászbeszédének politikamentességét, a keresztény 
főparancs érvényesülését: a bocsánatot, és „az elhunyt legjobb és legközeleb-
bi barátjaként és papként valamennyi ellenfelének, és nevében baráti jobbot 
nyújtott nekik.” (291. p.)

A szlovák nemzet születésében döntő gyakorlati szerepe volt az evangélikus 
egyháznak. A Štúr-család négy fiúgyermeke közül hárman végeztek teológiát. 

6  Vö. SZÖRÉNYI László, „… ha magyar szóból a tót kimaradna” Rohonyi György Dugonics- és magyar-
ellenes gúnyversének művelődéstörténeti háttere, in Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanul-
mányok Keserű Bálint tiszteletére (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
35) (Szeged 1997)591–607, egy Vörösmarty-vers kihagyásáról.
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Demmel pontosan fogalmaz: „… már nemcsak passzív szereplői voltak az 
egyházi életnek, hanem sokszor – éppen az elképzelt szlovák nemzet céljainak 
elérése érdekében – aktív résztvevői, alakítói is, hiszen mindhárman számos, 
főleg az iskolaüggyel kapcsolatos országos és kerületi konventen vettek részt.” 
Az egyházi keret olyan lehetőséget biztosított egyéni elképzelések megvaló-
sításához, ami más formában nem állt rendelkezésre. Ráadásul a Štúr-család 
régiójában, Trencsén megyében az evangélikusok kisebbségben voltak a kato -
likusokkal szemben, ami erősítette összetartozás-tudatukat (49–62. p.). Demmel
adatai beszédesek, következtetései puritán, szigorú fogalmazásúak. A magyar 
(országi) evangélikus nemesség egyházi-vallási keretben fogadta be a majdani 
szlovák nemzetteremtőket. Az acsai Prónay-kastélyban a szlovák művelődés 
legnagyobbjai, Bohuslav Tablic, a professzor Juraj Palkovič és maga Štúr is 
nevelősködött (102–103. p.). Zay Károly gróffal, az evangélikus egyház világi 
főfelügyelőjével zajlott a nagy küzdelem, aminek végén Štúrt véglegesen eltil-
tották a tanítástól, és akadályozták a Tatrín olvasókör engedélyezését. Ezért lett 
Zay Károly a szlovák történetírás egyik legellenségesebb alakja, ugyanakkor 
korábban Štúr patrónusa volt, még akkor is, amikor kliense már nyilvánvalóan 
szlovák nemzetpolitikai tevékenységet folytatott (108–120. p.).

A hungaroszlovakológia forráskutatását valósítja meg Demmel az Osztro-
luczky-család levelezésének, könyvtárának kutatásával. Az evangélikus csa lád
emlékezett ősi szláv származására, németül leveleztek, magyarul könyvből
tanultak, „magyar hungarus” identitásuk megkérdőjelezhetetlen. Gyer me keik  -
nek Géza és Etelka nevet adtak, amiket akkor ősi magyarnak gondoltak, 
könyvtárukban megvolt a kortárs magyar szépirodalom, szlovák könyv alig. 
Nem tekinthetők szlovák nemeseknek, hanem hungarus identitásuk alapján 
mind a magyar, mind a szlovák kultúrát magukénak érezték, az evangélikus-
ságot mindenütt támogatták. Császárhűek voltak. Ez magyarázza leginkább 
Štúrhoz fűződő jó viszonyukat (124–131. p.).

Az igen gazdag forrásanyag vezette Demmel Józsefet olyan nyelvi-termino-
lógiai megoldásokhoz, amelyek kiválóan illeszkednek a hungaroszlovakológia 
terminusaihoz. Ilyen a szlovák (cseh) irodalmi antológia (59. p.), prenacionális 
identitás, a felföldi7 kisváros szlovák iparosa (63. p.), az identitáspluralitás
(66. p.), a cseh nyelvű szlovák irodalom (114. p.), a szlovák anyanyelvi közösség
(118. p.), a magyar-hungarus nemesi identitás (125. p.), a nemzetképződés 

7  Külön öröm, hogy korábban nem létező kapcsolataink ellenére Demmel József a Felföld terminust 
használja a Felvidék helyett.
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(193. p.), a szlovák közösségi reprezentáció (251. p.). Megoldást keres a sze-
mély- és keresztnevek használatára.Amikor például Andrej Mráz szövegét 
fordítja, helyesen az Adelka Ostrolúcka alakot használja, levéltári anyagok 
alapján azonban az Etelka mellett döntött, mert „a lány személyes irataiban 
kizárólagosan ez az egyetlen forma szerepel” (125. p.). Szellemes és köve-
tésre méltó megoldás Kossuth Lajos nagybátyjának, a szlovák irodalmi nyelv 
létrejöttében nagy szerepet játszó Györgynek Gyorgy alakja: „Mivel ő maga 
három féle névalakot használt, elvétve a cseh ’Jirj Kossuth’, ritkábban a latin 
’Kossuth Georgius’ és gyakrabban a szlovák hangtan (ö betűt nem ismerő) 
szabályait alapul vevő, de a magyar helyesírásszabályai szerint írt ’Kossuth 
Gyorgy’ formát, így egy magyar nyelvű szövegben indokoltnak tűnik ez utób-
bi használata.” (156. p.) Az oly sokat vitatott helységnév-használatban hason-
ló következetességgel jár el. Ha szlovák szövegből fordít magyarra, amikor 
az eredetiben Prešporok, Požun alak szerepel, azt nem Pozsonynak, hanem 
az eredeti formában szerepelteti (96., 139., 225. p.). Jó megoldás a szlovák 
Martin használata Turócszentmárton helyett 1920 után (283. p.).

Elismerésünket, örömünket az sem rontja, hogy szerzőnk alig-alig tud vala-
mit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán másfél 
évtizede működő szlovakisztikai kutatóközpontról és annak gazdag publiká-
ciós tevékenységéről.8 Ez különösen a szlovák irodalmi nyelv előzményeinek 
hézagos ismeretében bukkan fel, amikor elkerüli Demmel figyelmét, hogy az 
első közszlovák nyelvkísérlet Pázmány Péter kezdeményezésére indult meg,9 
és a szlovák anyanyelvű katolikusok már a XVII. század derekán átvették a 
huszita ideológiának nekifeszülő cseh jezsuiták Cirill-Metód kultuszát (65. 
p.). Ezért elnagyolt és szerzőnktől szokatlan pontatlanság a nyitrai püspök-
ség szlovák nyelvművelő hagyományának kiemelése, hiszen Nagyszombat-
Pozsony minden tekintetben fontosabb volt (188. p.). Ugyanígy nem kerültek 
Demmel József látáskörébe a Pázmány-szlavisztika Pest-Budával10 kapcsola-
tos publikációi (281. p.).

Demmel József könyve a magyar szlovakisztika értéke, előremutató 
eredménye és egyben a Pázmány-műhely hungaroszlovakológiájának tudo-

18  A Pons Strigoniensis Studia sorozat 12 kötetéből a következők illenének Demmel József érdeklődési 
körébe: HALÁSZ,Ivan, Cirkev, národ, štát; KOVÁCS Anna, A szlovákok élete és kultúrája Budapesten 
a dualizmus korában (1867–1918); „Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni.” 
Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről; Magyar–szlovák terminológiai kérdések.

19  Vö. KÄFER István, Adalékok a barokk magyar–szlovák vonatkozásaihoz, in UŐ., Dona nobis pacem. 
Magyar–szlovák kérdések (PPKE BTK, Piliscsaba 2005) 144–151.

10  HALÁSZ i.m.; KOVÁCS i.m.
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mányos erősítése, igazolása. Készülő szlovák fordítása nagy szolgálatot 
tehet a magyar–szlovák interetnikus összefüggésrendszerben rejlő igazság 
alkalmazásának népeink megbékélésében. Álljon itt adatokon alapuló ösz-
szegzése, amihez a teljesítmény tiszteletével csatlakozhat minden jóaka-
ratú ember, akinek feladatul jutott a magyar–szlovák szimbiózisból eredő 
lehetőség interpretálása: „Štúr … nemcsak a szlovák, hanem a magyar múlt 
kiemelkedő személyisége is, s ha az eddigi, hagiografikus portrét a források 
valóságához közelebb állóra cseréljük … így válik lehetővé, hogy … élet-
művét megfelelően értékelhessük … Ő volt az első, aki … meghatározta a 
szlovák nemzet alapvető ismérveit. Amikor színre lépett … még nem léte-
zett elfogadott szlovák irodalmi nyelv, még senki nem mondta ki, hogy a 
szlovák önálló (Magyarország más nyelvű lakóitól és más szláv népektől is 
különböző) nemzeti közösség.” (301. p.)

Keresztyén Igazság. Az Ordass Lajos Alapítvány negyedévi folyóirata (2011) 4

Tavaly is folytatódott Révfülöpön a Magyar Evangélikus Konferencia tanul-
mányi konferenciája. A hungaroszlovakológia különösen is fontos evangéli-
kus tudományos körökben, hiszen, mint fentebb láttuk, a szlovák nemzetté 
válás kereteit az evangélikus egyház szolgáltatta. Örömünkre szolgál, hogy 
egyik előadónak Demmel Józsefet hívták meg, aki Végtelen történet? A szlo-
vák–magyar politikai konfliktusok történelmi gyökerei címmel foglalta össze 
Štúr-monográfiáját, de kitért XX. századi problémákra is. „Nincs más út: a 
feszültség csak akkor oldható, ha megismerjük a másikat, ha megértjük a gon-
dolkodásmódját.” E megoldást Demmel naivnak és túlzottan jóhiszeműnek 
mondja. Talán éppen ezzel keresztény.

A magyarországi szlovákok egyházi kultúrája (szerk. Anna Divičanová 
– Anna Kováčová, Békešská Čaba – Békéscsaba 2011) 314 pp.

Amennyire meghökkentő Demmel József kötetének címe, annyira megtévesz-
tő az 1920/1945 utáni Magyarország szóhasználati gyakorlatként megmaradt 
terminológia. A magyarországi magyarul nem egyértelmű, szlovákul viszont 
a Maďarsko csak a Trianon utáni országot jelenti. Igaz, a tanulmányok szlo-
vákul jelentek meg, magyar összefoglalókkal. 

A tanulmánykötet arányaiban hazai szlovákjaink vallási megoszlását kö veti. 
Érdekes, hogy míg nálunk 2/3 : 1/3 az evangélikusok és katolikusok aránya, 
Szlovákiában az evangélikusok a 10%-ot sem érik el. A kötet fő témái: az 
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egyházi élet és kultúra múltja, a népi vallásosság, a lelkészek feljegyzései és a 
jelenlegi egyházi élet. Az írások tudományos-módszertani színvonala igen hul-
lámzó. Kiemelkedik Matus László11 Az etnikai differenciáció a pesti evangélikus 
gyülekezetben (1819–1929) és Eva Kowalská Tessedik Sámuel és Hajnóczy 
József életének és munkásságának párhuzamai című12 forráskutatásokból ada-
tolt tanulmánya, és nem utolsósorban Hana Urbancová: Az egyházi énekek mint 
a magyarországi szlovákok hagyományos énekkultúrájának alkotóelemei.

Érdekes feltételezés olvasható Gyivicsán Anna Fejezetek a magyaror-
szági szlovákok egyházi történetéből és kultúrájából című írásában Szöllősi 
Benedek 1655-ben megjelent szlovák Cantus Catholici-jával kapcsolatban: 
a jezsuita szerkesztő-szerzőt „avval is megbízták, hogy magyar énekes-
könyvet is állítson össze … olyan ’intést’ kaphatott hatóságaitól, hogy cseh 
nyelven is kiadhatja az énekeskönyvet, de valamiképpen jeleznie kell, hogy 
kancionáléjának nyelve különbözik az eretnek csehtestvérek nyelvétől.” Ez az 
a pont, amiben mind Demmel Józsefnél, mind Gyivicsán Annánál hiányoznak 
azok az adatok, melyek szerint a Pázmány Péter tudatos „intéseként” már 
a 17. század harmincas éveire kialakult nagyszombati katolikus kulturális 
központ tudatosan foglalkozott az obecná slovenčina, a közszlovák írott nyelv 
terjesztésével, amelyből az esztergomi kanonok Juraj Palkovič bibliafordító 
nyelve, az ún. „bernolákovčina” is merített.13

Miroslav Kmeť A magyarországi szlovákok egyháztörténetéből. „A Ma gyar-
országi Szent Adalbert Társulat” (1941–1944) című írása párhuzamos Szta-
kovics Erikának a Magyar Sionban is közölt anyagával.14 Kár, hogy nem 
került sor Kmeť a társulat kalendáriumában közölt információinak egybeve-
tésére Sztakovicsnak a piarista levéltár adataiból összeállított tanulmányával.

Az egész kötet nagy értéke Mária Žiláková: A vallás kánonon kívüli ele-
mei – mint a magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának specifikus 
rétege című igen magas színvonalú adatközlése, gazdag összehasonlító kom-
mentárokkal és jegyzetekkel. A tanulmány szerzője a múlt század hatvanas-

11  Matus László a magyar szlovakisztika Kollár-szakértője. Legutóbb a pesti evangélikus gyüle-
kezet jubileumi kötetében adta közre levéltári források alapján készített tanulmányát: MATUS 
László, Első lépések a szlovák hitéleti és iskolai igények érvényesítése felé; A szlovák lelkészi 
hivatal megalakulása (1821–1834); Szlovákok a háromnyelvű gyülekezetben (1834–1848); A sz-
lovák gyülekezet kiválása a pesti egyházból, in Oltalom a zivatarban. Gyülekezet a világvárossá 
fejlődő Budapesten (Pesti Evangélikus Egyház, Deák téri Egyházközség Budapest 2011) 47–58; 
123–130; 141–158.

12  A kérdés élénken foglalkoztatja Jozef Šimončič nagyszombati professzort, a felvilágosodás korszaká-
nak jeles kutatóját. Vö. ŠIMONČIČ, Jozef, Ohlas francúzskej revolúcie v Trnave (A francia forradalom 
visszhangja Nagyszombatban), Trnavský jakobín Jozef Neumiller-Ujgyörgyi (Neumiller-Ujgyörgyi
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hetvenes éveiben tagja volt Erdélyi Zsuzsanna gyűjtőcsoportjának. Hasonló 
értékeket ment a húsvét heti szokások, a karácsonyi koledák és a rózsafüzér 
dokumentumainak közreadásával.

Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského vyznanaia na Slovensku 
[A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház történeti atlasza]
(Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2011) 175 pp.

Demmel József könyvében kiemelten szerepel az evangélikus egyház, amely 
hivatalos társadalmi keretet biztosított a szlovák nemzeti mozgalomnak. Ezért 
különös figyelmet érdemel a szlovák egyház igen szép nyomdai kiállítású atlasza, 
kísérő-magyarázó tanulmányokkal. Az 1. fejezet Luther Márton fellépésétől a 
zsolnai zsinatig (1514–1610), 10 térképpel mutatja be Szlovákia egyháztörténetét. 
A terminológia pontosságra törekszik: „Az első megbízható hírek Luther Márton 
és a wittenbergi reformáció hatásáról Észak-Magyrországra,15 a mai Szlovákiára a 
16. század húszas éveinek első felére datálódnak.” (13. p.) Thurzó György (Juraj 
Thurzo, saját aláírásával Georgius Thurzo) újonnan megválasztott nádor tekinté-
lyét kihasználva összehívta a zsolnai zsinatot. David P. Daniel, a tanulmány szer-
zője a személynév helyesírásától (ez a szlovák akadémia rendelete!) eltekintve, 
pontosan fogalmaz: a megválasztott szuperintendensek Liptó, Árva, Trencsén, 
Turóc, Nógrád, Zólyom és Hont, Bars, Nyitra és Prešporok, azaz Pozsony megyét 
igazgatták, és feladatuk az elszakadás volt a magyarhoni katolikus hierarchiától. 

Bizony, nagy türelem és szeretet kell az elmúlt időszak rontásainak gyó-
gyításához. Az első két térkép a maradék Uhorsko/Magyarhont a „Habsburg 
Monarchiában” ábrázolja. A harmadik Luther-visszhangot ábrázoló föld-
abrosz szürke vonallal jelzi a mai Szlovákia határait. Azon már Bratislava 
szerepel, sajnos, mai helységnevekkel (Šoproň helyett Sopron, Jáger he  -
lyett Eger, Budín helyett Buda, Ráb helyett Győr, de a mai Romániához

13  József nagyszombati jakobinus), in UŐ., Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia (Az én Nagyszom-
batomnak. Nagyszombat és a környék történetéhez)(B-print, Trnava 1998) 124–151.

13  Vö. KÄFER, Adalékok a barokk…; KÄFER István, A Biblia a szlovák művelődésben, in Biblia Sacra 
Hungarica. Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban(szerk. Heltai János; Argumentum, 
Budapest 2009) 197–203; KÄFER István, Szöllősi Benedek és a szlovák templomi ének, in Régi val-
lásos énekek és énekeskönyvek(szerk. Szelestei Nagy László; PPKE BTK–Szt. István Társ., Buda-
pest–Piliscsaba 2011) 123–129.

14  SZTAKOVICS Erika, Tomek Vince szerepe a Magyarországi Szent Adalbert Társulat létrehozásában
(A Társulat megalakulásának 70. évfordulójára),in Magyar SionV (2011) 1/75–86. 

15  Lám, nehezen fordítható az Uhorsko. Első előfordulását Magyarországnak, a többit – szlovákból 
magyarra fordítva – Magyarhonnak jelöljük.
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tartozó városok már csak románul: Oradea Veľký Varadín helyett, Timişoara 
Temešvár helyett és Tăşnad Tasnád helyett). A nagy térkép bal sarkában a 
kicsi pontos: Uhorsko, Sedmohradsko, Osmanská ríša – Magyarhon, Erdély, 
az Oszmán Birodalom – a három részre szakadt ország. És a Habsburg-
monarchia immár a nyugati határokon túl. A 11. sz. térkép a nyomdákat 
mutatja. Ezen a szlovák határvonalba csak kissé nyúlik bele az oszmán 
birodalom, és annál érdekesebb, hogy megjelenik Budapest, Oradea mellett 
a becsületes szlovák Veľký Varadín, továbbra is Miskolc van Miškovec 
helyett és Győr Ráb helyett. Az Uhorsko-térképhez tartozó Németújvár 
azonban Güssing, Sopronkeresztúr Deutschkreuz, Monyorókerék Eberau, 
Németlövő Deutsch Schützen, Vimpác pedig Wimpassing an der Leitha…

A következő fejezet a zsolnai zsinattól a szatmári békéig (1610–1711) tart, 
egészen Rákoci, Berčéni felkelésének végéig. E kor 10. sz. térképén a magyarhoni 
evangélikusok teológiai tanulmányaiknak helyei között felbukkan Kalinyingrád. 
Beszélő térkép a magyarhoni evangélikusok nemzetiségi struktúrája 1880-ban, 
majd 1900-ban, ezúttal erdélyi magyar helynevekkel, és nagyon helyesen feltűnik 
a szlovák Ostrihom Esztergom helyett. 1920-tól a térképeken kiszögellés látszik: 
„Magyarországhoz tartozó terület”. Ez nem más, mint az ún. Pozsonyi hídfő, 
Dunacsún, Oroszvár, Horvátjárfalu, ami csak 1945 után került Csehszlovákiához. 
1938 őszétől 1945-ig ehhez a részhez a „Magyarország által megszállt terület” 
csatlakozott. Beszélő földabrosz a Dunai, áttelepült szeniorátus, a Magyarországról 
„reemigrált” 44 933 szlovák evangélikus letelepítése Komárom, Zselíz, Ógyalla, 
Vágsellye, Galánta, Somorja, Érsekújvár, Léva járásba.

Igen gazdag a kötet forrásjegyzéke, benne a budapesti Evangélikus Országos 
Levéltár, a szerzők között pedig például Bruckner Győző, Bucsay Mihály, 
Fabiny Tibor, Hörk József, Hornyánszky Viktor, Kertész Botond, Eva Ko walská, 
Payr Sándor, Jan Pešek, Zoványi Jenő, Zsilinszky Mihály – és Fényes Elek 
statisztikái. 

Käfer István

SOÓS Sándor, Út menti szakrális emlékek. Esztergom-Budapesti Egyházmegye. 
Dunakanyar – Pilis (Püski Kiadó, 2011) 352 pp.

„kontár ujjak faragdálták, de nem a kontár áhitat”

Soós Sándor felsőfokú tanulmányait a Görög Katolikus Hittudományi Főis-
ko lán kezdte, majd a papi felkészülést kényszerű egészségügyi okból meg-
szakítva az ELTE néprajz-történelem szakán szerzett diplomát 1984-ben. 
1984-2009-ig a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságán muzeológusként és 
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igazgatóként tevékenykedett. 2002-től a Keresztény Múzeum népi vallásos 
gyűjteményének feldolgozását, publikálást, kiállításainak rendezését végzi 
eseti megbízások keretében. Az utóbbi években több helyszínen kultúrtörté-
neti, néprajzi kutatási projektek megvalósításában vesz részt.

Az Út menti szakrális emlékek című új kötet a népi vallásosság emlékanya-
gának egy különleges részterületét dolgozza fel. A szerző első mondata így 
határozza meg kutatás tárgyát: „… a vallását gyakorló keresztény ember által 
kialakított szakrális környezet vizsgálom.” A környezet itt a természeti, vagyis 
az Isten által teremtett és az ember számára rendelkezésre bocsátott természetet 
jelenti, s nem a hétköznapi lakhatás és a munka közegét. A táj, az erdő, a fa, a 
kő, a forrás, a megtalált, majd sűrűn látogatott szent helyek idővel nem marad-
tak mégsem érintetlenül. A hívő ember maga is megjelölte ezeket. A felismerés 
örömét, a hálát, majd a kéréséket, köszönetnyilvánításokat ismerhetjük fel szent 
helyeken felállított építményekben, a kihelyezett képeken, feliratokon.

A bevezető tanulmány az egyház hivatalos kultusza mellett létező, a vallást 
gyakorló világiak által művelt rituálékat, az általuk fabrikált tárgyakat sokol-
dalú megközelítésben mutatja be. Aprólékos pontossággal definiálja az alap-
vető fogalmakat, a szent helyet, a szent időt, a jeleket. Az ókori kultúrtörténeti 
előzmények megismertetése, a bibliai, az ókeresztény szerzők által írt szöve-
gek segítenek az Isten, a természet és az ember kapcsolatkeresését kifejező 
jelrendszer megértésében. A vallástörténeti kutatások eredményeinek ismere-
tében juthat közelebb az olvasó az egyedi természeti tárgyak és az emberkéz 
alkotta tárgytípusok jelentésének, sőt jelentőségének megértéséhez. 

Soós Sándor elemzéséből nyilvánvalóvá válik a népi vallásosság alkotá-
sainak szerepe és fontossága az elmúlt korok és a mai hívő ember életében. 
Különös hangsúlyt kap az egyház véleménye és iránymutatása a kérdésben. 
A korábbi idők gyakran ellenséges viszonyulása után, napjainkban az egyház 
állásfoglalása nyitottabb, megértőbb és elfogadóbb lett a világiak vallásgya-
korlatának egyes jelenségei felé: „A népi vallásosság nem más, mint a hitnek 
egy meghatározott környezet kulturális elemeiből táplálkozó kifejeződése, 
amely eleven és hatékony módon értelmezi és vonja kérdőre a résztvevők 
érzékenységét. A népi vallásosság, amely rengetegféle és széles körben elter-
jedt megnyilvánulásaiban fejeződik ki, a hitből forrásozik ezért nagyra kell 
értékelnünk és segítenünk.” (A népi jámborság és liturgia direktóriuma, 2001; 
magyar nyelven megjelent 2005-ben.)

A könyv címét végig olvasva a témamegjelölés után egyre szűkülő területi 
lehatárolás után jutunk el ahhoz a 14 dunakanyari településhez (Csobánka, 
Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, 
Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, 
Visegrád), melyek környékét 2003 és 2006 közötti gyűjtőútja során a szerző 
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végigjárta és az érintett emlékanyag állapotát írásban és fotókon rögzítette. 
„A levéltári, történeti, művészettörténeti, műemléki, és néprajzi kutatásokkal 
összesen 432 út menti szakrális emléket találtam. A meglevőkről közel 2000 
fényképet készítettem, melyekből 405 felvételt válogattam e kötet számára.” 
A fennmaradt emlékek mind a török hódoltságot követő korokból származnak, 
de elsősorban a XVIII., XIX. és XX. századból.

A kötet terjedelmének legnagyobb részét kitevő adattár tematikus egységei a 
következők: Kálváriák, Szent helyek, Csodatévő források, Kápolnák, Út menti 
és temetői keresztek, Egyéb út menti szakrális emlékek. Az emléktípusok ismer-
tetését minden esetben részletes, áttekintő bevezetővel kezdi a szerző, melyből 
az adott tárgycsoportra vonatkozó általános teológiai, történelmi, művészettörté-
neti, néprajzi ismereteket sajátíthatjuk el. Ezt követi a konkrét emlékek település 
szerint felsorolt katalógusa. Az tárgyak többségét egy-egy kis méretű, fekete-
fehér illusztráció szemlélteti. Narratív előadásmódban közli a hely, az építmény, 
a festett vagy faragott tárgy rövid leírását és a rá vonatkozó forrásokat, elbeszéli 
a hozzá kötődő szokásokat, jellemzi a tárgy közvetlen környezetét.

Önálló fejezetben foglalja össze a különféle alapanyagokat, díszítőeljá-
rásokat, szól a készítőkről, majd a szentek tiszteletének jellegzetességeit is 
vizsgálja.

Az 1110 darab lábjegyzet és a bőséges bibliográfia nélkülözhetetlen segít-
séget jelent a népi vallásosságot tanulmányozó kutatók, egyetemi hallgatók 
számára. A népi vallásosság terminológiájának tisztázása a tudományos és 
hétköznapi életben előforduló gyakori félreértések feloldását segítheti. Soós 
Sándor terepi kutatói módszere és a körültekintő feldolgozás példaértékű 
és iránymutató lehet valamennyi érdeklődő számára. Érdekes és tanulságos 
olvasmány azonban azok számára is, akiknek a környezetében még fellelhetők 
a népi jámborság tanújelei. Az értékek felismerése ösztönzőleg hat a sérülé-
keny, pusztulásra ítélt út menti emlékek védelmére. 

A kötet megjelenése óta a szerző „A dunakanyari út menti szakrális emlé-
kek elnevezésének tanulságai és magyarázatai” című dolgozatával a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium (NEFMI) és az Anyanyelvápolók Szövetségének 
közös anyanyelvi pályázatán 145 induló között második helyezést ért el.

Kontsek Ildikó


