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zetben - ennek a szerzője Wehli Tünde (13-
34. old.) - 15 kézirat szerepel: teljes Szentírá
sok mellett a Szentírással kapcsolatos magya
rázó irodalom is, mint pl. Szent Jeromos Apo
kalipszis-kommentárja, vagy két német nyelvű 
Andachtsbuch. Ezt tíz incunabulum és négy 
16. századi kiadvány követi, majd a poliglott 
és képes bibliák után magyar szempontból ta
lán a legfontosabb része a kis kötetnek a ma
gyar Szentírásokból való válogatás, közte Bo-
gáti Fazakas Mihály zsoltárfordításai, Károlyi 
Gáspár Szent Bibliája Szenei Molnár Albert ki
adásában (1612) és Káldi György Szent Bib
liájának második kiadása (1732). Kultúrtörté
netünk becses emlékei e kötetek annak ellené
re, hogy a Főszékesegyházi Könyvtár anyaga 
éppen e tekintetben a leghiányosabb. Ide került 
soron kívül a piaristák által gondozott és 1769-
ben Kalocsán kiadott román nyelvű Újszövet
ség, mint helytörténeti érdekesség. A bemuta
tott könyvek egyébként műfaj (teljes Biblia, 
egyes könyvei, kommentárok) szerint, és nem 
kronológiai rendben következnek egymás után. 
Az egyes tételeknél a könyv műfajának a meg
határozása után a keletkezési hely és kor, vala
mint a könyv anyaga, mérete és kötésének típu
sa olvasható. Az egyes fejezetek elé írott rövid 
bevezetők elégségesen tájékoztatnak az adott 
korszakról és a Szentírásnak benne elfoglalt 
helyéről, a tételek után adott magyarázatok pe
dig az illető kiadvány műfaját vagy szerzőit 
illetően adnak hasznos felvilágosítást. A mű
velt magyközönség és a mindig kritikus szak
emberek is haszonnal olvashatják e sorokat. 

A katalógus 39. tétele Kollonitz László ka
locsai érsek ex librise mellett egy sajnálatosan 
figyelmen kívül hagyott possessorbejegyzést is 
tartalmaz a közölt fénykép alapján: Telegdi 
Miklós, 1578-ban Nagyszombatban kinyom
tatott Az evangeliumoknac, mellyeket vasárna
pokra ... prédikálni szoktanac ... című kötete, 
1659-ben a terebesi pálosok könyvtárában volt. 
Kollonitz Lászlóról (1787-1817) tudjuk, hogy 
sok abolíciós könyvet vásárolt, tehát a könyv
tártörténet számára reményteljes vállalkozás 
lenne gyűjteménye korábbi possessorait fel
dolgozni! 

Sajnos néhány értelemzavaró latin és magyar 
gépelési hiba benne maradt a kéziratban, pl. a 
Zsoltároskönyv latinul helyesen Psalterium cum 
canticis és nem ,cum cantis' (6. tétel). 

A kis kötet kiválóan alkalmas arra, hogy egy 
jelentős gyűjtemény meghatározott szempont sze
rint csoportosított egységeit bemutassa a könyvtár
látogató nagyközönségnek, emellet azonban nem 
érdektelenek azok az ismeretek sem, amelyeket a 
könyvtártörténet művelőinek képes nyújtani. 

SARBAK GÁBOR 

Varga András: A szeged-alsóvárosi feren
ces rendház könyvtára 1846. Szeged, 1998. 
Scriptum Kft. 139 1. (Olvasmánytörténeti dol
gozatok 8.) 

Szeged középkori és hódoltság kori könyv
kultúráját számos könyvtártörténeti kéziköny
vünk felemlíti. A szegedi minoriták és az alsó
városi ferencesek könyvtárát Varga András, 
valamint Keveházi Katalin és Monok István 
külön is feldolgozták és az egyetem Actáiban, 
1991-ben és 1994-ben közzé is tették. Volt te
hát eddig is jó áttekintésünk a két legnagyobb 
szegedi könyvtárról, ám Bubecz József „lelet-
tár"-ának közzététele mégsem felesleges. Var
ga András - nem eléggé dicsérhető módon -
egy magvas előszóban mindazt összefoglalta, 
amit Szeged bibliotékáiról, illetve az azt ösz-
szegyüjtő ferencesek történetéről ma tudni le
het. A szeged-alsóvárosi rendház közel 500 
éves történetéből kitűnik, hogy a ferencesek 
puszta életfeltételeik biztosítása mellett a hívek 
lelki gondozását tekintették első feladatuknak. 
Hogy testi bajaikon is segíteni igyekeztek azt a 
könyvtárukban őrzött fóliánsok bizonyítják. Is
meretes, hogy Takáts Rafael XVIII. századi 
szerzetes alaposabb orvosi ismeretekre is szert 
tett. Bálint Sándor, Szeged jeles kutatója, egy 
kevéssé ismert cikkében nem tartja lehetetlen
nek, hogy a paprika meghonosításában, gyó
gyító hatásának felismerésében az alsóvárosi 
barátoknak kiemelkedő szerepük volt. (Orvos
történeti Közlemények 1973-1974.) A 143 
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évig tartó török megszállás nem kedvezett az 
elmélyült szellemi munkának, de oktatói tevé
kenységük megszakítás nélkül folyt. Bár a ko
lostori iskola XVI. századi működéséről nincs 
adatunk, s viszonylag kevés ferences nevével 
találkozunk a főiskolai anyakönyvekben, mégis 
feltételezhetjük, hogy a külföldi egyetemeket 
nagy számban látogató szegedi diákok a rend
ház falai között sajátították el a tudás alapele
meit. Erre már csak a konventtagok utánpótlá
sának folytonossága miatt is szükségük volt, de 
a város polgárságának az írás, olvasás és a 
számolás ismeretére, némi földrajzi, történelmi 
és jogi képzettségre igényük mutatkozott. Sze
gedi Fábri Andrást, Szegedi Ferencet, Szegedi 
Istvánt a szegedi ferencesek indították útnak. 
Igen jelentős a szegedi illetőségű, és feltételez
hetően ferences iskolát járt reformátorok szá
ma. De nem lebecsülendő a szegedi kolostor
ban élt rendtagok irodalmi tevékenysége sem 
(Cserőgyi Benedek, Jászberényi Gáspár, Baró-
thi Miklós, Szegedi Ferenc János, Telek Jó
zsef, Takáts Ráfáel, Ordinánsz Konstantin). 

Az alsóvárosi ferencesek művelődési intéz
ményei között az élen a könyvtár állt. Ez az 
egyetlen olyan hazai bibliotéka, amelynek ere
dete még a középkorba nyúlik vissza és folyto
nossága csak a szerzetes rendház pusztulásakor 
szakadt meg. A gyűjtemény 1951-ben az egy
házi javak államosításakor - a piaristák és a 
felsővárosi minoriták könyvtárának állomá
nyával együtt - a magyar szellemi élet pótol
hatatlan kárára, szétszóródott. Rekonstruálásá
ra az a félezer kötet áll rendelkezésünkre, 
amely az 1950-es években felállított könyvel
osztó hálózaton keresztül Szegedre visszajutott 
és ma a Szegedi Egyetemi Könyvtár külön-
gyüjteményét képezi. Ezért van kiemelkedő 
jelentősége Dubetz József 1846-ban összeállí
tott „lelettár"-ának. A felbecsülhetetlen értékű 
jegyzék betűhíven tartalmazza az ekkor a 
könyvtárban található könyveket. A tételek a 
következő adatokat tartalmazzák: Czím, Szerző 
neve, Nyomtatási év, Hány kötet?, Hány pél
dány?, Hány lap?, Nagyság, Kötetek sorszáma, 
Helyzet [helye] a könyvtárban. A rendszerezés 
elsősorban teljességével és befejezettségével 

kiemelkedik a kortárs könyvtárosok kézzel 
írott katalógusai közül. A negyvenkét szem
pontot követő felosztás a mai igényeknek ke
vésbé felel meg, s a viszonylag pontos adatfel
vétel az azonosításhoz néha nélkülözhetetlen 
kiadási (megjelenési) helyet elhagyja, mégis 
mindmáig egyetlen forrás, amelyből a könyvtár 
valahai állományának egésze megismerhető. 

Varga András gondos közlésével egy nagy 
lépéssel közelebb jutottunk a szeged-alsóvárosi 
ferencesek könyvtárának rekonstrukciójához. 

KŐHEGYI MIHÁLY 

Pirigyi István: Görög katolikus életsor
sok. Debrecen, a Debreceni Gör[ög] Katoli
kus] Egyházközség kiadványa, 1998. 176 1. 

Referensz irodalomnak is beillő, ugyanak
kor kronologikus egyháztörténetet is nyújtó, 
ezen felül a témában kevésbé otthonos olvasók 
számára bevezetésként (introductio), népszerű 
kézikönyvként is szolgáló, mégis tudományos 
munka. Hogyan oldja meg a szerző a több
funkciós szakkönyv ilyetén feladatát? 

Pirigyi István professzor aranymisés görög 
katolikus áldozópap, két emberöltőn át a Nyír
egyházi Szent Athanáz Görög Katolikus Hittu
dományi Egyetem (korábban: Főiskola) egy
háztörténeti professzora, a magyarországi keleti 
egyháztörténet doyenje. Összefoglaló munkáit 
nemcsak minden görög katolikus papnövendék, 
hanem a történelem szakos egyetemi és főiskolai 
hallgatók, sőt az egyházi vagy a magyar törté
nelmi kérdésekben tájékozódni kívánó értelmi
ségiek is alapvető kézikönyvként használják. 
(PIRIGYI István: A görögkatolikus magyarság 
története. Nyíregyháza, 1982. PIRIGYI István: A 
magyarországi görög katolikusok története, I-II. 
Nyíregyháza, 1990.) Ezeken kívül még több 
kisebb könyvet és szakcikkek sorát írta, számos 
konferencián tartott előadást. A hármas gyökér, 
a tudós, a tanár és a pap életpályája terem oly 
gazdag gyümölcsöket, mint a jelen könyv. 

Görög Demeternek a felvilágosodás kora
beli kultúránkban játszott szerepével avatott 


