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A Mohács utáni két évszázad könyvtár- és olvasmánytörténetének 
forrásai alapvetően levél- és kézirattári dokumentumok 

A mai Magyarország területén található 1750 előtt nyomtatott 
könyvanyag nagyobb hányadában 1750 után került az országba 

így a possessor-bejegyzések és a margináliák kutatása csak 
a levéltári dokumentumok tanulságait kiegészítő forrásanyag lehet. 

A levéltári dokumentumok között kiemelkedő fontosságúak 
a hagyatéki leltárak, tehát a tulajdonos elhunyta utáni ingóság-
összeírások, amelyek egyrészt tájékoztatnak az elhunyt személy 

olvasmányairól, másrészt az egyes könyvtár-részek további 
sorsáról (öröklés) is információkat adnak. 

Amellett, hogy a 16-17. századi Kárpát-medencében az alfabetizáció a társada-
om csupán kis hányadát érintette, az olvasni tudó lakosság szinte a teljes 

könyvkereskedelmi intézményhálózatot nélkülözni kényszerült A néhány ván
dor könyvkereskedő, könyvkötő, illetve könyvterjesztéssel is foglalkozó nyomdász 
mellett a nem a könyvre szakosodott kereskedők, utazó követek, politikusok de leg
főképpen a peregrinatio academia intézménye keretében külföldön felsőfokú mű
veltséget szerző diákok voltak azok, akik az országba érkező könyveket kiválasztot
tak. így általánosságban megállapítható, hogy a Kárpát-medence kora újkori könyv
tarainak túlnyomó többsége nem a tulajdonos saját olvasmányízlése alapján alakult 
ki, a könyvkiadó és az olvasó közé egy harmadik réteg került. Ez akkor is így van ha 
a meglevő dokumentumokat ennek ellenére a könyvtártulajdonosok olvasmánymű-
veltseget jól tükröző forrásoknak tartjuk. Az esetek túlnyomó többségében azt is el
mondhatjuk, hogy a magánkönyvtárak jegyzékei valóban az olvasott könyvek jegyzé
kei is: számszerűleg általában könnyen elolvasható könyvmennyiségről van szó s a 
könyvek drága volta valószínűtlenné teszi a presztízs-könyvgyűjtés jelenségének 
megletet. A 18. század közepe táján megjelent Magyarországon is a kincsképzés esz
közeként való könyvgyűjtés, de a 16-17. században erről még nem beszélhetünk 
Azokban az esetekben is, amikor könyvösszeírás egy-egy család több nemzedékének 
gyűjteményét regisztrálja, el tudjuk különíteni a család egyes tagjainak életében be
szerzett könyvek csoportjait. 

Az intézményi könyvtárak 

A művelődési intézményrendszer a Mohácsot követő másfél évszázadban alapjaiban vál
tozott meg. A királyi udvar mint központi művelődésszervező erős megszűnt létezni illet
ve a Gyulafehérvárra költözött része köré az ott kialakuló fejedelmi udvar az erdélyi kultú
ra formálásában vállalt meghatározó szerepet az 1658. évi tatár invázióig. A központi ural
kodói udvarok megszűnése után az egyes országrészek főnemessége vállalta magára azok 
művelődésszervező feladatainak egy részét, ezért az erdélyi fejedelmi udvar könyvtára 
mellett az arisztokrata gyűjteményeket is kvázi intézményi könyvtárakként tárgyalhatnánk 



A katolikus egyház hierarchiája a mohácsi csatavesztést követően összeomlott. A tö
rök elfoglalta az ország egyharmadát, Erdélyben szekularizálták a püspökség javait, az 
országnak ez a része a Török Hódoltsághoz hasonlóan missziós területnek számított, s 
csak a ferencesek, illetve majd a 17. században a jezsuiták tevékenykedtek itt. Az itt ma
radt világi alsópapság vagy protestánssá vagy - a hierarchia ellenőrző és védő ereje hí
ján - teljesen erőtlenné vált. A Királyi Magyarország területére zsúfolódott a nagyobb
részt csak címviselésében főpapi társadalom, s hozta létre Pozsony és Nagyszombat vá
rosában azt az intézményrendszert, amelyre támaszkodva majd a 17. században sikere
sen tudott szembeszállni az addigra már többségi protestáns egyházakkal. A szerzetes 
papságnak is igen nagyok voltak a veszteségei a török előrenyomulása miatt, de még je
lentősebb az a tény, hogy a magyarországi városok többsége gyakorlatilag két évtized 
alatt protestánssá lett, s elkergették a szerzetesi közösségeket. 

A katolikus alsópapság olvasmányairól, a rendelkezésükre álló kisebb plébániai gyűj
teményekről elsődlegesen a canonica visitatio jegyzőkönyveiből tájékozódhatunk. A Tri
denti zsinat határozatainak szellemében megújult katolikus istentiszteleti rend és napi 
vallásgyakorlat megkövetelte a plébániáktól azt, hogy a Biblia mellett egy-egy szertartás
könyvből, beszédgyűjteményből, esetleg az egyházatyák néhány müvéből, valamint zsi
nati határozatokból álló kis gyűjtemény segítse a pap munkáját, s ezen könyvek meglét
ét az egyházlátogatás során ellenőrizték is. 

A káptalani, a püspöki és az érseki könyvtárakról a 16-17. századból nagyon kevés 
adat áll rendelkezésünkre. Egész sor főpap (Oláh Miklós, Telegdy Miklós, Mossóczy Za
kariás, Kutassy János, Náprági Demeter, Pázmány Péter, Lippay György, Szelepcsényi 
György stb.) magánkönyvtáráról alkothatunk többé-kevésbé pontos képet, ezek azonban 
magánkönyvtárak voltak, s a tulajdonos halála után közülük csak kevesen hagyták köny
veiket a vezetésük alatt álló egyházmegye bibliotékájára. Legtöbbjük könyvöröksége 
megoszlott egy-egy művelt rokon, illetve a possessor által kedvelt kolostor, rendház kö
zött. Csupán Lippay György és Szelepcsényi György könyvtáráról tudjuk, hogy egyetlen 
egységként az esztergomi székesegyházi könyvtárba olvadtak be. 

A bencés, a ciszterci, a pálos és a premontrei rendházak könyvállománya a 16. század 
folyamán nagyobbrészt elpusztult, de a 17. század közepétől azok a rendek, amelyek sze
repet vállaltak az új katolikus iskolai rendszer megteremtésében, könyvtáraik fejlesztését 
központi kérdésnek tartották. A 17. század közepétől Magyarországon is aktív és nagyon 
sikeres piarista rend mellett, a leleszi premontrei bentlakásos iskola ez idő tájt már konku
rálhatott a sárospataki református kollégiummal is. Külön hely illeti meg azonban könyv
tártörténetünkben a ferences és a jezsuita rendet. A ferences rend házai úgy helyezkedtek 
el a Hódoltság körül, hogy a missziós munkát folyamatosan tudják támogatni. A könyvtá
rak állománya sem a tudós kutatómunkára szerveződött gyűjtemények képét mutatja, sok
kal inkább a világi papi teendőket is ellátó szerzetesek napi felkészülését segítették. En
nek megfelelően hangsúllyal szerepelnek a könyvtárak jegyzékein a beszédgyűjtemények, 
a bibliakommentárok és a vitázó iratok. Nagy szerepe volt a rendnek a magyar nyelvű ol
vasmányok terjesztésében is. Jóllehet a jezsuita könyvtárak tematikai összetételét alapjá
ban a központi rendi előírások határozták meg (Ratio studiosorum 1541, 1586), az egyes 
állomások könyvtárai szembetűnően eltérnek egymástól aszerint, hogy residentiáról, kol
légiumról vagy éppen missziós állomásról volt-e szó. A jezsuita egyetemi könyvtár Nagy
szombatban természetesen ismét más feladatkörű gyűjtemény volt, így annak nagysága, 
tartalmi heterogenitása eltért akárcsak a nagyobb központi rendháznak számító pozsonyi
étól is. A legtöbbrendházkönyvtáráról (Pozsony, Kassa, Turóc, Zsolna, Sopron, Nagybá
nya, Ungvár) 1750 előttről is tényleges katalógussal rendelkezünk. Ezek láthatóan ugyan
abban a szakrendben sorolják fel az egyes müvek legfontosabb bibliográfiai jellemzőit. 

Egészen másfajta tudatosság jegyében alakultak ki azok az egyetemi könyvtárak, ame
lyek részben megszűntek, részben máig is hozzáférhetőek. A protestáns egyetemalapítá-



sí próbálkozások sikertelensége mellett a jól szervezett jezsuita rend 1750 előtt három 
olyan mtezményt alapított, amelyek közül kettő egyetem, egy pedig akadémia volt. A ko
lozsvári Bathon-egyetem könyvtárának egy részét possessor-bejegyzések alapján sike
rült rekonstruálni. A nagyszombati katalógusok már a jezsuita módszeres, tervezett állo-
manyepites dokumentumai. A kassai akadémia könyvtára tulajdonképpen a rendház 
könyvtara volt. Láthatóan törekedett a rend egy olyan könyvtár létrehozására, amely mél
tó ellenpárja a helyi „Bibliotheca Publica" gazdag, de alapjában véve protestáns arcula
tú gyűjteményének. 

A protestáns intézményi könyvtárak közül a leginkább figyelemre méltó a nyilvános 
könyvtarak rendszere, illetve talán a könyvtár funkcióját pontosabban kifejező elneve
zéssel: a közösségi használatú könyvtárak, fíans Dernschwam, vagy Zsámboky János 
könyvtára a szűkebb baráti kör számára elérhető, volt, a németújvári protestáns iskola 
könyveinek egy része „Ex libris Stephani 
Beythe et sociorum ejus" bejegyzést rejt. 
Sopronban a Tudós Társaságnak külön 
könyvtára volt a 17. század első felében, 
Bethlen Miklós könyvei közt is akad „Ex 
libris Nicolai Bethlen et amicorum ejus" 
bejegyzésű. A német városok példája 
szolgált alapul a magyarországi, többsé
gében német lakosságú evangélikus váro
soknak, hogy a maguk tanácsi könyvtára
it, iskoláit, illetve ezek gyűjteményeit a 
városukban volt szerzetesrendi könyvtá
rak megtartásával, azok anyagának sze
lektálásával, majd gyarapításával létre
hozzák. A gyűjtemények igen gyakran 
egy-egy parókián voltak elhelyezve, vagy 
akkor adták át azokat a parókiának, ami
kor már kinőtték a városi tanácsi kerete
ket. A magyar szakirodalomból is isme
rünk erre példákat: Kőszeg (1535), Besz
tercebánya (1570 körül), Brassó (1575), 
Segesvár (1594), Kassa (1670). E könyv
tárak tehát nem a városi tanácsok főként 
jogi munkákból álló szakgyűjteményei, 
amelyek kiegészítik a városi tanácsi funk
ciókat vállaló polgárok magángyűjtemé
nyeit. Adatolhatóan ilyen utóbbi típus a " 
nagyszebeni (1594) vagy az eperjesi tanácsi könyvtár (1673). A maga arculatát a fele
kezeti hovatartozástól függetlenül alakító másik könyvtártípus az, amivel Besztercebá
nyán már a 16. század elején mint kórházi gyűjtemény, majd 1731-ben Kassán találko
zunk itt nevezetesen a gyógyszertár könyvgyűjteményével. Az ilyen szakkönyvtárak 
jelen ete azonban Magyarországon 1750 előtt nagyon ritka esetnek mondható 

Folytatva azonban a protestáns intézményi könyvtárak ismertetését, rátérhetünk az isko-
ai könyvgyűjtemények számbavételére. Az evangélikus líceumi könyvtárak közüliciemel-
netjuk a brassói és a soproni példát. A református kollégiumi könyvtárak története mind a 
magyarországi, mind az erdélyi egyházkerületekben viszonylag jól dokumentált Jól ismert 
a sárospataki, a debreceni, a szatmári és nagybányai, Erdélyben pedig a kolozsvári a 
nagyenyedi, a marosvásárhelyi és a székelyudvarhelyi kollégiumok könyvtárának katalógu
sokkal dokumentált anyaga. Az unitárius kollégium könyvtára Kolozsvárt a 17 század má-
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sodik felében nem igazolja azokat a szakirodalmi közhelynek számító megállapításokat, 
hogy a dési complanatio (1638) után az unitárius szellemi élet nem tudott talpra állni. 

A magánkönyvtárak 

A főúri udvarok gyűjteményei 
Nem számítva az európai uralkodók, választófejedelmek nagy könyvtárait, a magyar

országi főnemesség olvasmánymüveltsége, könyvkultúrája nem marad el a kortárs euró
pai nemességétől. Jellegében, az eruditio tartalmi oldaláról nézve természetesen mutat
koznak különbségek, s ha egy nyugat-európai nemes speciális érdeklődését kvázi szak
könyvtár létesítésével kívánta kielégíteni (legyen az politikaelmélet vagy éppen az Újvi
lág leírásai), nem okozott számára nehézséget a könyvek megtalálása. A magyarországi 
könyves kultúrának nem volt infrastruktúrája, s a könyvtárak alapítói, tulajdonosai a ko
rai újkorban középkori könyvbeszerzési módszerekre kényszerültek. A magyarországi fő
nemes - de általában a társadalom bármely rétegére is igaz ez - olvasottsága azonban 
szélesebb körű, több szakterületet érintő volt, mint európai osztályos társaié. Adódott ez 
abból, hogy a könyvkiadó és az olvasó közé egy, a saját ízlését is érvényesíteni tudó sze
mély kellett, hogy belépjen (utazó diák, diplomata, posztókereskedő, tiszttartó stb.), és 
abból is, hogy a magyarországi főúri udvaroknak sokáig megmaradtak olyan iskola-, egy
ház- és általában művelődésszervező funkciói, amelyek a tartalmilag heterogénebb ösz-
szetételü gyűjtemények létét kívánták meg. 

A főúri gyűjtemények sorában kiemelkedő a németújvári Batthyány-könyvtár, továb
bá Zrínyi Miklós csáktornyai, valamint Thurzó György biccsei gyűjteménye. A 17. szá
zad közepének egyik legnagyobb könyvtára a sárospataki Rákóczi-könyvtár volt, az 
1671-ben kivégzett országbíró Nádasdy Ferenc pottendorfFi könyvtára azonban sejthető
en nagyobb, tartalmában korszerűbb volt. Esterházy Pál több könyvtárral is bírt (Kismar
tonban, illetve Fraknón). //. Rákóczi Ferenc könyvtára nem tekinthető 17. századinak, 
ezért csak megemlítjük, hogy míg a vöröskői kis könyvtár hagyományosan a magyar po
litizáló nemes jogi és történeti olvasmányait jelzi, addig a halála után Rodostón összeírt 
könyvtár a Confessiones írójának modern gyűjteménye. 

A bécsi császári udvar környezetében élő magyarországi főnemesek tehát könyvgyűj
tési szokásaikban is sokat változtak a 17. század második felére, csakúgy, mint ahogy kö
rükben is lezajlott az a váltás, amely a teoretikus képzés helyett a várható politikai, vilá
gi szerepre való felkészülésben áll. 

Míg Széchényi Zsigmond Kavaliers-tour-on vett részt 1699-1702-ben, addig kortársa, 
az erdélyi Teleki Pál a peregrinatio academica hagyományos útját járta. Ez a különbség 
a magyarországi és erdélyi főnemesség művelődési szokásaiban pontosan jelzi azt a kü
lönbséget is, amely könyvgyűjtési attitűdjükben mutatkozik meg. A legjelentősebb 
könyvtárak a század végén Erdélyben a Telekiek gernyeszegi és /. Apafi Mihály gyűjte
ményei (a fogarasi és a radnóti) voltak. 

A tudós könyvtárak 
Ez a könyvtártípus jellemző módon nem tudott a Kárpát-medencében meghonosodni. A 

16. századból jól ismerjük a morvaországi származású Hans Dernschwam besztercebányai 
könyvtárát, a Bécsben élő humanista Zsámboky Jánosét, továbbá az európai rangú tudós, 
Dudith András, valamint az Erdélyben élő történetíró, Giovanni Michaele Bruti gyűjtemé
nyeit, de ezek vagy nem voltak Magyarországon, vagy a tulajdonosuk nem volt magyar. 

A magyarországi eruditív jellegű műveltség alakulására nézve jelzésértékűnek tart
juk azt a tényt, hogy az európai értelemben vett „tudós gyűjtemények" (Gelehrten-
sammlungen) története a 16-17. század fordulóján lezárul, s majd csak a 18. század 
közepén indul újra, immár társulati formában. 



A Kárpát-medence polgárságának olvasmányai 
A dokumentumok számát tekintve a legkedvezőbb helyzetben a polgári könyvtárak 

megismerésében vagyunk (604 könyvjegyzék). Az ország valamennyi földrajzi egysége 
(a Torok Hódoltság természetesen kivétel) képviselteti magát: az erdélyi szász lutherá
nus varosok (Brassó, Nagyszeben, Beszterce, Kolozsvár); a felvidéki, vallásilag és etni
kailag vegyes lakosságú Kassa, a német lutheránus Lőcse, Besztercebánya, Selmecbá
nya; továbbá az osztrák-német Sopron és Ruszt gazdag forrásanyagot kínálnak Fontos 
kiemelni, hogy a 18. század elejéig-végéig nem német polgár könyvhagyatékát alig isme
rünk, es ezek túlnyomó többségükben lutheránusok. 

Több résztanulmány jelezte már azt az igényt, hogy az európai szellemi áramlatok Kár-
pat-medence-beli recepciója történetének vizsgálatakor, különösen ha ezt a vizsgálatot 
összekötjük egy-egy városi közösség olvasmányízlésének jellemzésével, fontos az 
akademitakra és a többi polgárra vonatkozó források külön kezelése. Ha egyrészt a lelké
szek, másrészt a tanárok, az egyetemet járt tanácsi tisztviselők, a jogászok, az orvosok a 
patikusok könyvjegyzékeit kiemeljük, akkor városonként a kép nem lesz túl differenciált 
jóllehet maradnak különbözőségek is. A maradék - nem egyetemet végzett személyek -
tulajdonába volt könyvekről készült könyvjegyzékek felekezetileg biztosan egyfajta - ha 
nem is ortodox, de - lutheránus egysíkúságot jeleznek. Kis eltérések mutatkoznak a nép
szerűbb beszedgyüjtemények szerzői közt városonként, aszerint, hogy tanáraik lelkésze
ik az evangélikus teológián belüli melyik áramlat képviselőihez vonzódtak inkább 

A 16-17. szazadból két magyarországi könyvkereskedői katalógust ismerünk. Ezek - tu
lajdonkeppen hagyatéki leltárak - pontos keresztmetszetét adják a korabeli átlagpolgár ol-
vasmanyanyagának (Dionysius Kramer, 1579, Körmöcbánya-Boroszló, 211 tétel- Hans 
Gallenl 583, Kassa, 604 tétel). Az itt kapott kép konkretizálódik a polgárhagyatékok köny
ves tételeiben: az 5-30 kötetes gyűjtemények magját természetesen a napi vallásgyakorlat
tal kapcsolatos, illetve a helyi iskolai tankönyvek alkotják. Eszerint egy-egy város olvas-
manyanyaga igen jellegzetes lehet. A 17. század végére a szakkönyvek egy-egy mesterem
ber polcán is megjelennek (például bányászat), s ugyanígy a szórakoztató olvasmányok is 
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