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Monok lstvón

Nyu got-m ogyo rorszőg i o lvos m ó_

nyok
o XVl_XVl |. szőzod bo n

Egy Szegeden 1980-ban elirrdított kutatási program a kora újkori Ma'
gyarország olvasmányműveltsége forrásainak feltárását tűzte ki célul.r A
program tervezetében kiemelte azt a szándékot, hogy aZ egyes társadalmi
rétegek, vallási csoportok mellett az akkori Magyarország egyes területi
egységeinek olvasmányanyagát is összehasonlítsa. Az összegyűlt forrás-
anyag feldolgozása sok évet vesz majd igénybe, ám a dokumentumok bib-
liográfiai leírása,2 egyszerű olvasatban történő kiadása,3 a könyvjegyzéke-
ken szereplő egyes tételek megfejtése, az eredmények számítógépes rögzí-
tésea már eredményeket tudhat maga mögött. Elkészült az olvasmánytörté-
neti források tipológiája'5 és megjelentek az első feldolgozó tanulmányok
r Kevehózi Kotolin: Auforbeitung und Publikotion von ungorischen Biicherverzeichnissen ous
derZeit vom ]6. bis 18'Johrhundert. Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte. 1985.68_
71.; Monok lstvón:AXVl_XVll. szózod mogyororszógi olvosmónyoi. (Régi mogyororszógi könyv_
jegyzékek összegyűjtése és publikólóso.) Csongród megyei Könyvtóros, 1985/1_2. 15_2o.;
Uő.: XVl_XVll. szózodi olvosmónykultúrónk. Mogyor Könyvszemle, 198B. 78 B2.; Uő.: Die
buchgeschichtlichen Forschungen in Szeged 1980 ]995. Frühneuzeit-lnfo. 7(1996) nr.2.
253-258.
, KtF l*Xl.
, nonrrÁn tt't9.
a http:,íwww.eruditio.hu Az egyes könyvtételekre vonotkozó odotfelvétel leíróso: Monok lst-
vón: Könyvkotológusokés könyvjegyzékek Mogyororszógon.1526_1720. Forróstipológio, forrós_
kritiko, forróskiodós. Szeged, 1993. /olvosmónytörténeti Dolgozotok v./ 59_60.
5 MoNoK 1993. (lósd o 4. jegyzetben)
6 Lósd többek között: Monok lstvón: olvosmónytörténeti forrósoink _ értelmiségtörténet
(Quellen zur Geschichte des Lesens _ Geschichte der lntelligenz). _ Az értelmiség Mogyoror-
szógon o 16_17. szőzodbon. Szerk. Zombori lstvón' Szeged, 1988. 169_181.; Kokos Kóroly:
Könyv és könyvtór o XVl_XVll' szózodi Kőszegen. Szeged, 1991. /olvosmónytörténeti Dolgo-
zotok lll./; Forkos Góbor: A 16_17. szózodi polgóri könyvtórok típusoi. Mogyor Könyvszemle
1992. 100-121.
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is.6 Az elmúlt években sikerült a kutatásokat kiterjeszteni a ma hozzáférhe-
tő régi könyvállomány kéziratos bejegyzéseinek vizsgálatára is, illetve a
levéltári dokumentumok feldolgozása során az azokban említett könyvek
kézbe vételével közelebb léphettünk a kora újkori Magyarország olvasmá-
nyaLhoz.7 A kutatómunka eredményei tehát, annak ellenére, hogy a kora-
beli jegyzékek egyes tételeinek azonosítását folytatni kell, feljogosítanak
arra, hogy ezen előadás keretén belül röviden jellemezzük a nyugat-ma-
gyarországi főúri udvarok, illetve az azokban élők könyves kultúráját. To-
vábbá arra is, hogy összehasonlítsuk Nyugat-Magyarországnak és Magyar-
ország más területeinek olvasmánytörtérietre vonatkozó forrásviszonyait,
továbblépve pedig egy-egy példával rámutassunk az itteni, a felvidéki és

az erdélyi városokban fennmaradt könywjegyzékeknek azokra a különbö-
zőségeire, amelyek aZ egyes városok reformációtörténetét illetik. Konkré-
tabban: a protestantizmus mely szellemi áramlatainak jelenléte mutatható
ki egy-egy városban, s ilyen szempontból milyen különbségek figyelhetők
meg területenként, időszakonként.8

A továbbiakban a ma nyugatról nem Magyarországhoz tartozó területek

7 A nyugot-mogyororszógi könyvtórokkol kopcsolotbon o legfontosobb eredmények: Grüll Ti-

bor: lrodolmi élet és könyvgyűjtés o XVll. szózodi Sopronbon. PhD értekezés. Szeged_Sopron,
1997. (o tovóbbiokbon: GRÜLL 1997); Koltoi Andrós: Botthyóny Ádóm udvoro. Bp._Szeged,
2002. /^ Kórpót-medence koro újkori könyvtóroi lV.l Monok lstvón_Ötvös Péter: Botthyóny
Boldizsór könyvtóro. Bp._Szeged, 2002 /^ Kórpót-medence koro újkori könyvtóroi V./
8 Nem szóndékozunk most egy Burgenlond könyvtórtörténetére vonotkozó bibliogrófiót közölni,
csok utolnónk oz utóbbi évtized összefogloló jellegű tonu|mónyoiro jelezvén, hogy munkónk nem
jórotlon Úton holod: Kovócs József Lószló: Közműveltség Nyugot_Dunóntúl vórosoibon o 16.

szózodtól. _ lnternotionoles Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf. Bd. 8. _ Nemzetközi
kultúrtörténeti szimpozion "Mogersdorf" 1976 Kőszegen: A ponnon térség iskolo- s műve-
lődésügye 1918-ig, kÜlönös tekintette| o felsőbb oktotósro. Szombothely, 1978. 119-136'; Tóth,
lstvón György: Schichten der Gesellschoft _ Schichten der Kultur. Anolphobetentum und
Bücherkultur in südburgenlöndischen Roum im ]6. und 17. Johrhundert. : TÜrkenkriege und
Kleinlondschoft ll. Sozioler und kultureller Wondel einer Region zur Zeit der Türkenkriege.
Symposium im Rohmen der,Schloininger Gespröche" vom 26_30. September 1984. ouf Burg
Schloining. Red. von Rudolf Kropf. Eisenstodt, 1986. /Wissenschoftliche Arbeiten ous dem
Burgenlond. Heft73./ 195_216.; Borisko, lstvón: Die stödtische Kultur in Westungorn im 16.
und 17. Johrhundert. _ TÜrkenkriege und Kleinlondschoft ll. Sozioler und kultureller Wondel
einer Region zurZeit derTűrkenkriege. Symposium im Rohmen der 

'Schloininger Gespröche"
vom 26-30. September 1984. ouf Burg Schloining. Red. von Rudolf Kropf. Eisenstodt, 1986. /
Wissenschoftliche Arbeiten ous dem Burgenlond. Heft 73./ 251-266.; Probst, Fronz: Die
burgenlöndischen Druckereizentren im 'l6. und 17. Johrhundert und ihre EinflÜsse ouf die
ponnonische Kultur. - lB. lnternotionoles Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf. - 18.
Mednorodni Kulturnozgodovinski Simpozij Modinci. Celje 1986.: Buchdruck und Druckschriften
im ponnonischen Roum bis zu den.josephinischen Reformen. Eifluss und Auswirkungen. Moribor,
19B8. 155_163.; egy teljesebb könyvtörténeti bibliogrófio: ADATTÁR 18/2. 264-277.
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elnevezésére a ,,Nyugat_Magyarors zág" elnevezést használom. A XVI_XVII'

századí területi hovatartozás szerint sem egyérte|mű az egyes helyiségek

helyzete, nem iS beszélve arróI, hogy milyen összevisszaság lenne, ha a

mai terüIeti elrendezésből indulnánk ki. Csak a példa kedvéért: a XVI'

században Ruszt, Sopron és Kőszeg a reformáció szellemi áramlatait te-

kintve még egy területhez tartozott, a XVII. században már voltak jelentős

különbségek. Kőszeg Burgenlandhoz nehezen sorolható (mert más, mint

Kismarton, sopron vagy Ruszt), Sopron pedig ma nem tartozik oda. A 'Nyu-
gat-Magyaro rszág" tehát a továbbiakban számomra nagyjából a mai Bur-

genlandot, a mai Szlovénia észak-keleti részét, a Muraközt és a mai Ma-

gyarország nyugati peremét jelenti (Szombathely, Győr és Pozsony már

nem tartozik ide).

A nyugot-mogyororszó gi Íőűri udvorokról

A most a vizsgálódás homlokterébe állított terület főúri udvari kultú-

rájárőI rrem teljes a képünk. A XVI. századből viszonylag jól dokumen-

tált a Batthyány udvar Németújvárt, a XVII. század végétő| a Nádasdy

udvar Pottendorfban' illetve az EsIerházy Kismartonban. Sajnos nem

maradt ránk könyvjegyzék az Erdődyektől, a Bánffyaktól vagy az

Istvánffyaktól.9 A Zrirtyí család olvasmányairól is csak a XYl|- század

derekától alkothaturrk konkrét képet. A mai horvátországi területek ne-

mességének erudícióját is jobbára csak a ma is hozzáférhető régi köny-

vek trrlajdonosi bejegyzései alapján elemezhetjük.'0 Lendva olvasmány_

kultúrája is csak per analogiam jellemezhető.1' Az analógia alapjául,

azt hiszem, hogy Batthyány Boldizsár németújvári udvara, illetve a

Beythe család (István, András és Imre) könyvei szolgálhatnak' Ugyan-

, Bibliogrófiót o terület főúri udvoroiról lósd: Monok, Istvón: Bibliotheken und Erudition der

Mognoien in Ungorn. 1526-1711. Eine Bibliogrophie. ln: Kulturelle Zentren der Hobsburger-

moiorchie in der FrÜhen Neuzeit. Vergleichende studien zur herrscherlichen, odligen und

geistlichen Kultur in Böhmen, Möhren, Ungorn und den Erb|<indern. Bibliogrophie' Vorgelegt

von Korl Vocelko, Thomos Winkelbouer. Wien, 1996. Universitöt Wien. Bd- ll. 1_43'; cÍ'

ADATTÁR 1B/2.264_277.
10 Monok lstvón: Zrínyi Miklós könyvtóro és o többi horvótorszógi mogóngyűjtemény o 'l7.

szózodbon. (Bibliogrófioi összefoglolós). ln: Adolékok o 16_20. szőzodi mogyor művelődés

történetéhez. Szerk. Bólint lstvón Jónos- 1987. osZK 55_63'
rr cf. Horvóth Sóndor: Alsólendvo múltjo és jelene. Alsólendvo' 1942.20_46. (a Bónffy, o

Nódosdy, mojd oz Esterhózy udvorokról); Németh József: Lendvo kulturólis és irodolmi jelen-

tősége. ln: Noptór'87. Mursko Soboto, -l986.; Bence Lojos: A XVl. szózodi irodolom és

nyomdószot. Murotój, 2000. 177 _182.
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csak fontos figyelni a sárvári Nádasdy udvarra, és ennek köznemesi
környezetére is.12

Vessünk azonban egy pillantást azokra az udvarokra, illetve azok szel-

lemi körrryezetére, amelyeket az alsólendvai Bánffy család művelődési
szokásainak megítélésében példának tarthatunk.

Benda Kálmán egy, a magyarországi köznemesség műveltségét jellemző

tanulmányábarr megállapítja' hogy a köztremesség rendszeresebb iskoláztatá-

sa Magyarországorr és Erdélyben a XVII. század második felében a felvilágoso'

dással indult el.'3 Neveltetésük azonban, ide ér1ve az olvasás és írás, továbbá

a latin nyelv alapelemeinek oktatását, de legfőképpen a nemesi létre, továbbá

a lrarcra való felkészítést nagyobb részbetr egy-egy főúri rokorr udvarában tör-

tént. Ezek az udvarok a budai, a bécsi, illetve más királyi, fejedelmi udvar
mirrtáját követve jöttek létre, akár a humanista udvari kultúra, akár a reformá-

cióval megjelenő' mondjuk egyházszervező udvar hatásáról legyen szó. Vitat-

kozni lehet arról, hogy a mohácsi csatavesztést, illetve Buda elestét követően a

magyarországifőtlri udvarok, továbbá a fejedelmi központ Erdélyberr mennyi-

re tudatosan vállalta a központi udvar művelődésszervező funkcióit, de mos-

r2 Az egyik legutóbbi tudomónyos Ülésszok onyogo erről oz udvorról: Nódosdy Tomós (1498_
1562). Tudomónyos emlékÜlés: 199B. Szeptember 10_'11. Szerk.: Söptei lstvón. Sórvór, '1999,

Nódosdy Ferenc Múzeum.
r3 Bendo Kólmón: A mogyor nemesség iskolózottsógo o 16_17. szózodbon. ln Mogyororszóg
tórsodolmo o török kiűzésének idején. Szerk.: Szvircsek Ferenc. Solgótorjón, 1984. /Discus-
siones Nogrodienses 1./ 9B-102' Végkövetkeztetésként o következőt írjo: ,Azt mondhotjuk
tehót, hogy oz ótlogos főúri műveltség a 17. szózod elején nem terjedt túl oz írós, az olvosós,

és o lotin nyelv ismeretén. Hogy o köznemesi milyen volt, nem tudjuk pontoson meghotórozni,
de bizonyosro vehetjük, hogy óltolóbon ezen nem ment túl, inkóbb olotto volt. A jómódú

birtokos köznemes is megtonult írni és olvosni, jól-rosszul tudott lotinul, ismerte Werbőczy
Hórmoskönyvét, ez volt o kötelező olopműveltség. Ehhez jórult oz imódsógok' zsoltórok, o

kóték ismerete. ... A köznemes ifjok iskolóztotóso lényegében o 17' szőzod mósodik felében,

o felvilógosodóssol indult meg. "; lósd még: Rócz lstvón: Vóroslokó nemesek oz Alföldön 1541 _

184B között. Budopest, 19BB, Akodémioi Kiodó pp. 159_l70.: Szemléleti jellemzők.; Tóth

lstvón György: Kolendóriumokot forgotó és Berzsenyivel tórsolkodó vosi nemesek bibliotékói.
ln Unger Mótyós emlékkönyv. Szerk.: E. Kovócs Péter, KolmórJónos, V. Molnór Lószló. Budo-
pest, 1991. 159_17'l.; Uő.: A kisnemesség olvosni tudóso o ]8. szózodbon. ln A tudomóny
szolgólotóbon. Emlékkönyv Bendo Kólmón 80' sziiletésnopjóro. Szerk.: Glotz Ferenc. Budo-
pest, 'l993, MTA Történettudomónyi lntézet.; Uő., kutotósi eredményeinek összefoglolóso-
ként: Mivelhogy mogod íróst nem tudsz... Az írós térhódítóso o művelődésben o koro újkori

Mogyororszógon. Budopest, 1996, MTA Történettudomónyi lntézet. /Tórsodolom- és művelő-
déstörténeti tonulmónyok. 17./; Pólmőny Bélo: Köznemesek o szécsényi Forgóch urodolom'
bon 1542_'lB4B. Solgótorjón,1982. /Tonulmónyok Szécsény múltjóból 5./; egy mósfojto
felfogóst képvisel: Kristóf lldikó: olstenes könyvek _ ördöngös könyvek". Az olvosósi kultúro
nyomoi koro újkori folvoinkbon és mezővórosoinkbon o boszorkónyperek olopjón. ln Népi
kultúro _ Népi tórsodolom. A Mogyor Tudomónyos Akodémio Néprojzi Kutotóintézetének
Évkönyve. XVlll. Budopest, 1995, Akodémioi Kiodó' 67_104.
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tani mondandónk szempontjából eZ nem eldöntendő kérdés. Biztos azonban,
hogy ha csak a Thurzók szerepvállalására gondolunk,la és arra, hogy Batthyá-

ny Boldizsá1's csakúgy, mint Nádasdy Tamás iskolát és nyomdát alapít, könyv-
tárat szervez, tudós kört fogad udvarába, aktív támasza a szerveződő új egy-

háznak16, a magyar irodalom XVL századi történetét Horváth János meg tudta
irni az udvarokat sorra véve, akkor ezen rrem kis számú udvartartás, illetve az
azokban éIő köznemes, lelkész és iskolamester művelődésének lehetőségét
nem lehet teljesen tagadni.l7 Nem utolsó sorban ezeknek az íntézményekriek
a hatása lehet az, hogy a XVL századvégén' az irrduló főúri peregrináció mel-

ra Kurt Bothelt: Die Fo milie Thurzo in Kunst und Kultur Ostmitteleuropos (1450- 1640). Deutsche
Monotshefte. Zeitschrift für Geschichte und Gegenwort des ostdeutschtums. 1940/3-4' 115-
127.;Erdélyi, Gobriello: Egy kivételes korrier Mohócs előtti kezdetei: Bethlenfolvi Thurzó Elek. ln:

R. Vórkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulójo Ünnepére. Szerk.: Tusor Péter. Budo-
pest, 1998, ELTE BTK 118-132.; A Thurzó csolód és o wittenbergi egyetem. Dokumentumok és
o rektor Thurzó lmre írósoi '1602*'1624. Sojtó oló rend.: Domónyhózi Edit, Font Zsuzso, Keserű
Gizello, Lotzkovits Miklós. Szeged, 1989, JATE. /Fontes rerum Scholosticorum l./
]5 lvónyi Bélo: Botthyóny Boldizsór, o könyvborót. ln: ADATTÁR 11. 389_435.; Borloy, o. Szo-
bolcs: Boldizsór Botthyóny und sein Humonisten-Kreis. Mogyor Könyvszemle, 95(1979). s. 231
251.; Führer durch die Clusius-Gedöchtnisstötten in Güssing' Beorb. von Stephon Aumüller. Mit
zwei Beitrögen von otto Guglio. Eisenstodt, 1973.; Festschrift on|össlich der 4OOjöhrigen
Wiederkehr der wissenschoftlichen Tötigkeit von Corolus Clusius (Chorles de l'Escluse) im
ponnonischen Roum. Eisenstodt, 1973. /Burgenlőndische Forschungen. Sonderheft V./
16 Jól hosznólhotó o tójékozódóshoz: SylvesterJónos bibliogrófio. Összeóll.: Nogyné Pirosko Lillo.
Bev': Kuntór Lojos. Sórvór-Szombothely, 1987.; A Nódosdy udvorokról legújobbon lósd Szokóly
Ferenc: A sórvóri "provinciólis humonisto kör" és o reformóció kezdetei. ln: A tudomóny szolgólo_
tóbon. Emlékkönyv Bendo Kólmón 80. születésnopjóro. Szerk.: Glotz Ferenc. Budopest, 1993,
MTA Történettudomónyi lntézet. 83_96'; Péter Kotolin: Nódosdy Tomós mecénósi tevékenységé
ről. ln Péter Kotolin: Popok és nemesek. Mogyor művelődéstörténeti tonulmónyok o reformócióvol
kezdődő mósfél évszózodból. Budopest' 1995' /A Ródoy gyűjtemény tonulmónyo| B./ 56_65.
r7 Horvóth Jónos: A reformóciójegyében. Budopest, 1957: A Perényiek csoportjo, Jónos kiróly
körül, Nódosdy csoportjo, Az enyingi Török csolód kötelékében.
r8Tolóno legicbbpeldo EsterhozyTomógokinekwittenb€rgiolbumomlmrumoZínl Mikloskölníkönyvtóróbon morodt

funn.Vö.ABiblioürecoZinionotörténeteésóllomónyo.-Historyondstockofthe BiblioüremZin'nno. írtokésösszeoll

HousnerGóbo; l(oniczcy1ibor; l(crrócsSondorlron, Monok lstvón, or1ovs/<yGézo. Szerk" lftniczoyTibor: Budopest
'1992.Argumentum AkodémioiKiodó./ZnnyiKónyvtőr4.r/Nr309.;vö.mégoKornisperegrinóciótörténetének

dokumentumoirol:Utoásoko égiEuópobon.Vó|ogottrc, elősó,1egaetek BinderPól. Bukores! 1976, Kiterion lfudo.

féla/ 53_68.;Mog'rcrutozósiirodolom ]5']8.szúod.Avclogotósásozutóvó KowcsSondorlvón, ovöveggon
dozósésojegaetekMonok lsMn munkójo. Budopes! 199QSzépirodolmi l(odó /MoglcrRemeÚro| 247 _264.,

272_280'lodm{7:MóluvBeménAmoglorköznemess{3 kiolokulóso.Szozodo( 1942.272_305.,407_434.;
Vö. meg:PólmónyBélo:Amog,rcrnemessegótétegződéseo káseifeudolizrnuss'á-odoibon. Modszertoniproblémó(
fo'goImo(forrosolc lnAmog'orpolgoriótolokulóskérdései.TonulmónyokSzobodG1,rrr'gy60'születésnopjóro.9erk:

DéneslvónZoltón,GergelyAndro9 PojkossyGóbor Budopest, 1984 ELTE BTK37_59.;Mogprorszógtörténete.
1526_1686. Főszerlc:PochZsigmond Pól.9erk R.VórkoryAgnes. Budopes!-1987,Akodémioil(odó. pp.475_604':

Péter lGtolin:Arefo rmóció és o műrelődés o 1 6- sázodbon-
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lett a köznemesek sorából is tudunk egyetemre menőket említeni.l8
A XVI. századí köznemesek könyves tékáiából gazdagságával kiemel-

kedik a Sárvárt élt Perneszith György (1560, 62 tétel)19 és a trencséni Forgách
Imre (15B8, 171 tétel).20 Nem állítható, hogy nagyon sok hasonló eruditioval
rendelkező osztályos társukról tudunk beszámolni, de a Nádasdy udvar
kapcsán meg kell még említeni Csányi Ákos nevét, akinek levelei alapján
nem lehetett alacsonyabb felkészültsége, mint Perneszithnek.2l Ugyanígy
ismert Jóna Istvánnak, Zrínyi György udvari nemesének néhárry könyve,
akinek hagyatékát a főÚr vásárolta meg udvari gyűjteménye számára. A
történeti szakirodalomban a Rákócziak pataki prefektusa, Debreczeni Ta-
más, illetve az ApafÍi udvar két kiemelkedő gazdasági szakembere - Ud-
varhelyi György és Borbereki Alvinczi Péter - neve kapcsán említődik a
magyarországi gazdasági értelmiség kialakulása folyarnatának elindulása.22
Azt hiszem, hogy ha csak Nádasdy Tamás gazdasági tiszttartóinak ismere-
teit vizsgáIjuk meg közelebbről, akkor az előbbi állÍtás mellé legalább kér-
dőjelet illik tenni, vagyis a gazdasági értelmiség kialakulásának kezdeteit
is a Mohács utáni időkben lehet keresni. Figyelemre méltóak azok a doku-
mentumok is, amelyek a sárvári udvar vásárlásai kapcsán keletkeztek, il-
letve Léka várának összeírásai, ahol ugyancsak emlÍtenek könyveket. A
Bánffy család naplója joggal állítható azon források sorába, amelyek a XVI-
XVII. századi hétköznapi élet bemutatásárrak jó kiinduló pontjai lehetnek.23

Az említett Perneszith György és Forgách Imre könyvtárában az antik
auktorok nagy szerepet kaprrak. Ezt az egyébként a Kárpát-medencében
általános jelenséget részben azza| magyarázhatjuk, hogy abban az ország-
ban' ahol a latin hivatalos nyelvként élt, a klasszikus olvasmányok népsze-
rűbbek, élvezhetőbben voltak, mint ott, ahol csupán a nyelvtanulás alapjá-
ul szolgáltak ezek a szerzők. A másik oka lehet e jelenségnek az,hogy az
ókori etikai művek Magyarországon tovább szolgáltak tényleges erkolcsta-
ni ismeretek forrásaként, mint a moderrrebb erkölcsfilozófiai traktátusokat

'' ADAT|ÁR 13. 13_14.
20 Bessenyei József közlésében: ADATTÁR B/2.3_g.
21 Óze Sóndor: 500 mogyor levél o XVl. szózadból. Csónyi Ákos levelei Nódosdy Tomóshoz'1549_1562. l-ll. kötet. Budopest, l996, Mogyor Nemzeti Múzeum.; Vö. Mólyusz Elemér: A
NódosdyJevéltór mogyor levelei 153'l-1549. Levéltóri Közlemények, 'l923.; |stvónyi Gézo:
A mogyor nyelvű írósbeliség kiolokulóso. Budopest, 1934.; Popp Lószló: Mogyor nyelvű leve_
lek és okirotok o XVl. szózodból. Budopest, 1964' /Nyelvtudomónyi ÉrtekJések. 44./
22 cf. Monok |stvón: olvosmónytörténeti forrósoink _ értelmiségtörténet. ln: Az értelmiség
Mogyororszógon o 16_17' szózodbon. Szerk. Zombori lstvón. Szeged, 1988. 169_181.
23 Sélyei Elek: Alsólindvoi Bónffy nemzetség noplójo' Tudomónytór, 1841. 252_32'l.
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könnyebben elérő olvasóknak Nyugat-Európában. A korai és a középkori
egyházatyák művei nagy hangsúllyal vannak jelen mindkét gyűjtemény'
ben. A két magyar köznemes olvasmányai között gyakrabban szerepelnek
teológiai múvek, mint nyugat-európai osztályos társaikéban. Perneszith
gyűjteménye még konfessziotlálisarr arctalannak mondható, Luther mel-
lett Melanchthon, annak humanista művei elsősorban, de Kálvin is ott van.
Forgách már inkább evangélikus , de ez magyarázható azzal, hogy egy ge-

nerációval fiatalabb volt, addigra az egyházak elkülönülési folyamata előbb-
re haladt már. Kozmográfiai és természetismereti munkák terén az európai
átlagot jelzik a magyar könyvjegyzékek, történeti munkákbarr mások, de
ugyanúgy a saját ország, illetve a szomszédos tertiletek históriái szerepel-
nek a jegyzékeken, mint a jelzett területeken fennmaradtakon. Feltűn ő egész
Európábarr az,Itogy a köznemesi bibliotékák polcairr nem voltak ott a mo-
dernnek morrdható államelméleti, politikai filozófiai munkák. E tekÍntet-
ben Perneszith és Forgách összehasonlítható a német, cseh vagy éppen
osztrák köznemességgel.

A németújvári Batthyárry udvar esetében olyan szerencsénk van, hogy
az udvar mellett működő protestáns iskola könyvtára ma ís hozzáférhe-
tő,2a illetve Batthyárry Boldizsár könyveiről egykori könyvszámlái alapján
Ís képet alkothatunk. Batthyány amellett, hogy franciás ízlésével, francia
tudásával kitűnt kortársai közül, külörr ügyelt arra is, hogy udvarát a ko-
rabeli legmodernebb udvarnak ismert wolferrbütteli rerrdtartása alapján
szervezze. Nem csodálhatjuk tehát, hogy az udvari könyvtár, a nevelők,
az udvari prédikátor jelenléte mellett a nyomda, illetve a protestáns isko-
la alapítására is gorrdot fordított. Az a teológiai ismeretha|maz, amelyet a
ma a güssingi ferences rendházban őriznek, pontosan mutatja azt a mo-
dernséget és naprakészséget, amivel ezek a nyugat_magyarországi udva-
rok a tőlük nyugatabbra és délebbre (Itália) Iévő területek szellemi köz-
pontjaihoz kötődtek. Az udvarokba települő prédikátorok korszerű kézi-
könyvtárat tudhattak maguk mögött állónak akkor, amikor hitbéli vitáikat
folytatták. Feltűrrő az is, hogy a Karinthiából és Stájerországból elüldözött
protestáns értelmiségiek - mielőtt az északabbra lévő városokban (Sop-
ron, majd Ruszt), illetve Németországban letelepültek -, megpihentek
ezekben az udvarokban. A ma is meglévő körryvek kéziratos bejegyzései
számos exuláns nevét őrizték meg számunkra.

'za Eddigi legteljesebb kotológuso: Tobernigg, Theodor oFM: Stondort Kotolog der Bibliothek
in Güssing. Gi'issing, '1972. Monuskript.
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Közelebb lépve azonban a Bánffy udvar és Lendva XYI. századi könyv-
tári kultúrájához,2s biztonsággal állíthatjuk, hogy a főúr, lelkészei, az iskola
tanítói, illetve az udvar környezetében élt nemesek is birtokoltak könyve-
ket. Az itt megjelerrt könyvek szerzői áItal idézett könyvek, a filológus szak-

emberek által feltárt forrásaik (Tőke Fererrc Spira históriájának forrásait
bőven elemezték) feltehetően megvoltak nekik vagy az udvari kÓnyvtár-
ban. Közvetlen forrásul szolgáIhatnak Beythe István és fia, András köny-
vei, azok kézírásos bejegyzései. A güssirrgi ferences könyvtárbarr őrzött
gyűjtemény könyveinek krÍtikai leírása, a könyvanyag elemzése 2002_2003-
ban lát napvilágot. A Beythe családnak közel 500 műben szerepel bejegy-
zése. Nehéz azonban meghatározni azt a módszert, amellyel ebből az anyag-
ból kiválaszthatóak azok a kcinyvek, amelyek feltehetőerr már Beythe Istvá-

rréi voltak 1559 és 1574közotI, amikor Lendván tartózkodott. (A bejegyzé-
sek csak elvétve datáltak.) Az első ilyen kérdés az,Ilogy vajon a csak Beythe
András bejegyzéseit tartalrnazó kötetek a vizsgálandó körbe vonhatóak-e?
Elvileg kaphatott olyan könyvet apjától, amelybe aZ apa nem írta be a ne-
vét, és már hosszú ideje birtokában volt. Mindössze kettő olyan könyvről
tudunk, amelyik ugyanabban a kiadásban maradt fenrr Beythe István, illet-
ve a másik példány Beythe András bejegyzéssel.

Azt morrdhatnárrk' Irogy a körryvek megjelenési éve orientálhat ben-
nünket, bár magátóI értetődő, hogy egy könyvet annak megjelenése után
bármikor megvehetünk. Mégis feltűrrően sok régi könyve Volt Beythe ISt_

vánnak és Andrásnak is. Csak az antik szerzők kiadásait tekintve: IStVán-

nak ismerünk 15 ilyen könyvét, Arrdrásrrak 25-öt. E negyven könyv közül4
jelent rneg 1520 után. F'z az arány azt is sugallhatrrá, hogy már István is
örökölte, vagy valamelyik feloszlatott szerzetesi közösség könyvtárának
maradványakérit ajárrdékba kapta a tertilet főurától(?). Példa éppen van aZ

esetre: a németújvári ágostonosok kolostorának több kötete Batthyány Bol-
dizsár ajárrdékaként került az ottani protestáns iskolába, majd a ference-
seklrez, és maradt rártk az említett bibliotékában. A feltevésnek ellentmon-
dó adatok azonban az olyanok, hogy Beythe István egyik Vergilius_kötetét
1586-barr vette, egy másikat 1587-ben. Arrdrás egy Martialisát (megjelent

151O-ben) 1582-ben Vett, egy 1483-ban és 1485-ben megjelent Horatius-ovi-
dius kolligátumot 15B6-barr Németújváron szerzett, egy ugyancsak ősnyom-
tatvány Lucianus-ovidius kolligátumot pedig 1592-ben. Hasonló kérdések

25 cf. Tontolics Bélo: Lendvo kulturólis emlékei o 16. szőzod mósodik feléből. Kulturne zno-
menitosti Lendove v drugi polovici 16. stoletjo. Zoloegerszeg, 1988.
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természetesen ugyanígy felvethetőek, bármely tematikus cSoportot v áLaszt-
juk is. Azt tudjuk mondani, hogy Beythe István a helvét szellemű könyveit
(8 ilyen művet ismerünk) idősebb korában vette volna, és a 21 evangélikus
teológiai munkát korábban. A sok régebbi könyv (a XV-XVI. század fordu-
lóján megjelentekre gondolunk) zavarba ejtően sok a filozófiai, illetve a
humanista filológiai témájúak között is, ugyarrígy nem protestáns teológiai
traktátus is főkérrt a reforrnációtmegelőző időkből származó kiadásban volt
meg mindkettőjüknek.

A találgatás, illetve valószínűsítés helyett rátérnék rréhárry konkrét da-
rabra, amelyek a lendvai, illetve a németújvári szellemi életre, könyves
kapcsolatokra jellemzőek. Mindkét Beythe gyakorta említi bejegyzéseiben
barátait, társait. ''Sum Stepharri Beythe et amocoIum'', ,,Andreae Beythe et
Fratrum Christianorum''. Ha nem lennénk óvatosak, akár egy lendvai olvasó-
körről is beszélhetnénk az ilyerr bejegyzések kapcsátt.26 A körrryék közne-
mességének nevei bukkannak fel a bejegyzésekben, akik könyvet adnak a
Beythéknek, vagy akitől ők könyveket vásárolnak: Christophorus Kraleczky,
Casparus Dragonus (Sárkány Gáspár?), Horváth Boldizsár, vagy Szabó Arrd-
rás cubicularius. Lendvát illetően talárr a legérdekesebb bejegyés egy )'495-
ös Cicero-kiadásban maradt fenrr, amely szerint a könyvet Beythe Istvárr
Tőke Ferenctől kapta. Egy másik antik szerző, Martialis műveit pedig Tőke
ozvegyétől vette meg az udvari prédikátor.

A vórosi polgórsóg olvosmónyoi Nyugot-Mogyororszőgon

Forrásfeltáró murrkárrk Szegeden kezdettől fogva az olyarr dokumerrtu_
mok feltárására irányult, amelyek a könyvek bÍrtoklásáról, olvasásáról jegy-
zékszerűen íródtak.27 Nem jelenti ez azt, hogy nem figyeltünk a nem jegy-
zékszerű forrásokra, vagy azokat ne regisztráltuk volna.28 Mostani elemzé_
sünk szempontjából azonban alapvetően a könyvjegyzékek bemutatását
tarjuk fontosabbnak. Hangsúlyoznunk kell azt a sajrrálatos térryt, hogy a

26 Monok lswón: ,Libri in publico librorio exules scholostici". Kísérlet egy fejléc értelmezésé-
re, ovogy o vórosi közösségi könyvtórok kiolokulósóról Mogyororszógon' ln: Tornoi Andor-
emlékkönyv. Szerk. Kecskeméti Góbor. Bp., 1996. 181_187.
27 Könyv1egyzéknek nevezünk minden olyon feljegyzést, omely legolóbb 5 különböző tételt
említ, s ezeknek o tételeknek legolóbb o könyv mivoltuk kiderül. Cf. KtF l. pog. X'
'z8 GRÜLL 1997. Ezeket oloposon kioknózvo szÚletett meg. ADATTÁR 1B/1_2. minden ilyen
opró odotot is közöl.
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magyarországi mezővárosokból általában is kevés olyan dokumentum
maradt ránk, amelyek az olvasási szokásokról, vagy az olvasás tartalmáról
tájékoztatva, Lerrdváról pedig semmi ilyet rrem ismerünk.

E területről a következő helyiségekből maradtak ránk konyvösszeírások
(1535-1720): Borsmonostor (1), Csanak (1), Fertőszéleskút (1), Fraknó (2),

Kabold (1), Kismarton (2), Kőszeg (24), Németújvár (5), Nezsidér (2),Pá|í
(i)' Pátfalu (1), Ruszt (34), Sopron (142).

Kialakított tipológiánk szerint az össszesen 2I7 jegyzékből 3 katalógus
(1614Kőszeg, a város tanácsának könyvei; 1651-1656 Németújvár, Batthyá-
ny-könyvtár; XVIII. század eleje Fraknó,Eszterházy-könfiár);r9 3 a felsőbb
hatóság elrendelte leltár alkalmával készült (a kőszegi katolikus plébánia
javai 153S-ben' a Veszprémi püspökség soproni házában (1571) és a sopro-
ni Szent Lélek templomban (1608) őrzott'irrgóságoknak jegyzéke);30 5 könyv-
vásárláskor készített jegyzék, vagy számla (1571-1588 Batthyány Boldizsár,
165I_1652 Batthyány Kristóf és Pál számára vett kötetek, 1665-1669 Lang
Mátyás beszerzései a soproni evarrgélikus gyülekezet könyvtára számára,
és tulajdorrképpen ide sorolható az az 1619-ből vaLó jegyzék, amelyben
Eberhardt Getzner strassbourgi könyvkereskedő felrnérte Daniel Gruber
kismartoni könyvtárát, s feltehetően meg is vette a gyűjteményt (1619), to-
vábbá az a jegyzék' amelyet a németújvári ferencesek állítottak össze Bat_

thyány Ádámnak a számukra szükséges, és később megkapott könyvek_
ről.)31 Egy Sopronban előkerült jegyzék a tübingeni Ungnad-Truber-nyom-
da kiadvárryairól pedig jól bizonyítja, hogy a térség kereskedői érdekeltek
voltak a szlovén és horvát reformáció nyomtatott termékeinek terjesztésé-
ben.32

A 2I7 -ből 208 jegyzékszerű összeírás hagyatéki inventáriumban maradt
fenn, s ez megfelel nem csak az egyéb magyarországi, de az európai váro-
sok forráshelyzetének.

A Nyugat-Magyarországról előkerült olyan hagyatéki leltárak, amelyek-

,9 KtF Vl. 21. (ADATTÁR 18/2.34_39.), KtF l. g2.(ADATTÁR ]1. 268_278.), KtF lll. 146'
(ADATTÁR 18/2' 162_181.)
30 KtF Vl. 1. (ADAIIÁR 18/2.31.), KtF Vl. 5. (ADATTÁR 11. 68.), KtF Vl' 13. (ADATTÁR 18/1.'l5.)
31 KtF l. 30. (ADATTÁR 11.389_435.), KtF l. 87'(ADATTÁR 11.279_28'|.), ADATTÁR 18/1.
479_536., KtF ll.4. (ADATTÁR 1B/2. 185-189.)
32 cf. F. Dedic: Verbreitung und Vernichtung evongelischen Schrifttums im Zeitolter der
Reformotion und Gegenreformotion. Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, 57(1938) 433-458.;
GrÜll, T|bor_Monok, lstvón: Der Kotolog der Ungnod_Truber Druckerei in Uroch (Tübingen) im
Bestond des Stodtorchivs von Sopron (odenburg) in Ungorn. WolfenbÜtteler Notizen zur
Buchgeschichte. -1992. 

7 7 -81.
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ben könyvjegyzéket találtunk, elégséges alapot szolgáltatnak arra, hogy az
egyes városok polgárainak olvasmányanyagát összehasonlítsuk. Összeha-
sonlításként néhány adat az ország más terüIeteiről: Beszterce: 79; Kolozs-
vár: 32; Nagyszeben: 84; Brassó 50; Segesvár: 50; Kassa: 69; Lőcse: 77;
Besztercebánya: 113; Körmöcbánya: 32; Selmecbánya: 73.33

Az említett könyvjegyzékek egyes tételeinek feloldása, tárgyszavazása
után lehetőség lesz majd egy nagyon impozáns statisztikai elemzést adni
arról, hogy a vizsgált városok olvasmányműveItsége például a
konfesszionális együvé tartozás ellenére mennyire más' vagy éppen ezért
mennyiben hasonló. Lesznek külörrbségek természetesell aZ olyan váro-
sok esetében, mint Kolozsvár, KaSSa, vagy éppen Kőszeg, hiszen e városok
lakosságának vallási összetétele nem olyan egyszínű, mint mondjuk Besz-

terce, Lőcse, Selmecbánya Vagy Sopron esetében.

Valóban. Az elsőként említett három város hagyatéki jegyzékeiben - a
tulajdonos foglalkozásától tulajdonképpen függetlerrül - gyakrabban ott

találjuk a más konfesszióhoz tarIozó szerzők murrkáit, illetve az olyan szel-
lemi áramlatok képviselőiéit, amelyek a toleráns, a más vallással való meg_

békélést célzó teológiai nézeteket vallották. A szász filippizmus, az iré-
nizmus, vagy éppen a pietizmus neves szerzői - a könyvjegyzékek szerint
- a Vegyes lakosságú városokban gyakrabban vannak jelen.3a Természetes-
nek mondhatjuk ezt első reakciónkkal.

Jól látszik, hogy ha aZ egyes szerzők gyakoriságát tekintve más-más
sorrendet tudurrk felállítani, Sopron, Ruszt, Lőcse, a bányavárosok, Besz-
terce, Brassó és Nagyszeben is a luteránus ortodoxia biztos támaszai le-
hettek. Sopronban Luther, Philipp Kegelius, Johannes Habermann, Conrad
Dietericus, majd meglepetésre Johann Arndt a sorrend, de rögtön ezután
Johann Spangenberg következik, s az első tízbe csak nehezen fér bele
Melanchthon.3s Ruszton Luther, Spangenberg, Selneccer, Aegidius Hun-
nius, Kegelius és Simon Pauli sorrend állítható fel' A lőcsei anyagban is
egyértelmű a nem filippista wittenbergi teológusok túlsúlya, igaz, Johann
Arrrdt ott is gyakran szerepel. A kései jegyzékeken azonban nem sűrű-

33 cf. ADATTÁR 15., ADATIÁR 1612.
3a Monok lstvón: ortodoxio és humonitós' lskolokultúro, 199619.28_33.; Uő.: Lutherische
orthodoxie, sőchsischer Philippismus und lrenismus im Lesestoffe des lutherischen Bürgertums
in Ungorn. ln: Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschlond, die böhmischen Lönder und dos
Korpotenbecken im 16' und 18. Johrhundert. Hrsg. von lstvón Monok, Péter Ötvös. Szeged,
1998, Scriptum Rt. 71-80.
35 GRÜLL -l997. részletes, művekig elmenő stotisztikót od.
36 ADATTÁR fi /2. 227 _326.
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södnek a pietista szerzők előfordulásai.36 A bányavárosok esetében is az
említett nevek szerepelnek első helyen, de ott a korai pietizmus jeles

alakja nem Íordul e|ő.3? Az erdélyi szászvárosok lakossága is - s Gustav

Gündisch ezt nagyon ki is emeli tanulmányaiban38 - a Luthert híven köve-
tőket' s az óvatosatr változókat kedveli.

Ehhez a képhez hozzátartozik az is, hogy a református egyházkerüIe-

tekben, főkérrt a Tiszán inneni és az erdélyi kerületekben Melanchthonnak
és tanítványainak a jegyzékek tanulsága szerint is nagy kultusza Van' s
természetesnek mondh ató a századforduló heidelbergi irénikus gondolko-
dóinak a jelenléte is.39 Már a gondos statisztika is figyelmeztet persze, hogy
a most jellemzett evangélikus városokból előkerült jegyzékek tulajdonosai
közcjtt viszonylag kevés a lelkész, a tanár. E réteg a református tulajdonosú
jegyzékek esetén előíordulási arányaibarr jobban képviselteti magát. Még-

is maradrrak olyarr kérdőjelek, amelyek a könyvjegyzékekbóI készített sta-

tisztika tanulságainak érvényességét vitatják.

Gustav Gürrdisclr többször hivatkozott kotetében kiadja Matthias Schiff-
baumer superintendensnek az áItala, possessorbejegyzések alapján
rekonstruált könyvtárkatalógusát. E katalógusban a filippista szerzők je

lentős arányban vannak jelen. Soha nem találkoztunk olyan erdélyi
luteránus hagyatéki leltárral, amelyben ilyen mértékben ez így lett vol-
na. Kivétel? Az ortodox erdélyi luteránus egyház mindenesetre őt válasz-
totta pLispcikének.

De hogy mostani konferenciánk témájához közelebbi példát mondjak:

lrol van David Chytraeus, aki i568-1569 fordulójárr Alsó-Ausztria és Stájer-

ország reformátora volt' s Agendát is írt ezen egyházaknak?ao Kőszegen
gyakrarr előfordul, rnint ahogy a filippisták is. De Ruszton soha, Sopronban

37 Viliom Öiöo;: Bónyovórosoink olvosmónyműveltsége o XVl_XVlll. szózodbon. Szeged, 1994.

/olvosmónytörténeti Dolgozotok lV./
38 cf' Gündisch, Gustov: Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sochsen. Ausgewöhlte
Aufsötze und Berichte. Köln_Wien, '1987, Böhlou. /Schriften zur Londeskunde Siebenbürgens.
14./
39 cf. ADATTÁR 14., 

^DA[^R 
rc/2.

a0 A mogyor szokirodolombon Holl Bélo írt összefogloló tonulmónyt erről: Adotok Dovid Chyt-

roeus mogyororszógi vonotkozósoiról. (Beitröge zu den ungorischen Beziehungen von D.

Chytroeus.) Acto Universitotis Szegediensis. Acto Historioe Litterorum Hungoricorum. Tomus
XVlll. Szeged, 1981. 55-63.; cf. Reingrobner, Gustov: Protestonten in Österreich' Geschichte
und Dokumentotion. Wien-Köln_Groz, 1981.; Reingrobne1 Gustov (red.): Evongelisch im
Burgenlond. 200 Johre Tolerontpotent. Ausstellung in der evongelischen Kirche zu Ober-
schÜtzen.21. Moi bis 26. oktober ]98'l. oberschützen, 19B].21 57.; illetve: Potoky Lószló:
Az őrségi reformótus egyhózmegye története. Bp., 1992, Szobod Tér Kiodó.
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ritkárr, s a felvidéki városokban is csak véletlenszerűen. Míg a rostocki egye-
tem, antrak professzorai, Chytraeus és a magyarországi evangélikus egy_

ház kapcsolata más források alapjárr sokkal élénkebbnek tételezhető fel,
könyqegyzékeirrk hallgatnak e kapcsolatról.

A városi polgárság olvasmányairól összegzésként elmorrdhatjuk, hogy a

ruszti és a soproni orthodox lutheranizmus mellett Kőszegen a protestan_

tizmusnak lényegeserr több szellerni áramlatával találkozhatunk, elsősor-
ban is a szász filippizmus és a heidelbergi irénizmus képviselőivel. A XVII.
század folyamán a soproni könyvarryag gazdagodása a világibb témakörök
irányába tolódott el, a könyvtárak nagyobbak lettek, tematikailag heterogé-
rrebbekké váItak. Ruszton ez a tartalmi gyarapodás, nyilván arryagi okok-
ból, nem következett be.

Kőszegerr a könyvanyag a XVII. század végére elveszítette frissességét.
Természetes módon több ugyan a hungaricum, ez azonban csak a század-
elő élérik teológiai, vallási csatározásainak emlékét őrizte, s a könyvanyag
konzervatíwá vált.

A katolikus szerzők jelenléte _ kivéve rréhány katolikus hagyatékot -
csak jelképes, illetve azok a rnűvek voltak jelen a bibliotékák polcain, amik-
kel a protestáns szerzők vitába szálltak.

A forrásainkban jelzett egyes körryvtételek azonosítása után elkészíten-
dő statisztika minden bizonnyal pontosabbarr fogja bemutatni mindazokat
a jelenségeket, amelyeket az előbbiekben érintettünk' Mégis szükséges-
nek láttuk az általurrk fontosnak vélt tenderrciákat a könyvjegyzékek első
olvasata után is rögzíterri.

Előadásom végérr megismétlem: az a sajnálatos helyzet, amelyet Lendva
korabeli olvasmány'történeti forrásainak hiárrya jelerrt, r'rem jelenti egyben azt
is, hogy a város és a főúri udvar XVI-XVII. századi műveltségérrek megítélése-

kor semmilyen kiinduló pontutrk trincsetr: a nyugat-magyarországi terület álta-

lános jellemzésével talán adalékkal szolgálhatunk ennek a hiánynak az eltün-
tetéséhez.

Röuidítv e idézett forr ó.skózlemény ek :

ADATTÁR rl-19.
Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. Soro-

zatszerkesztő Keseríí Bálint, Balázs Mihály
l1. A magyar könyvkultúra múltiából. Iványi Béla cikkei és gyűjtése.

Sajtó alá rerrd., függelék: Herner János, Monok István. Szeged, 19B3. 645 p.

l2. A Dernschwam-könyvtár. Egy magya}'országi humanista könyvjegy-



zéke. Kísérőtanulmánnyal közreadja: Berlász Jenő. Sajtó alá rend., mu-

tató: Keveházi Katalirr, Monok István' Munkatárs: Varga András. Szeged,

1984.343 p.

l2/2. A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) Gulyás Pál olvasatában.

Szerk. Monok István. Bev. Ötvös Péter. Bibliográfia: Varga András. Szeged,

1992.281 p.

I2/3. A Dudith-könyvtár. Részleges rekonstrukció. Összeáll. és az e|ő-

szótírIa: Jankovics József., Morrok István. Szeged, 1993.207 p.

13. Magyarországi magánkörryvtárak I. (1533_1657). SajtÓ alá rend. Var_

ga András. Bp.-Szeged, 1986. IX, 259 p.

l3/2. Magyarországi magánkönyvtárak II. (1580-1721). Sajtó alá rend.

Farkas Gábor, Katona Tünde, Latzkovits Miklós, Varga András. Szerk. Monok
István. Szeged, 1992. vil, 329 p.

13 / 3. Magyarországi magánkönyvtárak III. Besztercebánya, Körmöcbá-
nya, Selmecbánya. (Előkészületben, sajtó alá rendezi Viliam Öiöaj, Monok
István, Németh Noémi)

13 / 4. Magy ar or szági magánkönyvtárak IV. Pótlások. (tervben)

14. Partiumi körryvesház ak 1623 _1'7 30. (Sárospatak, Debrecen, Szatmár,

Nagybánya, ZiIaI^t). Sajtó alá rerrd. Fekete Csaba, Ku]csár György' Monok
István, Varga András. A kötetet és a mutatókat Összeáll. Monok István, Var-

ga András. Bp.-Szeged, 1988. 588 p.

15. Kassa város olvasmárryai 1562-1731. Sajtó alá rend. Gácsi Hedvig,
Farkas Gábor, Keveházi Katalirr, Lázár István Dávid, Monok István, Né-

meth Noémi. Mutató: Farkas Gábor, Varga Arrdrás. Szerk. Monok István.

Szeged, 1990. XII, 226 p.

16lr. Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi

könyvtár története és állományának rekonstrukciója (I579_1604). Szerk.

Monok István. Szeged' L99I.I7I p.

16 / 2. Erdélyi kcinyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed,

Szászváros, Székelyudvarhely. Jakó Zsigmorrd arryaggyűjtésének felhaszná-

lásával sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Tonk Sándor. Mutató:

Farkas Gábor, Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1991. X, 246 p.

1613. Erdélyi könyvesházak III. 1563_1757. A Bethlerr család és környe-
zete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki család és környezete. Vegyes

források. Sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Varga András. Szerk.
Monok István. Szeged, 1994. Í1995) XVI, 375 p.

16 / 4. Er déIyi könyvesházak IV. Csíksomlyó. [előkészületben)
16/5. Erdélyi körryvesházak Y. Beszterce, Brassó' Nagyszeben, Seges-
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vár. (előkészületben)
17/l. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. Kassa, Pozsony, Sáros-

patak, Túróc, Ungvár. Sajtó alá rend. Farkas Gábor, Monok István, Pozsár
Annamária, Varga András. Szerk. Monok István, Varga András. Szeged, 1990.

330 p.

17 / 2. Magy arországi j ezsuita kcinyvtárak 1 71 1 -ig. II. Nagyszombat 16 32-
1690. Sajtó alá rend. Farkas Gábor Farkas. Szeged, 1997. (Fejezetek az Eöt-

vös Lóránd Tudományegyetem történetébőI 18.) 3B1 p.

18/l. Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg) 1535-1721. Hrsg.

von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József Lász|ó Kovács, István Monok,
Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Red. von István Monok, Péter Ötvös, Harald
Prickler. Szeged, 1994. (Burgenlándische Forschungen. Sonderband XIII.)

XI, 578 p.

l8/2. Lesestoffe in Westungarn II. Forclrtenstein (Fraknó), Eisenstadt
(Kismarton), Güns (Kőszeg), Rust (Ruszt). Hrsg von Tibor Grüll, Katalin
Keveházi' Károly Kokas, Istvárr Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler. Sze-
ged, 1996' (Burgerrlándische Forschungen. Sonderband XV.) 312 p.

1911. Katolikus intézményi kÓnyvtárak Magyarországon 1526_1'7 26. Saj-

tó alá rerrd. Zvara Edina. Szerk. Monok Istvárr. Szeged, 200I. 499 p.

1912. Protestáns intézményi könyvtárak. Sajtó alá rend. Monok István'

oláh RÓbert, Simon Melirrda. Szerk. Mor'rok István. (előkészületben)

19 / 3. InIézményi körryvtárak Magyarországon. Kiegészítő kötet. Szerk.
Monok István. (előkészületben)

20. Ktrmulatív index a 11-20. kötetekhez. (tervben)

KtF I-XI.
Könyvtártörténeti Füzetek. Sorozatszerkesztő Monok István
I. Magángyűjtemények Magyarországon 1 551 -1721. Könyvjegyzékek bib-

liográfiája. Összeáll. Font Zsuzsanna, Herner János, Kokas Károly, Monok
István. Szerk. Monok István. Szeged, i981. XXx, 279 p.

II. Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon ]'555-17 2l. Könyvjegy-
zékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Keveházi Katalin, Kokas Kár-

oly, Monok István segítségével Bariska István, Kovács József. László, Ötvös
Péter, Tirnitz JőzseÍ. Szerk. Monok István. Szeged, 1982. XVIII, 161 p.

III. Magángyűjtemények Magyaror szágon I545-I7 2I. Könyvjegyzékek
bibliográfiája. Összeáil. Herner János, Monok István. Szeged, 1983. )il, 171 p.

IV. Magárrgyűjtemérryek a királyi Magyarországon és az ErdéIyi fejede-
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lemségben 1533-772I. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Forrt Zsu-
zsa, Herner János, Katona Türrde, Keveházi Katalin, Kiss Éva' Kokas Ká-
roly, Latzkovits Miklós, Monok István, Rideg László, Varga András. Szerk.
Herner János, Monok Istvárr. Szeged, 19B5. XVII, 190 p.

V. Magyarországi magángyűjtemények 156I_17 21. Könyvjegyzékek bib_
liográfiája. Összeál]. Farkas Gábor, Gácsi Hedvig, Katona Tünde, Keveházi
Katalin' Latzkovits Miklós, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok
István. Szeged, 1989. XIII' 149 p.

VI. Intézményi gyűjtemények )'535 _I7 2]'. Könyvjegyzékek bibliográfiá-
ja. Összeáll. Farkas Gábor, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok
István. Szeged, 1989. XIX, 146 p.

VII. Intézményi és magángyűjtemények Magyarországon 1'722_1750.

Körryvjegyzékekbibliográfiája. osszeálI. MonokIstván, VargaAndrás. Szerk.
Monok István. Szeged, 1990. XIV, 159 p.

VIII. Intézmérryi és magárrgyűjtemények Magyarorsz ágot'l I552-I7 50.
Körryvjegyzékek bibliográfiája. ÖsszeáIl. Monok István, Zvara Edina. Szerk.
Monok István. Szeged, 1997. XIII, l75 p.

IX' Intézményi és magángyűjtemények Magyarországon 1551-1750.
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Vilam Cicaj, Monok István, Zvara
Edírra. Szerk. Monok Istvárr. Szeged, 2001. X, 240 p.

X. Erdélyi szász inlézmérryi és magángyűjtemérryek 1578_1750. Körryv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István' Ötvös Péter' Verók Attila.
Szerk. Monok István. Szeged, 2001. XI' 257 p.

XI. Intézményi és magángyűjtemények 15B9_1750. Összeáll. Monok Ist-

ván, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001. XVIII, 143 p.
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