
A magyar 
domonkosok 800 éve 
A domonkos rendtörténetben szorosan összekapcsolódik egymással 
Szent Domonkos halála és a magyar domonkos rendtartomány ala-
pítása, már csak azért is, mivel a kegyes hagyomány szerint a rend-
alapító maga is Magyarországra készült, hogy részt vegyen a kunok 
megtérítésében. Korai halála azonban megakadályozta ebben, így 
egyik közvetlen munkatársát, a bolognai egyetem egykori tanárát, a 
rendben később boldogként tisztelt Magyar Pált küldte a feladat el-
végzésére. A Prédikátor Testvérek Rendjének második nagykápta-
lanján, amely 1221 pünkösdjén még a rendalapító személyes irá-
nyí tása alatt zajlott le Bolognában, döntés született a magyar 
rendtartomány megalapításáról. A káptalant követően Pál mester 
néhány társával hamarosan útra kelt Magyarország felé, Domon-
kos pedig még ennek az évnek a nyarán elhunyt. 2021-ben tehát két 
jeles évfordulóra is emlékezünk: Szent Domonkos halálának és a 
magyar rendtartomány alapításának 800 éves jubileumára. 

Domingo de Guzmán, vagy Guzmán Szent Domonkos, ahogy mi 
ismerjük, az 1170-es években született a későbbi Spanyolország 
központi területeit képező Kasztíliai Királyság Caleruega nevű vá-
roskájában, a helyi földbirtokos nemes család gyermekeként. Ha-
gyományos egyházi pályát futott be: székesegyházi iskolában ta-
nult, majd egyetemre került, végül pedig Osma püspöki székváros 
káptalanjában lett kanonok. A székesegyházi papság megszokott 
életmódjából egy nagy utazás zökkentette ki: püspöke, Diego kísé-
retében politikai küldetésbe indult Észak-Európába. Az út során két 
meghatározó élmény érte őket: a közeli dél-francia területeken eret-
nekekkel találkoztak, a messzi északon pedig az Európa határainál 
élő pogány népekről szereztek értesüléseket. A hatás oly erős volt, 
hogy második útjuk után, 1205-ben már nem is tértek vissza hazá-
jukba, hanem Rómába utaztak, hogy a pápa jóváhagyását kérjék 
egy missziós úthoz. A pápa döntését nem ismerjük, az azonban bi-
zonyos, hogy nem a pogány népek közé mentek, hanem bekapcso-
lódtak a korabeli egyház egyik legsürgetőbb küldetésébe, a kathar 
és albigens eretnekek elleni küzdelembe. Korábbi élményeik és az 
új feladat hatására Diego püspök és Domonkos kettős célt fogal-
mazott meg: egyfajta belső misszió, azaz az egyház megerősítése 
és megtisztítása az eretnek tanoktól, és egyfajta külső misszió, azaz 
a kereszténység terjesztése a pogányok körében. A pogányok kö-
zött a rendi hagyomány egyaránt emleget északi népeket, szaracé-
nokat és kunokat is — ez utóbbiak meghatározó szerepet fognak 
játszani a magyar domonkos rendtartomány megalapításában. 
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Diego püspök és Domonkos munkájukat az eretnekséggel leg -
inkább fertőzött Toulouse-i Grófság (a mai Dél-Franciaország) te-
rületén kezdték meg 1206-ban. Ezt megelőzően itt a pápaság tekin-
télyes egyháziak kiküldésével próbálkozott, akik azonban teljes 
kudarcot vallottak. Diego — a vezető szerep ekkor még egyértel-
műen a püspöké — és Domonkos új módszert ajánlottak: az apos-
toli életmódot, ami számukra egyaránt jelentette a szegénységet és 
a folyamatos igehirdetést, azaz a prédikációt. Diego halála után a 
küldetés vezetését — amelyet maguk Szent Prédikációnak neveztek 
— Domonkos vette át, aki munkájában messzemenően élvezte a tou-
 louse-i püspök támogatását. Ez a támogatás feltétlenül szükséges is 
volt, a Szent Prédikáció ugyanis szoros értelemben véve egyház-
megyei intézmény volt. A közösség azonban hamarosan önálló 
szerzetesrenddé vált: miután Szent Ágoston reguláját választották 
maguk számára és ciszterci, illetve premontrei hagyományokon 
alapuló szabályzatot állítottak össze, 1216-ban elnyerték III. Hono-
rius pápa jóváhagyását, hivatalos nevük pedig Prédikátor Testvérek 
Rendje (Ordo Fratrum Praedicatorum) lett. 

Bár Domonkos életét a dél-franciaországi és észak-itáliai eretne-
kek között végzett munkának szentelte, tervei között mindvégig ott 
szerepelt, hogy misszióba megy a pogány népek közé. Élete vége 
felé ez a cél egyre határozottabban Magyarország, illetve a vele 
szomszédos pogány kunok képében öltött testet. Ebben bizonyára 
nagy szerepe volt egyik magyarországi származású rendtársának, 
a bolognai rendház priorjának, Magyar Pálnak, aki az egyházi ér-
telmiségiek azon népes csoportjához tartozott, akik a rendalapító 
személyes hatására léptek be a Prédikátor Testvérek Rendjébe. Pál 
mester eredetileg a bolognai egyetem tanára volt, ismert egy jogi 
munkája (Notabilia) egyetemi működése idejéből, és fennmaradt 
egy lelkipásztori kézikönyve is a gyóntatásról (Summa de poeniten-
tia), amelyet már minden bizonnyal domonkos szerzetesként állí-
tott össze. Tehát nem egy legendás személyiséggel van dolgunk, 
ha nem egy valódi, domonkos lelkiséggel áthatott papi és tanári sze-
mélyiséggel, akire a rendalapító bátran ruházta át személyes kül-
detését, és akit az 1221. évi nagykáptalan felelősen bízhatott meg a 
magyar rendtartomány megszervezésével. 

Pál mester és társai a rend magyarországi megtelepedése után ha-
marosan nekiláttak az ekkor még a Kárpátoktól keletre tanyázó ku -
nok megtérítésének. Munkájukat rendkívül eredményesen végezték, 
a kunok nagy része ugyanis rövid időn belül megkeresztelkedett, 
majd a tatár fenyegetés miatt Magyarországra költözött. Az 1241–
1242. évi tatár invázió azonban szétszórta a kunokat, Magyarorszá-
got a pusztulás szélére sodorta és a magyar domonkosok első gene-
rációjának munkáját is megsemmisítette. Ekkor halt vértanúhalált 
számos társával együtt Magyar Pál, akit a rendben ezért boldogként 
tiszteltek. A magyar domonkosok azonban nemcsak a ku nok kö-
zött végeztek térítő munkát, hanem a Balkánon a bogumil eretnekek 
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körében is. Volt egy különleges vállalkozásuk is, felkutat ták azoknak 
a magyaroknak a leszármazottait, akik évszázadokkal korábban 
nem költöztek a honfoglalókkal a Kárpát-medencébe. Juliánusz do-
monkos szerzetes valahol a Volga folyó környékén találta meg a ke-
leti magyarokat, tőlük értesült a tatárok készülő támadásáról, ő 
hozta meg ennek hírét Magyarországra és Európába. 

A tatár pusztítás után Magyarország újjáépült és a magyar do-
monkos rendtartomány is újjászerveződött, 1277-ben már 30 na-
gyobb rendháza, azaz konventje volt. A domonkosok ott voltak a je-
lentősebb királyi központokban (Buda és Székesfehérvár), egyházi 
székhelyeken (Esztergom, Győr, Pécs, Zágráb, Gyulafehérvár) és je-
lentősebb városokban (Nagyszombat, Selmecbánya, Kassa, Nagy-
szeben, Segesvár és Beszterce). A 14. század végéig többnyire a Ma-
gyar Királyság része volt Dalmácia, így olyan kolostorok, mint 
Zára, Spalato, Raguza és Durazzo korai története is a magyar rend-
tartományhoz kapcsolódik. 

A provincia kolostorainak száma a középkor végére elérte az öt-
venet, annak ellenére, hogy időközben a dalmáciai házak önállóvá 
váltak. A rend megtelepedett további püspöki székhelyeken (Veszp-
rém és Nagyvárad), valamint néhány nagyvárosban (például Sze-
ged, Brassó), de a középkor végén számos kisebb földesúri köz-
pontban is létesültek domonkos kolostorok (Lábatlan, Simontornya, 
Mesztegnyő). A jelentős gyarapodás elsősorban a 15. századi rendi 
reformnak köszönhető, amely német-osztrák, közelebbről bécsi 
közvetítéssel jutott el Magyarországra. A rendtartomány központja 
ebben az időben a budai Szent Miklós-kolostor volt, ahol magas 
szintű rendi főiskola (studium generale) is működött. A női rendhá-
zak közül a legjelentősebb a Buda közelében, a mai Margit-szigeten 
IV. Béla király által leánya, Margit hercegnő számára az 1250-es 
években alapított monostor volt, amelyet egykori szent életű lakója 
miatt a későbbi királyok is bőkezűen támogattak. Fontos és korai 
női rendház volt a veszprémi Szent Katalin-monostor, amelyet 
azonban a 15. század végén a férfi rend vett át. A késő középkorból 
több nagyobb női monostorról és számos kisebb-nagyobb begina-
közösségről maradtak fenn adatok a Magyar Királyság területéről. 

A 16. század első felében az Oszmán Birodalom fenyegető ter-
jeszkedése miatt előbb az ország déli, majd központi részei is had-
színtérré váltak, ahol sorra ürültek ki és pusztultak el a domonkos 
kolostorok. A védettebb erdélyi és felső-magyarországi területeken 
a reformáció terjedése miatt szűntek meg a rendházak. A Magyar 
Királyság utolsó domonkos kolostorát Nagyszombatban 1569-ben 
az osztrák, majd a cseh rendtartományhoz csatolták, ezzel meg-
szűnt a nagymúltú Provincia Hungariae; az utolsó magyar domon -
kos szerzetes 1611 körül halt meg. 

A középkori magyar rendtartomány legismertebb szentje Árpád-
házi Szent Margit (1242–1270), akit szülei, IV. Béla magyar király és 
felesége a tatárok elől való megmenekülésük emlékére Istennek 
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ajánlottak, és a számára épített Nyulak-szigeti domonkos apácako-
lostorban helyeztek el. Életszentsége elősorban az alázatosságban, 
önsanyargatásban, Krisztus szenvedésének és az Oltáriszentségnek 
a tiszteletében, valamint a folyamatos imádságban és a szenvedők, 
rászorulók iránti tevékeny szeretetben nyilvánult meg. Szentté ava-
tási eljárása halála után hamarosan elindult, majd a történelem fo-
lyamán többször is újra kezdeményezték, de mindig elakadt, végül 
a hivatalos szentté avatásra 1943-ban került sor. Kevésbé ismertek 
azok a jeles személyiségek, akiknek a tisztelete csak a renden belül 
terjedt el, aztán a magyar rendtartomány pusztulásával elenyészett: 
ilyen mindenekelőtt maga a rendtartomány alapítója, Boldog Ma-
gyar Pál, és kortársai közül Boldog Szádok, valamint a tatárjárás 
idején vértanúhalált halt Boldog Buzád bán, a női ág tagjai közül 
pedig a veszprémi Boldog Ilona. 

A magyar domonkosok számos alkotása fontos része a magyar 
művelődéstörténetnek, így például valamelyik domonkos kolostor-
ban másolták a 13. század végén az első ismert magyar nyelvű verset 
(Ómagyar Mária-siralom), és a Margit-szigeten a 16. század elején az 
apácák saját céljaikra több, szintén magyar nyelvű kéziratot állítottak 
össze, köztük a rendlapító és Szent Margit legendáját (Domonkos-kódex 
és Szent Margit élete). A középkori domonkos építészet emlékei az or-
szág középső részén a török háborúk miatt szinte teljesen elpusztul-
tak, így Budapesten, a budai várban az egykori Szent Miklós-kolos-
tornak csak falmaradványai maradtak fenn a mai Hilton Szálló 
épülettömbjében, és a Margit-szigeten Szent Margit egykori kolosto-
rának is csak romjai láthatók. Magyarország mai területén az egyet-
len ma is álló középkori eredetű kolostorépület Vasváron található, 
amely annak köszönhetően élte túl a török háborúk idejét, hogy vég-
várrá alakították. Nagyobb számban maradtak fenn középkori temp-
lom- és kolostorépületek az ország mai határain kívül, az egykori 
Felső-Magyarországon (Kassa és Gölnicbánya), valamint Erdélyben 
(Kolozsvár, Segesvár, Nagyszeben). 

A magyar provincia helyreállításának gondolata az 1630-as évek-
ben vetődött fel, ekkor érkezett Magyarországra Sigismondo Ferrari 
(1589–1646) domonkos szerzetes, a bécsi egyetem olasz származású 
professzora azzal a céllal, hogy megalapítsa az első rendházat. Fer-
rari tudós emberként összegyűjtötte mindazt, amit a középkori rend-
tartományról tudni lehetett, 1637-be könyv formájában megjelentette 
(De rebus Hungaricae provinciae Ordinis Praedicatorum), majd a követ-
kező évben, 1638-ban megalapította az első rendházat Szombathe-
lyen. Az ország középső része ekkor még török megszállás alatt állt, 
keleti része, Erdély önálló, protestáns többségű fejedelemség volt, így 
Nyugat-Magyarország kínálkozott alkalmas helynek a letelepedésre. 
Szombathely földesura, Draskovich György győri püspök a város plé-
bániatemplomát — amely a hagyomány szerint Szent Márton szülő-
háza fölé épült — adta át a domonkosoknak. Jellemző a középkori 
provincia presztízsére, hogy erre az egyetlen házra alapozva — ha 
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csak ideiglenesen is — a szomszédos stájerországi és karintiai rend-
házak hozzácsatolásával helyreállították a magyar rendtartományt 
(Provincia Hungariae Sancti Martini). 

A következő rendház alapítására és megfelelő támogatóra azon-
ban még egy emberöltőt kellett várni. A tekintélyes főnemesi család 
tagja, Batthyány Erzsébet az 1660–1670-es években jelentős össze-
gekkel támogatta a szombathelyi templom és kolostor átépítését, 
és közvetlenül halála előtt, 1674-ben soproni házát egy új kolostor 
céljaira hagyta. Ezt követően azonban — az ország török alóli fel-
szabadulása nyomán — sorra alakultak az új domonkos rendhá-
zak: Vasvár (1684), Pécs (1688), Kassa (1697), Vác (1699), Pest (1700). 
A gyarapodó számú magyar rendházak az osztrák tartományok ko-
lostoraival együtt 1703-ban ismét létrehozták a magyar rendtarto-
mányt, amely azonban csak nevében volt magyar, a kolostorok és 
a szerzetesek többsége is osztrák területeken volt. A gyakorlatban 
osztrák-magyar rendtartományként kezelt provincia a 18. század-
ban jelentős méretet ért el, 20 kolostorral és közel 500 rendtaggal. 
Ezt az erős intézményt verték szét II. József császár egyházellenes 
intézkedései: a kolostorok közül mindössze nyolc maradt fenn, a 
szerzetesek száma pedig a 19. század első felére száz fő alá csök-
kent. Magyarország területén ezt követően csak Vasvár, Szombat-
hely, Sopron és Kassa kolostora biztosította a domonkos jelenlétet. 
(Vácon a Fehérek temploma, Budapesten a Váci utcai Szent Mihály-
templom emlékeztet a domonkosokra, Pécsett azonban templo-
mukat is lebontották, csupán a ma is Dominikánus-ház néven is-
mert épület őrzi az egykori domonkos kolostor emlékét.) 

A 19. századra nemcsak a kolostorok és a szerzetesek száma csök-
kent le, hanem a szerzetesi fegyelem is megbomlott, ami ekkor egész 
Európára jellemző jelenség volt. A domonkos rend megújulása az 
1840-es években Franciaországból indult el Henri Dominique Lacor-
daire (1802–1861) tevékenysége nyomán. A rendi reform a Habsburg 
Birodalom területére 1857-ben jutott el, amikor az osztrák, magyar 
és cseh rendházakból létrehozták a Birodalmi Rendtartományt (Pro-
vincia Imperii), megreformálásával pedig az olasz származású Tom-
maso Anselmit (1830–1890) bízták meg, aki Grazban egy reformko-
lostort és új rendi főiskolát hozott létre. A reform teljes sikert hozott: 
az új provinciában jelentősen nőtt a rendtagok száma, és képzettsé-
gük színvonala is lényegesen emelkedett. Amikor 1905-ben ismét 
helyreállt az Osztrák-Magyar Rendtartomány (Provincia Austriaco-
Hungarica), már 170 tagja volt, és ennek mintegy 40 százalékát ma-
gyarországi születésű szerzetesek tették ki, sőt a magyarok — Szabó 
Szádok személyében — már tartományfőnököt is adtak a rendnek. 

A reform másik jelentős eredménye a domonkos női szerzetesség 
magyarországi újraindítása volt. A kor elvárásainak megfelelően 
nem a hagyományos másodrend született újjá, hanem egy aktív 
apostoli tevékenységet végző harmadrendi kongregáció létesült. 
Az Árpád-házi Boldog Margitról Nevezett Domonkos Nővérek 
Apostoli Kongregációja 1868-ban Kőszegen alakult meg, és tagjai 
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oktatási tevékenységet folytattak. Újabb közösségeik sorra létesül-
tek Vasváron (1887), Kassán (1903), Hódmezővásárhelyen (1903) és 
Szombathelyen (1905), ahol többnyire alap- és középfokú leányis-
kolákat működtettek, de Kőszegen tanítóképzőt is nyitottak. A két 
világháború között dinamikusan gyarapodó kongregáció kisebb 
házakat hozott létre még Velemben, Szarvaskenden és Szegeden is. 

A Magyar Rendtartomány (Provincia Hungariae) az első világhá-
borút követő politikai változások nyomán 1938-ban vált önállóvá. 
Ekkor Szombathely, Sopron, Vasvár és Kassa mellett már Budapes-
ten is volt rendházuk, ahol rendi főiskolát és tartományi központot 
alakítottak ki. Számos tagja — Horváth Sándor teológus, Badalik 
Bertalan tartományfőnök (1949-től veszprémi püspök), Bőle Kornél 
népszónok — elismertséget vívott ki magának a kor katolikus tár-
sadalmában, legnagyobb eredményük azonban Árpád-házi Szent 
Margit 1943. évi szentté avatása volt. Az ígéretes fejlődést — amely 
új rendházak alapításával is járt Debrecenben (1942) és Gyulán 
(1948) — a második világháború utáni kommunista hatalomátvétel 
törte derékba: 1946-ban az egyházi szervezeteket szüntették meg, 
1948-ban az iskolákat államosították, végül 1950-ben a szerzetes-
rendeket is feloszlatták. Ekkor közel száz domonkos testvér és több 
mint kettőszáz nővér tevékenykedett Magyarországon. 

A szerzetesi élet Magyarországon az 1989. évi politikai fordulat 
után indulhatott újra, a domonkos atyák Budapesten, a nővérek 
Szombathelyen kezdték meg a közösségi életet. A rend férfi ága ma 
Sopronban, Debrecenben és Szentendrén működik, létszámuk 13 
fő, köztük néhány lengyel, szlovák és francia szerzetes; az egykori 
magyar provincia mint vikáriátus 2016 óta az észak-német rend-
tartomány (Provincia Teutoniae) része. A női ág — amely önálló 
kongregációt alkot — Kőszegen, Szombathelyen és Hódmezővá-
sárhelyen tevékenykedik, többnyire ma is oktatási intézményeket 
működtet (az óvodától a gimnáziumig), központi házuk Budake-
szin található, létszámuk megközelíti az ötven főt. 

A domonkos rend 800 éve — több-kevesebb folytonossággal — 
jelen van a magyar egyházban, történetét pusztulások és újjászer-
veződések sora jellemzi. Az újrakezdések (a tatárjárás utáni talpra 
állás, a 15. századi obszervancia, a 17. századi visszatelepedés, a 19. 
századi rendi reform és a 20. századi magyar provincia megszüle-
tése) szinte reménytelen helyzetből indultak, többnyire mégis rend-
kívüli eredményeket hoztak. Ehhez sokszor külföldi szerzetesek és 
támogatók (Sigismondo Ferrari, Tommaso Anselmi és a D’Azula 
család) áldozatos, a magyar provincia és a magyar szentek — min-
denekelőtt Szent Margit — irányában elkötelezett munkájára volt 
szükség. A megújítók erőfeszítései azonban sohasem hoztak gyors 
eredményt, a kezdeményezések két-három generáció után értek be. 
Ezeknek a történelmi tapasztalatoknak a fényében csak reményke-
déssel tekinthetünk Szent Domonkos magyarországi fiainak és 
leányainak következő évszázadaira.

 
 
 
 
 
 

A rend a 20. században 
és napjainkban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyolcszáz éves múlt 
 és a jövő
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