
az egyik legnagyobb francia monostor, és az egy-
házi élet iránt érzékenyeknek már az szükség-
képpen felkelti a figyelmét, hogy a közel száz szer-
zetes nagy része igen fiatal. Dom Samuel ebben a
házban részesült szerzetesi képzésben, s könyvét
teljesen áthatja az a szellemiség, amelynek része-
se lehetett. Egy nagy leszármazási rend láncolatába
illeszkedhetett ugyanis: novíciusmestere annak a
Père Jérôme-nak volt a tanítványa, aki a francia
nyelvterületen legendásnak számító Godefroid
Belorgeyt vallotta mesterének. Ez a monasztikus
élet sajátosságainak megismerését biztosító tanít-
ványi láncolat szervesen hozzátartozik ahhoz a
szellemiséghez, amely ma éppúgy számos fiatalt
vonz a trappista élethez Sept-Fons-ban, mint a 2011-
től szintén apátságként működő Nový Dvůrban.
A Mint emésztő tűz lapjain főként a Magyarorszá-
gon egyelőre ismeretlen Père Jérôme, Jeromos atya
gondolatai köszönnek vissza lépten-nyomon,
amelyek ily módon az olvasót is belehelyezik en-
nek a rendjén belül roppant tisztelettel övezett lel-
ki mesternek a szellemi világába.

Másodsorban Dom Samuel könyve azt erősíti
meg, hogy a monasztikus irodalom legjavának min-
dig is egyetemes érvényű mondanivalója van: az
átlagos keresztény élet kereteitől külsőségeiben oly
különböző monostori életforma rendszeresen hív
életre olyan szövegeket, amelyekből minden ke-
resztény meríteni tud. Ebben az esetben is olyan
szerzővel van dolgunk, aki érzékenyen figyeli sa-
ját korát, korának társadalmi és egyházi folyama-
tait, éppúgy vannak megfigyelései a nyugati „li-
beralizmusról”, mint a keleti „kommunizmusról”,
és jelenleg éppen Kelet-Európából méri fel a Nyu-
gat válságát. Könyvében a családi élet mai nehé-
zségeiről (például az életük gondjainak megoldá-
sát a gyerekeiktől váró szülőkről), a szexualitás terén
jelentkező kortárs problémákról (például a képek
hatalmáról), a gyermeknevelés útvesztőiről (például
a gyerekeiket túl hosszú pórázra engedő anyákról
és apákról), a politikai élet visszásságairól is szót
ejt, s a legkevésbé sem kerüli az érzékeny témákat,
például a pedofíliával összefüggő egyházi botrá-
nyokat. Azok nemes hagyományát követi tehát,
akiknél az intenzív belső élet a társadalmi viszonyok
iránti intenzív érdeklődéssel függ össze.

Harmadsorban a kötet szerzője arra vállalkozik,
hogy a keresztény élet egész kibontakozásáról szer-
zett közösségi és nevelői tapasztalatait fogalmaz-
za meg. Ez természetesen csak annak számára le-
het érdekes, akinek szemében nem egyértelmű,
hogyan alakulhat, minek hatására fejlődhet és
milyen tényezők következtében válhat egyre gaz-
dagabbá a keresztény élet. Akinek e téren minden
magától értetődő, nem fog találni semmit a trap-
pista apát könyvében. Akit viszont izgat az a kér-
dés, hogy miként lehet egyre gazdagabb az, ami

kereszténnyé teszi az életét, szokatlan bölcsesség
tárházára lelhet Dom Samuelnél. Olyan nagy
imádkozóval és nagy pedagógussal találkozhat, aki
nemcsak azt hangsúlyozza, hogy a kereszténység
nem tiltások és engedmények összessége, de a gyors
és mindenre választ ígérő megoldásoktól is tar-
tózkodik, s tudja, hogy a valódi emberi átalaku-
láshoz évtizedekre van szükség. Ez a türelmessé-
gében is határozott pedagógia áll a hátterében
azoknak a fejtegetéseknek, amelyekben Dom Sa-
muel azt ecseteli, hogyan kerülhetők el a valódi ke-
resztény életben a szélsőségek, és miért nélkülöz-
hetetlen az emberi természet árnyalt ismeretéből
fakadó realizmus. Szokatlanul üdítőek azok a
megállapításai, amelyek szerint a kereszténység tel-
jességébe belenőni kívánó embernek tudnia kell,
hogy a „régi ember” folyamatosan jelen lesz az „új
ember” életében is, mindenkinek el kell ismernie
a romlottság csíráit magában, elsősorban elesett-
ségünk beismerése révén lehetünk barátságban Is-
tennel, akihez viszonyulva bizonyos kötöttségek
megőrzése mellett sem felejthetjük el, hogy nem
lesznek mindent megoldó módszereink, mert „a ba-
rátságot nem kézikönyvből kell tanulni”. (253.)

Magától értetődik, hogy a kötet olyan életta-
pasztalatot ad át, amely a szüntelen imádságnak el-
kötelezett döntésből fakad. E téren szintén egye-
temes érvénye van mindannak, amit Dom Samuel
arról mond, mennyire terhes lehet gyakran az imád-
ság, milyen figyelmet igényel az élet és az imád ság
összehangolása, és mennyire álszent annak az em-
bernek az imaélete, aki még nem érintkezett a leg-
mélyebb szakadék aljával (akár csak a mások irán-
ti szolidaritás formájában). A könyvben a konkrét
tapasztalatok (barátok házasságának története
vagy fiatal szerzetesek magukkal hozott élmény-
anyaga) nagyobb teret kapnak, mint a teológiai
megfontolások, de ezt valószínűleg kevesen fogják
hiányként érzékelni. A kötet révén ugyanis a ma-
gyar olvasó előtt egy nagyrészt ismeretlen világ ra,
a mai francia monasztikus szellemiség egyik leg-
markánsabb szeletére nyílik ajtó, arra az intellek-
tuális, spirituális és pedagógia közegre, amelyet
Père Jérôme mellett főként Charles Journet gon-
dolatisága fémjelez. (Ford. Mézner Mariann; Sa-
rutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2017)

GÖRFÖL TIBOR

DOMONKOS SZENTEK 
ÉS SZENT HELYEK

A Szent Domonkos Rend 2015. november 7. és 2017.
január 21. között ünnepelte megalakulásának 800.
évfordulóját. Számos ünnepség, rendezvény és kon-
ferencia teremtett lehetőséget megemlékezésre
ebben az időszakban. Az évforduló tiszteletére a
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debreceni Szent László Domonkos Plébánia és az
MTA Területi Bizottság Vallástudományi és Teo-
lógiai Munkabizottsága is szervezett konferenciát
2016. május 20-án Domonkos szentek és szent helyek
címmel az MTA Debreceni Területi Bizottság szék-
házában. A konferenciát Hodossy-Takács Előd, az
MTA Területi Bizottságának főtitkára, Bosák Nán-
dor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyu-
galmazott megyéspüspöke és Górski Jacek, a deb-
receni Szent László Plébánia plébános-házfőnöke
köszöntötte, Barna Ferenc Máté vikárius nyitotta
meg és Szabadi István docens zárta. A Barta János,
illetve Orosz István professor emeritus által elnö-
költ első és második ülésen négy-négy előadás
hangzott el. Az előszóból, a köszöntő és megnyi-
tó beszédből, valamint az előadások tanulmánnyá
átdolgozott változatából látott napvilágot a kon-
ferenciával azonos című tanulmánykötet. A könyv
borítóját a soproni Szent Júdás Tádé-templom do-
 monkos címerpajzsa díszíti.

Havas Lászlóné, a konferencia szervezője elő-
szavában a konferencia előadásainak, illetve a
kötet tanulmányainak ismertetését adja. Bosák
Nándor püspöki köszöntőjében a Szent Domonkos
Rend egykori és mai hivatását a teremtett világ és
az ember igazsága szolgálatában jelölte meg. Bar-
na Ferenc Máté domonkos tartományfőnöki meg-
nyitó beszédében a rend sajátosságai közül a pré-
dikáció központi jellegűvé tételét emelte ki.
Tanulmányában Orosz István ismerteti Nagy Szent
Albert (Albertus Magnus) életrajzát, összegzi élet-
művét, és a 13. századi Európa művelődéstörténeti,
tudománytörténeti kontextusába helyezi azt.
Maróth Miklós vázolja Aquinói Szent Tamás Sum-
ma Theologica című műve keletkezésének hátterét.
Szent Tamás módszerét az európai és arab szerzők,
filozófusok ismert gondolatainak csoportosításá-
val és ütköztetésével jellemzi, ezáltal a művet fi-
lozófiai szöveggyűjteményként, a teológia didak-
tikus kézikönyveként határozza meg. Deák Viktória
Hedvig Szent Margit Szent Domonkos rendhez fű-
ződő viszonyának egyes szempontjaira mutat rá.
Rávilágít Szent Margit életének két fő helyszíne, a
veszprémi Szent Katalin-kolostor és a Nyulak-
szigeti, Szűz Mária tiszteletére emelt kolostor do-
mon kos rendhez fűződő kapcsolatára. Szent Mar-
git vallá sossága gyökereiként a begina mozgalom,
a domonkos lelkiség és a laikus vallásgyakorlat hár-
masát nevezi meg. Földvári Katalin tanulmánya
Puskely Mária Árpádházi Boldog Erzsébet. A tössi
domon kos nővérek és a XIV. századi misztika című köny-
 vének ismertetése. A kötet jelentőségét a recenzió
az Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló magyaror-
szági szakirodalom és a források szűkösségével tá-
masztja alá. Lupescu Makó Mária gazdagon illuszt -
rált tanulmánya a Szent Domonkos Rend középkori
erdélyi megtelepedésének jellemzőiről ad számot.

Vázolja Erdély 12–13. századi szerzetesi struktúráját.
Részletesen elemzi a domonkosok időbeli, térbe-
li, adminisztratív-kormányzati és tevékenységi
szerveződését. A tanulmány domonkos szerzete-
si körképpel és az erdélyi domonkos kolostorok
jelentőségének méltatásával zárul. Barna Gábor
Mar git szentté avatása hétszáz évnyi sikertelen-
ségének, majd 20. századi sikerének okait tárja fel.
Margit 13–19. századi kultusztörténetét átfogó, a 20.
századit részletező igénnyel tekinti át. A szentté
avatás sikerességét a folyamat egyes állomásainak
ismertetése révén ábrázolja, kultúrtörténeti, társa-
dalomtörténeti, politikatörténeti tényezők krono-
logikus áttekintését adva. Feltárja Margit alakjának
a 20. század első felére jellemző értelmezéseit. Ta-
nulmányát jelentős képgyűjtemény gazdagítja.
Slíz Mariann Szent Domonkos és Szent Margit kul-
tuszának a magyarországi személy- és település-
név-adásra gyakorolt hatásáról értekezik. Ismerteti
a Domonkos és Margit keresztnév középkori vál-
tozatait, valamint napjainkig mért gyakoriságát.
Megállapítja, hogy a szentkultuszok személynév-
adásra gyakorolt hatása jelentős, családnevek ese-
tében a hatás nem egyértelmű, a helynevek eseté-
ben pedig csekély mértékű. M. Nagy Ilona és Boda
István Károly kötetzáró tanulmánya az általuk fej-
lesztett, a Margit-legenda (Szent Margit élete, 1510).
A magyar legenda és latin forrásai címet viselő, a
Debreceni Egyetem portálján szabadon elérhető
és folyamatos bővítés alatt álló honlapot, illetve
adatbázist, azok tartalmát, újdonságjellegét és cél-
ját mutatja be (http://deba.unideb.hu/deba/Mar-
git-legenda_Szent_Margit_elete_1510/; hozzáfé-
rés: 2018.03.28.).

A felettébb színvonalas tanulmánykötetet jó
szívvel ajánlom a szélesebb tudós közönség és
könnyen érthető nyelvezete miatt egyúttal az ér-
deklődő nagyközönség figyelmébe is. (Szerk.
Kálny Beatrix; Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai
és Ókortörténeti Tanszék, Debrecen, 2017)

FORGÁCS HAJNALKA

MIZERA TAMÁS — NAGY ANDOR
— VERÓK ATTILA (SZERK.): 
A KÖNYVKIADÓ EGRI LÍCEUM
Történet és kiadványjegyzék I–II.

2017-ben hiánypótló kötet jelent meg a Kossuth
Kiadó és az Eszterházy Károly Egyetem közös gon-
dozásában A könyvkiadó egri Líceum. Történet és ki-
adványjegyzék címmel. Az I. kötet (1755–1852) bib-
liográfiáját és tanulmányait Monok István, míg a
II. kötetben (1853–1949) szereplő kiadványjegyzé-
ket Löffler Erzsébet előszava vezeti be. Monok Ist-
ván leírja, hogy a magyarországi arisztokrata csa-
ládokból kikerülő katolikus egyházfők felismerték,
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