
MEZŐ ANDRÁS: A TEMPLOMcfMEK
A MAGYAR HELYSÉGNEVEKBEN

A pa tricíniumok, templomcímek tan ul
mányozása nemcsak egyházi, tisztelettörténe
ti, hanem m űvelőd és- és településtörténeti
szempontból is érdekes, s amennyiben beke
rü ltek a helységnevekbe, a helynévtörténet és
névkutatás részét is képezik. E témakörnek
szentelt évtizedeket Mező András, s eredmé
nyei t A templomcímek a magyar ltelységnevekben
(11-15. század) címmel ad ta közre. Nagy fel
készültséggel kidolgozo tt, tudományos mun
ka, ame ly azonba n nemcsak a szakemberek,
han em a művelt na gyközönség széles rétege
inek érdeklődésére is igényt tarthat, s szá
munkra nem egy meglepő ad atot tartalmaz.

A történelmi Magyarország 1390 helység
nevében 77 advokáció tűnik fel, pé ldá ul Bol
dogasszonyfalva, Cse himi ndszent, Sárszentá
go ta és Szentkirályszabadja. Számos ese tben
rámutat a szerző , hogy az egyház több azo
nos nev ű szentet tisz tel. Péterből például
több mint 120 van , gyakorlatilag azonban
csak az apostolfejedelem jön számításba, a Já
nosoknál ped ig csak a Keresztelő és az Evan
gelista. Megtudjuk, hogy Miklós, György,
Szent Kereszt és Márton százná l több hely
ségnévben szerepel, míg 17 mással - min t
Ambrus, Bamabár és Borbála - csak egyet
lenegyszer találkozu nk. Minden ese tben idézi
a fennmarad t okmányokat a kétesek és hami
sak megjelölésével, de utal az eltűnt telepü lé
sekre is. Az összegző részben felvázolja a pa t
rocíniumi helységn evek földrajzi elterjedésé t
sűrűségi mutatók kal, továbbá időrendjüket és
szerkeze ti típ usai ka t, de beszél a "névadás lé
lektan ár ól" is. A templom címek válasz tásá t
magya rázh alják többek között az egyházala
pító v éd őszen tje, a hazai és a szerzetesrendi
szentek tisztelete, ereklyék jelenléte és beván
do rló k hagyományai.

Az t, hogy a Somorja és Szemerja névben
Sancta Maria rej tőzik, bizon yára sokan tud
ták; kevesebben ismerhe tték fel Szentrontás
ban a Szent Trinitast. a Szentháromságot , s az
sem köztudomású , hogy Szenttam áskürt ne
vé t Beck et Tamásnak köszönhette. Tisztázza
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Mező azt is, hogy a Keresztúr név helyes ér
telm ezése "keresztre feszí tett úr, Jézu s", nem
pedig "a kereszt ura, Krisztus őr".

Függelékben foglal kozi k további 42 temp
Iomcímmel, amelyek nem váltak helynév ré
szévé; a ritka Emmeram, Lesták és Sza bina
mellett ott van Ferenc, Lajos és Orsolya is. S
bár a kutatás tárgyát a patrocíniumi helység
nevek kép ezték, röviden foglalkozik más
egy házi vona tkozásúakka l is, amelyekben
péld ául P üsp ök-, Ap át-, Egyházas-, Oltáros
előtag, vagy -egyháza, -monostora, -ternplo
ma utótag sze repe l.

A rendkívül gazdag és tanulságos anyag
hoz csak két megjegyzést szeretnénk fűzni. A
Pelbárt nevet Privatus mellett nemcsak Fili
b értb ől akarták levezetni, hanem Willib rord
ból is, mint az Új Magyar Irodalmi Lexikon
Temesvári-cikke. Másrészt Szent Imr é r ől . a
magyar ifjúság pa tró nusá ról szólva írja:
"Tisztaságát a házasságban is megőriz te . " Ma
tudjuk, hogy József-házassága lege nd ás elem
s bizonyára nagybá tyja, Szent Henrik császár
legendájából va ló átvétel. Min t Bogyay Ta
más kifejtette, Hóman Bálint éppen Henrik
példájára hivatkozva igye kez te Szent Imre
szüzességi fogadalmának hagyományát hi te
lesíteni. Ezt azonban maga II. Henrik cáfolta
meg 1007-ben a Frankfurti zsinaton Merse
burgi Thietmar feljegyzése szerint: "Nincs
má r semmi rem énye m, hogy ivadékaim le
gye nek. " Szent Is tván életírói - tette hozzá
Bogyay - a ll. század végén mi tsem tud tak
a trón örökös ilyen foga dalmá ról, ame ly a
szent kirá ly életművének folyton osságát is
veszélyez tette volna . Győrffy Gyö rgy is úgy
v éli, hogy e legendaelem átvételét - s bizo
nyára születésé t is - a pa pi nőtlenség beve
zetésével lehet kapcsolatba hozn i. (METEM)

RÓNAI ZOLTAN

RÓNAY LÁSZLÓ: MÉCS LÁSZLÓ

Mécs László jószeri vel már a legendákban él
csak. Az egy ik történet őrzi az 1923. január
l-jei ungvári el őad ó estj ének eml ékét, az un g-



vári Petőfi-centenáriumonelmondott Szellem
idézés című versének kirobbanó sikerét, egy
másik idézi a költő lelkes franciaországi és
belgiumi fogadtatását 1938-ból; a legendák
ugyanakkor őrzik a Nyugat 1933-as fanyalgó
bírálatát, Mécs László hibás politikai szerep
vállalásának emlékét.

Rónay László kismonográfiája az első je
lentős kísérlet arra, hogy Mécs Lászlót kisza
badítsa a legendák foszló és elfedő szövevé
nyéből.

A monográfus azonban különösen nehéz
helyzetben volt. Azok a szövegek ugyanis,
amelyekre hivatkoznia kellett: jelentős ver
sek, a költő útját kísérő kommentárok jósze
rivel hozzáférhetetlenek. Ezek között vannak
kéziratban maradt alkotások (például az
19S0-es évekből való vers, a Mégsem úgy gon
doltam); vannak hozzáférhetetlen folyóiratok
ban szunnyadó művek (köztük az emlegetett
Szellemidézés az Ungvári Közlönyben, a Ne
künk csak sírni szabad? a Napkelet 1928-as év
folyamában, Az én hazám! az Élet 1929. szep
tember 5-i példányaiban); vannak politikai
szereplését demonstr~ló szövegek (ilyen az
1941-ben a Nemzeti Ujságban megjelent írás,
az Új Il'lagyar szívvel). Mivel a kismonogfráfia
olvasói ezen írásokhoz nehezen férhetnek
hozzá, ezért Rónay Lászlónak közre kellett
adnia mindazokat a szövegeket is, melyek az
ítéletalkotáshoz szükségesek.

Nehéz helyzetben volt a monográfus más
ként is. Mécs László recepciója ugyanis Ieltű

nően egyenetlen és kihagyásos volt. Nem
azért, mintha nem foglalkoztak volna a szer
zővel. Írt róla - többek között - Alszeghy
Zsolt, Illyés Gyula, Kállay Miklós, Kenyeres
Imre, Paul Valéry, 1978-ban Rónay György.
Ezek az írások azonban, Rónay György mun
káját leszámítva, nem a teljes horizontban
nézték az életpályát vagy annak egy szaka
szát. Rónay Lászlónak éppen ezért ki kellett
emelnie tárgyát az eredeti kontextusból, s azt
kellett vizsgálnia, miként kapcsolódik ez az
életmű a 20. századi magyar és európai köl
tészethez, a késő romantika dalköltészetéhez,
az avantgárdhoz, az új klasszicizmus tónusá
hoz és a kortárs közönség befolyásoló vára
kozásához, s ezenközben kellett meghatároz
nia Mécs László helyét a magyar iroda
lomban.
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Rónay László ezt a nem könnyű feladatot
nagy biztonsággal oldotta meg. Nem értékeli
túl valamikori népszerűségét az olvasók kö
rében, a katolikus egyházon belül a költőt

egyszerre övező "dicsfény"-t és gyanakvást,
felmutatja a kisebbségben élő költő misszió
vállalását, ennek politikai kényszerűségeités
csapdáit. Ezektől elválasztva jelzi adalforma
anakronizmusát, megfogalmazza Mécs Lász
ló költészetében az expresszionista versbe
széd Adyhoz kapcsolódó, de tőle elütő jelleg
zetességeit, a legjobb versekben megmutatko
zó poétikai értékeket. Ez utóbbiakat alapul
véve határozza meg azt a kört, melyen belül
érvényes ez a poézis. (Balassi Kiadó)

SIPOS LAJOS

PAPP IMRE: NAGY KÁROLY ÉS KORA

A debreceni Csokonai Kiadó tavaly indította
útjára Tdrténelmi Kézikönyvtár című sorozatát,
melynek szerkesztőjeSimándi Irén és ifj. Bar
ta János. A kiadó tevei szerint a kötetek Ma
gyarországon és Európa történetének a kö
zépkortól napjainkig terjedő időszakátmutat
ják be. Eddig napvilágot látott már többek
között az Árpád-kori magyar és a 16-18. szá
zadi európai történelemmel foglalkozó kötet.
A sorozat egyik legújabb darabja a debreceni
egyetem történészének, Papp Imrének Nagy
Károllyal és korával foglalkozó munkája.

Nagy Károlya középkori Nyugat első csá
szára, a keresztény Európa önálló arculatá
nak megteremtője volt. Kivételes uralkodói
tehetségét már kortársai is felismerték, s még
életében kitüntették a "Nagy" jelzővel, ami
nem sok uralkodónak adatott meg. Nagy Ká
rolyt a középkorban a kilenc hős között tar
tották számon.

A monográfia középpontjában a frank csá
szár személye áll, de természetesen olvasha
tunk a Meroving-uralkodókról. a Karoling
ősökről valamint a császárság Nagy Károly
halála utáni sorsáról is. Papp Imre monográ
fiájának érdeme, hogy objektív, ideológiai
előítéletektől mentes képet rajzol a frank ural
kodóról. Egy apró hiányosságra azonban fel
tétlenül fel kell hívni a figyelmet. Megítélé
sünk szerint bővebben kellett volna írnia ar-



ról, hogy pontosan a tárgyalt időszakra esik
a német nyelvű irodalom kezdete. Az ófelné
met irodalom kibontakozása és a hittérítő,

egyházszervező tevékenység között ugyanis
szoros összefüggés van. (Téves egyébként a
könyvnek az az állítása, hogya 842-es stras
bourgi eskü német szövege az első német
nyelvemlék, hiszen sokkal korábbról is van
nak német szövegernlékek.) Növeli a könyv
értékét a kronológiai táblázat és a gazdag
képanyag. (Csokonai Kiadó, 1998)

LÓKŐSPÉTER

MÉSZÁROS ISTVÁN: A SZENT
ISTVÁN TÁRSULAT SZÁZÖTVEN ÉVE

A bizonytalan, feszült ellentétek és indulatok
között alakuló modern magyar történelem
ben igen ritka, ha nem magában álló jelenség,
hogy egy intézmény másfél évszázados múlt
jára tekinthet vissza, ráadásul eredeti célkitű

zéseit mindvégig követni tudta, s még az
egyház legsúlyosabb szorongattatásainak
időszakában is működőképes maradt. A szép
jubileumához érkezett Szent István Társulat
történetében is vannak feszültségek, megha
sonlások, de ez a 150 év mégis olyan esemé
nyek, elhatározások és eredmények sorát tar
talmazza, amely a hazai katolicizmus tettre
készségét, erejét és kitartását s a Társulat
mindenkori vezetőinek bölcsességét mutatja.
Voltak évtizedek, amikor a Szent István Tár
sulat a katolikus megújulás szellemiségének
egyik legfontosabb ösztönzőjekéntműködött,

s a középiskolások számára kiadott tan
könyveivel s a Szentírás új és új kiadásaival
a közgondolkozás meghatározója volt, más
kor viszont a "navigare necesse est" jelszót
követve csendben, olykor szigorú cenzúra
nyomásának kénytelen-kelletlen engedve
próbálta teljesíteni működését. Eredményes
és küzdelmes korszak mérlegét vonta meg
könyvében Mészáros István, akinek munkáját

560

alaposan megnehezítette, hogya Társulat
irattára nem teljes, másrészt oly sok, fontos
eseményt és kiadványt kellett regisztrálnia,
hogy olykor be kellett érnie azok rendszerező

felsorolásával. s nem maradt lehetősége,

hogy az adott korszak lelkiségét alakító hatá
sukról részletesebben szóljon.

Hadd mondjak erre egy példát. Amikor a
Szent István Társulat gondozásában rend
szeresen megjelentek Gál Ferenc, Nyíri Tamás
és Szennay András könyvei, ez a tény nem
csak azt jelentette, hogy javultak a könyvki
adás feltételei. hanem azt is, hogy a keresz
tény olvasóknak módja nyílt megismerkedni
a teológia, a bölcselet korszerű értelmezésé
vel, ami akkor a vallásos olvasók önszernlé
letét s talán öntudatát is jelentősen módosí
totta, hiszen a marxista szellemű kiadványok
peremén, mégis hangsúlyosan megjelent egy
olyan szellemiség, amelyről hamarosan kide
rült, hogy távolról sem olyan, amilyennek a
köztudatba sulykolták. Nyíri Tamás munkái
megmutatták, mi is az úgynevezett zsinati
szellem lényege, Gál Ferenc a mélyebb és hi
telesebb keresztényi élet mintáit adta, Szen
nay András pedig arra ösztönözte olvasóit,
hogya keresztény igazságokat korunkban ér
telmezzék saját életükre.

Az ilyen és hasonló kitekintések termé
szetesen szétfeszítették volna az így is tekin
télyes terjedelmű és hatalmas információs
anyagot tartalmazó mű kereteit. Jó jelzései
azonban annak a ténynek, hogy az adatoknak
van egy nagyon gazdag és fontos "mögötte
se" is, amely azt mutatja, hogya Szent István
Társulatnak s a Társulat keretében tevékeny
kedett Szent István Akadémiának nemcsak a
hazai lelkiség alakításában, hanem a minden
kori művelődéstörténet alakításában is meg
határozó szerepe volt, s e szerepét ma is ered
ményesen tölti be. (Sze/It István Társulat)

RÓNAY LÁSZLÓ
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