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Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 után
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Abstract
The life conditions of the Hungarian religious worsened after 1939. First, due to 
human loss in the Second World War, then, due to the communist persecution 
many religious men and women were forced to leave Hungary.

This study offers an overview of the work of religious historians (men), with 
special regard to those working outside of Hungary. Benedictines worked in 
Brazil, in California and in Pannonhalma (Hungary). Cistercians were present 
in Wisconsin, Texas and in Hungary. Premonstratensians worked in the USA, 
Franciscans in Rome, the USA and in Hungary. Dominicans were dispersed in 
several Western Countries. The Jesuits were gathered in Rome in the famous 
“Casa dei Scrittori” and their work has been appreciated by the academic world. 
Piarists worked in Rome and in dispersion in Hungary.
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1939 után a magyar szerzetesek életkörülményei gyökeresen átalakultak, ennek 
mértéke a francia forradalom által okozott franciaországi változásokhoz hason-
lítható. A háborús események,1 a front áthaladása,2 Tito partizánjai a Vajdaság-

 Somorjai Ádám bencés szerzetespap, történelem–német szakos tanár, az erkölcsteológia dokto-
ra, a vallástudományok kandidátusa, a Szent Anzelm Prímásapátság levéltárosa (2000–2007), a 
Vatikáni Államtitkárság munkatársa; honlapja: www.ahogylehet.info.

1 Bár sokan közülük katonalelkészként szolgáltak, és közülük többen a hadi eseményekkel 
párhuzamosan Nyugatra kerültek és ott is maradtak.

2 A szovjet katonák kilenc katolikus papot öltek meg, közülük Farszky Szalvator ferences, 
Kajdy Ferenc és Laskay Antal jezsuita volt, lásd: Havasy Gyula: A magyar katolikusok 
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ban,3 a titkosrendőrség kegyetlenségei,4 koncepciós perek, az 1950-ben bekö-
vetkezett erőszakos feloszlatás, a tanulmányok folytatása céljából Nyugatra, főleg 
Rómába került fiatal képzett rendtagok Nyugaton maradása,5 a hazai rendi, így 
pl. jezsuita, ciszterci, bencés elöljárók dispozíciója, miszerint a még pappá nem 
szentelt fiatal rendtagok folytassák tanulmányaikat Nyugaton, mind-mind hoz-
zájárultak ahhoz, hogy hazánkban – mint a kortársak is remélték – átmenetileg 
lezárultak a szerzetesi élet folytatásának intézményes keretei. Az ország határai 
időközben lezárultak, leereszkedett a vasfüggöny, a szerzetesrendek létezésének 
alapjai az országon belül megszűntek. A Nyugaton maradtak számára pedig az 
volt a feladat, hogy gyökeret verjenek.

Még nem léphetünk fel e témában szintézis igényével, de elmondhatjuk, 
hogy az egyes rendi közösségek lényegesen előreléptek a közelmúlt történéseinek 
oknyomozó leírásában és a forrásanyag feltárásában. Érdemes az eddigi tapasz-
talatokat és a kutatási eredményeket összefoglalni, hogy egyszer majd e témával 
kapcsolatban egy teljesebb, átfogóbb és pontosabb összegzés is napvilágot lát-
hasson. Írásunkban óhatatlanul szó esik az egyes szerzetesi közösségek nyugati 
letelepedésének kortárs történetéről is, lévén, hogy maguk a szerzetestörténészek 
írták meg azt, de érdeklődésünk homlokterében most inkább az egyes életművek 
állnak. Segítségünkre volt egy hasonló, összegző igényű írás, amely –  címadása 
szerint – főképpen a római magyar iskola érdemeit, azaz a magyar jezsuita tör-
ténészek római munkáját elemzi, de kitekint más szerzetesrendi magyar egyház-
történészek munkásságára is, belehelyezve azt a magyarországi egyházi történet-
írás összefüggéseibe.6 

Kiindulásul felhasználhatjuk az 1927–1935. évi magyarországi apostoli vi-
zitáció férfi szerzetesrendjeinek listáját, ahol a következő közösségekkel kap-

szenvedései, 1944–1989, magánkiadás, Budapest, 1990. 179–180.
3 Forrásunk összesen 34 nevet sorol fel, ebből Kovács Krisztóf és Körösztös Krizosztom fe-

rencesek voltak, lásd i. h. 
4 A titkosrendőrség tizenöt katolikus papot végzett ki, közülük öt szerzetest: Kiss Szaléz fe-

rencest (1946), Ács István és Vezér Ferenc pálosokat (1951), Debreczeni Félix cisztercit 
(1954), Boldog Sándor István szalézit (1953), lásd i. h.

5 A kérdéshez lásd: Somorjai Ádám: Békés Gellért OSB emlékeiből. Száz éve született Bé-
kés Gellért bencés atya, a Sapientia Főiskola egyik szellemi atyja, Sapientiana 7 (2014/2) 
111–121. A ciszterciek egy csoportjának kiutazásáról több, egyes részletekben egymástól 
eltérő beszámoló is megjelent.

6 Molnár Antal: A római magyar iskola. Magyar jezsuita történészek Rómában 1950 után, 
in Molnár Antal – Szilágyi Csaba – Zombori István (szerk.): Historicus Societatis Jesu. Szilas 
László Emlékkönyv, METEM Könyvek 62., METEM, Budapest, 2007, 45–68.
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csolatban találunk intézkedést: bencések, ciszterciek, premontreiek (Csorna és 
Gödöllő), konventuális (minoriták) és obszerváns ferencesek (mindkét rend-
tartománya), domonkosok, kapucinusok, irgalmasok, karmeliták, jezsuiták, 
szaléziek, keresztény iskolatestvérek, piaristák, ferencesek, szerviták.7 Azt kell 
látnunk, hogy egyház- és rendtörténészként azon rendek tagjainak sorából ala-
kultak ki általunk számon tartott tudósi életpályák, amelyek ún. tanító rendek 
voltak, beleértve a jezsuitákat is. Tehát a filozófiai-teológiai tanulmányok mellett 
elvégezték a tanári szakokat is, esetünkben főleg a történelem szakot. A követke-
zőkben a bencések, ciszterciek, premontreiek, ferencesek, domonkosok, kiemelt 
helyen a jezsuiták, végezetül a piaristák vonatkozó működésének áttekintésére 
szorítkozunk. Zárásul említést teszünk a Nyugaton létrehozott Academia Cat-
holica Hungaricáról.

A pártállami keretek között a cezúra nem volt áthatolhatatlan a hazai és a 
nyugati életkörülmények között. Ha szerény mértékben is, de lehetett találni 
réseket a vasfüggönyön. Annak illusztrálására, hogy az együttműködés mostoha 
feltételek esetén is működött, tárgyaljuk azon szerzetes történészek munkásságát 
is, akik Magyarországon éltek, adott esetben publikációjuk megjelent Nyugaton 
is, vagy netán a forrásgyűjtés terén működtek közre nyugati rendtársaikkal. 

Áttekintésünk teljességre törekszik, de a jövőben értelemszerűen kiegészítés-
re fog szorulni. A következőkben más tudományágak, így a filozófia, teológia 
művelőivel nem foglalkozunk, sem pedig nyugati magyar egyházmegyés papok8 

7 Somorjai Ádám OSB: Cesare Orsenigo és Angelo Rotta apostoli nunciusok szerepe a 
magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációjában, 1927–1935, in Fejérdy András 
(szerk.): Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015, METEM Köny-
vek 84, METEM–Balassi Intézet, Római Magyar Akadémia – Historia Ecclesiastica Hun-
garica Alapítvány, Budapest – Róma, 2015, 211–226. Lásd még Somorjai Ádám OSB: 
Visitatio apostolica Institutorum Vitae consecratae in Hungaria, 1927–1935. A magyarorszá-
gi szerzetesrendek apostoli vizitációja, Rendtörténeti Füzetek 13., Pannonhalmi Főapátság, 
Pannonhalma, 2008. – A szerzetesrendek sorrendje alapításuk (rendalapító, pápai jóváha-
gyás) időrendjében (precedencia) alakult ki.

8 Néhány név a teljesség kimerítése nélkül: Adriányi Gábor (1935–), lásd Klestenitz Tibor 
– Zombori István (szerk.): Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok 
Adriányi Gábor 80. születésnapjára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 
2015. Önéletrajz: 425–427, publikációs lista 428–462. – Közi-Horváth József (1903–
1988), lásd Somorjai Ádám OSB: Törésvonalak Mindszenty bíboros emlékirataiban. Tar-
talmi és szövegközlési sajátosságok. Vecsey József, a társszerző, ELTE Új- és Jelenkori Magyar 
Történeti Tanszék–Pannonhalmi Főapátság, Budapest – Pannonhalma, 2013, 266; Csonka 
Emil (1923–1982), uo. 266–267. – Vecsey József (1913–1977), többek között a Mind-
szenty Okmánytár kiadója, vö. Somorjai Ádám OSB: Törésvonalak Mindszenty bíboros 
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vagy világi történészek9 munkásságával. Ugyanakkor nem szorítkozunk szigorú-
an szaktörténészi életművekre, hanem figyelembe vesszük a népszerűsítő mun-
kásságokat is, amennyiben azok az emigráció keretei között folytak. 

Bencések

A bencés egyháztörténészek közül megemlítendő Szalay Jeromos (1896–1964).10 
Itthon ismeretlen maradt a fiatalon São Paulóba (Brazíliába) került Hets Auré-
lián (1913–1985) neve is.11 Egyháztörténészi munkái portugálul és magyarul 
jelentek meg.12 Számos ismeretterjesztő előadást tartott a Könyves Kálmán Sza-
badegyetemen (São Paulo) és másutt. Terjedelmes naplója az 1939. augusztus 
6. – 1945. július 4. közötti időszakra egybefüggő leírást nyújt a São Pauló-i 
magyar misszió hétköznapjairól, a bencés misszió első éveiről és a II. világhá-
ború eseményeiről.13 A monostor fő alapítója, a rendkívül tehetséges szervező 

emlékirataiban, i. m., 264–265. – Eördögh István, a São Pauló-i érseki levéltár munkatársa, 
majd a Vatikánban a Propaganda Fide Kongregáció levéltárosa; publikációs tevékenységet 
1993 után Szegeden, egyetemi oktatóként folytatott. 

9 Említsük meg kiemelt helyen Bogyay Tamásnak (1919–1994) és a Vatikáni Titkos Levéltár 
munkatársának, Pásztor Lajosnak (1913–1997) a nevét. Előbbire: Magyar Katolikus Lexi-
kon (MKL), XVI. Pótkötet, Szent István Társulat, Budapest, 2013, 219–220. Utóbbira: 
Pásztor Lajos köszöntése, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (MEV), Regnum 6 (1994/3–
4) 243–250. (Bibliográfia); MKL, X., Szent István Társulat, Budapest, 2005, 656–657. 

10 A pannonhalmi bencés tanárképző főiskola tanára francia nyelvtanát még Pannonhalmán 
adta ki. Párizsban a magyar lelkészség alapítójaként működött, többek között Márton 
Áronról és Mindszenty Józsefről tett közzé magyarul és franciául népszerűsítő műveket. 
Életrajzához és bibliográfiájához lásd: MKL, XII., Szent István Társulat, Budapest, 2007, 
527–528. – A továbbiakban nem hozzuk tételesen a Magyar Katolikus Lexikon adatait, 
mert szinte mindegyik szerzőnkről található ott szócikk bibliográfiával.

11 Hets alighogy ledoktorált Erdélyi László OSB professzornál Szegeden, Kelemen Krizosz-
tom főapát 1939-ben Brazíliába küldte Jordán Emillel együtt két évre. A második vi-
lágháború kitörése volt az a körülmény, ami miatt mindketten Brazíliában maradtak a 
São Pauló-i magyarok szolgálatában. Így az ígéretes történész pályafutás helyett missziós 
szolgálat lett osztályrésze. Doktori értekezése: Hets J. Aurélián OSB: A jezsuiták iskolái 
Magyarországon a 18. század közepén, Pannonhalmi Füzetek 21, Pannonhalmi Főapátság, 
Pannonhalma, 1938.

12 Elsősorban a Délamerikai Magyar Hírlapban (belső munkatársa 1939–1942 között, ki-
adója 1948–1960 között) és annak évkönyveiben, továbbá a Szolgálat című folyóiratban 
Ausztriában. Bibliográfiája még nem készült el. 

13 Naplójának őrzési helye a São Pauló-i Szent Gellért Apátság levéltára. Kiadása előkészületben.
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Jordán Emil (1912–1999), aki szintén 1939-ben került Brazíliába, több mint öt-
ven esztendőn át (1942 és 1998 között) vezette naplóját, amely páratlan értékű 
forrás a korszakra.14 A bencések két önálló monostort alapítottak, egyet Dél-, 
egyet pedig Észak-Amerikában (Kaliforniában). Ezeknek a történetét részben 
feldolgozták ők maguk;15 további mélyfúrásokat a levéltári kutatások nyomán 
végezhetünk.16 

Az ismertebb nevű bencés tudósok Magyarországon működhettek. Itt azokra 
térünk ki, akik valamilyen módon Nyugaton is jelen voltak. A liturgia történe-
tét művelte a budapesti Hittudományi Akadémia professzora, a bencés Radó 
Polikárp (1899–1974), akinek élete fő munkája két kötetben jelent meg a római 
Herder Kiadónál.17 A medievista és bencés rendtörténész Csóka J. Lajos (1904–
1980) Pannonhalmán tanított, több kötete és kisebb közlése meg is jelent, egyik 

14 Naplójának őrzési helye a São Pauló-i Szent Gellért Apátság levéltára, kiadása szintén előké-
születben. Méltatására lásd Pongrácz Attila: Dr. Jordán Sándor Emil OSB. 1912–1999. 
MEV – Regnum 11 (1999/1–2) 271–275. 

15 Dél-Amerikára lásd Tóth Veremund OSB: A Szent Gellért kolostor Brazíliában, MEV–
Regnum 8. (1996/1–2) 149–190. Megjegyezzük, hogy Tóth Veremund szintén munkatársa 
volt a Dél-amerikai Magyar Hírlapnak és évkönyveinek, számos lelkiségi és tankönyv szer-
zője, így pl. Uő: A magyar irodalom története, Kárpát Könyvkiadó Vállalat, Buenos Aires, 
1960, Kossuth, Cleveland, 19722; Uő: Vázlatos magyar történelem, Magyar Cserkész Szö-
vetség, Garfield, 1971. Lásd még Uő: A magyar bencések 50 éve Brazíliában, Szent Gellért 
Kolostor, São Paulo, 1981. Kéziratos bibliográfiáját őrzi a São Pauló-i Szent Gellért Apát-
ság levéltára. – Kaliforniára Jávor Egon: 50 éves a magyar bencések alapítása, Woodside 
Perjelsége Kaliforniában, MEV 19 (2007/1–2) 205–218. Lásd még angolul, részletesebben: 
Uő: Beginnings. The Founding of Woodside Priory, Woodside Priory School, Woodside, Ca-
lifornia, 2007; Uő: Being Benedictine. 50 years of Woodside Priory School, Woodside Priory 
School, Woodside, California, 2008.

16 A kezdeti évekre lásd Somorjai Ádám OSB: „Az én szemem a …föltámadásra irányul.” 
Kelemen Krizosztom főapát (1929/1933–1947/1950) és a bencés alapítási tervek az Újvi-
lágban, in Csóka úrtól Gáspár atyáig. Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75. születésnapjára, 
szerkesztették: rendtársai, Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, 2013, 137–161. – A külföl-
di magyar bencések leírását lásd Uő: Magyar bencések Nyugaton, 1931–1992. Rend- és 
jogtörténeti vázlat, in Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteménye-
inek Értesítője I., Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei, Pannonhalma, 2013, 325–352. 
A külföldi magyar bencések főelöljárójára lásd: Uő: Békés Gellért OSB, a nyugati magyar 
bencések elöljárója, in Klestenitz Tibor – Zombori István (szerk.):  Litterarum radices 
amarae, fructus dulces sunt, i. m., 373–386. – A levéltárakra lásd Uő: Kelemen Krizosztom 
pannonhalmi főapát emigrációs évei (1947–1950). Különös tekintettel a Magyar Bencés Kong-
regáció jogfejlődésére (Pannonhalmi apátok és főapátok 1), METEM, Budapest, 2014, 7–9.

17 Radó Polikárp: Enchiridion liturgicum conplectens Theologiae sacramentalis et dogmata et 
leges, I–II., Herder, Róma, 1961. 1966.
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fő munkája német nyelven, a München-környéki Szent Ottilienben.18 Nem 
hozható kapcsolatba nyugati működéssel Karsai (Kurzweil) Géza (1905–1981), 
hacsak nem annyiban, hogy a magyarországi német színháztörténeti publiká-
cióit Németországban is jegyezték. Medievista témájú tanulmányai – főleg az 
Anonymus-kérdésről – megjelentek a pártállami időszakban. Vanyó Tihamér 
(1905–2005) érdeklődési területe a kora újkor volt, a pártállami időszakban is 
dolgozott, és ha ritkábban is, de megjelentek monográfiái, az egyik harmadik 
római kutatóútjának eredményeként (1968–1969).19 

Ciszterciek

A ciszterci egyháztörténészek közül megemlítendő a némettanár, egyben a vallá-
si néprajz tudós művelője, Schwartz Elemér (1890–1962), aki az idősebb nem-
zedékhez tartozott,20 továbbá az egyetemes ciszterci rend történésze, Lékai Lajos 

18 Csóka J. Lajos: Geschichte des benediktinischen Mönchtums in Ungarn (Studien und Mit-
teilungen des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige, Ergänzungsband 24), EOS Verlag, 
St. Ottilien, 1980. Interneten: http://archive.today/EdcS (Letöltés – a továbbiakban is – 
2016. január 5-én.)

19 A Bécsi Pápai Követség Levéltárának iratai Magyarországról, 1611–1786 (Magyarország 
újabbkori történetének forrásai), sajtó alá rendezte Vanyó Tihamér, Magyar Történelmi 
Társulat, Budapest 1986. Működésére Molnár Antal: Egy magyar egyháztörténész a 20. 
században: Vanyó Tihamér OSB, MEV–Regnum 6 (1994/1–2) 37–50. (bibliográfiával); 
Tusor Péter: Magyar történeti kutatások a Vatikánban (Collectanea Vaticana Hungariae, 
Classis I, excerptum ex vol. I.), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutató-
csoportja, Budapest – Róma 2004. 

20 Schwarz Elemér Lajos (ciszterci 1907-től) nem annyira az egyháztörténelem, hanem az 
azzal rokonítható tudományág, a vallásos néprajz terén jeleskedett. A magyarországi né-
met dialektusok ismerője, 1916–1935 között a budai ciszterci gimnázium tanára, 1922-
től egyetemi magántanár Budapesten, 1934-től egyetemi előadó, 1935-től tanár. 1938-
ban létrehozta a Német Nyelvtudományi és Néprajzi Intézetet. Érdeklődése egyre inkább 
a magyar vallásos néprajz irányába fordult. 1936-ban indította el a Magyar Betlehemes 
Mozgalmat, 1946-ban a Fra Angelico Társaságot. 1943-ban nagy projektbe kezdett: 150 
munkatárs segítségével 12, egyenként hatszáz oldalas kötetben akarta feldolgozni a szen-
tek tiszteletét. 1947-ben a kézirat el is készült, de kinyomtatása már nem volt lehetséges. 
1946-tól a német tanszék vezetője; 1948-ban elbocsátják az egyetemről. 1949-től a Leuveni 
Katolikus Egyetemen működött. Teljes tudományos bibliográfiája 400 tételből áll. Hagya-
tékát őrzi az Egyesült Államok Irvingben (Texas) lévő monostora, az Our Lady of Dallas 
Apátság könyvtára és levéltára.
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(1916–1994)21 és a ciszterci rend generálisa, az egyházjog és egyháztörténelem 
professzora, ciszterci rendtörténész Zakar Ferenc Polikárp (1930–2012)22 neve. 
Lékai Lajos az Egyesült Államokban működött az egyháztörténelem professzo-
raként, Zakar Ferenc Polikárp a római generalátuson és a Pápai Szent Anzelm 
Egyetemen. Szerkesztette az Analecta Cisterciensia folyóiratot és a Bibliothe-
ca Cisterciensis sorozatot, felelőse volt az Editiones Cistercienses kiadónak. 
Magyarországon működött a feloszlatás keretei között Hervay Ferenc Levente 
(1926–2016), az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa (1963–1981), aki 
rendszeresen publikált ciszterci történeti témákban, így az Analecta Cisterciensiá-
ban23 vagy a Dizionario degli Istituti di Perfezione szerzőjeként.24 

Novák Emilián (1903–1982) neve nem ismeretes, pedig van egy kéziratban 
maradt magyar témájú, angol nyelvű doktori értekezése, amelyet a Dallasi Kato-

21 Fő műve megjelent magyarul: Lékai Lajos O. Cist.: Ciszterciek. Eszmény és valóság, Szent 
István Társulat, Budapest, 1991. Életrajzára és bibliográfiájára lásd Francis R. Swietek – 
John R. Sommerfeldt (eds.): Studiorum Speculum: Studies in Honour of Louis J. Lekai, O. 
Cist. Kalamazoo, Cistercian Publications Incl., Michigan, 1992. 421–428. Vö. MKL, VII., 
2002 730–731. Lásd még Cúthné Gyóni Eszter: Lékai Gyula Lajos O. Cist. – Louis 
Julius Lekai (1916–1994), előkészületben.

22 Lásd Dr. Dr. Zakar Polikárp O. Cist.: A Zirci Ciszterci rend apátja és egyháztörténész 
köszöntése (bibliográfiával), Magyar Egyháztörténeti Vázlatok–Regnum 9 (1997/1–2) 193–
196. 

23 Lásd közléseit az Analecta Cisterciensia 1967., 1971., 1982. évfolyamában. A római Editio-
nes Cistercienses és a budapesti Szent István Társulat közös kiadásában jelent meg egyik fő 
munkája, a magyarországi ciszterci rendi monostorok történeti repertóriuma latin nyelven: 
Hervay Ferenc L.: Repertorium historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria, Bibliotheca 
Cisterciensis 7, Editiones Cistercienses, Róma – Budapest, 1984. – A témában Leuvenben 
jelent meg egy varsói konferencián tartott előadása, Uő: L’état actuel des recherches sur la 
géographie historique ecclésiastique en Hongrie, in Miscellanea Historiae Ecclesiasticae V: 
La cartographie et l’histoire jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Colloque de Varsovie, 27–29 octobre 
1971, Publications R.H.E. Bibliothèque de l’Université, Louvain, 1974, 411–417. – Bib-
liográfiát közöl a wikipédia magyar nyelvű változata. További részleteket lásd a nekrológ-
ban: Magyar Kurír, 2016. február 9. http://www.magyarkurir.hu/hirek/elhunyt-hervay-fe-
renc-levente-0133 [Leöltve: 2016. 11. 20.]

24 Hervay Ferenc: La visita canonica. 3. Un caso ottocentesco: la visita apostolica dell’ar-
civescovo di Praga, card. Friedrich Schwarzenberg, e dell’arcivescovo di Esztergom, card. 
János Scitovszky, agli Ordini religiosi dell’impero austriaco, Dizionario degli Istituti di Per-
fezione, 10 (2003) 140–142.
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likus Egyetemen nyújtott be, és amelyben a magyar történelem egyfajta vallásos 
értelmezését nyújtja.25

Magyarországon működött a nyugati kapcsolatokkal is rendelkező két egy-
házzene-történész: Rajeczky Benjámin (1901–1989) és Bárdos Kornél (1921–
1993). Utóbbi az egyes városok zenetörténetéről kifejezetten egyháztörténeti 
forrásanyag alapján értekezett.

Premontreiek

A jászóvári premontreiek közül legismertebb Gábriel Asztrik (1907–2005) neve, 
aki 1947 után egy évig Torontóban, majd az Egyesült Államokban, a Notre 
Dame Egyetem Középkori Intézetében tanított, 1975-től pedig a Frank M. 
Folson Ambrosiana Mikrofilm- és Fényképgyűjtemény igazgatójaként tevé-
kenykedett.26 Érdeklődésének középpontjában a középkori párizsi egyetem és a 
magyarországi peregrináció témaköre állt.27 Hermann Egyed (1895–1970) nem 
sorolható a Nyugaton működő szerzetestörténészek közé, mert Magyarországon 
élt; viszont elmondható, hogy már két nemzedék nőtt fel Münchenben kiadott 
magyar egyháztörténetén.28 Szintén Magyarországon élt és működött, kutatott, 
de Nyugaton is publikált Oszvald Arisztid (1890–1973).29 Ő is azon szerzetesek 
közé tartozott, akik 1950 után levéltári cédulázásból tartották fenn magukat, 
és ennek melléktermékeként néha megjelentethettek tudományos cikkeket is.30 

25 Erwin Emilian Novak O. Cist.: Providence and the West: The Hungarian catalyst, 1983. 
Dallasi Katolikus Egyetem. Kézirat, 463 lap. The Blakley Library University of Dallas. A 
kézirat e sorok szerzőjénél digitalizálva is megtalálható. 

26 James L. John: Gabriel L. Asztrik élete és tudományos munkássága, MEV 4 (1992) 
135–141; Várszegi Asztrik: Gábriel Asztrik professzor köszöntése, MEV–Regnum 10 
(1998/1–2) 277–280.

27 Bibliográfiáját lásd: MEV 4 (1992) 145–160. Mader Béla fordításában és átdolgozásában. 
28 Teljes nevén: Hermann István Egyed, 1914-től premontrei. Hermann Egyed: A katoli-

kus egyház története Magyarországon 1914-ig (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecc-
lesiae 1), Auróra, München, 1973. Bibliográfiáját lásd: Markó László (szerk.): Új Magyar 
Életrajzi Lexikon III., Magyar Könyvklub, Budapest, 2002, 247 (bibliográfia).

29 Oszvald Arisztid Ferenc életrajzához és munkásságához lásd MKL X (2005) 275. Itt nem 
nyer említést a Backmund-féle premontrei monaszterológia magyar fejezete, ami az ő mun-
kája: Norbert Backmund: Monasticon Praemonstratense, I–III. Straubing 1949–1956. 
Második teljesen átdolgozott kiadás két kötetben, Walter de Gruyter, Berlin – New York, 
1983. 

30 Molnár Antalnak köszönöm ezt az információt. 
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Sem működése, sem ismertsége nem kötötte Nyugathoz a következő két já-
szóvári premontreit, de feltétlenül meg kell említeni őket:31 Kumorovitz Bernát 
Lajos (1900–1992) még kutathatott Nyugaton, mielőtt lezárult a vasfüggöny. 
1934-től kezdődően működött a budapesti egyetemen, 1942–1952 között egye-
temi tanár, ezt követően szerződéses levéltári kutató, tudományos munkatárs, 
majd főmunkatárs és osztályvezető a Budapesti Történeti Múzeumban. 1959-től 
visszakerülhetett az ELTE-re, 1963-tól c. egyetemi tanár, 1981-től nyugalom-
ban, s az MTA tagja. Tudományos publikációit szakkörök jegyzik. Irodalom-
jegyzéke magyar nyelvű. Fényi Ottó József (1917–2002) 1959 után levéltári ku-
tatásokat végzett, 1964-től a magyarországi premontreiek elöljárója, majd 1989 
után újjászervezője. Ő gondozta Hermann Egyed egyháztörténetének kiadását. 
Kisebb rendtörténeti összefoglalásai jelentek meg. 

A csornai premontreiek nem annyira az egyháztörténetírás területén, hanem a 
Los Angeles-környéki Orange prépostság-apátság megalapításában tűntek ki.32

Konventuális ferencesek (minoriták)

A római magyar gyóntatók történetét írta meg Monay Ferenc (1878–1964), aki 
maga is római gyóntató volt.33 Rákos Rajmund (1911–1994?) főleg Kelemen 
Didák OFMConv életszentségéről publikált műveiről ismeretes.34 

Obszerváns ferencesek

Az obszerváns ferencesek köréből kiemelkedik Magyar Arnold (1910–1999), aki 
dél-amerikai missziós volt, élete végén pedig Ausztriában működött. 1936–1959 
között Bolíviában, 1960–1961-ben az ausztriai Németújváron, 1962–1963-ban 
Santiago da Chilében, 1964–1967 között Kismartonban, 1967-től haláláig 

31 A gondolat fölvetését, hogy ebbe az összefoglalásba bekerüljön a nevük, Bak Borbálának 
köszönhetem, aki őket személyesen ismerte.

32 Az alapítás rendkívül sikeres lett. A hét magyar alapító atya hite, kitartása és munkája 
nyomán jelenleg több mint hatvanra tehető az amerikai hivatások száma, akik nem is egy, 
hanem több házban laknak és működnek. Erre vonatkozólag a legalaposabb feldolgozás 
egy egyelőre kéziratban lévő doktori értekezés: Gabriel Stack: A History of St. Michel’s, 
Pepperdine University, Malibu, California, 1997.

33 Monay Ferenc: A római magyar gyóntatók, Ars-Graf, Róma, 1956.
34 1958–1986 között volt a Szent Péter-bazilika magyar gyóntatója. 
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Grazban. Munkái spanyolul, németül és magyarul jelentek meg La Pazban, Fi-
renzében, Eisenstadtban, Rómában, Grazban, Güssingben és Buenos Airesben. 
Király Kelemen (1893–1978) 1934–1944 között a berlini magyar követség lel-
késze, 1947-től az Amerikai Egyesült Államokban működött (Detroit, DeWitt, 
Flint), 1951-től a kanadai Winnipegben. Nem elméleti, hanem gyakorlati em-
ber, folyóirat-szerkesztő és népszerűsítő kiadványok szerzője New Brunswickben 
és Clevelandben. Ugyanígy Füzér Julián (1915–2005), aki az Egyesült Államok-
ban tevékenykedett, és a Mindszenty-tisztelet terjesztése terén szorgoskodott.35 
Gál Gedeon (1915–1998) előbb Firenzében, majd az Egyesült Államokban mű-
ködött, a skolasztikus filozófia történetét tanította a rendi egyetemen, ferences 
skolasztikus szerzők kritikai kiadását gondozta.36 Ockhami Vilmos ferences filo-
zófus és teológus mindmáig legjobb szakértője és műveinek kritikai kiadója.37 
Az egyháztörténészek közül legismertebb Szántó Konrád neve (1920–1999), aki 
Magyarországon élt és tevékenykedett. 

Domonkosok38

A magyar domonkosoknak a két világháború között nem volt jelentősebb egy-
háztörténészük, a rend ifjabb generációjából Fehér Mátyás Jenő (1913–1978) 
emelkedett ki, aki 1941 és 1944 között számos kisebb-nagyobb munkát pub-
likált a magyar domonkos rendtörténet, Árpád-házi Boldog Margit kultusza 

35 Vonatkozó munkáira lásd újabban: Somorjai Ádám OSB: Törésvonalak Mindszenty bíboros 
emlékirataiban, i. m., 267–268.

36 1962–1998 között az egyetem Ferences Intézete tudományos folyóiratának, a Franciscan 
Studies-nak egyik szerkesztője. Méltatására: Rega Wood: In Honorem Gedeon Gál, Fran-
ciscan Studies 23 (1985/45) VII–XII. (Ez a szám közli a gratuláló táviratokat is, többek 
között Agostino Casaroli bíboros államtitkárét és Ronald Reagan elnökét); Stephen F. 
Brown: An Appreciation, Franciscan Studies 53 (1993) 1–5. (Ez és a következő szám: 54 
[1994–1997] az ő tiszteletére dedikálva); In memoriam Gedeon Gál, O.F.M., in Franciscan 
Studies 57 (1999/1) 1. 

37 William of Ockham: Opera philosophica et theologica, szerk. Gál Gedeon és mások, 
I-XVII. St. Bonaventura, New York állam, 1967–1988. Ezen túl kiadta a Bibliotheca Fran-
ciscana Scholastica Medii Aevi sorozat 14, a Bibliotheca Franciscana Ascetica Medii Aevi 
sorozat két kötetét. – Köszönöm Harsányi Ottó OFM és Molnár Antal szíves tájékoztatá-
sát.

38 A fejezet szerzője Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjte-
mény vezetője, akinek munkáját ezúton is hálásan köszönöm.
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és a népi vallásosság köréből. A háború után határozott politikai nézetei miatt 
már viszonylag korán távoznia kellett az országból 1948-ban Ausztriába szökött, 
majd Olaszországban és Franciaországban rendi és tudományos intézményekben 
tevékenykedett (ebből az időszakból tudományos munkái nem ismertek), 1968-
tól az USA-ban élt, kilépett a rendből, és idővel megnősült, majd Argentínában 
telepedett le. Intenzív publikációs tevékenysége amerikai emigrációjával indult 
újra, és elsősorban a magyar őstörténet délibábos irányzataihoz kapcsolódott. 
Felmérhetetlen mennyiségű írása közül (Fehér saját nyomdát, kiadót és folyó-
iratot is működtetett39 ) egyetlen rendi vonatkozású témát érdemes kiemelni, az 
idehaza tudományos körökben is nagy vihart kavart ún. Kassai kódexet.40 A kó-
dexről – amely Fehér szerint magyar domonkosok táltosokkal kapcsolatos ink-
vizíciós eljárásait tartalmazta – a kutatás többszörösen is bebizonyította, hogy 
hamisítvány,41 ennek ellenére a téma ma is népszerű az alternatív őstörténet 
kutatói és olvasói körében, ezt mutatja Fehér könyveinek hazai reprintkiadása.42 
Fehér munkáinak hazai újrafelfedezése arra is ráirányította a figyelmet, hogy a 
szerző 1945 előtt készült rendtörténeti munkái a Kassai kódexhez hasonló csúsz-
tatásokat, sőt esetenként hamisításokat tartalmaznak.43

39 Fehér éveken keresztül szerkesztette és kiadta a Magyar Történelmi Szemle c. folyóiratot, 
melynek első évfolyama még New Yorkban jelent meg, a második évfolyamtól azonban 
a kiadás helye már Buenos Aires. Fehérnek itt már saját nyomdája is volt (Fehér Offset), 
és feltehetően idővel átvette a korábban Theész János által vezetett Editorial Transsylvania 
Kiadó Vállalatot is.

40 A kódexre vonatkozó első részpublikáció: Fehér M. Jenő: Képek a magyar sámán-inkvizí-
ció történetéből. Néhány részlet a szerző „Az inkvizició a középkori Magyarországon” című mű-
véből, Warren, Ohio, USA, 1967. A teljes mű némileg módosított címmel: Uő: Középkori 
magyar inkvizició, Magyar Történelmi Tanulmánysorozat 2, Transsylvania Könyvkiadó, 
Buenos Aires, 1968, a forrásból további részleteket közölt és a hazai kritikára válaszolt az 
általa szerkesztett Magyar Történelmi Szemle hasábjain.

41 A Kassai kódex kapcsán a magyar középkortudomány kutatói egységesen elutasító állás-
pontra jutottak. A kérdést legutóbb összefoglalta: Kovács Béla: A Kassai kódex kritikája, 
in Fazekas Csaba (szerk.): Társadalomtörténeti tanulmányok, Studia Miskolciensia II., A 
Miskolci Egyetem BTK történettudományi tanszékeinek évkönyve, Miskolc, 1996, 47–
61.

42 Fehér M. Jenő: Középkori magyar inkvizició, Transsylvania Könyvkiadó, Buenos Aires, 
1968. Reprint kiadás Bakay Kornél előszavával: Gede Testvérek, Budapest, 1999. Az 
ezredfordulón Fehér számos további munkája is reprintkiadásra került Magyarországon.

43 Zágorhidi Czigány Balázs: Domonkosok és táltosok, Tanítvány (2000/1) 99–102; Uő: 
Domonkosok a középkori Beregszászon. Fehér Mátyás kritikája, in Németh Péter (szerk.): 
A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XLII, Nyíregyháza, 2000, 149–153.
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Hasonlóan termékeny író, szerkesztő és kiadó volt Fenyvessy (Fendrik) Jeromos 
(1915–1970), aki rendi pályáját mint művészet- és művelődéstörténész kezdte 
(munkái jelentek meg több magyar rendházról és Boldog Margitról), de már 
ebben az időben írt verseket és egyéb irodalmi műveket is. 1948-től Németor-
szágban tanult, majd a kölni domonkos rendház tagja lett, ettől kezdve többnyi-
re csak egyházi munkái, ismeretterjesztő írásai, útleírásai és versei jelentek meg. 
Jelentős kiadói és szervezői tevékenységet folytatott az emigrációban. Személyi-
ségének ellentmondásosságára Ferdinándy György mutatott rá talán a kelleténél 
kissé több szarkazmussal.44

Alig ismert magyar származású domonkos egyháztörténész Iszak Angelicus 
(1917–1985), aki a háború után a svájci Fribourg-ban tanult, 1950–1951-ben 
a domonkos rendi posztulátori hivatalban működött, majd a Torino melletti 
Chieri kolostorában élt, ahol haláláig filozófiát és történelmet tanított.45 A kö-
zépkori rendtörténet és hagiográfia témájában számos tanulmánya jelent meg 
többnyire olasz nyelven; magyar egyháztörténeti vonatkozású kutatásokat nem 
folytatott.46

Jezsuiták

A jezsuiták eredményei egészen kimagaslóak. Első helyen kellene említeni őket, 
mert egész csoportjuk működött Rómában, részben az Írók Házában (a jezsu-
ita generalátus campusán létesített, eredetileg jezsuita rendtörténettel foglalko-
zó intézet – az Institutum Historicum Societatis Iesu –, az Írók Háza, a Casa 
degli Scrittori és a Jezsuita Levéltár – Archivum Romanum S. I.), részben pedig 
a Pápai Gregoriana Egyetemen, ahol az 1932-ben megalapított Egyháztörté-

44 Ferdinándy György: A lányosajkú apát. Fenyvessy Jeromos költészete, Forrás 46 (2014/7–
8) 76–84.

45 Murányi Nikolett: P. Iszak János Angelicus OP (1919–1985). „Az eredeti rend tar-
tományomhoz szeretnék tartozni, hogy fennmaradhasson”, Domi híradó. Világi domonkos 
és egyházközségi híradó, 9 (2003/6) 6–7.

46 Fontosabb munkái: Un ignorato decreto di riforma emanato dal Cap[itolo] Gen[erale] del 
1569, Archivum Fratrum Praedicatorum 41 (1971) 176–179; La leggenda di San Domenico. 
Profilo spirituale del Santo dal Leggendario liturgico, Traduzione e commento di Angelico 
Iszak (Piccola biblioteca domenicana), Gribaudi, Torino, 1982; Il rosario. Storia e devozio-
ne, Centro Domenicano del Rosario, 1986; Gli studi filosofici secondo la primitiva legisla-
zione domenicana, Annali chieresi, k. n., 1987, 64–71; La scomparsa della reliquia del corpo 
della Beata Maddalena Panatieri da Trino. Studio storico, Circolo Culturale Trinese, Trino, 
1994.
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neti Kar47 munkájába kapcsolódhattak be. E helyen elegendőnek tűnik a szá-
raz és tényszerű felsorolás, lévén, hogy már részletes elemzések jelentek meg 
munkásságukról.48 Az iskolateremtő Lukács László (1910–1998) 25 kötetnyi 
vaskos forráskiadvány szerkesztője,49 továbbá az „iskola tagjai”: Polgár László 
(1920–2001), aki ötven éven át, 1951–2000 között állította össze és jelentet-

47 Szilas László: A Pápai Gergely Egyetem Egyháztörténelmi Kara, MEV–Regnum 7 
(1995/3–4) 205–209. 

48 Lásd Molnár Antal fentebb idézett szintézisét a római magyar iskoláról, amely e Nyugaton 
működő szerzők életművét beilleszti a magyar jezsuiták történeti előmunkálatainak sorába, 
továbbá az egyes jegyzetekben irodalmat közöl.

49 Nem azonos Lukács László piaristával, a dogmatika professzorával és a Vigilia folyóirat 
főszerkesztőjével, aki Magyarországon működik. Méltatását Molnár Antal így kezdi: „Ha 
egy történész bárhol a világon közel 20.000 oldalnyi forráspublikációt tesz közzé igen 
magas színvonalon – az nemcsak hazája historiográfiájának válik rendkívüli jelentőségű 
alakjává, hanem munkássága a nemzetközi történetírásban is megkerülhetetlen mérföldkő 
marad.” Majd így zárja: „Kevés tudósnak adatik meg, hogy elkezdett nagyszabású vállal-
kozásait teljesen befejezheti, és életműve lezárt egészet alkot. P. Lukácsnak ez megadatott, 
hiszen valamennyi nagy sorozatát be tudta fejezni. […] kétségtelenül jelenség a magyar tör-
ténetírásban. Nem történésznek, hanem tanárnak készült, a történelem viharai miatt mégis 
historikus lett, azok között is az egyik legkitűnőbb. Páratlan életművet alkotott, amelyhez 
foghatót a jövő történészgenerációi valószínűleg nem fognak már létrehozni. Tudása mel-
lett szeretetreméltó egyéniségével, derűjével és szolgálatkészségével mind a rendben, mind 
a szakmában osztatlan szeretetet és megbecsülést vívott ki magának.” Lásd Molnár An-
tal: A 85 éves P. Lukács László SJ köszöntése, MEV–Regnum 7 (1995/1–2) 247–260. Az 
idézett részleteket lásd 247. és 258–259. Ugyanezen írás megjelent Uő: P. Lukács László, 
in Szabó Ferenc (szerk.): Magyar jezsuiták vallomásai II., Jézus Társasága Magyarországi 
Rendtartománya, Budapest, 1998, 293–311. Működését részleteiben elemzi Molnár An-
tal A római magyar iskola című tanulmányában, i. m., 50–56. Lukács László fontosabb 
munkái: Monumenta Paedagogica Societatis Iesu 1540–1616, I–VII. Institutum Historicum 
Societatis Iesu, Róma, 1965–1992. A kötetek digitálisan letölthetők a jezsuita levéltár hon-
lapjáról: http://www.sjweb.info/arsi/Monumenta.cfm; Monumenta Antiquae Hungariae 
(1550–1600), I–IV. (Monumenta Historica Societatis Iesu, 101, 112, 121, 131), Insti-
tutum Historicum Societatis Iesu, Róma, 1969–1987; Catalogi personarum et officiorum 
provinciae Austriae S. I. 1551–1773, I–XI., Institutum Historicum Societatis Iesu, Róma, 
1978–1995. (Utóbbi két tételről lásd Holl Béla recenzióját in Irodalomtudományi Közle-
mények 86. [1982] 253–255); Ratio studiorum 1586, 1591, 1599, I–V, Institutum Histo-
ricum Societatis Iesu, Róma, 1986; Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus perso-
narum provinciae Austriae S. I. 1551–1773, I–III., Institutum Historicum Societatis Iesu, 
Róma, 1987–1988. Lásd még: Szilas László: Lukács László S. J. (1910–1998), Távlatok 
43 (1999) 152–153. 
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te meg a jezsuita bibliográfiát.50 Arató (1938-ig Roszprim) Pál (1914–1993) a 
pápák bibliográfiájának művelője és kiadója.51 Fejér József, a jezsuita levéltár 
munkatársa (1913–1991) az első századok jezsuitáinak nekrológiumát állította 

50 Polgár László fontosabb munkái: Bibliographia de historia Societatis Iesu in regnis olim corona 
hungarica unitis (1560–1773) (Subsidia ad historiam S. I. 2.), Institutum Historicum Soci-
etatis Iesu, Róma, 1957; Uő: Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de Jésus 1901–1980, 
I–III., Institutum Historicum Societatis Iesu, Róma, 1981–1990; Uő: Bibliography of the 
History of the Society of Jesus, Institutum Historicum Societatis Iesu, Róma, 1967. A rendkí-
vül jól használható internetes honlapon a bibliográfiai eligazítás nagyrészt az ő nevéhez fűző-
dik, itt letölthetők a kötetek digitális formában: http://www.sjweb.info/arsi/Library.cfm. 
Nevéhez fűződik a Teilhard de Chardin-bibliográfia: Internationale Teilhard-Bibliographie 
1955–1965, Verlag Karl Alber, Freiburg – München, 1965; Lukács László SJ-vel közösen 
adta ki a Documenta romana historiae Societatis Iesu in regnis olim corona hungarica unitis kö-
teteit: Institutum Historicum Societatis Iesu, Róma I. (1550–1570) 1959; II. (1571–1580) 
1965; III. (1581–1586) 1967. Nevéhez fűződik a következő Pázmány-bibliográfia: Polgár 
László: Pázmány-bibliográfia, in Lukács László és Szabó Ferenc (szerk.): Pázmány Péter 
emlékezete halálának 350. évfordulóján, k. n., Róma, 1986. 449–487. Méltatása László 
Szilas: László Polgár, S.J. (1920–2001), Archivum Historicum Societatis Iesu 140.  (2001) 
603–618. Életrajzi adataira Bikfalvi Géza: Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–2003, 
METEM Könyvek 53., METEM, Budapest, 2007. 183–184.

51 Szilas László: † P. Arató Pál SJ (1914–1993), MEV 5 (1993/3–4) 239–240. Nekrológ. 
„A magyar jezsuita Arató Pál indította el és haláláig, 1993-ig gondozta ezt a nagy elisme-
résnek örvendő bibliográfiát” – írja összegzően Szilas László: A Pápai Gergely Egyetem 
Egyháztörténelmi Kara, i. m., 207. Ebben az írásában pedig idézi Paulius Rabikauskas SJ-
nek, az Archivum Historiae Pontificiae szerkesztőjének temetési gyászbeszédéből: „30 éven 
keresztül végezte P. Arató ezt a munkát [...] Kezdettől fogva olyan világosan osztotta be a 
hatalmas anyagot, hogy kiérdemelte mindazok elismerését, akik ezt a bibliográfiát kezükbe 
vették és használták. P. Rabikauskas kiemelte, hány tanár és kutató vallotta be neki, hogy 
mindig türelmetlenül várja a folyóiratot főleg bibliográfiai újdonságai miatt. Ennek ellené-
re P. Aratónak keményen és kitartóan kellett dolgoznia. Minden évben ezrével nézett meg 
könyveket és kontrollált kb. 600, főleg történelmi és teológiai folyóiratot. Rendszeresen 
kutatott nagy könyvtárakban, nemcsak Rómában, hanem évente Firenzében és Milánóban, 
Frankfurtban, Münchenben és Bécsben, időnként Párizsban is.” Szilas László: † P. Arató 
Pál SJ (1914–1993), i. m., 239. A pápák történeti bibliográfiájának tudományos jelentősé-
gét kiemeli Kovács Elisabeth bécsi professzorasszony is: „Arató Pál évente 4000–5000 tételt 
ismertetett [...] 29 év alatt így 128.705 közleményt, amelyek Szent Péterrel kezdődnek és 
a jelenlegi pontifikátusokkal végződnek.” Lásd Kovács Elisabeth: Bibliotheca Pontifi-
cum. A modern pápaság-történet alapvetése és alapvonásai, MEV–Regnum 7 (1995/3–4) 
211–220., itt 212. – Életrajzi adataira Bikfalvi Géza: Magyar jezsuiták történeti névtára 
1853–2003, i. m., 65.
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össze;52 továbbá Szilas László (1927–2012), az Archivum Historicum Societatis 
Iesu folyóirat munkatársa, szerkesztője és a Gregoriana professzora.53 A jezsuita 
történészgárda hatással volt a magyarországi kutatásra is, egyengette a Rómá-
ba érkező magyar kutatók útját és munkáit, megadva a szükséges tudományos 
felvilágosítást. Ugyanakkor a római jezsuita iskolának magyarországi tagjai is 
működtek a pártállami időszakban. Ezek között kiemelten Petruch Antal (1901–
1978) és Holovics Flórián (1903–1988) említendő. Ők egyeztetést követően 
végezték a vonatkozó bibliográfiai tételek gyűjtését.54 Előbbi a pannonhalmi 

52 Fejér, Josephus S.J.: Defuncti primi saeculi Societatis Jesu 1540–1640, I–II., Institutum 
Historicum Societatis Iesu, Róma 1982. Uő: Defuncti secundi saeculi Societatis Jesu, 1641–
1740, I. Institutum Historicum Societatis Iesu, Róma, 1985–1990; József Fejér S.J. – 
Joseph De Cock S.J.: Defuncti tertii saeculi Societatis Iesu 1740–1773 (1774–1815), I., 
Institutum Historicum Societatis Iesu, Róma, 2001. – Ezen rendi kiadványok digitálisan 
letölthetők a római jezsuita levéltár internetes honlapján: http://www.sjweb.info/arsi/Di-
gital_Repertory.cfm – Megjegyezzük, hogy fiatalkori műve is könyvészettel foglalkozik, 
Fejér József – Vácz Jenő: Adatok a magyar jezsuita könyvészethez 1930–1939, Külön-
lenyomat a Jezsuita Történeti Évkönyv 1942. évi kötetéből, Budapest, 1942. – Életrajzi 
adataira Bikfalvi Géza: Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–2003, i. m., 65.

53 Molnár Antal: Beszélgetés Szilas László jezsuita egyháztörténésszel, MEV–Regnum 14 
(2002/1–4) 285–292. Ennek szövege megjelent újra a Szilas László Emlékkönyvben, i. 
m., 13–19. – „Munkásságának, személyiségének három aspektusát kell [...] okvetlenül ki-
emelnünk. Az Írók Házának magyar páterei közül ő volt az egyetlen, aki egyetemen taní-
tott. Mindig fontosnak tartotta, hogy tudását az utána következő generációknak átadja, 
nagy beleéléssel és összefogottan tudott beszélni a történelemről. Nyilván ezért küldték 
elöljárói Innsbruckba, és emiatt lehetett 1989 és 2002 között a pápai Gergely Egyetem 
egyháztör téneti karának tanára. Kutatási területének megfelelően elsősorban Közép-Euró-
pa koraújkori történelmét tanította, doktori növendékei is ilyen témákkal fordultak hozzá. 
A magyar egyház-történetírás számára különösen is fontos körülmény, hogy az új generáció 
meghatározó paptörténészei közül szinte valamennyien a tanítványai voltak. A másik fon-
tos tulajdonsága segítőkészsége, közvetlensége volt. Hagyatéka, levelezése ékes bizonyítéka 
annak, hány kutatónak segített a római évtizedek alatt, különösen Magyarországról és né-
met nyelvterületről keresték fel sokan tájékoztatásért, tanácsért. Végül papi egyéniségének 
nagyon fontos részét jelentette, hogy lehetőségeihez képest pasztorális téren is aktív volt: 
negyedszázadon keresztül minden nyarat egy bajorországi plébánián töltött, ahol a plébá-
nost helyettesítette. A falu lakói nagyon megszerették, és számára is nagyon fontos volt ez a 
lelkipásztori tapasztalat.” Uő: P. Szilas László SJ (1927–2012), MEV (2012/1–2) 179–181, 
itt: 181. Lásd még: Szilas László Emlékkönyv, i. m., 21–22. (életrajza), 23–37. (bibliográfi-
ája). 

54 Működésüket elemzi Molnár Antal: A római magyar iskola, i. m., 63–65. Itt harmadik-
ként méltatja Fricsy Ádám (1914–1998) vonatkozó működését is.



– 109 –

Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 után

bencés könyvtárban őrzött Paintner-gyűjteményt dolgozta fel,55 utóbbi főleg a 
Magyar Országos Levéltárban kutatta a jezsuita forrásokat.56 

A római munkaközösség „kültagja”, Őry (Wachter) Miklós (1909–1984) a 
burgenlandi Németlövőn született, 1954-től az innsbrucki nemzetközi szemi-
náriumban (Canisianum) működött, 1954-től a klagenfurti szeminárium dog-
matikatanára. Nem annyira az egyháztörténet, mint inkább Pázmány Péter lel-
kiségének kutatója. A Magyar Papi Egység című folyóirat (1956–1968), majd a 
Szolgálat című folyóirat (1969–1990) munkatársa volt.57 

Horváth Tibor (1927–2008) a fundamentális professzoraként működött a to-
rontói Regis College-ben.58 Az egyháztörténet terén tudományszervezése miatt 
kell megemlítenünk, mert ő volt az, aki 1984–1985-ben a döntő lökést adta a 
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) elindításá-
hoz.59 Elképzelése szerint ez a munkaközösség vázlatokat közölt volna a leendő 
enciklopédia számára, amely minden magyarországi egyházi hely – locus theolo-
gicus –, így plébánia, lelkészség, szerzetesi közösség leírását adná.60 Tekintettel 
arra, hogy ez az enciklopédia meghaladja egy személy kutatási lehetőségeit, fel-
tétlenül szükséges a témával foglalkozó személyek munkacsoportjának megala-
kítása. Ez az elgondolás állt a METEM indulásánál, amely egyháztörténeti pub-

55 Ezek Lukács László SJ történeti névtárához szolgáltattak forrásokat, továbbá Páter Lukács 
gondozta és adta ki Rómában Petruch Antalnak Rómában álnéven megjelent könyvét: 
Péteri János: Az első jezsuiták Magyarországon (1561–1567), La Fiaccola, Róma, 1963.

56 Gyűjtésének eredménye a budapesti jezsuita levéltárban található; felhasználták a rendtör-
téneti bibliográfia vonatkozó kötetében is.

57 Vonatkozó két munkája: Őry Miklós: Pázmány Péter lelkisége, Carinthia, Klagenfurt, 
1964; Uő:  Pázmány Péter tanulmányi évei, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1970; Szabó Ferenc 
SJ-vel közösen: Pázmány Péter. Válogatás műveiből, Szent István Társulat, Budapest, 1983. 
Kardos Klára–Benkő Antal: Őry Miklós (Kortárs magyar jezsuiták I. Összeáll. Szabó 
Ferenc SJ), Prugg Verlag, Eisenstadt, 1991; Értékelésére és a hagyaték sorsára lásd: Mol-
nár Antal: A római magyar iskola, i. m., 61–62. – Lásd még Markó László (szerk.): Új 
Magyar Életrajzi Lexikon IV., Magyar Könyvklub, Budapest, 2003, 1214–1215., illetve 
Szolgálat (1984/62) 93–94.

58 Nekrológját lásd: MEV 20 (2008/1–2) 5. Méltatását: MEV 19 (2007/1–2) 203.
59 Somorjai Ádám – Uzsoki András: A METEM megalakulásának története és tevékenysé-

ge 1988–1989-ben, MEV 1 (1989) 279–322. Horváth Tibor: Toronto vagy Esztergom a 
METEM szülővárosa? MEV–Regnum 9 (1997/3–4.) 83–87.

60 Horváth Tibor: METEM Enciklopédia és METEM Vázlatok, MEV 3 (1991) 245–258; 
Uő: METEM-kutatás, plébániatörténet, MEV 5 (1993/3–4) 125–198; Uő: METEM En-
ciklopédia és METEM kiadványok, 1989–1995, MEV–Regnum 9 (1997/1–2) 197–212.
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likációs fórummá vált. Az eltelt negyed században több mint száz monográfia és 
25 folyóirat-évfolyam jelent meg a METEM gondozásában.61

Szabó Ferenc (1931–) tevékenysége nem szorítkozik csupán az egyháztörté-
neti kutatásra. A Vatikáni Rádióban végzett több évtizedes munkája, teológiai 
munkássága mellett foglalkozott teológiatörténettel is, nevezetesen Pázmány 
Péterrel.62 A Távlatok című folyóirat szerkesztője (1991–),63 a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem professzora. 1992-től ismét Budapesten él.64 Szabó Ferenc és 
Lukács László közös kutatásainak eredménye a Pázmány-életrajz egy korábban 
megoldatlan kérdésének tárgyalása.65

Piaristák

A piaristák közül Sántha György neve emelkedik ki, aki 1950–1975 között élt 
Rómában, a generalátus levéltárosa volt.66 1967–1975 között az Ephemerides 
Calasanctianae folyóirat szerkesztője,67 a rendalapító Kalazanci Szent József le-

61 Internetes elérhetősége: www.heh.hu
62 Első helyen Szabó Ferenc: A teológus Pázmány. A grazi „theologica scholastica” Pázmány 

művében (METEM Könyvek 1), METEM, Budapest, 1990; 2. kiadás 1998. Újabban, 
már nem Nyugaton, hanem Budapesten, mint kor- és szemtanú, az Ostpolitikkal és Mind-
szenty bíborossal is foglalkozik, lásd összefoglaló művét, Uő: A Vatikán keleti politikája 
közelről. Az Ostpolitik színe és visszája, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – 
L’Harmattan, Budapest, 2012; Uő: Mindszenty József bíboros – apostol és vértanú, Vasi 
Szemle 69 (2015/5) 665–672.

63 A Távlatok a nyugati Magyar Papi Egység és a Szolgálat című folyóiratok új, hazai folyama.
64 Értékelés: Molnár Antal: A római magyar iskola, i. m., 62–63. 
65 László Lukács – Ferenc Szabó: Autours de la nomination de Péter Pázmány au siège 

primatial d’Esztergom (1614–1616) – Pázmány est-il resté jésuite après sa nomination; 
Archivum Historicum Societatis Iesu 54 (1985) 77–148. Magyarul: Lukács László: Jezsuita 
maradt-e Pázmány mint érsek?, in Lukács László – Szabó Ferenc (szerk.): Pázmány 
emlékezete halálának 350. évfordulóján, Detti, Róma, 1987, 197–267. 

66 Méltatását lásd Tőzsér, Endre: In memoria del P. György Sántha nel 25° anniversario 
della sua morte (1917–1975), Archivum Scholarum Piarum 24 (2000/48) 3–17. 

67 Írásait lásd az Ephemerides Calasanctianae 1955–1976. évfolyamaiban. Bibliográfiáját lásd 
Nueva Bibliografía Calasancia, in Analecta Calasanctiana, 72. kötet, Instituto Calasanz 
de Ciencias de la Educación, Madrid, 2012, 107. Tematikus szám. Internetről letölthető: 
www.escolapios21.org/wp-content/uploads/2015/08/bibliograf%C3%ADa-calasancia- 
indispensable.pdf
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velezésének kiadója,68 a rendalapító és a magyarországi vonatkozások történet-
írója. Posztumusz jelent meg tanulmánya az önálló magyarországi rendtarto-
mány kérdésköréről.69

Megemlítendő még, hogy Tomek Vince (1892–1986) személyében hosszabb 
ideig magyar generális állt a piarista rend élén.70 Az ő levéltári hagyatéka, ame-
lyet a római piarista generalátuson található központi levéltár őriz, még feltárás-
ra vár.71

Magyarországon működött Holl Béla (1922–1997), akinek tanulmányait 
művelődéstörténeti szemináriumokon használták az egyetemi oktatásban. Ká-
noni vizitációs kötete történeti forráskiadványnak minősíthető, és részt vett a 
magyar piarista rendtartomány levéltárának feltárásában is. Kutatott hazai és 
más európai könyvtárakban, elsősorban a magyarországi himnuszok új kritikai 
kiadása témakörében. Közleményei megjelentek olasz és német nyelven is, így 
Bécsben, Firenzében, Milánóban.72

Academia Catholica Hungarica

Végezetül meg kell még említenünk a külföldi magyar tudományosság összefo-
gására létesült kezdeményezést. Az Academia Catholica Hungarica, a Külföldi 

68 Leodegario Picanyol és Claudio Vilá Palá piaristákkal együtt gondozta a rendalapító levele-
zését, amely 20 kötetben jelent meg: Sántha György – Claudio Vilá Palá: Epistolarium 
coaetaneorum S. Josephi Calasanctii (1600–1648), I–VII., Editiones Calasanctianae, Róma, 
1977–1982. Magyar vonatkozású a következő kötet: Georgius Sántha: Epistulae ad S. 
Iosephum Calasantium ex Europa Centrali (1625–1648), Editiones Calasanctianae, Ro-
mae, 1969. 

69 Sántha György: A piarista generálisok és a önálló magyarországi rendtartomány kérdé-
se (1680–1721), in Forgó András (szerk): A piarista rend Magyarországon, Szent István 
Társulat, Budapest, 2010, 13–44. Albert István fordításának felhasználásával sajtó alá 
rendezte Koltai András.

70 Piarista 1908-tól, a piarista rend általános rendfőnöke 1948–1967.
71 Amerikai alapításukra lásd az angol és spanyol (kétnyelvű) összefoglalást, amely nem csu-

pán a magyar, hanem a többi nemzetbéli alapító atya működését is tárgyalja: José Burgués 
Sch.P.: The Piarist Fathers in the U.S.A. 60 Years of Service. – Escolapios en Estados Unidos, 
k. n.,  Miami, Florida, 2007–2008.

72 Méltatásához lásd Magyar Könyvszemle 113 (1997) 231; Új Ember, 1997. március 12; 
OSzK Híradó 40 (1997/7–8) 2–3; Vízkelety László, in Holl Béla: Laus librorum. Vá-
logatott tanulmányok, METEM könyvek 26, METEM, Budapest, 2000, 7–8. Interneten: 
http://mek.oszk.hu/01600/01630/01630.pdf (Letöltés: 2016. február 11.)
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Somorjai Ádám OSB

Magyar Katolikus Akadémia megalapítása Mons. Zágon József (1909–1975),73 
a már említett Schwartz Elemér O.Cist, Király Kelemen OFM és a filozófus Dám 
Ince OFM (1909–1967)74 nevéhez fűződik. Ez a csoport 1955-ben publikációs 
tevékenységet is kezdett, melynek története ma még megíratlan.

Összegzés

Írásunkban arra törekedtünk, hogy mérleget készítsünk a kényszerűen Nyugatra 
került magyar szerzetes egyháztörténészeknek a pártállami időszakban kifejtett 
munkájáról. Azt láthatjuk, hogy voltak, nem is kevesen, akik ezt a tudomány-
ágat művelték. A szerzetesek közül kiemelkedik a legnagyobb létszámú csoport, 
a jezsuita atyáké. Életművük Rómában eligazodási pontul szolgált a hazai tudo-
mányosság képviselői számára is.75

Az egyes életművek vizsgálatakor azt láthattuk, hogy a Magyarországon kívül-
re került szerzetesek munkássága adott esetben nem szorítkozott egyház-, illetve 
rendtörténetre, hanem a teológiatörténet, lelkiségtörténet, egyházi zenetörténet 
terén is számottevő. Feltehető, hogy a filozófiai, teológiai tudományágak műve-
lői szintén figyelemreméltót alkottak, és szükség lenne ennek összegző feltérké-
pezésére is.

Rövid leírásunkban szóltunk azokról is, akik Magyarországon működtek. 
A pártállami keretek, mint láthattuk, nem tudták teljesen elzárni a hazai egyházi 
tudományosságot az egyetemes egyházi tudományosságtól, sőt, a hazai szerzetes 
egyháztörténészek is tudták művelni és gyarapítani saját tudományágaikat. 

A saját rendjük történetírásában három ciszterci atya, ismételjük meg nevü-
ket: Lékai Lajos, Zakar Ferenc Polikárp és Hervay Ferenc megkerülhetetlenné 
vált a piarista Sántha György életművével együtt. Schwartz Elemér munkássá-
ga akkor lenne igazán értékelhető, ha egyszer előkerülne projektjének kézirata. 
A premontrei rendtörténet mindig számon fogja tartani Oszvald Arisztid, a me-

73 Életrajzához lásd: Németh László Imre: Zágon-leveleskönyv. Iratgyűjtemény-töredék Mind-
szenty József bíborosról, 1967–1975, Szent István Társulat, Budapest, 2011, 144–145.

74 Dám Ince Antal (ferences 1927-től) 1956–1962 között a Franciscan Studies egyik szerkesz-
tője. 

75 „Hosszú lenne felsorolni mindazokat, akik az elmúlt évtizedekben kapcsolatban álltak a 
római magyar páterekkel. Csupán néhány név ízelítőül: Benda Kálmán, Holl Béla, Jakó 
Zsigmond, Klaniczay Tibor, Mészáros István, Staud Géza vagy a fiatalabbak közül Balázs 
Mihály, Monok István, Szakály Ferenc, Szelestei Nagy László, Tüskés Gábor stb.” – írja 
Molnár Antal: A római magyar iskola, i. m., 66.
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Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 után

dievista premontrei Gábriel Asztrik és a ferences Gál Gedeon kutatásainak ered-
ményeit. Hermann Egyed OPraem. még mindig nem kerülhető meg a magyar 
egyháztörténet tanulmányozása során. A jezsuita páterek, a római magyar iskola 
munkatársai pedig – főállásban, legfőbb rendi elöljárójuk által kijelölt munka-
körben, amelyet egy életen át folytathattak – alapvető kutatásokat végeztek és 
fehér foltokat tüntettek el az egyetemes jezsuita rend és a magyar jezsuiták tör-
ténetében. Érdemeik meghaladják a rendi kereteket, ők a magyar kultúrtörténet 
szempontjából is halhatatlanná váltak. 

Úgy hisszük, hogy a jezsuita páterek működésének méltatása mutatis mutan-
dis érvényes a többi szerzetesrend történészeinek működésére is: 

„A »római magyar iskola«, vagyis az emigráns magyar jezsuiták történeti 
munkaközössége egy sajátos, egyszeri és megismételhetetlen jelenség volt 
a magyar historiográfiában. A történelem erőszakos fordulatai teremtették 
meg a feltételeket a kialakulásához, és néhány jezsuita páter hivatástudata és 
magyar elkötelezettsége hozott létre ezekből a kényszerítő körülményekből 
kimagasló teljesítményeket. A forráskiadványok és bibliográfiák tiszteletet 
parancsoló sorozatai sem 1950 előtt, sem pedig 1990 után nem voltak és 
nem lesznek megismételhetőek ebben a formában. A magyarországi evan-
gelizációba visszakapcsolódó, állandó emberhiánnyal küzdő jezsuita (és 
más) szerzetesrend, vagy a különböző határidőknek, pályázatoknak, egye-
temi és kutatóintézeti reformoknak kiszolgáltatott világi történésztársada-
lom ilyen típusú alkotómunkára többé nem lesz képes. Ezzel ők maguk is 
tisztában voltak, száműzetésüket a gondviselés által rendelt küldetésként 
fogták fel. A jezsuita lelkiségre nagyon jellemző módon munkájukat nem 
kizárólag szaktudománynak tekintették, hanem intellektuális missziónak, 
tulajdonképpen egy sajátos, de igen fontos lelkipásztori munkának. A Tár-
saság iránti szeretetet csendesen és észrevétlenül tudták belopni kollégáik, 
a velük kapcsolatba kerülő szakemberek szívébe. »Propagandájuk« annyira 
diszkrét és figyelmes volt, hogy a világi történészek szinte öntudatlanul 
váltak a jezsuita rend tisztelőivé és barátaivá. Életművüknek a publikációik 
mellett hasonlóképp aere perennius része a »római magyar iskolának« a fia-
talabb történésznemzedékekben továbbélő szellemisége.”76

76  Molnár Antal: A római magyar iskola, i. m., 67–68.


