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von Boberfeld". In dieser Rede nannte er Fleming den ,,meißnische[n] Schwan"." Unserer Ein-
trägerin war aber - wie oben erwähnt - die Fleming-Strophe wahrscheinlich aus dem Gesangbuch 
bekannt und der Eintrag zeugt weniger von ihrer literarischen Bildung. 

PÉTER LŐKÖS 

A „Quaracchi atyák" szövegkritikai tevékenysége. Az alapítás: 1877-1881. 1869-ben lett 
a ferences rend miniszter generálisa a riformati ágból való Bernardino del Vago da Portogruaro. 
Ennek a ferencesnek egyedülálló képessége volt arra, hogy a Rend élete számára fontos intézmé
nyeket elindítson. A teológia terén is mozgósítani akarta a Rend erőit. Ehhez először Sienai Szent 
Bernardin műveinek új kiadását tervezte. Mivel azonban a Rend egyidejűleg Bernardin egyházdok
torrá avatásán is dolgozott, a szakértőket lekötötte ez a munka. Portogruaro ezért régi álmát vette 
elő, és Szent Bonaventura műveinek újranyomását tervezte. 

Portogruaro, amikor a velencei San Michèle rendházban 1843-ban teológiát kezdett tanítani, 
bevezette a tantervbe Bonaventura Brevilocjuium c. müvének olvasását és kommentálását. Provin
ciálisként elrendeli ennek folytatását. Az egyik tehetséges fiatal növendék, Fedele da Fanná, átveszi 
ezt a teológiai irányvonalat, amikor pappá szentelése (1862) után teológiát tanít. Immár mint ge
nerális Portogruaro segítséget keres a szövegkiadás megvalósítására, ezért Rómába hívja Fannát. 
Mire Fanná odaér, már a nyomdai szerződés is kész van. Benedetto Bonelli trentói ferences 1767-es 
kiadását akarták alapul venni, néhány magyarázó megjegyzéssel és addig kiadatlan művel javítva. 
Túl sok időt nem terveztek a munkára, közeledett az 1874-es esztendő, Szent Bonaventura halálá
nak 600. évfordulója. 

Fanná ismerte Bonelli utalásait arra, hogy több kódex hozzávetésével javítani kellene a kiadá
son. Elutazott Torinóba, hogy teológusokkal konzultáljon és kéziratokat tanulmányozzon. Fanná 
nem végzett paleográfiai iskolát, autodidakta volt, a könyvtárosok azonban később mindenütt ámul
doztak kivételes szövegolvasó képességén. Tudományos igényessége ráébresztette, hogy a tervezett 
újranyomás hibás lépés volna. Egyre több kódex kerül a látókörébe, és nagyszabású tervet tár 
Portogruaro elé a lehető legtöbb kézirat felkutatására és feldolgozására. Portogruaro nagyvonalú
sága, hogy a tervezett határidőkkel nem törődött, és szabad kezet adott Fannának, hogy Itália 
könyvtáraiban - és esetleg külföldön - felkutathassa Bonaventura műveit. A nyomdai munkát 
felfüggesztik. Itáliában küszöbön áll Róma elfoglalása, a körülmények nem igazán kedveznek a nyu
godt kutatómunkának. A generális is figyelmezteti Fannát: „Lektor atya, ne feledje, hogy a 'jó' 
ellensége a 'még jobb'! Nehogy aztán két év múlva is ugyanott tartsunk, ahol most..." Fanná visz-
szavonul a velencei San Michèle rendházba, és néhány társával elkezdi a kéziratok összevetését. 
Mivel a rendházban nem nézik jó szemmel ezt a munkát, a generális elintézi, hogy a másik ferences 
ág, az obszervánsok befogadják Fannát a San Francesco della Vigna rendházba, amely ráadásul 
bent van a városban, úgyhogy onnan a jobban elérhető a Biblioteca Nazionale di S. Marco. 

32 STEINMETZ (Hg.): a. a. O. 227. - Auch andere Barockdichter fanden bei Gottsched, Bodmer, 
Breitinger und Lessing Einzelwürdigung, vgl. dazu LEIBROCK, Felix: Das Interesse an der Barock-
literftur bei Gottsched und den Schweizern. In: Europäische Barock-Rezeption. In Verbindung 
mit Ferdinand van INGEN, Wilhelm KÜHLMANN, Wolfgang WEIB hg. von Klaus GARBER. Teil I. 
Wiesbaden, 1991. /Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung. Bd. 20./ 327-335; BARNER, Wil
fried: Das europäische 17. Jahrhundert bei Lessing und Herder. In: Europäische Barock-Rezeption. 
In Verbindung mit Ferdinand van INGEN, Wilhelm KÜHLMANN, Wolfgang WEIB hg. von Klaus GAR
BER. Teil I. Wiesbaden, 1991. /Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung. Bd. 20./ 397-417. 
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Fanná elkészít egy kérdőívet, amelyet rendi és más könyvtáraknak szerteküld, és lehetséges for
rások után érdeklődik. Immár egyértelmű, hogy nemcsak Itália, hanem szinte egész Európa könyv
táraiban kutatnia kell. Megkezdi utazásait, egyre több ferencest von be, akiket jórészt ő maga vezet 
be a kéziratok olvasásába. Olasz, német, osztrák, spanyol, belga, holland és ír testvérek segítségével 
összesen mintegy 450 könyvtárat kutat végig. Sok segítséget kap, amikor híres kutatók felmérik 
vállalkozása horderejét és elszántságát. Párizsban sokat tanul Leopold Delisle-től, akit a „könyv
tárosok fejedelmeként" emlegetnek. Felfedezi Bonaventura néhány addig nem ismert művét, pl. 
a Questiones Disputatae de Scientia Christi és a Questiones Disputatae de mysterio Trinitatis c. 
műveket egy vatikáni kódexben. 

Egy részlet Fanná útinaplójából, az 1876-os évből1: 
júl. 20. Wien - Presburg 
júl. 21. Presburg - Raab - Martinsberg 
júl. 22. Martinsberg - Raab - Komárom - Esztergom 
júl. 24. Esztergom - Budapest 
júl. 29. Budapest - Czegléd - Grosswardein 
júl. 31. Grosswardein - Clausenburg 
aug. 3. Clausenburg - Budapest - Marburg (Ausztria) 

A gazdag anyagból most már neki lehetne látni a kritikai kiadásnak, de a velencei San Francesco 
della Vigna kolostor szűk ehhez. Kikerülhetetlen a döntés, hogy egy külön helyen kell felállítani 
a tervezett szellemi műhelyt. 

A kezdeményezés tehát először nem irányult általában a középkori ferences teológia és a rend
történet tanulmányozására, hanem kizárólag a Bonaventura szövegkiadás volt a cél. Hatása azonban 
messze túlment a kezdeti gondolaton, úgyhogy Livier Öliger 1929-ben már így értékelhette jelentő
ségét: „Collegium S. Bonaventurae honorem Ordinis Minorum scientifícum saeculo XIX. salvavit."" 

A tervezett kutatóközpont színhelyének keresésekor döntő mozzanat, hogy a generális Rómában 
beszél a tervről az Odescalchi-Rucellai családnál tett látogatásakor, akik felajánlják segítségüket. 
Firenzétől 8 km-re nyugatra a 950 lelkes Quaracchi község határában áll a Lo Specchio villa, 
amelyet Rucellai gróf építtetett a neves építésszel, Leone Battista Albertivel a 15. sz.-ban. Egy 
ideig híres szellemi-irodalmi központ volt, később azonban a család életének súlypontja máshová 
helyeződött, az épületet elhanyagolták. A Rend 1877-ben vette meg az ingatlant. 

Quaracchi község nevét Ad Claras Aquas latin fordítással adták vissza, de a környék ismerői 
szerint a valóság éppen az ellenkezője volt. Tiszta vízről nem nagyon lehetett beszélni, az Arno itt 
zavaros, sáros és piszkos, a part mocsaras és büdös (a régi latin megnevezéseket nehéz értelmezni: 
Ad Quaraclas, Aquaraculae, Quaraculas). A környék nyugodt, de levegője neméppen egészséges. 

Fanná távollétében Elpidio Rocchetti (1837-1922) végzi el az ingatlan megvásárlását és az 
épület felújítását. 1878-ban beköltözik Celerino Tallaù (1839-1911) és Apollinare Bettarel (1845-
1913) Velencéből, 1879-ben pedig megérkezik a Saxonia provinciától várt erősítés: Ignatius Jeiler 
(1823-1904), Columban Zündorf (1839-1898), Hyacinth Deimel (1838-1900), Benedikt Bechte 
(1840-1892), Ewald Fahle (1848-1902) és Quinctian Müller (1841-1902). Az alapító közösséget 
tehát 4 olasz és 6 német alkotja. Elvileg a ferences ágak közös vállalkozása, ténylegesen azonban 
a riformati família tagjaival indul el, az OFM ágak uniójával azután végleg eltűnnek ezek a kü
lönbségek. Alapító dokumentumot nem találunk, a Collegium S. Bonaventurae egyszerűen elkezd 
dolgozni. Leonhard Lemmens idején, 1904-ben utólag a firenzei érsektől kérnek egy alapító iratot. 

1 MENEGHIN: i. m. 1940. 439. 
2 Acta Ordinis Minorum (48.) 1929. 329. 
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Nem tántorítja el a Rendet a megkezdett vállalkozás véghezvitelétől, hogy 1879-ben XIII. Leó 
pápa az Aeterni Patris enciklikával Aquinói Szent Tamás követését javasolja a teológusoknak. 
A Bonaventura kiadás némileg enyhítette az Aquinói későbbi túlsúlyát a skolasztika ismeretében, 
és segített megőrizni valamit abból a sokszínűségből, amely magának a skolasztikának a korára is 
jellemző volt. 

1881 nyarán megjelenik a Szent Bonaventura kritikai kiadás I. kötete. Ekkorra azonban a munka 
és a mostoha körülmények aláássák Fanná egészségét, és aug. 20-án, 43 éves korában meghal. 
A bizottság prefektusi tisztségét Jeiler veszi át. 

Ekkor készül el az első házszabályzat is. Néhány rendelkezése: Az ingatlan a Rend tulajdona, 
a ház közvetlenül a generális alá tartozik. A Fanná által összegyűjtött anyagok a Collegium tulajdonát 
képezik, belőlük senki nem publikálhat a saját neve alatt, csak a Collegium nevében. A kutatók 
fel vannak mentve a kórus kötelezettsége alól, de van napi egy óra elmélkedés. Naponta közösen 
dolgoznak a szövegkiadáson de. 4 órát, du. 2 órát, kivéve csütörtök délután. A gvardián utazási 
engedélyt csak Toszkána területére adhat. 

A kiadási tevékenység megkönnyítésére elhatározzák egy nyomda létesítését helyben. Megin
dulásában nagy szerepet játszanak a Saxonia provinciából érkező laikus testvérek. Nekik köszön
hetően nagyon lerövidül a nyomdai átfutási idő, és a nyomda egyéb külső rendi munkákat is vállal: 
sematizmusok, káptalani akták, ferences misekönyv, breviárium stb. Összesen 191 címet nyomtat 
tíz év alatt. 

Az első ötven év. Nehéz lett volna elképzelni, hogy egy ilyen alaposan képzett kutatógárda so
káig megmaradjon egyetlen szerző kiadása mellett. A Bonaventura-kiadás még csak a III. kötetnél 
tartott, amikor elhatározták a Rend régi krónikáinak kritikai kiadását. Ez lett az Analecta 
Franciscana (I.: 1885, II.: 1887, III.: 1889). A kutatók közül többen már Quaracchiba költözésük 
előtt is rangos kutatók voltak, és továbbra is kérnek tőlük cikkeket, előadásokat. Hát még amikor 
ez a szellemi műhely ismertté válik tudományos körökben! Az alapító tagok közül Jeiler a legne
vesebb: már előtte is publikált német folyóiratokban a középkori ferences teológusokról. 0 német, 
dán és osztrák könyvtárakban kutatott a Bonaventura-kiadáshoz. Később a Kirchenlexikon első 
kiadásához írt több szócikket. Ünnepelt szónokként őt kérték meg, hogy 1889. szept. 5-én a nagy
káptalannak Szent Ferencről prédikáljon. 

1895. május 7-én a Quaracchi rendházban meghal Bernardino da Portogruaro ex-miniszter ge
nerális, aki 1889-ben ide vonult vissza hivatala lejártával. 

Az Opera Omnia S. Bonaventuras utolsó, X. kötete 1902-ben hagyja el a Quaracchi nyomdát. 
A Rend a saját tagjainak, az egyháznak és az egész tudományos világnak kezébe adja a Szeráfi 
Doktor műveit, megteremtve a lehetőségét a teológiai feldolgozásnak. A kiadás mérföldkő a szöveg
kritika történetében is, bár egy évszázad múltával már világosan látjuk, hol haladta meg a tudomány 
azóta. Az Antonianumon 1995-ben tartott kongresszus igyekezett a kiadás érdemeit méltatni, 
ugyanakkor a továbblépés irányát is meghatározni.3 

A kiadás végeztével elvileg be kellett volna csukni a házat és a kutatókat hazaengedni a pro
vinciájukba. Ez azonban sem a rendi vezetésnek, sem maguknak a kutatóknak nem jutott eszébe. 
A Quaracchi név immár rangot vívott ki magának a tudományos világban is. Egy ilyen kivételes 
kutatógárda feloszlatása nagy lehetőségeket hagyott volna kihasználatlanul. Funkciót találni pedig 
könnyű volt. Számtalan ferences szerző kritikai kiadása váratott még magára. David Fleming vikárius 

' HAMESSE, Jacqueline: Evaluation critique des éditions de Quaracchi-Gwttaferrata. À propos 
des Opera Omnia de saint Bonaventure. = Cacciotti 1997. 41-58. 
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generális, a Rend akkori vezetője azt határozta meg következő munkaként, hogy adják ki Szent 
Bonaventura mesterének, Alexander of Hales párizsi magiszternek a Summa theologicájál. 

A gárda azonban frissítésre is szorul: 1903-ban érkezik a Saxonia provinciából Leonhard Lem-
mens (elsősorban a német rendtörténet, a korai ferences források, 1914 után pedig a ferences misz-
sziótörténet kutatója), aki követi Jeilert a prefektusi tisztségben. Ő közli 1906-ban Giovanni da 
Tagliacozzo beszámolóját Kapisztrán Szent János nándorfehérvári győzelméről az Acta Ordinis 
hasábjain. Rajta kívül bajor, belga, holland, spanyol és olasz testvérekkel bővül a bizottság, és 
1904-ben érkezik Girolamo Golubovich is a Szentföldi Kusztódiából. 

1907-ben elkészül az Analecta IV. kötete, és két sorozat ötlete merül fel: a „Bibliotheca Fran
ciscana Ascetica" és a „Bibliotheca Franciscana Scholastica" széles körben növeli a Collegium 
ismertségét. 

Erre az időszakra esik a Rend alapításának 700. évfordulója (1209-1909), ami fölveti a rend
történeti tanulmányok aktualitását. Paul Sabatier müvei általános érdeklődést keltenek a ferences 
irodalom iránt, a Rendnek pedig egyre inkább azzal kell szembesülnie, hogy saját történetét 
a Renden kívüli, sőt nem katolikus kutatók olykor jobban ismerik. Ekkor indul el több más fontos 
kezdeményezés is: 1902-ben Assisiben megalapítják a Società Internazionale di Studi Francescanit, 
1908-ban Londonban a British Society of Franciscan Studiest, 1886-ban Folignóban elindítják 
a Miscellanea Francescana folyóiratot, 1899-ben Párizsban a kapucinusok megkezdik az Études 
Franeiscaines-t, 1903-ban Arezzóban pedig elindul a La Venia. Dionysius Schüler generális 1905. 
február 22-én kiadja a Decretum de Statutis pro studiis regendist, amelyben többek között előírja, 
hogy a filozófiai és teológiai oktatásban a generális által jóváhagyott tankönyveket keli használni. 
A Compendium históriáé Ordinis Minorum elkészítésével megbízza a Collegium akkori prefektu
sát, Leonhard Lemmenst, aki azonban azt válaszolja, hogy érdemesebb volna inkább egy törté
nelmi folyóiratot indítani a legmodernebb történettudományi módszerek alkalmazásával, amely 
lassanként összegyűjtené az anyagot egy ferences rendtörténethez. Lemmens javaslatát jóváhagy
ják, programját az Acta Ordinis 1906-ban közzéteszi. 

A folyóirat első szerkesztője végül is nem Lemmens lett, aki 1907 januárjában visszatért Ful-
dába, hanem Girolamo Golubovich. A tervezett folyóirat módszertani elképzelését elküldte a Rend 
jelentősebb történészeinek, és összehívta őket egy egyeztető megbeszélésre 1907. ápr. 2-4-re 
a Porciunkulába. Ekkor született meg a folyóirat neve is: Archívum Franciscanum Historicum. Az 
egyeztetés valószínűleg nem sikerült maradéktalanul, mert az I. szám után Golubovich kiválik 
a gárdából - arra hivatkozva, hogy, nem tudja a munkát folytatni nagy vállalkozása, a Biblioteca 
della Terra Santa mellett. 

Az ötvenedik évfordulót 1927-ben a közösség egy Te Deummal ünnepli meg, de a nemzetközi 
sajtó is megemlékezik róla. Ekkor döbbennek rá sokan a Rendben is, hogy micsoda értékes munka 
folyik a Collegiumban, de a Renden belül kevéssé ismerik. Ez szóba kerül a német nyelvű lektorok 
4. kongresszusán is, aminek eredménye több ismertető megjelenése ferences kiadványokban. 

A második ötven év. Az 1927-es nagykáptalanon Assisiben döntés születik arról, hogy a Qua-
racchi Collegiumban létre kell hozni egy kutatócsoportot, amely elkészíti Johannes Duns Scotus 
műveinek kritikai kiadását. Egyetlen bökkenő volt: az épület szűk ehhez. Elhatározták a hozzá
építést, így 1929-ben létrejött még egy udvar, az emeleten 18 új szoba lett - mindez elsősorban 
amerikai adományokból. 

Az új funkcióknak megfelelően a ház szabályzatát is átdolgozzák. Az alapvető cél továbbra is 
a középkori ferences szerzők műveinek kritikai kiadása és rendtörténeti források közlése. A kuta
tókatjói felkészült, hozzáértő és kiváló szorgalmú szerzetesek közül kell választani. A kutatóknak az 
egyes szekciókban öt és fél óra közös munka van előírva, szabad a szerda és szombat délután, jú-
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liusban és augusztusban pedig minden délután. A tanulmányi utak során összegyűjtött minden 
anyag a Collegium tulajdona. 

1933-ban létrehoznak egy negyedik csoportot is, a bibliográfiai szekciót, de ez 1938 után csak 
1-2 testvért jelent. A levéltári kutatás érdekében a gvardián 1933-tól kezdve már Umbria területé
re is engedélyt adhat utazáshoz. 

A harmincas években folytatódik a Halesi Summa kiadása, a Bibliotheca Scholastica és Asce-
tica. Rendszeresen megjelenik az Archívum F. //., amelynek a szerkesztését ismét M. Bihl veszi 
át és folytatja haláláig, 1950-ig. Elindul a Sinica Franciscana a belga A. Van den Wyngaert 
(1884-1954), a kínai missziótörténet szakértője gondozásában (I.: 1928, II.: 1933, III.: 1936). 
1940-ben még egy bizottságot állítanak fel Sienai Szent Bernardin latin nyelvű prédikációinak 
kritikai kiadására Bughetti vezetése alatt. 1941-ben zárul le az Analecta Franciscana X. köteté
nek szerkesztése, elsősorban Michel Bihlnek köszönhetően. Ez a kötet hozza az alapvető feren
ces életrajzokat, ezért a kiadványnak óriási szerepe lesz, amikor a zsinat után megindulnak 
a fordítások. 

A gyakori gazdasági nehézségek és a középkorinak mondható komfort-szint ellenére a Colle
gium stabilan végzi munkáját, elsősorban a Halesi és a történeti szekció kiegyensúlyozott tevékeny
ségének, az egyre gazdagodó könyvtárnak és a jól működő nyomdának köszönhetően. A II. világ
háború azonban nemsokára fizikai veszélybe sodorja a Collegium létét. 

1944 nyarán az angol és amerikai csapatok az Arno északi partjára szorítják vissza a németeket. 
A Collegium a frontvonalba kerül. Több szerzetes bemegy Firenzébe, 12-en ott maradnak az aug. 
17-i német kiürítési paranccsal dacolva. Aug. 1-től szept. 11-ig az amerikai tüzérség a kolostor 
fölött lövi éjjel-nappal a németeket, ezért a kolostor is elkerülhetetlenül kap belövéseket. A kert
ben kb. 200 gránát csapódik be. Nagyon megsínyli az ostromot az épület, főleg a nyomda, azután 
a kerítésfal és a vízvezetékek. A környékbeli lakosok egy-egy csoportja időnként bemenekül a ko
lostorba, de nem maradnak sokáig, mert nem jelent védelmet a ház. Szerencsére a nyomdagépek 
és a könyvtár nem károsodik. 

Ha halálos áldozata nincs is az ostromnak, röviddel utána, 1944. okt. 16-án meghal B. Bughetti. 
A kutatók lassan visszajönnek és újból felveszik a munkát, de a nyomda egy ideig még zárva marad. 
A háború után cserélődik a személyi összetétel is, a történelmi viharok következtében új nemzetek 
tagjai jelennek meg, így magyarok is. Az Antonianumon tanuló és hazatérni már nem tudó magyar 
ferencesek közül ketten Quaracchiba kerülnek. Gál Gedeon, a Kapisztrán provinciából, 1945-tól 
1962-ig dolgozik a Halesi szekcióban, azután Amerikába megy, és ott folytatja a szövegkritikai 
munkát. Szabó Titusz, a Mariana provinciából, 1946-tól 1960-ig Szent Bernardin szövegkiadásán 
dolgozik, utána dogmatikát tanít az Antonianumon. 

A nyomdában dolgozók között három magyar nevet találunk: Antal Reginald (az erdélyi pro
vinciából, szedő, Quaracchiban 1947-1968), Horváth Martinián (az erdélyi provinciából, sekrestyés, 
Q. 1955-tól) és Maráczy Urbán (Q. 1958-tól). Az ekkortájt érkező többi kutató közül kiemeljük 
Clément Schmitt (Q. 1950-1989) és Cesare Cenci (Q. 1961-tól) alakját. 

Az 1950-es év jelentette a 800. évfordulóját annak, hogy Petrus Lombardus elkészült a Libri 
IV SententiarummdX. Az 1916-os kiadás kifogyott, a Collegium új kiadást határoz el, amelyen töb
bek között Gál Gedeon is dolgozik. A sorozatok 1963-ban bővülnek a „Spicilegium Bonaventu-
rianum"-mal. 1965-ben kerül sor az épület további bővítésére. Új kápolnát, könyvtárat, nyomdát 
és raktárakat építenek, az 1928-as épületrészre ráhúznak még egy emeletet, ezzel húsz új szobát nyer
nek. 1966. július 13-án áldja meg a kápolna oltárát Florit firenzei érsek. 

1966. november 4-én három nap, három éjjel tartó esőzés után árvíz sújtott le Firenzére. Qua
racchiban először a csatornákon keresztül szivárgott fel a víz. A falut hamarosan 2 méter sáros 
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szennyvíz borította, az állatok sokhelyütt vízbe fúltak. A víz tovább emelkedett, a Collegium részén 
2,8 m, a kápolnánál 3,1 m volt a szint. Három napig megközelíthetetlen volt a kolostor, a környék 
egy 5 km-es víztárolóhoz hasonlított, helikopterek mentették az embereket. A testvérek az emele
ten vészelték át ezt az időt ivóvíz és áram nélkül. A nyomdát a sáros, olajos szennyvíz tönkretette. 
A könyvraktár és a papírraktár anyagából csak a felső 40% maradt használható, köztük William of 
Ockham: Scriptum in primum librum Sententiarum c. művének utolsó ívei, amelyet Gál Gedeon szer
kesztett, már Amerikában. Amint hírül vette a csapást, Gedeon atya táviratozott Cencinek: „A hasz
nálható íveket szárítsátok meg ruhaszárító kötélen, azután fotózzátok le." 

A könyvtár nagy része az emeleten megmenekült. A szerzetesek nekifogtak a helyreállításnak, 
segítséget is kaptak: öt nappal a csapás után Ciprian Berens generális ökonómus egy kisbusszal 
élelmiszert szállított nekik Rómából. Segélyek érkeznek a Rend provinciái, könyvkiadói, olasz 
kulturális hatóságok, klarisszák és más jótevők részéről. 

A munka ismét megindult, de a költözés gondolata egyre többször merült fel. Az Arno alámosta 
az építkezés egy részét, úgyhogy le kellett állítani a munkát. A nyomdát új, ipari technikával lát
ták el. Ebben az időszakban 14-en mentek vissza provinciájukba, helyükre nem jött teljes létszám. 
1966-ban a San Bernardino bizottság a IX. kötettel befejezte munkáját, és megszűnt. 1968-ban 
a Rend magiszterképző intézete Grottaferratából beköltözött az Antonianumba. Üresen maradt 
egy nemrég felújított, hatalmas épület, 24 hektár földdel, 24 km-re Rómától délkeletre, az Albanói 
hegyek jó levegőjű pontján. A területet még a húszas évek végén vásárolta meg a Rend. 1932-ben 
nyaralót építettek itt az Antonianum tanárai és diákjai számára, de ez 1944-ben bombatámadás
ban megsemmisült. Helyébe 1948-ban kétemeletes kollégiumot építettek, és magiszterképzőt in
dítottak benne. A Rend számára pénzügyi nehézséget jelentett volna Quaracchi és Grottaferrata 
egyidejű fenntartása. Vagy-vagy! Konstantin Kóser generális 1969 márciusában személyesen 
tárja a Quaracchi közösség elé a tervet, és mindenkitől véleményt kér. Elsöprő többséggel a köl
tözésre szavaznak. 1969. április 8-án a definitorium generale eldönti a költözést. A nyomdát nem 
telepítik át, a gépeket megveszi a Porciunkula nyomdája. 1971 februárjában indul a hurcolko
dás, az utolsó kamion április 16-án megy. Ekkor a Quaracchi épület kulcsát átadják a Firenzei 
Egyetemnek, amely megvásárolja az ingatlant. Ma az egyetem mezőgazdasági kutatóintézete mű
ködik benne. 

1969-ben a római Antonianumon elhatározzák egy „Scuola di specializzazione in studi medie-
vali" elindítását, és tervbe veszik, hogy ide Quaracchiból is meghívnak előadókat. Ezzel kezdődik 
a rendszeres együttműködés a Rend egyeteme és a Quaracchi atyák között, ami az új helyen az
után még intenzívebbé válik. 

A grottaferratai időszak: a jelen. Grottaferratában pedig elindul az élet. A teológiai szekció 
vezetője Ignatius Brady, a történetié Clément Schmitt. A Collegium kiegészül egy újabb bizottság
gal. Kajetan Esser, a kölni provinciából, 1968-ban megbízást kap, hogy készítsen el három fontos 
kiadványt, amely a Rend zsinat utáni megújulását szolgálja majd: 

1. Manuale Históriáé Ordinis 
2. Editio Critica Opusculorum Sancti Francisci 
3. Directorium Reguláé Nostrae 

1973-ban a domonkosok „Comissio Leonina" kutatócsoportja, amely Szent Tamás műveinek szö
vegkiadásán dolgozik, el kell, hogy költözzön párizsi épületéből, és Grottaferratában kér helyet. 
Harminc éven át tartott ez a sajátos, mindenkit gazdagító együttélés: 2003-ban a domonkos rend 
új központ kialakítását határozta el Párizsban, és a „Comissio Leonina" elköltözött. 
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A közösségnek a költözéskor 27 tagja volt, jelenleg mindössze 15-en vannak. A „nagy öregek" 
lassanként mind kiváltak, Clément Schmitt 1989-ben tér vissza Metzbe. Azok közül, akik még 
Quaracchiban lettek a Collegium tagjai, már csak Cesare Cenci él Grottaferratában. Egyre nehe
zebb utánpótlást találni a kutatógárdába. Az utóbbi 30 évben a különböző rendi gyűlések, kápta
lanok mind elismerik a Collegium fontosságát - 1978-ban még egy új, földszintes szárny hozzá
építésére is kész a Rend - , de egyre kevesebb fiatal kutató vállalkozik erre a nagyon speciális 
életformára. 

Jelenleg a Collegio S. Bonaventurae három szekcióban működik: 
1. a ferences - elsősorban középkori - szerzők szövegkiadásainak elkészítése; 
2. történeti szekció (az Archívum F. H. és más sorozatok kiadása); 
3. a „Pensiero Francescano" szekciója, amely ferences teológiai és filozófiai kutatásokat végez, 

keresve az érintkezési pontokat a mai szellemi élettel. 

Célkitűzései: 1. mint kutatási és tudományos koordinációs központ működni, 
2. tudósképzés a ferences kutatások területén, 
3. kutatási és publikálási lehetőség felkínálása minden szaktudós számára, 
4. a „Frati Editori di Quaracchi" kiadványainak terjesztése és fejlesztése. 

Néhány magyar szerzetes életpályája. A Quaracchi atyák közül néhány magyar nemzetiségű
nek az életpályáját gyűjtöttem össze az Archívum F.H., az Acta Ordinis és a Franciscan Studies 
nekrológiumai alapján. 

Gál Gedeon szül. 1915. jan. 9-én Tószegen, Szolnok mellett. Gimnáziumi tanul
mányait a szolnoki rendházban lakva végzi, 1932-ben beöltözik a szécsényi noviciá-
tusban. 1939-es pappá szentelése után egy évig hitoktató Jászberényben, majd az 
Antoniánumra küldik filozófiai doktorátust szerezni. Ebben az időben ott csak né
met és olasz professzor tanít filozófiát, és a skolasztika nem erősségük. Gedeon ezért 
Pauler Ákosról készít disszertációt, de 1943. szept. 8-án egy eltévedt amerikai bom
bázó Grottaferratában megsemmisíti addig írt minden anyagát és összes könyvét. Új 
témáért Báliénál jelentkezik a teológiai fakultáson, aki Scotus Theoremata c. művé
nek hitelességét javasolja neki témául. 1944. márc. 15-én beadja a kész dolgozatot. 
Mivel védése, júl. 6. után már nem tud visszatérni Budapestre, egy ideig a nápolyi 
egyetemen hallgat filozófiát, 1945-ben pedig Quaracchiba küldik. Alexander of Hales 
műveinek szekciójában Victorin Doucet kanadai ferences mellett tanul bele a szö
vegkritikába. Módszere a „racionális kritika" vagyis a szöveg megértése alapján pró
bálják rekonstruálni az eredetit, nem pusztán mechanikus szövegolvasással. 1962-ben 
kerül az Egyesült Államokba, a Saint Bonaventure egyetem ferences intézetébe (Saint 
Bonaventure, New York). 1970-ben ő lesz az első, aki állami támogatásra pályázik 
szövegkiadáshoz, és pályázatát teljes siker koronázza. így módja nyílik arra is, hogy 
laikus segéderőket vonjon be. 1985-ben készül el William of Ockham kritikai kiadá
sának utolsó, XVII. kötetével. 1998-ban hunyt el. 

Szabó Titusz szül. 1919. aug. 14-én Szanyon. 1934-ben öltözött be a Mariana Pro
vincia Búcsúszentlászlói noviciátusában. 1942-ben pappá szentelték, majd az Anto-
nianumba küldték. 1947-ben doktorál, témája Szent Bonaventura szentháromságtana. 
28 évesen kerül Quaracchiba, elsősorban a Szent Bernardin kritikai kiadáson dolgozik, 
és ő az egyik könyvtáros is. 1960-tól Rómába kerül, az Antonianumon tanít dogma
tikát. Aktív résztvevője a Carlo Balic által rendezett mariológiai kongresszusoknak. 
1968-ban lesz a római provincia tagja. 1968 után lelkipásztori beosztásokat kap Pa-
lestrina, Vicovaro és Piglio rendházakban. 1984-ben a Szenttéavatási Ügyek Kong
regációja megbízza Gaetano Catanoso, majd pedig Antonino Celona calabriai feren-
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cesek írásainak teológiai véleményezésével. Ebből a célból sokat tartózkodik Messi-
nában. Betegsége miatt végül Rómába, a San Sebastiano rendházba kerül, ahol 2000. 
szept. 2-án hunyt el. 

Felhasznált irodalom 

Archívum Franciscanum Históriáim 70. száma (a Collegium történetéről), más 
számokból a nekrológok. 

CACCIOTTI 1997. = CACCIOTTI, Alvaro-FAES DEMOTTONI, Barbara [szerk.]: „Editori 
di Quaracchi 100 anni dopo. Bilancio e Prospettive. " Atti del Colloquio Internatio
nale Roma 29-30 Maggio 1995., Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, 
P. A. A. Edizioni Antonianum, Róma, 1997. 

Franciscan Studies 
-, Mémorial Doucet - Longpré. Hommage de la Province Franciscaine Saint-

Joseph du Canada. Québec, Culture, 1966. 
MENCHERINI, Saturnino OFM: // Collegio dei Quaracchi (Memorie e Documenti). 

Vallecchi Editoré, Firenze, 1929. 
MENEGHIN 1940. = MENEGHIN, Vittorino OFM: // P. Fedele da Fanná dei Frati 

Minori 1838-1881. Ed. „Commissariato Provinciale per il T. O. F." Convento S. 
Lucia, Vicenza, 1940. 

SlLEO, Leonardo szerk.: Via Scoti. Methodologica ad mentem Joannis Duns Scoti. 
Atti del Congresso Scotistico Internazionale, Roma 9-11 marzo 1993. 1-11. P. A. A. 
Edizioni Antonianum, Róma, 1995. 

VÁRNAI JAKAB 

A Révai-Franklin per 1912-ben. 

„A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaságnak a Franklin-Társulat 
ellen egy szállítási szerződésből kifolyólag a tözsdebíróság előtt lefolytatott pöre 
iránt sokfelől megnyilvánult érdeklődés kívánatossá tette, hogy ezen pörnek anyaga 
közrebocsáttassék, ami által egyszersmind eleje vétetik annak, hogy a némely helyen 
felmerült téves felfogások továbbra is fennmaradjanak és esetleg terjedjenek." 

így kezdődik az a kiadvány, amelyet a Révai cég jelentett meg A Révai-Franklin per címmel, 
hogy a nagyközönség számára is igazolja a saját álláspontját. A kötet könyvárusi forgalomba va
lószínűleg nem is került, ingyen küldözgették szét. 

Mindkét kiadó Magyarország legnagyobb könyves cégei között volt. A Franklin Társulat 1873-
ban alakult, a nagy múltú Heckenast Gusztáv-féle vállalat jogutódjaként, de több kisebb céget, 
nyomdát is magába olvasztott. A másik kiadó nem büszkélkedhetett ilyen elődökkel: két testvér, 
Révai Sámuel és Révai Leó alapította 1869-ben, s csak 1895-ben alakult részvénytársasággá. Ek
koriban még nem rendelkezett saját nyomdával, viszont igen jelentős volt az ügynöki szervezete, 
amelynek révén a könyvterjesztésben alighanem az első volt Magyarországon. 

A Révai 1911. május 8-án adta be a keresetet. A per 15 tárgyalási napból állt össze: az első ok
tóber 28-án, az utolsó 1912. június 18-án zajlott le. Az első napon mindössze annyi történt, hogy 

1 A Révai-Franklin per. Kézirat gyanánt. Bp. 1912. 3. 




