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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 
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szerzők, mint például Kókay György, már fog
lalkoztak. Mégis kapunk újat, főként az életmű 
elhelyezésével a görög katolikus egyháztörté
netben. - Farkas Lajos kevésbé ismert, ám a 
magyar egyháztörténetben a hajdúdorogi moz
galom kapcsán jelentős alakját hasonlóan tö
mör, korrekt pályakép mutatja be. - Mészáros 
Károlynak, a múlt század második felében a 
magyar polgári élet kereteinek megteremtésé
ben játszott szerepét gazdag bibliográfiával il
lusztrált életrajz ismerteti. - Vasvári Pál neve 
ismert ugyan, görög katolikus gyökereiről, iro
dalmi munkásságáról és utóéletéről mégis gya
rapítja ismereteinket az itt olvasható magvas 
tanulmány. - Szabó Jenőt a görög katolikus 
magyarság nagy tisztelettel övezi a magyar li
turgia és az önálló magyar egyházmegye meg
teremtésében kifejtett fáradhatatlan munkálko
dásáért. Itt a hazánk egészére kiható, a polgári 
életet, a polgári fejlődést elősegítő államférfiúi 
tevékenységét, vasútépítési, közlekedéspoliti
kai működését ismerjük meg. - Petrus Jenő 
János író, publicista. - Roskovics Ignác mind 
templomi, mind világi festőként kiemelkedő 
alakja művészettörténetünknek. - Damjáno-
vich Emil orvos igen szép példája az egyházi 
életet, a hívő fiatalságot támogató polgárnak; 
méltó eszményképe (lehetne) napjaink orvo
sainak, üzletembereinek, közgazdászainak is. -
Hodinka Antal történész szélesebb ismertség
nek örvend. A szerző ügyes mértéktartását di
cséri, hogy mivel e nagy tudósról másutt már 
sokan és sokat írtak, itt közölt rövid pályaképe 
elsősorban a hívő értelmiség szélesebb köréhez 
szóló összefoglalás. - Gróh István művészet
történész és belletrista. - Illés József a magyar 
görög katolikusságnak Hodinkán túl szintén 
akadémiai rendes taggá választott személyisé
ge. Megérdemelné, hogy az ő emlékét is konfe
renciák és kötetek sora őrizze, hiszen a jogtu
domány és a jogtörténet legalább olyan - sőt, 
talán még szélesebb köröket érintő - szerves 
része a magyar szellemiségnek, mint az egy
háztörténet, amelyben Hodinka jeleskedett. -
Álmos Zoltán szintén jogászi, valamint szép
irodalmi és publicisztikai munkásságával ka
pottjelentős helyet a görög katolikus személyi

ségek sorában. - Szamovolszky Ödön szobrász 
a második a képzőművészek sorában, és Ros-
koványi festőművészhez hasonlóan érdemes a 
magyar művelődéstörténet figyelmére. - Bon
káló Sándor irodalomtörténész és műfordító, 
két rendszer által is meghurcolt, erőszakkal fél
reállított egyetemi tanár, szintén ismert szemé
lyiség az egyház- és tudománytörténet, illetve a 
szlavisztika terén. Születésének századik év
fordulóján Uppsalában (!!) konferenciát ren
deztek a tiszteletére - tudjuk meg az életrajz
ból. (Itthon sem azóta, sem azelőtt semmi sem 
történt; a svédeknek nyilván fontosabb a ma
gyar katolikus tudománytörténet alakjainak 
emlékét nemzetközi szinten ápolniuk.) - Bud 
János és Markos Olivér egyaránt kutató társa
dalomtudós, az előbbi közgazdász, illetve sta
tisztikus, az utóbbi jogász; mindketten a kated
ra mellett miniszterek is voltak. - Tartally Jó
zsefbe (Stima Ilona) írónő az Ékes virágszál c. 
regény szerzője; három lapon korrekt összeg
zését kapjuk jóval szélesebb körű munkásságá
nak, amely további kalauzul szolgálhat. - Pet-
rasovszky Emmanuel a harmadik a képzőmű
vészek sorában, s a szerzőnek már idősebb kor
társa. A szocialista rezsimek után egyáltalán 
nem csoda, hogy a közelmúlt jeles magyarjai
nak nagy részét azért nem ismerhettük meg 
jobban, mert hívő emberek voltak. Ha ezt a 
hiányt nem igyekszünk pótolni, magunk is a 
keresztényüldözés bűnét vesszük magunkra. (A 
recenzens megjegyzése.) - Pirigyi munkája 
tehát a hagyományos egyháztörténeti írásoktól 
eltérően, kizárólag a világi értelmiség nagyjait 
mutatja be. 

A kötetet - amelyet Pirigyi István aranymi
séjére jelentetett meg a Debreceni Görög Ka
tolikus Egyházközség - részletes bibliográfia 
egészíti ki, amely a szerző gazdag egyháztörté
neti munkásságát mutatja be, mind a szaktu
dományos, mind az ismeretterjesztő anyagot 
felölelve. Megállapítható: mind a görög katoli
kus egyházon belül, mind azon kívül élő, más 
vallású vagy nem hívő magyar értelmiség szá
mára értékes referensz könyv. 
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