
 
  A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék I-II. 1755–1949. Szerkesztette és a bevezető tanulmányokat írta:  Mizera Tamás – Nagy Andor – Verók Attila. Budapest – Eger, Kossuth Kiadó – Eszterházy Károly Egyetem, 2017. (Kulturális örökség) 493 + 458 old.  A nagyvonalú kétkötetes munka az egri Püspöki Nyomda (1755–1804), majd a püspökség érsekséggé válásával új néven működő Érseki Líceumi Nyomda (1804–1949) kiadványait mutatja be majd ezer oldalon keresztül a teljesség igényével. A repertórium szerzői több év rendkívül alapos és elhivatott munkájával feltárták a nyomda közel kétszáz éves működése során kiadott több ezer kiadványát, melyhez az Egri Főegyházmegyei Könyvtár és az Egri Papnevelő Intézeti Könyvtár katalógusai mellett szá-mos hazai és külföldi könyvtári katalógusban, adatbázisban, illetve korabe-li kiadványban és újabb bibliográfiában folytattak kutatást. A munka kezdő évszáma 1755, az első, bizonyíthatóan egri nyomdából származó kiadvány éve, míg a záróévszám logikusan 1949, az egyházi nyomda államosításának időpontja. A két kötet között a szerzők a határt – indokolt módon – 1853-nál húzták meg, mivel ekkor jelent meg a nyomdá-ban az első gyorssajtó gép, amely alapvetően változtatta meg az addig ma-nufakturális jellegű egri nyomdászat arculatát, bevezetve a nagyipari minő-ségű és mennyiségű nyomtatást. Az ízléses és igényes kivitelű könyv az egri Eszterházy Károly Egyetem Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszéke, valamint a Kossuth Kiadó Kulturális Örökség című közös könyvsorozatának részeként jelent meg. A kiadványok feltárásának és a repertórium összeállításának hatal-mas munkáját, illetve az eredmények megfelelő tudományos keretbe helye-zését az egyetem oktatói és doktoranduszai végezték el. A bevezető tanul-mányokat is jegyző három szerző – Verók Attila, Mizera Tamás és Nagy Andor – mellett a munkában részt vett DINNYÉS PATRIK, FÜLEP ÁDÁM és HAMZÓK JUDIT is. Mindkét kötethez a könyvtártörténet egy-egy elismert szaktekintélye írt előszót: az elsőhöz MONOK ISTVÁN, a Magyar Tudomá-nyos Akadémia Könyvtárának és Információs Központjának főigazgatója, a másodikhoz pedig LÖFFLER ERZSÉBET, az Egri Főegyházmegyei Gyűjtemé-nyek nyugalmazott igazgatója. A repertóriumhoz három bevezető tanulmány kapcsolódik. VERÓK AT-

TILA: A Typographia Lycei Episcopalistól az Érseki Líceumi nyomdáig című tanulmányában az egri egyházi nyomdászat történetét dolgozza fel a 18. század elejétől az 1949-es államosításig. Írásában a szerző a nyomda működését a korábbi tudományos eredményeket saját új levéltári kutatása-ival kiegészítve mutatja be, így adva átfogó képet az intézmény két évszá-zados fennállásáról. A tanulmány az egyház- és művelődéstörténeti válto-zások mellett kitér az intézmény technikai modernizációjának kérdésére és a helyi kulturális életben elfoglalt helyére is, felvillantva a nyomda sokrétű és színes kiadói tevékenységét. Mindezt „megfűszerezi” néhány rendkívül érdekes, kuriózumszámba menő kiadvány bemutatásával, kedvet csinálva az olvasónak a több ezer tétel átböngészéséhez, amelyek között mindenki 



142  Egyháztörténeti Szemle XIX/2 (2018) 
találhat érdeklődésének megfelelő, elolvasásra érdemes munkát az orvos-tudománytól kezdve a költészeten át a lelkiségi irodalomig. NAGY ANDOR a második bevezető tanulmányban a nyomda működését elsősorban a statisztikai adatok elemzésével mutatja be az egyes egri főpa-pok kormányzása alatt, illetve összegezve. Alapos és részletezően kidolgo-zott írásában a kiadványokat műfaji, nyelvi és mennyiségi szempontok szerint vizsgálja, amelyeket szemléletes grafikonokkal egészít ki. Sajnos, hogy ezek csak fekete-fehérben láthatóak, mert helyenként kissé nehezen különíthetőek el az egyes színek. A harmadik tanulmány MIZERA TAMÁS tollából származik, amely az előző átfogó jellegű írásokhoz képest egy speciálisabb témával foglalkozik. A szerző munkájában a nyomdatermékek közül a neveléstörténeti vonatko-zású műveket dolgozza fel: egyrészt a tankönyveket és hasonló jellegű munkákat, másrészt pedig a különböző tanárokhoz vagy tanárokról írt alkalmi írásokat és verseket. A szerző által bemutatott kiadványok főleg a neveléstörténet kutatói számára bírnak nagy jelentőséggel, de a hittan-könyvek vonatkozásában érdekesek lehetnek az egyháztörténészek és a vallási néprajz kutatói számára is. A repertórium összesen 3922 kiadvány bibliográfiai adatait tartal-mazza. A tételek kronologikus rendben követik egymást, az egyes éveken belül pedig a szerzők neve vagy ennek hiányában a főcímek alapján betű-rendbe sorolva. A néhány – szám szerint öt – évszám nélküli kiadvány a tételjegyzék végén elkülönítve kapott helyet. Az egyes tételeknél a szerző nevét, a munka címét, terjedelmét, esetleg méretét, a kiadás évét és a nyomda éppen aktuálisan feltüntetett elnevezé-sét – mint Verók Attila tanulmányából megtudhatjuk, ennek legalább 75 féle variánsa létezett a kiadványokban – olvashatjuk. Emellett a szerzők minden esetben feltüntették, hogy Petrik Géza bibliográfiáiban, illetve később a Magyar Könyvészetben hol található az adott kiadvány, illetve jelezték, ha ez nem lelhető fel benne. Ezek a második kötet végén egy külön mellékletben összesítve is szerepelnek. Rendkívül örömteli a repertórium használhatósága szempontjából, hogy minden egyes tételnél szerepel a kiadvány jelenlegi feltalálási helye is, amennyiben létezik ismert példány. A repertórium majd négyezer tételének több mint felét nem tartal-mazza a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Ez rendkívüli mértékben emeli a munka tudományos jelentőségét, mert így sok olyan korabeli kiadvány is a kutatók látóterébe tud kerülni, amely eddig ismeretlennek számított, holott fontos forrásként szolgálhat. A második kötet végén a gyorsabb tájékozó-dást elősegítendő személynévmutató található. A munka egyetlen hiányos-sága, hogy nem tartalmaz tárgymutatót, mely igen megkönnyítené a reper-tóriumban való kutatást. A nyomda kiadványai között az egyoldalas röpiratoktól kezdve a tan-könyveken és az imakönyveken át a tudományos művekig rendkívül sokfé-le típussal találkozhatunk, s legalább ilyen színes a kiadványok tematikája is. Így a repertórium számos tudományterület kutatóinak érdeklődésére számot tarthat: nemcsak a művelődés-, könyv-, nyomda-, irodalom-, neve-lés-, egyháztörténet és a vallási néprajz kutatói, hanem a természettudo-mányok történetével foglalkozó szakemberek is haszonnal forgathatják, mivel sok érdekes tudománytörténeti adalék is található benne. Hasonló-képpen a helytörténészek számára is alapvető fontosságú a munka, hiszen 
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számos helyi nevezetes személyiség, illetve korabeli jeles esemény emléke-zete megtalálható a gyűjteményben. Jelen munka sokkal több, mint egyszerűen egy helyi nyomda kiadvá-nyainak bemutatása. Hiszen az egyik legjelentősebb egyházi nyomdáról van szó, mely Eger egész Északkelet-Magyarországra kiterjedő szellemi kisugárzását közvetítette a legtávolabbi faluba is. Ezáltal a nyomda kiadvá-nyainak ismeretében sokkal pontosabb képet kaphatunk nemcsak a püspö-ki, majd érseki székváros, Eger, hanem az egész régió szellemi és vallási életéről, mely az országos viszonyok jobb megismeréséhez is nagymérték-ben hozzájárul. (ism.: Tengely Adrienn)   HATOS PÁL: Szabadkőművesből református püspök. Ravasz László élete. Budapest, Jaffa Kiadó, 2016. 328 old.  Immáron két évvel ezelőtt az ünnepi könyvhétre időzítve jelent meg az eddigi első és legátfogóbb Ravasz László monográfia. A kötet szerzője a téma avatott képviselője, aki nem hirtelen felindulásból vagy a hiányt meg-látva fogott bele munkájába, hanem komoly évtizedes kutatás előzte meg azt. Jól kimutatható ez a szerző munkásságából. Hatos Pál már 2004-től évről évre szisztematikusan készítette tanulmányait a magyar református-ság 20. századi történetéről és Ravasz László püspök tevékenységéről. A kötetben a több mint egy évtizede írt cikkek főbb motívumai dominálnak, azonban nem tanulmánykötet, hanem egy teljesen egységes, jól felépített monográfia lett a végeredmény. A Szabadkőművesből református püspök c. kötet tehát egy évtizedes kutatás összefoglalójaként értelmezhető és értékelendő. A korábbi tanulmányait a szerző kiegészítette, és az újabb kutatási eredményekkel bővítette munkáját. A bevezetőben Hatos Pál ön-magát pozícionálta: „Jelen munka az első kísérlet [Ravasz László] életmű-vének monografikus igényű összefoglalására, ráadásul szerzője nem teoló-gus és nem protestáns.” (22. p.) Első kísérlet ez a 21. század elején arra, miként értelmezhető és értékelhető egy 20. századi magyar református egyházkormányzó életműve. Hogy kísérlet-e a szerző vállalkozása, vagy éppen paradigma, azt majd az olvasók döntik el. Annyi azonban már most is megállapítható – a monográfia fogadtatásából, eddigi recenzióiból1 és hivatkozásaiból –, hogy a legújabb kori magyar református egyháztörténeti irodalom egyik fontos művével van dolgunk. Az utóbbi években többen foglalkoztak a jelentős 19–20. századi egyházi tisztségviselő életútjával. Mindegyik munkát lelkipásztorok, illetve egyházi tudományos gyűjtemé-nyekben dolgozók alkották. Ezen munkákat készítők céljukat elérték, azonban módszertani értelemben legtöbbször elmaradtak a 21. századi történeti irodalom kívánalmaitól. Valóban érződik a köteten, hogy a szerző nem teológus, hanem történész, és Ravasz László személyét és élettörténe-tét is történeti kontextusba helyezve ismerhetjük meg. Ebből következően 
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