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A SZERZŐ ELŐSZAVA 

A magyar könyvtári szakirodalom elég szegény könyvtártörténe-
tekben. A könyvtárügy napjainkban a kulturális élet egyre fontosabb 
közügyévé válik. Új feladatok és célok megvalósítására akar segítsé-
gül sietni a legrégibb magyar könyvtár történetének írásban és ké-
pekben való bemutatása. Sok tanulság és érték rejlik egy ilyen régi 
intézmény történetében és a hozzá kapcsolódó kulturális hatásokban. 

Könyvtáaink történetét nem lehet néhány oldalon összefoglalni, 
oly sok anyag áll rendelkezésre. Rengeteg kéziratos anyag maradt 
feldolgozatlan, melyet csak részlettanulmányok után lehet igazán 
összefoglalni. Dolgozatunk igazában „vázlatos történet" lesz. Össze-
foglalása lesz az irodalomnak, felsorakoztatása a problémáknak, és a 
megoldott problémákon keresztül belepillantunk könyvtárunk szá-
mos szellemi és gyakorlati értékébe. 

A tárgyalás tulajdonképpen 1802-vel kezdődik. Akkor rakták le 
mai könyvtárunk alapját. De lehetetlen elsiklani ezeréves előzmé-
nyek felett. Röviden azokat is össze kellett foglalni a bevezetésben. 
Csak azokat az anyagokat szedtem össze, melyek a magyar könyv-
tártörténet és kultúrtörténet nagy kincsei és értékei. 

A hosszabb bevezetés után a beosztásra több lehetőség között 
választhattam. A legjobb megoldásnak az időrendi sorrendet tartot-
tam. A címek egy élő, fejlődő intézmény szép kibontakozását állítják 
elénk. Ebben nagy érdemeket szereztek a nagy könyvtárosegyénisé-
gek, akik megértették az idők szavát és országos viszonylatban is el-
ső szakemberekké képezték ki magukat. Az ő életük és működésük 
is szerepel röviden a dolgozatban, mert könyvtári tevékenységüket 
csak így érthetjük meg igazán. 

A fejezetek fő címe könyvtárunk egyes fejlődési szakaszát jelzi. 
Ahol csak adatot sikerült szereznem, a könyvtári élet minden részle-
tére igyekszem kitérni. Tárgyalni fogom az épület és berendezés fej-
lődését, az állománygyarapítást, a katalógusok, az olvasószolgálat, a 
különgyűjtemények és a könyvtárral szorosan összefüggő múzeumok 
fejlődését. Végül röviden összefoglalom könyvtárunk jelen profilját, 
különgyűjteményeit, ez lesz egyik gyakorlati haszna az egész munká-
nak. A könyvtár bibliográfiája pedig további kutatásokra ösztönöz. 

Szeretném, ha dolgozatommal és a további részletproblémák meg-
fejtésével hozzá tudnék járulni a könyvtártudomány fejlődéséhez. 
Igyekszem röviden összefoglalni a legrégibb és egyik legszebb ma-



gyar könyvtár belső fejlődését és külső hatását a könyvet szeretők és 
a magyar könyvtárügyet szolgálók számára. 

Hálásan köszönöm mindazoknak, akik jő tanáccsal, szívességük-
kel és munkájukkal segítettek dolgozatom elkészítésében. 

* * * 

AJÁNLÁS 

Tibold Attila bencés (1926-94) érdeklődése szinte egész élete 
folyamán a levéltár, a könyvtár, általában a gyűjtemények felé fordult. 
Könyvtárosi tanulmányokat is folytatott, melyeknek eredménye ez a 
közel negyven éve megírt szakdolgozat. 

Tekintettel arra, hogy a Pannonhalmi Főkönyvtár egészéről, an-
nak történetéről eddig nyomtatott és hozzáférhető tanulmány nem 
jelent meg, különösen pedig századunk első felének eseményeiről, 
amelyeket szerző aprólékos munkával gyűjtött össze, hasznosnak 
láttuk, ha e dolgozatot az adott formában - a szöveget gondozva -
közreadjuk. A Főkönyvtár iránt érdeklődő szakközönség számos 
adatot, elírányítást, bőséges bibliográfiát találhat benne, mely kiin-
dulópont lehet további kutatásaihoz. 

Attila atya a kilencvenes évek elején, amikor már gondolni lehe-
tett rá, készült e dolgozat kiadására. Szándéka szerint cselekszünk 
tehát, amikor munkáját sajtó alá rendezzük. 

Örülnénk annak, ha munkája ösztönzésül szolgálna egy, a Fő-
könyvtárat megillető, átfogó monográfia megírására. 

Pannonhalma, 1999. szeptember 24-én 
Szent Gellért ünnepén 

Sólymos Szilveszter OSB 



BEVEZETÉS 

Ha végignézzük hazánk műemlékeit, akkor látjuk, hogy a régi vi-
lágból a történelmi múlt sok helyen csak romokat hagyott. Ahol az-
előtt élet volt, ma csak néhány kő maradt. Van egy hely Magyaror-
szágon, ahol ezer év óta folyton laknak és amely úgy mentette meg 
művészeti emlékeit, hogy minden kor a saját stílusában hozzáépített 
a másikhoz. Ahogy a történelmi válságokban meg tudta őrizni mű-
emlékeit, szellemi kultúrájának is sok emlékét őrzi ezer év óta. Sok-
szor csak nyomokat találunk, de majdnem minden századból maradt 
fenn olyan emléke is, mely magyar kultúrvilágunknak ma is nagy 
kincse és értéke. 

Ez a hely Pannonhalma. 

1. A könyvtár nyomai és emléke a XI. és XII. században 

Szent István király, mikor 1001-ben megalapította a pannonhalmi 
bencés apátságot, a rend szabálya értelmében megalapította vele az 
első könyvtárt is hazánkban.1 A Regula előírja, hogy a monostorban 
kell könyvtárnak lenni, ahonnét a rendtársak könyveket vehetnek 
ki.2 Ezek elsősorban a lelki életet szolgálták, de ekkor már nagy 
múltra tekintettek vissza a monostori iskolák, azok is megkövetelték, 
hogy bizonyos számú könyv álljon a növendékek rendelkezésére. 
Az alapítóleveleken többször szerepel bizonyos könyvmennyiség is. 
A pannonhalmi alapítólevélben nincs szó könyvekről, de Bakonybél-
ben 84, Pécsváradon 34 kódex szerepel az alapítólevélben. Ezek az 
oklevelek csak későbbi átírásokban maradtak ránk, de bizonyságot 
tesznek a könyvtár létezéséről egy-egy monostor alapításával kap-
csolatosan. Az akkori feudális társadalomnak fontos központjai voltak 
a monostorok. Az írás nélküli társadalmat az írásbeliségre segítették. 
A királyi kancellária és a monostor volt az a két hely, ahol minden-
napos volt a gondolatközlésnek ez a fontos eszköze. A monostorban 
elsősorban az istentiszteletre szolgáló és lelki életi műveket gyűjtöt-
ték össze. A középkori iskolát jellemző és szabad művészetekkel 
foglalkozó könyvek is megtalálhatók. Az iskolából sokan kerültek ki, 
akik nem egyházi pályán működtek tovább, hanem az írásbeliség és 
könyvkultúra másik helyére, a királyi kancelláriába kerültek. Az ott 
szükséges klasszikus formakészségre, jogi tudásra, világi műveltségre 
is előkészítette Őket a monostori iskola. 



Pannonhalma először fontos gócpontja volt a magyarság megtérí-
tésének, de egyúttal az anyagi és szellemi műveltségnek is hama-
rosan egyik középpontja lett. 

Maurus pannonhalmi diák, első magyar író 

Első konkrét adatunk a pannonhalmi könyvtári életre Maurus éle-
te. Maurusról beszélnek a legendák.3 Neve szerepel a legrégibb ma-
gyar nyelvemléken, a tihanyi alapítólevélen, melyet ma Pannonhal-
mán őriznek. Olvassuk nevét a Pray-kódexben.4 De a legfontosabb 
adatunk, hogy megírta Zoerard és Benedek remeték életét.5 Maurus 
kedves középkori legendája első soraiban elmondja, hogy Szent Ist-
ván királyhoz külföldről is mint atyjukhoz jöttek tudósok és művelt 
emberek, oly kulturális viszonyokat teremtett hamarosan hazánkban. 
Saját magáról elárulja a legenda bevezetésében: „Én Mór most pécsi 
püspök vagyok, mikor tanulógyerek ('puer scholasticus') voltam, lát-
tam a jó embert, aki többször megfordult Szent Márton tiszteletére 
emelt monostorunkban". Maurus tehát gyermekkorában került Szent 
Márton hegyére, a nemrég épített monostor iskolájába. Külföldi min-
ták után szervezték meg az iskolát. Vannak adataink, hogy sűrű 
érintkezés volt a szerzetesiskolák között.6 Nincs monostor iskola, 
nincs könyvtár író és tudós nélkül. Maurus is kezébe vette a tollat, 
és hagyott ránk irodalmi emléket is. A magyar irodalomtörténet mél-
tán tekinti Maurust az első magyar írónak, mert magyar földön szüle-
tett, magyar földön tanult és magyar földről vette irodalmi témáját. 
A két Zobor-hegyi remete életét írta meg. 

Munkája irodalmi alkotás, szépirodalmi mű. A középkori legen-
daíró Maurus szép harmóniába egyesítette a történelmet, a nép kép-
zeletét és vallásos ideológiáját.7 Műve kolostori kultúránk első kéz-
zelfogható eredménye. Munkáját már pécsi püspök korában, 1064-
ben írta meg. Több külföldi kódexben maradt ránk, Párizsban, Mün-
chenben, Belgiumban. Hazánkban középkori breviáriumokban ol-
vasmányként találjuk. 

Pannonhalma első évtizedeinek szellemi életéről, Maurus tanárai-
ról, vezetőiről a Szent Gellért-legendában találunk utalást. A csanádi 
püspökség alapításakor Szent Márton hegyéről négy tanult embert, 
négy papot küldenek. Még nevüket is megőrizte a legenda: Fülöp, 
Henrik, Lénárd és Koncius. Az első kettő közülük magyarul is jól tu-
dott.8 



Fontos és értékes könyvtártörténeti szempontból, hogy fennma-
radt számunkra egy igazi, nemcsak számokat, hanem címeket is tar-
talmazó könyvkatalógus Pannonhalmán a XI. századból. 

Ez az első magyar könyvkatalógus Péter apát idejéből Szent Lász-
ló korából származik. Pannonhalma értékeit összeíró oklevélen talál-
juk.9 1090 körül történt ez az összeírás. Péter apátot ismerjük a so-
mogyvári alapító levélből 1091-ből, és más oklevélen is szerepel. 
A monostor értékei között szerepel könyvtára is. Ha összehasonlítjuk 
külföldi, korabeli kolostorokkal, akkor látjuk, hogy elég gazdag 
könyvtár. 80 kódexről beszél, de ez nem 80 könyvet jelenthetett 
csak, mert sok kódex volt gyűjteményes munka. 

A katalógus megmutatja nekünk a könyvtárt és rajta keresztül a 
monostor szellemi és belső életét.10 A kódexek nagy része liturgikus 
célt szolgált, 41 az istentiszteletet. A misekönyvek, liturgikus énekes-
könyvek, graduálék, antifonálék. szertartáskönyvek gyűjteménye a 
legnagyobb. Ekkor a liturgikus könyvek még nem voltak egybefog-
lalva, hanem több részre oszlottak. A sokszor használtakból általá-
ban négy példány volt. Egyből hárman-négyen imádkozhattak, így a 
monostor lakóinak a számát is kiszámíthatjuk. 

A könyvek következő része a közös és egyéni vallásos olvas-
mányt foglalta össze. Szentírást, homíliákat, Szentírás-magyaráza-
tokat, szentek életét találjuk itt. Pontos számot nehéz mondani, kb. 
20 lehetett. 

A harmadik nagy csoport a középkori tanítás céljait szolgálta. 
Érdekes egy kicsit bepillantani a középkori iskola menetébe. Az 
elemi képzés után a trivium következett. Ennek első tárgya a gram-
matika volt. 

Ezt segítette a könyvkatalógusból két Donatus, Lucanus, Cato és 
Sedulus. A dialektikához tartozott valószínűleg Isidorus Etimologiae 
c. műve. A retorika céljait szolgálta két Libri sermonum, három 
Omeliae és Sermo S, Agustini Cicero. A quadrivium tárgyai nincsenek 
külön képviselve a katalógusban. 

Az oktatás irányára is rávilágít néhány könyv. A Liber sententiarum 
mutatja, hogy útban van a skolasztikus tudomány szentenciás iránya. 
A Szentírás és külfönféle szentatyák idézeteit gyűjtik össze. A XII. szá-
zadban ezt az irányt majd a „Summa-írás", az összefoglaló művek vált-
ják fel. 



A Scintillorium is a szentatyák idézetét gyűjti össze teológiai tan-
könyv gyanánt. Az Interrogatio Petri katekizmusszerű feldolgozásra 
utal. Morális és pasztoralis könyvek gyanánt Nagy Szent Gergely 
művei szerepelnek. 

A katalógust könyvtárosi szempontból nagyon szellemesen, na-
gyon valószerűen Csapodi Csaba értékelte.11 Értékelésének alapja a 
könyvek leírásának sorrendje az oklevélben. Hol voltak a könyvek? 
Hat evangeliarium díszes kötésben a kincstárban volt elhelyezve, az 
oklevélben a kincstári dolgok között szerepel. A miséhez és zsolozs-
mához szükséges könyvek a szentély közelében és a kóruson vol-
tak, mert elsősorban a mindennapi szükségletet szolgálták. A Regula 
előírja, hogy közösen is olvassanak vallásos olvasmányt, ennek a he-
lye a káptalanterem volt. „Vacsora után jöjjenek mindnyájan egybe 
és egyik olvassa a 'Collationes' vagy 'Vitae Patrum' c. művet, vagy 
mást, ami a hallgatók épülésére szolgál."12 Mind a két könyv megvan 
a jegyzékben. A régi szerzetesek beszélgetéseit és életét írják le. Az 
egyéni lelki olvasmányt is előírja a Regula minden napra, tehát min-
denkinél volt könyv állandóan.13 A könyvtárhelyiség inkább csak jel-
képes helye volt a könyveknek, valószínű, hogy az volt a könyvmá-
soló műhely is egyúttal. A könyvek egy része, mely az iskola céljait 
szolgálta, ismét más helyen volt: vagy a tanulóknál, vagy mesterük-
nél volt elhelyezve. 

Cerbanus kódexének ajánlólevele 

Pannonhalmán a XII. század első évtizedeiben, Dávid apát idején 
felépült egy román kori templom. De belső élete és tudományos éle-
te is élénk. Szép emlék maradt fenn könyvkultúrájáról egy könyv 
ajánlólevelében. Cerbanus, aki valószínűleg egy görög rítusú kolos-
tor tagja volt, többször megfordult a monostorban. A pásztói apátság 
könyvtárában megtalálta Szent Maximus és Damaszcén görög egyház-
atyák görög nyelvű műveit, ezekből egy szemelvényt fordított Dávid 
apátnak. Ezt szép ajánlólevéllel juttatta el Pannonhalmára. Érdekes 
fényt vet ez a levél Pannonhalma életére. „Sz. Márton kiváló társasá-
ga, melynek Dávid élén áll, életük a tudományok ismeretében és 
mindenféle isteni dolgokban járatos."14 

Az ajánlólevél személyes levél jellegű, de a középkorban a kó-
dexszel együtt másolták tovább. Több példányban maradt fenn az 
osztrák kolostorokban Cerbanus fordítása az ajánlólevéllel együtt.15 

Zalán Menyhért foglalkozott a példányok tanulmányozásával és is-



mertetésével. Az ajánlólevél most új kiadásban jelent meg az „Árpád-
kori és Anjou-kori levelek" című kötetben.16 Fontos szerepet juttat-
nak a levélnek: annak bizonyítéka, milyen szerepe volt Magyaror-
szágnak a keleti-bizánci kultúra nyugat felé közvetítésében. Cerba-
nus neve nem szerepel másutt, de Pannonhalma kultúréletének 
egyik bizonyító láncszeme lett. 

Főúri könyvajándék 1153-ban 

A XII. századból egy másik kis adatunk is van a kolostori könyv-
tár fejlettségére és hírnevére. 1153-ban II. Géza király Albert nevű 
főurat II. Rogériushoz küldi Szicíliába. Albert elindulása előtt végren-
deletet tesz és azt ezzel fejezi be: „Omnes libros meos, quosproprios 
habeo, ecclesiae beati Martini commendoV Összes könyveit Pan-
nonhalmára hagyja. Érdekes ez olyan szempontból, hogy a magyar 
főurak is rendelkeztek könyvekkel, melyek említést érdemelhetnek. 
Érdekes, hogy éppen Pannonhalmára hagyja, mely bizonyára híres 
volt könyvtáráról. Sejteti velünk, hogy ezzel mily elismerésben része-
sült a szerzet tudományos működése.18 

2. A középkori kézírásos műveltség emlékei Pannonhalmán 
a XIII—XV. században 

A XIII. század párt- és társadalmi küzdelmei fokozottabb mérték-
ben kényszerítették írásbeliségre a királyokat. Sok birtokadományra 
volt szükség, hogy a feudális urakat megnyerjék szolgálatukra és így 
óriási mértékben megnőtt az oklevelek száma. Az Aranybulla korsza-
ka alatt a jogokat csak írásos bizonyítékokkal lehetett megvédeni. 
Ebben a korszakban került Pannonhalma élére egyik legnagyobb 
középkori apátja. 

Oros apát Pannonhalmája és oklevéltárunk gazdagsága 

A század első évtizedeiben országos viszonylatban is az első sze-
mélyek között szerepelt Oros apát. Ő az írásbeliséget egészen rend-
kívüli módon gyakorolta és értékelte. Kormányzása elején a monos-
torban kb. 30 oklevél volt, és ezt a számot 35 éves kormányzása idején 
kb. 200-ra emelte. Az anyag nagyságát mutatja, hogy utána egy év-
század alatt sem tudtak ennyi oklevelet szerezni. 1207-ben még tiha-



nyi apát volt, a tatárjárásig, 1241-ig találjuk az okleveleken nevét, 
utána nyoma vész. Világlátott ember volt, többször járt Rómában, 
részt vett az 1217. évi keresztes hadjáratban. Képzőművészeti szem-
pontból neki köszönheti Pannonhalma Árpád-kori templomát és ha-
talmas Árpád-kori oklevélgyűjteményét. Nagy érték a tőle maradt Li-
ber Ruber, vagy másképpen Cartularium Archivi Monasterii S. Martini 
1001-től 1240-ig.19 60 oklevél van belemásolva. Az oklevelekben, me-
lyek nagy tömegben maradtak fenn a monostorban, végig lehet kí-
sérni a stílus és írás folyamatos tökéletesedését. 

A Liber Ruber az iskola formális nívóját mutatja. A könyv szép 
iniciálékkal van feldíszítve, versenyez a legszebben írt kódexekkel. 
Nálunk unikum, külföldön is ritkítja párját az ily szép oklevélgyűjte-
mény. Nincs még oly hely hazánkban, ahol ezt a tudatos és iskolát 
alkotó folyamatos írásmódot és fejlődést úgy tanulmányozhatnák, 
mint a pannonhalmi levéltárban. 

A pannonhalmi levéltár értékelését az Árpád-kori Új Okmánytár 
előszavában így írja le Wenzel Gusztáv: „A főapátságnak levéltára, 
akár az itt őrzött okmányok régiségét és számát, akár azoknak köz-, 
egyház- és jogtörténeti fontosságát tekintjük, oly nevezetes, hogy an-
nak nem mondom párját, de csak némileg hasonlóját az egész or-
szágban hiába keressük." A XI. századból 5, a XII. századból 24, a 
XIII. századból 247, a XIV. századból 372, a XV. századból 442 okle-
vél található.20 1206-ban Pannonhalmán oklevelet állítanak ki, tehát 
akkor már „hiteles hely" volt. Részt vett az országos törvénykezés-
ben és jogszolgáltatásban. 1874-ig állt fenn ez az intézmény. Nagyon 
sok oklevél maradt ebből is. 

Az itt található oklevelek felölelik a nemzet egész életét, történe-
tét, az országos és egyházi törvények védelmét. Pápák, királyok és 
főurak eredeti okleveleinek nagy száma tanúskodik kiváltságokról, 
birtok-, hivatal-, kitüntetés-adományozásokról, birtokperekről, igaz-
ságszolgáltatásról. A közállapotok teljes képét mutatják.21 A „Pannon-
halmi Rendtörténet" 14 kötetében kimeríthetetlen forrásai lettek a 
középkor egész anyagi és szellemi kultúrájának." 

A középkori pannonhalmi kódexek nyomai 

Az írásos emlékek a XII-XV. századig leginkább az oklevelek 
által maradtak fenn. A kolostor anyagi alapjait, a birtokokat az okle-
velekkel tudták biztosítani. Az oklevelek kis helyen elfértek, és ve-
szély idején könnyen lehetett menteni őket. Már sokkal nehezebb 



volt a kódexeket megőrizni. Alig maradt fenn egy-két misekönyv és 
liturgikus kódex a középkorból. Csupán a Pray-kódexről, Németúj-
vári, Hahóti misekönyvről és néhány más szétszóródott liturgikus 
kódexről tudunk. Ezek pedig sok százával szolgálták a középkorban 
a liturgiát, nemcsak a monostorokban, hanem az összes templomban 
is. A kódexek közül nagyon sok elveszett, elhasználódott. Szabó Ká-
roly még a XVI. és XVII. századból is kb. 200 magyar vonatkozású 
munkát sorol fel, melyekből nem maradt fenn példány számunkra.23 

Mennyivel inkább áll ez a feltevés a középkorra. A legendaírók kö-
zött, a krónikaírók között is többről tudjuk, hogy bencés volt, többet 
Pannonhalmához is lehet bizonyára kapcsolni, de ezek túlnőnek 
könyvtártörténetünk keretén. Szent Gellért Deliberációja, Zoerard le-
gendája, Cerbanus kódexei, Harlvik legendája is csak külföldről is-
meretesek. így a hazai és pannonhalmi vonatkozású irodalmi emlé-
kek bizonyára még részben külföldön lappanganak. Újabban is ke-
rültek elő fontos emlékek a magyar liturgiatörténet számára, pl. az 
Agenda pontificalis. a Grazi Antifonálé stb. 

Középkori eredetű kódexek közül biztosan pannonhalmi nem 
maradt ránk. A legrégibb kódex, mely biztosan pannonhalmi vonat-
kozású, a Pray-kódex. A legrégibb magyar nyelvemlék mellett az el-
ső összefüggő magyar szöveget, a Halotti beszédet tartalmazó kódex 
is összefüggésben van Pannonhalmával.2' A kódex 1192-1195 között 
készült Boldván. Ennek leégése után Somogyváron találjuk, majd a 
legközelebbi biztos helye 1228-ban Deákiban, Pannonhalma egyik 
gangriájában található. Közben Pannonhalmán kellett lennie, nem 
valószínű, hogy a francia eredetű somogyvári apátságból közvetlenül 
került volna Deákiba. Kuncze könyvtártörténetében is olvassuk: „Mi-
után egyes könyveink tábláit hangjegyes pergamennel kötötték be, 
azt következtetem, hogy könyvtárunk énekgyűjteményekkel bőven 
rendelkezett." Szigeti Kilián Pannonhalma egyházi zenéjével foglal-
kozva összegyűjtött még néhány valószínűen Pannonhalmán másolt 
liturgikus kódextöredéket. Egy XIV. századból származó hangjelzett 
kódexlap olyan breviárium füleként van felaprózva, amely Pannon-
halmán a XVII. században használatban volt. Egy XIV. századi mise-
könyv lapja a levéltár egyik könyvének kötéstábláján található. Biz-
tosan pannonhalmi kódexből való egy graduálerészlet a XV. századból. 
A könyv, melyet bekötöttek vele, 1656-ban jelent meg és egy 1658-
as katalógusban már szerepelt. A könyvkötésre bizonyára Pannon-
halmán került sor a használat folytán. Kötése nem eredeti, hanem di-
lettáns munka.25 



A scriptoriummal való foglalkozás túlhalad dolgozatunk keretén. 
A középkori bencés történelem keretében Csóka Lajos foglalkozott 
vele. Néhány gondolatot és adatot mégis megemlítünk. A bencés ko-
lostorban a Regula előírja, hogy mindenkinek adják meg a szükséges 
dolgokat, és ezek között az írótáblát és íróvesszőt is megemlíti.26 Ha 
megnézzük a kolostorok életét a középkorban, akkor látjuk, hogy 
nincs kolostor könyvmásoló műhely nélkül, mert ez volt a könyvek 
szerzésének legegyszerűbb módja. 

A kódexek egy részét a monostor alapításákor hozták magukkal 
a szerzetesek, a többit úgy másolták. A másolók munkáját nem sza-
bad lekicsinyelnünk, miért nem csupán másolásból állt a munkájuk, 
hanem sokszor átdolgozást, szövegkritikai munkát is megkövetelt. 
Sok munkába került a hangjegyek átírása és a könyvek díszítése. A mi-
niátorok munkája művészi érzéket és nagy szorgalmat feltételezett. 

Egész írói testület volt a kolostorban, mely könyvmásolással fog-
lalkozott. Életük nagyrészt másolóműhelyben telt el, mely tollal tintá-
val, festékkel és pergamennel volt felszerelve. Sajnos a scriptorium 
nyoma kódexek másolásánál nem oly könnyen kísérhető figyelem-
mel a kódexek szétszóródása miatt, mint az okleveleknél. 

Nehéz századok 

1240 után lehanyatlott a szerzetesélet. A magyarországi hanyat-
láshoz az ország nehéz állapota is hozzájámlt. A hanyatlás külföldön 
is megfigyelhető. 1335-ben fontos bulla jelenik meg, a Benedictina-
rendelet. Ez nemcsak a szerzetesfegyelemről szól, hanem a kolostori 
oktatásról, művelődésről is. A tudományok és egyetemek fellendülé-
sének korában kötelezi a monostorokat is, hogy küldjenek egyetemre 
növendékeket. Voltak nagy apátok, akik továbbépítik a főmonostort. 
Szigfrid apát (1355-65) síremlékén ezt olvassuk: „qui monasterium 
laudabiliter reparavit". Nagy Lajos kedves udvari káplánjának neve-
zi. Diplomáciai szolgálatot is tesz. A monostor anyagi ügyeit is ren-
dezi - ezt az oklevelek bizonyítják. Sajnos könyvkultúrájáról nem 
maradtak emlékeink. Utóda, Czudar László alatt is volt még fejlődő 
élet. Emlékét díszes sírkövek örökítik meg. De utána pár évre más 
kormányzók kezébe kerül a monostor. Az 1300-as évekből egyetlen 
bencés írónak sem ismerjük a nevét. Nem maradtak fenn könyvjegy-
zékek sem. Bizonyára tovább fejlődött a könyvtár olyan gyakorlati 



munkákkal, melyek az istentisztelethez és az oktatáshoz voltak szük-
ségesek. Világi műveltség terén a hiteles hely kívánt meg jogi isme-
reteket. Néhány magyar bencés neve fennmaradt Krakkóban és 
Bécsben, az ottani egyetemeken.27 Egyetlen olyan adatsor maradt 
fenn, mely szorosan összefügg a középkori könyvészettel, könyvtár-
ral és scriptoriummal. Ezek az énektanítók, cantores nevei, akik bi-
zonyára mind ügyes liturgikus könyvmásolók is voltak. Kuncze Leó 
is többet megemlít könyvtáltörténetében. A Rendtörténetből és levél-
tári adatokból sorrendbe lehet őket állítani. A XIII. században szere-
pel Farkadinus és Elias. A XIV. századból Hildebrandus, Arnoldus, 
másik Hildebrandus, Jakobus, Petrus, Clemens, Nicolaus, és másik 
Jakobus. A XV. században találkozunk Petnisszal (1424), itt szerepel 
Laurentius, Georgius (1455), Emericus, Joannes. A XVI. században 
találjuk Andreast.28 A XV. században Pannonhalma világi kormány-
zók, kommendátorok keze alatt volt 70 éven keresztül. Szerepel kö-
zöttük Vitéz János, Mátyás király, Bakócz Tamás és Borgia Cézár. 

A szerzetesélet csak tengődött. írásos kultúra nyoma nem nagyon 
található. A század végén tíz szerzetes van csupán. A hanyatlás általá-
nos nemcsak a bencés, de a többi kolostorokban is. Új áramlat jön, a 
reneszánsz, mely a kolostorokban elmélyíti a hanyatlást. Pannonhal-
mán ekkor az utolsó világi kormányzó, II. Ulászló segítségével reform 
indul meg, mely lezárja a középkor írásos kultúrájának korszakát és a 
reform érdekében felhasználja a könyvnyomtatás nagy vívmányát is. 

3. A késő-középkori és humanista könyvkultúra Tolnai Máté 
alatt, 1500-1535 

A reneszánsz szellem csupán a világi tudományokat karolta fel és 
szembekerült a középkori vallásos műveltséggel és világnézettel. 
Nem tudták azonnal felhasználni sok értékét, hanem a világias szel-
lemet vették át. így hanyatlottak le a kolostorok. A hanyatlás oka 
volt még néhány kolostor gazdagsága is, de a legnagyobb veszélyt a 
kommendarendszer jelentette. Amint láttuk, a XV. században Pan-
nonhalmán is világi kormányzókat találunk, akik nem törődtek sem 
a szellemi, sem a vallásos élettel, csupán saját érdekük szolgálatába 
állították a monostor javadalmait. 



A hanyatlás megakadályozására egymás után alakulnak meg kül-
földön a reformmozgalmak. Már a XV. sz. első felében megindul az 
osztrák melki apátság felemelkedése, mely hatással volt Pannonhal-
mára. A másik nagy külföldi reformegyesülés, mely éreztette hatását 
nálunk, az olasz Cassinói Kongregációé volt. 1500-ban II. Ulászló 
jámbor életű kancellárját, Tolnai Mátét, pécsi egyházmegyei klerikust 
kiválasztotta Pannonhalma felemelésére és az összes bencés kolosto-
rok megreformálására. Ezek a külföldi kongregációk voltak hatással 
rá. Felszenteltette magát, a konvent is megválasztotta apátjának, és 
megkezdte munkáját. Több új tagot vett fel, benépesítette a monos-
tort. Elkezdte reformmunkáját. 1508-ból van egy inventarium, mely-
ben hosszú idő óta hiányolt könyvjegyzékek is vannak. Ennek létre-
jöttében nagy szerepe volt Tolnainak. Az összes magyarországi ben-
cés kolostort összeírták a vizitátorok. A jegyzék megtalálható a Ma-
gyar Könyvszemlében.29 Legnagyobbrészt liturgikus könyveket talál-
tak. Az összeírásnál egy dologra voltak különös tekintettel az össze-
írok, hogy a nyomtatott könyveknél kiírták: „impres". Néhány króni-
kás- és profán könyv is szerepel az összeírásban. Ekkor már Pan-
nonhalma kezd főapáti jogokat formálni a többi apátság felett, a ki-
rályi apátságok uniója formálisan 1512-ben valósul meg. Tolnai elha-
tározta, hogy egységes liturgiát vezet be apátságai életébe. 

Főapátsága idején Pannonhalmán is összeíratta értékeit 1518-ban, 
de ez az összeírás nem terjedt ki még a liturgikus könyvekre sem. 
1535 körül van egy rövid könyvjegyzék: De libris. Collectarium cum 
figuris. I. Missalia impressa X. Scripturae IIII. Libri cantuales magni 
XI.30 Ezek is csak a legfontosabb liturgikus könyveket tartalmazzák. 
Lehetetlen, hogy ahol a következő évszázadban 2000 könyvet talá-
lunk, most csak a legszükségesebb liturgikus könyvek legyenek 
meg. 

Egyetlen fennmaradt pannonhalmi kódex 

Tolnai a könyvtár szempontjából fontos, mert az ő idejéből ma-
radt fenn Pannonhalma igazán művészi, szép liturgikus kódexe.31 

A kódex több részből, áll. Az első rész a XV-XVI. század elejéről 
való evangelistarium. A kódex első lapján Szent Márton, a hely és 
Szent Máté evangélista, a főapát védőszentje található. A kódex bizto-
san pannonhalmi, mert Szent Benedek és Márton miséinek iniciáléi 



különösen szépen vannak kidolgozva. Szent Mártonnál találjuk „S. 
Martinus patrónus huius loci." Miniatúrái nagyon fejlett művészetről 
tanúskodnak. írása későbbi gótikus írás. Berkovits Ilona a címlapról 
a kódexnek ezt a részét is Tolnai Máté idejéből származtatja, nagyon 
valószínűsíti ezt a Szent Máté-kép is, de ez lehet későbbi díszítés. 
Radó Polikárp és Mezey László a XV. századból valónak tartja. 

A kódex második része Benedictionale. Az írása egyszerűbb, mi-
niatúrái is kevésbé díszesek, mint az evangeliáriumnak. Kolofonja 
így hangzik: „Finis per manus fratris Thome Forgach de losonch in 
die Scolasticae anno d. 1516. " A harmadik része a pannonhalmi fo-
gadalmi formulát tartalmazza, melynek kolofonjában megnevezi ma-
gát Losonczi Forgách Tamás, mint a monostor fogadalmasa. Ez a rész 
1515-ben készült, a fogadalmi formulába be van jegyezve, hogy Pan-
nonhalma is a Cassinói Kongregációhoz tartozik. Az írás nagyon szép, 
humanista, egyéni jellemzője, hogy a „d" betűk szára a szó elején 
egy kicsit megdől. A kódex szép tanúsága a pannonhalmi íráskultú-
rának, mert biztosan Pannonhalmán készült a monostor szolgálatára. 

Minden valószínűség szerint Forgách Pál Tamás írta azt a nagy 
alakú graduálét, amelynek egyik részlete a pannonhalmi bencés, 
Veszprémi Sándor kézírásos könyvének tábláján található. írása meg-
egyezik Forgách jellemző írásával. A graduále másik részlete le van 
már fejtve egy másik könyvtábláról, Szent Márton miniatúrája látható 
rajta. Méltó párja az evangeliáriumnak. Kézírásos liturgikus könyvei-
vel Tolnai lezárta a középkort, és a kódexek díszítésében már fel-
használta a humanista írásművészetet is. 

Az első nyomtatott pannonhalmi breviáriumok 

Tolnai az első magyar bencés apát aki felhasználja a könyvnyom-
tatást is liturgikus reformja szolgálatában. Breviáriumra szükség volt. 
1480-ban már nyomtattak a bencések breviáriumot Velencében. 
1500-ban kinyomtatják a melkiek breviáriumjukat két nagy kötetben. 
Tolnai az apáti szék elfoglalása után sietett gondoskodni breviárium-
ról. A melki breviáriumot vette mintául. Egy kötetbe nyomtatta ki ezt 
a breviáriumát.12 Az előszóból megtudjuk, hogy sok nehézséggel kel-
lett megküzdenie, mert nem akadt kiadó. Végre a nagynevű Budai 
könyvkereskedő, Paep vagy Pap vállalta a breviárium kiadását, aki a 
firenzei Luca Antonio Giunta velencei könyvnyomdájában kinyom-
tatta. Kolofonjában látjuk a firenzei, liliommal díszített mesterjegyet. 
A breviárium tehát 1506-ban Velencében jelent meg. A pannonhalmi 



breviáriumot csak az esztergomi és a zágrábi előzte meg Magyaror-
szágon. A címlapon Szent Benedeket látjuk, a felírása „Breviárium 
ordinis Sancti Benedicti de novo in Montia Pannoniae S. Martini. Ex 
rubrica pat rum mellicensium summa diligente extractum." A címlap 
alján Pap budai librarius mesterjegye látható. A könyv tele van szép 
művészi fametszetekkel. Kéthasábos fekete, vörös nyomású a könyv. 
Ezt a kiadást külföldön is használták. A „De novo" kifejezés megtévesz-
tő, pedig azt jelenti, hogy újabban vagy újként kiadott. Kuncze csak 
a második kiadást ismerte, az elsőt 1496-ból származtatja. A breviári-
umot 1519-ben ismét kinyomtatták, a második kiadás nagy vonások-
ban megegyezik az elsővel, de gyakorlati szempontból könnyebben 
kezelhető. Ezt is díszítik képek. A második kiadást is Velencében 
nyomtatták, de nem az előbbi nyomdában, hanem Liechtenstein Pé-
ter házában, a bécsi könyvárusnak, Alantse Lukácsnak rendelésére. 
Az elkészült példányok egy részét átvette és megvásárolta Kaym Or-
bán, majd ezen példányok címlapját saját mesterjegyével ellátva újra 
lenyomatta, így két változatuk ismeretes.33 Nem Tolnai idejében, de 
az ő breviáriumaihoz 1582-ben pótlék jelent meg. Breviárium... in 
Monte S. Martini. Ex rubrica patrum mellicensum summa diligentia 
extractum, 1582. Nem teljes breviárium ez, csak 18 officium és 32 ki-
egészítés.34 

A pécsi misekönyv Tolnai korából 

Tolnai Máté korából még van egy nagy értéke könyvtárunknak: 
az ún. pécsi misekönyv 1499-ből. A könyv ősnyomtatvány. Kolofon-
jában ezt találjuk: „Finit missale secundum chorum alme ecclesiae 
Quinqueecclesiensis. Impr. Venetiis, impensis Joannis Paep librarii 
budensis MCCCCXCIX VIII. Kai. maij. " A pergamenre nyomott pan-
nonhalmi példány a Magyarországon található négy példány közül a 
legszebb. Szigeti Kilián állapította meg, hogy Tolnai idején már Pan-
nonhalmán volt. Címlapjának bejegyzésén olvassuk: „Conventus mo-
nasterii S. Mart. O. S. B. Congr. Cassinensis. "A Cassinói Kongregáció 
1505-ben alakult. Később már nem volt olyan szoros kapcsolata Pan-
nonhalmával, mint akkor, amikor a Forgách-kódexben is ezt a kife-
jezést olvassuk. A könyv díszítése is Pannonhalmán történt, ott írták 
be a hangjegyeket. Belső okok még a dátumát is megadják, részben 
1506-16 között történt. Másik részét Sixtus fejezte be 1529-ben. Tol-
nai pécsi klerikus volt, és mivel a főbb bencés szentek miséi is ben-
ne megtalálhatók, azért szerezte meg a pécsi misszálét. Az 1535-ben 



szereplő tíz misekönyvéből egy megmaradt számunkra.35 Szerepel az 
1658 évi pannonhalmi katalógusban is. - Tolnai Máténak nagy volt a 
szerepe, mint látjuk, a pannonhalmi könyvkultúra elősegítésében. A bre-
viáriumok a magyar könyvnyomtatás zsengéi. Érdekes bepillantást 
adnak a könyvnyomtatás és kiadás nehézségeibe. Kézzel írt könyvei 
lezárnak egy hatalmas korszakot. Megmutatják, hogy ebben az idő-
ben művészi kézíró iskola van a monostorban. A pécsi misekönyv 
díszítése is bizonyíték a művészi könyvdíszítésről. Könyvei tartal-
mukban még középkori liturgikus könyvek, de díszítésükben és fa-
metszeteikben művészi reneszánsz munkák. - Tolnai idejében élt 
Pannonhalmán Nagyszombati Márton híres bencés költő. Ő már a 
humanista latin műveltség eredményeit használja fel munkájában. 
Klasszikus latin műveltség lehetett a monostorokbn, onnét merítenek 
szónoki és költői képeket és formanyelvet. Külföldön tanult. 1505-
ben említés van Martinus Sacerdosról Pannonhalmán, külföldi egye-
temeken pedig Martinus de Monte S. Martini szerepel. Munkájának a 
címe: „Opusculum ad regni Hungáriáé proceres". 1523-ban jelent 
meg. A munka buzdítás a török elleni harcra, leírja a jelen bajait és 
az ősi dicsőséggel vigasztal.36 

4. XVI. és XVII. sz. történelmi válságai 
és kulturális fellendülése Pannonhalmán 

Tolnai Máté után Pannonhalmára ismét nehéz idők következtek. 
A török veszedelem és pusztítás sorban elnéptelenítette a kolostoro-
kat. Tolnai után Győri Mihály lett a főapát, és a században a monos-
tor vezetője csak egyszer viselt főapáti rangot. Csanádi János 1548-
tól 1556-ig. Ismét világi kormányzók vannak a monostor élén. Nem 
törődnek sokat a szellemi és kulturális élettel, de még a létbiztonság-
ra sem vigyáznak eléggé. 1575-ben és 1585-ben két nagy tűzvész 
pusztított a monostorban. 1586-tól nincs említés konventről sem, vi-
lági papok végezték az istentiszteletet. Fejérkövi István (1567-93) 
kormányzó elvitte a kolostor értékeit, műkincseit, könyveit. Rudolf 
király rendeletére ezeket Pozsonyban kellett volna őrizni, míg ismét 
vissza nem kerülnek Pannonhalmára. 

A konvent hosszú szünetelése miatt azonban feledésbe mentek, 
és a főapátság könyveiből Himmelreich György főapát csak tíz gra-
duálét tudott visszaszerezni. Szigeti Kilián kutatott utánuk, de nem 
jutott eddig fogható eredményre. Néhány könyv, mely Tolnai idejé-



ben biztosan Pannonhalmán volt, a későbbi katalógusokban is szere-
pel. Visszakerült később a Forgách-kódex, a „Pécsi missale" is. Ké-
sőbb többször szerepel még a könyvkatalógusokban. 

A melki statútumokban, melyek alapján a XVII. században a ma-
gyar bencések megszervezték életüket, egy fontos személyről is szó 
esik: a könyvtárőrről. A megfelelő könyvekről az apát gondoskodik. 
Ő rendezi, gondozza, feljegyzi a könyveket. Levéltárunkban van em-
lítés a custosról, aki valószínűleg ezt a hivatást töltötte be. Őrizte a 
levéltárat és a könyvtárat. 

Himmelreich könyv- és oklevél-katalógusa, 1627 

Száz évvel Tolnai után fontos személyiség került a monostor élé-
re. Himmelreich György lesz a kormányzó, aki később főapáti címet 
is kapott. l607-től 1632-ig volt a monostor élén. Himmelreich Tibor 
volt apja, aki Miksa császár kedves titkára volt. Kitűnő jogász lehe-
tett, mert kéziratban szerepel jogi munkája az 1658. évi könyvjegyzé-
künkben. 

Fia, György 1583-ban született. Korán nagy jövedelmű egyházi ja-
vakat kapott. Elvégezte a teológiát Rómában, előzőleg Prágában és 
Bécsben tanult. 1606-ban szentelik fel és már a következő évben 
Pannonhalma kormányzója. Nagy műveltségre tett szert és tanulmá-
nyai miatt világlátott ember volt. Részt vett a diétákon a főrendiek 
között. Forgách és Pázmány mellett az egyházi zsinatokon is szere-
pelt. l630-ban szerezte meg a főapáti címet. Legnagyobbrészt Győ-
rött lakott. Pannonhalma nem volt biztonságos a török portyázások 
miatt. Sokat megtett jobbágyaiért és azért, hogy visszaállítsa Pannon-
halmán a szerzetesi életet. Sajnos ez nem sikerült, mert 1637-ben 
meghalt. Puritán élete, tiszta jelleme és nagy tudása nagy tekintélyt 
kölcsönzött neki kortársai előtt. 

Himmelreich nevével többször találkoztunk eddigi könyvtárunk 
könyvei között. Az ősnyomtatványok között találtam jellegzetes be-
írásával több bejegyzést „Georgii sum Himmelreich Archiabbatis S. 
Montis Pannoniae". Ez volt az ex librise. Récsey is jelezte ősnyom-
tatvány-katalógusában a beírását. Albertus Magnus 1494. évi kiadása 
Himmelreich főapát édesapjáé volt, később az ő bejegyzése is meg-
található benne. Macrobiustól a Somnium Scipionis, 1483, szintén az 
ő könyve volt. Martinus Polonus: Margarita Decreti, 1499, Ptoleme-
us: Opus quadripartitum, 1493, Schedel: Liber Chronicorum, 1497 és 
Thuróczi: Cronica Hungarorum című, 1488-ból való könyve is az ő 



névjegyével van ellátva. Több az antikva könyvek között is szerepel. 
A liairgikus könyvek között is van egy 1566-ból származó Psalmista. 
Más szakok között is sokat össze lehetne még szedni könyvtárunk-
ban az ő könyvei közül. Ezeken a könyveken később a pannonhal-
mi konvent jelzése szerepel. 

A könyvtári kutatások során egy régi kéziratra bukkantam, mely 
eddig még kiadásban nem szerepelt, irodalmi feldolgozásokban sem 
használták fel.37 Utalást találtam a Rendtörténet VI. B kötetében: 
„könyvtárunk állapota szép világot vet a pannonhalmi rendtagok 
képzettségére, irodalmi érdeklődésükre különösen Himmelreich 
György főapát idején, a XVII. sz. közepén, amikor 1614 kötetes 
könyvtárral dicsekedhettek. Ez mutatja a legjobban: a humanizmus 
iránya is szellemi divattá lett akkor a monostorok tagjai között".® Ez 
a néhány sor valószínű nem erre, hanem az 1658. évi katalógusra 
vonatkozik. Másutt ugyancsak a Rendtörténetben olvassuk: „Himmel-
reich kormányzó nevét őrzi a pannonhalmi könyvtár némelyike. Úgy 
látszik, értékes könyvtára volt, és bátran föltételezhetjük, hogy nagy-
ban gyarapította monostorunk könyvtárát."39 A bencés kézirattárban, 
elég foszladozott állapotban, papírkötetet találtam. A könyv a 155. 
oldalon kezdődik és jellegzetes írással hozza: „Catalogus Librorum 
Georgii Himmelreich Archiabbatis S. M. Pannoniae, ab eodem con-
scriptus. Anno Domini 162/7." Az utolsó számjegy elveszett, de ké-
sőbbi részből lehet pótolni. Ezek után következik a könyvek felsoro-
lása. 

A katalógusban szereplő könyvek pontos számának megállapí-
tása nem könnyű feladat, mert egyes könyveket több részre oszt, 
másokat egybefoglal. A könyvek nagyság szerint vannak felosztva 
négy részre, és mindegyik nagyságcsoport külön tárgyalja a vallásos 
és profán könyveket. Jelen ismertetés a katalógus beosztását követi. 

Libri in folio... kezdődik az első csoport. Egyik oldalon Ecclesias-
tici, a másik oldalon Saeculares feljegyzést olvasunk. A folio köny-
vek közül egyházi kb. 46 mű, két magyar vonatkozású is található. 
Káldi Bibliája és Missale Strigoniese. Profán könyv jóval több, kb. 
110 van jelezve. Köztük van Bonfinius, Sambucus, Decretalia Regni 
Hungáriáé, Turóczi-krónika; ez utóbbi ma is megvan a könyvtárban. 
Kézirat is szerepel az egykori esztergomi érsektől: Articuli dietarum 
Hungaricarum. 

A negyedrét alakú könyvek között kb. 40 egyházi mű van, ebből 
nyolc magyar vonatkozású. Itt vannak feljegyezve Monoszlai András 
Apologiá\a, Telegdi: Postilla és De bonis agentibus, Monoszlai: De 



invocatione sanctorum, Rituale Strigoniense, Az setét hajnal csillag 
után... (Pázmány), Decret Strig., Thomas Balasffy: Csepregi Iskola. 
Található köztük több kéziratköteg is, melyeket valószínű római ta-
nulmánya alatt írt, mert „Manuscriptus, Roma" van ráírva. Más ter-
mészetű három kéziratot is jelez. Profán mű sokkal több, 140 darab 
van ebben a nagyságban. Egy magyar vonatkozású munkát találunk 
itt és egy matematikai kéziratot. 

Az oktáv nagyságban egyházi mű kb. 105 van. Magyar vonatko-
zásúak: Lipsy: Szent Ferenc élete, Pécsi Lukács: A keresztény hadako-
zó tüköré és Az keresztény szüzeknek..., Monoszlai András: Brevis ac 
catolica confutatio, prédikációk. Profán tárgyú kb. 190 munka. Ba-
lasffy: Defidelitate. „Lihri in sedecimo", a tizenhatod nagyságú köny-
vek között kb. 130 mű egyházi. Magyarul szerepel Szent Ferenc re-
gulája. Itt szerepel Szent Benedek élete és regulája is latinul. 48 pro-
fán mű között sok olasz található. 

Az egész könyvgyűjtemény legnagyobb része latin. Nagyon gaz-
dag profán művekben, kb. 500 kötet. Latin klasszikusok, történetírók 
és jogi művek nagy száma szerepel a katalógusban. Igazi szép hu-
manista könyvtár. Vallási szempontból a szentatyák főbb aszkétikus 
műveit találjuk meg. Az anyagban 40-50 magyar nyelvű és vonatko-
zású munka van. 20-30 olasz nyelvű még tanulmányainak idejéből 
lehet. Az egész könyvtár értékes gyűjtemény, több mint 800 kötetből 
áll. Ilyen gazdag könyvtár, bátran állíthatjuk, kevés lehetett akkor az 
országban. Bár a XVII. században főurainknál a könyvszerzés már 
átlagos szokás volt, gazdag főurak saját költségükön még nyomdá-
szokat is tartottak. Katalógus nem sok maradt fenn a XVII. század-
ból.40 Az utolsó kormányzó, Himmelreich könyvtárának nyomai ma 
is megvannak könyvtárunkban. Az egész anyag nem szerepel az 
1658. évi katalógusban, mert halála után ellenséges indulatú embe-
rek szétszórták levéltárát és valószínűleg könyvtárát is. A könyvek 
leírása bibliográfiai szempontból sajnos hiányos. Csak más katalógu-
sokkal való összehasonlítás után lehet az egész anyagot megfejteni. 
Néhány helyen bőven leírja, másutt csak röviden jelzi a könyvet. 
Pontos és szakszerű feldolgozása túlnő e dolgozat keretein. 

A talált kézirat még fontos adatokat szolgáltat nekünk. Himmel-
reich a katalógus céljaira egy régi könyvet használt fel. A jelenlegi 
megmaradt alakjában a régi könyvből Ferdinánd és Miksa császárok 
idejéből is van néhány oldal, melyek levélfogalmazványt és címjegy-
zéket tartalmaznak. Szerepel a hét választófejedelem címe, Castaldo 
és III. Gyula pápa címe. Említi a velencei dózsét és a török szultánt 



is. Nem nehéz megtalálni a kapcsolatot: a főapát apja kedves embe-
re volt Ferdinánd és Miksa császároknak. 

Nagyon értékes monostorunk élete szempontjából, hogy 1627-
ben a főapát Béla király privilégiumait is „fideliter descripsit". Az 
egész kiváltságlevelet pontosan lemásolta. A következő részben a 
kiváltságleveleket és adományleveleket rövid megjegyzéssel és tartal-
mi kivonattal hozza. Privilégia Archiabbatialis Eccl. S. Martini S. 
Montis Pannoniae... Anno salutis 1628. In Sancto Martino hie con-
script a. 

A könyvet utoljára 1773-ban használták fel az Index Actorum Ca-
meralium céljaira. Ábécérendben következnek az akták megnevezé-
sei. A gyűjteménynek nemcsak a könyvtári, hanem levéltári része is 
nagyon értékes. 

Magger Piacid könyvkatalógusa, 1658 

Himmelreich után megindul a bencés élet Pannonhalmán. Pálffy 
Mátyás (1639-47) megindítja az életet, igazi lendítője Magger Piacid 
(1647-67). Összeíratta a monostor összes értékeit. Inventáriummal 
már találkoztunk, az 1658. évi inventárium felsorakoztatja a monos-
tor összes értékeit, de nagy értéke, hogy külön súlyt fektet a köny-
vekre. A könyvek nagy részét már előbb gyűjtötték, más része, mint 
láttuk, Himmelreiché volt. A könyvekre ekkor nem sokat tudtak for-
dítani. Egy kis adat maradt ránk Veresmarty Mihály életéből. Magger 
Piacid még mint perjel vett liturgikus könyveket 40 tallérért, de nem 
merte megmondani a főapátnak, mert annyira ránehezedtek a hadjá-
ratok terhei a monostorra, végül Veresmarty fizette ki az összeget.41 

Az inventáriumban található könyvek jegyzékét Récsey Viktor 
1902-ben kiadta. Catalogus librorum omnium conventus S. Martini 
de s. Monte Pannoniae. Anno 1658.42 Az inventárium nagyon szép, 
gondos írással van írva, a kötése is valószínűleg egykorú fehér bőr-
kötés. Récsey megpróbálta kiértékelni az értékes katalógust. Az ő 
nyomán foglaljuk össze röviden. A katalógus szakrendszere 21 rész-
re oszlik. Az egyes szakaszok így következnek egymás után: 

1. A templomhoz tartozó munkák 67 mű 154 kötet 
2. Szentírások 23 30 
3- Szentatyák 51 92 
4. Újabb Szentírás-magyarázatok 59 86 
5. Szentbeszédek 184 192 



6. Elméleti teológia 99 107 
7. Katolikus hitvédő iratok 104 114 
8. Aszketikus könyvek 423 477 
9. Egyháztörténet 92 99 

10. Profán történeti könyvek 158 163 
11. Egyházjog 68 71 
12. Civil jog 67 73 
13- Filozófia 90 91 
14. Matematika 61 64 
15. Orvosi mű 36 37 
16. Mezőgazdaság 9 9 
17. Politikai, gazdasági művek 55 56 
18. Filológiai művek 244 247 
19. Görög könyvek 16 17 
20. Költői művek 52 52 
21. Vegyes művek 65 65 
Az egyház felszerelései között 14 22 

Összesen 2037 2318 

Feltűnő, hogy elég sok profán könyvet találunk. 627 kötetet 
foglal magában a történelem, matematika, filozófia, orvosi és jogi 
könyv. Szerepelnek ismeretlen írók kéziratai, pl. Plimmelreich Tibor: 
Libri 3 Decretalium de jure patronatus. Egy másik műve: Commen-
taria. Pálffy Mátyás főapát kéziratos filozófiai könyvét is jelzi. 

Néhány ismeretlen szerző műve is szerepel, pl. Győri István: 
Summarium ecclesiasticum... Sennyei István: De fest ivitati bus B. M. V. 
Magyar vonatkozású ritkaság: Consolationes fidelium és Manuale B. 
M. V. Immaculatae, mely nagyszombati nyomtatvány. Ezeket a mű-
veket másutt nem ismerjük. A magyar nyelvű és vonatkozású mun-
kák jelezve vannak „//tmg. "jelzéssel. 139 magyar vonatkozású munka 
volt a könyvtárban. A Forgách-kódex fogadalmi formulája is szerepel 
a könyvek között. Ha egy kicsit végignézünk a könyvek között, sok 
értékes könyvet találunk. A könyvek között sok szempontból lehet 
végignézni. Néhány ritkaság után a helyi, a magyar és a könyvtárat 
különösen jellemző szempontokat emeltük csak ki a könyvek szak-
rendszerének sorrendjében. Fel van tüntetve a pécsi missale, három 
Káldi-biblia, Sylvester János híres evangélium-fordítása. Két velencei 
ősnyomtatvány is van a bibliák között. Prédikációs könyvek között 
megtaláljuk Káldi, Telegdi és Pázmány műveit. A hitvitázó irodalom-
ban Luther műveiből is találunk. Pázmány több műve szerepel. Vá-



sárhelyi Katekizmusa és Veresmarty Mihály két műve szerepel. A lel-
ki könyvek között nagyon sokat nyomtattak Nagyszombatban, több-
nél van jelezve, hogy magyar nyelvű. A világtörténet elég nagy számú. 
Klasszikusok az ókorból, Caesar, Livius, Sallustius, Tacitus, Xeno-
phon szinte hiánytalanul megvannak. A középkorból megvan a Gesta 
Romanorum. Sok újabb kori munka szerepel. Aeneas Silvius, Ameri-
káról szóló több munka, magyar vonatkozásban gazdag. A történe-
lem is bővelkedik Istvánffy, Bonfinius, Thuróczi, Révai, Pray művei-
vel. 

A világi jognál 57 műből ló magyar vonatkozású. Itt szerepelnek 
Balásfi, Verbőczy sok példányban. A filozófiában és természettudo-
mányban találjuk Albertus Magnus nyolc művét, melyek szerepeltek 
Himmelreich katalógusában is és ma is Pannonhalmán vannak. Arisz-
totelész, Platón, Plinius és több Arisztotelész-kommentár szerepel. 
Sok csillagászati mű van: Kopernikusz, Kepler stb. Gazdászatnál sze-
repel Cato és Terentius Varró. Filológiánál 67 kötet Cicerót találunk. 
Calepinus és Szenczi Molnár nagy szótárait is megtaláljuk. Több gö-
rög tankönyv van. A vegyes művek között nagy értéket jelentenek 
Trithemius és Gesner bibliográfiai művei. 

Az egész katalógus írása szép, egyöntetű. Néhány könyv később 
van hozzáírva. Ezeket csillaggal jelölte Récsey. Ezeket bizonyára ké-
sőbb írták hozzá. A katalógus szakbeosztása: nem állapítható meg, 
milyen szakrendszer szerint következik, de ügyes gyakorlati össze-
foglalás. 

Szaktekintetben a könyvtár teljesnek mondható. A tudomány 
minden egyes ága iránt volt érdeklődés. Nyelvre nézve a legtöbb la-
tin. 76 kötet magyar, 65 magyar vonatkozású, 44 német, 43 olasz, 12 
spanyol nyelvű. Ez a könyvtár is szétszóródott, csak egy része van, 
melyről megállapítható, hogy ma is Pannonhalmához tartozik. Con-
ventus Santi Martini jelzés szerepel sok könyvben. A feloszlatáskor 
1786-ban az Egyetemi Könyvtárba kerültek a könyvek, és még a For-
gách-kódexet és a Pálffy-kéziratot sem kaptuk vissza. 

A XVII. sz. közepéről még van egy adatunk Pannonhalma szelle-
mi életéről. Veresmarty Mihály a protestánsból megtért író, mielőtt 
nyomdába adta volna könyveit, Pannonhalmára küldte átnézésre. 
Ipolyi Arnold leírja ezt Czinárról szóló emlékbeszédében és Veres-
martyról szóló életrajzában is. A rendtagok képzettségének előmoz-
dítására a könyvtár megadta a lehetőséget. 

Gencsy Egyed főapát idején (1667-84) a rend elvállalta a modori 
gimnázium és plébánia vezetését. Szellemi szempontból ez is fontos 



fejlődés volt a rend életében. 1683-ban ismét nagy szerencsétlenség 
éri Pannonhalmát. A Bécset bevenni szándékozó törökök a várat és 
a monostort is súlyosan megrongálják. A következő főapátok alatt 
tovább fejlődött a könyvtár. Lendvay Piacid (1693-99) főapát sokat 
fáradt a belső élet megjavításán és a szellemi élet megerősítésén. Pár 
év múlva meghalt. A breviáriumhoz új Propriumot nyomatott 1693-
ban. Utóda Karner Egyed lesz (1699-1708), aki jeles tehetségű em-
ber, a nagyszombati és salzburgi egyetemeken végzett. Az ő idejéből 
is több könyvben találjuk nevének beírását. „Procuravit Aegidius 
Karner". Az egyik incunabulumon, Bartholomaus Anglicus 1488-
ban kiadott művén is ezt olvassuk. Ő szerezte pl. Boschius De arte 
symbolica c. művét. Egy hatalmas verseskötet maradt hagyatékában. 
4000 distichonban foglalt gnomonok és más kis tanító epigrammák-
nak a gyűjteménye. Címe: Unisonum Carmen, 1707. 

Bár a században irodalmi és tudományos műveket nem nagyon 
adnak ki a bencések, néhány vallásos kiadványról van csak tudomá-
sunk. Cencz Román a Szent Benedek ereklyéje c. művet nyomtatja ki 
Bécsben 1668-ban. 1704-ben Nagyszombatban a Theoremata Theolo-
gica c. mű jelenik meg. 1707-ben pedig a Betegek könyvecskéje. Ér-
dekes kéziratos könyv az ún. Haas-féle kódex, Haas Amandnak 
jegyzetes könyve az Egyetemi Könyvtárban."13 

5. A barokk kor hatása a könyvtárra és a szellemi életre 

A török világ nem volt alkalmas az igazi kulturális munkára: Inter 
arma silent musae. Mégis azt látjuk, hogy Pannonhalma a nehéz 
időkhöz viszonyítva gazdag könyvtárral rendelkezett. Csupán néhány 
protestáns iskola könyvtára és néhány főúri könyvtár versenyezhetett 
vele ebben az időben. A török felszabadulás után, a XVIII. sz.-ban 
megindulhatott az építő munka. A várak helyett főúri kastélyok, az új 
kultúrélet központjai épülnek. A könyvgyűjtés is nagyobb mértékben 
megindult. Nagy könyvtárak alakulnak, elsősorban főpapok, főneme-
sek rezidenciáin. A vallásos könyvek gyűjtése mellett az irodalom és 
történetírás is felvirágzik. A század közepe után a kultúrát felvilágoso-
dás és enciklopédikus tudásvágy kezdi jellemezni. A könyv az új szel-
lemi érdeklődés kiegészítője lesz. A nagy barokk könyvtárakban a 
könyv egyrészt a kultúra és műveltség közvetítője, de a könyvgyűjtő 
szenvedély kielégítője is. Külföldi hatalmas könyvtárak ekkor fejlőd-
nek rohamosabban. A könyvgyűjtők nálunk elsősorban főpapok. Esz-



terházy Károly az egri líceumot, Batthyány Ignác a gyulafehérvári hí-
res könyvtárat, Klimó püspök Pécsett alapítja meg szép könyvtárát, 
Veszprémnek is híres püspöke van ebben az időben, Padányi Bíró 
Márton.41 Bár nagy műveltségű ember, életét mégsem tudja csupán a 
tudományok világához kötni. Rengetege• dolgozik, épít, egyházme-
gyéje jogait szerzi vissza. Hozzá hasonló egyéniség kerül ekkor Pan-
nonhalma élére, a kuruc kapitányból lett főapát: Saighó Benedek. 

Saighó Benedek építkezései és a szellemi élet 

Pannonhalma az előző évszázad viharai között számos jelét mu-
tatta a könyvtáron keresztül is a szellemi életnek. Most, a fellendülő 
barokk korban nem tud elég nagy mértékben bekapcsolódni a kul-
turális életbe. Göncz Celesztin (1709-22) kezdi meg a barokk kort a 
főapátok között, de idős ember már. Az előző idők rombolását pró-
bálja helyrehozni. Utóda Saighó Benedek (1722-68), aki fiatal korá-
ban kuruc vitéz volt. 25 éves korában lép a rendbe. Tudománya és 
példás életmódja miatt 32 éves korában főapátnak választották meg. 
Padányi Bíró-jellegű ember. A gazdasági alapokat próbálja ő is elő-
ször helyrehozni, és hatalmas építkezésekbe kezd a főmonostorban. 
Megépít egy nagy új szárnyat, szép ebédlőt, de a külföldi kolostoro-
kat jellemző szép barokk könyvtár építése elmarad. 

A könyvtár a XVIII. sz.-ban a hanyatlás jeleit mutatja. Mikor 1834-
ben a győri püspök Pannonhalmára jön, ott csodálkozásának ad ki-
fejezést: „Hic est alter S. Franciscus et paupertas, quia et franciscani 
similiter instructas habent bibliothecas. "l5 Ez bizonyára jellemezte az 
egyszerű könyvtárhelyiséget és a könyvek kicsi számát. Az előző 
század könyveiben az 1683- évi török ostrom és a Rákóczi-szabad-
ságharc idején, 1705-ben és 1709-ben is nagy kár esett. Ez mégsem 
indokolja a könyvtár elmaradottságát. Saighó alatt nem nagyon gya-
rapodott a könyvtár. Nem állt a kor színvonalán. Pedig 1746 októbe-
rében királyi vizsgálóbizottságból alkotott statútumokban szerepel, 
hogy komoly oktatás, szellemi munka megfelelő könyvek nélkül 
nem lehetséges. Kell, hogy az ősi monostor könyvtárát egy meghatá-
rozott könyvtáros útján megfelelő könyvekkel lássák el és tegyék le-
hetővé a használatukat.46 Halála után olvassuk a királyi biztos jelenté-
sét. A pannonhalmi konventben a hasznos és szükséges könyvekben 
is hiány van." Szükséges, hogy a könyvtárt bővebben ellássák köny-
vekkel. 



Kézirattárunkban Saighó főapát alatti időkből is találunk munkákat. 
Legtöbbjük prédikáció, alkalmi versek, néhány teológiai mű. Nyomta-
tásban is jelentek meg művek. Saighó is kiadott a breviáriumhoz egy 
Supplementumot 1729-ben. Könyvtári szempontból is értékesek az 
1750-es évekből Mákóczy Imre Antifonaléi, melyeket művészi kéz-
írással jegyzett le és díszített ki a szerző. 

Saighó halála évéből (1768) maradt fenn egy könyvkatalógus. 
A jegyzék az Országos Levéltárban van."18 Pontosan felsorolja a mo-
nostor könyvállományát. Ha összehasonlítjuk az előző évszázad ka-
talógusával, akkor látjuk, hogy csökkent a könyvek száma. A kataló-
gusban csupán 1801 könyv szerepel. A hanyatlásnak külső okai is 
voltak, de mint láttuk, a főapát sem igyekezett szellemileg magasra 
emelni monostorát. A katalógust a feloszlatási katalógussal vetjük 
össze, hogy lássuk: a barokk kor második felében milyen gyorsan 
emelkedett a könyvek száma és a főmonostor szellemi élete. A kata-
lógus szakok szerint tárgyalja a könyveket. A benne szereplő mun-
kák mind megvannak a feloszlatási katalógusban, ezért részletesen 
az anyaggal nem foglalkozom. 

Somogyi Dániel kulturális tevékenysége, a könyvtár fejlődése 

Somogyi Dániel (1768-1801) kinevezéskor Mária Terézia azt az 
utasítást adta, hogy mivel a könyvtár szegényes, „Bibliotheca ampli-
oribus iisque nobilioribus et utilioribus libris successive instruatur."49 

(A könyvtárt folyamatosan és nagyobb mértékben kell értékes és 
hasznos könyvekkel gyarapítani.) A főapát a nagyszombati egyete-
men tanult, teológiai tanár lett. Nagy gondot fordított a növendékek 
nevelésére, a pannonhalmi főiskola alatta virágzott fel legjobban. 
Még a doktori cím megadását is kieszközölte. Nyilvános viták voltak, 
és a tételeket több alkalommal kinyomtatták. 

A könyvtár fejlesztésével is sokat törődött Somogyi főapát. 700 
forintot fordított évenként átlagban könyvekre. A feloszlatási kataló-
gusban meg is találjuk nyomát, mert a 70-es 80-as évekből szép 
számmal maradtak fenn benne könyvek. 1770-ben Kollinovich Gá-
bor Pozsony megyei földbirtokos adományozta könyvtárát a modori 
gimnáziumnak. Később pénzen kellett megváltani, belőle Kuncze 
szerint sok könyv került a főmonostorba.50 Somogyi Dániel idején 
növekedett a könyvtár. 

A könyvek számára a barokk korban nem építettek külön helyet. 
Tervbe vették az egész főmonostor barokk stílusban való átépítését. 



Az egyik tervrajzon látszik is: a könyvtár díszes barokk teremkönyv-
tár lett volna. A terv nem valósult meg a feloszlatás miatt. A könyve-
ket a templom déli hajója felett a keresztfolyosó északi részén lévő, 
ma már nem létező teremben őrizték. Valószínűleg az előző évszá-
zadban is ez volt a könyvtárterem. 

Pannonhalma szellemi életének emelkedését a kiadott könyve-
ken és kéziratokon figyelhetjük meg legjobban. Somogyi főapátnak 
fennmaradtak teológiai művei, melyek a kor színvonalán álltak. Vaj-
da Sámuel is több művet kiadott. Vallásos téren még Szoszna Deme-
ter kéziratos énekeskönyve jelentős. Történelem terén elsősorban a 
rendtörténetet karolták fel. Lancsics Bonifác az egyetemes, Fuxhoffer 
Dámján pedig a magyar rendtörténettel foglalkozott. Meg is jelent hí-
res munkájának, a Monasterologiának egy kötete is, a többi csak kéz-
irat. Oly éltékes, hogy a bécsi könyvkiállításon is szerepelt. Találunk 
jogi, bölcseleti, matematikai, orvostudományi és filológiai munkákat 
is a kézirattárban.51 

A könyvtár életéről fontos adat, hogy Pray György is összeírta 
1780-ban az ősnyomtatványokat és értékesebb könyveket.52 Ezekből 
158 darabot talált. Ugyancsak ő nyilatkozott Nóvák Krizosztom Vin-
diciae... című, 1780-ban megjelent munkájáról is. Ebben a pannon-
halmi alapítólevél hitelességét védi. Pray nagyon elismerőleg nyilat-
kozott róla. Elismeri, hogy tudomány és műveltség dolgában több 
hozzá hasonló bencést ismer ugyan, de Nóvák az első, aki rendjé-
nek elhomályosodó hírét Magyarországon francia, német és olasz 
bencések módján feltámasztotta.53 

/Íz-1786 évi feloszlatási katalógus 

A szellemi fellendülés Somogyi főapát idején nem soká tartott. 
Pannonhalmát II. József feloszlatta. A feloszlatási könyvkatalógus a 
Rendtörténet írásakor lappangott, most sikerült megtalálni a bencés 
kézirattárban.5'1 A katalógus papírkötésben van. Az első oldalon: „Ca-
talog, dem bey der 4 Db. 786. aufgehobenen in Raaber Komitat ligen-
den Benediktiner Prelatur auf dem Martinsberg forgefundenen Bü-
chern." Ezek után következik a könyvek leírása. A kiállítás nagyon 
precíz. Nagyság szerint vannak összeállítva nagyvonalakban, de né-
hányszor ismét visszatér még egy másik nagyság. Fóliós sorozatokkal 
kezdi a leírást. A könyvek címét, szerzőjét, megjelenési helyét és ide-
jét hozza. Czinár nagyság szerint olvasta össze a könyveket és leírja, 



hogy a könyvtár 1050 fólió, 1273 negyedrét, 1922 oktáv alakú mun-
kát foglal magában.55 

A katalógus 3912 könyvet sorol fel, és közben jelez még 320 
duplumot. így összesen 4232 könyv szerepel. Először tanulságos 
lesz, ha az 1768 évi katalógussal összehasonlítjuk és látjuk a gyors 
fejlődést. Néhány főbb jellemző csoportot hasonlítunk össze. A fejlő-
dést megmutatják a számadatok. A feloszlatási katalógus szakszámai 
csak megközelítőek. 

1768. évi katalógus 1786. évi katalógus 

Biblia, szentatyák 197 kötet kb. 458 kötet 
Teológia 498 897 
Aszketika, prédikáció 420 780 
Egyháztörténet 109 385 
Államjog 50 131 
Történelem 172 512 
Bölcselet 97 229 
Természetrajz 65 206 
Humanista filológia 124 230 
Vegyes 69 84 

Összesen 1801 3912 

Vallásos 1224 kb. 2577 
Profán 577 kb. 1335 

A könyvek között nagy számmal szerepelnek a történetírók, ter-
mészetrajzi és irodalmi munkák. A könyvek leírásának a nyelve álta-
lában latin. A német könyveket németül írja le, magyar nyelvű leírás 
ritkán szerepel. Lessius: Tanátskozás, Pozsony 1609. Szalai: Várad-
nak gyenge orvoslása, Pozsony, 1630. Pajtársi Szóbeszédek (!), 1659. 
Orosz: Szent Pál élete és halála, 1754. Rajnis: Kalauz, Pozsony, 1781. 
Bíró: Kenyér Morsalékok, Concionator. 1756. A többi magyar nyelvű 
munkát latinra fordította. A katalógusból könnyen észrevehető sok-
szor a fordítás. Pl. Illés: Condones Hungaricae. Az olasz könyveket 
csak egyszerűen Liber Italicuss7.a\ jelzi. 

A katalógusban sok régi magyar nyelvű és vonatkozású munka 
szerepel. A nyomtatási hely legtöbbször jelezve van és a szerző alap-



ján ki lehet nyomozni őket, de ez nagyobb összehasonlító munkát 
igényel. Nagyszombat, Győr, Buda, Pozsony szerepel legtöbbször a 
magyar nyomdák közül. Magyar vonatkozású munkáknál a vallásos, 
hitvédő és történelmi munkák szerepelnek. 

A katalógusban a könyvek legnagyobb részénél megvan az év-
szám, de kb. 280 kötet van évszám nélkül. Ez fontos a könyvek 
meghatározásánál, mert csak néhány incunabulumot jelez évszám 
szerint. Öt könyvnél jelzi, hogy 1500 előtti. História et Status Mundi, 
1497 (Schedel krónikája). História de Gestis Scander begi, 1493- Vale-
rii Maximi: Memorabilia, 1471. Biblia Sacra Gotticis Litteris, 1477. -
Biblia Vulgata Basileiae, 1495. Ezek között ma is nálunk van három: 
Schedel, Valerius Maximus és a Biblia Vulgata. Csak az incunabulu-
maink között 19-et találtam, mely jelezve van. Ezek a feloszlatás 
előtti Pannonhalma tulajdonát képezték. Ezeket az évszám nélküli 
könyvek között lehet megtalálni. Többet meg is találtam. Szerepel a 
katalógusban a Himmelreich könyvei között említett Turóczi-króni-
ka, szerepel a Liber quadripartitum is. Évszámok helyén „Ohne" 
szerepel. Az előbbi 1488, ez pedig 1493-ból való. 

A könyvek között 350 XVI. századi antiqua található. A XVII. szá-
zadból kb. 1300 munka, a többi 1700-ban kiadott könyv. 

A könyvek összeírása 1787. július 15-én fejeződött be. Ekkor írta 
alá Illos Károly, a Commissio vezetője a katalógust és látta el pecsét-
tel. A könyvtár az Egyetemi Könyvtárba került. Ott a könyvek érté-
kesebb részét besorolták, a duplumokat pedig elárverezték. A győri 
apáti házból is került ekkor egy kis könyvtár Pestre. Volt ott is egy 
kis kézikönyvtár 76 kötettel. A katalógus könyvtörténeti szempont-
ból még számos további érdekességet rejt. 

A kézirattárban egy másik katalógus is kézbe került a kutatások 
során. Az első oldalán ez olvasható: Catalogus Bibliothecae S. Marti-
ni O. S. B. 1786. december 4. Szép bőrkötésben van kötve a fólió 
nagyságú könyv és arany nyomással rá van írva: Catalogus Librorum 
Bibliothecae % A könyv ábécé-katalógus. Az első belelapozásra lát-
szik, hogy tévedés van a felírás körül, mert nem lehet Pannonhalma 
feloszlatási katalógusa. Egy kéz (személy) írta, és 1801-ből való a 
benne jelzett legutoljára megjelent könyv. A könyvek német, latin 
nyelven vannak felsorolva, elvétve található csupán magyar nyelvű 
könyv, pl. Mikes Kelemen: Törökországi levelek, 1794. A könyvnek 
pontosan jelezve van szerzője, kiadási helye, évszáma és a helyi szá-
ma is. A szekrényeket római számokkal jelöli, a sorokat pedig betűk-
kel. Három nagy szekrényben lehetett elhelyezve a több száz könyv. 



Anyaga nagyrészt történelmi és jogi könyvek. A tulajdonos felderíté-
séhez segítségül fog szolgálni, hogy szép kéziratos anyag is csatlako-
zik hozzá az 1700-as évekből, fólióban 19 római számmal jelzett, quar-
tóban 28 számmal jelzett kötet. A gyűjteményhez a végén 46 térkép 
is tartozik. 

A könyvtári élet egészéről a barokk korban sem maradt fenn em-
lékünk. Nincsenek megnevezve a könyvtárosok, a katalógusok sem 
az otthoni célt, hanem hivatalos célokat szolgáltak. Sok kérdés merül 
fel még, melyet meg kellene oldani. Czinár Mór, aki könyvtártörté-
netében még az élő hagyományt is feldolgozhatta, sajnos nem jegy-
zett fel semmit ezekből. Egyetlen kapocs, mely összeköti a régi és a 
mai könyvtár új szakaszát, az a néhány száz kötet könyv, mely ma is 
élő része gyűjteményünknek. A bencés kézirattárból a XVIII. századi 
anyag átkutatása segít jobban elmélyíteni a könyvtár hatását. 
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A PANNONHALMI FŐKÖNYVTÁR MEGALAPÍTÁSA 
1802 

(Nóvák Krizosztom, 1802-1819) 

A feloszlatott bencés rendet Ferenc király 1802-ben visszaállította. 
A visszaállítási oklevelet 1802. március 12-én keltezték. Visszahelyez-
te a rendet mindazokba a jogokba és kiváltságokba, melyeknek bir-
tokában volt a feloszlatás előtt. Akkori javait a rend ismét visszakapta, 
ezek között legnagyobb értéket a levéltár és könyvtár képviselt. A le-
véltár visszakerült szinte sértetlenül, de a könyvtár 4000-nél több kö-
tetéből csak 757 került ismét vissza Pannonhalmára.1 

A visszaállítás új feladatok elé állította a rendet. A templom bejá-
rata feletti mozaik fejezi ki az új programot röviden: „Docete". Az if-
júság tanítását és nevelését tette meg a rend fő feladatául. A 16 évi 
szétszóratás után 39 rendtag tért vissza, a következő évben az új nö-
vendékekkel már 93 lett a rend létszáma. Az új feladatra jól kikép-
zett rendtagokra volt szükség. Az állami törvények is megkívánták 
hogy a nyilvános intézetek tanárai megfelelő képzettséget szerezze-
nek. A növendékek kiképzése a század elején nemcsak Pannonhal-
mán történt, hanem Bakonybélben és Győrött is. 1848 után a teljes 
oktatás Pannonhalmán történik. A század második felében a pan-
nonhalmi iskola főiskolává lesz. A tudományos kiképzés már az első 
évtizedekben meglátszott a rend életén. A Tudományos Gyűjtemény 
már 1920-ban 21 tudós bencést sorol fel.2 

A rend visszakapta jövedelmeit is. Első teendői közé tartozott, 
hogy gazdasági téren berendezkedjék, mert ez volt az alapja annak, 
hogy szellemi feladatainak eleget tudjon tenni. Sajnos, bár megindult 
a Georgicon és a magyaróvári gazdasági intézet is, mégis kezdetben 
alig látszott nyoma a fejlettebb gazdasági vezetésnek. Idővel belterje-
sebb gazdálkodással és a többi apátság központosításával sikerült el-
érni, hogy a rend mindenben meg tudott felelni annak a nagy fel-
adatnak, amit a visszaállítás rárótt.3 

A század eleji társadalmi és szellemi életet az induló nemzeti 
szellem befolyásolta. Ennek az első években még nem sok nyomát 
találjuk. A visszaállítás után a nagyarányú elfoglaltság miatt még nem 
tudott kibontakozni igazán Pannonhalma szellemi és hazafias ereje. 
A fiatalság meg volt osztva Győr, Bakonybél és Pannonhalma között, 



és nem tudott azonnal belekapcsolódni az induló eszmék terjeszté-
sébe. 

Néhány esztendő kellett, amíg Révai és Szeder, Kazinczy és Guz-
mics oly barátságot kötnek, amelynek nyoma megmarad az egész 
monostor életében. 

„Amint Kazinczy szavát bátrabban hallatta, Virág és Berzsenyi 
ódái felhangzottak és Vörösmarty Zalán futásának eposza zengett, 
Pannonhalmán énekük azonnal visszhangzott. Szeder, Guzmics, 
Czuczor azonnal válaszoltak, még Pannonhalma név is Kazinczy 
Széphalma mintájára alakult. Kazinczy, Szemere, Fáy, Kisfaludyak, 
Kölcsey vagy látogatják Pannonhalmát, vagy leveleznek ottani írótár-
saikkal. Megküldik munkájukat javításul és bírálatul. A legszorosabb 
irodalmi kapocs Kazinczy és Guzmics között alakul."4 

Hamarosan fontos irodalmi és kulturális központtá alakul a re-
formkorban a főmonostor. Ebben nagy szerepe lesz a külsőleg és 
belsőleg fejlődő könyvtárnak is. 

Az induló monostor vezetője Nóvák Krizosztom lett. Irodalmi 
munkája már az előző században ismertté tette nevét. Amint láttuk, 
Pray nagy dicsérettel halmozta el az Alapítólevél megvédését tárgya-
ló munkáját. 

1744-ben született Zalabéren. 1762-ben került Pannonhalmára, 
két évig külföldön tanult. Pannonhalmán avatták doktorrá. 1784-ben 
bakonybéli apát lett. A feloszlatás alatt 1793-ban főigazgatóvá nevez-
ték ki. Szeder a róla szóló cikkében leírja egyéni tulajdonságait.5 Ki-
tűnő ész, emlékezet volt a jellemzője, és állandóan képezte magát, 
sokat olvasott. Alattvalóihoz több szigorúságot mutatott, mint érzel-
met. Ez sok nehézséget okozott magának és alattvalóinak is. Az észt, 
tudományt értékelő embert az írói szellem nem nagyon ösztönözte, 
pedig diplomatikai művével nagy elismerést aratott. 

Nóvák Krizosztom egyéni szellemi értékére, nagy tudására jellem-
zőek könyvtárának az adatai. 7000-nél több kötet könyv maradt re-
ánk hagyatékából. 

Theologia 
História 
Filosofia 
Filologia 
Jurisprud. 
Polymath. 

Összesen 7273 kötet.6 

1858 
1813 
704 
806 
753 
339 



Különösen a történelemhez vonzódott és sokat foglalkozott az 
oklevelekkel. A levéltárat és a könyvek nagy részét magánál tartotta 
a főapáti lakosztályban. Érdekes kérdés merül fel: vajon mi volt a 
célja Nováknak a könyvek gyűjtésével, mi volt a felfogása a könyv-
tárról? Ezekre a kérdésekre csak kutatás után lehet válaszolni. Át kell 
nézni a Nóvák alatt szerzett könyvek katalógusát és meg kell vizsgál-
ni különböző könyvgyűjtőkkel való kapcsolatait. Kézirattárunkban a 
Paintner-féle gyűjteményben is lehet találni anyagot. Paintner, Ros-
nyák könyvgyűjtők voltak. Nóvák, úgy tűnik, Pannonhalmán elsősor-
ban könyvmúzeumot akart berendezni , mégpedig a Széchényi 
Könyvtárral egy időben. Elsősorban történész volt, nem irodalmár. 
A könyvek beszerzésének a módja is ezt mutatja. Vett új könyveket 
is a növendékek részére, de a legtöbb könyvet antikváriusok útján 
szerezte. A növendékek ekkor csak részben tanultak Pannonhalmán, 
tehát ekkor döntően nem befolyásolták még a könyvtár irányának a 
megválasztását. Később a főiskola egyre nagyobb mértékben való ki-
fejlesztése új praktikus irányba vezeti a könyvtárt, de Nóvák egész 
egyénisége tudós és gyűjtő emberre vall. Ez nyomta rá bélyegét in-
duló könyvtárunk életére. 

Az új pannonhalmi könyvtár alapját a Pestről visszaszerzett 757 
kötet könyv alkotta. Ezeket 1803 júniusában hozták haza a főapátság 
megbízottai.7 

Nóvák ismételten könyveket hozatott Keller József pécsi kanonok 
közvetítésével Velencéből. Sok könyvet hozatott Pater Román bécsi 
karmelita perjel segítségével a feloszlatott német bencés és egyéb szer-
zetesi könyvtárakból. Kuncze, a későbbi nagy könyvtáros írja, hogy 
sok nyomát fedezte fel a könyvekben ezeknek a külföldi vásárlások-
nak, sok könyvben talált külföldi bélyegzőt.8 Ivanics budai antikvári-
ussal is állandó kapcsolatban állt és sok könyvet szerzett általa. 

Új könyveket is szerzett a főapát, amint említettük; ezeket főkép-
pen iskolai célokra szerezte be, így könyvtárunk másik célt kap, 
mely később elsőrangú céllá válik: főiskolai segédkönyvtárrá lesz. 
Nem tudjuk, hogy mennyit költött Nóvák a könyvtárra, a levéltárban 
lehetnek a számlák. 

Nóvák könyvgyűjtő buzgóságának csakhamar híre ment. Sok 
adakozó jött segítségül a monostor könyvtárának gyarapítására. Né-
hány főbb adakozót megemlítünk. Frank György győri kanonok 
1804-ben két ládában 136 kötetet, többnyire XVIII. századi munkát 
küldött a könyvtárnak. Csáky Miklós esztergomi kanonok 1805-ben 
könyvekből, röpiratokból és kéziratokból álló gyűjteményét ajándé-



kozta a könyvtárnak. Schober János hagyatékából 1809-ben 12 ládát 
kitöltő 1470 kötet könyv jutott a könyvtárba. 

A visszaállítás után a felvett növendékek nagy száma miatt a 
XVIII. században használt helyiséget ezek számára kellett átengedni. 
Ezért nem volt igazi helyük a könyveknek. A Novákkal belső vi-
szonyban lévő Somogyi János alkancellár azt ajánlotta Nováknak, 
hogy Győrött rendezze be könyvtárát, mert Pannonhalmán nem 
használja senki.9 

Nóvák úgy határozott, hogy a könyvkészletet részben a győri 
apátúr házba viteti, részben pannonhalmi lakásán őrzi. Amikor saját 
értékes könyvtára megérkezett Szentgrótból, azt is részben Pannon-
halmán, részben Győrött helyezte el. A győri könyvekben 1809-ben 
nagy kárt tettek a franciák. Más szempontból sem volt alkalmas a 
győri ház, mert nedves épület volt. A pannonhalmi főapáti lakosztály 
is alkalmatlan volt a nagy tömeg könyv őrzésére, mert részben állvá-
nyok nélkül voltak elhelyezve. Panaszok merültek fel a főapát ellen, 
s ebben a könyvtár ügye is szerepelt. Sürgették 1811-ben, hogy kü-
lön könyvtáros legyen Győrött és Pannonhalmán is, aki a könyveket 
rendben tartja és használatra kiadja. Az 1811-ben összeült nagykáp-
talanon Czinár Mórt bízták meg a könyvtár rendezésével, de ez 
egyelőre lehetetlen feladat volt a könyvek szúk helyen való elhelye-
zése miatt.10 

A könyvtárnak az első évtizedekből nem maradt fenn katalógusa. 
A későbbi nagykatalógus az 1817-es évet jelöli meg, amióta a köny-
veket rendszeresen katalogizálták. 

A könyvek részben Győrött, részben Pannonhalmán voltak, az ál-
landó gyarapodás még nem tette éretté a helyzetet egy nagy katalógus 
kialakulására. Bizonyára átmeneti katalógusok voltak csak használat-
ban. Nóvák féltő gonddal őrizte a könyveket. A rendtársak tudomá-
nyos munkája és a rendi növendékek tanulmányai egyre inkább sür-
gették, hogy a könyvtár mindenki számára hozzáférhető legyen. Ez 
az első nyoma annak, hogy a könyvtár komoly tudományos igényre 
tart számot." 

A könyvek kölcsönzése nem volt rendszeres. Amikor alkalom 
nyílt, akkor vittek el a könyvekből azok, akiknek tanulmányozásra 
szükségük volt rájuk, és sok nem is került vissza. Elég sok csonka 
sorozat maradt ebből az időből. 

A káptalani határozatot Nóvák idején nem sikerült megvalósítani, 
Czinár Mór, aki már Győrött ifjúsági könyvtáros volt, nem tudta ren-
dezni a könyveket. Néhány év múlva nagy változás következett a 



könyvtár életében. Nóvák válláról levették a kormányzás gondját és 
Horváth Pál tihanyi apát lett a főmonostor vezetője. A rendtagok ta-
nácsára elhatározta, hogy rendezi és új helyre költözteti a könyvtárt, 
míg nem tud új könyvtárépületet építtetni a növekvő számú könyv-
állománynak. A keresztfolyosó keleti oldalán a noviciátus helyére 
tervezte a könyvek átvitelét. A helyiséget, mely régebben iskola cél-
jait szolgálta, 1816 áprilisában kiürítették. Májusban áthordták a köny-
veket. Doslern Ödön perjel a falak mentén a helyiségek hosszában 
elhelyezte a könyvespolcokat és ezen a könyveket. A könyvtárat még 
Nóvák főapát kezelte 1818-ig, aki olvasással, a könyvek rendezésé-
vel töltötte idejét. Egy esztendőre Pannonhalmára került 1818-ban 
Maár Bonifác könyvtárosnak. Ő 1788-ban született, előzőleg tanár 
volt Pozsonyban, Nagyszombaton, később nevelő lett Bécsben - ek-
kor volt alkalma ott történelmi előadásokat hallgatni. 1818-ban dok-
torrá avatták Pesten. Egyetemi végzettsége, külföldi utazásai és sok 
könyvtár megismerése nagyban tágították látókörét, könyvtárosi mű-
ködése nagy segítséget jelentett a fejlődő pannonhalmi könyvtárnak. 
Később tankönyvei jelentek meg, kiváló történelemtanár volt. 4000-
nél több könyvet gyűjtött össze, ez mutatja legjobban, milyen nagy 
szellemi felkészültséggel töltötte be tanári hivatását. 

Halála után Czinár Mór katalógusának elején pontosan feljegyzi 
könyveinek számát: „1855-ben meghalt Bonifáctól 4660 könyv került 
a könyvtárba". 

Átmenetileg még egy könyvtáros volt ebben az időben Pannon-
halmán. Barbay Kolumbán 1820-21-ben töltötte be a könyvtárosi 
munkakört. A könyvtár életében sok nyomot nem hagyott, néhány 
kéziratos prédikáció maradt tőle kézirattárunkban. 

Az induló könyvtárra a tudós, történész Nóvák nyomta rá legjob-
ban a bélyeget. Az első két évtizedben a könyvek száma nagyon 
megnőtt. Új probléma vetődött fel, melyet meg kellett oldani. Az 
összegyűjtött sok értékes könyvnek méltó helyet kellett szerezni és 
katalógusba kellett őket foglalni. Ez már a következő könyvtáros fel-
adata. 



1 Czinár: i. m.- P. R. T., VI. B. köt. 
2 Tudományos Gyűjtemény, 1820 IV. k. 41. 
3 P. R. T., VI/A kötet. Bevezetés. 
4 Ipolyi A.: Emlékbeszéd Czinár felett, 1875. 
5 Szeder Fábián: Nóvák Krizosztom, Egyházi Tár 1837. 
6 Kuncze: Könyvtártörténet, Magy. Könyvsz. 1878. 
7 Diarium monasterii S. Martini. 
8 Kuncze: Könyvtártört. Ipolyi könyvében. 
9 Pannonhalmi levéltár. Act. arcbiabb. fasc. 58. 

10 Ipolyi: Emlékbeszéd 
11 P.R. T., VI/A kötet. 475 1. Oklevéltár. 
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A MAI KÖNYVTÁRÉPÜLET FELÉPÍTÉSE 
ÉS AZ ELSŐ NAGY KATALÓGUS 

(Klatz Kálmán, 1822-1839) 

A felszaporodott könyvállománynak új épületre volt szüksége. Öt 
évi tervezgetés után elhatározták, hogy új könyvtárt építenek. A könyv-
tár felépítésének a legnagyobb ösztönzője és segítője Horváth Pál ré-
gens apát volt. Minden anyagi áldozatot meghozott, hogy méltó, 
szép épületbe kerüljenek a monostor könyvei. 

1824. május 2-án megkezdték az alapok ásását és május 26-án le-
tették az alapkövet. Az alapkő a könyvtár déli oldalának a szélső köve, 
melybe a szerzet névsorát, korabeli pénzeket és egyéb emlékeket 
tettek. 

Az épületet a bécsi Engel József, híres építőmester tervezte. Kétfé-
le tervet is készített. Az egyik tervben csak a régi vendégszobák szár-
nyát toldotta volna meg, a másik tervben egy új szárny építését írta le. 
Ez a díszes terv valósult meg. A könyvtár, melyet Engel tervezett, 
1826-ban el is készült. Középen hosszúkás főteremből áll. A nagyte-
rem mellett jobbról és balról félmagasságban szobák vannak. A belső 
díszítést Klieber József, a bécsi Szépművészeti Akadémia igazgatója 
végezte. A könyvtárban lévő szobrok és freskók is Klieber munkái. 
A mennyezetet a tudományok istennőjének, Minervának képe díszíti. 
Két végén a görög és római kor tudósait és íróit találjuk. A könyvtár 
empire stílusának, az új klasszikus stílusnak megfelelően sok a 
klasszikus vonatkozás. De számunkra sokkal értékesebb, hogy a fej-
lődő nemzeti szellemnek is nyomát találjuk a könyvtár mennyezetére 
festett medaillonokban. Itt már a reformszellem nyomaira bukka-
nunk. Kálmán és Mátyás királyok mellett Révai, Szabó, Dávid, Gvadá-
nyi képeit is megtaláljuk. Bennük kifejezést nyertek a tudományos és 
nemzeti irodalmi eszmények, melyek ekkor lelkesítették a rend tagja-
it.1 

A könyvtár állványait és az ajtókat Czehanovics főmonostori asz-
talos és segédei készítették; a falak mentén 150 szekrényt helyeztek 
el. Díszes karzat veszi körül az emeletet. Az oszlopokat és karzatot 
műmárvánnyal borították be. 

Alig készült el az új könyvtár, máris szűknek bizonyult. További 
építkezéseket akartak, de mivel Engel betegsége miatt már nem tud-



ta folytatni az építkezést, azért Páckh Jánosra bízták. Páckh a torony 
építése miatt Pannonhalmán tartózkodott és 1832-ben megbízást ka-
pott a könyvtár kibővítésére is. Kikötötték, hogy az építkezést minél 
hamarabb fejezze be. Ő tervezte a régi négyszögű oszlopos könyv-
tárépület elé a 22 m hosszú és 10 m széles nagy ovális termet. Az 
Engel-féle épületen is kellett változtatni, mert a könyvtár födélzete 
vasrudákon nyugodott és ezek a nagy súly miatt eltöredeztek. Páckh 
az oldaltermek falait magasabbra vette és fémből húzatott rá tetőt. 
Az oldalfalak emelése miatt módosultak az oldaltermek is, emelete-
sek lettek, ezzel több hely jutott a könyvek számára. 

Nagy problémája volt a Páckh-féle építésnek, hogy csak észak fe-
lől kapott volna világítást. Ezért nagyon ügyesen úgy oldotta meg, 
hogy világítótornyot emelt az új ovális rész fölé. 16 kis ablak van raj-
ta és alatta 16 tükörablak szórja lefelé a fényt. A terem bejárata felett 
is van egy hatalmas tükörablak, mely az egész terembe szórja a fe-
lülről beáramló fényt. 1833 szeptemberében Páckh elkészült a külső 
munkákkal. 

A belső díszítésben alkalmazkodtak az előző részhez. A faragó és 
aranyozó munkát Marschal József kapta meg, festőt és márványozót 
Bécsből hoztak. 1835-ben került sor az új rész festésére. A boltozatot 
a hittudomány, jog, orvostudomány és a szabad művészetek szimbo-
likus képei díszítik.2 

Czinár Mór, aki ekkor főapáti titkár volt és lelkes buzdítója az 
építésnek, értékes adatokkal szolgál a könyvtár felépítésének költ-
ségeihez. 

1824-től 30-ig évi átlag 13 ezer forint 
1825-től 26-ig évi átlag 26 ezer forint 
1831-től 32-ig évi átlag 36 ezer forint 
1833-ban a legtöbb 66 ezer forint 
1834-ben évi átlag 40 ezer forint 
1835-36-ban évi átlag 22 ezer forint 
1836-39-ig évi átlag 5 ezer forint 

Czinár még egy érdekes adatot is hoz: Pannonhalma nagy építke-
zései alatt 1824-34 között majdnem négymillió téglára volt szükség.3 

A könyvtár, felépülése után, nagyobb mértékben kezd belsőleg is 
tovább épülni. A könyvtárra fordított összeg az az évi átlag ötezer 
forint lehetett, melyet a Czinár-féle számadatoknál látunk. 

Az új könyvek a könyvtáros ajánlására főapáti engedéllyel kerül-
tek a könyvtárba. Az újabban beszerzett könyvek már nem a múzeu-
mi részt növelték, hanem egyre inkább a szükséget elégítették ki. 



A beszerzett könyvek a tanulmányokhoz és a tudományos munká-
hoz szükséges anyagot tartalmazták. Czinár jellemzi az új beszer-
zéseket.' 

A könyvszerzés másik módja az ajándékozás volt. Paintner Mi-
hály győri kanonok 1825-ben arcképekben, kéziratokban és köny-
vekben gazdag gyűjteményét szánta a rendnek, kb. 4000 munkája 
volt 6000 kötetben. Azzal a kikötéssel adta a rendnek a gyűjteményt, 
hogy a jezsuiták visszaállítása után ők kiválogathassák a hagyatékból 
a nekik szükséges dolgokat. Ez inkább megőrzést, mint birtoklást je-
lentett volna. Mielőtt azonban törvényes formák között lezárta volna 
végrendeletét, meghalt. A könyvtárt Kovács Tamás főapát megvette. 
Paintner hagyatékának fontos része az idegen nyelvű kéziratos anyag, 
mely sok értékes tudományos adatot tartalmaz.5 

1835-ben Berghoffer Mihály győri kanonok adta át könyvtárát a 
rendnek. Gyűjteménye 1260 munkát tartalmazott. 1838-ban Klimó 
György könyvei gyarapították a könyvtárt. 

1836-ban külsőleg és belsőleg végre teljesen készen állt a könyv-
tár. Hozzá lehetett kezdeni a könyvek áthordásához és elrendezésé-
hez. 

1836 júniusában konventgyűlésen tárgyalták meg a könyvtár be-
rendezését. 

Filperger Rudolf is nagy segítségre volt a könyvtár áthordásánál. 
Hogyan rendezzék el a könyveket - ez volt a nagy kérdés. Tárgyuk 
vagy alakjuk szerint rakják-e el őket az új könyvtárban. Úgy állapod-
tak meg, hogy mind a kettőre tekintettel lesznek. 

Az egész könyvállományt öt csoportra kell osztani: hittudomány, 
jog, bölcselet, történelem és nyelvészet. Úgy határoztak, hogy a 
könyvtáros készítsen jegyzéket, ebben legyen meg a könyv száma, a 
szerző neve, a nyomás helye és ideje, a könyv alakja és kötése. 
A könyvjegyzékben szereplő számot minden könyv hátára rá kell ír-
ni. Bele kell ragasztani a főapátság rézmetszetű címerét. Hogy zavar 
ne támadjon, minden szak betűje más színű legyen: a hittudományé 
fekete, a jogé vörös, a bölcseleté zöld, a nyelvészeté kék és a történe-
lemé fehér. Ugyanazon műből két példány ne jusson a könyvtárba.6 

Az öt szakra való felosztást két régi francia bibliográfusnál talál-
juk először. Marschand (1675-1756) és Martin (1679-1761) használta 
először a XVIII. században. A magánkönyvtárak és könyvkereskedők 
számára készítették el szakrendszerüket. Könyvkereskedői rendszer-
nek is nevezik. Oly nagy hatása volt, hogy a Bibliothèque Nationale 



is átvette. Nagyon népszerűsítette Brunet Manuelje. I. Theologie, II. 
Jurisprudence, III. Sciences et Arts, IV. Belles-Lettres, V. Histoire.7 

Hogyan jutott el hozzánk ez a rendszer, hiszen francia kapcsolata 
kevés volt Pannonhalmának? A főmonostor könyvtárosainak inkább 
német kapcsolataik voltak, hisz a könyvek egy részét is Bécsből sze-
rezték. Hogy milyen közvetítéssel jutott ez a rendszer hozzánk, erre 
megfelel a Denis Einleitung in die Bücherkunde c. művének végén 
lévő táblázat. Ez hozza a tudományok összefüggését, a beosztásban 
azonnal észre lehet venni, hogy a pannonhalmi könyvtár beosztójá-
nak ez a táblázat állt a szeme előtt. Denis (1729-1800) Bécsben élt, 
ott volt könyvtáros, sok könyvészeti műve jelent meg, melyeknek 
még ma is nagy értékük van. Az előbbi műve is két kiadásban jelent 
meg, 1772-78 között és 1795-ben. Ő a tudományok táblázatát „lát-
szólag" hétre emeli fel. A Szentírásból hoz egy idézetet: „Sapientia 
aedificauit sibi Dornum, excidit Columnas Septem. 

A felosztás hét csoportja a következő: 
I. Theologia, II. Jurisprudentia, III. Philosophia, IV. Medicina, V. 

Mathesis, VI. História, VII. Philologia. 
A pannonhalmi bencés kézirattárban megmaradt könyvkataló-

gusunk hat hatalmas kötetben ennek alapján dolgozza fel könyv-
tárunk anyagát.9 

Hasonlítsuk össze a két beosztást, hogy világosan lehessen látni a 
hasonlóságot: 

A pannonhalmi könyvtár beosztása: Denis beosztása: 

I. Theologia 
1. Scríptura, 2. Homiletica, 3. Mise. theol. 
4. Ascetica, 5. Dogmatica, 6. Polem. ortod. 
7. Morális, 8. Pastoralis, 9. Patristica, 
10. Synodica, 11. Liturgica 

Teljesen egyezik, csak a 
Dogmaticában van a 
Cathechetica; a Morális neve 
Casuistica. 

II. Mathesis 
1. Algebra et Geometria 
2. Architect, et. Hydrotecht. 
3. Math. misc. 

Kilenc csoportra osztja, de a 
nevek megegyeznek. 

II. 2. Philosophia Hat csoportra osztja. 
1. Logica, Metaph. et Ethica 
2. Phil, miscellanea 



II. 3. Phisica 
1. Phisies proprie dicta 
2. Histora naturalis 
3- Oeconomia 

II. 4. Medicina 
1. Phisiologia, 2. Anatómia, 3- Pathol. 
4. Therapia... 

III. Philologia 
1. Auetores classici, 2. Grammatica, 
3. Rhetorica, 4. Poesis, 5. Archeologia, 
(Numism) 6. Critica, 7. Dictionaria, 
8. Hist. litt. 
9. Ephem. Recens, Calend et Schern. 

IV. Ju r i sp ruden t 
1. Natura et gentium. 2. Ecclesiastica 
3. Civilis. 4. Regni Hungáriáé 
5. Statistica, Politica 

V. História 
1. Universalis, 2. Profana, 
3. Ecclesiastica, 4. Biographia, 
5. Subsidia, 6. Hist. misc. 
7. Geographia 

A Philosophiánál van, 
de ebben a sorrendben 

Az összes nevek megta-
lálhatók, de az részlete-
sebb 

Nincsenek kiemelve az 
ókori klasszikusok mű-
ve; be vannak osztva a 
Retoricába és Poeticába. 
Folyóirat nem szerepel. 

Beosztása részben 
összevontabb. Magyar-
országi jog nem szere-
pel külön. 

Subsidia helyett 
Stemmatographia van. 
A Philologiából ide veszi 
a Diplomaticát és 
Numismaticát 

Megf igye lhe t jük , h o g y amikor á l t a l ános beosz t á s t a l k a l m a z n a k 
egy b i z o n y o s könyv tá rban , egyik he lyen rész le teznek, a másik he-
lyen összevonnak . A két beosztás egészen közeli kapcsolatára a kü-
l ö n b ö z ő szakok tel jesen azonos latin e lnevezése muta t rá. A beosz-
táshoz a k ö n y v e k számának szak szerinti beosztása is a k e z ü n k b e n 
van. 

1. Teológia 11730 kötet 
2. Matematika 330 kötet 
3. Filozófia 887 kötet 
4. Fizika 1092 kötet 
5. Orvosi könyvek 261 kötet 
6. Filológia 4586 kötet 
7. Jogi könyvek 2801 kötet 
8. Történelem 5803 kötet 

Ekkor még külön voltak 
Nóvák főapát könyvei 
a katalógusban: 7267 kötet. 
Berghoffer könyvei: 
1260 kötet. 

így az egész könyvtár ál lománya 36.014 kötet volt. 



A pannonhalmi első könyvtári katalógusok szakbeosztása után 
egy másik probléma merül fel. Ki írta a hat hatalmas kötetet? Nagyon 
szép bőrkötésben vannak. A könyvek szak szerint vannak elosztva 
és minden szaknál ábécé sorrendben következnek egymás után a 
szerzők. Egyes könyvek után sok hely van hagyva, sok üres lap van 
a szakok után bekötve. 

Rendtörténetünk azt írja, hogy miután áthordták a könyveket az új 
könyvtárba, Szeder Fábián a könyvtári írnokokkal és könyvkötőkkel 
tartalom szerint szétosztotta és ábécébe rakatta őket. Azután lajstro-
moztatta öt kisebb folióba és helyet, valamint betűt adott nekik.10 

Czinár nem írja, hogy ki katalogizálta. Kuncze azt írja, hogy Sze-
der Fábián hat foliókötetben. Szeder a Catalogusok Indexében azt írja, 
hogy 1817-37 között folyamatosan készült a katalógus. „Index libro-
rum in Catalogis Arcbicoenobi... numero sex Volwninum ab anno 
1817 usque 183 7 continuo ut conparati sunt conscriptarum... " 

A katalógusokban a könyvek helyi számának nincs nyoma. Csak 
a könyv nagysága, kiadása van jelezve a szerzői cím után. 

Nóvák könyveinek az összeírásakor Kuncze jelzi Klatz Kálmán 
nevét. Ezekben az években több könyvtáros volt. Ezek után a külső 
forrásokból nem lehet pontosan látni a katalógus elkészítőjét. Az írás 
alapján sikerült megtalálni és bizonyítani, hogy Klatz Kálmán könyv-
táros volt az, aki ezt a munkát végezte. így a hatalmas könyvtár mel-
lé nagy szorgalmával, hosszú évekig tartó munkájával elkészítette a 
főmonostor mai könyvtárának az első katalógusát. 

Klatz Kálmán életéről nem sok adat maradt, pedig fontos kor-
szakban volt könyvtáros. Élete a névtelen könyvtárosok között tűnt 
el. 1785-ben született Homonnán, 1803-ban került Pannonhalmára. 
Győrött, Nagyszombaton és Pozsonyban volt tanár. 1821—39-ig élt is-
mét Pannonhalmán. Könyvtárossága mellett mindig volt valami más 
megbízatása is. Volt tanár, pénztáros és másodújoncmester. 1839 ta-
vaszán halt meg. Ahol találunk róla valami kis adatot, mindig csak 
szorgalmáról és pontosságáról értesülünk. Élete a tanító és a könyv-
táros mindennapi munkájában telt el. A kézirattárban néhány növen-
dékkori jegyzete maradt fenn csupán. Két füzetben Theologia Pasto-
ralis és egyéb teológiai jegyzetek.11 Ezek voltak segítségünkre a kata-
lógus írásának megállapításában. Nehéz megállapítani, hogy miért 
beszélnek róla oly keveset könyvtártörténeteink. 

Czinár leírja, hogy a harmincas években ő a könyvek őrzője. Ak-
kor még négy szobában és egy folyosón voltak a könyvek.12 Kazin-
czy is szeretettel emlékezik meg arról, hogy milyen készséges volt.13 



Filperger ugyancsak egy évig volt a könyvtárnál: a legnehezebb 
időben, amikor a könyveket az új könyvtárépületbe vitték és amikor 
megindult az új könyvtári élet - 1836-37-ben. Munkásságát könyv-
tártörténeteink nagyon értékelik. 

1797-ben született. Tanár és házfőnök Győrben és Esztergomban, 
akkor kerül a könyvtárhoz. Azután még nagyon változatos az élete, 
de 1853-63 között tíz évig ismét Pannonhalmán van. Életrajzát meg-
írta Autobiographia (1797-1855) címen. Feljegyezte a külső esemé-
nyeket. Feljegyzései nemes hazafiságról tesznek tanúságot. 

Czuczor Gergely is volt egy esztendőre, 1837-38-ban a könyvtár-
nál a főmonostorban. 1800-ban született, sokáig tanár volt Győrött, 
majd Pestre került a Tudományos Akadémiához titkárnak. Üldözések 
miatt és betegsége miatt költői ereje lankadni kezdett, de amikor is-
mét visszakerült Győrbe, folytatta költői munkáját és Nagy Szótárá-
nak előmunkálatait. Majd 1845—66-ig a Nagy Szótárt szerkesztette 
Pesten. Lelkesen részt vett a nemzet nagy szabadságküzdelmében, 
1849-51 között Kufstein börtönében raboskodott. 

Az 1836. évi rendi káptalan statútumai foglalkoznak a könyvtár-
üggyel is. Könyvtárunk életében ez az évszám döntő fontosságú. 
Nemcsak azért, mert ekkor fejeződött be a külső munka és a köny-
vek belső elhelyezése, hanem azért is, mert ebből az évből maradt 
fent az első nyoma a könyvkölcsönző könyvnek, melyet Filperger 
Rudolf kezdeményezett. Ő csak egy évig volt a könyvtárnál: 1836 
-37-ben volt átmenetileg könyvtáros, mégis az áthurcolásban nagy 
segítség volt és ma is megvan a beíró könyve.11 

Az 1836-os statútumok a könyvtári élet egész vonalát felölelik.15 

Amint említettük, ekkor indul meg az igazi rendszeres kiadások fel-
jegyzése füzetekbe. A könyvtárnak kötelessége, hogy a szaktanárok 
számára megfelelő könyvekkel rendelkezzék. A könyvtárosok fordít-
sanak gondot a könyvek megfelelő elhelyezésére, megőrzésére. A pan-
nonhalmi könyvtár központi jellege egyre jobban kidomborodik. 

A meghaltak hagyatékát, könyveit és kéziratait Pannonhalmára 
kell küldeni. A statútum nemcsak a könyvtárról, hanem a könyvtár-
ban elhelyezett muzeális gyűjteményekről is szól. Az építés ezeknek 
is megfelelő helyet biztosított. A főmonostor könyvtára elérkezett 
arra a szintre, hogy a tudományokra igényt tartó rendtársait minden 
tekintetben ki tudta elégíteni. A következő évtizedek mutatják fel 
azokat a nagy könyvtárosokat, akik ezeket az igényeket ténylegesen 
ki is elégítik. 



A 30-as években kiemelkedő eseménye Pannonhalmának is és a 
könyvtárnak is Kazinczy látogatása volt. 1831 tavaszán jött Pannon-
halmára. Nagyon vágyott már a találkozásra Guzmics Izidorral, aki itt 
volt teológiai tanár. Szeder volt a levéltáros, sok szó esik róla Kazin-
czy látogatásának leírásában. Klatz Kálmán megmutatta a könyvtár 
nagy értékeit. Ekkor még csak részben volt készen a könyvtár. A köny-
vek a régi helyükön, a kis szobákban voltak. Kazinczy szinte egész 
napokat töltött a könyvek között. A könyvtár meglévő részét és szép 
berendezését dicséri leírásában. Felismerte, hogy a kezdődő magyar 
reformkornak mily fontos részéhez jutott. Együtt találta itt a hazafias 
szellemet és a kultúrát. Érdekes, hogy feljegyezte útleírásában a fres-
kó mellé festett medaillonokban lévő nagy magyarok neveit. Egyik 
könyvbe belejegyezte: „Emberi nagyság, mi volnál te Ész, Fény és 
Honszeretet nélkül". A régi magyar könyvek között is maradt ránk 
emlék, melybe beírta: „Ezt láttam Pannonhalmán 1831• április 9. 
Kazinczy. " Kazinczy később megírta útját, ebből láthatjuk, mily nagy 
hatással volt rá Pannonhalma kulturális és irodalmi élete.16 
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AZ ÚJ KÖNYVTÁRÉPÜLET ELRENDEZÉSE 
ÉS ANYAGÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

(Szeder Fábián, 1838-1842 és Czinár Mór, 1842-1870) 

A könyvtár életében döntő fontosságú, mint láttuk, az 1836-os 
esztendő. A könyveket átviszik új helyükre. Megkezdődik a könyvtár 
berendezése. Napló indul könyvek kölcsönzésére. Hamarosan a 
nagy kezdeményező, Szeder Fábián lesz a könyvtáros. A könyvtár 
életében elkövetkező 30 esztendő döntő fontosságú. Csak pár évet 
töltött ebből ott Szeder Fábián, de munkája nem tűnt el nyomtalanul, 
még több mint száz év múltán sem. Néhány sorban megemlékezünk 
életéről. 

1784-ben született, 1803-ban került Pannonhalmára. 1811-ben 
már igazgató Győrött, azután Sopronban, majd Nagyszombatban és 
Esztergomban. 1830-ban ismét Pannonhalmára kerül. 1832-ben a ta-
nárság mellett már levéltáros, 1838-tól a könyvtár vezetését is átve-
szi. Még diákkorában megtanul lelkesedni a magyar nyelvért és iro-
dalomért. Révai Miklóstól tanulja a költészetet. Nagyon sokoldalú 
irodalmi munkásságot kezdett már fiatal korában. A szépirodalom-
nak és nyelvészetnek is lelkes művelője. Levelezésben áll korának 
nagy költőivel és íróival. Az ébredező magyar irodalomnak lelkes 
munkása, az Akadémiának levelező tagja. Vannak önállóan megje-
lent művei, fordításai, és számos tanulmánya jelent meg folyóiratok-
ban. 1828-ban ő szerkeszti az Uránia c. zsebkönyvet. Könyvtári 
szempontból nagyon értékesek elkezdett katalógusai, a gyűjtemé-
nyek naplója, ő kezdte a könyvtár naplóját is. Csak pár évig volt 
könyvtáros, 1842-ben Füssre kap dispozíciót, és 1858-ban halt meg. 

Szeder közvetlen utóda, a nagy munka folytatója Czinár Mór lett. 
Már eddig is megismertük nevét. 1787-ben született Szakolcán. Az 
1802-ben visszaállított rend első növendékei közt van. Több helyen 
tanárkodik, Nagyszombatban, Pozsonyban. 1815-ig Győrött tanár, 
később házfőnök. Pannonhalmára kerülve főapáti titkár lesz, levéltá-
ros, majd könyvtáros is. 

Már 1811-ben szerették volna megtenni könyvtárossá, de nem 
volt mód rá. Tanári foglalkozása mellett sokat tanult, óráit még világi 
emberek is látogatták. Deák Ferenc is nagy szeretettel emlékezik 
meg róla és tudását dicsérettel emlegeti.1 Nagy szerepe volt 1829-ben 



Kovács Tamás főapát megválasztásában. Az új főapátnál nagy volt a 
befolyása. Ezt rendje érdekében használta fel. Nagy tekintélye volt 
műveltsége és tudása miatt. Ezért Rimely Mihály főapát 1842-ben a 
levéltárosság mellett könyvtárossá is megtette. Hihetetlen munkabí-
rása volt. Tíz órát tudott íróasztal mellett ülni és dolgozni. Kéziratban 
megírta a rend történetét. Később Fuxhoffer Monasterologiâját dol-
gozta át és meg is jelentette. Életének fontos munkája, hogy Fejér 
György oklevéltárához megszerkesztette az Indexe.t. Munkás, szor-
galmas életét és tudását akadémiai tagsággal tüntették ki, más kitün-
tetéseket is kapott. 1870-ig volt a könyvtár élén, sőt tiszteletbelileg 
1875-ig, haláláig megőrizte a főkönyvtárosságot. 88 éves korában 
halt meg. 

A könyvtár elrendezését már elkezdte Filperger és folytatta Sze-
der, de az igazi elrendező Czinár Mór volt. A könyvek elhelyezésé-
nek a módjánál több dolog befolyásolta a gyakorlati megoldást. 
Igyekeztek bizonyos szakrendszert alkalmazni, de próbáltak a köny-
vek szép elhelyezésére is ügyelni. A könyvek elhelyezését a helyi 
katalógusban dolgozta fel Czinár, ott fogjuk részletesen tárgyalni. 
Ipolyi emlékbeszédében tárgyal erről a nehéz feladatról. Melyik a 
legjobb könyvrendezési és kezelési módszer? Aki korát és annak szük-
ségét jól szolgálta, az megfelelt a kötelességének.2 Ezt látjuk Czinár 
életében. Ügyesen el tudta rendezni a könyveket, néhány vonásában 
még ma is az ő rendszeréhez ragaszkodunk. Könyvtárunk fejlődését 
és elrendezését, melynek első lépései Czinártól származnak, dolgo-
zatunk végén külön jegyzékben is bemutatjuk.3 

Az átszállítás után kb. 36 ezer könyv volt. Ennyit jelez a Klatz-féle 
katalógus. Szeder idejében ez a szám még gyarapodott, de pontos 
számadat nem maradt fenn. Czinár idejéből már több számadat ma-
radt ránk. 1846-ban, amikor nagy katalógusait írja, kb. 60 ezer kötet-
ről beszél. Részletesen leírja nyelvek szerint is a könyveket. Gót ma-
labar nyelvű egy-egy, perzsa, román kettő-kettő, holland öt, török 
hat, angol kilenc, olasz 629, francia 654, a többi latin, görög, héber, 
arab, német és magyar munka. A Nemzeti Múzeum megszámoltatta 
a nagyobb könyvtárak anyagát. Ez a számolás Pannonhalmán 1852 
márciusában történt. 

A művek száma 44.325 volt 72.168 kötetben. Czinár megjegyzésé-
ben tovább folytatja, hogy 1856-ig részint vétel útján, részint hagya-
tékokból 6418 kötettel gyarapodott. 

A következő adat könyvtárunk állományáról már Kuncze Leó 
megjegyzése, aki Czinár Mór jegyzetéhez hozzáírja, 1871-ben: „Meg-



olvasás után meggyőződtem arról, hogy könyvtárunk 1856-tól fogva 
kb. 18 ezer kötettel szaporodott, úgyhogy ma a kötetek létszáma 
majdnem 97 ezret kitesz. " 

A könyvtár Protocollumában részletesen fel vannak sorolva a cé-
gek, ahonnan a könyveket szerezték. Elég sok lehetett a ráfordított 
összeg, oly rohamosan fejlődött a könyvtár. A könyvtár nemcsak sa-
ját maga számára hozatta a könyveket, hanem a rendtársak is a 
könyvtár útján szerezték be könyveiket. A Protocollum részletes is-
mertetése sok adatot szolgáltatna, de a dolgozat kereteit túlhaladja/ 

Könyvtárunk nagy katalógusa Klatz Kálmán alatt végleg elkészült, 
de nagyon nehezen volt áttekinthető. Szeder Fábiánnak első munká-
ja volt, hogy a különálló lapokat egybeköttette. Pontosan jelzi a kö-
tetek elején munkáját. A katalógus egyes kötetei már Szeder előtt tel-
jesen készen voltak. Az új könyvtárosnak, Szedernek a munkája egy 
indexkötet Klatz hat nagy kötetéhez. 1839-ben fejezte be. Az index-
kötet első lapján ezt találjuk: „Index Librorum in Catalogis Bibliothe-
cae Ai'chicoenobii S. Martini S. M. Pannoniae O. S. B. numero sex 
Voluminum ab anno 1817- usque 1837 continuo ut comparati sunt 
conscriptorum, 1839 et 1840 confectus, atque 36.017 Volumina ex-
hibe ns. Az idézet megmutatja, hogy mikor készült az index. Szeder 
gyakorlati ember volt, rövid leírásban adja a könyveket. Csak a leg-
fontosabb adatokat hozza, hogy könnyen áttekinthető legyen. Ebben 
az indexben van szépen áttekinthetően lemásolva a könyvtár első 
szakrendszere. 

Szeder szakkatalógusokat is összeállított, könnyen kezelhető kis 
könyvekben. Ezek jelentik katalógusi munkáinak másik részét: „Elen-
chus operum S. Patrum... "Három részre oszlik a könyv, az elején 
megjegyzéseket találunk. 1838-ban készült. Megtaláljuk a biblikus 
könyvek összeírását két kötetben, azután a dogmatikus könyveket is 
összeírta. Maradt fenn egy gyűjtemény az egyháztörténeti munkákról 
is.6 Ezekből is látjuk, milyen gyakorlati ember volt Szeder. 

Czinár Mór katalógusairól Kuncze Leónak van egy összefoglaló 
cikke.7 

Leírja, hogy mily lelkiismeretes és sok munkával készítette el eze-
ket a nagy munkákat. Milyen körültekintő volt, mily sok fáradság 
van munkája mögött. 

Első katalógusa, amelyet ő maga is „Catalogusnak" nevez, tulaj-
donképpen helyi katalógus. 



Catalogus Librorum Biblioth. Archic. Secundum scrinia et borúm 
serios deductus I. II. 1844-45. Az első kötet elején figyelmeztetés van 
- monitum - könyvek megtalálására.8 

Czinár a szekrényeket „ötféle betű" alapján jelezte, a szekrények 
sorait pedig számokkal jelölte. A sorok számozása alulról kezdődött. 
A helyi katalógust készíti először, mert az egyúttal szakkatalógus is. 
Az első kötetben a földszintet írja össze, a második kötetben az eme-
leti helyeket jelzi. Nagy kincs gyanánt maradt fent egy alaprajz, mely 
pontosan tájékoztat bennünket Czinár Mór beosztásáról. A betűjelzé-
sű szekrények nagybetűvel kezdődtek a bejárati ajtó bal oldalánál, 
az ovális részen folytatódott, majd a baloldalon végig ment az egész 
termen. A nagybetűk a jobboldali hosszú terem ajtajáig jutottak. Itt 
voltak az „A-Z" szekrények. Itt kezdődött a nagybetűk mellé tett sor-
szám, mely „2A-2N"-ig jutott el az ovális rész befejezése után a föld-
szinten. A földszinti rész a teológiai könyveket foglalta magában. Az 
oldalszobák ekkor még a könyvtári különgyűjteményeket, „múzeumi 
részeket" foglalták magukban. 

A földszinti nagyterem a numizmatika céljait szolgálta; a kisebb 
termek közül az egyik természetrajzi gyűjteményt, a másik az ásvá-
nyokat, a harmadik pedig a régiségeket foglalta magába. A képtár 
akkor is a mai (196l-es) helyén volt. 

Az emeleti részen kis betűkkel jelezte az egyes szekrényeket. Az 
emeleti rész a profán szakokat foglalta magába. Ez is az ovális rész 
baloldalán kezdődött. Fent több szekrény volt, az ABC hármas betű-
jelére is szükség volt. Az a-z, 2a-2z és 3a-3q jelzésű szekrényekre 
volt szükség. A 3q volt az utolsó szám, mely bezárta az ovális részen 
a szakok elrendezését. Czinár Mór elrendezte a könyvtárat, amint lát-
juk, és pontosan megjelölte egyes könyvek helyét. A katalógusban 
azonban a szekrény és a sorszám szerepel. Egyes szekrényekben az 
alsó sortól kezdve végtelen szám szerepelt, tehát a Repertóriumban 
meg kellett nézni a szerzőt, a Katalógusban az illető könyv pontos 
számát. Mindez nehezen volt kezelhető. 

Katalógusa nehezen volt áttekinthető. Az ábécét többször kezdte 
elölről, és a sorokat sorszámokkal jelölte. A következő könyvtáros, 
Kuncze Leó fog majd segíteni a könyvtár egyszerűsítésében. A szek-
rényeket számokkal jelöli, a polcokat az ábécé betűivel, a sorokon 
lévő könyveket ismét számokkal. így pontosan lehet jelölni az egyes 
könyveket, és könnyebb a megtalálásuk is. Czinár jelölése pl. Duri-
ca Bibliotéca slavica „2e 5". Ez azt jelentette, hogy a könyv a 2e 



szekrény ötödik sorában található. Nincs meghatározva pontos helye 
a sorban. 

Másik katalógusát Repertóriumnak nevezte. Ezt később kezdte 
írni. 1845-46-ban az első kötet, 1851-ben pedig a második kötet ké-
szült el. 

Pontosan, gondosan vezette. A bevezetésben a könyvtár történe-
tét írja le. A könyv nagy szolgálatot tett, mert ez a könyv volt a tulaj-
donképpeni szerzői katalógus. Ez volt az a nagy segédeszköz, mely 
segítette megtalálni a könyveket. Pontosan leírta az anonim könyvek 
megtalálásának módját. A bevezetésben nagyon a lelkére köti a 
könyvtárosnak, hogy a beérkező könyveket minél előbb beírják, 
hogy el ne kallódjanak. 

Nagy katalógusait Czinár nemcsak előszókkal látta el, hanem bő-
ven csatolt hozzájuk kiegészítéseket is. A „Catalogus" végén a zenei 
műveket sorolja fel. Az egyes cellákban állandóan kint lévő könyve-
ket. A vidékre kölcsönzött munkákat. Később ez száz lapnál többre 
nőtte ki magát. „Repertórium Libr. Bibliothecarum filialium ordinis 
nostri. 1845. " Czinár központi könyvtárosnak érezte magát. Akkor 
még nem a főkönyvtáros, hanem a centrális könyvtáros elnevezést 
használták. 

Úgy érezte, hogy köze van a rend többi könyvtáraihoz is. így 
tudta pótolni a hiányokat, kiegészíteni a többi könyvtárakban is a 
másik duplumaival. 

Kuncze Leóban is ez a gondolat él, amikor megírja a pannonhal-
mi könyvtár történetét.9 Ő a rend külső házainak a könyvtárairól is 
beszámol. 

Czinár „Repertóriumának végén állít össze különböző könyvcso-
portokat. 1. Repertórium incunabulomm 2. excerptorum ex collectio-
nibus 3- medicorum 4. dissert, med. 5. miscellaneorum 6. manuscrip-
torum 7. auctorum e religiosis S. Martini 9. librorum scholae usui ser-
vientes 10. manualium bibliothecamm 11. Series alphabetica Theolo-
gicomm... " Ebből láthatjuk, hogy mire terjedt ki Czinár gondja és fi-
gyelme. Már nemcsak őrzi a könyveket, hanem a fontosabb könyvek-
ből „ajánló katalógust" is készít. 

A kölcsönzés teljes rendben folyt. 1836-tól vezettek kivevő köny-
veket. Filperger Rudolf az egyes személyek nevéhez írta be a köny-
veket, és a végén a szerzők szerint is beírta. így lehetett tudni, hogy 
kinél van a könyv. Szeder még ezt a könyvet vezeti. Czinár 1847-től 
kezdve új kivevő könyvet kezd. Ennek első lapjaira leírja az előző 
könyvben lévő kintlevőségeket. Azután elkezdi dátum szerint írni a 



könyveket. Az illető neve csak itt szerepel. A könyv végén ő is ké-
szít egy szerzők szerinti jegyzéket is és jelzi, hogy hányadik lapon 
szerepel a könyv. így nála is könnyen meg lehetett találni a kint lévő 
könyveket. A vidéki kintlevőségeket személy szerint Összeírta. 

Szeder Fábián és Czinár a könyvtárat múzeummá alakították át, 
ami megfelelt a múlt század felfogásának. Lehetetlen, hogy ne említ-
sük, milyen lelkesen állnak hozzá az új könyvtárépület berendezése 
folytán ezekhez a gyűjteményekhez is. 

A földszinti, akkori könyvtári előtermet a numizmatika céljaira 
rendezik be. A baloldali, kisebb termek közül egyik a természetrajzi, 
másik az ásványtani, a legbelső pedig a régiségtani múzeumi gyűjte-
ményt foglalja magába. Ezeket az egykori alaprajzokon lehet meglelni. 
A múzeumi gyűjtemények részletes tárgyalása túlnő könyvtártörté-
netünkön, de mivel a könyvtárépületbe voltak helyezve és a könyvtá-
rosok építették, ezeket is figyelemmel kell kísérni. A különgyűjtemé-
nyek közötti összefoglalások között röviden ezeket a múzeumi gyűj-
teményeket is tárgyaljuk. 

Szeder, a maradi irodalmár, lelkesen kezd az új munkához. El-
kezdi megírni a múzeumi gyűjtemények katalógusát. A természetraj-
zi és ásványtani, régiségtani gyűjteményt ő kezdi feldolgozni... Cata-
logus coll. natural, et artefact. A katalógus második kötetét Czinár ír-
ta meg. 

Catalogus numism. Archicenobii,10 Ő kezdeményezte a múzeu-
mok krónikáját, melyet tovább folytattak és most ez a könyvtár nap-
lója. Folytatta Czinár és Kuncze. Itt is látjuk, hogy milyen nagy kez-
deményezőerő volt Szederben. 

A különgyűjtemények katalógusát tovább írta Czinár: 
Catalogus vegetabilium archicenobii 1849. 
Catalogus mineralium archicenobii 1849. 
Catalogus collectionis numismat. 1856. 
Azután folytatta Szeder: Cat. coll. natural. 
Opera artefact a veter a pariter ac 
recentia. 1857. 

A könyvtár életének a külső hatását kellene még megírni. Mit je-
lentett ily hatalmas könyvtár, mit jelentett ilyen szakszerű könyvtári 
kezelés a rend tudományos életében? Ipolyi Arnold Emlékbeszédé-
ben megemlékezik arról, hogy mit jelentett Czinár Mór Pannonhal-
mán, aki leginkább nagy tudásával és a könyvtár mély ismeretével 



érte el hatását. Egykori társai Szeder, Guzmics, Maár szoros irodalmi 
összeköttetésben álltak vele. Büszkén vallják mesterüknek azok is, 
akik a 70-es években tudományos intézetek, egyetemek díszét képe-
zik. Jedlik Ányosról mint kiváló tanítványáról beszél Czinár. Rómer 
Flórist ő avatta be a történelmi tudományokba. A numizmatikus Ér-
dy, a Dantét magyarra fordító Császár Ferencz, Sárkány, Márkfy, Ró-
nay Jácint mind kiváló tudósai a rendnek. Czuczor, Beély, Ferenczy, 
Füssy az irodalom és történelem terén voltak híresek. Sztachovics és 
Kuncze is elsőrangú nevek az oklevéltár, illetőleg a bibliográfia te-
rén. Tanítás, iskola, irodalom és tudomány, ez jellemzi a múlt század 
közepének bencéseit, és mindennek az ösztönzője a könyvtár volt." 

Első könyvtárosi évében Czinár mellett volt Wirth Adorján, aki 
1842-43-ban szintén könyvtáros a főmonostorban. 1788-ban szüle-
tett. Szigorlatot tett bölcsészetből és mennyiségtanból 1820 körül. 
Évekig bölcsészetet tanított a növendékeknek Győrött. Házfőnök 
volt több helyen. Szép régi pénzgyűjteménye volt. Pannonhalmáról 
Tárkányba került és ott halt meg 1857-ben. 

1867-70-ig Sztachovics Rémig került a könyvtárhoz Czinár mellé. 
Kiváló tudós tagja a rendnek. 1812-ben született. 1830-ban kerül 
Pannonhalmára. 1836-tól tanár Kőszegen, Győrött, Sopronban. Az 
önképzésnek él. Óriási anyagot gyűjtött össze a néprajz terén. írt tör-
ténelmi munkákat. Könyvtárosságáról nem sok adat maradt, de bizo-
nyára nagy segítsége volt Czinárnak. Később, 1872-84 között levéltá-
ros lett. A levéltár anyagának megírásához adatokat gyűjtött. Nagyon 
sok kézirata maradt. 
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A FŐKÖNYVTÁR MAI SZAKRENDSZERÉNEK 
ÉS KATALÓGUSÁNAK MEGALKOTÁSA 

(Kuncze Leó, 1870-1878) 

Czinár Mór a hatvanas évek végén már idős volt és a könyvtári 
napló szerint 1867-ben betegség is érte, ezért segédkönyvtáros kel-
lett melléje. Sztachovich lett a könyvtáros segítőtársa. 1870-ben a 
könyvtár életében nagy fordulat következett be. Kruesz Krizosztom 
először csak magánlevélben értesítette Kuncze Leót, hogy őt szándé-
kozik a könyvtár élére tenni, ezt követően nevezte ki. Kuncze szíve-
sen vállalta új beosztását. 

A könyvtár szerepe egyre nagyobb lett Pannonhalmán. Kruesz 
főapát, kinek jelszava „Erény és tudomány" volt, igyekezett maga-
sabb színvonalra emelni a tanárképzést. 1866-ban már megindult a 
növendékek rendszeresebb kiképzése profán tárgyakból is.1 A tanár-
vizsgára készülés miatt egyre nagyobb szükség volt a könyvtárra és 
annak színvonalas fejlődésére. Elsősorban az új könyvek megszerzé-
sét sürgette a helyzet. Azután a könyvek igazi szakszerű elrendezése 
és könnyebb megtalálása is sürgőssé vált. Ezt a nagy könyvtári mun-
kát végezte el pár év alatt a könyvtár egyik legnagyobb vezetője, 
Kuncze Leó. 

Kuncze 1840-ben született Pozsonyban. 1858-ban került Pannon-
halmára. 1863-69 között Pápán volt tanár. Egy évig Komáromban ta-
nított. 1870-től könyvtáros lett Pannonhalmán. Később gyengélkedé-
se miatt Tihanyba került, közben a pesti ferencesek könyvtárát és 
más könyvtárakat is rendezett. 1882-től kezdve ismét Pannonhalmán 
találjuk mint a múzeumi gyűjtemények őrét. 1886-ban halt meg. 
Nagy tehetséggel és munkakedvvel dolgozott. Sokféle területen volt 
úttörő és szorgalmas munkás. Rövid életében sokat alkotott. Éppen 
ez a megfeszített munka eredményezte, hogy 46 éves korában fiata-
lon fejezte be életét, sok eredményt és megkezdett munkát hagyott 
maga után. 

Könyvtári tanulmányait maga írja le a könyvtár naplójába.2 Már 
növendék korában segíteni szokott Czinárnak a könyvtárban. Né-
hány könyvtártudományi munkát már akkor elolvasott kedvtelésből. 
Később, tanár korában Pápán vállalta a könyvtárosságot. Ott tanulta 
meg gyakorlatilag, hogyan kell a könyveket kezelni. Szabad óráinak 



feláldozásával gondozta a gimnázium kétezer kötetes könyvtárát. 
Készített ügyes katalógust is hozzá. A könyvtári előképzésben nagy 
segítsége volt, hogy Pesten természetrajzi vizsgái letételekor megis-
merkedett a pesti könyvtárakkal. Kinevezése után még 1870 őszén 
Ausztriába indult tanulmányútra. Meglátogatta Bécs, Melk, Lambach, 
azután Linz, Seitenstetten, Lilienfeld és még néhány hely könyvtárát: 
12 hely 18 nagyobb könyvtárát tanulmányozta át. Legnagyobb hálá-
val Czinárról emlékezik meg írásában, akinek katalógusai útmutatá-
sul szolgáltak neki. Nemcsak írásai, hanem személyes szerető irányí-
tása is nagyon hasznossá vált későbbi életére. 

Kuncze, amikor Pannonhalmára került, a Czinár-féle elrendezést 
találta ott. Azonnal látta, hogy a könyvtár eléggé zsúfolt, ezért új he-
lyet keresett a könyveknek. A könyvtárépület földszinti szobáiból a 
gyűjteményeket kihordatta különböző helyekre. Az ásványtárt az ak-
kor szokásos szekrényekbe helyezte és a könyvtár nagytermében ál-
lította fel. A két nagy szobrot a nagyterem ablakától mostani helyük-
re (1961!), a rotunda közepébe helyezte. A könyvtár épülete ezekkel 
a tárolókkal nagyon zsúfolt lett, azért később ki is tették őket a 
könyvtárból. 

Határozott programmal indult el Kuncze. Egyik célja a magyar 
nyelvú könyvtár szervezése volt. Eddig a magyar nyelvú könyvek 
nem voltak különválasztva az idegen nyelvűektől. Az első hónapok 
után már több ezret kivett korábbi helyéről. Ezért számukra új helyi-
ségre volt szükség. így kerültek a magyar könyvek a gyűjtemények 
helyére. 

Kuncze először igyekezett megőrizni Czinár elrendezését a könyv-
tárban, de néhány év múlva, 1875 körül új elhelyezési módhoz fo-
lyamodott. Laubmann György müncheni könyvtárosnak az ún. mün-
cheni módszerét alkalmazta. Budapesten a Nemzeti Múzeum könyv-
tárában látta ezt a szakrendszert, melyet lemásoltatott magának. Már 
a Czinár-féle elrendezéshez is készített táblázatot. Supala Ferenc 
könyvtáros küldötte meg a múzeum könyvtárából a tervet. A csopor-
tosításhoz csak a müncheni módszer alapos tanulmányozása utár 
fogtak hozzá. Megalakult rendszerben igyekeztek összhangba hoz 
a könyv anyagát a helyiség kívánalmaival. Arra is ügyeltek, hc 
szak-szak után bizonyos kapcsolat legyen. A szekrény homloká' 
illető szak neve volt olvasható. Egyes szakokat összevont, má' 
szétválasztott, amint a szekrény nagysága és a hely vagy a k 
készlet követelte. A müncheni módszer főbb szakbeosztását 
suk Kuncze könyvtárnaplójában:} 



I. Enciklopédia 
írástörténet - Könyvismeret - Katalógusok - Folyóiratok -
Akad. kiad. 

II. Filológia 
Általános nyelvészet - Magyar nyelv és irod. - Többi nyelvek 

III. Történelem 
Földrajz - Archeológia - Numizmatika - Ált. történelem -
Életrajzok 

IV. Matematika 
Általános mat. - Részleges mat. - Alkalmazott mat. 

V. Fizika 
Általános és speciális fiz. - Kémia - Állattan - Technológia 

VI. Antropológia 
Embertan - Emberi nem fejlődése - Pedagógia 

VII. Filozófia 
Általános - Speciális - Praktikus 

VIII. Esztétika 
Szépirodalom általában - Költők és szónokok - Nemzeti 
irodalom - Zene 

IX. Politika 
Általános - Polgári - Hadügy 

X. Orvostan 
Általános - Anatómia - Patológia - Chirurgia... 

XI. Jog 
Vegyes jogi könyvek - Római jog - Államjog - Magánjog 

XII. Teológia 
Biblia - Patrológia - Dogmatika - Morális - Liturgia -
Egyházjog 

'^nyvtárunk elrendezését nézzük, látjuk, milyen nagy mér-
'ssal volt Kunczéra a müncheni módszer, de teljesen nem 

a könyvtár elrendezésénél. A rendezés teljes áttekinté-
s é n található. Nemcsak határozottabban alakította 

n, melyet már Czinár megalkotott, hanem másik 
$ ^ ~ módjának megváltoztatása volt. A könyvkata-

•"^S v or már szokásos cédulakatalógusra. Abban 
° ntélynek örvendett a könyvkatalógus és 
^ ^ ^ '-dulakatalógus. Cikkeket írnak, hogyan 

. a könyvkatalógust.4 A mostani cédula-
^ .n készült. A naplóban hamarosan leírja, 



hogy más könyvtárakban figyelte a cédulakatalógusokat és kritikát is 
ír róluk: Jónak láttam sem a nagyon komplikált módot, melyet a 
Nemzeti Múzeum követ, sem a rubrikálatlan papírost használni, me-
lyet az Egyetemi Könyvtár". Csupán a nagyságukat fogadta el és 
megalkotta saját beosztású katalóguscéduláját. 

Szakszám Szerző Helyszám 

Cím Cím részletesen 

Jegyz. 
Kötés Kötet Megj. 

Ma is ez a katalóguslap használatos a könyvtárban. Csak a szak-
szám maradt el. Az alak és nyelv a cím és a szerző közé kerül a mai 
lapokon. Nagy tervei vannak Kunczénak a katalóguslappal. Több 
szempontból lehet összerakni őket: szerző, hely és fogalmak szerint. 
Számol azzal, hogy ily nagy könyvtárban nagy feladat a katalógusla-
pok megírása. Felhasználta a növendékek segítségét is. Mégsem tud-
ta befejezni a nagy munkát. Utóda, Halbik Ciprián fejezte be azután 
a cédulák megírását. 

A lapra fölkerült a müncheni szakrendszer száma. Megtaláltam a 
könyvet, melyet a könyvtár rendezésénél használtak alapul, benne 
vannak az átjavítások és az új sorszámozás is.5 Szakrendszerünk kia-
lakulásához nagy segítségül szolgált. Sok jegyzet maradt meg Kunczé-
tól is,6 Halbiktól is,7 tehát egyre tökéletesedett a szakok kialakulása. 
Helyi szám is található Kuncze lapjain. A helyek jelölése már meg-
volt Czinárnál is, de ott nagyon bonyolult volt. A szekrények jelölése 
többféle betűvel történt, a sorok pedig számokkal, a könyvön nem 
volt több jelölés. Az egyes szekrényeken belül volt a katalógusban 
egy alulról kezdődő és felfelé tartó számsorozat. Egészen pontosan 
nem jelölte a könyvet a Repertórium, csak a katalógus megnézése 
után lehetett megtudni a szekrényben lévő pontos számot. Kuncze 
Bécsben, a Scotticumban látta először, hogy a szekrényeket számok-
kal jelölik. Elhatározta, hogy ő is fog javítani az otthoni megoldáson. 
A sorokat legalkalmasabbnak találta nagybetűkkel jelölni, a sorok-
ban lévő könyveket ismét számokkal jelöli. Pl. 145 A 12 azt jelenti, 



hogy a könyv a 145. szekrény A sorában a 12. helyen van. A sorokra 
legalkalmasabb a betűk jelölése, mert nincs oly sok sor, mint ahány 
betűje van az ábécének. Ha a könyv a hátsó sorban van, akkor csil-
laggal jelölik. Kuncze készített öt cm átmérőjű kis kör alakú kartonra 
nyomott nagybetűket. Még a színüket is „megtervezi". Halványkék 
papírra nyomatja, mert a könyvtár oszlopainak színéhez ez illett leg-
jobban. A nagy tervek mellett az apróságokra is tekintettel tud lenni. 
A szerzők leírására is dolgozott ki tervet. Ez nagyon részletes és jel-
lemző Kunczéra. Teljes részletességgel nem is hozzuk, csak bemuta-
tásképpen. 

I. Ha a könyvnek egy címe van 
A./ Ha a szerző egy 

AA./ a könyv címén van 
AAA./ teljesen 

1. egy főnévvel 
2. több név alatt 

BBB./ Hiányos a megnevezés 
BB./ nem a címlapon van a szerző neve 

1. a könyvből megtudható 
2. máshonnan tudható meg 

B./ Ha a szerző több 
1. egymásnak alárendelve 
2. Társszerzők 

II. Ha több címe van a munkának 
A./ Általános cím 
B./ Magyarázó cím 

III. Ha a címe hiányzik 
A./ Keressük a könyvből 
B./ Más forrásból 

Kuncze ilyen kidolgozott utasításokat ad a könyv címének és 
szerzőjének leírásához. Hogy honnét vette, nem tudom, de ilyen 
pontosan kidolgozva és még sok részletre is kitérve, azt hiszem, 
nem találta még egy könyvtári utasításban sem. Minden fontosabb 
adat megtalálható a katalóguslapon. A megjegyzésbe vagy a jegyze-
tekbe a könyv régi tulajdonosa vagy egyéb érdekes, könyvtári szem-
pontból fontos adat kerül. 

A cédulakatalógus mellé kellett még egy helykatalógus is, mely 
egyúttal a szakkatalógus szerepét töltötte volna be. Hogyan oldotta 
meg? Ma a könyvtárban kivehető lapon vannak a könyvek helyük 



szerint leírva, hogy egyesítse a könyvkatalógus könnyebb áttekinthe-
tőségét és a lapkatalógus könnyebb kezelhetőségét. Erről a kataló-
gusról Kuncze írásaiban nem találunk semmit. Bár olyan gyarapodási 
naplóról beszél, mely a könyvek helyi számát is viselné, ez még 
nem volt akkor kiforrva nála. Úgy oldotta meg a szakkatalógust, 
hogy a lapokat szakok szerint külön dobozokba tette, és a dobozok-
ban a cédulákat szerzők szerint ábécérendbe rakta. így ha valaki 
könyvet keresett, akkor megkereste a szakdobozát. Néha több do-
bozt is végig kellett néznie, mert egyes könyvek szakbeosztása nem 
volt könnyű feladat. A lapoknak ez a Kuncze-féle elosztása még év-
tizedekig megmaradt. 

Kuncze igyekezett gyorsan megszámolni a könyvtár könyvanya-
gát. Már szeptemberben 54 ezer kötetet számolt össze, majd a belső 
sorokban folytatta, ahol nehezebb volt a számolás. A következő júni-
usban már 95 ezer kötetet jelez. 1871 júliusában már azt írja, hogy az 
összes kötetek száma 96900, ebből 10700 magyar nyelvű. Nemcsak a 
könyvtárnaplóban jelzi, hanem a Czinár-katalógus utolsó könyv-
mennyisége után ezt olvassuk: „Megolvasás útján meggyőződtem, 
hogy a könyvtámnk 1856-tól fogva kb. 18 ezerrel gyarapodott, úgy-
hogy ma a kötetek létszáma 97 ezret majdnem kitesz. 1871. szept. 
28. Kuncze Leó könyvtárnok."8 1874-ben olvassuk, hogy a könyvtár 
elhagyta a 100 ezret. 

Fel vannak jegyezve a könyvkereskedők, akiktől a könyveket 
szerezte. „Ragaszkodni egyhez impraktikabilis dolog, de több közül 
egyet különösen kiválasztani igen kívánatos."9 A német munkákat ál-
talában Bécsből rendeli. Mayer et Comp. Buchhandlung, Wien. A ma-
gyar munkák megszerzésére Pesten tíz könyvkereskedőt is megpró-
bál. A legjobban a Mach és Stein könyvkereskedés felel meg neki. 
Pest, Dorottya u. 3. A megkezdett könyvek és folyóiratok meghoza-
tása onnét a legegyszerűbb szerinte, ahol megkezdték. Mach és Stein 
1871-ben beszüntették könyvkereskedésüket és vevőiket Petrikhez 
irányították. Kuncze is megpróbálja, de nem felel meg neki, mert 
rendetlenül szolgálta ki. A könyveket ezután Róth Mórtól hozatja és 
megegyezés szerint fizeti ki. Más a megegyezés a bécsi és más a 
pesti könyvkereskedővel. A könyvtár még ekkor is sok könyvet ho-
zat a rendtársaknak is. A könyvtárra fordított összeg is rendelkezé-
sünkre áll. 



A 70-es években a könyvtárra fordított összeg a következő. 

1873-ban 
1874-ben 
1875-ben 
1876-ban 

9067 forint 
5997 forint 
5709 forint 
3930 forint10 

A könyvek beszerzésére nézve az akkori szellemi szükséglet volt 
az irányadó. A drága és fontos munkákat a könyvtár szerezte be. 
Egyes rendtársak is sok könyvet szereztek be maguknak, melyek ha-
gyatékként kerültek be később a könyvtárba. A könyvek gyors sza-
porodását elősegítették a nagy hagyatékok is. Ebből a korból is volt 
néhány nagyobb könyvhagyaték. Kuncze írja, hogy ezek a különbö-
ző jellegű hagyatékok értékesek a könyvtár szempontjából, ha más 
jellegű könyv is kerül be, mint ami a fő iránya a könyvtárnak: a teo-
lógiai és a tanárképző főiskola szakirodalma. iMásrészt sok felesleges 
munka is bekerül, ami zavarja az egységes fejlődést. 

A könyvtár építésénél nemcsak a könyvkereskedők voltak a 
fontosak, hanem a könyveknél nagy fontosságot jelentett a kötésük 
is. A könyvtár látványos hely volt, ezért nagyon sokat jelentett a 
könyvek szép kötése. A könyvkötők nevei és számlái is megmarad-
tak. A könyvkötést is a könyvtár intézte el az egyes rendtagoknak is. 

Kuncze nemcsak a nagyvonalú és világos programokban volt 
nagy, hanem a könyvtár gyakorlati teendőit is ügyesen intézte el. Ki-
tervezett mindent a naplóban és csak azután valósította meg. Meg-
tervezi a könyvtár pecsétjét. Terve alapján készítette el Storno, aki 
ekkor Pannonhalmán dolgozott. Pannonhalma címere van rajta. 
Egyik felén öt szív és Pax, a másik oldalon Szent Márton, a felírása: 
„A pannonhalmi Szent Benedek Rend Könyvtára 1871. A pecsét 
beütésével akarta biztosítani a könyveket. A helyre nézve többféle 
véleménye volt. A bécsi udvari könyvtár vezetője azt ajánlotta, hogy 
a címlap hátára üssék. Ma is ez a szokás. A könyv 11. és a 111. olda-
lára is tervezte még, de ez nem valósult meg. Készített egy pecsét-
nyomót a pecsétviasz rányomására: Szent B. R. Főapátság könyvtár-
noksága. Ennek mintájára készített etiketteket a levelek és csomagok 
feladásához. 

1831 óta vendégkönyvet is vezettek a könyvtárban.12 Veszélyes 
volt, hogy a könyvek szabadon álltak a könyvtár épületében. Ezért 
igyekezett úgy biztosítani a könyveket, hogy a könyvtár szép külse-
jét el ne rontsa. Rácsokat tervezett és meg is valósította.13 A párkány 
alatt és felette néhány sor könyvre terjedt ki a rács. Az elsőt Kneif 



Márk készítette Győrött. Sok munkába került, míg elkészült. A könyv-
tári berendezés szempontjából a legérdekesebb és legtanulságosabb 
Kuncze idejéből a létrák elkészítésének módja. Egyszerű segédesz-
közök, de hogy alkalmasan megfeleljenek céljuknak, nagy munka 
elkészíteni őket. Kuncze, aki 80 nagy könyvtárat nézett végig életé-
ben, minden alkalmas és jó ötletet igyekezett felhasználni. A létrák 
terén is szakemberré képezte magát. Érdemes lesz foglalkozni külön 
a létráival, mert még ma is van könyvtár, ahol szükség van rájuk. 
Nem elégítették ki igényeit sehol sem a látott létrák. A jó létrának 17 
tulajdonságát szedte össze. 

1. Ahol különbözők a szekrények, legyenek különböző létrák is 
2. Lehessen módosítani a létrákat 
3. Segítségül szolgáljon a létra a szédülés ellen 
4. Legyen biztos állása, a kerekes létra nem jó 
5. Legyen könnyen mozgatható, de ez ne menjen a biztonság rovására 
6. Könnyűsége se legyen rovására a teljes biztonságnak 
7. Praktikus legyen, egy ember könnyen kezelhesse 
8. Legyen megfelelő a magassága is 
9. Célszerű, ha nem kell melléje társ, a kisebbet szinte pótolja a nagy 

10. Legyen ellátva széles deszkával, mely segít a munkában 
11. Nagyobb könyvtár ne fukarkodjék a létrákkal 
12. A létráktól lehessen könnyen mozogni a könyvtárban 
13- A lépcsőkre való fellépés természetes legyen 
14. A létra oldalhajlása, inclinaciója is legyen megfelelő 
15. Legyenek oldalán fogódzók, hogy biztos legyen 
16. A létra simuljon hozzá a szekrényekhez 
17. A létra külső alakja és színe alkalmazkodjék a könyvtár színéhez. 

Ezek megvalósításához kell ismerni a fizika, a mértan és a fizio-
lógia törvényeit. A naplóban terveit is lerajzolja. Ma is (1961!) Kun-
cze tervezte létrák vannak a pannonhalmi könyvtárban. 

A kölcsönzés Kuncze előtt már rendezett módon folyt. De voltak 
olyan helyek, ahol a könyvtár könyveit beírás nélkül nagy tömegben 
tartották. Ezekben a könyvekben nem volt sem pecsét, sem beírás, 
„szakkönyvtáraknak vagy tanszéki könyvtárnak" nevezték őket. 

Már 1870 telén végigjárta ezeket a termeket és számba vette a 
könyveket. Feljegyezte őket és katalógust készített róluk. így meg-
szűntek az önálló tanszéki könyvtárak és a főkönyvtár részeként 
szerepeltek. Haláleset vagy dispozíció alkalmával ezeket a szak-
könyvtárakat a könyvtáros nézte át. 



Nagy számban voltak könyvek a rendtársaknál is. Könnyebb ke-
zelésük céljából két formájú kölcsönzési cédulát készíttetett Kuncze 
4x10 cm nagyságban Sauervein győri nyomdájában. Az egyik fajta 
rózsaszínű volt. A bal oldalán, a kisebb oldalon szerepelt az olvasó 
neve és a dátum, a másik, nagyobb oldalán pedig a szerző. Ez a rész 
arra szolgált, hogy névsorba rakva, tudják, hogy kinél van a könyv. 
A másik fajta pedig fehér színű volt. A bal oldalon volt, nagyobb 
alakban, felírva a szerző és a jobb oldalon a kivevő. Ez azt akarta 
elősegíteni, hogy tudják, melyik könyv kinél van. Ügyesen lehetett 
használni őket. Megfelelő szekrényt is tervezett hozzájuk.14 

Nem lehet tudni pontos adatokat a könyvhasználat mennyiségé-
ről. Ő 7000 kötetről beszél évenként, de a következő században is 
kevesebb volt a könyvhasználat. A számításba valószínűleg a folyó-
iratok számait is bevette.15 

A könyvtárt 1870-ben ismét országos hírű ember látogatta meg. 
Szabó Károly, a régi magyar könyvek tudósa jött Pannonhalmára. 
Összeállította a régi magyar könyveket a könyvtárból. A Századok-
ban írja, hogy milyen értékes a könyvtár. Felülmúlja gazdagságában 
és díszes voltában a többi vidéki könyvtárakat.16 A régi magyar 
könyvek közül talált olyanokat, melyek a katalógusban szerepeltek, 
de helyükön nem. Különösen kéri Kunczét, hogy két könyvet segít-
sen megtalálni, mert még nem találkozott eddig velük. „Rómaipá-
pák zama" „Keresztyéni tudomány" Száma 8 r. „2d3" Czinár kataló-
gusszámát találjuk utána. Megküldte a pannonhalmi könyvek jegyzé-
két, 60 régi magyar nyelvű könyvet talált. Kuncze ezt lemásolja a 
Naplóba. Az Irodalmi Értesítőben közli a régi magyar könyveket. Ő 
72 könyvet talált.17 A Római papak zama nem szerepel, de a Keresz-
tyén tudomány még Récsey leírásában is megvan. Kuncze híres régi 
könyvbúvár, a liturgikus könyvek összeírására kéri, hogy régi ma-
gyar vonatkozású liturgikus könyveket írjon le neki a könyvtáros. 
Meg is teszi. 

A könyvtári élet minden vonalát átnéztük, láttuk, hogy lázas tevé-
kenység folyt minden tekintetben. Ebben az időben szorosan hozzá-
tartozott a könyvtárhoz a különgyűjteményeknek egy másik formája 
is, melyet múzeumnak nevezünk. Erről is kell tárgyalni itt is. A könyv-
tárosok gondja volt ezeknek építése, rendben tartása. Ebben az idő-
ben átnézték a képtárt: kb. 200 kép volt kiállítva. Az elrendezésben 
fontos cél volt a helykihasználás. Igyekeztek minél többet mutatni. 
Kuncze sok szempontból írja le a képeket.18 A magyar könyvtár bő-
vülése miatt az ásvány gyűjteményt áthelyezte a könyvtáros a nagyte-



rembe. Néhány gyűjtemény kikerült a könyvtárból. Nagyon értékes a 
kezdeményezett és sok évtized múlva továbbépített bencés arckép-
gyűjtemény; ezt Albumnak nevezte. Igyekezett minden bencéstől ké-
pet szerezni. Nagy anyagot gyűjtött össze. 70 év múlva Kolos Endre 
végleges formába rakta a megkezdett munkát, 1920-ig be is fejezte.19 

Nagy értéke van kegyérem-gyűjteményének, mely a Nemzeti Múze-
um gyűjteménye után a legnagyobb az országban. Néhány év alatt 
több mint tízezer érmét gyűjtött össze.20 

Nemcsak gyűjtött, rendezett, hanem azokat a katalógusokat is 
továbbépítette, melyeket az elődök megkezdtek. Amikor 1878-ban 
nagy kimerülése miatt elkerült és négy év múlva visszakerült, látta, 
hogy a gyűjteményeket nem oly szeretettel kezelték, mint elgondol-
ta. Néhány évig volt alkalma, hogy még tovább építse és rendezze 
őket. Négy évig ezeknek a vezetője volt, egészen a haláláig. 

Könyvtártörténetet igyekszem írni, mégis sokat kell beszélni az 
emberekről. Ezt a néhány évet átnézve, lehetetlen meg nem érezni, 
hogy egészen rendkívüli ember állt a pannonhalmi könyvtár élén. 
Óriási szakmai tudással rendelkezett, külföldi tanulmányútjai és a 
magyar könyvtárosi szakemberekkel való kapcsolatai nagy gyakorlati 
érzéket fejlesztettek ki benne. Vázlatosan leírta külföldi tanulmányút-
jait is. Nagyon tanulságos részleteket lehetne összegyűjteni, milyen 
egy magyar könyvtáros szemével a 70-es éveknek főképpen német 
könyvkultúrája. A könyveket nagyon szerette és értékelte. A könyv volt 
egész életének az egyik vezetője. 

Elméleti és gyakorlati tudását Kuncze valóra is tudta váltani. 
Láttuk, hogyan tudta kigondolni és megvalósítani a mindennapi élet 
egyszerű kis szükségleteit. Dolgozott, nagyon sokat dolgozott. 

Állandóan tervek forrnak benne és céltudatosan igyekszik meg-
valósítani őket. Pár év alatt teljesen átalakított egy százezer kötetes 
könyvtárt. Kuncze nemcsak a könyveket szerette, hanem az embere-
ket is. Igyekezett rendelkezésükre bocsájtani a könyveket, de ha 
rendetlenséget látott, megvédte a könyvtár érdekeit. Az ő korában, 
mint a bevezetésben említettem, a múlt század legnagyobb főapátja 
kormányozta a rendet. A tudományos élet elmélyült, ő maga is sokat 
tett a közművelődés terén. A természettudományok terén tudomá-
nyosan is sokat dolgozott, foglalkozott kérdéseikkel.21 Kuncze szeret-
te az embereket és rendtársait, szerette a tudományt is. Legszebben 
úgy mutatta ki irántuk a szeretetét, hogy kéziratban összegyűjtötte 
rendtársai tudományos munkáját.22 1872-ben körözvényt adott ki, 
melyet főapátja helybenhagyott: a rendtársak nyújtsanak neki segít-



séget nagy munkájához.23 Kéri, hogy írják le eredeti munkájukat, 
ezek többszörös kiadásait, fordításaikat, szerkesztett folyóiratok cí-
mét, minden gyűjteményes munkát, melyben munkatársként szere-
peltek. Azután egyes bírálataik, cikkeik és kisebb kiadványaik címét 
is kérte. Külön figyelemre méltatja a kéziratokat. Azután Kuncze leír-
ja azokat a forrásokat, amelyeket át fog nézni a munka érdekében. 
1876-ra kéziratban el is készült szép adatgyűjtése. Ő csak gyűjt, az ő 
anyagát használja majd fel pár év múlva publikálásra a következő 
könyvtáros. 

Kuncze nemcsak a könyvtári munkában volt nagyon értékes, ha-
nem több vallási munkája is maradt fenn. Nagy buzgósággal vett 
részt lelkipásztori munkában is. Életereje gyenge volt. 30 éves korá-
ban könyvtáros és 38 éves korában már teljesen kimerülve megy Ti-
hanyba, ahonnét néhány levélfogalmazványa mutatja állapotát. Mi-
helyt tud, ismét munkába áll és dolgozik tovább a könyvek terén, 
később a gyűjtemények között is. 

Egyéni életében nagyon szép vonása Kunczénaki: a mestere irán-
ti szeretete és hűsége. Czinár úgy kezelte, úgy vezette, irányította őt, 
mint utódát. Kuncze is gyermeki hűséggel ragaszkodott hozzá. Nap-
lóit átadta Czinárnak, aki jóváhagyta terveit, örült eredményeinek, őt 
magát pedig tanácsaival segítette. Kevés ilyen kapcsolatot találunk a 
könyvtár életében. Egy embernek egész élete is rövid a könyvek 
százezrei között ahhoz, hogy egymaga igazi eredményt tudjon elér-
ni. Amikor nincs utód, csak hosszú tapogatódzás után indul meg az 
élet a könyvtár egész tejedelmében. Nem lehet egy nagy intézményt 
csupán egy emberre bízni, hanem élő hagyományt kell kialakítani 
körülötte. 
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A SZAKRENDSZER BEFEJEZÉSE 
ÉS A KÖNYVTÁR ANYAGÁNAK PUBLIKÁLÁSA 

(Halbik Ciprián, 1879-1894 
és Récsey Viktor, 1894-1905) 

A következő 25 esztendő a könyvtár életének ismét jelentős új 
fázisa. Kuncze Leónak fiatalon ki kellett állnia a munkából, nagy 
művét nem tudta befejezni. Új vezetők jöttek, és nem sikerült azon-
nal átvenni a nagy munkát. Kuncze nem tudott utódot nevelni magá-
nak. Az ő hatása tovább is fennmaradt, sok írást hagyott maga után a 
könyvtár életéről. Ebben a néhány évben több könyvtáros is volt át-
menetileg Pannonhalmán, Kuncze terveit csak így tudták továbbépí-
teni. 

Először Labach Bertold került oda vezetőnek, aki kiváló latin 
nyelvész és filológus volt. Sopronban született 1846-ban. 1870-től a 
növendékek tanára lett Pannonhalmán. 1878-81-ig a könyvtár életé-
be is belekapcsolódott, az első évben vezetője is volt. Később noví-
ciusmester és 1895-től könyvtáros Celldömölkön, ott halt meg 1905-
ben. Szorgalmas, eszes, művelt ember volt, több műve is megjelent. 
Az 1880 évi bencés jubileumra a Benedictiner Buchba,1 ő írta meg a 
magyar bencés apátságok történetét, később a Regula magyar fordí-
tását is kiadta. 

Vele együtt került segédkönyvtárosnak Magyar Szulpic, aki 1854-
ben született Esztergomban. Pannonhalmára került egy évre a könyv-
tárhoz, majd Komáromban lett tanár, de 33 éves korában, 1887-ben 
meghalt. A Magyar Könyvszemlében írt cikket.2 A később tárgyalan-
dó jubileumi bencés kiadványnak: a Scriptores Ordini Benedictinek 
ő is munkatársa volt. 

1881-ben egy évig könyvtáros volt Pannonhalmán a győri bencés 
múzeum évtizedekig híres vezetője, Börzsönyi Arnold. 1856-ban szü-
letett Jákon. Pannonhalmi könyvtárossága után egyetemre került to-
vábbi tanulmányokra. 1883-tól Győrött működik. Rengeteget dolgo-
zik ott, ásatásokat vezet, gyűjti, rendezi és publikálja a győri bencés 
gimnázium régiségtárát. Jelenleg az anyag a győri városi múzeum je-
lentős részét alkotja, melyet Rómer Flórissal, Méri Etellel együtt igye-
kezett ő is közkinccsé tenni. Könyvtári működése csak átmeneti jel-
legű volt. 1917-től betegeskedett és Győrött halt meg 1920-ban. 



Igazán jelentős munkát az 1879-ben vezető könyvtárosnak Pan-
nonhalmára kerülő Halbik Ciprián tudott végezni. Eddig komáromi 
házfőnök volt. Dákán született 1840-ben. Tanárságának nagy részét 
Győrött töltötte. Különösen történelemmel szeretett foglalkozni, kép-
zett rendtag volt. Jellemzője volt életének a kötelességteljesítés és a 
hivatali teendőkben való pontos és gondos munka. Sajnos könyvtá-
rossága második felében sok mellékfoglalkozást bíztak rá, így nem 
tudott oly nagy odaadással a könyvtárral foglalkozni. 1885-től alper-
jel, esperes, főiskola-igazgató lett a könyvtári teendők végzése mel-
lett. 1891-ben pedig a perjelség és főpénztárosság már szinte teljesen 
lefoglalták idejét. 1894-ben tihanyi apát lett, ott is rendezte a könyv-
tárat és levéltárat. Ott halt meg 1927-ben. 

Halbik alighogy Pannonhalmára került, ott már a nagy bencés ju-
bileumra készültek, Szent Benedek XIV. százados évfordulójára. 
Adatok Pannonhalma múltjához című munkájában, melyet a rendi 
névtárban írt meg 1880-ban, nagyon ügyesen összefoglalta a magyar 
bencések történetét.3 Munkája gazdag jegyzetanyaggal ellátott dolgo-
zat. A szellemi hatásokra sajnos nem nagyon tért ki. A magyar és 
osztrák bencések egy közös kiadványban akarták összegyűjteni 1750 
-1880-ig a bencések irodalmi munkáit. A munka címe Scriptores Or-
dinis S. Benedicti* Ez nagy munka volt, igazán könyvtárosi munka. 
Az anyag nagyrészt együtt volt Kuncze jegyzetei között.5 Megvan 
Kuncze levele, melyben megengedi, hogy használhassák gyűjtemé-
nyét. A könyvanyag majdnem teljesen össze volt gyűjtve, csak élet-
rajzokat kellett volna írni. A híresebb osztrák bencésekről hosszú ol-
dalakat írtak, sajnos a legnagyobb magyar bencéseket is csak pár 
sorral intézik el. Jedlik Ányosnál rövid életrajzi adatok után csak ezt 
találjuk: „In rebus physicis baud parvam glóriám consecutus praeter 
minora quaedam haec scripsit", majd következnek művei. Czuczor 
Gergelynél rövid életrajzi adatai után ezt találjuk: „Poéta hungarus 
magna quaedam haec scripsit". 158 magyar bencést sorol fel. A könyv 
végén különböző indexek vannak. Személyi, helyi index, van amely 
megmutatja, hogy melyik író mivel foglalkozott. A tárgyi indexet 
Kunczétól vették át. Jelzi a könyv, hogy az ő módszere szerint ké-
szült. „Azt a szisztémát használtuk, melyet Kuncze Leó gazdag könyv-
tárának anyagát használva összeállított."6 

Ezek az irodalmi munkák voltak Halbik első könyvtárosi munkái 
Pannonhalmán. Ezután igyekezett tovább építeni a könyvtári rendet 
és befejezni a szakkatalógust. Halbiknak nagy segítsége volt Horváth 
Károly tanító, civil könyvtáros. A köztük lévő kapcsolat megvilágosí-



tására jellemző egy fennmaradt névnapi köszöntő vers. Látszik, hogy 
mily baráti kapcsolat fűzte egybe őket. Halbik könyvtárosi életéről 
nagyon kevés írás maradt ránk. Könyvtárosi működése jelentős volt, 
de nagyrészt úgy kell kis adatokból összeszedni. A müncheni mód-
szert tartalmazó könyvben sok kézírásos bejegyzése van.7 Ezek a la-
pok nagyon precíz munkáról adnak tanúságot. Legnagyobb részük 
módosítás a müncheni módszeren. Nagyon pontosan végezte a szak-
beosztás és rendezés munkáját. Pl. maradt egy utasítás a miscellane-
ák elrendezéséhez. Nagyon sok gyakorlati és sok szempontú útbai-
gazítást ad Horváth Károlynak. Sajnos összefoglalóan nem hagyott 
írást munkájáról a könyvtárban. A régi katalóguscédulák között so-
kat találtam az ő írásával. Egy kicsit többet kell foglalkozni velük, 
hogy pontosan ki lehessen következtetni az ő munkáját. 

Horváth Ádám, amikor 1922-ben ismét elkezdi több évtized múl-
tán a könyvtárnaplót, azt írja, hogy Halbik volt az igazi utolsó könyv-
táros, mert a többiek igazában tudósok és főiskolai tanárok voltak.8 

Horváth a könyvtárost itt a rendező emberre szűkíti le. A következő 
évtizedekben nem ilyen emberek álltak a könyvtár élén, de könyvtá-
ri munkát végeztek ők is. Az összegyűlt anyagot a nyilvánosság elé 
tárták. 

Később Halbik nem tudott olyan erősen a könyvtárba kapcsolód-
ni. A könyvtár anyagának fejlődéséből fennmaradt 1884-ből egy sta-
tisztikai adatsor.9 A könyvtár ez évben 4014 forintot kapott, ebből 
3135 forintot könyvvásárlásra, 607 forintot kötésre adott ki, egyéb ki-
adás 282 forint volt. A könyvek száma ekkor 65 ezer mű, 80 ezer 
kötet és 20 ezer füzet volt. Megvan a könyvtárról a jelentésben az ál-
lomány nagyvonalú felosztása is. 35.000 teológiai, 6800 klasszikus, 
11.000 történelem, 4000 jog, 5300 term, tud., 6500 enciklopédikus 
mű, 4600 regény, 2000 tankönyv, 4100 értesítő van. A könyvek nyel-
ve szerint is felosztja az anyagot. Legtöbb a latin: 26 ezer, azután né-
met 23 ezer, magyar 11300, francia 1900, angol 600, és más nyelvű 
1800 könyv van a könyvtárban. Feltüntet 396 incunabulumot, 300 
kötet kéziratot, 590 térképet és 1500 metszetet. A könyvek száma 
5200 kötettel szaporodott ebben az évben, ebből 4000 kötet hagya-
ték. Szabó Kálmán győri főispán értékes hagyatéka is ebben az idő-
ben került be a könyvtárba, mely 1200 munkát foglalt magába. 128-
an használták a könyvtárt a jelzés szerint és több ezer munkát vettek 
ki. György Aladár híres könyvtárstatisztikai könyve is az ő adatait 
használja fel. 



Halbik 1882-ben a Házi Könyvtár sorozatban szép cikket írt a 
könyvtárakról 25 oldalon.10 Szép stílusban és ügyesen foglalta össze 
a tudnivalókat a könyvtárakról. Sajnos forrásait nem jelzi, mert nép-
szerűsítő munka. A végén felsorolja a világ és hazánk legnagyobb 
könyvtárait. A pannonhalmi könyvtárt százezer kötetnél többre értéke-
li. 

1882-ben volt a híres könyvkiállítás Budapesten. Ezen Pannon-
halma is szerepelt. A kiállításon több, addig nem ismert hazai nyom-
tatványt mutatott be. Calendarium, 1590, Abecedarium Latino-Hun-
garicum Papae, 1630, Jurkovich: Septem Hungáriáé Heroes, Cassovi-
ae 1640, Kapi Gabriel: Fasciculus Oratorius, Tyrnaviae 1691. Össze-
sen 23 régi magyar nyomtatványt mutatott be. A Liber Ruber mellett 
néhány szép kötésű könyvet is bemutatott. A kiállításnak hatása volt 
a további otthoni kutatásra is, mert a következő évben ismét több 
könyvet jelentenek be, melyet Szabó Károly még nem ismert. Or-
dódy: Columba Laureata, Tyrnaviae 1695, Lendovich István: Thesau-
rus absconditus, Tyrnaviae 1668.11 

A könyvek olvasóiról szóló adat nem reális. A Rendtörténet arról ír, 
hogy Récsey alatt egy kicsit meg kellett reformálni a kölcsönzést, 
ebből arra következtethetünk, hogy Halbik elfoglaltsága miatt könyvtá-
rosságának második felében nem tudott annyira vigyázni a visszaélé-
sekre. 

Halbik idején néhány évig a kiilöngyűjtemények múzeumi részét 
Kuncze kezelte, aki katalógust vezetett róluk és naplójában ponto-
san feljegyezte a gyűjtemény fejlődését. 

Halbik idején, 1886-ban Bertalanffy Teodóz is volt egy évig könyv-
táros. A rendi névtár és a Rendtörténet nem említi ezt a beosztását, 
de a könyvtárosok között szerepel a könyvtárirodában lévő jegyzék 
szerint. A teljesség kedvéért őt is megemlítjük. 1842-ben született 
Sopronban. 1874-81 főiskolai tanár Pannonhalmán, majd jószágkor-
mányzó. Ezután lett könyvtáros egy évig és utána Endréden lelkész, 
1904-ben halt meg. 1876-ban a pannonhalmi templom felszentelésé-
nek emlékére kis emlékiratot adott ki, és megírta a templom rövid 
történetét. 

Halbik Ciprián után Récsey Viktor lett a könyvtáros. 1858-ban 
született. 1881-ben Kőszegen tanár, később nevelő, majd három évig 
Sopronban lesz tanár. Később néhány évi betegsége miatt apátsá-
gokba kerül. 1891-94 között Esztergomban tanít. 1894-1906-ig 
könyvtáros; Bakonybélben halt meg 1908-ban, 50 éves korában. Vi-
láglátott, nagyon képzett és művelt ember volt. Nagy munkát végzett 



a könyvtár életében. Már Kőszegen érdeklik a tudományos munkák. 
Sopronban ismerkedik meg Paur Iván híres történésszel és Bubics 
Zsigmond későbbi püspökkel, aki betegsége idején magához vette 
és felhasználta könyvtárának rendezésénél. Igazi könyvtártudományi 
munkáját is az ő segítségével kezdte, kiadta Kassa ősnyomtatványai-
nak és kódexeinek a katalógusát. Esztergom is tele van archeológiai 
és irodalmi emlékeivel. Itt nagy hatással volt rá a tudós Knauz Nándor. 
Récsey utazásaiban nemcsak a német, hanem a francia és délvidéki 
könyvtárakat is megismerte. Élete végéig a régészet kísérte a könyv-
tárosság mellett, de a kettő szépen kiegészítette egymást. Amikor 
Pannonhalmára került, már fontos munkái voltak kinyomva, és itt 
folytatta a megkezdett utat.12 

A könyvtár már készen volt, Horváth Károly továbbította Récsey-
nek a gyakorlati hagyományt, ő mehetett a maga útján. 1888-ban 
Sopronban megjelent egy kis részletmunkája: Vasmegyei írók, bibli-
ográfiai gyűjtemény.13 Érdekes a mottója: „Plutarch és Cornelius Ne-
pos azok emlékét is megörökítették, akiket Pheidas és Praxyteles remek 
művekkel meg nem örökítették. " Megmagyarázza munkájának a cél-
ját. Kis adatokat akar gyűjteni, mert enélkül nem lehet megírni az 
igazi irodalomtörténetet. „Az ország nem csak magas hegyekből, ha-
nem dombokból is áll, nemcsak palotákból, hanem kis házakból is, 
és a kettő együtt a haza.'"4 Szinnyey ösztönözte munkájára, felhívta a 
figyelmet a Könyvszemlében az egyetemes magyar könyvészeti gyűj-
teményre.15 Főbb forrásai: Horányi, Czwittinger, Wallanszky, Ferenc-
zi-Danielik, Szinnyey. Felhasználja az összes akkori forrásokat. így 
indul a leendő könyvtáros mint bibliográfus. Következő könyvtárosi 
munkája a kassai incunabulák leírása.16 A bevezetésben nagy hálával 
emlékezik meg jótevőjéről, aki felkarolta. Visszaemlékezik soproni 
idejére, amikor Paur, Széchenyi nagynevű titkára a régiségek iránti 
szeretetre ösztönözte, Bubicstól pedig a közép- és újkori művészet 
terén tanult sokat. 

Leírja, hogy milyen szép tudományos tapasztalat számára a kassai 
tartózkodás. A bevezetésben röviden elmondja a könyvtár történetét. 
Azután tárgyalja az értékesebb kiadványokat: 

I. Kódexek 1300-1500. 12 kódexet ír le Szilágyi Sándor alapján. 
II. Hazai kéziratok 1550-1650. Kilenc kézirat. 
III. Nyomtatványok 1456-1536. 136 mű. Hozza Hain és Panzer szá-

mait. 



IV. Magyar munkák 1517-1711. 
a. magyar nyelvűek 1551-1702 között, 41 munka. 
b. hazai szerzők nem magyar munkái 1517-1709 között, 

16 munka. 

Végül a szerzők címjegyzéke, könyvek címjegyzéke, régi tulaj-
donosok névsora érdekes és tanulságos. Teljes akkori bibliográfiai 
felkészültséggel felszerelve, nagyon alapos és gyakorlatias munka. 

Récsey a könyvtárba kerülve a nagyon felgyűlt duplumokat, igye-
kezett Horváth Károllyal összeíratni és az elkészített kéziratot kinyo-
matta.17 Ez elsősorban a rendtársak számára készült, hogy a rendi 
könyvtárak igényelhessenek vagy cserélhessenek közülük. Más 
könyvtárak számára is cserepéldányokul ajánlotta fel ezeket a duplu-
mokat. Az összeállított duplumok száma kb. 23 ezer volt. Számukat 
növelték a bencés hagyatékok. Paur Iván és Szabó Kálmán győri fő-
ispán nagyobb hagyatéka is ekkor került a könyvtárba. - 1902-ben 
még egy pótjegyzéket is adott ki 1200 könyvvel.18 Ebben régi magyar 
nyomtatványok is szerepelnek, de csak cserére. Valóban nagyon 
ügyesen használta fel az anyagot, mert a régi jegyzékekhez viszo-
nyítva megnőtt a régi könyvek száma. 

1896-ban megírta a levéltár történetét.19 Rövid, de hasznos mun-
ka. Felhasználta Sztachovics jegyzeteit. Latinul írta meg, mert a Stu-
dien und Mittheilungen c. folyóiratnak szánta, de valami ok miatt ott 
nem jelenhetett meg. Kalászatok a pannonhalmi kézirattárban20 

majd később Böngészet...21 címmel adott ki a levéltár anyagából 
munkákat. Azután pedig kiadta Paintner és Révai irodalmi szem-
pontból nagyon érdekes levelezését." 1780-1804 között 90 levél van 
lemásolva Paintner gyűjteményében. Nóvák Krizosztom is szerepel a 
levelekben. 

írás és könyv hajdan és most21 címmel kiadja egyik előadását. Eb-
ben a szellemes író, a képzett bibliográfus és tudós egyaránt felis-
merhető. Előadja az írás és könyvtártudomány fontosabb kérdéseit, 
írás, kódex, könyvnyomtatás, könyvkötés, könyvtárak, könyvkeres-
kedés, könyvkedvelés... - ezek könyvének a fejezetcímei. Minden 
kérdést szépen kifejt. Eredetileg ez a könyv ismeretterjesztő előadás 
volt Győrött. Mindenről van szó benne, csak a mai értelemben vett 
könyvkölcsönzés, olvasás, könyvterjesztés kérdései nincsenek benne 
kidolgozva. A század elején készült, az utolsó soraiban olyan idéze-
tet választott az író, hogy némileg kárpótolta ezt a hiányt. Ábrányi 
Emilnek a Könyvről írt versével fejezi be: 



„Ha sok reményed csalfán tűnni látod, 
A könyv veled van, mint örök barátod. 

Annak legyen áldva minden lépte, 
Ki könyvet juttat milliók kezébe" 

1902-ben Magger Piacid könyvkatalógusát adja ki: Catalogus lib-
rorum omnium Archicenobii..., 1658. Latin és magyar nyelvű elő-
szót írt a fontos régi katalógushoz és tudományosan igyekszik feldol-
gozi azt. Felhívja a figyelmet a ritkaságokra. Dolgozatomban nagy 
segítségül szolgált ez a kis munkája. 

Életének a legnagyobb és legtöbb fáradságot jelentő munkáját 
1904-ben adta ki Récsey a pannonhalmi könyvtár ősnyomtatványai-
ról és régi magyar könyvekről.24 Leírja, hogy hosszú évek munkájá-
nak eredménye ez a könyv. Sokszor hiányos, kolofon nélküli köny-
veket kellett meghatároznia. Igyekezett pontos bibliográfiai leírást 
adni. Nem írta le egész részletesen azokat a könyveket, melyek más 
bibliográfiákban megtalálhatók, hanem a helyi példányok tüzetes át-
tanulmányozására fordított több időt. A kötéseket, bejegyzéseket hoz-
za. Panzer beosztását vette alapul. 1536-ig tárgyalja a könyveket. 
Igyekszik a régi nyomtatványok számát növelni. így a régi könyvek 
száma növekszik Pannonhalmán. Hálásnak kell lennünk ezért, mert 
sok fontos régi munkát szerzett meg a könyvtárnak. Récsey maga em-
líti: egy régi könyvtártól elvárják, hogy benne a régi világ méltóan 
képviselve legyen. A régi könyvek száma, úgy érezte, nincsen arány-
ban gazdag könyvgyűjteményünkkel.25 Az egyes szekrényeket újra át-
kutatta és ott is sok értékes régi könyvet talált. Knauz hagyatékából is 
20-30 régi magyar munkát szerzett meg. Paur hagyatéka és Szabó Kál-
mán hagyatéka is növeli a régi könyvek számát. A csereanyagot is 
igyekszik jól felhasználni régi könyvek szerzésére is. 

Könyvének beosztása: 
I. 1. Ősnyomtatvány 1500-ig 232 munka Indexek követik 
I. 2. Ősnyomtatvány 1536-ig 521 munka Index 
II. 1. Régi magyar könyvek 154 munka 

2. Magyarországon nyom-
tatott 220 munka 

3. Magyar vonatkozású 
külföldön nyomott 172 munka 



A régi vonatkozású könyveknél 28 olyan számot sorol fel, me-
lyek megvoltak Szabó Károly Pannonhalmán tett látogatása idején és 
most hiányoznak. De olyan munkákat, melyeket Szabó-Hellebrend 
nem ismer, 95-öt talál. l 6 l munkáról pedig Szabó nem írja, hogy 
megvannak Pannonhalmán. Munkáját betűrendes mutató zárja le. 
Egyetlen nyomtatott katalógusa ez ma is a pannonhalmi könyvtár-
nak. Néhány számmal növekedett azóta is a régi könyvek jegyzéke, 
de néhány ősnyomtatványról megállapították a Széchényi Könyvtár 
kutatói, hogy XVI. századi nyomtatványok. 

Récsey legfontosabb tevékenysége a könyvtár érdekében, hogy 
megismertette anyagát a magyar könyvtárosokkal. Nagy munka folyt 
a könyvtár többi területén is. Nem hanyagolta el a könyvtár állomá-
nyának nyilvántartását sem. Két sokszorosított összeírás maradt a 
könyvtár anyagáról. Az első 1894-95 telén, könyvtárossága elején 
készült. A katalóguslapok összeszámolása alapján pontos számada-
tokkal leírja a könyvtár jelen állapotát. Horváth Károly neve alatt 
szerepel az összeírás és Récsey nézte át.26 Néhány számadat az érté-
kesebb könyvekből: Kézirat 1813 munka 426 kötet. Ősnyomtatvány 
420 munka 394 kötetben. Az összes idegen nyelvű könyv 82 ezer, 
magyar nyelvű pedig 12 ezer. A Paur-hagyaték akkor került be 4695 
kötettel. Az egész könyvtár dupluma 17 ezer kötet könyv és 3 ezer 
füzet. Az összes állomány 120 ezer kötet és 17 ezer füzet. A duplumo-
kat leszámítva kb. 120 ezer kötettel indult Récsey. 

Közben megjelent a Magyar Minerva első kötete: ez 133 ezer kö-
tet könyvről és 18 ezer füzetről számol be.27 A Magyar Minerva kö-
vetkező kötetei 2500, illetve 2000 kötetes évi gyarapodásról számol-
nak be. 

A következő pontos állományfelmérés 1904-ben történt. Ismét a 
katalóguslapok alapján történt az állomány megállapítása, mert a 
katalóguslapok szakonként külön álltak.28 

Idegen nyelvű kézirat 417 kötet, magyar nyelvű kézirat 137 mun-
ka. Ősnyomtatvány 1500-ig 232 kötet, 1536-ig 560 kötet. Régi ma-
gyar 154 kötet. Az összes könyvek száma 153 ezer kötet és 25 ezer 
füzet. Ebből 30 ezer duplum. Itt van a könyvtárunk gyarapodási nap-
lójában való hibás számítás alapja. 1909-től vezetik a gyarapodási 
naplót pontosan, de a kiindulópont a Récsey-féle 1904. évi összeszá-
molás.29 Tehát az állomány 30 ezerrel gyarapodott Récsey alatt. Kb. 
125 ezer kötet könyv és 25 ezer füzet a könyvtár állománya. Récsey 
150 ezres könyvtárt hagyott maga után. Évi tízezer forint volt a 
könyvtár kiadása. Nagyobb hagyaték került be Apa Benedektől: 



3500 kötet, mely sok külföldi szépirodalmi munkát tartalmazott: an-
gol, francia, olasz, spanyol munkákat. 

A könyvtár katalógusa készen volt már ebben az időben, csak az 
ősnyomtatványok pontos katalógusa hiányzott még. Ősnyomtatvá-
nyok sok katalóguslapja ma is Récsey írásával maradt fenn. A könyv-
tár szakrendszerén sem történt lényeges változtatás, csupán néhány 
szakot összevont egy kicsit. 

A könyvek kölcsönzésének szigora enyhült előde alatt, ezért Ré-
csey ismét szabályozta a könyvkiadások idejét és módját. 

Récsey pannonhalmi könyvtárossága alatt is végzett bibliográfiai 
munkát, melyet már elkezdett a Vasmegyei írókkdX. A rendtagok iro-
dalmi működését összegyűjtötte a Scriptores O. S. B. után 1880-tól. 
A Pannonhalmán kívül élő rendtársak irodalmi működése meg is je-
lent sokszorosításban. A Studien und Mitteilungen c. folyóiratban 
évenként rendszeresen kiadta a bencések tudományos munkálkodá-
sát.30 Később Ternyey János készítette ezt a bibliográfiát egy ideig, 
akinek neve 1903-ban szerepel, és aki 1946-ig hűséges munkása lett 
a könyvtárnak. Évtizedeken át intézte a könyvtár adminisztratív 
ügyeit. Fontos munkát végzett már Récsey ősnyomtatványokról szóló 
művénél is az indexek elkészítésében. 

Récsey Viktor ismét lezárt egy korszakot könyvtárunk életében. 
Beteges ember volt, mégis rendkívülit tudott alkotni egy évtized 
alatt. Az ősnyomtatványokról szóló könyvének bevezetésében olvas-
suk, hogy a központi könyvtár kezelése, a hagyatékok feldolgozása, 
évtizedes restanciák pótlása, állománygyarapítás, a nagy idegenfor-
galom sok idejét elvette. Nem tudott osztatlan figyelemmel kedvenc 
tárgyának, a könyvtár tudományos feldolgozásának élni. Tehát ebből 
láthatjuk, hogy nemcsak tudós, hanem a könyvtár minden kis részle-
tével törődő könyvtáros is volt. Ismertté tette a könyvtárat Kuncze is, 
de Récsey már részleteiben tudta közkinccsé tenni a könyvtár érté-
keit, felhasználva elődeinek munkáját. 

A gyűjtemények, múzeumi részletek is bővültek. Récsey régész is 
volt, ásatásokat is rendezett és igyekezett a régiségtárt szépen elren-
dezni. 

Már Récsey Viktor alatt megindult a nagy munka, mely a könyvtár 
anyagát még tovább dolgozza fel egy nagy monográfiában. Ennek a 
tervezésében Récsey is részt vett, de a következő könyvtárosok lesz-
nek ennek a nagy munkának a megvalósítói. 



1 Ein Benedictiner Buch, Würzburg 1880. 
2 Mag)'. Könyvsz. 1881. 239-247. Adalékok Szabó Károly munkájához. 
3 Phalmi Szent B. rend névtára, 1880. 1-109 1. 
4 Scríptores Ordinis S. Benedicti 1750-1880. Vindobonae 1881. 
5 Kuncze: i. m. I—II. k. 
6 Scríptores O. S. B., 538 1. 
7 Lásd Kunczénél: Plan... 
8 Könyvtárnapló, 1922. Horváth Ádám. 
9 Statisztikai adat 1884-ből, nyomtatvány másodpéldánya. György Aladár 

ezt használja könyvében. 
10 Emlékkönyv, Bp. 1882. 218-245 1. 
11 Az Országos kiállításra küldött jegyzék. 1882. - Récsey: Ősnyomtatvá-

nyok. 
12 Kéziratos életrajzi összefoglalói. 
13 Récsey: Vasmegyei írók, 1888. 
14 Récsey: i. m. bevezetés. 
15 Magy. Könyvsz. 1877. 
16 Récsey: A kassai püspökség codexeinek és incunabulumainak jegyz. 1891. 
17 Récsey-Horváth: Exemplaria duplicata, 1896. 
18 Récsey: Exempt, dupl. Supplementum, 1902. 
19 Récsey: Brevis hist. Archivi Archicenobii 1896. 
20 Kalászat a phalmi kézirattárban, írod. tört. Közi. 1899-1900. 
21 Böngészet a phalmi kézirattárban, írod. tört. Közi. 1903. 
22 Révai levele Paintnerhez, Bp. 1898. - Révai néhány újabb levele, 1899. 
23 Récsey: írás hajdan és most, Győr 1899. 
24 Récsey: Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a phalmi könyvtárban, 

1904. 
25 Récsey: i. m. előszava. 
26 Sokszorosítás a könyvtár adataival. 
27 Magyar Minerva I. k. 1900. 
28 Sokszorosítás 1904-ből a könyvtár adataival. 
29 Gyarapodási napló 1909-ben indul rendszeresen. 
30 Studien u. Mitteilungen évfolyamai 1903-tól. 



A KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ANYAGÁNAK 
MONOGRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 

(Erdélyi László, 1906-1911 
és Sörös Pongrác, 1911-1919) 

Récsey betegsége után Gyulai Rudolf tudós történész és régész 
vette át a könyvtárosságot, de ő is csak egy évig tudta a munkát vé-
gezni, mert 1906-ban már meghalt. Gyulai 1848-ban született Buda-
pesten. Tanár lett Kőszegen, Esztergomban, de életének legnagyobb 
és legértékesebb idejét Komáromban töltötte, 1877-97 között. Törté-
neti kutatásaival, ásatásaival és írásaival fellendítette a tudományos 
életet.1 Megteremtette a múzeumot is. Később plébános lett Komá-
romfíissön, majd Győrszentmártonban. Ez idő alatt a készülő Rend-
történet munkatársa volt. Főképpen művészettörténeti részeket dol-
gozott fel benne.2 1905-től könyvtáros lett, de betegsége miatt nem 
sokat tudott dolgozni, mert ezt az évet nagyrészt súlyos betegségben 
töltötte, mely halálát is okozta 1906-ban. A könyvtár történetét is 
megírta, kéziratai között ez jelezve van, de a munka jelenleg nincs 
meg.3 

Gyulai után a könyvtár vezetése másfél évtizedig két tudós törté-
nész vezetése alá került. Ők elsősorban nem rendező könyvtárosok, 
hanem az összegyűjtött anyagot igyekeznek hatalmas monográfiában 
feldolgozni. A Rendtörténet azt írja, hogy a könyvtárosság 1906-tól 
nem önálló, hanem mellékhivatal, mellyel egy-egy főiskolai tanár 
van megbízva. 

A Rendtörténet megírását már Somogyi Dániel tervezte. Gyűjtött 
hozzá anyagot és könyveket is szerzett be. Nóvák Krizosztom Vindi-
ciae c. műve is ezt a célt szolgálta. Nóvák Rómából kívánt anyagot 
szerezni, Fuxhoffer Moriasterologiája, mely megjelent nyomtatásban, 
egy rész ebből a tervezetből, de a többi része kéziratban maradt. 
Czinár is foglalkozott a Rendtörténet tervével, kézírásban meg is ma-
radtak a munkái,4 de később Fuxhoffer Monasterologiáját dolgozta át 
és ez megjelent 1855-ben. Sztachovics Rémig levéltáros is gyűjtött 
anyagot a Rendtörténet megírásához/ 1880-ban, mint láttuk, Halbik 
ügyes összefoglalót adott ki.6 



1890-ben Acsay Ferenc kezdeményezte, hogy a bencés rend tör-
ténetének megírásával ünnepelje meg a Millenniumot. 1891-ben Vil-
lányi Szaniszló vállalkozott rá, hogy a nagy munkát megszerkeszti; ő 
ekkor már híres történetíró volt. Hat kötetre tervezte a történet meg-
írását és négy-öt kötet oklevéltárt tervezett hozzá. Villányit 1894-ben 
bakonybéli apáttá nevezték ki, így is dolgozott a munkán, de 1898-
ban meghalt. Ekkor Fehér Ipoly főapát Erdélyi Lászlót bízta meg a 
nagy munka szerkesztésével. 

Ő 12 kötetre tervezte a munkát. Hat kötet a főmonostor történe-
tét írja le, minden kötet végén oklevéltárral, további hat kötet pedig 
a működő és elenyészett apátságok történetét tárgyalja.7 

Sörös Pongrác, aki segített a nagy munkában, Rómában és az 
osztrák apátságokban kutatott. így indult el a nagy munka, mely 
egyik legnagyobb történeti monográfia ma is Magyarországon. 1901-
ben megjelent az első kötet. 

Erdélyi László 1868-ban született Zsigárdon, Pozsony megyében. 
Pannonhalmi tanulmányai után még Budapesten is végez egyetemi 
tanulmányokat. 1890-től kezdve főiskolai tanár és levéltáros a főmo-
nostorban. 1906-10-ig könyvtáros lett. 1911-től Kolozsváron, majd 
Trianon után Szegeden lett egyetemi tanár 1938-ig. A negyvenes évek-
ben nyugalmát Zalaapátiban töltötte, itt halt meg 1947-ben. Élete fo-
lyamán kb. 60 nagyobb tudományos munkát írt.8 

Tudományos munkásságának irányát erősen befolyásolta a Rend-
történet írása. Elsősorban az Árpád-korral foglalkozott. Nagy munkát 
fejtett ki életében. Évtizedeken keresztül tanított az egyetemen, és 
tudományos munkáiban a művelődéstörténet és társadalomtörténet 
is nagy szerepet játszott. Az Akadémiának levelező tagja lett. A Szent 
István Akadémia, a Magyar Tört. Társaság és még sok más tudomá-
nyos társaság tagja. 

Erdélyi után Sörös Pongrác lett a könyvtár vezetője. 1873-ban szü-
letett Komáromban. 1896-tól két évig gimnáziumi tanár, azután tanul-
mányútra ment Budapestre és Rómába. Majd Pannonhalmán főiskolai 
tanár lesz és a Rendtörténet írásában a legnagyobb segítőtársa Erdé-
lyinek. A nagy művet azután ő fejezte be. Igazi tudós hajlamú ember, 
akinek sok munkája jelent meg, ő is az Akadémia levelező tagja lett. 

A két könyvtáros legnagyobb eredménye a Monografia elkészíté-
se. Erdélyi a Szent István akadémiai emlékbeszédében elmondja, 
hogy Sörös Pongrác élete milyen nagymértékben összeforrott ezzel a 
hatalmas munkával.9 Már Villányi Szaniszló észrevette kiváló tehetsé-
gét és elhatározta, hogy belevonja munkájába. A bakonybéli apátság 



megírását osztotta ki számára. Villányi kérte, hogy Söröst Budapestre 
és Rómába küldjék, hogy mesteri irányítást kapjon a levéltárakban. 
Erdélyi, aki Villányi után átvette a főszerkesztést, szintén legfonto-
sabb segítőtársára talált tanítványában. 1902-ben az első kötet után a 
hetedik is megjelent;10 a 2. és 3- kötetet nagyrészt Sörös vállalta, mert 
ekkor már Bakonybéllel elkészült. Magáról szerényen vélekedik nap-
lójában: „legtöbbször krónikás voltam, aki összeállítottam az adato-
kat, magasabb invenció és mélyebb intuíció nélkül".11 Elvállalta még 
a hatodik A és B kötet, sőt a 12. B kötetet is, mert ezt a két kötetet a 
nagy anyag miatt kettéosztották. 1911-ben ő lesz nemcsak a könyv-
táros, hanem Erdélyi után a főszerkesztő is. Erdélyi írja, hogy Sörös 
áldozatos munkássága nélkül a rendtörténeti terv nem valósult volna 
meg.12 A rábízott részt mindig elvégezte, és másoknak is segített a ki-
dolgozásban. 

A Rendtörténettel azért foglalkoztunk ilyen sokat, mert könyvtá-
runk élő fejlődéséhez szorosan hozzátartozik. Az a 15 esztendő a 
század elején, amíg a Rendtörténetet írták, nagyon meglátszik a 
könyvek vételében. Az iktatókönyvben sokszor találkozunk könyvek 
kérésével, melyek a Rendtörténethez kellettek. A leglényegesebb do-
log pedig, hogy könyvtárunk egyik nagyon értékes részét, a bencés 
kézirattárat is feldolgozták. Különösképpen a IV., V. és a VI. B. kötet 
összefoglalja a XVII-XIX. századig az egész bencés irodalmat és kul-
túréletet. Ráirányították a figyelmet arra a nagy hatásra, melyet Pan-
nonhalma jelentett a magyar tudományos élet számára. Húsz akadé-
miai tag munkái lettek ismertté a kézirattárból. Összefoglalták Jedlik 
Ányos, Rónay Jácint, Czuczor Gergely, Rómer Flóris és több tudós 
bencés munkásságát.13 

A kézikönyvnek nagyon értékes a bibliográfiája. Kimeríthetetlen 
forrás a XIX. század bármely szaktudományos területén. A Rendtör-
ténet középkori része az oklevelek precíz kiadása miatt, újabb köte-
tei pedig a pontos bibliográfiai munka miatt mestermunkák. Sok 
pénzbe került a rendnek a Rendtörténet; pl. Sörös naplójában olvas-
suk: a VI. B. kötet nyomtatása 11 ezer forintba került. 

A tudós könyvtárosok alatt a könyvtári élet folyt tovább. Fontos 
szerepet töltött be Ternyei János, akinek nevével már Récsey idejé-
ben találkoztunk. Ő végezte a könyvtár mindennapi munkáját és ve-
zette a könyvtár hivatalos könyveit. Ekkor már van iktatókönyv, van 
pénztárnapló, van gyarapodási napló.14 A történészek érezték azt, 
hogy mit jelent, ha vannak adatok a jövő számára egy-egy intéz-
mény életében. Sajnos a könyvtárról a Rendtörténet nagyon keveset 



ír. Az első kötetekben csak elszórt adatok vannak. Az ötödik kötetben 
néhány oldal tárgyalja röviden a barokk kori könyvtár életét. A könyv-
tár élete és története a 19. században szintén csak néhány oldalon 
van összefoglalva, egy kicsit túlzsúfolva és nehezen érthetően.15 

A könyvtár belső átrendezése is folytatódott. A felső könyvtárból 
egyes szakokat lassan levittek az alsó könyvtárba, ahol eddig csak 
duplumokat őriztek. Az alsó könyvtárba került így a folyóirattár, 
majd a vegyes tartalmú miscelláneák. Az orvosi műveket is levitték, 
a jogi művek levitelét is tervezte Sörös, de nem tudta megvalósítani. 
Mindenesetre sikerült sok helyet szerezni az újabb könyvek számára 
és a többször használt szakok a felső könyvtárban maradhattak. 
Naplójában néhányszor találunk említést könyvtári terveiről. 

Sörös könyvtárossága idején fontos rendelkezés történt. 1911-ben 
új könyvtári szabályzatot terjesztett Hajdú Tibor főapáthoz. Ebben 
szerepelt, hogy a könyvtár naponta 10-12 és du. 3-5 óra között köl-
csönöz. A könyvtár a pannonhalmi rendtársaknak hosszabb időre is 
ad könyveket, de a kint élő rendtársaknak csak két hónapra kölcsö-
nöz. Meg kell hosszabbítani a kérvényt, ha tovább is használni akarja. 
Leszögezi a szabályzat, hogy a pannonhalmi könyvtár tudományos 
jellegű. Szívesen szolgál azoknak akik tudományos célra kérik, de 
szórakoztató munkákat idegeneknek csak engedéllyel adnak. Sörös 
könyvtárossága idejéről, 1915-ből megmaradtak a levelek, melyekben 
Sörös felszólítja a kint élő rendtársakat, hogy a náluk lévő könyvet 
küldjék vissza. A könyvtári beírások nem voltak egészen pontosak és 
precízek, mert a könyvek közt több nem volt az illető rendtársnál. 

A könyvtár életéről már pontos adataink vannak, mert 1909-től a 
gyarapodási naplót minden évben rendszeresen vezetik. Többször 
találkoztunk már eddig is egyes kérdőívekkel, összeírásokkal, de 
rendszeres növekedésről feljegyzés nem maradt. Egy fontos dolog 
van, amit meg kell jegyeznünk, hogy a Récsey-féle 1904-es összeírás 
alapján számították ki könyvtárunk könyvállományának a számát. 
Ott láttuk, hogy 30 ezer duplum szerepel, és ez a 30 ezer kötet min-
dig bennmarad a könyvtár növekedési naplójában, nem mutatja 
tehát a reális képet, mert a kb. 20-30 ezer duplumot is a könyvek-
hez számítja. 1908-ban 114 ezer munka 158 ezer kötetben és 26 ezer 
füzet volt található. 1918-ban pedig, Sörös utolsó évében 124 ezer 
munka 167 ezer kötetben és 29 ezer füzetben mutatta a könyvtár 
szép növekedését. Könyvtárunk ily módon 11 ezer kötettel és há-
romezer füzettel gyarapodott. Pénztári naplóink is rendelkezésre áll-
nak 1904-től kezdve. Erdélyi és Sörös idejében általában 7 -8 ezer 



korona volt a kiadás, de voltak évek, mikor ennél jelentősen többet 
áldoztak a könyvtárra.16 

Az olvasók száma nehezen állapítható meg, az olvasott könyvek 
3-4 ezret tettek ki. A könyvtár látogatóit, akik csupán megnézték a 
könyvtárat, kb. 2000-re tették évenként. 

1898-tól pontosan vezetik az iktatókönyveket is, de sajnos a 
könyvtárnapló vezetése évtizedekig szünetel. Kuncze alatt a könyv-
tárnaplóban találhatók külön helyen az elintézett levelek. Ezeket ő 
kiértékelte és lényegüket beleírta a naplóba. Utána hosszú éveken 
keresztül az iktatókönyv leveleiből és a levelek kis adataiból kell 
összeszedni a könyvtár külső életét és hatását. A könyvtár életét, 
amint írtuk, a Rendtöiténet írása befolyásolta. 1906-ban Salzburgból 
kérnek könyvet, azután az Akadémia, az Egyetemi Könyvtár, Széché-
nyi Könyvtár szerepel a levélírók között. Megvannak a rendtársak 
könyvet kérő levelei is. Külfölddel is kapcsolatban van a könyvtár, 
még kéziratokat is kérnek és kapnak is, pl. Passauból, Bécsből. Olva-
sunk Antiqua-ügyékről. A lipcsei Hiersemann évtizedekig a legfonto-
sabb könyvkereskedő lesz.17 

A könyvtár élete megy tovább, de nem igazi könyvtárosok vol-
tak, akik vezették. Csak másodállásnak tartották a könytárosságot. 
A könyvtár életére, rendezésére működésük rányomta egy kicsit a 
bélyegét. Kiépítették kapcsolatukat más könyvtárakkal; a könyvtár 
fejlődik ugyan, belső munka is folyik, de nincs igazi könyvtárosi 
szellem. Sem Erdélyi, sem Sörös a sok történelmi munkája között 
arra nem is gondolt, hogy megírja a könyvtár történetét. A Rendtör-
ténetben is röviden foglalták csak össze. 

Erdélyi és Sörös még a középkori könyvtár vagy könyvek, kóde-
xek történetével sem foglalkoztak. A középkori oklevéltár volt az ő 
specialitásuk. Az újkori időkben pedig csupán segédeszköznek tartot-
ták a könyvtárat; a katalógusok kiértékelését vagy rendszerezését 
meg sem próbálták, pedig már volt előttük erre néhány példa. 

A könyvtár belső rendje új embert kívánt, aki átrendezze az el-
múlt évtized hiányait. 1919 januárjában Sörös Pongrác meghalt, halá-
la után néhány évig Kemenes Illés lett a könyvtáros. Ő sok elfoglalt-
sága mellett vállalta a könyvtárosságot, de teljesen nem tudott a 
könyvtárnak élni. A rendszeres naplók az ő idejéből is feljegyzik az 
adatokat, de saját munkájáról nem sokat találunk. A Népköztársaság 
idejéből találunk az irattárban emléket. Statisztikai adatokat kértek a 
könyvtárról és múzeumról. Kemenes Illés el is küldte a kért kérdé-
sekre a választ, az egyik példány itt maradt. 1918 végén 166 ezer kötet 



és 29 ezer füzet volt a könyvtárban. Ebben az évben kb. 1900 kötet-
tel gyarapodott a könyvtár. Mellette Ternyei volt a segédkönyvtáros. 
A múzeumi adatokat is leírja a beküldött kérdőíven. 209 kép, 13 ezer 
érem, 330 régiség szerepel benne. Majdnem tízezer koronát költöt-
tek a könyvtárra. 

A Tanácsköztársaság idejéből is maradtak fenn röpiratok, plaká-
tok, újságok néhány dobozban, ezeket a következő évtizedekben is 
megőrizték. 

1922-ben jön majd az a könyvtáros, aki ismét egész szívvel csak 
a könyvtárnak él és minden erejét felhasználja, hogy a múlt hiányait 
pótolja. Igyekszik úgy rendezni a könyveket, ahogy legjobban 
megfelel az akkori igényeknek. 
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KÖNYVTÁRUNK ÚJABB NAGY RENDEZÉSE 
ÉS A HÁBORÚS ESZTENDŐK 

(Horváth Ádám, 1922-1938 
és Blazovich Jákó, 1938-1944) 

Néhány évi átmenet után ismét igazi könyvtáros veszi át a könyv-
tár irányítását. Horváth Ádám Széphelyen született 1881-ben. 1905-
től 1912-ig főiskolai tanár Pannonhalmán, majd utána novíciusmes-
ter. 1922-ben lett a könyvtár vezetője. Ezt a munkakört haláláig, 
1938-ig töltötte be. Következetes volt nevelő eljárásában, példaképe 
volt tanár korában a kötelességteljesítésnek. Ezt a rendszeres, pontos, 
tervszerű munkát hozta a könyvtárba is. Maga írja le, hogy milyen 
állapotot talált a könyvtárban.1 A könyvtár évtizedekig nélkülözte az 
igazi könyvtárost. Rendszerré lett, hogy a könyveket nem katalogi-
zálták, hanem csak megfelelő szakba tették. 10-15 ezer könyv állt 
katalogizálatlanul. Ternyei emlékezetére volt bízva az újabb könyvek 
megtalálása. Horváth Ádám azzal kezdte munkáját, hogy az 1911. évi 
szabályzat helyett újat hagyatott jóvá Bárdos Rémig főapáttal.2 Idege-
nek csak perjeli engedéllyel használhatják a könyveket. A könyvet 
helyéről csak könyvtári alkalmazott veheti el. A katalógusból kell ki-
keresni a könyveket. A távol levő rendtársaknál a könyveket csök-
kenteni próbálta. Az itthoni rendtársak határozatlan időkig használ-
hatják tovább a könyveket. A folyóiratokat a társalgóban mindenki 
számára hozzáférhető helyen őrzik. 

Ezután a következő évben, 1923-ban a növendékek segítségével 
elkezdődik a nagy rovancsolás. 1-62 szekrényig minden könyvet 
kézbe vettek és összehasonlították a katalógus lapjával. Legtöbbről 
új lapot is írtak. 1924-ben a 62-91. szekrényeket nézték végig és 
egyeztették a katalógus lapjaival. 1925-ben a 116., 1926-ban a 135. 
szekrényig jutottak el, és 1927-ben befejezték a nagy munkát: mind 
a 160 szekrényt átnézték és rendezték. A régi katalóguslapok is meg-
vannak még, az új lapokon már nem találjuk a müncheni szak szá-
mait. Öt esztendő nyári ideje ment rá a növendékek segítségével a 
könyvtár anyagának rendbehozására. Ez a nagy rendezés Horváth 
Ádám könyvtárosi életének egyik legnagyobb érdeme.3 

A könyvtárban tovább folytatta az alsó könyvtár felhasználását, és 
az orvosi könyvek mellé a jogi könyveket is levitette. Sok helyet 



nyertek ezzel is. Az ő idejéből valók a könyvtárban az első vasállvá-
nyok. Két nagy és egy kisebb vasállványt szerzett, azoknak a sza-
koknak, melyek túlzsúfoltak voltak. A magyar teremben a földszin-
ten a magyar könyvek számára és a történelmi könyvek között az 
emeleten is kezdte használni az állványokat. Az egyik vasállvány az 
ötvenes évekig csak tartalék maradt. Ezeknek a vasállványoknak a 
beállítása a könyvtárba új problémát okozott a számozásban. Úgy ol-
dotta meg, hogy mindegyik vasállvány kapott egy arab számot, de a 
rajta lévő könyvek régi szakszámaikat is megtartották. Pl. 39/36.412, 
ez azt jelenti, hogy a 36-os vasállványon a 412-ik, de a szakszáma 
39, mivel magyar költői munkákat tartalmaz. 

A könyvtár gyarapodása könyvtárossága alatt is vétel, ajándék, 
hagyatékok útján történt. 

A gyarapodási napló adatai szerint: 
1922-ben 127.680 munka 170.326 kötet 29.576 füzet volt 
1938-ban 161.494 munka 198.216 kötet 41.669 füzet volt. 

Gyarapodás a húszas években kb. 2000 munka volt, a harmincas 
években előfordult, hogy 4000 kötettel is gyarapodott a könyvtár 
egy év alatt. Alatta a könyvtár 240 ezres állományú lett, a duplu-
mokat leszámítva 220 ezres állománya 40 ezer kötettel gyarapodott. 

A könyvekre fordított összegről is pontos adatok állanak rendel-
kezésre. A pénz romlása miatt nehéz a húszas évek elejét összeha-
sonlítani a későbbiekkel. 

1920-ban 16.624.- Ft 
1921-ben 24.965.- Ft 
1922-ben 139.902.- Ft 
1923-ban 494.202.- Ft 
1926-ban 414.768.- Ft 
1927-től 35-ig 5.000.- P 
1935-től 38-ig 10.000.- P - 12.000.- P 

A számadáskönyvek rendelkezésre állnak, pontosan figyelhetjük 
a fejlődést. Hiersemann lipcsei könyvkereskedőtől vették a legtöbb 
külföldi könyvet. 

1925-ben Mersich Máté horvátkimlei plébános Pannonhalmára 
hagyta könyvtárát.'' A szép gyűjtemény filozófiai, matematikai, teoló-
giai könyvek gazdag tára. A 2000 kötetet külön helyezték el a régi-
ségtár helyén. Új szekrényeket is készíttettek neki, a szekrények alja 



a pénzgyűjteményt foglalja magában. 1928-ban Zoltvány Irén ba-
konybéli apát az apátság régi könyvtárát felajánlotta Pannonhalmá-
nak. Sok könyv került be a régi gyűjteményekbe a bakonybéli köny-
vekből. A többi a duplumtárba került. 

Az 1926-ban meginduló Pannonhalmi Szemle is nagy értéket je-
lentett a könyvtár számára. A rendtársak ily módon publikálni tudták 
tudományos cikkeiket, de még fontosabb volt, hogy könybírálatai 
nagyon népszerűek voltak. A könybírálás céljából kapott könyvek a 
könyvtárba kerültek. A folyóirattár is gazdagodott a Pannonhalmi 
Szemle révén, mert sok folyóirattal állt csereviszonyban.'5 

A katalógusok terén is sok újítást hozott Horváth Ádám. Láttuk, 
hogy a régi cédulakatalógus lapjait újakkal cserélte fel. A cédulákat 
az ő idejéig szakok szerint felosztott dobozokban őrizték. Ezt Kuncze 
tervezte még, minden szakot külön őriznek és a dobozokban ábé-
césorrendben következnek a szerzők. így igyekezett egyeztetni a 
szerzői szakkatalógust. A Récsey idejéből fennmaradt könyvtárössze-
írások is arra engednek következtetni, hogy az egyes szakok lapjai 
együtt voltak. Az 1894. és 1904. évi összeírás is ezen lapok alapján 
történt. Horváth Ádám idejéből is van adatunk erre. A rovancsolást 
csak így tudták lebonyolítani, és az új, készülő katalógus is szakok 
szerint van elrendezve. Meg kellett oldani a szak- és szerzői (ábécé-) 
katalógust, mert aki csak a szerző nevét tudta, annak több szakot 
kellett megnéznie, hiszen egy könyv több szakba is tartozhat. A könyv-
táros panaszkodik is, hogy sok következetlenséget fedezett fel a 
könyvek szakbeosztásában. Új módszert alkalmazott. A szakok köny-
nyebb áttekintése céljából a helyi katalógust nem cédulákkal, hanem 
más módon oldotta meg. Egyeztette a cédula- és könyvkatalógus 
előnyeit, és vonalas ívpapíron sorban leírta egy-egy szak könyveit. 
A szakszám egyúttal helyszám is. Az ívlapokon sorban egymás után 
következnek a könyvek. Egy könyv egy-egy sort foglal el, a legfon-
tosabb adatok mégis együtt vannak. A pontos helyi szám, a szerző, 
cím, kötet, kiadási hely és idő oly m ó d o n következnek, mint a 
könyvkatalógusban, de a pótlás könnyebben megvalósítható. Üres 
lapokat lehet betenni, mert nincsenek összefűzve a lapok, hanem 
vaskapoccsal vannak összetartva. így egy szekrény helyi katalógusa 
egyúttal szakkatalógus is lett. Könnyen áttekinthető, új lapok beraká-
sával könnyen továbbfejleszthető. 

A cédulákat nem szakok, hanem ábécérendben szedték össze. 
A magyar és idegen nyelvű cédulákat külön osztották be. Néhány 
külön gyűjteményünket meghagyták a katalógussal együtt. Kézirat-



tár, ősnyomtatványok, kalendáriumok, sematizmusok, reklámkiadá-
sok stb. Jelenlegi nagy ábécé-katalógusunkról készült egy dolgozat, 
vannak benne következetlenségek; ezek oka a különböző módsze-
rek alkalmazása.6 

Horváth Ádámnak még egy nagy kezdeményezése volt a kataló-
gusok terén. Elkezdte a könyvtár anyagának kisebb formájú kataló-
gusba való legépelését. Egy ív papírra öt könyvet gépeltek le, ezt 
átütő papírral három példányban készítették. Már 1923-ban ír a kata-
lógusról. 1925-re eljutottak a 46. szekrényig, 1926-ban a teológiai 
anyaggal végeztek, a 76. szekrényig jutottak el, 1931-ben a 89b szek-
rénynél tartott a munka. Azután folytatták még a munkát és az ide-
gen nyelvű anyag nagy vonalakban elkészült. Az idegen nyelvű 
anyag 1959-ig le van gépelve. A legépelt anyag egy része már úgy 
van szétrakva, ahogyan Horváth Ádám eltervezte. A lapok összeállí-
tását a leydeni katalógus alapján tervezte el. Két kartonlap közé let-
tek volna betéve a lapok. Mi volt vele a terve, nem írja a naplóban. 
Valószínű, hogy használható szakkatalógusnak készítette. Szakkata-
lógust akart a könyvtárt használók kezébe adni, mert a jelenlegi he-
lyi katalógus, mely egyúttal szakkatalógus is, nem alkalmas állandó 
használatra: csak kutatók kezébe adható és szolgálati célokat szolgál. 
A lapok alakja a mai szabvány mérettől eltérő, kb. 5x20 cm nagyságú. 
A lapon legfelül szerepel a könyv helyi száma, azután vele egy ma-
gasságban a szerző. A következő sorban a könyv címe áll, a hosz-
szabb címek rövidítve vannak leírva. Nyomdahely, idő van még a 
katalógusban és a kötetek száma. Csak a legfontosabb adatok. Az 
idegen nyelvű anyag lényegében 1959-ig készen van, mert külön 
dobozokban őrizték a le nem gépelt anyagot és folyamatosan pótol-
ták; ez utóbbi azóta sajnos elmaradt. Az új könyvek cédulái be van-
nak téve legépelés nélkül. Meg kell találni a módot, hogy az óriási 
munkával előkészített anyagot fel lehessen használni, vagy szak-
vagy tárgyszókatalógusnak.-

Láttuk: Horváth Ádám azzal kezdte működését, hogy új szabály-
zatot készített.8 Ez a könyvek megvédését és a könyvtár céljait szol-
gálta. A könyvtár tudományos jellegű, ezt hangsúlyozta ő is. Ha 
megnézzük a használók számát, azt látjuk, hogy 1000-1200 olvasót 
jeleznek, vagyis ennyi alkalommal vették igénybe a könyvtár szol-
gáltatását. A kölcsönzések száma 1922-ben 3000 kötet, 1927-ben 
8000, 1933-ban 7770. Ezután erősen csökken a kivételek száma, kb. 
4000 könyvet jeleznek egy évben. Ennek oka az, hogy a könyvtár a 
főiskola egyes szakjai számára kis szakkönyvtárakat rendezett be. 



„Szeminárium" volt a nevük, és a szaktanár felügyeletére voltak bíz-
va. Az új könyvekből is egyre gyarapították az anyagát. Mindez na-
gyon jó szolgálatot tett. Együtt voltak a legfontosabb szakkönyvek, 
és a növendékek könnyen használhatták őket. Ma, főképpen a gim-
náziumi tanárok számára, kettő maradt fenn, a történelmi és a ma-
gyar irodalmi szeminárium. Ez a megoldás a könyvtár szempontjából 
és a használók szempontjából is kedvező volt. A főkönyvtárban saj-
nos nem volt könnyen kezelhető katalógus, melyben meg lehetett 
volna nézni, hogy a sok kintlévő munka között hol találni egy-egy 
munkát. Néhány helyen a könyvek nem voltak teljesen biztosítva. 
Voltak viszont olyan szemináriumok, ahol évtizedek alatt szinte telje-
sen hiány nélkül maradtak fenn a könyvek. 

A könyvtárban ebben az időben nemcsak rendező munka folyt, 
hanem a külső kapcsolat is megsokszorozódott. Az iktatókönyv mu-
tatja, milyen sok intézettel volt kapcsolatban a könyvtár, könyvki-
állításokra kérnek anyagot. Híres tudósok megküldik munkájukat. 
Ősnyomtatvány-ügyek, csereügyek folynak. Kérnek és kapnak kül-
földről tudományos munkákat . A régi könyvekkel kapcsolatban 
Zalán Menyhért és Kühár Flóris többször írtak cikket a Pannonhalmi 
Szemle című folyóiratban.9 

A különgyűjteményekről nem sok adatot találunk. Récsey köny-
vében van néhány bejegyzés újabb könyvekről, de lényeges változás 
nem történt. Könyvtárosi munkáját elfoglalta a rendezés, később 
pedig a betegség éveken át akadályozta a munkában. 1936-ból való 
utolsó bejegyzése a könyvtárnaplóba. A könyvtár nagy hálával tartozik 
neki. Az ő idejében történt utoljára a könyvtár anyagának teljes átné-
zése, a rovancsolás. Utána rövid ideig műküdő könyvtárosok jöttek, 
és a külső körülmények sem tették lehetővé ezt a nagy munkát, 
mely nagyon fontos feladat egy könyvtár életében. 

Egy könyvtár rendezettségét az mutatja, hogy egy katalóguslap-
hoz van-e könyv, mert nélküle nem biztos az egész könyvtár. Hor-
váth Ádám névtelen könyvtáros volt, semmi nagyot nem tudott al-
kotni, de rendező munkája igen nagy szolgálatot tett a könyvtárnak. 

Meg kell emlékeznünk a civil segítőtársairól is. Ternyei János már 
a század elején a könyvtárban volt.10 Sok szolgálatot tett ott már Ré-
cseynek, a következő könyvtárosok idején ő vezette a könyvtár fo-
lyó ügyeit. Horváth Ádám alatt segített a rendező munkában is. Hor-
váth idején cikkmutatót készített a Budapesti Szemlá\ez.n 

Nagy segítség volt a következő időkben is. Maródi Árpád, a ké-
sőbbi könyvtáros ügyesen megírja jellemző vonásait.12 Mint embert 



szolgálatkészség, udvariasság és önérzet jellemezte; mint hivatalno-
kot: munkaszeretet, tanulékonyság és rendszeretet. Majdnem fél év-
századot könyvtárosi munkában töltött. Szinte hozzátartozott a 
könyvtárhoz. A rendtársak nagyon megbecsülték. Egyik szép jubileu-
ma le is van írva a könyvtár naplójába: hogyan ünnepelte a főmo-
nostor 45 évi szolgálatát. A másik segítség, Radnay Mihály, 1922-ben 
került a könyvtárhoz. Ternyeivel együtt dolgoztak. Csak pár évig 
volt a könyvtárnál. Helyébe jött Szikrai Ferenc, aki ügyessége, szép 
írása miatt került a könyvtárhoz. Először végezte a szakkatalógus gé-
pelését, ő vezette a különböző naplók írását. Nagy része volt neki is 
abban, hogy a könyvtár élete Horváth Ádám betegsége és halála 
után is zökkenőmentesen folyt. 

Horváth Ádám halála után ismét egy széles látókörű, tudós hajla-
mú ember került a könyvtár élére: Blazovich Jákó. 1886-ban született 
Répcesarudon. Pápán tanár, azután nevelő lett évekig a királyi család-
nál és később, 1933-tól Győrött lett házfőnök. Sokat járt külföldön, 
több nyelven olvasott és beszélt. Hatalmas könyvtára volt, főképpen 
szociológiai, filozófiai, művészettörténeti művei voltak nagy számmal. 
Könyvei között szép gyűjteménye volt Nietzsche műveiből. Sokat 
foglalkozott az újkori filozófiával. Európát ő is beutazta. Jelentek meg 
könyvei a filozófia, szociológia területéről. A Pannonhalmi Szemle 
főszerkesztője is volt ebben az időben. A könyvtárban töltött néhány 
éve alatt el volt foglalva tudományos munkával, mégis igyekezett a 
maga egyéni módján beleállni a könyvtár életébe. Nagy segítői voltak 
a civil könyvtárosok, akiknek érdeme, hogy a könyvtár élete a hábo-
rú alatt is tovább tudott fejlődni. 

Amikor átvette a könyvtár vezetését, a könyvtár anyaga volt: 
1938-ban 165.539 mű 201.705 kötet 42.844 füzet 

Amikor átadta: 
1944-ben 174.485 mű 210.354 kötet 44.601 füzet 

Az átlagos évi gyarapodás 2500 munka. A háború ellenére na-
gyon szépen gyarapodott a könyvtár. A kiadott összeg általában 
17-20 ezer pengő volt. A könyvtár hagyatékok útján is gyarapodott, 
de nagyobbrészt vétel útján. Nemcsak új könyveket vett, hanem an-
tikváriusokkal is levelezett. 

Blazovich sokat levelezett a könyvtár ügyében. Kb. 150 levelet írt 
évente. Ezek főleg rendeléseket tartalmaznak. 1943-ban beszámol a 
könyvtár életéről a rendtársak előtt. 



Alatta is folytatódik, amit elkezdtek Horváth alatt, hogy évenként 
összegyűjtik a rendtársak irodalmi munkáit.13 Rendszeresen nincsen je-
lezve az olvasók száma, de pl. 1939-ből maradt adat, hogy 900 olvasó 
3081 könyvet vett ki. A szemináriumi módszerrel ez szép eredmény. 

Blazovich nem írt a könyvtár naplójába: utóda írta meg az ő 
könyvtárosi munkáját is. Sok kis dolgot megemlít, hogy nemcsak 
nagyvonalú tudós volt, hanem mily sok apró kis dologgal is törődött. 
Ő is segített a duplumok kiválogatásában. Sok könyv beszerzését ma-
ga intézte el. Szociális szempontból megemlíthető, hogy emelte a 
könyvtárosok fizetését. 

1943-ban segítség került a könyvtárhoz: Maródi Árpád, aki öt éven 
át sokat tett a könyvtár érdekében, de az ő munkájának lényeges ré-
sze már a következő fejezetbe tartozik. 

1944-ben Szegedi Tasziló került a könyvtár élére, Blazovich Jákó 
helyett. A természetrajzi gyűjtemények ebben az időben a főmonostor 
épületében voltak elhelyezve, különböző termekben, hogy segítségül 
szolgáljanak a növendékek egyetemre való előkészítésében. A gimná-
zium felépítésekor a régiségtárat átvitték egy időre. A Mersich-könyv-
tárban helyezték el az éremtárat, pénzgyűjteményt. 
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VIII. 
A KÖNYVTÁR FEJLŐDÉSE ÉS ÉLETE 

A FELSZABADULÁS UTÁN 

A könyvtár életének utolsó másfél évtizede nagyon változatos és 
sokszínű. A fejlődés iránya itt is megfigyelhető, de a háború után a 
könyvtár építését a rendezés nehéz munkájának kellett megelőznie. 
A fejlődés akadálya volt az első években, hogy a civil könyvtárosok 
kiléptek a szolgálatból. Ternyei János megbetegedett és 1947-ben 
meghalt. Szikrai Ferencet, aki majdnem két évtizede volt már a 
könyvtárosok hasznos segítőtársa, anyagi okok miatt a rend nem 
tudta tovább alkalmazni. Ebben az időben több könyvtáros követte 
egymást, legtöbb csak rövid időre. Ezt az időszakot is egyes könyv-
tárosokhoz fűzzük, mert a könyvtárban a hagyomány részben meg-
szakadt, és az egyes könyvtárosok erősen rányomták egyéniségüket 
a könyvtár életére. Törekedtek arra, hogy a könyvtár továbbra is tudo-
mányos színvonalú maradjon és kapcsolataival országos szempont-
ból is számottevő intézmény legyen. Ennek az időszaknak legna-
gyobb könyvtárosa Kolos Endre, aki a múlt század Kuncze Leójához 
hasonlítható. Egész szívvel és lélekkel könyvtáros volt. A rendezés 
nagy munkájában sokat elvégzett, írásaival a hiányzó hagyományt 
igyekezett pótolni, és terveivel megmutatta a további fejlődés irá-
nyát. 

A könyvtár naplójában megtaláljuk, hogy az orosz felszabadító se-
reg 1945. március 27-én érkezett el Pannonhalmára. A katonák közül 
sokan megtekintették a könyvtárt és a vendégkönyvbe beírták nevü-
ket. A naplóban egy érdekes kis megjegyzés is olvasható: volt közöt-
tük könyvtáros is, akinek nagyon megtetszett a könyvtár és nagy ér-
deklődést tanúsított a könyvek iránt. A könyvtár a háború alatt nem 
szenvedett kárt. Ebben az időben vezetését már Szegedi Tasziló fő-
könyvtáros végezte. 1888-ban született Nagykárolyban. Több helyen 
volt tanár és igazgató. Előzőleg történelmi tankönyvei is jelentek 
meg. Nagy lendülettel állt be a könyvtári életbe, mely hamarosan 
rendes mederben kezdett folyni. Évenként kb. 1500 kötet könyvet 
katalogizáltak. Sok időt elvett a háború utáni rendezés. A fasiszta 
könyveket a megjelenő jegyzékek alapján kivették a könyvtár állomá-
nyából. Az 1945. év legnagyobb eseménye az volt, hogy a Lónyay-
könyvtár Pannonhalmára került. A Lónyay család a rendre hagyta ér-



tékes könyvtárát, mely 3700 munkát, 4432 kötetet tartalmazott. A köny-
veket az eredeti szekrényekben a monostor folyosóján helyezték el. 
Később került sor katalogizálásukra. Szegedi Tasziló csak két évig ve-
zette a könyvtárat, inkább tudományos munkák felé vonzódott és 
1946-ban felmentését kérte. A Rendtörténete gyes fejezeteit dolgozta fel 
és összegyűjtötte a rendtársak életét és írásait. Az írásban jó stílussal és 
ügyes formakészséggel tűnt ki. 1960-ban halt meg Pannonhalmán. 

Szegedi Tasziló részt vett a könyvtár mindennapi életében, segí-
tett a kiadásban, rendezésben, de a könyvtár életét az új körülmé-
nyek között külső kapcsolatok teremtésével elsősorban Maródi Ár-
pád vezette. Segédkönyvtárosként került Pannonhalmára 1943-ban. 
Néhány év alatt nagyon hasznos munkát végzett a könyvtár életé-
ben. 1909-ben született Budapesten, 1933-tól tanár volt Kőszegen. 
Az egyik értesítőben szép cikket írt a könyvekről.1 A könyvtár iránt 
nagy érzéke volt, de a legnehezebb körülmények között, anyagi esz-
közök hiányában kellett könyvtárosi munkáját végeznie. Néhány év 
alatt számos kapcsolatot épített ki magyar és külföldi könyvtárakkal. 
A könyvtárat már 1946-ban belekapcsolta az Országos Könyvtári Köz-
pontba. Kapcsolatai révén sok ajándék érkezett. Igyekezett cserepél-
dányok felajánlásával is bővíteni az állományt. Néhány alkalommal 
államsegélyben is részesült a tanárképző, és ebből a könyvtár is ka-
pott bizonyos összeget. Pénzt igyekszik szerezni a duplumokból, 
hulladékpapírból is. Régi rendi kiadványokat is el tud adni. Mindent 
megtett a könyvtárt továbbfejlesztése érdekében. Többfelől értékes 
hagyatékok érkeztek. így Pannonhalmára került Császár Elemér 
egyetemi tanár könyvtára és kézirattára, valamint a Győri Hírlap egy 
sorozata. 1947-ben munkájának jutalmazásaképpen a Magyar Könyv-
tárosok és Levéltárosok Egyesületének választmányi tagja lett. A ne-
hézségekkel nehezen tudott megbirkózni, és 1948 decemberében el-
hagyta könyvtári beosztását. A könyvtárra nézve ez nagy veszteség 
volt: megfosztotta azt elméleti és gyakorlati tudásától, szerteágazó 
kapcsolataitól. 

Szegedi Tasziló után a főkönyvtáros Nelky István lett, 1946-49 kö-
zött. Élete elsősorban nem külső tevékenységben, hanem önműve-
lésben telt el. Sopronban született 1882-ben, 1905-07-ig Pápán tanár; 
1907-től kezdve egész életét Sopronban töltötte, onnét került Pan-
nonhalmára könyvtárosnak. A könyvtári életében nagy szolgálat-
készség és roppant nagy tudás jellemezte. Ismerte a könyvek belső 
birodalmát. Szép könyvtára volt, kb. négyezer munka. Különösen a 
filozófia, művelődéstörténet, történelem, modern külföldi irodalom 



érdekelte. Élő bibliográfia volt a könyvtárban. Tudását az olvasószol-
gálatban tudta értékesíteni. Sajnos irodalmi munkát nem fejtett ki. 
Nelky István alatt a könyvtár küzdött az anyagiakért. Kb. 12 ezer fo-
rintot tudott néhány év alatt a könyvtárra költeni. Néhány ezer kötet 
volt a gyarapodás. Délelőttjeit a könyvtárban töltötte, szívesen részt 
vett a könyvkiadásban és egyéb munkákban, de a könyvtár egyre 
bonyolultabb belső berendezésébe nem tudta magát beleélni. 

Maródi Árpád után Magasi Artúr lett Nelky István kisegítője. Cell-
dömölkön született 1903-ban, több helyen volt tanár. Könyvtárossá-
ga mellett Pannonhalmán is tanított. Irodalmár volt elsősorban, ő 
maga is írt verseket. A könyvtár számára sok regényt vásárolt, de ka-
talogizálásra nem volt ideje. A kölcsönzés és egyéb rendezések telje-
sen lefoglalták idejét. Csupán egy évig volt a könyvtárnál, mert annak 
problémáiba nem tudta beleélni magát. Visszatért a tanári munkálko-
dásba. 

Meg kell emlékeznünk a könyvtár történetében Lovas Elemérről, 
akinek emlékét hálával őrzi a könyvtár. 1889-ben született, 1922 
-1940 között Győrött tanított és nagy szaktudással dolgozott a gimná-
ziumban lévő régiségtár fejlesztésén. Képzett régész volt, Rómában 
is járt többször, és egy évet régészeti tanulmányoknak szentelt ott. 
Pannonhalmán főiskolai tanárként is működött. 1940-ben levéltárnok 
és a könyvtári múzeum vezetője lett. Nagyon értékes munkát végzett 
pannonhalmi évei alatt is. A régiségtár anyagát betegen dolgozta fel, 
két kötetben. Sok fénykép, jegyzet maradt utána, melyet feldolgozni 
már nem tudott. 1949 szeptemberében halt meg. A könyvtár naplója 
szépen emlékezik meg róla. 

Nelky István 1949 őszén meghalt. Helyébe Virágh Teofilleít a fő-
könyvtáros. 1949-59 között töltötte be ezt a tisztséget. 1892-ben szü-
letett, több helyen volt tanár, majd Győrött igazgató lett. Később fő-
igazgatóvá nevezték ki. Nagy segítségül szolgált a könyvtárnak, hogy 
egy évtizedig a könyvtár összes adminisztratív ügyeit intézte. Ponto-
san vezette a levelezést, a könyvek, folyóiratok rendelését nagyrészt 
ő intézte, a könyvtár pénzügyeit ő irányította. Azonban annak belső 
problémáiba már ő sem tudott belekapcsolódni. Mégis: minden jó 
törekvést segített. 

Kolos Endre könyvtáros volt az, aki az utolsó másfél évtizedben 
legjobban rányomta bélyegét a könyvtárra. Munkáját nem lehet pár 
sorban, de még pár oldalon sem összefoglalni. Könyvtárunk leg-
újabb története hiányos lenne nélküle. Csornán született 1905-ben. 
1931—37-ig Pápán, majd Esztergomban, Komáromban és Pesten tanít, 



végül főiskolai tanár lett Pannonhalmán. Sokat olvasott, művelt iro-
dalmár. Ahol csak tanárkodott, kézbe vette és átrendezte a könyvtá-
rat. így készült elő pannonhalmi könyvtárosságára. 1950 nyarán, 
amikor megtörtént az egyház és állam közötti megegyezés, Sárközy 
Pál főapát a könyvtárba helyezte. 

Nagy ambícióval kezdett a munkához. A könyvtár naplójában és 
külön gépelésben is összefoglalta tevékenységének lényegét, mert 
érezte saját maga is, hogy milyen nehéz dolog hagyomány nélkül be-
leállni egy intézmény életébe. Most nem voltak civil alkalmazottak, 
akik átsegítették a könyvtárat a személyváltozás nehézségein. Teljesen 
egyedül indult neki a nagy munkának. Virágh Teofil segített az admi-
nisztrációban, de a könyvtári munka teljesen reá maradt. A könyvtári 
naplóban leírja, összefoglalja főbb eredményeit, ezek alapján próbá-
lom összefoglalni könyvtárunk életében végzett munkáját. 

1949 őszén a műkincseket állami zárlat alá helyező törvény alap-
ján felvettek egy jegyzőkönyvet Pannonhalmán is. Ebben a követke-
zőket olvassuk: „A könyvtár gyakorlati célokat szolgál. A tanárkép-
zés különböző szakcsoportjainak és tudományos céloknak akar ta-
nulmányi anyagot nyújtani. A könyvtár quantitative nagy, qualitative 
szegénysége a II. József-féle feloszlatásnak tulajdonítható. 250 ezer 
kötetet tesz ki. A levéltár és könyvtár elhelyezése példás." E jegyző-
könyv szavai röviden összefoglalják könyvtárunk mai célját, de egy 
ily nagy intézmény életében sok munkába kerül, hogy a célnak telje-
sen meg tudjon felelni. 

A könyvtár állományából nagyon sokat széthordták, amikor Kolos 
Endre a könyvtárhoz kerül. Igazi eredményt csak évek múlva tudott 
elérni. A régi beírólapokat hosszú hónapok munkájával felszámolta. 
A „Nyilvántartó működéséről" kis gépelést írt. Leírja egyik gépelésé-
ben, hogy milyen állapotot talált 1950 nyarán a könyvtárban. Nagyon 
sok volt a kintlevőség: tízezernél több könyv volt a könyvtáron kívül. 
A sok kintlevőség megbénította a könyvtár életét. A könyvek nemcsak 
egyeseknél, hanem a már említett szemináriumokban hevertek, nem 
volt évtizedek óta rovancsolás, és egy könyv megtalálása nagyon 
sokba került. A következő évben sikerült segítséget szereznie. Magyar 
Pelbárt segítette egy évig a kiadás munkájában. A szemináriumok is 
megszűntek hamarosan, mert a növendékek Budapestre mentek 
egyetemi tanulmányaik végzésére, és a könyvállomány legnagyobb 
része visszakerült a könyvtárba. A könyvkiadásban elkezdte, hogy a 
könyvek beírását nemcsak az illető nevéhez, hanem a szaklapra is 
beírják, így egyre könnyebb lett a kiadás munkája. 



Ezután megkezdődött a könyvtár kisebb részeinek rovancsolása. 
Rendezte a térképtárat, katalogizálta a metszetgyűjteményt. 1955-ben 
a folyóirattár rovancsolása következett, a kézirattárak, inkunabulák, 
dísz-művek, Reclam-sorozat, Magyar Közlöny, Olcsó Könyvtár és 
több kis rész átnézése és katalóguslapjának a kijavítása. 

Nagyon fontos kérdés volt a helyet biztosítani az új könyvek szá-
mára. A könyvtárat csak az alsó könyvtár ügyes felhasználásával lehet 
tovább építeni. Először az alsó könyvtárban kellett helyet készíteni, 
mert az is telítve volt duplumokkal. A duplumok egy részét, melyből 
számos példány volt, a Széchényi Könyvtár vette át átnézésre; a se-
lejtanyagot zúzdába küldték. Külön jegyzék van ezekről a kiselejte-
zett könyvekről. Régi iskolai könyvek, teológiai tankönyvek, régi jogi 
könyvek és az 1700-as évekből való aszketikus könyvek vannak a 
jegyzékben. A kiselejtezett anyagból legtöbbször csak a többszörös 
példányokat selejtezte ki. A helykészítés siettette ezt a munkát, mely-
hez nagyobb bibliográfiai előtanulmányra lett volna szükség. A kiü-
rült helyre a felső könyvtárból újabb szekrények kerültek le. Lekerült 
a 82-es szekrény az újkori latin munkákkal; a 102-es az enciklopédi-
ákkal és a 144-45-46-os a régi földrajzi munkákkal. így a felső könyv-
tárban új gyűjtőszekrények indultak meg. A vasállványok is beteltek 
ekkor, ezért kellett helyet készíteni. Az új gyűjtőszekrények átmene-
tet képeznek a régi szakszekrény és a vasállvány között. Az egyikre 
csak meghatározott szakú könyv került, a másikra pedig bármilyen 
könyv kerülhetett. Itt a szekrények tágabb értelemben meghatározott 
szakszekrények. A 141-es szekrény mindenféle magyar nyelvű törté-
nelemkönyv gyűjtőhelye, a 99-es magyar és idegen földrajzot, a 92-
es mindenféle természettudományt foglal magába. 

A könyvtár anyagának a fejlesztése is kiemelt feladat volt. Az első 
években csak a legfontosabb könyveket számozta be, oly sok lévén 
az egyéb munka. Több hagyaték került be, és lassan a könyvek vé-
tele is megindult nagyobb mértékben. Fontos volt, hogy az új köny-
vek minél előbb kézbe kerüljenek. 1952-ben került a könyvtárhoz e 
sorok írója. Először kiadó volt a könyvtárban, a következő évben a 
katalogizálás munkáját folytatta. A Lónyay-hagyaték már majdnem 
egy évtizede állt katalogizálatlanul eredeti szekrényekben, a kataló-
gus szakrend szerint készült. Az elhelyezésben a külső szépség is 
szerepet játszott. Több nagy hagyaték várt feldolgozásra még, melyet 
alkalmi segítő erővel dolgozott fel Kolos Endre. Kelemen Krizosztom 
főapátnak értékes könyvtára volt, Nelky, Blazovich, Jándi Bernardin 
hagyatéka volt ekkor nagyobb tömegű könyv. Lovas Elemérnek és 



Kalmár Gusztávnak értékes kéziratai maradtak. Számos ajándék ér-
kezett, vételre is rendszeresen sor került - sajnos pontos számadatok 
nem állnak róluk rendelkezésre, mert a gyarapodási naplót 1947 óta 
nem vezették egészen pontosan. A számítások szerint 1950 óta 1958-
ig 7-8 ezer kötettel gyarapodott a könyvtár. Az utolsó gyarapodási 
napló számadataihoz hozzátéve az újabb gyarapodást, 220 ezer kö-
tetnél több könyv és 45 ezer füzet tette a könyvtár állományát. Eh-
hez nincsen hozzászámítva a Lónyay-hagyaték és a legújabban beka-
talogizált könyvanyag. Ez közel lehet a 18-20 ezerhez. így a helyi 
napló hibás számítását figyelembe véve a könyvtár állománya - könyv 
és füzet együtt - bőségesen felülmúlja a 250 ezret. A katalógusok 
között is kellett rendezéseket végezni. A Horváth-féle katalógust, 
melyet 1945-ig abbahagytak, tovább folytatta. 

Kolos Endre érezte, hogy milyen nehéz élő hagyomány vagy írá-
sos útbaigazítás nélkül a könyvtár életét vezetni, azért pontosan ve-
zette a könyvtárnaplót, melyet Horváth Ádám újrakezdett, Szegedi és 
Maródi pedig folytattak. A naplóban sok apró dolgot megörökít, me-
lyek bepillantást adnak a könyvtár életébe. Nem áll módjában, hogy 
olyan nagy terveket szőjön, mint Kuncze, hanem a mindennapi élet 
apró könyvtárproblémái és nagy tervei együt foglalkoztatják, számol 
a reális anyagi és személyi viszonyokkal is. Minden fontos könyvtári 
munkáról külön gépelt írást készít. Ezekben is röviden összefoglalja 
a megtett munkát és a jövő programot. A könyvtár sorozatairól is ké-
szít gépelést A könyvtár csontváza a címe. A könyvtárról bibliográfiát 
állít össze, a nyomtatott könyvek adatait nagyrészt összeszedi. A fon-
tosabb gyűjteményekről is készít kis gépeléseket, ismertetéseket. Még 
a hagyatékokban talált fontosabb kéziratokat is feldolgozza. Lovas 
Elemér hagyatékában talált egy kéziratos regényt a tatárjárás koráról. 
Elolvassa és elolvastatja, majd összegezi a véleményeket. Kalmár 
Gusztáv kézirataiból is készít gépeléses ismertetést. Minden, könyv-
tárral összefüggő dolog érdekli és mindent rögzít. Az utódok nem le-
hetnek elég hálásak neki ezért a munkájáért. 

Láttuk, könyvtárosságának elején igyekszik megszervezni a könyv-
kiadás munkáját. Nagyon fontos a könyvtár életében, hogy a köny-
veket pontosan ellenőrizni tudják. Sikerült is ezt elérni. Az újonnan 
létesült Állami Szociális Otthon sok új olvasóval gyarapította a könyv-
tárt, mely igyekezett azonnal a szolgálatukra állni és egy szabad-
polcszerű gyűjtemény készült a könyvkiadó teremben történelmi, 
irodalmi, lelki könyvekből. így a könyvkiadás könnyebben ment, le-
hetett válogatni a könyvek közül. Kolos Endre az indulásakor látott 



sok rendetlenség miatt féltette a könyveket, de szívesen segített min-
denkinek, akinek könyvre volt szüksége. A könyvkiadást a könyvtá-
rosok idejének jobb kihasználása érdekében hétfő, szerda és péntek 
délelőttre korlátozta. 

A könyvkiadásban 1955-ben Orbán Dezső jött a könyvtár segítségé-
re. Szívesen és nagyon készségesen végezte ezt a munkát. A könyvtár 
többi munkájában is részt vett, éveken keresztül ez volt a fő munka-
területe. Ő már pontosan vezette a szakok szerinti ellenőrző lapokat 
is. Később egy évig a könyvtár vezetője lett. Irányította Kolos Endre 
nyomán a könyvtár életét. 

A könyvtár az országos intézményekkel is igyekezett tovább tar-
tani a kapcsolatokat, vagy újakkal bővíteni azokat. Többször voltak 
bizottsági látogatások egyes gyűjtemények megtekintésére. 1952-ben 
az Országos Könyvtári Központ leírta a fontosabb nyomtatványok cí-
mét. Ebben az időben több kutató látogatta meg a könyvtárat, a 
könyvtár szívesen rendelkezésükre állt. Több könyvtárral sikerült 
csereviszonyt kialakítani. A duplumeladás is megindult az állami an-
tikváriumok számára is. 

Orbán Dezső nemcsak a könyvtár munkáját, hanem még a kü-
löngyűjteményeket és múzeumi részeket is gondos pártfogásba vette. 
Nagyfalussy Lajos S. J. és Mihályi Ernő rendezték a pénzgyűjteményt 
és rövid összefoglalót készítettek róla. Mihályi Ernő több összefogla-
lást készített a képtárról és a pannonhalmi könyvtárral összefüggő 
gyűjteményekről. Kolos Endre a bencés fotógyűjteményt is befejezte 
1920-ig. Nagyon sok munkába került az összeállítás. 

Sajnos a nagy munka erősen igénybe vette erejét, és a nagy prob-
lémák, melyeket nem tudott megoldani, megtörték. 1958 tavaszán ki-
állt a munkából, ezután Győrben dolgozott másfél évig. A könyvtár 
iránt továbbra is megőrizte érdeklődését. 1960-ban, 55 éves korában, 
meghalt. Még túlságosan közel vagyunk ahhoz, hogy felmérhessük 
munkájának nagy jelentőségét a könyvtár életében. Egészen a könyv-
tárnak élt, és igyekezett minden vonatkozásban fejleszteni, rendezni 
azt. Kolos Endre jó felkészültséggel indult neki a könyvtári munkájá-
nak. Lelkesen kezdte a munkát egyedül. Nagy érdeme, hogy a könyv-
tárban ma már több állandó munkaerő van. Nehézségekkel küzdött 
és a nagy terveknek csak egy részét tudta megvalósítani. A rendezés 
munkáját részben elvégezte, de a nagy rovancsoláshoz már nem volt 
ereje. A másik nagy terv, melyet nem tudott megvalósítani, a tárgy-
katalógus. Munkájának eredménye soká érezhető lesz a könyvtár 
életében. Hálásan köszönöm, hogy a könyvtár munkáját megszeret-



tette velem, és évekig való együttműködés során sokat tanulhattam 
tóle. 

A könyvtárt Kolos Endre után egy évig Orbán Dezső vezette, az-
után Söveges Dávid vette át a vezetést, aki főképpen az új könyvek 
szerzésével igyekszik a hittudományi főiskola és a tudományos kuta-
tók érdekeit szolgálni. Pálos Ferenc az új anyag feldolgozását végzi, 
és építi tovább a katalógust. Kádi Győző rendezi és katalogizálja a 
duplumtárat. Szabó Flóris végzi a kiadás munkáját, melyet egy évig 
Nagy Kelemen végzett; a könyvtár magyar nyelvű kézirattárát katalo-
gizálja és igyekszik feldolgozni. Legányi Norbert főapát nagy gondot 
fordít a könyvtárra. Több munkaerőt bocsátott a könyvtár rendelke-
zésére. Új vasállványokat is szereztek, a könyvtárban elhelyezett 
képtárat a Szépművészeti Múzeummal rendeztette újra. A világítótor-
nyot megjavították és készülnek a villanyvilágítást is bevezetni. Kül-
sőleg és belsőleg tovább fejlődik a könyvtár. 

A könyvtár ma is értékes munkát végez. A könyvtárközi kölcsön-
zés révén kapcsolatot tart más intézményekkel és a kutatók rendel-
kezésére áll. Gyakran keresik fel kutatók. Pannonhalmán ma is fo-
lyik tudományos munka. Az 1910-es és 1940-es évek tudományos 
színvonalú főiskolai évkönyvei ma is megjelennek tudományos cik-
kekkel. A kiadvány lapjain szerepel az Anonymus-kérdés, a Hartvik-
legenda, a természettudomány, az atomfizika nehéz kérdései, peda-
gógiai problémák, a modern irodalom egy-egy kérdése. A gimnázi-
um tanári karát a könyvtár segíti a tudományos színvonalú taní-
tásban. A Szociális Otthont sok értékes és szórakoztató könyvvel is 
ellátja. A könyvtár látványosság is. Sok kiránduló keresi fel szép 
teremkönyvtárát, ahol a művészet és tudomány tárházát együtt találja 
meg. 

Jegyzet 

1. A könyvtárnapló és Kolos Endre gépelései voltak forrásaim. 



A KÖNYVTÁR ÉRTÉKEI ÉS KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEI 

A könyvtár jelenlegi állománya meghaladja a 250 ezret. Elsősor-
ban teológiai munkákban gazdag és azokban a szakokban, melyek a 
tanárképzéshez voltak szükségesek. Történelem, klasszika-filológia 
és a modern irodalomból különösen a német irodalom van könyvtá-
runkban gazdagon képviselve. 

A gazdag anyagot nem lehet néhány oldalon áttekinteni. Már a 
múlt században Czinár ismerteti könyvtártörténetének végén a fonto-
sabb munkákat. Kuncze Leó szintén felsorol néhány olyan könyvet, 
melyet különösebben értékesnek talál. A legalkalmasabb megoldás-
nak találom, ha könyvtárunk legfontosabb különgyűjteményeit muta-
tom be, és rajtuk keresztül néhány értékesebb könyvet ismertetek. 

A) Könyvtárunkban érték szempontjából fontos gyűjtemény a 
kézirattár 

1. A kézirattár több részre oszlik: 
a.) Az idegen nyelvű kézirattárat Jesuiticának" nevezzük. Ennek 

a gyűjteménynek tekintélyes része a Paintner-féle hagyatékból szár-
mazik. Ez sok régi jezsuita kéziratot foglal magában. Fontosak az 
1589-1714 terjedő katalógusok. Irodalmi szempontból különösen is-
koladrámáik fontosak. Ebben a gyűjteményben nemcsak jezsuita 
anyag van, hanem sok egyéb történelmi is. Főképpen a Rákóczi-
időkre, a XVIII. század közepére vonatkozó történelmi, jogi, gazda-
sági és egyéb feljegyzések. Pray több kézirata is köztük van. - Ebben 
a gyűjteményben vannak elhelyezve a középkori kódexek is. Pan-
nonhalmának 13 kódexe van. A legrégibb a XIII. századból szárma-
zó teljes Szentírás. Egy kéz írása, hártyára van írva; származásáról 
nem tudunk sokat. Értékes a XIV. századból származó kódex, mely 
Szép Fülöpnek készült De regimine principum, Aegidius Romanus 
írta. Ez másolat róla. Kuncze kapta ajándékba. Legszebb középkori 
kódexünk a XV. századból származó Hóráskönyv: 13 egész miniatú-
ra és a másik oldalon szép keretrajz szerepel benne. 

b.) A magyar kézirattár nem nagyon gazdag. Kazinczy levelezésé-
ből találunk néhányat. Több verses gyűjteménye van. Legfontosabbak 
talán az énekeskönyvek: a Döri, Écsi, Bajnai, Kajári, Varsányi és Pan-
nonhalmi énekeskönyv több irodalmi feldolgozásban szerepeltek már. 



2. Az ősnyomtatványok tára a másik értékes gyűjtemény. Récsey 
könyvében feldolgozta anyagát. Azóta 23 kötettel gyarapodott. Ré-
csey könyvében 232 szerepel, de három kötet elveszett, néhány kö-
tetről megállapították, hogy XVI. századi, néhány még függőben van. 
így a gyarapodás ellenére is csak kevéssel emelkedett a számuk. Ér-
tékesek közülük, Aeneas Sylvius: Epistolae 1481; több Cicero, Gesta 
Romanorum, Dante 1491-es kiadás. Ekkor még kevés a profán tár-
gyú nyomtatvány. Schedel és Turóczi krónikája is megvan. Turóczié 
szépen kifestett példány, régi pannonhalmi kötet, mely még a Him-
melreich-katalógusban is szerepel. Díszítésük miatt legszebb inkuna-
bulum a Pécsi misekönyv (1499), mely a fennmaradt példányok kö-
zül legszebben van díszítve; pergamenre nyomták, szintén évszáza-
dok óta pannonhalmi példány. Van egy állítólagos Corvina is, Anto-
ninus 1480-as kiadása, egykori reneszánsz kötéssel. Mersich sződi 
plébános vette 1676-ban Buliák basától, mint Mátyás király könyvtá-
rának egy darabját. Oláh Miklós könyvei közül is van néhány pél-
dány, melyek közül több a szép kötés, ill. beírásai miatt értékes. 

3. Az antiqua könyvek csak 1536-ig szerepelnek külön gyűjte-
ményben. Több száz van egybegyűjtve így is. Értékesek Luther edi-
tio princepsei. Van olyan röpirat, ahol egykorú írással vannak felírva 
a fametszetre a szereplők nevei. 

4. A régi magyar könyveket Récsey írta le. 145 volt akkor a szá-
muk. Azóta még 15 kötettel több lett. Heltai-krónika, Calepinusok, 
Sylvester Új Testamentuma, Károlyi Biblia Tótfalusi kiadásában, Mol-
nár Albert szótárai szerepelnek. Unikum is van, a Nagyszombati Ca-
lendarium 1590-ből. 

5. A régi magyar vonatkozású könyvek is szépen vannak képvi-
selve. Temesvári Pelbárt prédikációi több példányban, értékes egy-
korú kötésben. Több ritka vagy ismeretlen nyomtatvány van. 

6. Értékes, kevéssé feldolgozott gyűjtemény a közép- és újkori 
latin-görög szerzők művei: reneszánsz gyűjtemény. Nyomdászati 
szempontból értékesek a kis alakú, szép reneszánsz kötésű köny-
vek. 

7. Külön vannak összegyűjtve a XVIII. és XIX. század editio prin-
cepsei. Ezek híresebb magyar írók első kiadványai. Gazdag, szép 
gyűjteményt alkotnak. 

8. Gazdag anyaggal rendelkezik a könyvtár könyvtártudományi 
művekből is. Megtalálhatók Trithemius, Gessner és követői, Göcher 
összes kiegészítésével. A legfontosabb modern bibliográfiák is meg-
vannak. 



B) Az alakjuk miatt külön elhelyezést kívánó különgyűjtemények 
közül legfontosabb a folyóirattár. A XVIII. századból van 37 folyói-
rat; legrégebbi a Neue Bibliothek 1709-17 között. Nagy érték az 
1799-től meglévő Annales der Physik. Régi magyar folyóiratok, újsá-
gok is vannak. 

Térképgyűjteményünk nem különösen gazdag, de régi magyar 
térképek közt megtalálható Lazius, Sambucus is, és több kéziratos 
térkép is van a gyűjteményben. A metszetgyűjtemény több száz kü-
lönböző metszetet és nyomatot foglal magába. Teljesen szakszerűen 
van elhelyezve, de feldolgozva nincsen. 

C) Helyi gyűjtemény a bencés kézirattár és a bencések nyomtatott 
művei. A kézirattár anyagát a Rendtörténetben 1916-ig feldolgozták. 
Sok értékes kézirat van köztük: Jedlik, Czuczor, Rónay és Rómer 
kéziratai is. A bencések irodalmi működésének jelentős része tudo-
mányos munka volt. 

D) Két nagyobb hagyaték maradt együtt külön kezelésben. 1925-
ben került a könyvtárba a Mersich-hagyaték. Teológiai, filozófiai és 
természettudományi munkákban gazdag gyűjtemény, majdnem két-
ezer kötet. A Lónyay-hagyaték majdnem ötezer kötet. Ezt történelmi, 
irodalmi, földrajzi anyag. Van az anyagban egy 1780-1820 között 
gyűjtött francia könyvcsoport, melyet a felvilágosodás idején gyűjtött 
Zichy Ferrari gróf. 

A könyvtárnak múzeumi különgyűjteményei is vannak. 
1. A képtár ma is a könyvtár épületében foglal helyet. Több száz 

képből iskolák szerint ügyes bemutatót rendezett be a Szépművésze-
ti Múzeum megbízottja. Részben ajándék, részben vétel útján gyűlt 
össze az anyag. Fontos alap Viczay gróf hagyatékának megvétele 
volt 1833-ban. 

2. A könyvtárban van elhelyezve az éremgyűjtemény is. A Mer-
sich-szoba könyvtár alsó fiókjai szolgálnak az elhelyezésükre. A gyűj-
temény alapja 1808-ban Scharlach Károly ajándéka; Berghoffer, Mit-
terpacher gyűjteménye és sok rendtárs magángyűjteménye gyarapí-
totta később. Értékes a római pénzek gyűjteménye. Gazdag magyar 
pénzekben is. 15 ezer az állomány. Kuncze kegyéremgyűjteménye is 
jelentős: kilencezer darabbal a második az országban. 

3. A régészeti anyag sajnos nagyon zsúfoltan van elhelyezve. Az 
anyag őskori, bronzkori és római kori részből áll. Lovas Elemér dol-



gozta fel. A kőtár is ide tartozik a középkorból; többnyire helyi jelle-
gű, a római kori részben ajándék Rómából. 

4. A természettudományi gyűjtemények nem a könyvtárban, ha-
nem részben a gimnáziumban, részben a főmonostorban vannak el-
helyezve. 

A PANNONHALMI KÖNYVTÁR 
BELSŐ ELRENDEZÉSÉNEK FEJLŐDÉSE 

Először Czinár rendezte el, jelzése betűkkel történt. 
Kuncze számokkal jelzi a szekrényeket. 
A mai beosztás több könyvtáros rendezésének az eredménye. 

Czinár 
Bal rotunda szekrényei 

Kuncze 
FÖLDSZINT 
Ma 

A,B morális 1-4 Morális 
C Pastoralis 5-8 Aszkézis 
D-G Egyh. szónoki. 9-15 Pasztorális 

16-20 Hitszónoklat 

1-4 Morális 
5-8 Aszkézis 
9 Pasztorális 
17-22 Hitszónoklat 

I. szoba term.rajz 
II. szoba ásványt. 
III. szoba régiségt. 

Magyar szobák 
I. sz. 10-15 szekrény 

II. sz. 25—40 szekrény 

I. sz. 27 Aszkézis 
28 Szónoki. 29 Egyház 

II. sz. 30 Nevelést. 
33 Szépir. 34 Klassz. 

35 Nyelv. 36 Vasállvány 
37 Ir. tört. 38 Szépir. 

39 Versek 40 Magy. sz. 
III. sz. Mersich kvtár. III. 78, 79 duplum 

Hosszú terem baloldala 
H,I Vegyes teol. 21-24 Ált. vallástud. 23-26 Teol. gyűjt. 
K-N Dogmatika 
O-T Biblikum 41-46 Biblikum 41-46 Biblikum 



Hosszú terem baloldala (folytatás) 

U-W Szentatyák 
Y-Z Hitvitázó irod. 
2A Liturgia 
2B História sacra 
2C Szerzetesek 
2D Szentek 

2F-2I Aszketika 
2K-2L Lexikonok 
2M-2N Francia 

Numizmatikai gyűjt. 

47-49 Szentatyák 
50 Szentek élete 
51-52 Dogmatika 
53 Vitászat 
54-56 Egyházjog 
57-58 Liturgia 

Jobb rotunda 

59 Pápák 
60-62 Szerzetesek 
63 Zsinatok 
64 Egyházmegyék 
65-70 Egyháztörténet 

Benediktina szoba 
Numizmatikai gyűjt. 

47-49 Szentatyák 
50 Szentek élete 
51-52 Dogmatika 
56 Hitvitázó ir. 
57-59 Egyházjog 
60-61 Liturgia 
(53-55 Könyvészet 
Lépcső alatt) 

62 Pápák 
63-65 Szerzetesek 
67 Egyházmegyék 
68-69 Zsinatok 
70-76 Egyháztört. 

Bencés szerzők művei 

Kiegészítő szekrények 

Bal rotunda szekrényei EMELET 

a,g Német írod. 
b-f Egyháztört. 
h Kisebb magyar m. 
i Vegyes 

k Könyvészet 
1 Vegyes 

m Régészet 

71 Okmánytár 
72 Szépműv. 73 Széptan 
74 Francia 75 Latin 
76-77,80 Német 
81-82 Vegyes szépir. 

IV. terem 

83 Vegyes ért. 
84-86 Könyvtár 

87-88 Tudománytan 

77-79 Német ir. 
80-81 Angol, fr. ir. 
84,87-90 Bölcselet 

83 Művészet. 
98 Gyűjtőszekrény/ 

Kolos 
94 Reclam kiad. 



Karzat hosszú terem baloldal 

n,p Földrajz 
q Bölcselet 
r Matem.-Fiz. 

89-94 Bölcselet 
95-96 Tudománytan 

90 Neveléstud. 
91 Irodtört. 
103 Term.rajz 
104 Latin szótárak 

V. terem 

s,t Klasszikusok 
u Pedagógia 
v Gazdasági, 
x Sematizm. 
z, 2c Folyóirat 
2b Német 
2d Vegyes magy. 

97-99 Római remekir. 
100-102 Latin nyelv 
103 Keleti nyelvek 
104 Görög nyelv 
105-06 Görög remekírók 
107 Vegyes, népek nyelv. 

105-106 Latin klassz. 
107-108 Latin nyelv. 
109 Keleti nyelvek 
110 Görög szótár 
111-14 Gör. remekí. 
100 vasállvány 

Karzat baloldal 

2e Nyelvtanok 
2f Lexikon 

108 Embertan 
109-10 Term.rajz 

115 Nyelvészet 
1 lő Term.rajz 

2g Term.rajz 
2h,i,k,l Orvosi 

VI. terem 

111-16 Orvostud. 118-19 Kéziratok 
122 Ősnyomt 1500-ig 
120-122 Ősnyomt. 
1526-ig 
123 Régi magy. von. 

Karzat baloldal 

2m,n,o Jog 117 Vegyészet 
118 Term.tan 

124 Kémia 
125 Fizika 

2p,q,r,s,t Jog 

2u,v,w,x,y, Tört. 

Karzat jobboldal 

119 Matematika 
120 Csillagászat 
121 Gazdaság 

126 Matematika 
127 Csillagászat 
135 Idegen földrajz 



122 Jog 
123 Jog 
124 Jog 
125,126 Államtud. 
127 Földirat 

VII. terem 

2z,3a Ősnyomtatv. 128-132 Ősnyomtat. 
3d Kézirat 133-134 Kézirat 

Jobb rotunda szekrényei 

3e Diplomatika 
3f,g,h Olasz, fran-
cia tört. 
3i Hiányos művek 
31,m,n,o Magy tört 
3p Klasszikusok 
3q Magyar jog 

Alsó könyvtár 

135 Segédtud. 
136 Földrajz 
137-38 Útleírás 
139 Régészet 
140-41 Magy tört 
144 Életrajzok 
145 Hadtud. 
146-50 Különb, nemz.tört. 

15 Földr. 

140 Ókori t. 
142 Lat.rég 
141,92,99 Gyűjtő 

/Kolos 

136 Kultúrtört. 
137 Diplomatika 
138 ironol. 
139 Hadtört. 
11-13 Magy. nyelvt. 
V. Vasállvány 

143 Egyet. tört. 
147 Egyet. tört. 
148-49 Magy. tört. 
150-53 Ausztria 
151-52 Életrajzok 
154-56 Németorsz. 
157-59 Más orsz. tört 
160 Egyet. tört. 

Folyóirattár 
14 Statisztika 
14c Társadtud. 
31 Orvosi munkák 

magyar 
66b Névtárak 
85-86 Miscellaneák 
95-97 Orvosi 
128 Gazdaságtan 
129-32 Jog 
133 Államtudomány 
134 Régi lapok 
101-02 Encikl. 
144-46 Földrajz 
82 Középkori és 

újkori latin 



RÉSZLETES BIBLIOGRÁFIA 
A PANNONHALMI KÖNYVTÁRHOZ 

L. A könyvtár története 

1. Czinár Mór: Notitiae de fatis Bibliothecae Centralis, Kézirat 1845. Repertó-
riumának elején írta meg. Két részre oszlik: a könyvtár, a könyvek gyűj-
teménye és a könyvtár, a könyvek őrzőhelye. A könyvtár anyagának 
több értékes munkáját hozza végén a 30 oldalas mű. 

2. Fuxhoffer-Czinár: Monasterologia, Bp. 1858. 14-17. oldalain Bibliotheca 
címmel rövid összefoglalás. 

3. Kuncze Leó: A pannonhalmi könyvtár, Bp. 1874. Fehér Ipoly a Győr és 
győrmegye egyetemes leírása c. könyvben röviden hozza könyvtártörté-
netét a 228-234. lapokon. 

4. (-i-r): A Pannonhalmi Könyvtár, Márki: írod. Értesítő. 1874. nov. Kuncze 
könyvének adatait felhasználva ismerteti röviden a könyvtár állományát 
és Kuncze munkásságát. 2 oldal. 

5. Kuncze Leó: A Pannonbaimi Szent Benedek rend könyvtárainak történe-
te és jelen állapota, Magyar Könyvszemle 1878. 167-190. Ügyes összefog-
lalása az elmúlt századoknak és könyvtárosi munkájának. A könyvtár ek-
kor még centrális jellegű. A nagy anyagot évszázadokra osztja. 

6. Kuncze Leó: Műkezelési elvek a könyvtárnokságban, Jelenkor 1875. Kézi-
ratban is megvan. Modern elveket hirdet, hogyan lehet ügyesen össze-
egyeztetni a szakrendszert és a numerus currenst. 

7. Récsey Viktor: A pannonhalmi főapátság könyvtára, Magy. Könyvsz. 
1895. Tulajdonképpen nem más, mint az 1894/95 évben végzett könyv-
tári számadatok publikálása. 

8. Récsey Viktor: Bevezetés az Ősnyomtatványokhoz és Catalogus... 1658. 
Kiadásának elején röviden összefoglalja a könyvtár történetét. Új adat 
nem sok van benne. Kunczéra támaszkodik. 

9. Gyulai Rezső: A pannonhalmi könyvtár története, Kézirat, lappang. 
10. A Pannonhalmi Rendtörténet. I-XIV. kötet. Az I-IV. kötetben elszórt 

adatok. V. k. 402-405 VI. B. k. 35-45. Sajnos a Rendtörténet nagyon rö-
viden tárgyalja a könyvtár történetét; nehezen lehet áttekinteni az adato-
kat és az összefüggéseket. Az első jegyzetében megmondja, hogy Czinár 
munkáját használta fel. 

11. Mihályi Ernő: La biblioteca dell'archiabbazia di Pannonhalma (Estratto 
del vol IV.: Atti del primo Congresso mondiale delle biblioteche e di 
bibliográfia. Roma 1929. 15-25) 

12. Kolos Endre: Könyvészet a pannonhalmi könyvtárról és anyagáról 
13. Kolos Endre: A pannonhalmi könyvtár „csontváza". 
14. Kolos Endre: Jelentések a könyvtárban folyó rendezésekről. - Mind a há-

rom gépelés a könyvtár történetéhez és anyagához ad segítséget. 



Pannonhalmi kalauzok és ismertetések, melyek ismertetik a könyv-
tár történetét is 

1. Récsey Viktor: Győr és Pannonhalma nevezetességei, 1897. 
2. (Balogh Albin): Pannonhalma a múltban és napjainkban, Ungvár 1913. 
3. Mihályi Ernő: Pannonhalma részletes kalauza, Bp. 1923-
4. Mihályi Ernő: Pannonhalma, Magyar Művészet 1928. 1. szám. 
5. Bognár Gyula: Pannonhalma - A Cuba völgye, Bp. isk. kirándul. 1935. 
6. Horváth Detre: Pannonhalma, Útikalauz. Sopron 1959. 

II. A könyvtár különgyűjteményei 

1. Szeder Fábián metszetgyűjteménye 192 1. albumba van beragasztva. 
2. Czinár Mór: Repertórium. A végén felsorolja az inkunabulumokat és kézi-

ratokat is. Az első fontos összeállítás 1802 óta. 
3. Kuncze Leó: Pannonhalmán őrzött régi magyar munkák, Irodalmi Ér-

tesítő 1875. 2; 69 magyar nyelvű munkát sorol fel 1700-ig és három 
csonka példányt. A legrégibb Sylvester: Új testamentum 2. kiad. 

4. Kuncze Leó: Régi magyar munkák ajánlólevelei, írod. Ért. 1875. 11-12. sz. 
5. Kuncze szentképgyűjteménye is a metszetek közé tartozik. Sok régi szent-

képet gyűjtött össze az év egyes napjaihoz. 
6. Récsey Viktor: Ősnyomtatványok és régi magyar munkák a pannonhalmi 

könyvtárban, Bp. 1904. Nagy szaktudással és hozzáértéssel határozta meg 
a könyvtár legértékesebb gyűjteményét. 

7. Kolos Endre: Vélemények és adatgyűjtések a könyvtár idegennyelvű kézi-
rattárához (Jesuiticahoz), Gépelés. 

8. Kolos Endre: A könyvtárunk kódexei, 1956. Gépelés. 
9. Kolos Endre: A bencés kézirattárról, 1957. Gépelés. Nagyon hasznos mun-

kát végzett ezekkel a gépelésekkel mert a kézirattárról összefoglaló írás 
nem készült még. A Rendtörténet írása óta a bencés kézirattárból is keve-
set használtak fel publikálásra. 

10. Kolos Endre: Adalékok a rendi arcképgyűjteményhez, Gépelés. Nagy 
munkával 1920-ig beöltözött rendtársak fényképei vannak összegyűjtve. 

11. Tibold Attila: A főkönyvtár inkunabulumai, 1957. A Récsey-könyv kiegé-
szítése újabb adatokkal. A gyűjtemény több szempontból való bemutatása. 
Gépelés. 

12. Tibold Attila: A Lónyay könyvtár, 16 oldal. 1955. A katalogizálás után ké-
szült jelentés. Története, kialakulása, anyaga és értékei kiemelésével. 
Gépelés. 

13. Tibold Attila: A főkönyvtár folyóirat tára, 1955. Rövid összefoglalása érté-
keinek és hiányainak. Gépelés. 



1. Katalógus Szerit László korából 1090 körül. 
80 kódexet ír le. Kiadva P. R. T. I. köt. Oklevéltár. Pannonhalmi Levéltár-
ban P. Szeml. Magyarázata: P. R. T. I. köt. 349-56. Kühár Flóris: Szent 
Mór phalmi „puer scholast icus". Csapody Cs: A legrégibb magyar 
könyvtár belső rendje. Magy. Könyvsz. 1957. 

2. Catalogus Georgii Himmelreich Archiabbatis S. M. P. 1627. (Kiadta és fel-
dolgozta: Sólymos Szilveszter, L. Pannonhalmi Füzetek sorozat 44. szám. 
- A szerk. megj.) Nagyság szerint osztja fel a könyveket. Sok profán 
könyv van benne, kb. 800 könyvet tartalmaz. Jelzése BK 436/1. 

3. Inventárium... Conventus Monasterii S. Martini. 1658. Kiadva: Récsey: 
Catalogus librorum omnium Conv. S. Mart. 1658. Magyarázata: Récsey 
kiadásában és P. R. T. IV. köt. 539-42. 2318 kötet könyvet tartalmaz kb. 
21 szakba osztva. 

4. Catalogus 1768. Kiadva nincsen. Az Országos Levéltárban van: Canc. 
oszt. Conc. Legfontosabb adatait hozza a P. R. T. V. köt. 403 1. 21 szakba 
osztja az anyagot; 1542 mű 1801 kötetben. 

5. Catalogus 1786. (Feldolgozta Kiss Domonkos, L. Pannonhalmi Füzetek 
sorozat 38. szám. - A szerk. megj.) A Rendtörténet írásakor nem találták 
meg, így nem dolgozták fel. A II. József-féle feloszlatáskor készült. 3912 
kötet + 423 duplumot tartalmaz. Jelzése BK 346/3. 

6. Catalogus librorum Bibliothecae. Az első oldalon téves beírás van: Catalo-
gus Libr. Bibi. Arch. S. Mart. 1786. dec. 4. A könyv egy kéz írása. A be-
jegyzett könyvek közül a legutolsó 1801-ben kiadott könyv. A könyv-
anyag jogi és történelmi. Nincs megállapítva, hogy kié volt. Magyar főúr 
könyve lehetett. Magyar nyelvű könyv is van benne. Ez a katalógus nem 
Pannonhalma katalógusa volt. 

7. Catalogus Bibliothecae Archicenobii S. Martini 1817-37 confectus, anno 
vero 1839 in volumern compactus. I-VI. k. 36 017 kötet könyvet tartal-
maz. A dolgozatban ki van fejtve, hogy Klatz Kálmán írta. Jelzése BK 402. 
Index Librorum in Catalogis... ab anno 1817-37. Szeder Fábián készítette 
el hozzá az Indexet és az index elején a szakbeosztását is bemutatja. 
Denis-féle szakbeosztás szerint van felosztva a könyvanyag. Indexjelzése 
BK 240/2. 

8. Szeder Fábián szakkatalógusai kötetekbe összeírva. 
Catalogus librorum dogmaticorum, 288 1. BK 240/1. 



Catalogus librorum biblicorum, I—II. BK 239/1. 
Catalogus libr. Hist. Ecclesiast. BK 244/2. 
Elenchus operum Patrum. 
Catalogus Bibi. Cbrysostomi Nóvák et Michaelis Berghoff er, BK 280/2. 
Catalogus libr. Georgii Mitteipach. 
Catalogus libr. Fabiani Szeder, BK 239/3. 
Szeder ezekkel a szakbibliográfiákkal ügyesen pótolta a szakkatalógust. 

9. Czinár Mór katalógusai 
Catalogus librorum bibi. Archicen. S. Man. I—III. 1844-45. Ez tulajdonkép-

pen a könyvtár helyi katalógusa, az elején van a Monitum, figyelmez-
tetés, több könyvtári és könyvhasználati utasítást ad. Jelzése: BK 25. 

Repertórium Librorum Bibi. Archicen. S. Mart. I. 1845-46 II. köt. 1851-
ben készült. Ez a könyvtár szerzői vagy ábécékatalógusa. Két nagy 
kötet ez is. Az elején van feldolgozva a könyvtár rövid története. Jel-
zése BK 24. 

Repertórium librorum bibliothecarum filiabus ord. nostri. A rend külön-
böző házaiban lévő könyvek jegyzéke. Jelzése BK 29. 

Elenchus librorum prohibitorum..1864. A tiltott könyvek jegyzékét tar-
talmazza. 

10. Kuncze Leó cédulakatalógusra tért át. A lapokat szakok szerinti dobo-
zokban tartotta, az egyes dobozokban a lapok szerzők szerint voltak 
összerakva. 

11. Horváth Ádám a cédulákat ábécérendbe rakatta és lapokra szétszedhető 
helyi katalógust szerkesztett melléje. A helyi katalógus egyúttal szak-
katalógus is. 

12. Horváth Ádám leydeni mintájú katalógust kezdett el 1923-ban. A könyv-
tár idegen nyelvű anyaga, majdnem kétharmadrésze elkészült. 60 nagy 
dobozt tesz ki. Szak- vagy tárgyszókatalógust lehet belőle készíteni. 
Gépeléssel három példány van minden lapból. 

Duplu mkatalógusok 

1. Kuncze: Pannonhegyi Szent B. Rendi könyvtár duplányai, 1874. 
2. Horváth-Récsey: Exemplaria duplicata, Bp. 1896. 
3. Récsey: A phalmi könyvtár kettős példányai, 1902. 
4. Horváth Ádám: Duplumjegyzékek. Gépelve. I-IV. kötet 
5. Duplumjegyzék cédulakatalógus szerint most (I960 körül) készül. 



1. Cronica Bibliothecae Archicenobii 
Kezdte Szeder Fábián 1839-ben 
Folytatta Czinár Mór 1867-ig 
Továbbírta Kuncze Leó 1870-74-ig, kb. 200 oldal 
Ez a könyv egyúttal ebből az időből iktatókönyv is részben. Pénztári fel-

jegyzések is vannak benne. Legnagyobb értéke a Kuncze Leó könyv-
tárosságának idejéből való 200 oldal. A könyvtár nyomtatványaiból 
beragasztott példányok vannak, kézírás mellett tervrajzok is vannak 
benne. BK 243/1. 

2. Cronica Collectionum museorum 
Kezdte Szeder, folytatta Czinár és Kuncze. 1922-től könyvtárnapló. írt 

bele Horváth Ádám, Szegedi Tasziló, Maródi Árpád, Kolos Endre. 
Néhány lapon Lovas Elemér, aki az 1940-es években a gyűjtemények 
igazgatója volt. 

V. Gyarapodási napló és feljegyzések 

1840 Klatz-Szeder katalógus 36.017 kötet 
1856 Czinár-katalógus elején 78.586 kötet 
1871 Kuncze megolvasása után 97.000 kötet 
1885 Halbik-jegyzék 80.000 kötet 20.000 füzet 
1894 Récsey megolvasása után (Dp is) 120.031 kötet 17.589 füzet 
1900 I. Magyar Minerva 133.335 
1904 III. Magyar Minerva 137.957 kötet 20.151 füzet 
1904 Récsey megolvasása után 153.880 kötet 25.402 füzet 

de ebből 30.000 duplum 
1908 Erdélyi László idején 158.048 kötet 26.223 füzet 
1911 IV. Magyar Minerva adata egyezik. 
1912 Sörös Pongrác és V. Magyar Minerva 

egyez. 161.311 kötet 26.630 füzet 
1922 Horváth Ádám Gyar.napló 170.326 kötet 29.576 füzet 
1930 Horváth Ádám VI. Magyar Minerva egy .178.784 kötet 31.230 füzet 
1940 Blazovich Jákó Gyar. napló 203.080 kötet 43.413 füzet 
1947 Nelky István Gyar. napló 213.843 kötet 44.828 füzet 
1958 Virágh Teofil Gyar. napló 221.000 kötet 50.000 füzet 

A könyvtár állománya az előbbi hagyatékokat és újabb gyarapodást be-
leszámítva és a Récsey-féle duplum hozzáadást leszámítva 250-260 ezer 
kötet és füzet. 



1. Protocullum Czinár és Kuncze idejéből. BK 30/1. 
A múlt század elejéről Czinár: Notitiae... 
Nóvák korából a levéltárban találhatók adatok. 

2. Kuncze idejéből a Könyvtár naplójában találunk adatokat. 
3. Számadások 1880-900 BK 333/1-9. 
4. Számadáskönyvek I. 1904-20-ig. 
II. 1920-28-ig. 
III. 1928-36-ig. 
IV. 1936-45-ig. 
1945 után a könyvtári irodában. 

VII. Könyvtári kivevő könyvek 

1. Catalogus exhiberis nomine eorum, qui sub Bibliothecatu Rudolphi 
/Filperger/ et posted libros pro usu exceperunt. 1836 et sequentibiis annis. 

Az 1836. évi káptalan intézkedik, hogy legyen külön füzet, melybe fel-
jegyzik a kivett könyveket. Személyek szerint vannak leírva benne a kivett 
könyvek, de a végén szerzők szerint is beírják. Még 1844-ben is írnak bele. 
Jelzése BK 474/2. 

2. Liber inscribendis libris qui ex Bibliotheca Centrali pro usu excipiun-
tur, serviens 1847-69. 

Az elején időrendben vezeti a kivevéseket és a végén lévő lapokon a 
szerzők szerint is felsorolja a könyveket, így meg lehetett találni a kivett 
könyvet. BK 30/2. 

3. Kuncze kivevő lapokat készít, melyek két formában voltak kinyomva. 
Egyik a kivevők, másik a szerzők szerint volt összerakva. 

4. Jelenleg a kivételeket lapokra írják. Minden személynek van lapja, és 
hogy a kivett könyveket meg lehessen találni, azért a szakszekrények szerint 
is legépelik. 

5. A szakszekrények szerinti beírás már az előző évtizedekben is meg-
volt. Maradt több nagy beírókönyv Horváth Ádám idejéből. 

VIII. Iktatókönyvek 

1. Szeder és Czinár idején a levelezés 1839-től a könyvtárnaplóban volt 
feljegyezve. 

2. Kuncze már külön helyen jelzi a napló végén a levelezést. 
3. 1898 óta iktatókönyvek vannak és a levelezés is együtt megtalálható. 

Sok érdekes dolgot meg lehet tudni a könyvtár életére vonatkozólag. 



I. A vendégkönyv 1831 júliusában indul, 1859-ig tart. 1848-ban sok nem-
zetőr beírta a nevét. Érdekes, hogy Kazinczy látogatásának évével kezdődnek. 

II. Vendégkönyv 1859-1881-ig. 
III. Vendégkönyv 1881-1922-ig. 
IV. Vendégkönyv 1922-1937-ig. 
V. Vendégkönyv 1938-1957-ig. 
VI. Vendégkönyv 1957-

X. A Könyvtár múzeumi gyűjteményeinek irodalma 

1. Szeder múzeumi katalógusai 
Catalogus collectionis natúr, et artefact. - Kezdte Szeder és folytatta Czi-

nár I—II. Jelzése BK 242. 
Cronica collectionum museorum. - Ezt is Szeder kezdte, Czinár és Kun-

cze is írt bele. 
Nagyon fontos a gyűj temények fej lődésére nézve. Később 1922-től 

könyvtárnaplónak használják. Jelzése BK 241. 
2. Czinár katalógusai a múzeum számára. 
Collectiones vegetabilium archicenobii S. Mart., 1849. BK 26. 
Collectiones mineralium..., 1849. BK 27. 
Catalogus coll. numismaticae, 1856. 
Opera artefacta vetera pari ter ac recentia, 1857. 
Notitiae de collectionibus nat. et artef, BK 35. 
3. Kuncze Leó tovább írta ezeket a megkezdett katalógusokat. 
4. Kuncze Leó: Weibmünzensammlung, die in der Bibliothek der 

Martinsberg zur Schau 1876 ausgestellt war, 1876. Nyomtatás. 
Kuncze Leó: Systematik der Weihmünzen Raab, 1885. Kegyérmekről, 1873. 
5. Szentgáli K: A kegyérmek ismeretének alapja, Az Érem 1942. 
Ebben a pannonhalmi kegyéremgyűjteményt is ismerteti, mely a Nemzeti 

Múzeum gyűjteménye után legnagyobb az országban. 
A pannonhalmi könyvtár múzeumi gyűjteményei. Fehér Ipoly Győr 

leírásában ismerteti ezeket is. 
6. A P. R. T. VI/B kötetében a 45-49. lapon röviden össze van foglalva a 

gyűjtemények története. 
7. Lovas Elemér: Az őskor története, I—II. 
A pannonhalmi régiségtár anyaga van feldolgozva benne. 
8. Mihályi Ernő és Nagyfalussy Lajos S. J.: A pannonhalmi éremtár, 1952. 

Az éremtár megrendezése után röviden ismertetik. 
9. Mihályi Ernő: A pannonhalmi képtár, 1953. Gépelés. 
10. Mihályi Ernő: Képtárkalauz, 1953. Gépelés. 
Népszerűsítve a pannonhalmi kalauzokban is szerepelnek. 



XII. A könyvtár anyagával kapcsolatos kiadványok és tanulmányok 

A. Nyomtatásban megjelentek 

1. Ráth György: A Pannonhalmi Szent Benedek rend nyomtatott imaköny-
vei..., 1894. 

2. Récsey kiadványait lásd ott. 
3. Kocsis Lénárd: Új Gyöngyösi kódex, Irodtört. Közi. 33- évf. (10a E 20) 
4. Gálos Rezső: Pannonhalmi énekeskönyv (1796), Jegyzetes kiadás. Győri 

Szemle kiadása. 5 sz. 1930. 
5. Piszker Olivér: Barokk világ Győregyházmegyében Zichy Ferenc gróf 

püspöksége alatt (1743-1783), Ph. 1933. Pannonhalmi Füzetek 13. 
6. Karsay Géza: Remigius Sztachovich und die Anfänge der deutsch-unga-

risch Volkskundeforschungen (Heimatsblätter 1931). 
7. Jánosi Gyula: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század közepén a 

jezsuiták működése nyomán, Ph. 1935. Pannonhalmi Füzetek 17. 
8. Gacs B. Emilián: Szoszna Demeter György kéziratos énekeskönyve, Ph. 

1938. Pannonhalmi Füzetek 20. 
9. Hets J. Aurelián: A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század 

közepén, Ph. 1938. Pannonhalmi Füzetek 21. 
10. Kerényi Oláf: A magyar irodalmi népiesség úttörői, I. Nagy János szanyi 

plébános élete és irodalmi munkássága, Ph. 1939. Pannonhalmi Füzetek 23. 
11. Jordán Emil: Kruesz Krizosztom tanügyi munkássága, Bp. 1939. 
12. Pálos L. Ferenc: Kovács János Márk (1782-1854) énekeskönyvének szere-

pe a katolikus egyházi reformok történetében, Ph. 1940. Pannonhalmi Fü-
zetek 25. 

13. Danczi Villebald: Imecs Jakab tájszógyűjteménye 1855-60. Közlés Ma-
gyar Nyelv 1942. Kézirat 119 C. 5. 

14. Várnagy József: Kovács Márk Bakonyi Gazdájának jelentősége, 1943. 
15. Gacs Emilián: A pannonhalmi könyvtár ismeretlen énekeskönyvei, Irod-

tört. Közi. 1938. 
16. Bay Ferenc: Napoleon Magyarországon, 1941. Kovács Márk naplója nyomán. 
17. Kovács Márk: Seb és orvos. Részletek az Evangelium c. folyóiratban. 
18. Döri énekeskönyvből közöl az Etnografia 1956. 3-

B. Kéziratos munkák 

1. Polgár Vilmos: Szeder Fábián élete és irodalmi munkái, 1937. 
2. Maródi Árpád: Réthei Prikkel Marián, 1931. 
3. Kádi Győző: Nyulassy Antal élete és irodalmi működése, 1936. 
4. Farkas Virgil: Nyulassy Antal élete és költészete, 1949. 
5. Reichardt Aba: Kovács Márk magyar nyelvű szépirodalmi munkái, 1950. 
6. Paál Endre: Az 1751. évi diéta, 1923 (Jesuitica). 



7. Dukics Aurél: Az 1751. évi pozsonyi országgyűlés története, 1923. 
8. Szigeti Kilián: A pálosok története Magyarországon, 1937. 
9. Nagy Levente: Az egyházi viszonyok az 1843-44 évi országgyűléskor 

10. Borbély Ignác: A jezsuiták karitatív tevékenysége a 18. században, 1935. 
11. Villányi Anaklét: Vámossy Antal S. J. 1688-1757, 1936. 
12. Szentjakabi Lázár: Karrier Egyed szépirodalmi munkássága, 1946. 
13. Olajos Elréd: Francia könyvek a pannonhalmi könyvtárban, 1941. 
14. Bors Ádám: Az Écsi énekeskönyv, 1945. 
15. Tóth Antonin: Kéziratos... 1961. 
16. Kapuy Vitái: Csernátonyi Miklós verses krónikája, 1938. 

FELHASZNÁLT FONTOSABB BIBLIOGRÁFIAI MUNKÁK 

1. Handbuch der Bibliothekwissenschaft, I—III. Milkau. 1931-42. 
2. Lexikon des gesamten Buchivesens, I—III. Löffler 1937. 
3. Fitz József: A könyv története, 1930 és újabb könyvtörténeti munkái. 
4. Gulyás Pál: Bibliográfia kézikönyve, I—II. Bp. 
5. Gulyás Pál: A magyar könyvnyomtatás tört. XV. és XVI. sz. 
6. Kőhalmi Béla: Bibliográfia. Egyetemi jegyzetek. 
7. Ferenczi Z.: Könyvtártan, Bp. 1903-
8. Kudora: Könyvtártan, 1893. 
9. Káplány Géza: Könyvtárak korszerű rendezése, I—II. 1943. 

10. Hessel: A könyvtárak története, Bp. 1959. 
11. Magyar Minerva, I-VI. 
12. Szabó Károly: Régi magyar könyvtár, I—III. Bp. 1879-98. 
13- Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, I-XIV. 1891-1914. 
14. Sallai-Sebestyén: A könyvtáros kézikönyve, Bp. 1956. 
15. Sallai: A könyvtári munka, Bp. 1954. 
16. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára, 1802-1902. 
17. A Magyar Tud. Akadémia könyvtára, 1826-1961. 
18. Varga Zsigmond: A debreceni kollégium nagykönyvtárának tört. 1945. 
19. Kirchner: Bibliothekwissenschaft, 1951. 
20. Denis: Einleitung in die Bücherkunde, 1777. 
21. A Magyar Könyvszemle évfolyamai. 
22. A Könyvtáros évfolyamai. 
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38. Kiss Domonkos, Régi magyarországi könyvek a Pannonhalmi Szent 

Benedek-rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján, 
Ph 1996. 

39. Szentjakabi Lázár, Kartier Egyed versei. Latin tanítóköltemények a XVIII. 
század elejéről, Ph 1997. 

40. Lukácsi Márk: Vajda Sámuel élete és irodalmi munkássága. 
41. Korzenszky Richárd, Kassai István énekgyűjteménye, Ph. 1997. 
42. Tóth János Aldemar, A pannonhalmi gazdálkodás története a XVIII. szá-

zad derekán, Ph. 1998. 
43- Hegedűs Odó, Bencés irodalmi élet Pannonhalmán a két világháború 

között, Ph. 1998. 
44. Sólymos Szilveszter, Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát 

(1607-1637) könyvtárkatalógusának feldolgozása, Ph. 1998. 
45. Tibold Gábor Attila, A pannonhalmi könyvtár története. Különös tekintettel 

annak fejlődésére 1802-től napjainkig, Ph. 1961/99. 

A sorozat megrendelhető a következő címen: 

Bencés Kiadó 
H-9090 Pannonhalma 
Tel/Fax: 96 / 570 123 



A PANNONHALMI FOISKOLA KÖNYVEI 
ALAPÍTVA: 1932 

1. Sárközy Pál, A differenciálegyenletek elméletének elemei, Pannon-
halma 1932. 107 1. 

2. Vanyó Aladár Tihamér, Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona 
országainak egyházmegyéitől 1600-1850. Relationes ad limina 
episcoporum de statu dioecesium ad coronam S. Stepbani perti-
nentium, Ph 1933. 488 1. (Olaszországi Magyar Oklevéltár 2.) 

3. Vanyó Aladár Tihamér, A bécsi nunciusok jelentései Magyarország-
ról - Relationes Nuntiorum Vindobonensium de regno Hungaria 
1666-1683, Ph 1935. 108 1. 

4. Sárközy Pál, Bevezetés a differenciálgeometriába, Ph 1936. VIII, 
247 1. 

5. Csóka J. Lajos, Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám, Ph 
1936. 328 1. 

6. Szalay Jeromos, Grammaire Française à l'usage des Hongrois, Ph 
1938. 228 1. (Bibliothèque de l'Institut Catholique de Pannonhalma) 

7. Szennay András, A hittudomány alapvetése, Ph 1995. 192 1. 
8. Söveges Dávid, Magyarázatok Szent Benedek Regidájához, Ph 1996. 

309 1. 

A sorozat megrendelhető a következő címen: 

Bencés Kiadó 
H-9090 Pannonhalma 
Tel/Fax: 96 / 570 123 





Tibold Attila bencés (1926-94) érdeklődése 
a levéltár, a könyvtár, 

általában a gyűjtemények felé fordult. 
Könyvtárosi tanulmányokat is folytatott, 

melyeknek eredménye ez a 
közel negyven éve megírt szakdolgozat. 

Tekintettel arra, hogy a Pannonhalmi Főkönyvtár 
egészéről, annak történetéről eddig nyomtatott 

és hozzáférhető tanulmány nem jelent meg, 
hasznosnak láttuk, ha e dolgozatot 

az adott formában közreadjuk. 
A Főkönyvtár iránt érdeklődő szakközönség 

számos adatot, elirányítást, bőséges bibliográfiát 
találhat benne, mely kiindulópont lehet 

további kutatásokhoz. 

F. ára (ÁFÁ-val): 896,- Ft 
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