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mutatóban van utaló pl. Alba Iuliaról, a másik
nál csak Gyulafehérvár után zárójelben szere
pel. Elmarad a történeti névmutatókban szoká
sos országmegjelölés rövidítése is. Miután a be
sorolási rendszó azonos a szerzői névvel illetve 
a címrendszóval, a könnyebb keresés érdekében 
érdemes lett volna egy címmutatót is összeállí
tani, hiszen nem tudható, hogy egy bizonytalan 
szerzőségü vagy éppen szerkesztett mű milyen 
besorolás alatt rejtőzik. A könyvészeti vissza
keresés megkönnyítését segítette volna elő az 
RMK és RMNy számok és a katalógusok tétel
számainak konkordanciája. 

Amikor nagy elismeréssel forgatjuk Sipos 
Gábor és munkatársai hatalmas munkáját, a fel
sorolt hiányosságok miatt abban is reményke
dünk, hogy valamikor egy - mind a hat katalógus 
teljes anyagát tartalmazó - digitális változat meg
oldja a most felsorolt szerkesztésbeli anomáliá
kat és összehozza azt, ami összetartozik. 

NÉMETH S. KATALIN 

A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti köny
vei. Katalógus. Összeállította: SZABÓ Henriette. 
Bp. 2002. Országos Széchényi Könyvtár - Osi-
ris Kiadó, 179 1. /Nemzeti Téka/ 

Katalóguskötettel gazdagodott az Országos 
Széchényi Könyvtár „Nemzeti Téka" sorozata. 
Szabó Henriette román-magyar szakos tanár, az 
ELTE Könyvtártudományi Tanszékének dokto
randusa a Dévai Ferences Rendház 1850 előtt 
nyomtatott könyveinek szakszerű katalógusát 
tárja a kutató nyilvánosság elé. A szakdolgo
zatként megkezdett munkát a lektor, Szelestei 
Nagy László értő segítségével formálta összeál
lítója a hazai könyvtár- és művelődéstörténet 
egyik érdekes dokumentumává. 

Böjté Csaba testvér és munkatársai által vég
zett áldozatos munka révén szerencsére lassan 
szélesebb körben is ismertté váló dévai rendhá
zat a 18. század elején alapították bolgár feren
cesek. A kötetek bejegyzése szerint már korán 
hozzáláttak a könyvek gyűjtéséhez. A ma ismert 

334 kötet 1992-ben került elő a zárdatemplom 
tornyából, az épület felújítási munkálatai során. 
Több más, hasonlóan megmenekült ferences bib
liotékához hasonlóan minden bizonnyal az 1951-
es rendfeloszlatás előtt, a rendház akkori lakói 
elővigyázatosságból, és talán az előző árvíz okoz
ta pusztításból okulva, rejtették el féltett köny
veiket. Mint ma már tudjuk, óvatosságuknak kö
szönhető, hogy, ha kicsit romlottabb állapotban 
is, de ránk maradt ez a gyűjtemény. A fellelt 
kötetek immár méltó elhelyezést kaptak a kolos
torban. A rendház és alapítói története a kataló
gus rész előtt, a rövid magyar és román nyelvű 
bevezetőben olvasható. 

Az állományt ismertető részben, a folyama
tos sorszámozással ellátott könyvek szerzői be
tűrendben követik egymást, anonim müvek ese
tében a cím számít besorolási rendszónak. Ezután 
az impresszum adatok, majd a főbb bibliográ
fiák és katalógusok konkordanciái következnek. 
A magyar retrospektív bibliográfiák mellett, 
támpontul és azonosítási segédletként a szerző 
a British Museum, a Bayerische Staatsbiblio
thek valamint a jelentősebb amerikai gyűjtemé
nyek közös katalógusát használta. Ezt követi 
a kötet tulajdonosi bejegyzéseinek betűhív, azok 
helyét is megjelölő leírása. A kézírásos posses-
sor bejegyzéseken kívül a szerző feltünteti a tu
lajdonosi pecséteket is. Ezután a kötés néhány 
szavas leírása és a könyvtest pontos méretei kö
vetkeznek. A tételeket a könyv raktári jelzete 
zárja. A katalógus használatát a nyomdászok, 
kiadók és nyomdahelyek mutatója, valamint a be
jegyzésekben előforduló személynevek indexe 
segíti. Ez utóbbiban a szerző - amennyiben 
forrása ezt tartalmazta - a név után közli annak 
szerzetesi beosztását, életrajzi adatait, fontos ada
lékokat szolgáltatva ezzel a rendtörténet szá
mára. 

Amint a katalógus összeállítója is megállapít
ja, a gyűjtemény egy vegyes összetételű állomány 
képét mutatja. Nyelvi megoszlását tekintve több
nyire latin nyelvű, ezen kívül német, magyar, 
olasz és lengyel nyelven írott müveket tartalmaz. 
Megjelenési évüket nézve egy ősnyomtatvány
nyal büszkélkedhet a könyvtár, jelentősebb számú 
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a 17. századi nyomtatványok aránya, a könyvek 
több mint kétharmada a 18. században készült. 
Nehezen megválaszolható kérdés, hogy a könyv
tár fejlesztése a 19. század elején megrekedt, 
vagy a későbbi, újabb köteteket nem érdemesí
tették megmentésre, s azok a továbbiakban el
kallódtak. Ha figyelembe is vesszük a szerző 
által meghúzott 1850-es időhatárt, akkor is meg
lepőnek számít, hogy a 19. század elején nagy
mértékben megnőtt könyvtermést csupán a köte
tek nem egészen 10%-a képviseli. Az RMK I, 
II, III idő- és gyűjtőkörébe hét könyv tartozik. 
A nyomtatási helyet tekintve főleg németországi 
kiadványokat szereztek be a ferencesek, de nyil
ván a rendi kapcsolatok folytán számos itáliai 
művel is találkozunk. Képviselteti magát Auszt
ria (talán a vártnál kisebb arányban), Csehország, 
Szilézia, Lengyelország, sőt Franciaország és 
Németalföld is. A hazai 18. századi nyomtatvá
nyok csupán az anyag mintegy 15%-át alkotják. 
Tartalmilag túlnyomó részben teológiai tárgyú, 
ezen belül főleg erkölcstani, emellett a paszto-
rációs munkához nélkülözhetetlen egyházi be
szédek és prédikációk gyűjteményét, bibliakom
mentárokat, katekizmusokat, valamint a szentek 
életéről szóló írásokat tartalmaz. Szerzőik a fe
renceseken kívül a jezsuita, domonkos, kapuci
nus és pálos szerzetesek köréből kerültek ki. 

Bár Szabó Henriette maga is felhívja a fi
gyelmet, hogy a gyűjtemény sem régiségével, 
sem állományának nagyságával vagy különle
ges darabjaival nem emelkedik ki különösen az 
erdélyi gyűjtemények közül, viszont jól repre
zentálja egy, a 18. század elején gyarapodásnak 
indult erdélyi ferences könyvesház összetételét, 
sorsát. Pillanatnyilag kicsi azon hasonló feren
ces könyvtárak köre, amelyeknek anyaga olyan 
feldolgozottan áll előttünk, hogy módot adna 
az összehasonlításra. A szeged-alsóvárosi, vala
mint a medgyesi ferences könyvtári állományok
kal való összevetés révén azonban kiderül, hogy 
az erkölcstani, egyháztörténeti és prédikációs iro
dalom köréből nagy részben azonos müveket 
használtak a különböző rendházakban. 

A kötet a retrospektív nemzeti bibliográfia 
számára is tartogatott újdonságot, öt új, teoló

giai tézisek hozzáadásával bővített kiadvánnyal 
gazdagította a 18. századi hazai könyvtermés ma 
ismert körét. Valamint természetesen számos, 
már regisztrált mű újabb példányait hozta nap
világra. Mint ismeretes, Petrik Géza 18. századi 
hazai irodalmunk bibliográfiájának összeállítá
sakor csupán a három budapesti nagy könyvtár 
anyagára támaszkodott. Az Országos Széché
nyi Könyvtárban folyó retrospektív bibliográ
fiai munka, amely az 1800-ig hazánkban vagy 
külföldön magyar nyelven megjelent nyomtat
ványok összegyűjtését tűzte ki célul, igyekszik 
a 18. századi anyag tekintetében is kiegészíteni 
ezeket a hiányosságokat. Az elmúlt évtizedek
ben a kutatócsoport tagjai viszonylag hatéko
nyan tudtak dolgozni a hazai és a határon túli 
gyűjteményekben. Kivétel volt ez alól épp Er
dély, ahol csupán a '90-es évek elejétől érett 
meg a helyzet az ottani könyvanyag ilyen szem
pontú feltérképezésére. A munka azonban egye
lőre a nagyobb könyvtárak feldolgozásánál tart, 
csak néhány ferences könyvtárba jutottak el a ku
tatócsoport munkatársai. Ezért különösen hasz
nosak az erdélyi gyűjtemények ilyen jellegű fel
dolgozásai, így az sem véletlen, hogy az említett 
öt új kiadvány mind a kolozsvári jezsuita nyomda 
terméke. 

Sajnos idő és kapacitás hiányában egyelőre 
a rendszeres kutatás kénytelen mellőzni a ne
hezebben hozzáférhető, kisebb, kevesebb újdon
sággal kecsegtető, de természetesen nem figyelmen 
kívül hagyható, gyakran személyes kapcsolatot, 
bizalmi viszont igénylő könyvtárak átnézését. 
Ráadásul ez a munka jellegénél fogva adós 
marad az időkörén túl lévő, nem magyar vonat
kozású könyvek, valamint a gyűjtemény történe
tének feldolgozásával. így a hazai nyomtatott 
kultúra kutatóinak hatalmas segítséget nyújtanak 
az ilyen könyvtárak hasonló, a módszeres kuta
tás anyagába, eredményeibe beilleszthető, több 
szempontot érvényesítő, egyedi feldolgozásai. 
A Szegeden készülő „Olvasmánytörténeti dolgo
zatok" sorozat mellett ékesen bizonyítja ezt ez 
a kötet is. 

Mindezeket figyelembe véve a katalóguskö
tet egyfelől hasznos „nyersanyagot" nyújt a müve-
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lődéstörténet különböző ágazatainak, így a könyv
es könyvtártörténet, nyomdászattörténet, olva
sástörténet, ferences rendtörténet kutatói számá
ra egyaránt. Más részről pedig a rend, a rendház 
történetére, a könyvtár krónikájára vonatkozó 
megállapításai újabb, nélkülözhetetlen mozaikok
kal egészítik ki a témáról kialakult képet. 

PERGER PÉTER 

L'Europe en réseaux. Contributions à l'his
toire de la culture écrite 1650-1918. Vernetz-
tes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des 
Buchwesens 1650-1918. Edité par / Herausge
geben von Frederic BARBIER, Marie-Elisabeth 
DUCREAUX, Matthias MIDDELL, István MONOK, 
Éva RING und Martin SVATOS. Volume I—III. 
Leipzig, 2005. Universitätsverlag, 244,292,342 1. 

Európai könyvtörténészek közös munkája
ként jelent meg az a három kötet, amelyben 
a lipcsei Universitätsverlag több konferencia 
anyagát gyűjtötte össze és rendezte tematikus 
egységbe. Az újkori könyv- és könyvtártörténe
tet a szerzők a legszélesebben értelmezve a nyom
tatott könyv, a könyvtárak, az olvasás kultúrtör
ténetét fogalmazzák meg szintetizáló egységben 
és leszűkítő nemzeti megközelítésben egyaránt. 
A kétnyelvű - francia és német - tanulmány
folyam Európa több országának tudósait juttatta 
megjelenéshez, és külön örvendetes, hogy a szer
kesztőbizottságban (Monok István, Ring Éva) 
és kötetszerkesztőként (Monok István) is jelen
tős a magyar részvétel, a kötetekben pedig öt 
magyar szerző (Granasztói Olga, Lipták Doroty-
tya, Monok István, Ring Éva, Verók Attila) több 
magyar vonatkozású tanulmánnyal szerepel. 

Az első kötet a Habsburg Birodalom könyv
kiadásának cenzurális kérdéseivel foglalkozik 
(Libri Prohibai. La censure dans l'espace habs
bourgeois 1650-1850), és örömmel állapítottuk 
meg, hogy a tanulmányírók hasznosították az 
MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz
kutató Osztálya és a wolfenbütteli Herzog August 
Bibliothek közös konferenciájának anyagát, ame

lyet a wiesbadeni Harrassowitz Verlag adott közre 
1998-ban (Freiheitsstufen der Literaturverbrei
tung. Zensurfragen, verbotene und verfolgte Bü
cher. Hgg. von József JANKOVICS, S. Katalin NÉ
METH). A kötet túlnyomó része Közép-Európa 
könyvkiadásával foglalkozik, az előadók nem
zetük kultúrájának egy-egy speciális területét 
dolgozták fel. Valamennyi tanulmányt még az 
említés szintjén sem sorolhatunk fel, bevezető
ként azonban felhívjuk a figyelmet Waltraud 
Heindl dolgozatára, amely a közép-európai cen
zúra általános kérdéseivel foglalkozik (Zensur 
und Zensoren, 1750-1850. Literarische Zensur 
und staatsbürgerliche Mentalität in Zentraleu
ropa. Das Problem Zensur in Zentraleuropa). 
A korban legkorábbi téma Monok Istváné, aki 
több évtizedes kutatási tapasztalata alapján írt 
összegző tanulmányt a protestáns könyvek ter
jesztéséről és ellenőrzéséről a török megszállás 
idején (Le contrôle et la circulation des livres 
protestants en Hongrie après l'expulsion des Turcs). 
A magyarországi magánkönyvtárak könyvjegy
zékeit hasznosította tanulmányában Viliam Ci-
caj, aki a mai Szlovákia területén lévő 16-18. 
századi magánkönyvtárakkal foglalkozott (Les 
bibliothèques privées en milieu urbain et la cen
sure du XVIe au XVIIIe siècles dans les régions 
de la Slovaquie actuelle), Alena Richterová pe
dig az információáramlás útjait térképezte fel 
a mai Csehország 17. századi területén (La cir
culation d'une information non censurée dans 
les »nouvelles à la main« au début du XVIIe 

siècle en Pays Tchèques). A lutheránus cenzúra 
erdélyi kérdéseivel és a 18. századi Mossoczy 
Institoris Mihály cenzori szerepével foglalko
zik a magyar Verók Attila és a szlovák Eva Ko-
walská tanulmánya (Lutherische Buchzensur in 
Siebenbürgen um 1700: Der Fall Christoph Ni
colaus Voigt és Die evangelischen Geistlichen 
als Zensoren und Distributoren von Büchern: 
Der Fall Michael Institoris Mossoczy 1731-
1803). A 18. századvégi politikai pamfletekről 
Ring Éva adott elő (La censure et les pamphlets 
politiques de la fin du XVIIIe siècle en Hongrie), 
a felvilágosodás idején az erdélyi román isko
lákban megvalósuló ellenőrzésről Iacob Mârza 




