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PALKO, Vladimír, Jönnek az oroszlánok. Miért tart Európa
és Amerika egy új zsarnokság felé? (ford. Käfer István,
bev. Surján László; Budapest, Gondolat, 2021) 603 o.

Jönnek az oroszlánok. Vladimír Palko meglepő képpel vezeti be nagyszabá-
sú, ugyanakkor nagyon is átgondolt munkáját. Nyugodtan tehetnénk három
felkiáltójelet a cím után, hiszen ez nem pusztán megállapítás, hanem figyel-
meztetés, sőt kiáltás. A kötetben összegyűjtött tekintélyes anyag feltár és fel-
ráz. Noha bizonyára egyikünk számára sem ismeretlenek az itt vázolt jelen-
ségek, csak kevesen szembesülünk velük ilyen töménységben és ilyen éles
megvilágításban. És ez bizony sokkoló. De miről is van szó?

Vladimír Palko végzettségét tekintve matematikus, de hosszú ideig politi-
kusként tevékenykedett. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának tagja
(1998‒2002,  2006‒2010)  és  Szlovákia  belügyminisztere  (2002‒2006)  is
volt. A kötetben közölt események, mozzanatok egy része személyes tapasz-
talatából származik, de nyilván komoly kutatómunka társult ehhez. Egy ta-
pasztalt politikus megfigyeléseiről van tehát szó, amelyeket bizonyos szem-
pontok köré rendezve – mondhatni matematikushoz illő következetességgel
– tár az olvasó elé. Ezek a szempontok pedig a keresztény ember szempont-
jai. Ezért kap különös hangsúlyt az életvédelem, a hagyományos család, a
normális  szexuális  erkölcs  és  a  vallásszabadság  kérdése  –  pontosabban
mindezek valós fenyegetettsége.

Érdekes gondolati ívet rajzol meg a szerző. A kommunista ideológia át-
öröklődött. Eszméi ma is élnek és virulnak a nyugati liberalizmus köntösébe
bújva, és éppúgy zsarnokivá válnak, mint egykor a sztálini időkben, bár más
eszközökkel. Palko számos példát hoz fel mind a konkrét személyi kötődé-
sekre, mind az eszmei rokonságra. A forradalom továbbra is zajlik, csak egy
kicsit átszínezve. „Az osztályharcot nem kell hangsúlyozni. Túl sok halottat
eredményezett. […] Minek építeni a társadalom forradalmi átalakítását a tö-
megek kemény munkára való felszólítására? Miért ne építenénk ezt az átala-
kítást a kényelemszeretetre, ami általános emberi gyengeség – valamint az
erkölcsi  kötelékek és  kötelességek teljesítése  iránti  ellenszenvre?  […] És
miért  ne  lehetne  megszabadítani  az  embereket  az  igazság keresésétől,  és
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megmondani nekik, hogy lényegében semmilyen igazság nem létezik? Hogy
csak különböző nézetek léteznek?” (58‒59).

A forradalom alapvetően antropológiai síkon folytatódik: „A kommunis-
ták Kelet-Európában 1989-ben megélték a megalázottság pillanatát. […] A
kommunista,  a  kommunizmus  szó,  amit  éveken  keresztül  hirdettek,  mert
vagy hittek benne, vagy karriert biztosított nekik, hirtelen kellemetlen, meg-
alázó bélyeggé lett számukra. […] A szélesebb látókörűek azonban felfog-
ták, hogy elmúlt és elvesztett küzdelmüknek lehet folytatása. Hogy Európá-
ban és Amerikában állandóan folyik az eldöntetlen küzdelem az örök kérdés
interpretációjáért: Ki az ember? Melyek az erkölcsi alapelvek, amelyekhez
alkalmazkodnia  kell?  […]  a  szovjet  marxizmus  vereséget  szenvedett,  de
győz a kulturális marxizmus az új antropológiára alapozva, amely új lázadás
az ember bibliai felfogása ellen. A győztesek Nyugaton azok a baloldali li-
berális erők, amelyek a múltban is sokszor szimpatizánsaik voltak. Európa
nyitott számukra” (125).

A kelet‒nyugati baloldali egyesülés hárompontos minimuma c. alfejezet
érzékletesen írja le a folyamatot, ahogyan 1989 után a kelet-európai poszt-
kommunista baloldal és nyugati „unokatestvérei” egymásra találnak. „A ki-
indulópont az a felismerés, hogy a baloldal nem tudott győzni gazdasági té-
ren, viszont sikereket aratott a kultúrában. A keleti kommunistáknak előnye
volt az abortusz legalizálásában, a kommunisták Nyugaton évtizedeket kés-
tek ebben az agendában, de amint csak elegendő lendülettel elsajátították,
képesek voltak vele a keresztény jobboldal legyőzésére” (118). Az abortusz
liberalizációja az egymásra találás egyik alapelve lett. A Nyugat romlottsá-
gáról szóló jelszavak igen gyorsan eltűntek, miközben a keleti posztkommu-
nisták csendben átvették a nyugati baloldal szabados felfogását például a ho-
moszexuális kapcsolatok vagy egyes kábítószerek legalizálása terén. Végül
természetesen összekovácsoló ereje van a közös ellenségképnek: „A keresz-
tény hagyományt továbbra is gyengíteni kell. Kiszorítani a kereszténységet a
közéletből a magánszférába. Támogatni kell konkurens ideológiákat és val-
lásokat. Ez az a baloldal, amely neveli a multikulturalizmust, és támogatja a
migrációt Európába a nem európai kultúrákból. […] A baloldal nem akar
emlékezni arra, hogy Európa a kereszténységből nőtt ki, nem az iszlámból, a
hinduizmusból vagy egyéb vallásokból” (121). ‒ Ugye eszünkbe jut, hogyan
akarták nemrégiben a karácsony szót kitiltani az európai szóhasználatból?
Éppen  úgy,  ahogy  annak  idején  igyekeztek  fenyőünnepnek  átkeresztelni.
Egyébként az Európai Bizottság már 2010-ben olyan naptárt adott ki három-
millió(!)  példányban,  amelyben  a  keresztény  ünnepek  nem  szerepeltek
(335). 

A kulturális marxizmus, avagy közkeletűbb elnevezéssel a liberalizmus
mára jelentős sikereket könyvelhet el világszerte. Az abortusz legalizálása
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már odáig jutott, hogy New York és Illinois államokban a gyermek életének
kioltása egészen a születés pillanatáig törvényes. Ehhez társul „természete-
sen” az orvosok és más egészségügyi dolgozók lelkiismereti szabadságának
eltörlése. Nincs többé joguk elutasítani az ilyen beavatkozásokban való rész-
vételt (581‒582). Az eutanázia több európai országban már legálisan végez-
hető, ennek köszönhetően például Hollandiában meredeken emelkedik a ha-
lálba  segítettek  száma,  mára  meghaladja  az  évi  6000  főt  (uo.).  Belgium
ugyanezt a mintát követi (294). A homoszexuálisok polgári házasságkötésé-
nek lehetősége vagy legalábbis regisztrált partnerségük a nyugati világban
teljesen általános lett. Ez szintén sokak állásába kerül, akiknek nincs joguk
lelkiismeretük szerint kivonni magukat az efféle eljárásokból (vö. pl. 360‒
367). „Kanadai polgármesterek ma már azért is a kritika össztüzébe kerül-
nek, ha  nem vesznek részt a homoszexuális felvonuláson.” Ugye adódik a
párhuzam: „Elvtárs, te nem voltál a májusi felvonuláson… Elvtárs, nem szé-
gyelled magad?” (389‒390). Itt csak néhány példát említettünk, a könyvben
sokkal részletesebb adatokat találunk. 

Az antropológiai  forradalom új  frontvonala  a  gender-ideológia  mentén
húzódik. „Amikor 2012-ben e könyv eredeti változata megjelent, az antro-
pológiai forradalom a végső győztes offenzívára készült a homoszexualiz-
mus mezején” (573). Ez az offenzíva mára lezajlott, ám a forradalom nem
elégszik meg diadalával, tovább kell lépni: „A homoszexualizmustól eltérő-
en, amely azt állította, hogy a férfi és a nő mentális és fizikai komplementa-
ritása  a  családalapítás  számára  nem  lényeges,  a  genderideológia  még  e
komplementaritás létét is tagadja” (uo.). Más szóval mindent meg kell szün-
tetni, ami bármiféle különbséget jelent férfi és nő között. Tekintet nélkül a
biológiai-fizikai adottságokra. Az nem számít. A személyes névmások hasz-
nálatban vagy bármilyen egyéb megnevezésben ne különböztessük meg a
nemeket! Lehetőleg ne is gondoljunk a nemekre, vagy ha már mindenkép-
pen, akkor ne csak kettőre ám! Hiszen ott vannak a transzneműek és a flui-
dok, akiknek a magukról alkotott elképzelését mindenáron tiszteletben kell
tartani, akár van köze a valósághoz, akár nincs. (Kérdem, ha valaki Napóle-
onnak  hiszi  magát,  akkor  az  egész  társadalom  köteles  Napóleonként
kezelni? Lassan már itt tartunk.) „A nemi ideológia faragókésévé a »transz-
gender« fogalma válik.” A gender-ideológia „azt mondja, hogy aki inkább
nő lenne, az nő és fordítva. Állítja: az ilyen »transzgendernek« joga van hoz-
zá, hogy férfinak nevezzük, akkor is, ha nő és fordítva” (577). Joga van az
elképzelt neme szerinti öltöző vagy mosdó használatához, sőt, ha bűncselek-
ményt követ el, megilleti, hogy az elképzelt nemének megfelelő büntetés-
végrehajtási intézménybe kerüljön. Ne gondoljuk, hogy ez puszta elmélet!
Az  utóbbi  szituációból  például  Nagy-Britanniában  vagy  Kanadában  már
tényszerű konfliktusok keletkeztek (580).  A gender-ideológia támogatja a
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transzgender  személyek  nemének  sebészeti  átalakítását.  Az  iskolás  vagy
még kisebb gyerekeknek kötelezően oktatják a nemátalakítás lehetőségét.
„Szakértők” magyarázzák nekik, hogy bátran választhatnak, fiúk vagy lá-
nyok akarnak-e lenni. Ráadásul ezek a felvilágosító („érzékenyítő”) előadá-
sok sokszor igen bizarr formát öltenek (578‒579). 

Az előbbiekben felvillantottuk az antropológiai forradalom néhány jelleg-
zetes elemét, de hogyan válik mindez zsarnokivá? „Ezek az emberek foly-
vást a toleranciáról beszélnek. A kultúra megmondja a keresztényeknek, mi
a helyzet. Ideje kimondani az igazságot. Cézár mutatóujja lefelé fordul. Az
oroszlánok érkeznek  az  arénába.  A toleranciáról  üvöltenek” –  írja  Palko
(430). „Az igazság az, hogy az euro-amerikai civilizációban új keresztényül-
dözés kezdődött” (431).  Charles Chaput denveri érseket idézi:  „Létezik a
belső logikának bizonyos fajtája, ami a relativizmust represszióhoz vezeti.
Ez magyarázza a paradoxont, miért hangoztatják a nyugati társadalmakban a
toleranciát és a másság tiszteletben tartását, mialatt agresszívan aláássák és
büntetik a katolikus tanítás szerinti életet. A tanítás a toleranciáról nem tole-
rálhatja az egyház hitét, hogy bizonyos gondolatok és viselkedések nem to-
lerálhatók, mert dehumanizálnak bennünket. Az a tanítás, hogy minden igaz-
ság  relatív,  nem engedheti  meg,  hogy  némely  igazságoknak  nem szabad
olyanoknak lenniük. […] Olyan időket élünk, amikor az egyházat arra szó-
lítják fel, hogy ez ellenállás hívő közössége legyen. […] Váljatok vértanúkká
az élet kultúrájának építésében” (432‒433). A relativizmus nem tűrheti azo-
kat, akik hisznek az objektív igazságban, és fordítva, akik hisznek az objek-
tív igazságban, nem fogadhatják el a relativizmust. A két felfogás kiengesz-
telhetetlen ellentétben áll, és ennek a határvonalnak nem szabad elmosódnia.
A keresztény ember hisz az objektív igazságban, mert hisz abban, aki maga
az Igazság. Ki kell állnunk az Igazság mellett, akár a vértanúságig is. Ez is-
mét csak egy villanás a szerző gondolatmenetéből. Palko alaposan indokolja
állításait.  Részletesen  ír  a  zsarnokság  eszközeiről,  konkrét  megvalósulási
módjairól is (V‒VI. fejezet).

Sajnos azonban – és ez a legszomorúbb – a végletekig hajszolt liberaliz-
mus és relativizmus az egyházba is behatol, gyakran a demokrácia jelszavát
tűzve zászlajára. Az Erre a sziklára építem egyházamat c. alfejezet (448‒
468)  hosszan  sorolja  az  igen  aggasztó  eseteket.  „Nem  vagyunk  Róma
fiókja” – jelentette ki Reinhard Marx bíboros 2015-ben. „A nemzeti püspök-
kari konferencia nem a Magisztérium” – válaszolta neki Gerhard Müller, a
Hittani Kongregáció akkori prefektusa (464). Nem kell bemutatni, mi zajlik
ma Németországban. A „reformfolyamat” azóta sem torpant meg, sőt a pá-
pai,  szentszéki  állásfoglalások  ellenére  egyre  terebélyesedik,  és  benne az
egyik vezérmotívum az azonos nemű személyek kapcsolatának megáldása.
Belgiumban már a kilencvenes években olyan hittankönyv jelent meg két
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teológusprofesszor szerkesztésében, amelyen a hívő szülők megbotránkoz-
tak. A kritikus rész a szexuális neveléssel függött össze. A szülők előbb le-
vélben  fordultak  Godfried  Daneels  bíboroshoz,  majd  imádságos  tüntetést
szerveztek a hittankönyv betiltása érdekében, de az érsek nem állt szóba ve-
lük (459). Ugyanő 2013-ban helyeslését fejezte ki az azonos neműek polgári
házasságát illetően (461). Egy kanadai katolikus iskola igazgatóját azért bo-
csátották  el,  mert  meghívta  diákjait  a  „40  nap  imádság  az  életért”  című
imádságos összejövetelekre (460). Sok az ellentmondás, gyakori a bizonyta-
lankodás. Itt is, ott is látunk papokat, akik a liberális antropológiát támogat-
ják, és szembefordulnak a hagyományokhoz hű keresztényekkel. „A forra-
dalmárok  már  a  katolikus  egyház  kapuján  is  beléptek”  (467).  „A
kommunisták azt akarták, hogy váljunk mindannyian ateistává. A mai forra-
dalmárok azt akarják, hogy a keresztények relativizálják a kereszténységet
és alkalmazkodjanak” (494) – úgy tűnik, sikerrel járnak. 

A fentiekben vázolt sötét és talán nyomasztó kép súlyos kérdéseket vet
fel, amelyek választ sürgetnek. Mit tegyünk? Palko megkísérli a válaszadást.
A VIII. fejezetnek már a mottója is sokatmondó: „Így elérkeztünk az új vi-
lág új képének alkonyán ahhoz a ponthoz, amelyben a kereszténynek – és
nem csak neki – kötelessége a tiltakozás” (Joseph Ratzinger). Tíz tanácsot
fogalmaz meg a szerző, melyek közül most csak a legelsőt emeljük ki: Is-
merjük meg az igazságot, és az igazság szabaddá tesz minket (vö. Jn 8,32).
Ez a mondat több síkon értelmezhető, de mindenképpen érvényes. Teológiai
síkon teremtményi voltunk belátását, az abból fakadó alázatot, az istenképi-
ség méltóságának, Isten abszolút szeretetének és igazságának felismerését
jelenti. Ez az ember valódi szabadságának alapja. Palko megközelítése gya-
korlatiasabb: „Tudomásul kell venni a tényeket. A nagy baloldali antropoló-
giai forradalom fellépése után olyan társadalomban élünk, amelyben sorra
dőlnek a hagyományos erkölcs ezeréves alapelvei. […] Meg kell érteni: nem
érvényes már a tézis »a fejlett Nyugatról« mint példaképünkről. […] A kom-
munizmustól  megszabadult  kelet-európai  országokban ma több szabadság
van, mint Nyugaton, [ahol] új keresztényüldözés kezdődött. […] Az új üldö-
zés lényege nem a keresztény fogalmak »elnevezéseinek« elfojtása, inkább
tartalmuk megváltoztatása. […] A liberális katolikustól ma senki nem várja
hitének formális feladását, ahogy ezt a kommunisták csinálták. A tényleges
feladást kívánják tőle. Hogy a keresztény értékek és a forradalom álláspont-
jának ütközése pillanatában a forradalmit, a liberálist válassza. […] Annyi
elhajlás, ami ma a katolikus egyházban előfordul, néhány évtizeddel ezelőtt
nem létezett. Ez az elhajlás inkább  tényleges, mint  deklaratív” (540‒541).
Nézzünk tehát szembe a tényekkel, és ne hallgassunk az igazságról! 

Szinte lehetetlen néhány oldalban összefoglalni a kötet igen gazdag tartal-
mát, szerteágazó és elgondolkodtató megállapításait. Nem tértünk ki sem a
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nemzetközi politikai vetületekre – amelyek pedig nagy súllyal szerepelnek a
könyvben ‒, sem a szlovák kereszténydemokrácia történetére (VII. fejezet),
sem az „új vasfüggönyre”, amely ma ismét választóvonal Európa keleti és
nyugati fele között (595‒596). El kell olvasni. Sajnálatosak a szövegben elő-
forduló szerkesztési-szöveggondozási figyelmetlenségek (például a lábjegy-
zetek elcsúszása hosszú szakaszokon), de ezzel együtt is hálásak vagyunk a
kiadónak és kiváltképp a fordítónak, Käfer Istvánnak, hogy lehetővé tették e
kiváló munka magyar nyelvű megjelenését.

Gőczéné Erdő Zsuzsa

♦ ♦ ♦    HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI FIGYELŐ

Az evangélium szabadságában éljetek! Ferenc pápa beszédei 
budapesti és szlovákiai látogatásán (szerk. Tőzsér Endre;
Budapest ‒ Pannonhalma, Új Ember ‒ Bencés Kiadó, 2021) 124 o.

A kötet Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke és Dr. Stanis-
lav Zvolenský pozsonyi érsek metropolita, a Szlovák Püspöki Konferencia
elnöke ajánlásával indul. Nyilván azért, mert a Szentatya Budapestről Po-
zsonyba repült,  de a magyar‒szlovák szellemi  összefüggésrendszer szem-
pontjából  igen  érdekes  és  tanulságos,  amit  a  két  nemzettel  kapcsolatban
mondott: „Végezetül imádkozzuk el az Úrangyala imádságot azon a napon,
amikor Szűz Mária szent nevét ünnepeljük. Régen ti, magyarok tiszteletből
nem mondtátok ki Mária nevét, hanem úgy szólítottátok meg, mint király-
nét. A »Boldogasszony, régi nagy Pátrónátok« kísérjen és áldjon meg ben-
neteket. Veletek és értetek mondom: Isten, áldd meg a magyart!” (Beszéd a
kongresszusi zárómise végén, az Úrangyala elimádkozása előtt, Budapest,
Hősök tere, 42). „A szlovák nép hittel és áhítattal jön erre a sasvári nemzeti
kegyhelyre […] Így Szűz Mária e szlovák nép hitének példaképe” (Homília
a szentmisén, Sasvár, Hétfájdalmú Szűzanya-bazilika, 109‒110).

A szlovákok Mária-tisztelete a miénkkel egyidős. Egy időben kapott erős
nemzeti  jelleget  is.  A szlovákok nemzeti  Mária-képe  a  Szűz a  szenvedő
Szlovákia térképével, ölében a halott Krisztussal.

„Zarándokként érkeztem egy fiatal, ám ősi történelemmel rendelkező or-
szágba, egy olyan földre, amelynek mély gyökerei vannak Európa szívében.
Valóban egy »köztes földön« vagyok, amely megannyi átmenet szemtanúja
lehetett… Nagy Morvaországtól a Magyar Királyságig, a Csehszlovák Köz-
társaságtól napjainkig ‒ számos megpróbáltatás közepette ‒ nektek sikerült
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beilleszkednetek és alapvetően békés módon megkülönböztetnetek magato-
kat: huszonnyolc évvel ezelőtt a világ két független ország konfliktusmentes
születését csodálta. Ez a történelem arra hívja Szlovákiát, hogy a béke üze-
nete legyen Európa szívében. Erre utal a zászlótokon látható nagy kék sáv,
amely a szláv népekkel való testvériséget jelképezi. Testvériségre van szük-
ségünk ahhoz, hogy előmozdítsuk az egyre inkább szükségessé váló integrá-
ciót […] A szlovák történelemre kitörölhetetlenül rányomja bélyegét a hit
[…] a szent testvérek, Cirill és Metód nagyszerű életéből meríthettek […]
megdöbbentőek a szláv fogadtatás jellegzetes kifejezései: kenyérrel és sóval
kínáljátok a látogatókat […] Alkotmányotok megemlíti azt a vágyat, hogy
az országot Szent Cirillnek és Metódnak, Európa védőszentjének örökségére
építsétek […] Senki sem szigetelődhet el, sem egyénként, sem nemzetként
[…] Hegyeitek egyetlen láncolatban kötnek össze csúcsokat […] és átlépik
az ország határait, hogy különféle népeket egyesítsenek a szépségben. Ápol-
játok ezt a szépséget, az együtt szépségét…” (Nech Boh žehná Slovensko [Is-
ten áldja Szlovákiát!]. Beszéd az állami vezetőkkel és a diplomáciai testület-
tel való találkozón, Pozsony, az elnöki palota kertje, 59‒61, 64‒65).

A pápa érzékenyen foglalkozik a szlovák történelemmel, nem kérdőjelezi
meg a mai Szlovákia kontinuitását a Nagymorva Birodalommal és Magyar-
országgal. A szlovák alkotmányról viszont nyilván kissé nagyvonalú tájé-
koztatást kapott, hiszen a szent hittérítők után a szlovák nemzet és az együtt-
élő  nemzetiségek államának  mondatai  következnek.  Pozsony,  Kassa,
Eperjes, Sasvár. A szlovákiai magyarok említés nélkül maradtak. Igaz, a ha-
tárokon túlnyúló hegyek képe érezteti a kérdés összetettségét, amit megerő-
sít a visszaútján adott interjújának néhány mondata: „Először nem igazán ér-
tették az emberek: »Csak a szertartásra jön, és minket, magyarokat meg sem
látogat?« […] Elmagyaráztam, hogy a szlovákiai látogatás már el volt ter-
vezve ‒ de csak a fejemben ‒, és […] megígértem az elnökötöknek […],
hogy átgondolom, vajon jövőre vagy a rákövetkező évben el tudnék-e jönni.
Mert nagyon sok értékük van a magyaroknak […] És ti, magyarok: veletek
voltam tavaly Erdélyben. Csodálatos volt az a magyar mise!” (Sajtótájékoz-
tató a visszaúton Pozsonyból Rómába, Válasz Kuzmányi István kérdésére,
116).

„Itt  testvéri  módon  kezdődött  az  evangelizáció,  amely  a  tesszalonikai
szent testvérek, Cirill és Metód pecsétjét viselte […] Szent Cirill és Metód,
az »ökumenizmus előfutárai« (Szent II. János Pál: Slavorum Apostoli encik-
lika, 14) segítsenek bennünket abban, hogy mindent megtegyünk a különb-
ségek összebékítésére a Szentlélekben […] A szláv népek megkülönböztető
jegye ‒ amelyet együtt kell megőriznetek ‒ a szemlélődő tulajdonság […] A
jótékonyságon való osztozás tágabb horizontokat nyit, és segít gyorsabban
haladni, legyőzve az előítéleteket és a félreértéseket. Ez is olyan tulajdon-
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ság, amely szíves fogadtatásra talál ebben az országban, ahol az iskolában a
gyermekek kívülről megtanulják az alábbi szép verset: »Ha idegen kéz ko-
pogtat ajtónkon őszinte bizalommal: bárki legyen is az, akár közelről, akár
távolról, nappal vagy éjszaka érkezik, asztalunkon Isten ajándéka vár rá.«
(Samo Chalupka: Mor ho!, 1864) […] A szlovák népre jellemző szelídség és
befogadás, a hagyományos békés egymás mellett élés és az ország javára va-
ló együttműködésetek jelentős értékek az evangélium terjedése szempontjá-
ból.” (Legyetek szemlélődők és fogjatok össze a szegények segítésében! Be-
széd az ökumenikus találkozón, Pozsony, Apostoli Nunciatúra, 48‒49).

Felvetődik a kérdés,  ki  tanácsolta  a pápának a Samo Chalupka-verset.
Annak története  ugyanis  éppen nem a béke üzenete.  Magyar  címe:  Üsd,
vágd! Keletkezésekor, 1864 táján próbálkozások történtek a szlovákok hely-
zetének rendezésére Magyarországon, és újraélesztették az ún. befogadó el-
méletet, mely szerint a szlávok barátságosan fogadták a Kárpát-medencébe
érkező magyarokat. Chalupka 359-re teszi a történetet, amikor Konstantin
császár felelősségre vonta megjelenésükért a helyi szarmatákat ‒ a költő sze-
rint szlovákokat ‒, akik ezzel a kiáltással rontottak rá a római légiókra, de
azok legyőzték őket. Így kerültek a szlovákok magyar elnyomás alá. Ez a
vers lett minden szlovák szabadságküzdelem jelszava, egészen a szovjet se-
gítséget váró 1944. évi szlovák felkelésig, amelyben számos szlovák katoli-
kus papot gyilkoltak meg.

A Szentatya látogatása a kegyelem áradása tájainkra, feladataink, félreér-
téseink, a politika rontásainak tudományos rendbetételére olyan két nemzet
között, amelyek sok évszázadon át a Szent Korona népei voltak. 

BALÁŽ, Anton, Dar a bremeno dvojitej identity. Rozhovory
s Tiborom Žilkom [A kettős identitás ajándéka és terhe. 
Beszélgetések Zsilka Tiborral] (Bratislava, Literárne a informačné 
centrum, 2021) 246 o.

A kötet  végkicsengésében  egy nyolcvanéves  tudós  tanúságtétele.  Gazdag
élete van a kérdezőnek is, hiszen legutóbbi jeles művében (Špitzer‒Mach) is
az identitás kérdéseit boncolgatja a két ellentétes tábor képviselőivel. Špitzer
a szlovák felkelés, Mach az első szlovák állam híve. Minden képlékeny a mi
világunkban,  de  a  lényeg a  megértő,  megbocsátó,  további  missziós  tevé-
kenységre késztető szeretet. 

Tibor Žilka ‒ Zsilka Tibor „egy szlovák határ menti magyar fiú” életéről
szól ez a kötet. Igaz a fülszöveg összefoglalója: „Megbabonázta az iroda-
lomtudomány, és nemzetközi tekintély lett. Oroszlánrésze volt a nyitrai Iro-
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dalmi  Kommunikáció  Kabinet  létrejöttében,  előadott  szlovák  és  magyar
egyetemeken, számos szlovák és magyar irodalomtudóst nevelt. Kétnyelvű-
ségét és kéthoniságát ajándéknak fogja fel, ha a kettős identitás nemegyszer
teher  is  számára.”  Néhány érdekes  cím a  gazdag  tartalomból:  A magyar
klasszikusoktól a jövendő szlovák klasszikusokig; Anton Popovič és meta-
szöveg elmélete;  Az alkotás elméletének kalandja:  A stílus hírértékétől  a
posztkoloniális regényig; Magyarországi egyetemen; Grendel és az értelmét
megkérdőjelező  irodalom;  Magyarországon  kulturális  misszióban  is;  A
posztmodern  a  családban  és  a  szlovák  prózában;  Egy  teljesen  családi
fejezet…

1954-ben két okból magyar középiskola mellett döntött: újságíró bátyja
kritizálta, hogy nem tud helyesen írni magyarul, de a másik ok: „A magyar
futball […] magyar identitásomat vitathatatlanul az ún. aranycsapat sikerei
alakították” (20). Magyar identitását Ady költészete és 1956 eseményei tet-
ték intenzívebbé (30). Tudós hungarológussá az Anton Popovič vezette nyit-
rai Padagógiai Karon fejlődött, ahol komoly kutatómunka folyt az irodalmi
kommunikáció elméletének és a művészi szövegek interpretációjának kidol-
gozása terén. „Felsőkubin határában Popovič Nagy víkendházat épített […]
Először Hviezdoslav-konferenciák voltak […] eredeti almanachokból köz-
vetlenül  tanulmányoztuk  magyar  nyelvű  zsengéit”  (104).  (Érdekes,  hogy
nem említi Sziklay László kismonográfiáját.) 1966-tól gyakran tartott elő-
adásokat Budapesten és Szegeden. „Az első nagy sikerem a novella-interp-
retációval foglalkozó konferencián volt.” A vizsgált szerzők: Krúdy Gyula,
Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos (105).

A  kötet  és  a  jelenkori  magyar‒szlovák  szellemi  összefüggésrendszer
egyik kulcsfejezete: Grendel Lajos életműve. Itt különösen fontos a pontos
fogalmazás. „Nemzetiségi irodalom ritkán rendelkezik olyan személyiségek-
kel, akik össznemzeti kontextusban is megállják helyüket […] Fábry Zoltán
volt ilyen […] Magyarországon főként a költészetnek volt visszhangja, Tő-
zsér Árpádnak és részben Cselényi Lászlónak […] De az igazi sikert vitatha-
tatlanul Grendel aratta. Nem tartható véletlennek, hogy egyik esszéjében ép-
pen ő utasítja el az önálló nemzetiségi irodalom létét, mert úgymond csak
egy magyar irodalom van. Rendben, de mi legyen a többi szerzővel, akik az
érdeklődés perifériájára szorultak? Sziszifuszi erőlködéssel akarnak feljebb
kerülni, de csak magyar pesszimizmussal fűszerezett sóhajtozás marad […]
A nemzetiségi irodalom […] a szó klasszikus értelmében elveszti létjogo-
sultságát. Csak akkor maradhat fenn, ha kétnyelvűségben vagyis többkultú-
rájúságban nyilvánul meg, és minőségi igényességével nem ragad meg a re-
gionalizmus és a provincializmus szintjén. A példa legyen Grendel Lajos”
(124‒125).
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Grendel Lajosnak szlovák fordítója támadt Karol Wlachovský személyé-
ben. A szlovák fordítás szinte együtt született, alakult az eredetivel. Ennek
eredményeként  „megkapta Az 1985.  Év Legjobb Szlovák Prózája  Díjat”,
Wlachovský pedig a fordítói Ján Hollý Díjat (122). Ismételjük:  magyar író
szlovák prózája. E kettősség, ami némiképp a régi Magyarország  „hunga-
rus”  fogalmának  hasonmása  a  mai  szlovák  állam  közösségében,  Zsilka‒
Žilka kettős identitásában is rezonál, nem kis tépelődést okozva. Szlovákia
keresi a trianoni diktátum következményeinek magyarázatát: a népszámlálá-
son polgárai több nemzettudathoz tartozást is megjelölhettek, Magyarország
pedig törekszik a Kárpát-medence magyarságának egységére. Így vált Mik-
száth Kálmán „szlovák” íróvá, Kosztolányi Budapestjének szlovák elemei a
szlovák nyelv és kultúra természetes részévé.

A kötet 15. része: Egyetemen Magyarországon. „Munkámmal a katolikus
egyetemen hálámat akartam kifejezni az Úrnak fiunk meggyógyulásáért. Rá-
adásul olyan egyetemről volt szó, amelynek története a 17. századba nyúlik
[…] sokáig kérdéses volt, Pozsonyban vagy Nagyszombatban jön létre Páz-
mány Péter alapítása […] A szlovák nyelv és irodalom oktatása már 1992-
ben megkezdődött.  Amikor Budapestre érkeztem, már a 2. évfolyamon is
voltak  szlovakistáink.  Az  1993/94-es  tanévben  kizárólag  nyelvtudományi
tárgyakat oktattam. Ideiglenes helyeken tanítottunk a budai Ménesi úton egy
kolostorban. Ebben az utcában található a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézetének épülete is, úgyhogy ez nem volt teljesen új
környezet  számomra.  Szállásomat  és  ellátásomat  reggelivel  és  vacsorával
egy szociális otthonban biztosították, ahol tizenhat nővér kétezer öreget gon-
dozott. Étkezés előtt közösen imádkoztunk Éva testvérrel az élen…” (148).
„1994 szeptemberében […] Michal  Kováč köztársasági  elnöktől  átvettem
egyetemi  tanári  kinevezésemet,  és  másnap részt  vettem Piliscsabán az új
tanév megnyitásán […] Beszélt Habsburg Ottó is […] Ebben az időben épült
ki a szlovakisztika is, és engedtessék meg kijelenteni, hogy jobb volt, mint
néhány szlovákiai szlovák nyelv és irodalom tanszék” (148, 153‒154).

Ehhez kapcsolódik a 16. rész, Magyarországon kulturális misszióban is,
mely szól a Szlavisztikai Intézet bővülő nemzetközi kapcsolatairól és Rudolf
Baláž  besztercebányai  püspök  szlovák  szentmiséjéről  a  campuson  (155‒
157).

Vannak a kötetben tanúságtevő családi vallomások is, feleségéről Kálnássy
Márta asszonyról és természetesen a kettős identitás problémáiról. „Csalá-
dunkban sohasem tolerálták a nyers,  rusztikus nacionalizmust  […] 1991‒
1993-ban […] erősödni kezdett a nacionalizmus […] A magyar kártyának is
szerepe volt […] Hozzá kell tennem: Istennek legyen hála! Akkor kaptam
ugyanis a felkérést Magyarországról, és elhatároztam, hogy a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen folytatom a munkámat.” 
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A kötet sokrétű, nemegyszer vitatható, nyitott kérdéseket vet fel. Minde-
nekelőtt a kereszténység és a tudomány elválaszthatatlanságáról, biztatásul,
Közép-Európa jövőjének vigyázására. Anyaga további kutatások forrásául is
szolgálhat.

Käfer István

KÖRMENDY Kinga – LAUF Judit – MADAS Edit – SARBAK Gábor,
Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár 
és a Városi Könyvtár kódexei (Fragmenta et codices in bibliothecis 
Hungariae VII-A) (szerk. Madas Edit; Esztergom – Budapest, 
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár ‒ Akadémiai ‒ Országos 
Széchényi Könyvtár, 2021) 415 o. + 32 tábla

Esztergomnak kiemelt helye és különleges helyzete van a magyar könyvkul-
túra  történetében is.  Az  ősi  főváros  és  érseki  székhely  rendkívül  gazdag
könyvgyűjteményeket mondhatott magáénak már a középkorban, amit töb-
bek között korabeli könyvjegyzékek tanúsítanak – gondoljunk csak László
mester,  esztergomi  prépost  1277.  évi  végrendeletére.  Noha  a  középkori
gyűjtemények egyes darabjai a korai újkor folyamán szétszóródtak, és idő-
vel más könyvtárak őrizetébe jutottak, jelenlegi őrzési helyükön – legyen az
akár a bécsi, akár a budapesti nemzeti könyvtár – manapság is hitelt érdem-
lően vallanak a középkori esztergomi könyvanyag egykori bőségéről és tar-
talmi színgazdagságáról. A török foglalás (1543) utáni szétszórattatást köve-
tően – ez az intézmények és a bennük szolgáló személyek igényességéről
tanúskodik – rövidesen újra kezdődött a könyvanyag gyűjtése, és a régi bib-
liotéka helyén új gyűjtemények keletkeztek, melyek maguk is nagy hang-
súlyt fektettek középkori kéziratok beszerzésére. Míg a középkori könyvtár-
ban  a  kéziratok  a  napi  rutin  és  művelődés  alapvető  eszközei  voltak,  az
újkorban életre kelt gyűjteményekben már műkincs jellegük vált uralkodó-
vá. A két korszak világát virtuális hídként az a két kézirat köti össze, me-
lyekről minden kétséget kizárólag bizton állítható, hogy a középkorban is
Esztergomban használták őket, és ma is itteni gyűjteményben találhatóak: az
Expositio in Cantica Canticorum és Szalkai László nemrégiben hasonmás
kiadásban is napvilágot látott diákjegyzete. Nem éppen érdektelen kötetek!
A kódexkatalógus egy nagy számvetés: a középkori múlttal, a mai valóság-
gal, összességében pedig a magyar művelődéstörténettel. A nemzeti könyv-
tárat leszámítva aligha van még egy olyan figyelemre méltó gyűjteménye
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hazánknak, mely ilyen sokrétű történettel és tartalommal rendelkezne. A kü-
lönleges helyzetet tehát fölösleges lenne bizonygatnom, az magától értetődő.

A kézikönyvek sajátos típusa a topográfia. A topográfia, amely sajátos
szempontrendszer alapján mutat be egy-egy helyszínt olvasójának: van hely-
rajzi, régészeti, műemléki topográfia, és – íme – most kezünkbe vehetjük a
kódextopográfia esztergomi kötetét, amely kevés, ámde indokolható kivétel-
lel felöleli mindazon kéziratokat és tartalmazza a velük kapcsolatos korszerű
ismeretanyagot, melyek ma esztergomi gyűjteményekben vannak: a Főszé-
kesegyházi Könyvtárban, az Érseki Simor és a Városi Könyvtárakban. A ke-
vés kivételt  a  levéltári  jellegű kötetes  kéziratok jelentik,  melyeknek csak
egyikét-másikát  őrzi  valóban levéltár  –  esetünkben a  Prímási  Levéltár  –,
más része éppenséggel a Bibliotheca gyűjteményét gazdagítja – ez utóbbi
csoportba tartozik a Nyási-formulárium. A kötet tehát nemes értelemben vett
helytörténeti  munka is,  elbeszélő kutatástörténeti  összefoglalóit  bizonnyal
örömmel és nem kis büszkeséggel olvashatják majd az esztergomiak. Ebből
a szempontból éppen nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a tervbe
vett német változattal szemben miért a magyar jelenik meg korábban – en-
nek jelentőségére alább még visszatérek.

A kéziratkatalógust kézbe véve óhatatlanul emlékezetünkbe ötlik a köz-
hely: habent sua fata libelli. Sorsa – és persze története – azonban nem pusz-
tán a könyveknek, hanem gyűjtőiknek és őrzőintézményeiknek, sőt azoknak
a vállalkozásoknak is  van,  melyek a kéziratok tudományos feltárására  és
számba vételére, valamint a velük kapcsolatos tudás karbantartására irányul-
nak.  Mindezekről  részletes  összefoglalást  olvashatunk  a  kéziratkatalógus
előszavában. Körmendy Kinga, Esztergom könyvtörténetének eredmények-
ben gazdag pályát maga mögött tudó kutatója a középkori múltról és a gyűj-
temények  történetéről  meglévő ismereteket  foglalta  össze,  Madas Edit,  a
program vezetője pedig a tudományos kutatómunka múltját és jelenét. Kör-
mendy Kinga írásából megtudhatjuk, milyen változatos sors is jutott osztály-
részül a középkori esztergomi könyvgyűjtemény egyes kéziratainak, ami ön-
magában is  rendkívül tanulságos.  A székesegyháznak és a káptalannak a
napi liturgikus, oktatási és igazságszolgáltatási rutin ellátásához szükséges
könyveit  feltehetőleg  egy  helyen  őrizték,  ezt  a  könyvanyagot  elsősorban
könyvajándékozások és  az  elhalt  kanonokok hagyatékai  gyarapították,  de
különálló gyűjteménnyel rendelkezett Budai János nevezetes alapítványa, a
Collegium Christi is. A könyvek vándorlása Beckensloer János érsek szöké-
sével kezdődött, aki 1476-ban más kincsekkel együtt Vitéz János díszkézira-
tait is magával vitte Salzburgba, ahonnét ezek később nagy európai gyűjte-
ményekbe  szóródtak  szét.  1526  után  a  könyveket  szervezetten  nem
mentették, jelentős hányaduk el is pusztult, a megmaradt köteteket azonban
az oszmán hódítók idővel Budára vitték, majd innét 1686 után a visszahódí-
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tók egyes darabokat Bécsbe szállítottak. A Bécsbe került kéziratok egy része
ott is maradt, néhányat azonban 1932-ben a Monarchia kultúrjavait az utód-
államok között megosztó velencei egyezmény a magyar nemzeti könyvtár-
nak juttatott. Így ma a Széchenyi Könyvtárnak későbbi gyarapítással együtt
összesen hat esztergomi eredetű kódexe van, köztük egy olyan kasszadarab,
mint a 14. századi krónikakompozíciónak a Budai Krónika szövegváltozatát
őrző Acephalus Kódexe, amely valaha bizonyíthatóan a székeskáptalan tulaj-
donát  képezte.  A  vízivárosi  plébánia  egy  kódextöredéke  végül  az  MTA
könyvtárában kötött ki. Az érsekség és a káptalan hamarosan Pozsonyon ke-
resztül Nagyszombatba költözött, Pozsonyban az érseki palotában az érseki
magángyűjtemény, Nagyszombatban az új főszékesegyházi könyvtár alapja-
inak a lerakása kezdődött meg, az 1855 előtti kéziratgyűjtemény törzsanyaga
az utóbbi városban állt össze. Az első darabot Oláh Miklós érsek ajándékoz-
ta az esztergomi egyháznak: a Bakócz-graduálé ily módon már Mohács után
került az új gyűjteménybe. 1611-ben Forgách Ferenc érsek zsinati határozata
a papságnak, 1625-ben királyi rendelet a püspököknek írta elő kötelező jel-
leggel a könyveknek az egyházi gyűjteményekre hagyományozását. Lippai
és Szelepchényi érsekek, majd Barkóczy Ferenc és Batthyány József tettek
rendkívüli erőfeszítéseket a könyvgyűjtemény gyarapítása és rendezése ér-
dekében, alattuk rendszeres könyvtárfejlesztési és feldolgozási munkálatok
kezdődtek. Ezeknek köszönhetően a káptalannak Esztergomba 1820-ban tör-
tént visszaköltözése idején az egyelőre Nagyszombatban hagyott könyvtár
már komoly volumennel rendelkezett, de ezt majd csak 1852-ben szállították
át az ősi székhelyre. Itt  a visszaköltözött  kanonokok maguk is gyűjtöttek
könyveket, de 1821-ben Pozsonyból ideszállították többek között Batthyány
József érsek kézirat- és könyvgyűjteményét, ami magában foglalta Bél Má-
tyás  kéziratos  hagyatékát  is.  Scitovszky  János  Hild  József  tervei  alapján
1853-ban a gyűjteményhez méltó Bibliothecát is építtetett, Simor János pe-
dig 1876-ban megteremtette az új keretet:  egyesítette a heterogén eredetű
gyűjteményeket Főszékesegyházi Könyvtár néven. Saját könyvtára azonban
a Prímási Levéltár felügyelete alatt maradt. Idővel az 1920-ban Nagyvárad-
ról kalandos úton Esztergomba került Ipolyi-gyűjtemény két kódexe is ez
utóbbi állományt gyarapította. A városi könyvtár egyetlen kézirata Helischer
József városi tanácsos 1844. évi végrendelete útján került a város tulajdoná-
ba,  külön  érdekessége,  hogy  az  Isidorus-kódex  1614-ben  a  budai  királyi
könyvtárból került ki. 

Bomlás és újjászületés ily módon fonódtak egymásba, és szövődtek törté-
neti folytonossággá, a kettő közötti hidat, mint mondottam, az a két kézirat
jelenti, melyek bizonyíthatóan 1543 előtt is az Ecclesia Strigoniensis tulaj-
donában voltak. Barkóczy és Batthyány érsekek a gyűjteményeket nyilvános
könyvtárként koncipiálták, álmuk sajátosan vált valósággá 1948-ban.
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Jelentősége és története van a feldolgozási munkálatoknak is, Körmendy
Kinga írása erre is kitér. Noha a középkorból olyan könyvleltár, mint Veszp-
rémből,  Pozsonyból és Zágrábból,  Esztergomból  nem maradt korunkra,  a
kanonoki  hagyatékokban  azért  elő-előkerülnek  könyvemlítések,  időnként
egész  listák.  Az  újjászülető-félben  lévő  gyűjtemény  első  katalogizálására
Lippay  György  tetemes  gyarapítását  követően  került  sor,  Szelepchényi
György a titkárával,  Johann Heinrich Hungerrel készíttette  az első ismert
jegyzéket. Az 1777-es, Batthyány József érsek utasítására készített kataló-
gusban már azonosítható az Énekek éneke-kommentár és a Mátyás-leveles-
könyv is. A mai napig érvényes főszékesegyházi jelzetrend Feichtinger Já-
nosnak köszönhető, aki 1878-ban alakította azt ki. A katalogizálás története
képez szoros kapcsot a bevezető következő fejezetéhez, a most napvilágot
látott katalógus előmunkálatainak ismertetéséhez. Madas Edit a helyi előz-
mények között veszi számba Berkovits Ilonának az 1948-ban készült – tulaj-
donképpen a valóság által akkor már meghaladott –, illuminált kéziratokat
ismertető fejezetét Dercsényi műemléki topográfiájának esztergomi köteté-
ben, majd a nyilvános könyvtárrá avanzsált Bibliotheca igazgatójának, Ko-
vách Zoltánnak a munkáját 1964-ből, amiket jelen kötet megjelenése után is
hasznosnak ítél, továbbá Körmendy Kinga állománytörténeti és középkori
könyves kultúrával foglalkozó munkásságát. 

Van azonban a katalógusnak egy tágabb, ha nem is régebbre nyúló össze-
függése: Mezey László fordította a figyelmet az esztergomi egyházi gyűjte-
mények feldolgozása felé, akinek az erőfeszítései és inspirációi az 1993-ban
megjelent Fragmenta codicum kötetben manifesztálódtak. Mezey professzor
tragikus halálát követően Vízkelety András – aki jelen kötetnek nem pusztán
a  lektora,  hanem a  mentora  is  volt  Madas  professzor  asszony személyes
hangvételű vallomása szerint – a kutatócsoport vezetőjeként megnyitotta a
sorozatot a szűkebb értelemben vett fragmentum-korpuszok mellett a kéz-
iratkatalógusok előtt is, és maga készítette el a követhető és követendő kor-
szerű modellt, amikor 2007-ben a Deutsche Forschungsgemeinschaft ajánlá-
sai  alapján közzétette  a nemzeti  könyvtár  1940 utáni  kéziratgyarapodását
számba vevő német nyelvű kötetét. Jelen kötet előmunkálataiban egy másik
Mezey-tanítványnak, Sz. Nagy László professzornak is szerep jutott: erede-
tileg az egyházi könyvtárak felügyeletén egyszemélyes vállalkozásként bele-
fogott az egyházi könyvtárak kéziratainak repertorizálásába. Noha vállalko-
zásával 1996-ban pályamódosítás okán fel kellett hagynia, addig összegyűlt
anyagát önzetlenül jelen kötet alkotóinak rendelkezésére bocsátotta.

„Alkotóinak”, mondom, mert – félreértések elkerülése végett hangsúlyoz-
nom kell – esetünkben nem pusztán egy repertóriumról, hanem széles szem-
pontrendszer  alapján,  rendkívüli  körültekintéssel  és tudományos felkészült-
séggel  elkészített  kézikönyvről,  a szó nemes értelmében időtálló alkotásról
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van szó. A katalógus összesen 70 tételt vesz számba, ezek közül 62 önálló
kötet, 8 pedig olyan töredék, mely szoros kapcsolatot mutat a leírt kötetekkel.
45 kódex a Főszékesegyházi Könyvtár kéziratgyűjteményének része, 12 a Si-
mor-könyvtárban van, 1 pedig a városi könyvtár tulajdona. Szerepel még két,
1945-ben eladott és két, 1986 óta kallódó kötet leírása a főszékesegyházi állo-
mányból, ez utóbbiak közül az egyik különösen is fájó hiány: a 11. század vé-
géről származó Oláh-evangelistarium. A 70 kéziratból kettő – a Nagyszomba-
ti  és  a  Jordánszky  kódexek  –  magyar  nyelvemlékek,  van  további  három
német nyelvű Andachtsbuch, az összes többi kéziratot latinul írták. A kóde-
xek túlnyomó többségükben liturgikus és teológiai tartalmúak, üde színfolt-
nak tekinthetők a csillagászati  (Regiomontanus),  jogi (Panormitanus),  lexi-
kográfiai (cseh‒latin szótár) kötetek és Szalkai László diákjegyzete. 

A kódexeket őrző könyvtárak képezik a kötet nagyobb hierarchikus egysé-
geit, a középszintet a fejrész, a kódexleírás és a tartalom hármasa képviseli,
ezeken belül a tudományos leírások szeriális rendet követnek, egymást köve-
tően azonos adatszerkezetben közlik az ismereteket: a szerző megnevezését
vagy a címet követően megjelölik az íráshordozó anyagát, a kézirat keltezé-
sét, eredetét, méretét és nyelvét, majd a rá vonatkozó bibliográfiát. Behatárol-
ják az írás rendjét és fajtáját, a díszítést, a kötést, közlik a kódexbejegyzése-
ket,  az  eredettel  és  használattal  kapcsolatban  pedig  hosszú  narratív
bekezdésben ismertetik a kutatástörténetet  és a jelenleg elfogadott  tudomá-
nyos értékelést. A kutatók számára különösen hasznos elem a rendelkezésre
álló budapesti mikrofilm (MTAK vagy OSZK) jelzetének feltüntetése, továb-
bá a párhuzamos kódexeknek és külső intézményekben őrzött  összetartozó
kéziratoknak a megjelölése. A kötetnek mennyiségileg közel a felét teszik ki
a mellékletek, amelyek közvetlenül a kötet használatát segítik, tágabb érte-
lemben azonban kutatási segédeszközök: ilyen mindenekelőtt a szentek ünne-
peinek hazai szerkönyvekben való előfordulását naptári rendben táblázatban,
majd betűrendben közlő egység,  a liturgikus költészet  mutatója,  a vízjelek
jegyzéke, az incipit-mutató, az általános név- és tárgymutató, a rövidítve idé-
zett irodalom jegyzékét követően pedig egy rendkívül gondos kivitelű kép-
blokk zárja a kötetet.

A katalógus egy nagy múltú kutatócsoport közös alkotása, létrehozói Me-
zey László iskolájában formálódtak, Mezey-tanítványok. A szerkesztés fára-
dalmas és felelősségteljes feladatát magára vállaló Madas Edit tapasztalt és
megbízható  munkatársakkal  vágott  bele  a  megvalósításba:  régi,  kipróbált
munkatársai, Körmendy Kinga, Lauf Judit és Sarbak Gábor vállalták az ap-
rómunka oroszlánrészét. A Mezey-iskola más tagjai egy-egy leírás vagy kü-
lönös feladat elvégzésére alkalmilag kapcsolódtak be a munkába: Rozsondai
Marianne foglalkozott a kötésekkel, Wehli Tünde kezdte a művészettörténe-
ti értékelő munkát, és Erdő bíboros úr maga is készített jogi tartamú kézirat-
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ról  leírást.  Az alkotók általában respektálták a  szakterületi  kompetenciát:
Pelbárt Jenővel készíttették el a vízjelek azonosítását, Zsoldos Endrét pedig
a csillagászati tárgyú kéziratok leírásába vonták be. A Fragmenta-kutatócso-
port fiatalabb kutatói – Boreczky Anna, Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi
Ágnes, Zsupán Edina – kötetegységek gondozásával segítették a szerkesztő
munkáját.  A  kötet  létrehozásának  elengedhetetlen  feltétele  volt  a  gyűjte-
ményvezetők – mindenekelőtt Szalai Katalin igazgató asszony és Hegedűs
András igazgató úr – „megelőlegezett bizalma”, valamint az, hogy a munka-
hely biztosította a békés munkakörülményeket, ezért Rózsa Dávid főigazga-
tónak mondanak köszönetet. A kötet tartalma – ez manapság ritka madár a
magyar könyvpiacon – méltó külsővel párosul, a gondos és hibátlan nyomta-
tás a Pytheas Könyvmanufaktúra igazgatójának, Kelemen Eörsnek és mun-
katársainak a munkáját dicséri.

Mielőtt hosszúra nyúlt ismertetésemet befejezném, ki kell térnem a kötet
tudományos jelentőségére. Nem is kérdés, hogy a kódexek kézbevétele és
korszerű módszerekkel, korszerű szempontok alapján történt beható vizsgá-
lata számos új eredményt hozott. Van azonban a dolognak egy tágabb aspek-
tusa is. A tudós feladata nem pusztán a tudás minden áron való gyarapítása,
kötelessége az örökölt tudás karbantartása is. A kötet természetesen elsősor-
ban ennek a kötelemnek tesz eleget igen magas színvonalon. Annak idején
Harmatta János professzortól azt tanultuk, hogy egy tudásterület akkor lépi
át a tudományággá válás küszöbét, amikor tisztázódik a szaknyelve. Madas
Edit munkásságában már kurzusának hallgatójaként tapasztaltam a termino-
lógia tisztázására irányuló tudatos törekvést. 2008-ban, amikor Juraj Šedivý
és Hana Pátková szerkesztésében napvilágot látott a Vocabularium parvum
scripturae latinae, megelégedéssel tapasztalhattam, hogy Madas professzor
asszony a vállalkozás egyik magyar munkatársaként újabb lépést tett a kitű-
zött cél felé. Jelen kötet azonban nem pusztán előrelépés, hanem magát a
célt jelenti. Rá jellemző szerénységgel ugyan, de így vall erről a szerkesztő:
„Az MTA szorgalmazza, hogy a különböző tudományok magyarul is művel-
hetők legyenek, a katalógus kodikológiai és paleográfiai szaknyelvével eh-
hez is hozzá kíván járulni.” A magyar nyelvű tudományosság ezzel tovább
lépett a megálmodója, Széchenyi István kijelölte úton, a kodikológia és pa-
leográfia  pedig  Hajnal  István  és  Mezey  László  erőfeszítéseit  követően  a
szellemi unokák generációja munkásságával átléphette ama bizonyos küszö-
böt. Örömmel és jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe a kötetet,
mely mind tartalmával, mind küllemével díszére válik a tudós és a művelt
könyvespolcoknak, bizonnyal minden használójának öröme telik majd a kö-
tet lapozgatásában.

Szovák Kornél
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MIKOR AZ ÉRSEK PÜSPÖKKENYERET EVETT

Ételek a prímási asztalról. Válogatás az esztergomi Érseki Simor 
Könyvtár kéziratos receptjeiből (ford., összeáll. Gálffy Zsuzsanna, 
szerk. Csíki Sándor; Esztergom, Keresztény Múzeum, 2022) 128 o.

Sok nagy adóssága van a magyar gasztrotörténetnek. Az egyik ilyen az egy-
házi könyvtárakban és levéltárakban található források teljes körű felméré-
se.1 Hiszen évszázadokon keresztül a kolostorok és az egyházi vezetők szék-
helyei  gasztronómai  központként  (is)  működtek.  Amíg  az  istenadta  nép
kását evett (ha egyáltalán), addig a szerzetesek gazdálkodtak, sört főztek (pl.
Zirc), sajtot készítettek, az esztergomi érsek pedig magyar és francia szaká-
csot is tartott (még akkor is, ha a francia szakács osztrák volt).2 

Nézzünk néhány nagyon fontos példát a magyar konyhatörténet egyházi
vonatkozásaira!

Kezdjük az első magyar nyomtatott szakácskönyvvel, a  Szakáts mester-
ségnek  könyvetskéjével.  Misztótfalusi  Kis  Miklós  nyomtatta  Kolozsvárott
1695-ben. Úgy is tiszteltük sokáig, mint az első polgári (értsd: nem nemesi,
főnemesi, fejedelmi) szakácskönyvet. Aztán jött Saly Noémi (aki gasztrotör-
ténésznek is kiváló), és – Varga András szegedi könyvtáros nyomán – bebi-
zonyította, hogy tulajdonképpen egy egyházi szakácskönyvről van szó. „II.
József hírhedt rendelete nyomán 1790-re a 315 magyarországi rendházból
140-et felszámoltak. Könyveik az Egyetemi Könyvtárba kerültek. A hirtelen
hatalmassá nőtt bibliotékában tematikus szakrendet használtak – elképzel-
hetjük a könyvtáros fejét, amikor négy kéziratos szakácskönyv és egy menü-
gyűjtemény került a kezébe. Mivel se a patrisztikába, se a kánonjogba nem
passzoltak, bevágta mind az ötöt a fizikai traktátumok közé. Ott aztán a ku-
tya se bolygatta őket majd’ 200 évig. Közülük egy magyar nyelvű. Címlap-
ján ez áll: Szakács Könyvecske. Mellyet Elsőben a’ Csiki Clastromban irta-
nak.  Ad.  [Anno Domini]  1693. Kaprinai  István jezsuita  történész  (1714‒
1785) tulajdonosi bejegyzése szerepel benne, aki 1737–38-ban, majd 1750-
től 1755-ig tanított Kolozsváron. A névtelen szerző a bevezetőben ezt írja:
»leginkább a becsülletes egyházi rendeknek, a’ kik gyakorta szakács nélkül
szűkölködnek, akar szolgálni; csak azokat tanittya, miképpen kellessék két
vagy három tál étket készíteni.« A könyvet tehát eredetileg Csíksomlyón, a
1 A téma szinte végtelen perspektíváit érzékelteti SALY Noémi könyve: Szerzetesek asztalánál (Bu-

dapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2017). Hihetetlenül izgalmas ízelítő. 
2 Az európai gasztronómiát máig meghatározzák azok az „egyházi találmányok”, melyek mostanra

beépültek a világi kulináriába. Csak egy példa: a fodros sfogliatella, amely talán a legnápolyibb
édesség, minden pasticceria kirakatában ott virít, a nápolyi apácák műve, ám sokáig megtartották
maguknak az élvezet jogát, három évszázadig csakis ők fogyasztották ezt a kapucni alakú töltött
tésztát, a recept nem szivárgott ki a zárda falai mögül.
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ferences kolostorban állították össze, és a bevezető dátuma szerint Kolozs-
váron másolták le 1693-ban – az eredetije nyilván valamivel korábbi. Ezek-
ben az években két szerzet működött a városban: a ferencesek és a jezsuiták.
A kézirat valószínűleg rendtársak kezén jutott Misztótfalusi Kis Miklóshoz
(1650‒1702), aki először 1695-ben, majd 98-ban már »megbővítve« és lik-
táriumok (befőttek és lekvárok) receptjeivel kiegészítve kiadta nyomtatás-
ban. Egyetlen teljes hazai példányát a Szegedi Egyetemi Könyvtár őrzi.”3

Aztán az egyházi gasztrovonalon tovább haladva itt van egy elfelejtett író
és piarista szerzetestanár. Szakácskönyvében ilyen gyönyörű szavakat talá-
lunk: mácsik, sordély, cvippak, gölödör, paré, szerdék, szömörcsök, boré. A
kézirat  majdnem  200  évig  várt  kiadóra,  míg  végül  2011-ben  megjelent
nyomtatásban – addig a piaristák őrizték levéltárukban:  Némelly étkeknek
készítési módgya, mellyet sok próba tételei után, ’s tapasztalva is jónak ta-
lált, ’s öszve irogatott Simai Kristóf...4

Ezt a Simai Kristófot – aki a hatszáznál is több ételt öszve irogatta a 18.
és a 19. század fordulóján – 1790-ben Körmöcbányára helyezik, és megjele-
nik az  Igaz-házi, egy kegyes jó atya című színműve, mely Brühl  Der Bür-
germeisterének viszonylag hű átdolgozása. Színháztörténeti pillanat: 1790.
október 25-én Kelemen László társulata az Igaz-házit tűzi műsorra a budai
Várszínházban, ez az első magyar nyelvű, hivatalos színházi előadás. Simai
majd’ 40 évet tölt Körmöcbányán, csaknem két évtizeden át írja szakács-
könyvét (1795-től 1812-ig). Ez a receptgyűjtemény jól példázza a magyar
konyhatörténet siralmas állapotát: nem elég, hogy 200 évig várt kiadásra, de
alapos elemzése is elmaradt, mint oly sok más hazai gasztronómiai alapmű-
nek. Pedig páratlan forrásmunka, fantasztikus tudósítás a szerzetesi konyhá-
ról, és híd a középkori magyar konyha és a nagyjából a 19. század második
negyedétől lejátszódó „paprika-bumm” között. Fehér Béla5 felhívja figyel-
münket néhány fontos körülményre: ebben a műben olvashatjuk az első ma-
gyar kukoricás receptet, kisebbfajta szenzációnak értékeli, hogy 4 db burgo-
nyás étel szerepel a kéziratban (bizonyítéka annak, hogy ekkorra beépül a
magyar konyhába a krumpli), itt találkozhatunk a paprika és a paradicsom
használatának első feljegyzéseivel, és igazi meglepetés, hogy ilyen gyakran
szerepel a bazsalikom és a parmezán.

Lehetne még sorolni a szerencsésen előkerült kéziratokat (pl. a bakonybé-
li szakácskönyv),6 de gyanítom, hogy mindezen példák csak a jéghegy csú-
csai.  Az egyházi levéltárakban,  könyvtárakban még hihetetlen gasztrokin-
3 SALY Noémi,  Szerzeteseknek szolgált  útmutatóul az első magyar  nyelvű szakácskönyv (2021.

febr.  6.),  https://mult-kor.hu/szerzeteseknek-szolgalt-utmutatoul-az-elso-magyar-nyelvu-szakacs
knyv-20210206 (2022.04.22.).

4 Némely étkek készítési módjáról (Budapest, Alinea, 2011).
5 Uo., Előszó.
6 KOVÁCS Márk, Jó tanácsok a konyhára, Bakonybél 1850 (Győr, Mediawave Alapítvány, 2000).
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csek lappanghatnak. (Csak egy tipp: a 19. század legjelentősebb magyar sza-
kácskönyvének írója,  Rézi néni,  avagy Doleskó Teréz a szegedi piaristák
szakácsnője volt.) 

Szóval nem lehet eléggé örülni annak, hogy a jó nevű gasztronómus, Csí-
ki Sándor és Gálffy Zsuzsanna, a Prímási Levéltár munkatársa éppen az esz-
tergomi Érseki Simor Könyvtár kéziratos gasztronómiai anyagait dolgozta
fel. Utóbbi pazar előszót írt a könyvhöz, amiből az látszik, micsoda munka
van egy tízoldalas előszóban, ha valaki komolyan veszi a kutatást. Gálffy
írásából közvetlen közelről ismerhetünk meg egy 19. századi magyar érseki
konyhát. Rudnay Sándor hercegprímás 1820-ban visszahelyezi az érsekséget
Nagyszombatból Esztergomba, ahol méltó udvartartást állít  fel.  A konyha
szempontjából ez egy főszakácsot, két szakácsot, egy cukrászt és két kuktát
jelent. A nevekből kiderül, hogy a szakácsok szinte kizárólag osztrákok vol-
tak, ahogy a főszakács is (Franz Dick). Négy embernél kevesebbre nem főz-
tek, de akár ötszáz személyes eseményekkel is megbirkóztak, persze ilyen-
kor még felvettek további szakácsokat. A főszakács főnöke az udvarmester
volt,  aki  keményen  rászorította  beosztottját  a  bürokráciára  (a  menü  és  a
számadás vezetésére). A következő érsek Kopácsy József (1838-tól), az ő
konyhamesterei: Ernest Rion (franciás neve ellenére valószínűleg ő is oszt-
rák) és Janotai József. Scitovszky János (1849-től) idejéből még egy magyar
szakács neve maradt ránk: Hauer Mihályé, aki apja annak a Hauer Rezső-
nek, aki a híres pesti Hauer cukrászdát alapította. Fontos adatok ezek, hiszen
kiderül belőlük, hogy már a 19. század közepén voltak olyan magyar szaká-
csok, akik a legmagasabb hazai igényeknek is meg tudtak felelni. Simor Já-
nos érseknek (1867–1891) már egy francia és egy magyar szakácsa is volt.
Természetesen a „francia szakács” osztrák volt, a bécsi Karl Blaha, a ma-
gyar pedig bizonyos Varga György. Egy szakácsnővel és négy szolgálólány-
nyal egészült ki a csapat, pék és cukrász nem volt, a pékárut és a süteményt
rendelték (Budán például a Ruszwurmból, élni tudni kell!). 

A  szigorú  udvarmesternek  hála  –  aki  rászorította  a  konyhafőnököt  a
számadások és a napi menük vezetésére – ismerjük Rudnay séfjének, Franz
Dicknek  kulináris  repertoárját.  Simor  idejének hat  évéből  maradtak  ránk
számadások, valamint számos kézzel írt és nyomtatott menükártyából tájé-
kozódhatunk. A szakácsok nemzetiségét tekintve nem meglepő, hogy az ér-
seki asztalra általában francia, német és magyar ételek kerültek. Az előszó
talán legélvezetesebb része, mikor Gálffy a menük fogásai közül szemezget:
libamáj citrommal és a Simorról elnevezett fürjpástétom, borjúfej-frikasszé
és galamb fekete mártással, bárány kucsmagombával és sült őzcomb. Kacsa,
bélszín, fácán, bárány, viza, süllő, csiga, béka, szárcsa, vidra stb. 

Gálffy mindezek után meglepő kijelentést tesz: „Az ételsorokat olvasva
megállapíthatjuk, hogy a 19. században a mainál jóval változatosabban ét-
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keztek.  Többfajta  húst,  halat  fogyasztottak.”  Több  marhát,  bárányt,  ürüt,
nyulat, vadat, többféle szárnyast ettek. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás te-
rén is nagyobb volt a sokszínűség – állapítja meg az előszó írója. 

Nagyon kell vigyázni azonban, hogy mit hasonlítunk össze mivel. Egy
19. századi érsek konyháját nem lehet összevetni a „mai” konyhával. A II.
József idejében elvégzett első magyarországi népszámlálás adatai szerint a
népesség mintegy 80%-a paraszti, a városi lakosság 10% alatt. Mindez kicsi-
vel több mint három évtizeddel Rudnay érsek hivatalba lépése előtt. Szóval
ez a 80% nemigen evett levest királynő módon („potage à la reine”), sem
„petits pâtés aux cailles à la Cardinal Simor”-t. Gyanítom, hogy a városi
10% sem. Ahogy a „mai” 80 (sőt 90, sőt 99,9) % sem eszik ilyesmit. Szűklá-
tókörű elképzelés egy majd’ 200 éves hercegprímási gasztronómiát össze-
vetni egy „maival”. Mert ugyan melyik maival vetjük össze? A falusi és kül-
városi  nyomorgók  konyhájával,  akik  közmunkából  tengetik  életüket?  A
jómódú vidéki gazdák pálinkás disznóvágásaival? A Lidlben (stb.) vásárolt
ipari élelmiszeren, valamint hamburgeren, pizzán, gyroson és kínain élő vá-
rosi  tömegek,  átlagemberek  konyhájával?  A  kézműves  és  biotermékeket
árusító boltokba, elegáns borszaküzletekbe, fine dining vendéglőkbe járó ún.
felső középosztály konyhájával?

És még sorolhatnánk, hányféle a „mai magyar konyha”. 
A 19. századi érseki konyha természetesen nem sokat fed le a korabeli

magyar gasztronómia viszonyaiból: ritka kivétel, semmiképpen sem szabály.
Ahogy a Bocuse d’Or magyar csapatának fogásai sem mondanak jóformán
semmit a jelen magyar gasztronómia rögvalóságáról. Így aztán egy régi ér-
seki konyhát csak valami hasonlóval lenne értelme összevetni, mondjuk egy
mai bankigazgató, vezető politikus, csúcsvállalkozó, oligarcha konyhájával,
ahol valószínűleg „francia séf” működik most is (de lehet, hogy olasz vagy
spanyol). Úgy sejtem, a mai gazdasági-politikai elit éppen olyan változato-
san étkezik, mint a száz vagy kétszáz évvel ezelőtti, sokfajta húst, halat fo-
gyaszt, kedveli a marhahúst, főleg a bélszínt, és sokféle szárnyas, valamint
bárány, ürü, nyúl és vad is kerül az asztalára (hacsak nem vegánok). A ható-
sági áras sertéshúst és csirke far-hátat valószínűleg a mai gazdagok menü-
kártyáin sem lelnénk fel,  és meggyőződésem, hogy a rózsadombi paloták
konyháján most is odafigyelnek arra, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tás területén is meglegyen a sokszínűség.

Hogy mit evett a 19. században a magyar lakosság nagyjából 90‒95%-a,
arról  inkább értesülhetünk  egynémely  20.  századi  novellából  (pl.  Móricz
Zsigmond vagy Tömörkény István írásaiból), mint az érseki menükártyák-
ról.

De kanyarodjunk vissza Gálffy előszavához!
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A jeles kutató nemcsak menükártyákat  és számadáskönyveket  talált  az
Érseki Simor Könyvtárban, hanem három kéziratos szakácskönyvet is. Fel-
tételezhetően a prímási palota konyhájából. Kettőn nincs név feltüntetve, ám
a harmadikat egy bizonyos Theres Dorn másolta 1846–47-ben a felső-auszt-
riai St. Florian apátság konyháján. Itt volt ugyanis tanuló. Később Bécsbe,
majd Esztergomba került  (férjhez ment egy szabómesterhez). Nem kizárt,
hogy egy időben az érseki konyhán dolgozott. A kéziratos kötet minden bi-
zonnyal az apátsági szakácskönyv bővített másolata, kiegészítve Theres raj-
zaival.

Az Ételek a prímási asztalról című kötet módszere a következő: a szer-
zők a három kötet közül kettőből válogatnak, Thereséből és egy másikból,
Gálffy lefordítja németből a recepteket, Csíki pedig jegyzetekkel látja el
őket, majd közli az adott fogás korszerűsített verzióját, hogy a mai szaká-
csok (esetleg háziasszonyok és háziemberek) is el tudják készíteni. Vannak
itt puritánabb fogások és luxusételek, ezek jól megfértek az érseki asztalon.
Értelemszerűen egészen más konyhát  vittek a szakácsok hétköznapokon,
böjtnapokon vagy éppen fényes ünnepek idején.

Öt fejezetre oszlik a könyv: 1. Levesek, 2. Húsételek, 3. Halak, böjtös
ételek, 4. Desszertek, 5. Prímási menü. Az eredeti, németből fordított ételek
a következők: bratwurst leves, krumplileves, vadászleves, frikasszírozott ke-
nyérleves, májgaluskaleves, olasz leves böjti napon, copf böjtös levesbe, gu-
lyáshús,  rizsgombóc,  francia  böfflamott,  francia  borjúszűzpecsenye,  olasz
madárkák  (borjútekercs),  borjúsült,  osztrák  ürücomb,  posírozott  csirke
szószban, párolt galambok vajastésztában, fekete mártással, serpenyős máj,
füstölt viza tormaszósszal, ponty fekete mártással, spárga vajmártásban, spe-
nótkolbászka, vízityúk, vidra, császári citromkoch, töltött gersli, püspökke-
nyér, kifli-wandel, kígyótorta. Valamint három extra az érsek ünnepi menüi-
ből,  a  már  emlegetett  tésztás fürjpástétomon és királynői  levesen kívül  a
harmadik a „varázslatos-mesés báránykotlett”.

Varázslatos-mesés ételsor! Az embernek szinte kedve lesz érseknek len-
ni!

A receptek tálalásának módszere azonban meglehetősen körülményesre
sikerült. A németről magyarra fordított receptek alatt „jegyzetek” olvasha-
tók, amolyan szócikkek, melyek Csíki Sándornak eszébe jutottak az adott
ételleírás kapcsán. Ezek a szövegek hol informatívak, hol ismeretterjesztők,
hol jópofák,  hol érdekesek, de néhol lexikonízűek. Sokkal jobban illettek
volna az eredeti  receptekhez könnyű kézzel megírt,  ízes, sodró lendületű,
emmaasszonyi vagy ínyesmesteri  stílusú kisesszék. A szócikk mint forma
amúgy sem receptkönyvbe passzoló műfaj. Bonyolulttá teszi a szerkezetet,
nekem is  időbe tellett,  mire  megfejtettem,  hogyan  működik  ez  a  könyv.
Hogy a korszerűsített receptek milyenek, nem tudom megítélni, nem vagyok
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szakács. De hogy a food stylist munkája és a képi anyag meglehetősen hul-
lámzó minőségű, az biztos. Például tejszínes gulyáshúst vagy éppen bajor
böfflamottot biztosan nem rendelnék a könyvbéli fotójuk alapján. A borító-
kép is kissé közhelyes, didaktikus: egy régi esztergomi látképre egy nem túl
impozáns villa került.

Mindezzel együtt Gálffy Zsuzsanna és Csíki Sándor kötete hatalmas mun-
ka, nagyon is értékes alkotás. A kutatás, a feltárás nagyon is helyes iránya.
Két profi fontos könyve. Bár abban nem vagyok teljesen biztos, hogy a régi
magyar gasztronómia történetének feldolgozására ez a műfaj-e a legmegfe-
lelőbb. Nem tudom, hogy a mai (profi vagy otthoni) szakácsnak szóló, szí-
nes képes, trendi szakácskönyv-e a legmegfelelőbb formája a gasztrotörté-
netnek. A lényeg azonban az, hogy Gálffy és Csíki egy újabb lépést tettek
egy viszonylag feltáratlan területen, a régi magyar egyházi gasztronómia te-
repén, és sok új ismerethez jutottunk ezáltal (pl. hogy ennek a konyhának
elég kevés köze van a korabeli magyar konyhához, a fő csapás az osztrák
szakács „francia” főztje). Milyen jó lenne, ha a többi egyházi könyvtár és le-
véltár gasztronómai anyagát is ilyen alaposan feltárnák! 

Cserna-Szabó András
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