
Zárójelentés 
az OTKA K77915 „Laskai Osvát Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása” 

című projekt eredményeiről 

 

 

A Laskai Osvát sermoinak kritikai kiadását célzó kutatási projekt a 2009-ben tragikus hir-

telenséggel elhunyt Bárczi Ildikó által kezdeményezett kutatás folytatása. Laskai prédikációit 

Temesvári Pelbárt kiadásával azonos elvek alapján tesszük közzé. A korábbi kutatáshoz 

nemcsak tematikailag és az alapelvek szintjén kapcsolódott a jelen projekt, hanem Rajhona 

Flóra személye révén is, aki Bárczi Ildikó egyik legközvetlenebb fiatal munkatársa volt. 

A projekt keretében három év alatt (2009. VIII. 1. – 2012. IX. 30.) elkészült 36 sermo átírása 

és kommentálása, amelyek a sermones.elte.hu oldalon digitális formában elérhetők és 

kereshetők. Az eredeti terv szerint ugyan valamivel több, összesen 40 sermo kiadását 

terveztük, a munka során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy feltétlenül szükséges a honlapra 

korábban Bárczi Ildikó által feltett szövegek (összesen 11) revíziója is, mivel ezek közül több 

annak idején a bibliai idézetek azonosítása és a columnaszám megadása nélkül került fel a 

honlapra, és a szövegeket halála miatt már nem egészíthette ki. A munka eredményeként 

Laskai Osvátnak szinte az összes eddig átírt prédikációja immár egységes formátumban és a 

megfelelő kommentárokkal áll a kutatók rendelkezésére. A korábban már elkészült szövegek 

közül csak a Madas Edit által átírt és kommentált három Szent László sermo hiányzik, ezeket 

a projekt folytatásaként 2012. X. 1-én indult K104716 számú projekt keretében fogjuk 

elérhetővé tenni. 

A projekthez kapcsolódóan, részben az eddigi eredmények bemutatását célozva, 2011. 

november 28-án konferenciát tartottunk Laskai Osvát halálának 500. évfordulója tiszteletére 

az Országos Széchényi Könyvtárban. Ennek szervezője Kertész Balázs volt. Rajta kívül a 

kutatócsoport tagjai közül előadást tartott Madas Edit, F. Romhányi Beatrix és Rajhona Flóra. 

Az előadók között szerepelt még Erdélyi Gabriella (MTA BTK TTI), Laczkó Eszter 

(doktorandusz, ELTE BTK), fr. Varga Kapisztrán OFM, fr. Berhidai Piusz OFM, valamint 

Medgyesy Schmikli Norbert (PPKE BTK). 



Megtörtént a kapcsolatfelvétel Mme Marie Anne POLO DE BEAULIEU-vel is a Thesaurus 

Exemplorum Medii Aevi (ThEMA) programban való részvételről. Az együttműködés 

keretében a későbbiekben nemcsak a Laskai Osvát, hanem a Temesvári Pelbárt sermoiban 

szereplő exemplumok is bekerülnek a ThEMA adatbázisába. 

 

2012. október 29. 

F. Romhányi Beatrix 

vezető kutató 



 

A 2011. november 28-i konferencia programja 

Obszerváns ferencesek Magyarországon a középkorban és a koraújkorban 

 

F. ROMHÁNYI Beatrix: A ferences obszervancia a középkor végi Magyarországon 

KERTÉSZ Balázs: Laskai Osvát életrajza 

VARGA Imre Kapisztrán OFM: A bosnyák-magyar obszerváns ferences vikária apúliai 

kusztódiája 

ERDÉLYI Gabriella: Iskola és kolostor 

RAJHONA Flóra: Laskai Osvát Sermones de sanctis című prédikációgyűjteményének 

internetes kiadása. A forráskutatás új lehetőségei 

MADAS Edit: Az áldozócsütörtöki Sursum sonet laudis melos kezdetű szekvencia Laskai 

Osvátnál és az Érsekújvári kódexben 

BERHIDAI Piusz OFM: A nyugati keresztény misztika egyes elemei az obszerváns 

prédikációkban 

LACZKÓ Eszter: A liturgikus tér allegorikus értelmezése Temesvári Pelbárt dedicatio 

ünnepére írt beszédében 

MEDGYESY S. Norbert: Laskai Osvát nagypénteki prédikációinak hatása a 18. századi 

csíksomlyói ferences passiójátékokra 


