,rd

.t

I

:

i

ai An d o r- e m l ék k ö nyh ől,
szerkesztette KECSKEMÉTI GÁBoR,
munkatársak HARGITTAY EMIL, THIMÁR ATTILA'
Bp., t]niversitas Köpyvkiadő, t996, 352l. (Historia Litteraria,
Kü l onlenyomat

a

Ta rtl

2).

av

MoNoK ISTVÁN
,,Libri in publica Libraria exules scholastici"
Kísérletegy feiléc értelmezésére,
agy a v árosi közösségi könyvtá r ak kialakulásáról
Magyarországon

A felsőmagyalországi városok könyves kultÍrrájának kutatása során az egyik legmeglepőbb, ugyanakkor az egyik legnelrezebben értelmezlrető felfedezésiink az volt,
hogy Ifussán, az evangélikus parókián találtunk egy katalógust, amely a Catalogus
Libroru'm Bibliotbeca publica Cassouietsis címet viseli.' Most Besztercebányán
került elénk egy összeínis, arnelynek fgilécétközleményünk címébenisidéztttk: Libi
in publica libraia exules scbolastici.z A I22 tételes jegyzéken a grammatikai és a
retorikai tankönyvek mellett latin és görög klasszikusok, 76. szizadl Biblia-kiadások,
illewe egylúzatyák művei szerepelnek. Valóban olyan kön1vek tehát, amelyek
iskolai lrasználatra valók.
Mindkettő (a kassai és a besztercebínyai) összeírás datálatlan. Írásképtik es a
jegyzékeken szereplő szerző<, kiadások alapján minősítettük az egyiket 1670 körülinek (Kassa), a másikat 16. század véginek (Besztercebánya).'
Mit jelentett a2onban a ,,publica libraria", illewe a ,publica bibliotbeca"
elnevezés a 76_17. szlzadbarf
Semmiképpen sem a mai érteletnben használt ,,nyilvános könywtár''-at. Ennek
története ugyanis az európai nemzeteknél is csak a t8. század közepén kezdődik.
Az angol szakirodalomban előfordul ugyan a ,,public library" elnevezés lrasználata
a firenzei San Marco Könyvtírra4
15. siÍtzadi
egyébként kivételes

-

-_példára,

A

2313 tételes katalógus kiadását és Farkas Gábor értelrrtezésétlítsd: Kassa uárcs
oh,asm.ónyai: 1562_1731, saitó alá rend. GÁCSI Hedvig, FARKAS Gábor, KEVEHÁZI
Katalin, rezft István Dávid, MoNoK Isrván, NÉMETH Noérrri, Szeged, l99o, 115_193
(Adattár xVI-xVI[. száza<Ii szellenri rrrozgalrrraink történetéhez, 1 5).
2 Státny okresny arclrív Banská Bystrica, fond Magistrát l)resta Banske| Bystrice (Állarrri
Járási Levéltír,Besztercebánya, a Vírrosi Tanács iratai), Fasc. 209' Nr. 30.
lrogy n iegyzéket xerox-trrásolatban elküldte nekünk. Több
3 Vilianr Göainak köszönönr,
szakértővel való rrregbeszélés után írllítlratiuk,lrogy a iegyzéket 16. századi kéz írÍa'
4 Bertlrold Louis ULLMANN, Philip A. SRADLER, Tbe Ptblic Library oJ'Renaissance
Florence: Niccolö Niccoli, Cosimo de ' Medici and tbe libratv of San Marco, Pldova, 1972
(Medievo e Utrranesitrro, l0).
A korban minclenképpen egyedtilálló rllódon, 7444-ben
pd utilitaterrr hourinutrl setrrpiternaot''
bizonyos értelerrrben nyilvánossá tett könyvt'ár
sern,pyilvános könyvtár''.
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vonatkoztawa. A franciák már óvatosabbak, s a Francia Forradalom előtti korlátozottan nyilvános könyvtárak_történetét mindig ,,Vers la bibliothéque publique'' című
fejezetben foglaliák össze.) A német könyvtártörténetínis az ,,Öffentliche Bibliothek''
megielölést nem alkalmazza a 18. század előtti idó1ffe, a nagy összefoglalások az
1750-1850 közti időszakot is a ,,Vorformen der Öffentlichen Bibliothek'' cím alatt
század német könyvtár- és olvasmánytörténeti szakirodalma a
tÁrgyaliák.6
^15_17.
a ,,Büclrer u.rd gibliotl'eken zur öffentlichen Nutzen'',8
Bibliothek'',7
,,kommunale

illewe

a

már szűkített értelmű ,,reformatorische Öffentliclrkeit der Bibliotheken'''

kifejezéseket használja. (Természetesen nem vitatjuk azt a tényt, hogy az említendő
magyarországi példákban szerep|ő gyűjtemények túlnyomórészt a reformáció itteni
hatásaként jöttek létre, s fontos azt is hangsúlyozni, hogy a közösségi hasznáItl
könyvtárak gondolata antik előzményekre nregy vissza, s ezeknek a péIdáknak a
felmutatása, kiemelése _q nagy reformátor-nemzedéket megelőzően élt humanista
15
generációk eredménye.

5

6
7

A kérdés klasszikus tanulrrlánya (rrrint oly sok rrrás térrrakörben is) a könywároslevéltáros
Jean RoTT tollából sártrrazik: Sorrces et grand* lignes de l'bistoire des bibliotbéques
ptlbti.c1trcs de Strasbourg détnlita en 187o, Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et
d'histoire, 1'5Q97I), 145_180. A gazdag szakirodalotrr legújabb összefoglalása: Louis
DESGRÁVES, Ven la bibliotbéque ptlblique = Histoire des bibliotbéques frangaises sotls
l'Ancicn Régitn.e: 153o-1789 sous la dir. de ClaudeJOLLY' Paris, 1988' 39I_395.
Yö. Vorfonnen der Öffentltchen Bibliotbek, zusallrtr)engestellt und eingeleitet von Peter
VoDosEK, \riesbaden, 1978 (Beitráge zunt Büchereiwesen, Reihe B, Quellen undTexte,
Heft 6); Volfgang THAUER, Peter VoDoSEK, Gescbicbte der ÖÍÍentlicben Bíicberei in
Deu'tscbland,2., erweiterte Auflage, lÜ(/iesbaden, 1990, 1'. Kapitel, 11-29.
Bernd MCELLER, Die Anfringe konrnunaler Bibliotbeken in Deutscbland = Studien zu.m
südtiscben Biwungstuesen des spciten Mittelaltes u'nd derfiiben Neu.zeit: Bericbt iiber
Kolloquien derKorn nission zurErforccbungderKulturda Spdtmittelalten 1878 bis 19{31,

hrsg. von Bernd M(ELLER, Hans PATZE, I(arl STACKMANN, red. von Ludger
GRENZMANN, Göttingen, L983, l3GL51 (Abhandlungen der Akadernie der

8

\fissensclraften in Göttingen, Philologisch_Historische Klasse, Dritte Folge, Nr. 137).
Klaus SCHREINER, Biicber, Bibliotbekn u.nd .Gem.einer Nutzen. irn Sptitmittelaltar und
in der Fiibnetlzeit: Geistq- u'nd SozÍalgescbicbtlicbe Beitrcige zu.r Frage der ,rrttlitas
librcnun., Bibliothek und tü(/issenschaft, 9097r, 202-249; lÜí'emer ARNOLD,

Rasbibliotbekn: ÖlfentlicblaeitundóffentlícberNutzen- Die ErfoncbungderBucb'und
Bibliotbeksgacbicbtein Detlscbland, hrsg. von \Ü7'erner ARNOLD, lfolfgang DITTRICH'

9

Bemhard ZELLER, \Tiesbaden, 1987, 396-397
Rainer 'ü7OHLFEII, Refonnatoriscbe Öffentlicbkvit = Literatrlr u'nd Laienbildung hn
Spdhnittelalter und in der Refonnatiovrszeit: Sytnpsion |Volfenbiittel 198í, hrsg' von
Ludger GRENZMÁNN, Karl STACKMANN, shlttgart, L9u, 4l-52 (Gerrnanistische

L0

Syrrrposien, Berichtsbánde, 5).
l_adislaus BUzAs könyvtáÍtörténete

.

szelrrpontból nern igaán példaértékű,hiszen ő a nyilvános használatú könyvtárak
Kirchen-,
und
Protestantischen
stadt-,
szűkíti:
az
fejezetre
történetét
5.
,'Die
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_

Derrtscbe

Bibliotbebgacbicbte der Netlzeit: 15oL

/8O4 \Tiesbaden, 1976 (Elernente des Buch- und Bibliothekswesens, Bd. 2)

e

Schulbibliotheken'' (63-79). Teszi ezt annak ellenére, hogy a korszak könyvtártörténetírásának alapkönyvében a 3. feiezrt círue (ntár 1938-ban): ,'Die 'Öffentlichkeit der

16' századi példákra visszamenően a német tönénetínís és jogtörténet az

,,Öffentlichkeit'' fogalmát a következőképpen

határozza meg:

''.'.

die "publica utilitas",

den 'Öffentliclren Ntrtzen. den alle Glieder einer Gnrppe, Gemeinsclraft, Stadt etc.

miteinander teilen, im Gegensatz zu dem Nutzen, den die einzelnen je für siclr und
nicht mit allem anderen gemein haben (singulonrm utilitas). 'Öffentlich- ... ist alles,
was sich 'auf die gemeinsame Volrlfahrt (ad statuum communem) aller Bürger in
geistlicher und weltlicher Hinsicht bezieht". 1 I
A közös használatú könyvtárak történetéróll szólva látnunk kell, hogy az
olvasmányműveltség ku'tatása meglraladja a szűkebb értelemben vett könyvtártörténet-írás kompetenciá ját.'" A ,,bibliotbecapublica" annak a sornak a végénáll, amely
a ,,res publica emenderldá''-va| kezdődik, s az ,,educatio publicá"-val folytatódik.
Sem idó'beli, sem művelődéstörténeti összefuggésrendszerébó1 nem ragadható ki
tehát a kérdésvizsgál^ta'
Bizonyos értelemben a főúri udvaroknak rnint művelődésszervező intézményeknek s ezek könyvtírainak mint az udvarhoz tartozók előtt nyitott gyűjteményeknek
az előtörténeÍéhez tartozik az a már Senecánál fellellrető, s a 1 5. századi lrumanisták
körében népszerű gondolat, miszerint a túlzottan nagy és mások eIő1 elzárt magánkönyvtárak léte bírálat alá veendő.lJ Az alexandriai könyvtárra vonatkozó kritikáját
Francesco Petrarca is idézi, amikor kifogásolja korának a kön1veket feleslegesen
birtoklóit.la Senecán és Petrarcán kíviil is számos tudós értekezett lrasonló értelemben. Köziiltik itt egyetlenként a 16_17. szlzadi Magya,rországon is elterjedt olvasmánynak mondlrató Guillrelmus Peraldus pé|dáját említjük. A dominikánus szerzetességbó1 a lyoni ptispöki székbe emelkedett teológus Summa uirtutum ac uitiorum
című művének lratodik fejezetében Szent Hieronymusra lrivatkozva ezt iia
',Ha.beant
qui talunt ueteres libros, tvl in mernbranis purpureis auto argerltoque descriptos,
uel
uncialibus ut utlgo aiurxt litteris, onera magis @carata quam codices, durnmodo mibi
meisque permittarú pauperes babere scbedulas, et 1ror1 tam pulcbros codices, quam
emendatos".t>

Ezek a gondolatok a 16. századi államelméleti mÍívekben is helyet kaptak, mint
fontos, az uralkodók, illetve a főnemesség számára nem ellranyagollrató kérdések.
Egészen odáig menően, lrogy a százld közepén már megkülönböztették a ,1tobilitas
Bibliothek unter dent EinfluB vour Humanisnrus und Refornration" (Heinrich KRAMM,

Deu'tscbe Bibliotbeken unter detn EinfluJ3 totn Hu'manismts u'nd ReÍonnation: Eín Beitrag

ztr

deutscben BiWungsgescbicbte, Leipzig, 1938, I83-2Or.
da nodemen StaatsfugriÍÍes, Abhandlungen der
geistes- und sozialwissenschaftliclren Klasse der Akadenrie der \ílissenschaften und der
Literatur in Mainz, 1968, Nr. 9, 403415; vö. rrrég Lucian HÖLSCHER, Öffentlicbkeit -cescbicbtlicbe Grundbegriffe, Bd. 4, StuttgaÍt, 1978, 43|.
12 Egyre inkább bebizonyosul, Irogy ,'könyvtírtörténet-írás'', trrint elkülönült és (főként)
l>eúrkőzó szaklrra
bárrrriféle ,,szakrrrai'' erőltetés ellenére
netll létezik.
13 ,,Vitiosurn est ubique'quod niutium est"
Seneca: De tranqtdllitate animi,), 4-7;
Seneca: Qistola ad Lucilium 1,2.
,distringit libromr nrultitudo"
t4 Franciscus PETMRCFil, De .rcntediis tr.tiusqucforttnte librt il, Lugduni, 1585, 177-Ig4.
l5 Antverpir, 1567. Tractatus'6: De superbia librcnnn.
11

Volfgang MÁGER, Zur Entstcbtlng

_

-

-

-
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gerrcris"-t és a ,,rtobilitas literatá"-t,16 és megfogalmaztÍtk azÍ is, lrogy nem akkor
ptrblicá''-t, ln puszuín onmaguk lesznek képzettek és
szo|gálják igazán a
''res
olvasottak, de azzá kell tenni a res publica tagjait is." Ennek eléréséreazonban, mint
Christian Besold mondja, jobb, lra ót is részt vesznek a ,,publica ilrtitutio" életében
és a ,,publica disciplhía'''ittiát villasztiitk neveltetésiiklröz is.18 Könyvtáraikat pedig
nyissák meg egyfajta köz_ó^sségi lrasználat előtt, fogalmazza meg Cyriacus Spangenberg Adekpicgeljében. "/
A lrumanista tudósok nemegyszer nem pusztán elméletileg követelték a könyvÍárak lrasználatba velretőségét, lranem maguk is példát mutattak saját' nagyobb
gyűiteménytik részbeni megnyitásával' A nemzetközi szakirodalom áItalában a
iponlreimi_bencés apátot, .;ol'".'.'.' Tritlremitrst,20 a sÉlestat-i (Sclrlettstadt) Beatus
Rlrenanttstzl és a sankt galleni Joaclrirnus Vadianustll szokta említeni, de számos
más példa is fellrozlrató igazolásul.

ú Vö.

Lturentius HUNFREDUS ffiUMPHREY), optinwtes siue de nobilitate, Basilee, 1559'

326 (,se amris, non literis natos predicant [sc. nobiles]").

t7 Lásd példátrl: Andreas Frisius MoDREVIUS (MoDRzE\7sKI) (Cottt:tnentarionnn de
republica enendanda libri quhqtrc, vol. I, ed. Casiurirus KUMANIECKI, Warszawa,
1953), aki érvelésénekvégérelrelyezi @p. 56_57): ,J'{ulla est igitur corrrpediosor ad
sapientiam perveniendi via, quam lectio librorum tulu sacrorum, tuur etianr a viris eruditis
conscriptonr

ru. "

Disatrcl./As politici sirtgu.lares de infonnatione et coactior?e ...,
Argentorati, 162ó, suruptibus Lazari Zetzneri, p. l6: ,,Ego puto publicarrl disciplinarrl in
sapientia et consensu totius civitatis fundatarl, finnioreln quideru constantiarn habere,
p. 27: ,Juvat et habere publicas bibliothecas ...
quarn ab unius qur judicio pendet"
nulliusque privati ..."
L9 Cyriacus SPANGENBERG, AnderTbeil des Adclspiegels, Schrrralkalden, 1594, fÍ.75v_77v:
Von Bibliothecken oder Librareyen: ,Jtleben wolbestelleten Predigstülen vnd
reclrtschaffen angerichten Sclrulen sind gute Bibliotlreken nicht allein ein schönes
lustiges Kleinodt, sondern auclr ein notwendig stÜlck, daran gar viel gelegen vnd solclrs
auch niclrt wenig zu beförderung vnd erlraltung warer Religion vnd guter Künste nützliclr
vnd dienstlich ist. Denn alle Pfarrherrn, Professores vnd Sclrulnreister des verttrögens
nicht sind das sie alle Patres, Historicos, vnd andere gute Autores für.sich selbst zeugen
rrröclrten, deren sie aber doclr nicl-rt allwege allerding entraten könndn."
zo Lásd például: Klaus ARNoLD, Johan'nes Titben.ius (1462_1510, \ür'ürzburg, I97I,5G73
(Quellen und Forsclrungen zuÍ Gesclrichte des Bistunrs und Hochstifts \üfÍirzburg, Bd.
23): Tritlrerrrius als Büclrersarrrntler und die Bibliothek von Sponheirrr; Roland
BEHRENDT, Tlce Library of Abbot Tritbemils, The Aurerican Benedictine Review,

l8 Clristianus BESOLDUS,

10.J95D,67-a5.

La
Les bunanistes
2L Összefoglalóan: Paul ADAM' L'Htnnan'isme d' Sélestat: ['Ecole
bibliotbéque, 3e. éd., Sélestat, 1973; ez után; Hubert MEYER, Beahts Rbenaruts (de
Sétestat) et sa bibliotbéqrrc, Librariurrr, 19Q97 O, 2l_3I.
22 Bibliotbeca Vadiani: Die Bibliotbck des HtrtnanistenJoacbint ron. Watt rracb detn Katalog
daJosua Kesslerrcn. 1533, unter Mitwirkung von Hans FEHRLIN und Helen THURNHEER
bearb. von Verena SCHENKER-FREI, St. Gallen, L973 (Yadian-Studien, Untersuchungen
und Texte, 9).
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A reformáció előtti városi kön1vtárak, illetőleg a városi tanácsok könyvtárai, s
azok részleges nyilvánossága is a Petrarca uüini lrumanista geneniciók hatásának
tudlrató be' Ilyen lelret a már említett sélestat-i könyvtár
a lramburgi24
^l^p'ta"^,z3
vagy a lipcsei" városi tanácsi gyűjtemény, de fótént a ntirnbergi
példa, ahol az
aLapitÍts,,dem almechtigen Got zu lob vnd ere vnd dem rate der stat vncl dergantzetl
4emqyn 2u nut2' történt.Zo Az említett, már az új szellemet képviselő példák végén
említjük meg, hogy \7ittenbergben ,I5l2-ben, Georg Spalatinazűj egyetemi könywtár
számára a könyveket már ,,pro commutú omt'üuttl utilitale et doctontm et discipulorum rxostr& acadcmire tam posfurtorum quarn presentium" vásáÍoka.27

Vitatlratatlan azonban, lrogy a közösségi használatú könyvtárak történetében a
fordulópontot a reformáció jelenti. A gondolat ugyanis szervesen illeszkedik egyÍészt
az oly sok értelemben megőrzött lrumanista lragyományok sorába, másrészt abba a
gondolatrendszerbe, amely végső soron az egyén megváltásának lelretős égétcéLozza.
Lz immá,r képzettebb lrívő közosség űihjta vallásosság iránti igényétkielégíteni
kívánó, az istentisztelet középpontiába a tanító prédikációt heIyező reformáció
igényelte az egyén szellemi fejlődését lelretővé tevő újfajta intézményrendszerÍ,az
iskolákat és a könyvtárakat is. Azok a fó'ként |ezsuita példák, amelyeket a szakirodalom mint közösségi lrasználatír katolikus g1níjteményeket említ, már a reformáció
eredményeit részben magukévá tevő, okos rendi politika eredményei.28
Lutlrer 15'24 e|ején rnegjelent fellrívísíban
die Ratslrerren aller Stzidten
'n{n
deutsclres Landes'' követeli, lrogy a tanácsok alapítsanak ,,gutte librareyen odder
büclrer lreuser''.29 EzuÍana gyorsan szeweződő úi egyirtáz szibalyzat^iba is bekerült
a könyvtárról való gondoskodás sztikségessége. Jolrannes Bugenhlgen, aki lz
I528-as braunsclrweigi és az 1535-ös pomeíaniai Kirclrenordnung összeállítqa, ez
trtóbbiban következóténtfogalmaz:,,Van librien. Unde sind in den steden in parhen
unde klöstern etlicke librien, dar denne etlicke gr.rde bökere inne sind, welcke
itzunder iemmerlick unde schmelick vörkamen unde vörbrackt werden, dat men dar

2l. jegyzetet, továbbá Franz HARTIü(/'EG, Das Bildttngsangebot in scbbttstadt in
der ztpeiten Hriljte des XV. und int XW. Jabrbttndeft = Literahlr tmd Lai.enbil.dung, i. tn.
(l. 9. sz. iegyzeÍ),215_224.
24 Ericlr ZIMMERMÁNN, Hinricb Munnester mtd die rilteste Hantburger Stadtbibliotbek
23 Lásd a

(1478/81) = Libris et Litterk: Festscbift

voIGT' Ericlt ZIMMERMÁNN, Hanrburg,

25 Gustav

fiir

Henn.antn Tiernann, hrsg. von Chrisrian

|959,

4M9.

\íUSTMANN' Gacbicbte der leipziger Stadtbibliotbek, Bd.

1,

Neuialrrsblátter der

Bibliothek und des Archivs der Stadt Leipzig,2(190ó), t-122.
26 Lásd Johann PETZ, Urkundlicbe Beitrdge ztr Gescbicbte der Bíicbcrvi des Niinlbetger
Rates: 1419-15J8, Mitteilungen des Vereins ftir Geschiclrte der Stadt Ntirnberg, 6(188ó),
138.

27 Maria GROSSMANN, Hurnanisrne in Wittenberg 1485-1511 Nieuwkoop , 1975, IOO-LIZ:
The Growth of a Huutanistic Library.
28 V:rlenciennes: L563; Dole: 1582 stb. Vö. a Louis DESGMVES 5. iegyzetben errrlített

összefoglalásában

szereplő adatokkal'

29 Martin LUTHERS werke, hrsg. von Joachiur Krtrl Friedrich KNAAKE (et alii), \ü7'eitrrarer
Ausgabe, Bd. 15, 1899,48.
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över ock bevelen unde vörordenen wille, dat solcke wol to hope vorsammlet werden,
unde in einer iewelicken stad eine gemeine libe^rie gelrolden werde, vör de parners'
predikers, sclrolmesters und sclrolgesellen etc.'J' 1'531'-bőStrasbourgból maradt ránk
egy dokumentum, amely szerint ,,ein liberi anrichten ... die gemein wár, das die
de szinte valamennyi protestáns várost
armen gelerten siclr daran tiben möclrten"''
vizsgálva sorolhatók a példák.

Ezek a szabí|yzatok, s késótb a német városok .pél'dája szolgált alapul a
magylrországi, többségében német lakosságú evangélikus városoknak, hogy a
maguk tanácsi könyvtárait, iskoláit, illewe ezek gytÍjteményeita városukban volt
szerzetesrendi könyvtárak megtart'ásával, anyaguk szelektálásával, majd gyanpításá-

val létrelrozzák. A gyűjtemények igen gyakran egy-egy parókián voltak elhelyezve,
vagy akkor adták át a parókiának, amikor már kinőtte a városi tanácsi kereteket. A
magyar szakirodalomból is ismerünk példákat. 1535-ben Kőszegen azokat a köny-

veket írták össze, amelyek a parókián, de a város tulajdonában voltak (,jm pfarhoff
geinventiert worden ... ztrr gemeiner Stadt Giins b'ibliotllecklr gehörig'')." Brassóban
az iskola könyvtára volt lnsonló jogi státuszban." A kassai ,,Bibliotheca publica'' is
feltelretően az evangélikus egylráz kezelésében,de a városi közosség lrasználatiíban
álló gyííjteményvolt. Nem gondoljuk természetesen, lrogy valamennyi polgár élt is
ezzel a lelretőséggel, de a városi tanács tag1ai, az iskolák tanárai, az egybáz|emberek
(esetleg a tanulók is) minden bizonnyal.
Idézett fellrívásában Ltttlrer az alapításon és fenntartáson kívül az el|enőrzésÍ is
a tanácsokfe|adatává tette, s eztazel|enőrzőftrnkciót isazegyházzllésaz iskolákkal
közösen gyakorolták.
A tanulmányunk megínísának ürtigyéül szolgáló besztercebányai jegyzék is egy
alkalmával született talán.
m6dg1n kifejezéssel állományrevizió
ilyen ellenőrzf5
- a nyilvános, esetleg az
- megkockáztatnunk azt a feltevést, lrogy
Talán nem túlzás
egyll1z kezelésében álló könyvtár állományából kiválogatták az iskolai lrasználatra
alkalmas kön1rueket, s átadták ő<et az iskolának.
Befejezéstil még néMny megjegyzés: nem gondolom, lrogy ez a tanulmány a
nragyarországi közösségi lrasználatú könyvtárak korai történetének valamennyi
részétérintette. Ellenkező1eg. Meggyőződésem, lrogy könyvtártörténetünknek ez a
30 Abraunsclrweigitlásd: Dica,angeliscbenKircbenordntmgendesXW'Jabrbu'ndetts,ltrsg.
von Euli| SEHLING, 6. Bd., I. Hálfte, Die,VelfLscben Lande, 1. Halbband, Die Fiirsterrrrirner

Wolfenbiittel und Liinebtng ,nit da, Stcidter? Braunscbttvig ntd liineburg, Ttibingen,
|955, 396; a potrterániait Die a,angeliscben Kircbalordt?llngen des XW. Jabrbu'nderts,
lrrsg. von Errril SEHLING, 4. Bd., DasHerzogtum Preutkn, Polen', fuiebetnalspohtiscbett
Landesteile des Kónigreicbs Pret{Set't, Das Herzoghrttl Pommcm, Leipzig, 1911 (reprint:
Kirclrenordnungok könyvtártörténeti szetllpontú feldolgoását lásd:
I97o),336.
-Ezen
Orro RADLACH,
Die Bibliotbeken der etwngeliscbm Kircbe in ibrer rccbtsgescbicbtlicben

Etlt t ic k h t ng Zentr.rlblatt fÜr r Bibliothekswesen, 7z{ú895D, 153-17 3.
-lean ROTT, trz 5. iegyzetl>en i. m, 145.
42 KŐSZIGHY Sánclor, MKsz, 1894,3o2.
33 Julius GROSS, Ztt'r ciltestetl' Gescllicbte der Krorlslóidter Gynn'asialbibliotbeh, Archiv des
t
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része is teljesen kidolgozatlan. Szándékom a figyelem felkeltése volt, mint alrogy
megemlítem, hogy egy majdani könyvtártörténetnek ezzel a témával kapcsolatosan
foglalkoznia kell majd (1) a magánkönyvtárakból való kölcsönzésekkel; (2) azudvai
könyvtárak nyilvánosságával; s (3) azzal a kérdéssel: mit jelentett ténylegesen az ,,Ex
libris ... et amicorun ejus'' possessor-be|egyzés, amelyre példák sokaságát ismerjük
Németújvártól (Beytlre testvérek) I(olozsvárig ( Bethlen Miklós).
Végezetül szeretném újra lrangsírlyozni: a lrazai kön1wes kultúra forrásai nagyobbrészt még feltáratlanok. A közösségi lrasznílatúkönyvtárak esetében is csak
véletlenül felbukkant jegyzékekrő1 tudunk. A kérdéstörténetét
mint ahogy a
- jószerével soha
magyarországi könyvkereskedelem történetét sem
levélrári szinten
senki sem kutatta.
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