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1. BEVEZETÉS 

1.1 CÉLKITŰZÉS 

1.1.1 Általános cél 

Művelődés- és könyvtártörténeti alapvetés, a történeti szemlélet kialakításának előmoz-

dítása, hozzájárulás a szakmai önismeret és öntudat formálódásához és elmélyüléséhez. 

1.1.2 Specifikus célkitűzések 

Rámutatni a könyvtárak fontos szerepére a művelődés rendszerében és a társadalom fej-

lődésében, a könyvtártörténet jelentőségére a történeti kutatásban és az oktatásban; Meg-

ismertetni a hallgatókat az ókori és középkori könyvtárak sajátosságaival, a reneszánsz 

könyvtári kultúra, valamint a kora újkori európai könyvtárügy fontosabb jellemzőivel; 

Kiemelten bemutatni a könyvtári kultúra egyetemes mozgását meghatározóan befolyásoló 

gyűjteményeket, könyvtártípusokat, vázolni a magyarországi könyvtárak helyét az európai 

fejlődés áramlatában, felhívni a figyelmet a hazai könyvtártípusokra a közép- és a kora 

újkorban, valamint a felvilágosodás idején; Részletesebben szólni a magyarországi könyv-

tári kultúra csúcsteljesítményét jelentő Bibliotheca Corviniana létrejöttéről, összetételéről 

és sorsáról; Rámutatni az újkori könyvtárak fejlődésének történelmi mozgatórugóira, a 

politikai, gazdasági, kulturális és technikai feltételek változásaira; Megismertetni a hallga-

tókat a polgári kor könyvtári kultúrájának jellemzőivel és könyvtártípusaival, az újkori 

könyvtárügy szervezeti alapmodelljeivel, a fontosabb nemzeti könyvtárak meghatározó 

szerepével, a könyvtári belső munka fejlődésével, a könyvtárosképzés kialakulásával és 

főbb irányaival; Vázolni a magyarországi könyvtárak helyét a világfejlődés áramlatában, 

felhívni a figyelmet a hazai sajátosságokra, eltérésekre, a felzárkózás érdekében tett erőfe-

szítésekre; Bemutatni a második világháború után kibontakozó könyvtári fejlődés új voná-

sait és a magyarországi korszerűsítési törekvéseket, a számítástechnika alkalmazásának 

következményeit; Felvillantani a könyvtárak jövőjével kapcsolatos felfogásokat. 

1.2 A KURZUS TARTALMA 

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II. című tantárgy tematikája két, időrendi-

leg elhatárolható részre bontható. Az első rész a könyvtárak és az olvasás történetének 

tükrében követi végig az emberi művelődés fejlődését a kezdetektől, az első könyvtárak 

létrejöttétől a XVIII. század végéig, vagyis a kéziratosság és a kézi sajtó korának több ezer 

éves időszakát tekinti át. Az írásbeliség és a könyv ekkor az a médium volt, amely biztosí-

totta az egyes szellemi áramlatok keletkezését, rögzítését és tovább hagyományozását. A 

második rész a francia forradalomtól napjainkig halad, miközben bemutatja, hogy a könyv-

tárak a polgári korban (beleértve a szocialista modernizációs kísérlet törekvéseit is) milyen 

szerepet játszottak a művelődési és eszmei áramlatok alakulásában, tágabban a polgároso-

dás és a nemzeti öntudatosodás folyamatában; illetve legújabban a számítógép és a távköz-

lési technika (különösen az internet) alkalmazásával a globalizáció kibontakozásában. 

Mindkét részben nyomon követi a magyarországi fejleményeket is. 
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1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE 

1.3.1 Bevezetés: a tantárgy célkitűzése, a tananyag tartalma, kifejtése (tematikája), 

kompetenciák és követelmények, tanulási tanácsok, tudnivalók. 

1.3.2 A könyvtárak a művelődés rendszerében, a könyvtártörténet tárgya és jelentősége: 

a művelődés fogalma, rendszere, a könyvtár helye; a könyvtártörténet tárgyának értelmezé-

se és jelentőségének körülhatárolása. 

1.3.3 Az ókori könyvtárak: a könyvtárak keletkezése, az agyagtábla könyvtárak, különös 

tekintettel az eblai és a ninivei királyi gyűjteményre; az egyiptomi és a kínai könyvtárak, 

az egyetemességre törekvés (az ún. világkönyvtár-eszmény) jelentkezése a könyvtári gyűj-

tésben; a görög városállamok és a hellenisztikus birodalmak könyvtárai; a görög városál-

lamok és a hellenisztikus birodalmak könyvtárai; az alexandriai könyvtár; a római biroda-

lom könyvtárai. 

1.3.4 A középkori könyvtárak: a bizánci, az arab (iszlám) és a római keresztény (vagy 

nyugat-európai) kultúrkör könyvtári gyűjteményeinek sajátosságai, a kolostori és más egy-

házi könyvtárak a nyugat-európai kultúrkörben; az egyetemi és más világi könyvtárak a 

nyugat-európai országokban; a reneszánsz könyvtárak jellemzői, néhány jelentősebb rene-

szánsz gyűjtemény Itáliában és más európai államokban. 

1.3.5 A kora újkori könyvtárak: a könyvtárak fejlődésének fontosabb vonásai a kora új-

korban és a felvilágosodás idején; a korabeli könyvtártípusok: a városi, az iskolai, az egye-

temi, a főúri, a főpapi, az egyházi, az uralkodói, az ún. nyilvános és a szakkönyvtárak a 

kora újkorban és a felvilágosodás idején; az első nemzeti könyvtár (British Museum) létre-

jötte. 

1.3.6 A magyarországi könyvtárak a középkorban: a magyarországi könyvtári kultúra 

kibontakozása és főbb jellemzői, a fontosabb könyvtártípusok a középkorban, a humanista 

könyvtárak hazánkban; a Bibliotheca Corviniana megszervezése, összetétele, sorsa, egye-

temes és művelődéstörténeti jelentősége. 

1.3.7 A magyarországi könyvtárak a kora újkorban és a felvilágosodás idején: a refor-

máció és a katolikus restauráció, valamint a török hódoltság hatása a hazai könyvtári kultú-

ra fejlődésére; a magyarországi és erdélyi könyvtártípusok, fontosabb gyűjtemények a 

XVI-XVII. században; a XVIII. századi változások a hazai könyvtárügyben, a felvilágoso-

dás hatása; a főpapi és főúri könyvtárak a XVIII. század utolsó harmadában. 

1.3.8 A polgári kor könyvtárai: a könyvtárak fejlődésének történelmi háttere; a könyvtá-

rak történetének általános jellemzői a francia forradalomtól az első világháború végéig; a 

korabeli könyvtártípusok: a nemzeti, az általános gyűjtőkörű tudományos és a szakkönyv-

tárak, az iskolai, az ún. közművelődési és a házi könyvtárak; a könyvtárügy fejlődésének új 

vonásai a két világháború között, az ún. szovjet modell; a könyvtári belső munka és a 

könyvtárosképzés. 

1.3.9 Az egyetemesség gondolata napjaink könyvtárügyében: az újfajta információhor-

dozók (médiák) megjelenése és elterjedése a XIX-XX. században, a számítógép és a táv-

közlési forradalom hatása a könyv- és lapelőállításra, a könyvtári munkára; a hagyományos 

könyvtárak életének és szerepének módosulásai; az új típusú információszolgáltató intéz-

mények, részlegek kialakulása; a számítástechnika alkalmazása a könyvtárakban; a könyv-

tári belső munka átalakulása, a nemzetközi együttműködés előtérbe kerülése; a könyvtáros-

képzés és a könyvtáros szakma, a könyvtárak jövője. 
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1.3.10 A magyarországi könyvtárak a polgári korban: a magyarországi művelődéstör-

ténet fontosabb mozzanatai a XIX-XX. században; a polgárosodás hatása a hazai könyv-

tárügyre; a könyvtári kultúra és az egyes könyvtártípusok fejlődése a dualizmus idején és a 

két világháború között; az Országos Széchényi Könyvtár történetének fontosabb állomásai; 

a hazai könyvtárügy meghatározó intézményei a polgári korban; a könyvtári belső munka 

változásai és a könyvtárosképzés kezdetei; a jelesebb magyar könyvtárosok. 

1.3.11 A magyarországi könyvtári struktúra és fontosabb intézményei: a könyvtárak 

mozgását befolyásoló politikai, gazdasági, kulturális tényezők és a hazai könyvtárügy fej-

lődésének főbb szakaszai a második világháború után; a szocialista modernizációs kísérlet 

hatása a könyvtárakra, a könyvtári rendszer létrejötte és működése, az egyes könyvtártípu-

sok; a könyvtárügy fejlődési tendenciái a rendszerváltás után, az 1997. évi CXL. törvény a 

nyilvános könyvtári ellátásról. 

1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

1.4.1 Számonkérés. A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II. című tantárgy szá-

monkérése: szóbeli vizsga (kollokvium). A kurzus tíz tartalmi fejezetéhez (leckéjéhez) 

rendelt kérdések szerepelnek a záróvizsga tételei között is. 

A tantárgyhoz kötelezően előírt külső szakmai gyakorlat nincs. Mindazonáltal igencsak 

ajánlott a magyarországi (esetleg külföldi) könyvtárak helyszíni megtekintése (elsősorban 

a lakóhelyen vagy annak közelében), amelyekről a tananyagban szó esik. A személyes 

élmény, a látvány érzelmi hatása elősegíti a történeti ismeretek értelmezését, elmélyítését. 

A vizsgázó a kollokvium jellegéből adódóan szabadon választhat: két ellenőrző kérdést 

(tételt) húz, és időt kap azok írásbeli kidolgozására; vagy beszélget a vizsgáztatóval a tan-

tárgy teljes anyagáról, de nem kap időt a felkészülésre. 

A számonkérés elsődleges célja a tantárgy általános és speciális célkitűzéseiben megfo-

galmazottak elsajátításáról való meggyőződés, továbbá az alapvető könyvtártörténeti té-

nyek (kronológiai adatok, fontosabb intézmények, folyamatok, jelenségek stb.) ismereté-

nek ellenőrzése. 

1.4.2 Szóbeli vizsga. A kollokvium tárgykörei a következők. 

1. A könyvtárak a művelődés rendszerében. 

2.  A könyvtártörténet tárgya, határterületei és jelentősége. 

3. A könyvtárak létrejötte, az ókori mezopotámiai, egyiptomi, kínai és indiai 

könyvtárak. 

4. Az ókori görög és római könyvtárak. 

5. A középkori bizánci, arab (iszlám) és nyugat-európai (egyházi és világi) 

könyvtárak. 

6. A reneszánsz könyvtári kultúra jellemzői, fontosabb intézményei. 

7. A kora újkor (XVI–XVIII. század) könyvtártípusai és fontosabb gyűjteményei. 

8. A könyvtárak belső munkájának jellemzői a kora újkorban és a felvilágosodás 

idején. 

9. A középkori Magyarország könyvtártípusai, fontosabb gyűjteményei. 

10. A humanista gyűjtemények Magyarországon; a Bibliotheca Corviniana. 

11. A magyarországi és erdélyi könyvtárak a XVI–XVII. században. 
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12. A magyarországi és erdélyi könyvtárak fejlődése a XVIII. században. 

13. A polgári kor (1789–1945) könyvtári struktúrája, könyvtártípusai és fontosabb 

intézményei. 

14. A könyvtári belső munka változásai a polgári korban. 

15. Az ún. hagyományos könyvtártípusok fejlődése a második világháborút követő 

évtizedekben. 

16. A számítástechnika térhódítása a könyvtárakban, a könyvtárak jövője. 

17. A magyarországi könyvtári kultúra általános jellemzői a polgárosodás idősza-

kában és a polgári korban (1802–1867). 

18. Az egyes könyvtártípusok fejlődése hazánkban a polgárosodás időszakában és 

a polgári korban, különös tekintettel az Országos Széchényi Könyvtárra. 

19. A magyarországi könyvtárügy és a könyvtári struktúra fejlődése a szocialista 

modernizációs kísérlet időszakában (1945–1989). 

20. A magyarországi könyvtárügy fejlődési tendenciái a rendszerváltás után 

(1990–2009). 

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II. című tantárgy a könyvtárt mint az 

információfelhalmozás, az ismeret- és műveltségközvetítés sajátos formáját, színhelyét, 

közelebbről a gyűjtés, a nyilvántartás, a feltárás, a tájékoztatás, a kölcsönzés stb. munkafo-

lyamatát, továbbá ezen intézményrendszer kapcsolatait vizsgálja – a maga konkrét, időhöz 

és tárgyhoz kötött történetiségében és sokrétűségében. Jellegzetesen történeti stúdium kö-

tődése kettős: egyfelől szorosan kapcsolódik a könyvtártudományhoz, annak mintegy his-

tóriai aspektusa, vetülete; másfelől szerves része, egyik ágazata a történettudománynak. 

Ennélfogva tananyagának elsajátítása is kettős megközelítést igényel: egyaránt felhasznál-

hatók és felhasználandók az informatikus könyvtáros szak többi könyvtárelméleti és gya-

korlati tantárgya során tanult ismeretek és módszerek, valamint a középiskolai történelem 

tantárgy keretében megismert, illetve az emberiség, közelebbről a magyarság múltjával 

foglalkozó olvasmányokból, a tömegtájékoztatási eszközökből meríthető (olvasható, hall-

ható, látható) történeti információk. A tantárgytól elválaszthatatlan, annak közvetlen előz-

ménye A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I. című tárgy, amelynek ismeretanya-

ga mintegy alapul szolgál a könyvtári kultúra, a könyvtárak históriáját áttekintő kurzusnak. 

 

A tanulás során messzemenően figyelembe veendők a könyvtárak történeti fejlődésének 

meghatározó jellegzetességei: a társadalmi meghatározottság, a történeti jelleg, a földrajzi 

tagolódás. A tananyag az egyetemes és a magyarországi könyvtártörténeti folyamatokat 

öleli fel, és ez tükröződik a számonkérés követelményeiben, ellenőrző kérdéseiben is. Ta-

nulás közben elsősorban a folyamatok, az összefüggések, a meghatározó egyetemes moz-

gástendenciák megismerésére és elsajátítására kell törekedni. Ezzel párhuzamosan indokolt 

a magyarországi fejlődés sajátosságainak, az egyetemestől való eltéréseinek tudatosítása 

(pl. a csaknem állandóan megfigyelhető megkésettség vagy éppen a lépéstartás példáinak 

számbavétele). A történelmi fejlődés térben és időben megy végbe, ezért elengedhetetlen 

az alapvető kronológiai (időrendi) és topográfiai (földrajzi) tények ismerete. Éppen úgy 
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megkerülhetetlen a fontosabb, a könyvtári kultúra jellegadó intézményeinek tekinthető 

könyvtárak vázlatos históriájának tanulmányozása. A kiemelkedő könyvtárosok és könyv-

tárpolitikusok életútja, munkássága pedig a gyakran formálódó érzelmi kötődés révén se-

gítheti a tanultak könnyebb megértését. 

 

A felkészülés során célszerű a tananyagra támaszkodni. A hivatkozásokban feltüntetett, 

igen erős válogatáson átesett szakirodalmi feldolgozásokat szintén érdemes használni, fő-

ként a korábbi egyetemi és főiskolai jegyzeteket, továbbá a bevezető tanulmányokat is 

tartalmazó szöveggyűjteményeket. A csatolt tesztkérdések hiánytalan otthoni megoldása és 

a megoldások ellenőrzése ugyancsak megkönnyítheti a könyvtártörténeti ismeretek elsajá-

títását. 

 

A tanuláshoz a következő menetrend javasolható. 

a) Az egyes tételek (ellenőrző kérdések) vázlatának összeállítása, elsősorban e tan-

anyag, indokolt esetben a hivatkozott irodalom vonatkozó termékei alapján. Ez alkalmat 

kínál a tantárgy egész anyagának áttekintésére, a kapcsolódási pontok felismerésére. 

b) A fontosabb tények, adatok írásbeli rögzítése: események évszámai, jeles személyi-

ségek, intézmények nevei stb. 

c) Ajánlható az egyes tételek részletes kimunkálása is. Célszerű A művelődéstörténeti 

könyvtári vonatkozásai I. című tantárgyban tanultak, továbbá más tantárgyak információi-

nak beépítése. 

d) A tesztkérdések megoldása és a megoldások ellenőrzése a hivatkozott irodalom 

(esetleg más források) segítségével. A kérdésekkel, illetve megoldásaikkal kiegészíthetők a 

kidolgozott tételek. 

e) Az egyes tételek megtanulása. 

f) A tantárgy összes tételvázlatának és a kimunkált tételeknek ún. egybeolvasása. Ezál-

tal világosabban kirajzolódnak a még rejtett vagy homályos összefüggések, jobban értel-

mezhetők a folyamatok, pontosabban érzékelhető egy-egy kiemelt tény, személy stb. sze-

repe. 
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2. A KÖNYVTÁRAK A MŰVELŐDÉS RENDSZERÉBEN, A 

KÖNVTÁRTÖRTÉNET TÁRGYA ÉS JELENTŐSÉGE 

2.1 CÉLKITŰZÉS 

Rámutatni a könyvtárak fontos szerepére a művelődés rendszerében és a társadalom fej-

lődésében, a könyvtártörténet jelentőségére a történeti kutatásban és a könyvtári munkában. 

2.2 TARTALOM 

A művelődés fogalma és rendszere. A könyvtárak helye a művelődés rendszerében. A 

könyvtártörténet tárgya, kapcsolódása a társadalomtudományokhoz. A könyvtártörténet 

jelentősége. A könyvtárak históriai fejlődésének meghatározó jellegzetességei. 

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

2.3.1 A művelődés fogalma. Nincs egyetlen általánosan elismert meghatározás. A gya-

korlati szempontból (így a stúdium keretében is) leginkább alkalmazható szűkebb értelme-

zés szerint a művelődés a társadalmi élet, cselekvés egyik sajátos területe, tudatos szellemi 

tevékenység, és felöleli annak objektiválódott (tárgyiasult) termékeit, intézményeit, eszkö-

zeit. Ilyenformán a műveltség a szellemi javakkal vagy azok birtoklásával azonos. 

 

2.3.2 A művelődés rendszere. A művelődés összetett jelenség, bonyolult viszonyrend-

szer, amelynek szerkezeti részelemei, egyes oldalai szervesen kapcsolódnak egymásba. 

A tevékenységi oldal öt főbb mozzanatra bomlik:  

a) alkotás: új szellemi értékek, ismeretek, eddig még nem létező formák előállítása, 

meglévő információk új összefüggésbe állítása (pl. tudományos kutatás, művészeti és iro-

dalmi alkotás, új technikai eszközök konstruálása, jogi normák megfogalmazása, elméleti 

gondolkodás stb.);  

b) közvetítés: tudattartalmak közlése, meg- és átörökítése, terjesztése (pl. oktatás, hang-

verseny, kiállítás, filmvetítés), az átszármaztatott tudattartalom lehet abszolút új ismeret (pl. 

műalkotás, találmány, eszme), és lehet relatíve új, vagyis annak számára ismeretlen, aki felé 

a közlés irányul (pl. tananyag, filmfelújítás, digitalizált információk internetre vitele); 

c) felhalmozás: a létrehozott, tárgyi formát öltött, fennmaradt értékek összegyűjtése, 

rendszerezése, őrzése, gondozása (pl. könyv- és hanglemezgyűjtés, levéltári és múzeumi 

munka, műemlékvédelem); 

d) elsajátítás: az ismeretek, a szellemi javak befogadása, a személyiség részévé alakítá-

sa (pl. tanulás, olvasás, múzeumlátogatás), sohasem passzív szemlélődés, hanem gyötrel-

mes, gyönyörködtető, mindig aktív tevékenység; 

e) irányítás: az előbbi folyamatok szervezése, igazgatása, vezetése stb., legátfogóbb 

eleme a művelődéspolitika. 

A felsorolt tevékenységfajták a gyakorlatban nem határolódnak el ilyen élesen: sok az 

átfedés, a különböző részfolyamatok feltételezik egymást. 

A tartalmi oldal a műveltséganyagot jelenti, és azt mutatja meg, hogy a tudattartalmak, 

az információk a valóság mely szeletét tükrözik: pl. biológiai, fizikai ismeretek, közgazda-

sági tanok, erkölcsi nézetek. 
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A tárgyi oldalt a művelődési tevékenység során keletkezett, materiális alakban megjele-

nő szellemi termékek, információhordozók alkotják: pl. szobrok, könyvek, CD-ROM-ok, 

bibliográfiák stb. 

A módszerbeli vagy eszközoldal arra utal, hogy miként, milyen módszerekkel, eljárá-

sokkal történik az alkotás, a közvetítés stb.: pl. ásatás, tanóra, kísérlet, vita; ide tartozik a 

művelődés eszközrendszere is: pl. írás, magnetofon, számítógép. 

Az intézményi oldalhoz azokat a szervezeti formákat soroljuk, amelyekben a művelő-

dési folyamat végbemegy: pl. iskola, kutatóintézet, könyvtár, a kulturális irányítás szervei. 

A személyi oldal a művelődés szubjektumait, a folyamatban résztvevő személyeket je-

löli (pl. tudósok, gondolkodók, pedagógusok, iskolai tanulók, színházi közönség). 

A művelődés rendkívül szorosan kapcsolódik az emberi-társadalmi tevékenység egé-

széhez. Az is nyilvánvaló, hogy az ún. anyagi és szellemi tevékenység között nincs merev 

válaszfal, különállásuk viszonylagos. Hiszen minden anyagi jellegű cselekvés a tudat köz-

beiktatásával történik, az anyagi termelés némely eleme (pl. a vezetés, a munkaszervezés) 

a szellemi tevékenység körébe tartozik. Ugyanakkor a szellemi munka számos eredménye 

materializálódik, anyagi formát ölt: pl. új gépek, új növényfajták, műalkotások. Tehát a 

művelődési tevékenység imént említett öt mozzanata kiegészíthető egy hatodikkal, az al-

kalmazással: e kategória az információk, tudattartalmak gazdasági, politikai és egyéb, 

vagyis a művelődésen kívüli felhasználását jelölhetné. 

 

TEVÉKENYSÉGI OLDAL alkotás 

közvetítés 

felhalmozás 

elsajátítás 

irányítás 

(alkalmazás) 

TARTALMI OLDAL műveltséganyag, ismeretek, tudattartalmak 

TÁRGYI OLDAL materiális alakban megjelenő szellemi termékek, 

információhordozók 

MÓDSZERBELI VAGY 

ESZKÖZOLDAL 

módszerek, eljárások, a művelődés eszközrendszere 

INTÉZMÉNYI OLDAL szervezeti formák, intézmények, irányítás szervei 

SZEMÉLYI OLDAL művelődés szubjektumai, a folyamatban részt vevő 

személyek 

 

 

 SZELLEMI SZFÉRA  ANYAGI SZFÉRA 

 

 

 

 

1. kép A művelődés rendszere (vázlat) 
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2.3.3 A könyvtárak helye. A könyvtárak a kulturális felhalmozás intézményeként jöttek 

létre, és mindmáig a céltudatos gyűjtés, a megőrzés, a nyilvántartás, továbbá a feltárás és a 

rendszerezés (vagyis a felhasználásra alkalmassá tétel) az egyik legfontosabb társadalmi 

funkciójuk. A mai, a technikai-társadalmi változásokhoz igazodó felfogásban: céljuk az 

információk szervezése és szolgáltatása. A könyvtár fogalma, illetve e fogalom mindkét 

eleme (könyv, tár) az idők folyamán lényegesen kibővült és folyamatosan is változik. A 

könyv valójában dokumentumot, információhordozót jelent, a forma kezdettől fogva má-

sodlagos volt. Bár a könyvtári anyag többségét ma is a nyomtatott dokumentumok és a 

kéziratok alkotják, a szöveg-, adat-, kép- és hangrögzítés egyéb fajtáinak, továbbá az elekt-

ronikus információhordozóknak az aránya és jelentősége egyre növekszik; a fejlődés hozta 

magával, hogy a korszerű könyvtárak, az ún. integrált (vagy hibrid) gyűjtemények a rögzí-

tett információk összetartására, egybefoglalására törekszenek. A könyvtárakat a tartalmi 

komplexitás is jellemzi: a valóság bármely szeletére vonatkozóan tartalmaznak informáci-

ókat. Hogy milyen mértékben, az a gyűjtemény jellegétől, feladataitól, hagyományaitól, 

használóinak igényeitől, anyagi lehetőségeitől stb. függ. 

A szóösszetétel másik tagja, a tár első látásra szintén félrevezető kifejezés. Valójában a 

könyvtár a megőrzésen kívül az alkotás, a közvetítés, a befogadás és az irányítás műhelye 

is. A társadalmi gyakorlat mindig megkövetelte, hogy az információk, a szellemi javak 

közvetítésének folyamatába is bekapcsolódjon (kölcsönzés, tájékoztatás, internet-

összeköttetés stb.); ebben a megközelítésben szolgáltató intézmény. A könyvtár a szellemi 

javak, tudattartalmak elsajátításának (befogadásának) egyik színhelye (helyben olvasás, 

internet használat, foglalkozások stb.), de ezt a folyamatot a maga eszközeivel akkor is 

előmozdíthatja, ha az a falain kívül megy végbe. Az alkotás mozzanatához is szoros kap-

csolódik; egyrészt azzal, hogy a kutatók, művészek stb. rendelkezésére bocsátja a doku-

mentumokat, tájékoztatja őket az új információkról; másrészt azáltal, hogy a könyvtár a 

kutató-, alkotóműhely szerepét is betöltheti (pl. irodalom-, sajtó-, tudománytörténet), sőt 

maga a könyvtári munka is kitermelte azokat a kérdéseket, amelyekre szintén az elméleti, 

tudományos vizsgálódás adhat választ (a könyvtár- és információtudomány ágazatai, a 

könyv- és könyvtártörténet stb.). Az irányítás, a szervezés mozzanatát sem nélkülözheti a 

könyvtári tevékenység; ez egy-egy intézményen belül és az intézményrendszer egészében 

megtalálható, és még a művelődéspolitikának is kialakult egy ágazata, amely a könyvtárak 

irányítását, ellenőrzését, igazgatását végzi: a könyvtárpolitika. 

A könyvtári munkának módszerei, eszközei évszázadokon keresztül alakultak ki. Vál-

tozott a könyvtár külső képe (épület, berendezés stb.), bővültek a szolgáltatási formák, 

miközben az eszközkészlet is módosult, fejlődött; ma már a könyvtárügy sem nélkülözheti 

a számítógépet, az internetet stb. A személyi oldal két alapeleme évezredekkel ezelőtt is 

ugyanaz volt, mint most: a dokumentumok kezelője (a könyvtáros) és használója (az olva-

só). Időközben mind a könyvtáros, mind az olvasó fogalma nagy változáson ment át, fő-

ként a differenciálódás ötlik szembe. Ma már leggyakrabban munkafajták szerint nevezik 

meg a könyvtári alkalmazottakat (kölcsönző, tájékoztató, formai feltáró, bibliográfus, in-

formatikus stb.). Hajdan csak a tudósok vagy a könyvtártulajdonosok használták a gyűjte-

ményt, ma már elvileg bárki számára hozzáférhetők a közkönyvtárakban őrzött informá-

cióhordozók. S elég gyakori, hogy az olvasó, a könyvtárhasználó meg sem fordul az 

intézményben, hiszen a keresett információt vagy dokumentumot információközvetítő 

eszközök segítségével (pl. postán másolatban, számítógépes hálózaton, keresőprogramok-
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ban) is megkaphatja. Az egykori lokális elszigeteltség is végképp megszűnik, ma már (és a 

közeljövőben még inkább) globális méretű információáramlásról beszélhetünk. 

 

2.3.4 A könyvtártörténet tárgya. A könyvtártörténet-írásban és az elméleti-módszertani 

szakirodalomban, továbbá a könyvtárosképzésben többféle megközelítéssel találkozunk. 

Ezek közül a leginkább elfogadott az alábbi három: a) egy-egy könyvtári intézményre, 

gyűjteményre, az abban folyó munkára korlátozódik; b) magában foglalja az egész könyv-

tári kultúrát (könyvtárügy, könyvtárpolitika, könyvtárak irányítása, könyvtárosképzés, a 

könyvtárak-könyvtárosok szervezetei, szaksajtó, a könyvtáros-pálya fejlődése stb.); c) 

beletartozik a könyvtárakban őrzött dokumentumok és használatuk történeti fejlődése is. A 

teljesség kedvéért megemlíthető az egészen tág negyedik felfogás is, amely az ún. kom-

munikációtörténet vagy még újabban az információtörténet részeként szemléli a könyvtá-

rak múltját. 

 

2.3.5 A könyvtártörténet kapcsolódása a társadalomtudományokhoz. Mind a szűkebb, 

mint a tágabb értelmezésben igaz, hogy a könyvtártörténet a társadalom-, közelebbről a 

történettudomány egyik ága. Mivel a vizsgálat tárgya, a könyvtár sok-sok szállal kötődik a 

művelődés rendszeréhez, az pedig a gazdasági, politikai, kulturális, ideológiai stb. moz-

gáshoz; a könyvtártörténet szükségképpen interdiszciplináris tudományág. Ebből követke-

zően a kutatás, a vizsgálat során figyelembe veendők a többi társadalomtudomány, minde-

nekelőtt a történettudomány, azon belül főleg a művelődéstörténet eredményei, módszerei. 

A komplexitás másik irányból is jelentkezik, azaz több történettudományi ág is foglalkozik 

a könyvtárak fejlődésével, helyével, szerepével. A rokontudományok közé sorolják azokat 

a kutatási ágakat, amelyek a könyvtárakban őrzött információhordozók történetét, fejlődé-

sét vizsgálják. Némelyikük további ágazatokra bomlik: könyvtörténet, paleográfia (régi 

írások története), papyrologia (a papirusszal foglalkozik), papirológia (a papír történetét, 

felhasználását, fajtáit stb. tanulmányozza), kodikológia (a középkori kódexeket kutatja), 

nyomdászat- (vagy nyomda-) történet, sajtótörténet, olvasástörténet (vagy történeti olva-

sáskutatás), médiatörténet (a XIX-XXI. században létrejött információhordozó és -rögzítő 

eszközök fejlődését tekinti át), kommunikációtörténet, információtörténelem stb. A törté-

nettudomány további részterületei, a határtudományok: politika-, eszme-, társadalom-, 

gazdaság-, technika-, közigazgatás-, egyház-, nevelés és oktatás-, tudomány-, irodalom-, 

művészet- és közművelődés-történet stb. Mindegyikük más-más nézőpontból közelít a 

könyvtárak életéhez. Egyik intézményeként, másik bázisaként tekinti a könyvtárt. Sajátos 

szempont lehet az életrajzi mozzanatok, adatok kutatása, feltárása: pl. a kiemelkedő szemé-

lyiségek (tudósok, írók, művészek, politikusok stb.) könyvtári munkássága, a jeles szemé-

lyiségek mint könyvtári olvasók, a könyvtári kultúra kitűnőségei.  

A könyvtártörténet elválaszthatatlan része a könyvtár- és információtudománynak is. 

Rendszerint a könyvtárelméleti és -módszertani kutatások történeti vetületeként, históriai 

alapozásaként tekintenek rá. 

 

2.3.6 A könyvtártörténet jelentősége. A könyvtár sajátos feladataiból következik az is, 

hogy a könyvtári kultúra, az egyes gyűjtemények, a könyvtárakban zajló munkafolyamat, a 

jeles könyvtárosok életútjának történeti vizsgálata, tudományos igényű feltárása hozzájárul 

a társadalmi-kulturális mozgás, fejlődés, a nemzeti múlt, a nemzeti művelődés folyamatá-

nak (és egy adott hely történetének) alaposabb, mélyrehatóbb megismeréséhez is. A 
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könyvtártörténet művelése, a históriai információk elsajátítása tudatosabbá, célszerűbbé 

teheti a mai szakmai feladatok megoldását, hozzásegíthet a hatékonyabb módszerek ki-

munkálásához, növelheti a szakma és az egyes könyvtárosok önbizalmát, mélyítheti a 

szakma önismeretét. 

 

2.3.7 A könyvtárak históriai fejlődésének meghatározó jellegzetességei. 

a) A társadalmi meghatározottság. A könyvtárak léte, lehetőségeik köre a mindenkori 

gazdasági, politikai, technikai, kulturális feltételektől, eszmei áramlatoktól függ. A társa-

dalmi szükségletek jelölik ki a cél- és funkciórendszert, a kapcsolódási pontokat, a könyv-

tári gyűjtemények jellegét és határait. A könyvtárak csakis akkor láthatják el feladatukat, a 

tudáskincs őrzését és kamatoztatását, az információk közvetítését, ha valóban beilleszked-

nek a társadalomba, eleget tesznek az elvárásoknak. Ugyanakkor jól érzékelhető a könyv-

tári szolgáltatások visszahatása a társadalom különböző szektoraira, mindenekelőtt a kultú-

ra egészére és az emberek művelődésére, legtágabban az ismeretközvetítés és -elsajátítás 

folyamatára. A társadalom és a könyvtárak, az írásbeliség fejlődése lényegében együtt 

halad, a különböző társadalmi rendszerek írás-, könyv- és könyvtárkultúrája szükségkép-

pen különbözik, olykor alapvetően, olykor kisebb mértékben. 

b) A történeti jelleg. A könyvtár különböző oldalai, elemei (köztük a tárolt dokumen-

tumok), egymáshoz és a társadalomhoz fűződő viszonya a történelem folyamán erősen, 

olykor gyökeresen változott, bővült; ezen a területen is észlelhető az integrálódás és a dif-

ferenciálódás kettőssége. Napjainkban ennek számtalan jele mutatkozik az infokommuni-

kációs technológia kibontakozásával. Az időbeli egymásutánisággal függ össze a periodi-

záció problémája. A szakaszolás megkerülhetetlen, mivel valóban vannak érdemi, tartalmi 

eltérések az egyes időszakok között. Gyakori az átfedés is, és komoly nehézséget okoz, 

számos bizonytalanság forrása, hogy éppen melyik objektív tényezőt vesszük alapul a ha-

tárok meghúzásánál. Eléggé hagyományos az ún. köztörténeti periódusokhoz való igazo-

dás, ám két dolog nyilvánvaló: az egyik, hogy a köztörténeti (különösen a politikatörténeti) 

és a könyvtártörténeti korszak- és szakaszhatárok nem mindig (inkább csak ritkán) esnek 

egybe; a másik, hogy a szokásos kronológiai tagolás az Európa-centrikus látóképből ered. 

Ezért van létjogosultsága másfajta elgondolásoknak is. 

c) A folytonosság és megszakítottság. A történelmi folyamatban az új mindig a megelő-

ző szakasz alapzatán szerveződik, kisebb-nagyobb hányadban magában foglalja a korábbi 

elemeket is. Más oldalról közelítve: a kultúrában, a könyvtárak fejlődésében is egyszerre 

van jelen a változás és a folyamatosság. A könyvtár egyszerre a hagyomány és a megújulás 

műhelye. A folytonosság fontos elemeként emelendő ki: a tudás rögzítése lehetővé tette 

annak megőrzését, a könyvtárak léte pedig azt, hogy az újabb és újabb nemzedékek elsajá-

títsák, sőt új ismeretekkel gazdagítsák. 

d) A földrajzi tagolódás. Egyenesen következik a társadalmi mozgás, az emberi élet 

térbeli megoszlásából. A széles körben elfogadott felfogás alapvetően három szintet külö-

nít el: egyetemes, nemzeti (vagy országos) és helyi (lokális); természetesen vannak közbe-

eső fokozatok is (pl. kontinentális, regionális). A történettudományi kutatásban, így a 

könyvtártörténetben szintén ezeket a nézőpontokat szokás alkalmazni. A tapasztalatok és a 

tények arra utalnak, hogy a mozgástendencia ezen a területen is az egyetemes jelleg (a 

globalizálódás) felé halad, ugyanakkor várhatóan a nemzeti és a helyi sajátosságok, tartal-

mak is fennmaradhatnak. 
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e) Az egyetemességre törekvés. A könyvtári kultúra kezdetétől mindmáig észlelhető 

ismertetőjel. Korán feltűnt az a cél, hogy összegyűjtsék az „egész földön”, a „világon” 

elszórt ismereteket. Koronként és helyenként változott, mit (melyik kultúrkört) értettek a 

„világ” fogalmán, hogyan értelmezték az „egész” tartalmi körét stb., de az eszményről 

sosem mondtak le. Évezredeken át megvalósíthatatlan, ám újra-újraéledő álom maradt. 

Ma, az internet és a digitális technika jóvoltából megnőtt az esélye, hogy a régi óhaj valóra 

váljon: a könyvtárakban és a digitális adatbankokban hozzáférhetővé tehető mindaz, amit 

valaha rögzítettek, vagy legalábbis bibliográfiai ellenőrzésük kivitelezhető. 

 

2. kép  Az új alexandriai könyvtár (Biblioteca Alexandrina) 

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A könyvtár a művelődés egyik alapintézménye. Elsődleges társadalmi funkciója az in-

formációk és az őket hordozó dokumentumok, másként a műveltségi javak felhalmozása 

(gyűjtése, őrzése) és rendszerezése, hozzáférhetővé tétele. Szorosan kapcsolódik hozzá a 

közvetítés és a befogadás (elsajátítás), továbbá az alkotás (az új információk előállításá-

nak) és az irányítás mozzanata is. Az alkalmazás révén kapcsolatot teremt a művelődés és 

a társadalmi-gazdasági mozgás egyéb szektorai (termelés, forgalmazás, állami vezetés stb.) 

között. A könyvtári tevékenység az emberi élet minden területét érinti, ezért a történettu-

domány valamennyi ágazata foglalkozik a múltjával. A könyvtár- és információtudomá-

nyon belül a könyvtártörténet a kutatás történeti vetületének tekinthető. A könyvtártörténet 

tárgyának háromféle értelmezésével találkozunk: egy-egy könyvtári gyűjtemény múltja, a 

könyvtári kultúra fejlődése, a könyvtárakban őrzött dokumentumok története. A művelő-

déstörténet könyvtári vonatkozásai II. című tantárgy az első és a második szempontot ér-

vényesíti. A könyvtártörténeti kutatás és oktatás jelentősége kettős: egyrészt hozzájárul az 
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emberiség (a nemzet, egy hely) múltjának alaposabb megismeréséhez, másrészt segíti a 

könyvtárszakmai problémák megoldását és előmozdítja a szakmai hivatástudat, önbecsülés 

kialakulását, elmélyülését. 

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Vázolja a művelődés fogalmi rendszerét és helyezze el abban a könyvtárt! 

2. Említse meg a könyvtártörténet tárgyának három értelmezését és kapcsolódá-

sát a társadalomtudományokhoz! 
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3. AZ ÓKORI KÖNYVTÁRAK 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

Megismertetni a hallgatókat a könyvtárak létrejöttének okaival, az ún. ókori Kelet fo-

lyam menti kultúrái, vagyis Mezopotámia és Elő-Ázsia, Egyiptom, Kína és India fontosabb 

könyvtáraival, a görög városállamok és a hellenisztikus birodalmak könyvtári kultúrájával, 

továbbá a római birodalom könyvtárainak jellegzetes vonásaival. 

3.2 TARTALOM 

A könyvtárak keletkezése. A mezopotámiai és elő-ázsiai agyagtábla könyvtárak, külö-

nös tekintettel az eblai és a ninivei királyi gyűjteményre. Az egyiptomi könyvtárak fenn-

maradt emlékei. A kínai táblakönyvtárak. Az indiai könyvtárak megkésettsége. A görög 

városállamok és a hellenisztikus birodalmak könyvtárai, az alexandriai könyvtár. A római 

birodalom könyvtárai. 

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

3.3.1 A könyvtárak keletkezése. A könyvtárak kialakulása az írásbeliség (az írás, a 

könyv) létrejöttének és elterjedésének egyenes következménye, sajátosságaik kibontakozá-

sa együtt haladt a folyam menti kultúrák, az ún. ókori keleti államok fejlődésével. Ezeken a 

területeken ismerték fel először, hogy a múlandóság legyőzésének egyik hatékony fegyve-

re az írásbeli dokumentumok megőrzése, rendszerezése. Az e célra szerveződött első gyűj-

temények a mai értelemben vett levéltári (irattári) és könyvtári funkciót egyaránt ellátták. 

Hármas szükséglet szülte őket: a gazdasági, az államigazgatási és a vallási-művelődési. 

Tehát a könyvtár a gazdasági, kulturális, politikai fejlődés adott fokán jelent meg. Hogy 

mikor és hogyan, ez a múlt homályába vész. A régészeti leletek tanúsága szerint először 

könyvtárak valószínűleg az uralkodók udvarában vagy/és a templomok mellett létesültek, 

majd innen terjedt el a szokás a magánemberek körében. A szerény forrásadatok tehát arra 

utalnak, hogy a korai, kezdeti szakaszban némi időeltolódással kialakult a könyvtárak két 

alapvető fajtája, a köz- (vagy közösségi) és a magánkönyvtár. A két alapfunkció is kibon-

takozott: a gyűjtemény használatát biztosítani a jelen, a dokumentumokat megőrizni a jövő 

számára. Mindkét esetben az évezredek folyamán rengeteg variáns jött létre, illetve a meg-

oldás módozatai is sokat változtak. Örök tanulság az is, hogy a dokumentum-állomány 

lényegében az emberiség emlékezete, a könyvtár a könyv (a dokumentum) és az olvasó (a 

használó) találkozóhelye (közvetlenül vagy közvetve), legyen szó akár köz-, akár magán-

gyűjteményről. A könyvtárak feladatai közé tartozott a dokumentumok előállítása is; ami 

aztán a kéziratosság korában mindvégig jellemző vonásuk maradt. Már a legrégebbi irat-

gyűjteményekben (a könnyebbség kedvéért nevezzük könyvtáraknak) is volt katalógusuk, 

vagy legalábbis valamiféle nyilvántartási, visszakeresési rendszer. 

 

3.3.2 A mezopotámiai és elő-ázsiai agyagtábla könyvtárak. Közöttük kiemelkedő jelen-

tőségű az eblai (észak-szíriai) királyi gyűjtemény, amely az első ismert levéltár-könyvtár 

volt (kb. Kr. e. 2500–1600 között), de mérete és rendezettsége alapján feltételezhető, hogy 

megelőzte egy ma még ismeretlen fejlődési folyamat. A leghíresebb és legnagyobb az asz-
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szír birodalom fővárosában, Ninivében létrehozott királyi könyvtár. A Kr. e. VII. század 

derekán uralkodó Assur-bán-apli birodalma egész területéről összegyűjtette az ékírásos 

emlékeket, a mezopotámiai gondolkodás, tudományosság és irodalom termékeit. Ez volt az 

első kísérlet az ún. világkönyvtár eszmény megvalósítására, vagyis az egyetemességre 

(teljességre) törekvés gondolata itt vetődött fel először, és azóta végigvonul a könyvtári 

kultúra történetén. A térségben fennmaradt emlékek királyi (palotai), templomi (olykor a 

szentélyekhez kapcsolódó írnok-iskolai) és magángyűjtemények létére utalnak. Közös 

jellemzőjük, hogy agyagtábla dokumentumokat őriztek, külön épületben vagy elkülönített 

helyiségekben. A táblákat agyagpadokon vagy fapolcokon, nádkosárban, faládákban vagy 

agyagkorsókban tárolták, a keresést ovális agyagtáblácskák segítették. Az azonos témájú 

műveket sorozatokba állították; néhol kezdetleges katalógus is készült. 

 

3.3.3 Az ókori Egyiptom könyvtárai. Az első ismert adat Kr. e. 2500 tájáról származik. 

Mivel a könyv anyaga és alakja az idők viszontagságainak sokkal inkább kitett papiruszte-

kercs, e térségből a tárgyi emlékek, bizonyítékok száma szembeötlően csekély. Sokféle 

könyvtártípus szerveződött: a fáraó udvarában, az állami hivatalokban, intézményekben, az 

előkelők, magas rangú hivatalnokok házaiban, a templomokban. A templomi gyűjtemé-

nyek az intézményhez szorosan kapcsolódó írnokiskolák szükségleteit is kielégítették, 

tehát a szentély, az iskola és a tekercsgyűjtemény szerves egységet képezett. A szentélyek 

könyvtárait papok, a világiakat írnokok kezelték. A legismertebb egyiptomi könyvtár már a 

hellenisztikus korban épült, Kr. e. 237-től, Edfuban. Noha a tekercsek azóta eltűntek, az 

épületet régészetileg alaposan feltárták. A központi helyiség falán ma is látható a szent 

könyvek falba vésett jegyzéke, katalógusa; eszerint az állományt téma szerinti rendben 

tárolták. Az itteni tekercseket fülkés kiképzésű falakon helyezték el (ez lehetett az ún. ké-

zikönyvtári rész), a többit a csatlakozó raktárakban őrizték faládákban. 

 

3.3.4 Az ókori Kína és India könyvtárai. Kínában a nyomok szintén koraiak, de jó ideig 

elsősorban vallási és közigazgatási iratokat őriztek. Amikor a Kr. e. 1. évezredben fellen-

dült a tudományos és filozófiai gondolkodás, megindult az ősi hagyományok rögzítése és 

kommentálása, elterjedt a buddhizmus, irodalmi alkotások sora született, már olyan gyűj-

temények is léteztek, amelyekben a könyvanyag jelentős volt (bambusz- és selyemköny-

vek). A birodalomalapító Qin Si Hungdi császár Kr. e. 213-ban a korábbi korok filozófiai 

és történelmi könyvei és a költészeti alkotásai elégetésével késleltette a fejlődést. Az utána 

hatalomra került Han dinasztia uralkodói viszont a Kr. e. 3. évezred kezdetéig visszanyúló-

an kívánták összegyűjtetni és időrendbe állítatni a szellemi örökséget. Kibővítették a csá-

szári könyvtárt, és számos kormányzati, iskolai, buddhista kolostori gyűjtemény alapítását 

finanszírozták vagy ösztönözték. Császári rendelet írta elő a dokumentumok szisztemati-

kus feltárását, katalogizálását. A császári és kormányzati, valamint az iskolai könyvtárak 

hivatalos, állami intézmények voltak, a Könyvtári Hivatal központi irányításával. A csá-

szári könyvtár léte a későbbi évszázadokban is folytonos volt (egészen a monarchia fennál-

lásáig).  

Az indiai könyv- és könyvtári kultúra történetéről nagyon kevés egykorú, értékelhető 

forrásemlék maradt fenn, aminek döntő oka a hindu civilizáció sokáig meghatározó verbá-

lis (szóbeli) jellege és a pálmalevél-könyv sérülékenysége, de óriási pusztítást végeztek az 

iszlám hódítók is. Feltételezhető, hogy a Kr. e. 2-1. évezred fordulóján már voltak iratgyűj-

temények néhány városban, főként az uralkodók (a rádzsák) udvaraiban, és valószínűleg a 
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szentélyekben. A Kr. u. 3. században már szép számmal létesültek önálló könyvtárak is, 

főként a szanszkrit irodalom számára. 

 

3.3.5 Az ókori görög könyvtárak. A legendaszerű tudósításokból arra következethetünk, 

hogy az első könyvtárak a görög városállamokban a Kr. e. 6. században jöttek létre, a 

türannoszok udvaraiban. Valószínűleg a Kósz szigetén 5. században létrehozott híres or-

vos-iskolában is volt valamiféle könyvgyűjtemény. A könyvtári kultúra megkésettsége itt 

is összefügg a szóbeliség uralmával. A Kr. e. 5-4. század fordulójától már egyre több ma-

gánkönyvtár szerveződött, elsősorban az írók, tudósok tulajdonában. A Kr. e. 4. században 

a filozófiai iskolákhoz (pl. Platón Akadémiájához) kapcsolódóan immár tudományos gyűj-

temények szerveződtek. Arisztotelész minden akkor létező tudományág irodalmát gyűjtöt-

te, és a tekercseket az általa Kr. e. 334-ben alapított peripatetikus főiskola rendelkezésére 

bocsátotta; ilyenformán a világ első ismert főiskolai könyvtára. Másként szólva: egyszerre 

magán- és nyilvános könyvtár. 

 

3.3.6 A hellenisztikus birodalmak könyvtárai, az alexandriai könyvtár. Nagy Sándor 

hódításai nyomán a görög kultúra világkultúrává szélesedett, a hellenisztikus birodalmak-

ban számottevően megnövekedett a könyvtárak tudományos szerepe. Az egyik utódállam, 

Egyiptom első uralkodói, I. és II. Ptolemaiosz a Kr. e. 4-3. század fordulóján alapították 

Alexandriában a phaleróni Démétriosz görög filozófus által megszervezett Muszeion (mú-

zsák csarnoka) nevű, a kincstárból fenntartott királyi, állami komplex tudományos intéz-

ményt. Az ebben létrehozott ún. Nagy Könyvtár volt az antik (görög-római) világ legjelen-

tősebb és leghíresebb könyvtára, bár semmi sem maradt meg belőle, csak a korabeli írók 

munkáiból ismert. A Ptolemaioszok gigászi célt tűztek ki elé: összegyűjteni az egész görög 

irodalmat, a hellén szellem minden írott termékét. Másként fogalmazva: összegyűjteni az 

emberi tudás teljességét, hogy a könyvtár az akkori világ emlékezete legyen. Hatalmas 

összegeket áldoztak a gyarapításra és az eszközökben sem válogattak: hozzáértő írástudó-

kat, beszerző „ügynököket” küldtek az idegen városokba; lefoglaltatták az alexandriai ki-

kötőben horgonyzó hajók könyvrakományát és a másolatot adták vissza (voltak időszakok, 

amikor a hajóktól könyvvámot követeltek); a kölcsönkért mintapéldányokat gyakran nem 

küldték vissza; a könyvtárban serény másoló tevékenység is folyt.  

Ilyen szándékkal és ilyen módszerekkel viszonylag hamar nagy mennyiségű anyag 

gyűlt össze: már a 3. század derekán csaknem félmilliósra becsülték az állományt, kétszáz 

évvel később pedig 700 000 tekercset emlegettek. Óriási szám ez, bár voltak többes példá-

nyok és egy-egy mű rendszerint több tekercsen fért el. A könyvtárban szöveggondozás is 

folyt: a tudósok filológiai aprólékossággal állapították meg a helyes szöveget, olykor a 

szerzőt is; ha kellett elvégezték az indokolt rekonstrukciót, átírásokat. Meghatározták a mű 

terjedelmét és beosztását; a papirusztekercs egységesítése elsősorban ebből az igényből 

fakadt. A hellén világban (ahol görögül olvastak) az alexandriai változatokat fogadták el 

hitelesnek; elég gyakran manapság is ezek képezik a szövegkiadások alapját. A fontos 

szerzők nyelvileg kijavított, pontos, rendszerint kommentárokkal ellátott szövegeit forgal-

mazták is. A könyvkereskedés és a kéziratok cseréje egyébként, akárcsak a papiruszgyár-

tás, állami monopólium volt. A könyvtárban számos tudós dolgozott vezetőként, munka-

társként; a tudós könyvtáros több mint kétezer évig élt eszménye ide vezethető vissza.  

Művelődéstörténeti szempontból kiemelendő Kallimakhosz tevékenysége. Költő, 

grammatikus, történetíró és természetbúvár, rendkívül termékeny szerző. A Muszeion 
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könyvtárát kb. Kr. e. 260–240 között igazgatta. Főműve az állomány katalógusa. Százhúsz 

könyvből (azaz tekercsből) állt, kb. kétszázezer tekercset vett nyilvántartásba. Szerkezete a 

gyűjtemény felállításának szisztematikus voltát tükrözte. Két szintre tagolódott: az egyik (a 

felső) az írók csoportosítása, ez adta a felosztás vázát, keretét; a másik az egyes fejezeteken 

belüli szerzői betűrend. Kallimakhosz a könyvtár anyagát két fő részre bontotta: költők és 

prózaírók. Mindkettőben hat-hat csoportot alakított ki: epikusok, elégikusok, szatirikusok, 

lírikusok, tragédiaírók, komédiaírók; illetve történetírók, szónokok, filozófusok, orvosok, 

természettudósok, vegyes (itt voltak a szakácskönyvek is „vacsorázó írók” alcímmel). A 

szerzői névhez rövid életrajzot illesztett, továbbá jellemezte az egyes írások eredetiségét, 

és mivel a cím ritkán volt egyértelmű, mindig hozzáfűzte a mű első sorát, továbbá közölte, 

hány sorból áll a mű. A katalógus egyúttal a görög irodalom bibliográfiája is, életrajzi 

jegyzetei révén pedig őse az irodalom- és tudománytörténetnek.  

A Muszeion és az ún. Nagy Könyvtár épületkomplexuma később totálisan elpusztult. 

Valószínűleg a királyi palota-együttes része volt. A leghitelesebbnek látszó elképzelés 

szerint a könyvtár tíz csarnokból, díszteremből és számos kis teremből állt, márványfolyo-

só kötötte össze, továbbá sztoa (oszlopcsarnok) vette körül őket. A falak mentén ember-

magasságú kétszárnyú szekrényekben őrizték az állományt; rajtuk a fatábla, a pinax, arra 

rögzítve a tárolt tekercsek címjegyzéke. Rombusz alakú polcokon tárolták a tekercseket, 

többnyire égetett és festett majolika-vödrökben (capsák). Ha a mű csak egyetlen tekercsből 

állt, tokban tartották. A papirusztekercseket a könnyebb eligazodás érdekében címkézték: a 

farudacska felső végére egy, a mű címét és helyrajzi jelzetét feltüntető és kilógó szeletkét 

(szüllibosz, latinul: titulus) ragasztottak vagy kötöttek. A csarnokokban (vagyis a raktárak-

ban) és a hozzájuk kapcsolódó kis termekben középen asztalok voltak, az olvasók ezeken 

dolgozhattak (másolhattak, kivonatolhattak).  

A hellenisztikus könyvtárban a díszterem reprezentációs, ünnepi célokat szolgált és elő-

adásokat, vitákat tartottak itt. Hírneves írók, olykor a védő istenség szobrai ékesítették, a 

szekrények tetején fejszobrok, ún. hermák, talapzatukon a szerző neve és néha valamely 

tőle vett idézet. A széles oszlopcsarnok, a sztoa volt a korabeli „olvasóterem”, ugyanis a 

görögök (mint később a rómaiak) járkálva, gesztikulálva, fennhangon olvastak.  

Kr. e. 47-ben, Julius Caesar hadjárata során a könyvtár egy tűzvészben súlyos vesztesé-

geket szenvedett, de Marcus Antonius római hadvezér Kleopátra királynőnek ajándékozta 

a pergamoni könyvtár kétszázezer tekercsét, hogy pótolja a hiányt. A kutatóbázis és a 

könyvtár a római korban már csak halvány visszfénye korábbi önmagának, bár híre válto-

zatlanul nagy. Közben megnőtt a második, kisebb alexandriai közgyűjtemény, a Szarapisz 

szentély mellett emelt Szarapeion Könyvtár szerepe. Eleinte a Nagy Könyvtár másodpél-

dányait helyezték el itt, majd a római korban a görögön kívül a héber és latin nyelvű iro-

dalmat is őrizték, mégpedig külön osztályokban.  

Az alexandriai könyvtárak további sorsa a keresztény császárok ellenérzése folytán a 

fokozatos hanyatlás és végül a megsemmisülés. Az utolsó adat Kr. u. 391-ből való: I. 

(vagy Nagy) Theodosius – aki újra államvallássá tette a kereszténységet – végleg bezáratta 

a Muszeiont és a Nagy Könyvtárat, és engedélyezte a Szarapeion lebontását. 

A pergamoni királyok (I. Attalosz és fia, II. Eumenész) a Kr. e. 3–2. század fordulóján 

alexandriai mintára és annak vetélytársaként (a hellenizmus másik szellemi központjaként) 

hozták létre a királyi (állami) könyvtárt. Egy templom mellett építették fel és a főiskolának 

is rendelkezésére állt. Amikor a város a rómaiak uralma alá került, az állomány kb. két-

százezer tekercset számlálhatott. A pergamoniak új íróanyagot vezettek be, tehát a doku-
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mentumok nagyobbik hányada bőrhártya (diphtera), azaz bőrtekercs volt. A pergamoni az 

egyetlen hellenisztikus könyvtár, amelynek régészeti feltárása megtörtént (1878); a régé-

szek ugyanazokat a helyiségeket találták, amelyeket az alexandriai Nagy Könyvtárról szól-

va említettünk. 

Szegényes adatokkal rendelkezünk a többi uralkodói könyvtárról (a szíriai Antiokheia, 

a macedón Pella stb.). Néhány szórványinformáció jelzi, hogy a gümnaszionokban iskolai 

könyvtárak is léteztek. 

 

3. kép Alexandriai könyvtár [rekonstrukciós rajz] 

3.3.7 A római birodalom könyvtárai. A római könyvtárügy a hellenizmus hatására ala-

kult ki, meglehetősen későn, a Kr. e. 2. század derekától. A hellén földet meghódító római 

hadvezérek a hadizsákmányként magukkal hozott könyvekből hozták létre az első könyv-

tárakat. Majd a gazdag és magasabb tisztségeket betöltő rómaiak, valamint a tehetősebb 

írók, tudósok is követték e példát. 

Julius Caesar elgondolásai szerint Kr. e. 39-ben a birodalom fővárosában Asinius Pollio 

consul megalapította az első állami nyilvános könyvtárt, miáltal új, sajátos vonással gazda-

godott a római könyvtári kultúra. A magángyűjtemények mintáját követve különválasztot-

ták a görög és latin nyelvű műveket. Ez a két kultúra találkozását és különállását jelképezi. 

Augustus császár két könyvtárt létesített. Utódai közül jó néhányan szintén építtettek 

könyvtárakat, részint templommal, részint gyűléstérrel, részint közfürdőkkel összekapcsol-
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va, azaz mindig ott, ahol sokan megfordultak, ahol a használók könnyen megközelíthették. 

A császári gyűjteményeket egy tudományosan felkészült tisztviselő, a praefectus vezette. 

A személyzet a rabszolgák (többnyire görögök) és/vagy libertinusok (felszabadított rab-

szolgák) soraiból került ki; a számuk olyan magas volt, hogy külön orvost bíztak meg az 

ellátásukkal. Ha a könyvtár valamely templom épületei között volt, a papok is kezelhették 

a tekercseket. A források szerint a Kr. u. 4. század elején Rómában huszonnyolc nyilvános 

könyvtár működött, némelyikük valószínűleg kölcsönzött is. Tevékenységüket egy maga-

sabb rangú hivatalnok, a procurator bibliothecae irányította. Ekkor már az itáliai városok-

ban és a provinciákban is voltak állami (császári) nyilvános könyvtárak. A római polgár-

joggal rendelkezők előtt (a nők előtt is) mindig nyitva álltak. Állományukban a világi 

tartalom kapott hangsúlyt, a tudomány és az irodalom széles körét felölelték. A könyvtári 

kultúra mérete és összetettsége folytán szükségszerűen felvetett olyan kérdéseket, ame-

lyekre elméleti választ próbáltak keresni. A hivatali rendelkezések, szolgálati útmutatók 

pedig hozzájárultak a majdan hosszú ideig használt latin szakterminológia kialakulásához. 

A nyilvános könyvtárak külső képének a birodalom nagyságát kellett demonstrálni. Az 

épületek vagy a helyiségek reprezentatívak, az oszlopokat és a padlót márványból készítet-

ték. Mindenütt ott volt az istenség szobra, hellenisztikus mintára a tudósok és írók mell-

szobrai, hermái vagy domborműves arcképei díszítették a nagytermet. A tárolás a görög 

példákat követte. A későbbi katalógusok előfutárai a leltárak (inventárok). 

A római birodalom területén szerveződtek az első keresztény könyvtárak: már az apos-

tolok (főleg Pál) is használtak tekercseket, néhány egyházatyának értékes gyűjteménye 

volt, Caesarea könyvtárában megrendelésre másolták a Bibliát. A keresztény irodalom 

növekedésével minden gyülekezethez csatoltak könyvtárt. Akkori nevük: bibliotheca 

sacrae vagy christianae. Így különböztették meg saját gyűjteményeiket a tartalmilag, szem-

léletileg egyébként is merőben eltérő pogány könyvtáraktól. A nyugati kereszténység első 

számottevő gyűjteménye Rómában keletkezett (Kr. u. 3. sz.); ez lehetett a majdani, a 4. 

század végén létrejött pápai levéltár és könyvtár alapja. 
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4. kép Bibliotheca Ulpia (Traianus Könyvtár) alaprajza 
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3.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az ún. ókori Kelet államaiban az iratgyűjtemények sokáig kettős funkciót töltöttek be 

levéltárit és könyvtárit. Keletkezésük három tényező (gazdasági, állami adminisztráció, 

vallás-művelődési) együttes hatásával magyarázható. Először valószínűleg az uralkodói 

palotákban és a templomokban jöttek létre. A mezopotámiai agyagtábla gyűjtemények 

közül jelentőségében kiemelkedik az első ismert könyvtár, az eblai, valamint a ninivei, 

amely az egyetemességre törekvés megvalósításának első kísérlete. Egyiptom könyvtárai 

papirusztekercseket őriztek, ennélfogva kevés emlék maradt ránk. Régészetileg feltárt az 

edfui templomi könyvtár épülete. Kínában a császárkorban alakult ki számottevő könyvtári 

kultúra, és hasonló megkésettség jellemzi az indiai civilizáció könyvtárait is. 

Az antik világból külön figyelmet érdemel a klasszikus görög művelődés magas szín-

vonalának és a könyvtári kultúra viszonylagos fejletlenségének ellentmondása, továbbá a 

hellenisztikus birodalmak kulturális asszimilációs törekvése és versengése. Az alexandriai 

könyvtár nemcsak nagy méretével (ez az ún. világkönyvtár-eszmény második ismert kísér-

lete), hanem rendezettségével, az első bibliográfiaként és irodalomtörténetként is számon 

tartott, rendkívül magas forrásértékű katalógusával is kitűnt. Az alexandriai könyvtár híre a 

későbbi korokban is fennmaradt, neve mindmáig jelképes erőt képvisel, mintegy a könyv-

tár-eszmény megtestesítője.  

A közelmúltban, 2002 áprilisában nemzetközi összefogással, az UNESCO oltalma alatt 

megnyílt az új Bibliotheca Alexandrina, amely a hajdani könyvtár örökségét igyekszik 

ébren tartani. Pergamon könyvtárának neve a nagyobb mennyiségben először itt alkalma-

zott bőr íróanyag (később latin kifejezéssel: pergamen) megnevezésében maradt fenn.  

A római könyvtárügyből az állami (császári) nyilvános könyvtár öröksége bizonyult 

maradandónak. Az első keresztény gyűjtemények megjelenése szintén egy máig tartó fo-

lyamatot kezdetét jelenti.  

A görög-római és keresztény kultúrkörben, így nálunk is a könyvtár megnevezésére egy 

görög eredetű szóösszetétel szolgál: a büblosz, büblion (= könyv) és a théké (= tartó) sza-

vakból származik a bübliothéké (= könyvtár) kifejezés. Ebből lett a latin bibliotheca, amely 

átkerült a magyarba is, tükörfordításban, bibliotéka formájában. 

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent az ókori mezopotámiai és egyiptomi könyvtárak kettős, levéltári-

könyvtári funkciója? 

2. Mivel magyarázható, hogy a római birodalom könyvtáraiban latin és görög 

nyelvű könyveket őriztek? 
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4. A KÖZÉPKORI KÖNYVTÁRAK 

4.1 CÉLKITŰZÉS 

Bemutatni a bizánci, az arab (iszlám) és a római keresztény kultúrkör könyvtári gyűj-

teményeinek sajátosságait, kiemelten a nyugat-európai kolostori, egyházi, továbbá az egye-

temi és más világi könyvtárak jellemzőit, a reneszánsz könyvtári kultúra és néhány jelentő-

sebb humanista gyűjtemény értékeit. 

4.2 TARTALOM 

Az antik kultúra öröksége. A bizánci birodalom könyvtárai. Az arab (iszlám) könyvtá-

rak. A kolostori-egyházi könyvtárak Nyugat-Európában. A világi könyvtárügy kezdetei 

Nyugat-Európában. A reneszánsz könyvtári kultúra jellemzői. A jelentősebb humanista 

gyűjtemények Itáliában és más európai országokban. 

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

4.3.1 Az antik kultúra öröksége. A görög-római kultúra és a római birodalom örökségét 

a Földközi-tenger térségében három európai kultúrkör éltette tovább: egyenes ágon a bi-

zánci (a keleti keresztény); a görög és a keleti művelődés számos elemét (főként a termé-

szettudományi és filozófiai műveltséget) átörökítő, a nyugat-ázsiai, az észak-afrikai és a 

hispániai területeken jelentkező arab (iszlám); és végül a római keresztény vagy nyugat-

európai. 

 

4.3.2 A bizánci birodalom könyvtárai. A Konstantinápolyban (Bizáncban) II. Constan-

tinosz által Kr. u. 356-ban alapított, a régi római bibliotékák mintáját követő, latin és görög 

osztályra tagolódó, Valens császár rendeletével szervezetileg is rendezett császári könyvtár 

fokozatos funkcióbővüléssel (filozófia, keresztény teológia, jogi művek stb.) már az első 

évszázadban jelentős gyűjteménnyé nőtt. Egyebek között a VI. században alapját képezte a 

római jog Jusztinianos császár által kezdeményezett kodifikációjának (rendszerbe foglalá-

sának). A teológiai-ideológiai indíttatású képromboló mozgalom (VIII–IX. század) renge-

teg kárt okozott, ám ennek visszaszorítása után Phótiosz pátriárka, a kiváló tudós újjászer-

vezte a könyvtárt, amely a keresztes hadjáratig egyenletesen fejlődött. A Latin császárság 

időszakában (1204–1261) az ideiglenes fővárosban, Niceában (Nicaea) új könyvtárt állítot-

tak fel. A bizánci császári gyűjtemény ezután még egyszer újjáéledt, de az oszmán–török 

hódítás 1453-ban végleg elpusztította. A császári gyűjtemény mellett a provinciákban egy 

ideig még létező állami nyilvános, a főiskolai, a kolostori (főleg a Sztudiosz) és a patriar-

chátusi könyvtárak érdemelnek figyelmet. Bizánci hatásra, a keleti (vagy ortodox) keresz-

ténység felvétele után keletkeztek orosz földön is az első egyházi könyvtárak. 

 

4.3.3 Az arab (iszlám) könyvtárak. Az iszlám egyetemes művelődéstörténeti jelentősége 

a görög, római és a keleti (kínai, indiai, perzsa, egyiptomi, kopt, zsidó), valamint az orto-

dox keresztény irodalom, műveltség befogadása, átörökítése és közvetítése Európába. Az 

arab kalifák könyvtárainak hatalmas állományuk és nyilvános voltuk kölcsönöz egyedi 

vonásokat. A VIII. század végén a bagdadi Abbaszida dinasztiához tartozó Harún al-Rasid 
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kalifa bizánci mintára szervezte meg könyvtárát, fia, Al-Mamún még szorgalmasabban 

gyarapította azt. Később, a X–XI. században a Fatamidák révén Kairó vált az iszlám 

könyvtári kultúra új központjává. Az első évezred végén létesített iszlám főiskola (Al-

Azhar) könyvtára mindmáig a legrégibb a maga nemében. Az iszlám műveltség a Pireneusi 

félszigeten, Andalúziában érte el csúcspontját, az Omajjád-dinasztia fénykorában. A leg-

nagyobb könyvtár (mintegy négyszázezer arab kódex) Córdobában, II. Hakim (al-Hakám) 

kalifa udvarában működött (961–976). A kalifa ösztönözte a tudósokat, hogy gyűjtsék 

egybe a világban szétszórtan meglevő ismereteket. A córdobai udvari könyvtár szétszóró-

dását követően Toledo tűnt ki gazdagságával a könyvtárügy területén; ez volt a központ, 

ahol az arab irodalmat az európai nyelvekre lefordították. A mecsetekben és a Korán isko-

lákban szintén voltak könyvtárak, az andalúz városokban az előkelők házaiban is. Az isz-

lám könyvtárakban terjedt el először a papír mint információhordozó anyag (ötven lapos 

kódexeket írtak).  

 

4.3.4 A kolostori-egyházi könyvtárak Nyugat-Európában. A nyugat-európai országok 

könyvtáraiban több évszázadon át az egyházi jelleg dominált, a pápai, püspöki (székesegy-

házi) és a kolostori könyvtárak lényegében az ókori keresztény előzmények (bibliotheca 

sacrae) folytatói. A pápai könyvtár Rómában működött, de a pápák avignoni fogsága ide-

jén (XIV. század) a francia városban. A veronai püspöki gyűjtemény (a VI. századtól) a 

világ legrégebbi, ma is fennálló könyvtára. A VII. század elején szenvedélyes könyvgyűjtő 

Isidorus sevillai püspök könyvtártörténeti ismereteit írásba is foglalta.  

A római keresztény kultúrkör bibliotékái között hosszú ideig (a XII–XIII. századig) 

csaknem kizárólagos szerepet kaptak a kolostori könyvtárak. Kiemelkedő állomás 

Cassiodorus előkelő római polgár 540 táján alapított Vivarium nevű kolostorának pár évti-

zedes példaadó tevékenysége; az alapító kötelezte a szerzeteseket, hogy idejük egy részét 

az ókori irodalmi művek (pogány és keresztény szerzők) másolásával töltsék, a válogatást 

ő maga végezte, vezérfonalat is írt a másolóknak. Halála után szétszóródott könyvtára sok-

felé mintául szolgált.  

A nyugat-európai országokat és Itáliát hamarosan behálózó kolostorok (Canterbury, 

York, Luxeuil, Bobbio, Fulda, Sankt Gallen, Monte Casino, Regensburg stb.) csekély ál-

lományának törzsanyagát a Biblia és magyarázatai, a szentek életrajzai, az egyházatyák 

munkái, a beszéd- és imagyűjtemények, az énekeskönyvek, liturgikus segédletek alkották, 

a világi irodalomból jóformán csak a latin szónokok alkotásait és a latin nyelvtanokat, né-

hol más pogány szerzők írásait is őrizték.  

A VIII–IX. században Nagy Károly frank császár ösztönző szerepe emelendő ki: újjá-

szervezte a meglévő kolostori, székesegyházi és káptalani iskolák rendszerét, palotai isko-

lát alapított, és mindezekhez könyvtárat is rendelt. Közvetlen munkatársát, az ún. karoling 

írásreform (a kisbetűs latin írás) megalkotóját, az angol Alkuint Toursba küldte apátnak. 

Alkuin mintaszerű kolostori bibliotékát szervezett. A könyvtárak kezelését általában egy 

átlagon felül művelt szerzetesre bízták. A kolostorokban az olvasási gyakorlat alapjában 

véve Szent Benedek (a bencés rend alapítója) szabályzata (Regulája) szerint formálódott: a 

szerzetesi közösség együtt hallgatott meg felolvasásokat, illetve a barátok egy-egy évre 

kaptak egyéni tanulmányozásra egy kódexet. A XIII–XIV. században létrehozott új szerze-

tesrendek közül főként a karthauziak (a néma barátok) és a dominikánusok (akiknek min-

den rendházban volt könyvgyűjteményük) ápolták gondosan könyvtáraikat. 
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5. kép Sankt Gallen, kolostor alaprajza (820 körül) 

4.3.5 A világi könyvtárügy kezdetei Nyugat-Európában. A katolikus egyház kulturális 

és könyvtári monopóliumának áttörése a XIII. századtól kezdődött. Ekkor jelentek meg 

vagy bontakoztak ki a világi könyvtári kultúra elemei: az egyetemi, az uralkodói és a ma-

gángyűjtemények (ezek főurak, lovagok, jómódú városi polgárok, korabeli értelmiségiek 

tulajdonában voltak). A korszak végén jó néhány német és egy-két angol városban ma-

gisztrátusi könyvtárak is voltak. Az egyetemeken (Oxford, Cambridge, Erfurt, Prága stb.), 

ahol az élet alapja a kollégium volt, az egyes kollégiumok gyűjteményeiből fejlődtek ki a 

központi könyvtárak. Példaként említhető a párizsi egyetem, ahol szintén hasonló folyamat 

ment végbe. Sorbonne, az egyetem kancellárja a XIII. század közepén alapított kollégiu-

mát tekintélyes könyvanyaggal is ellátta. Az állomány a tanárok és a diákok hagyatékaiból, 

ajándékaiból, adományaiból és másolással gyorsan gyarapodott, és idővel központi gyűj-

teményként működött. Nagy valószínűséggel itt alakult ki a kódexek elhelyezésének és 

használatának sajátos formája, a pultkönyvtár (a gyakran használt köteteket pultokra fek-

tették, és oda is láncolták, hogy mindig kéznél legyenek).  

Az első uralkodói könyvtárak egyike, II. Frigyes német-római császár számottevő gyűj-

teménye alighanem arab hatásra jött létre. A francia királyi könyvtárt IX. Lajos szintén a 

XIII. században alapította. Egyik utóda, III. (Jó) Fülöp (a XV. század közepén) már azt 

akarta, hogy az övé legyen a világ leggazdagabb és legszebb könyvtára. A feudális gyűjtők 

(főurak, lovagok) karolták fel az anyanyelvű irodalmat. Az angol kancellár és püspök, 
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Richard of Bury a XIV. század első felében Philobiblion címmel értékes művet írt a könyv 

lelkes dicséretéről. A kötet felfogható a könyvtártani szakmunkák elődjeként is. 

 

4.3.6 A reneszánsz könyvtári kultúra jellemzői. A humanizmus ideológiai bázisán kiala-

kult reneszánsz szerves folytatása a késő-középkori kultúrának, ám a reneszánsz könyvtá-

rak élete (XV–XVI. század) kiemelkedő művelődéstörténeti szerepüknél fogva külön 

tárgykörként kezelendő. A könyv ez idő tájt az érdeklődés középpontjába került. Hozzájá-

rultak ehhez a társadalmi-gazdasági változások: a feudális rendszer bomlása, az ipar, a 

kereskedelem és a hajózás fellendülése, a polgárság kialakulása, a világi jellegű kultúra 

megerősödése, a kéziratmásolás és a könyvkereskedelem felvirágzása. A bizánci biroda-

lom összeomlása után sok görög kézirat került Európába. Noha megmaradtak a középkor-

ban kialakult könyvtártípusok is, és szellemiségük alig változott, a humanista könyvgyűj-

tők – mint a reneszánsz általában – már az antik mintát követték (reneszánsz = újjászü-

letés). A gyarapítás során a görög–római irodalom felé fordultak. A gyűjtők (uralkodók, 

humanista főpapok és tudósok stb.) eszménye a nyilvánosság. Az állományépítésben a 

humanista módon értelmezett teljességre törekedtek. Az utóbbi azt jelentette, hogy minden 

akkori tudományterület alkotásait felölelték, illetve a klasszikus szerzők és a kortárs hu-

manista gondolkodók minden művét meg akarták szerezni. A középkori munkákat viszont 

csak erősen válogatva őrizték (elsősorban a patrisztikai műveket és a skolasztikus íráso-

kat). Főleg Itáliában egyre több a nemzeti nyelvű könyv. Kódexkönyvtárak, de némelyik 

tulajdonos a nyomtatott könyvet is beengedte. Jellegzetes elhelyezési mód a pultrendszer. 

A könyvtár kezelését többnyire tudósokra, jeles humanistákra bízták, tehát újjáéledt a tu-

dós könyvtáros eszménye is. A könyvtárhasználók száma a korábbiakhoz képest megnőtt 

ugyan, de a könyvtárak nyilvánossága valójában csak egyes társadalmi csoportok (főként a 

tudósok és művészek) számára jelentett tényleges hozzáférést. 

 

4.3.7 A jelentősebb humanista gyűjtemények Itáliában és más európai országokban. A 

nyilvános könyvtár eszményét Petrarca, az olasz humanizmus megalapítója fogalmazta 

meg az 1360-as években, a megvalósulásra azonban jóval később kerülhetett sor. Niccoli 

hagyatékából 1441-ben nyitották meg Firenzében az első nyilvános könyvtárat. Cosimo 

Medici, a dúsgazdag bankár gondoskodott a kódexek méltó elhelyezéséről, a dominikánu-

sok éppen újjáépülő Szent Márk (San Marco) kolostorához hozzáépítetett egy könyvtár-

termet. A Medici család magángyűjteményét Lorenzo fejlesztette jelentékeny (mintegy 

ezer kötetes) gyűjteménnyé; halála után a famíliát elűzték a városból, a könyvtár viszont 

maradt. A Medici-pápák egyike, X. Leo Rómába vitette, majd VII. Kelemen visszaszállít-

tatta, és megbízta Michelangelot egy méltó könyvtárpalota tervezésével. Végül minden 

akadály leküzdve itt, a világ egyik legszebb könyvtárépületében, az 1571-ben megnyitott 

Laurenziana termében kapott helyet a könyvtár.  

Sokat áldozott kódexeire az urbinói herceg, Federigo da Montefeltro és a többi olasz fe-

jedelem (pl. a nápolyi Aragon, a páviai Visconti és Sforza, a ferrarai Este család). A velen-

cei Marciana a görög Bessarion bíboros túlnyomórészt görög kéziratokból álló gyűjtemé-

nyéből jött létre (1468). A legnagyobb európai reneszánsz gyűjtemény a pápai vatikáni 

könyvtár volt. V. Miklós (aki már papként is jeles könyvgyűjtő és szakértő volt), majd IV. 

Sixtus jóvoltából több mint háromezer ötszáz kötetet számlált; az utóbbi rendelt először 

állandó költségvetést egy könyvtárhoz, amely a kor legkiválóbb művészei által díszített 

megfelelő helyiségeket is kapott. A felállításról és a rendről a humanista könyvtáros, Plati-



A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET KÖNYVTÁRI VONATKOZÁSAI II. 

33 

na gondoskodott. A reneszánsz könyvtári kultúra itáliai hatásra terjedt el Franciaországban 

(az uralkodói udvarban és a főuraknál), Angliában (Humphrey of Gloucester herceg), Len-

gyelországban (Kázmér király), Magyarországon és elsősorban német földön (kiemelhető 

Nicolaus Cusanus bíboros tevékenysége és Fülöp pfalzi fejedelem humanista színezetű 

heidelbergi gyűjteménye).  

 

6. kép Biblioteca Medicea Laurenziana 

4.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az antik könyvtári kultúra örökségének folytatói a bizánci birodalom, az arab (iszlám) 

világ és a nyugat-európai kereszténység egyházi és világi könyvtárai, de mind a három 

kultúrkörben vannak új, csak a középkorra jellemző vonások. A reneszánsz kultúra egyér-

telmű visszatérés a görög-római szellemhez, főként a nyilvánosság és a humanista teljes-

ségre törekvés gondolatával.  

A középkori könyvtárak állományának jellegzetes, csaknem kizárólagos dokumentuma 

a kódex (a kéziratos könyv). Számos könyvtár mellett (főleg a kolostorokban) másolómű-

hely is működött. A középkorban majdnem minden korábbi könyvtártípus megtalálható: 

uralkodói vagy udvari (császári Bizáncban és a frank birodalomban, kalifai az iszlámban, 

királyi több nyugat-európai államban, fejedelmi az itáliai félszigeten), főiskolai-egyetemi 

(Bizánc, arabok, Nyugat-Európa), egyházi (mindhárom kultúrkörben, új elem a kolostori 

könyvtár), iskolai, magángyűjtemények. A szerzeményezés forrásai sokfélék: saját könyv-
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készítés (másolás), ajándékozás (anyakolostortól, magánosoktól), hagyatékok, vásárlás 

(ritkán, mivel a kódex drága), csere. A bizánci és az iszlám kultúrkörben százezres nagy-

ságrendű állományok is előfordultak, a nyugat-európai gyűjtemények kisebbek, pár száz, 

esetleg ezer-ezerötszáz kötetből álltak.  

A bizánci és arab nagykönyvtáraknak önálló épületük volt, a kisebbeket néhány helyi-

ségben vagy egyetlen teremben helyezték el. A párizsi egyetem könyvtárából indult el a 

pultrendszer. A könyveket rendszerint tartalmi csoportok szerint állították fel. A nagyobb 

bizánci és iszlám könyvtárakban katalógust is készítettek, a nyugat-európai gyűjtemények 

állományát leginkább inventáriumokban (leltárakban) tartották nyilván. A használók köre 

könyvtártípusonként eltérő: az udvari könyvtárakat hivatalnokok, udvaroncok, közigazga-

tási tisztviselők, néhol a főiskolák oktatói és diákjai, az egyetemi könyvtárakat a tanárok és 

a hallgatók, a kolostori-egyházi gyűjteményeket a papok, szerzetesek, apácák stb. A kolos-

torokban terjedt el a néma olvasás gyakorlata. Néhány helyen könyvtári instrukciók, szol-

gálati utasítások is fennmaradtak (pl. a bizánci császári könyvtárból, Nagy Károly frank 

császár rendelete), könyvtárelméleti írás viszont nemigen ismert (kivéve talán Richard of 

Bury eszmefuttatását). 

A reneszánsz könyvtári kultúra legfőbb jellegzetessége a görög-római minták követése, 

a nyilvánosságra törekvés és a humanista teljesség megvalósításának szándéka. Számos 

helyen a könyvtár tudományos műhely is, illetve a gondolatok kicserélésének a fóruma. 

Valamelyest megnőtt az állomány, a Vaticana gyűjteménye meghaladta a három és félezer 

kódexet. Az elrendezésben csaknem általánossá vált a pultrendszer. Ismét megjelent a ha-

dizsákmány mint gyarapítási forma, és újfajta forrásként a költségvetés (a pápai könyvtár-

ban). Federigo urbinói herceg máig időszerű követelményeket írt elő a könyvtáros számá-

ra. A nyilvános humanista gyűjtemények legszorgalmasabb használói a tudósok és a 

művészek voltak. A reneszánsz idején a könyvtárépületek egy része építő- és képzőművé-

szeti szempontból is jelentős alkotás (mindenekelőtt a firenzei Laurenziana). 

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Jellemezze a középkori bizánci, arab és nyugat-európai kultúrkör könyvtárai-

nak sajátosságait! 

2. Értelmezze a reneszánsz kultúra könyvtáralapítási gyakorlatának azt az elvét, 

amit a befejezettségre törekvésként lehet megfogalmazni! 
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5. A KORA ÚJKORI KÖNYVTÁRAK 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgatók számára érzékeltetni, hogy a kora újkorban és a felvilágosodás idején (a 

XVI–XVIII. században) milyen fontosabb vonásai voltak a könyvtárak fejlődésének, illet-

ve hogyan alakult a belső munka. Bemutatni az egyes könyvtártípusokat: a városi, az isko-

lai és egyetemi, az egyházi és főpapi könyvtárakat, a főúri és egyéb magángyűjteményeket, 

az uralkodói (udvari), az ún. nyilvános és a szakkönyvtárakat, továbbá a jelentősebb, az 

egyetemes könyvtárügy története szempontjából jelentősebb intézményeket. Ismertetni az 

első nemzeti könyvtár (a British Museum) létrejöttének körülményeit. 

5.2 TARTALOM 

 

A kora újkori és a felvilágosodás kori könyvtárak fejlődésére leginkább ható tényezők. 

A korabeli könyvtárak életének fontosabb vonásai. A városi könyvtárak. Az iskolai és 

egyetemi könyvtárak. Az egyházi és főpapi könyvtárak. A főúri és egyéb magángyűjtemé-

nyek. Az uralkodói (udvari) könyvtárak. A szakkönyvtárak. Az ún. nyilvános könyvtárak. 

Az első nemzeti könyvtár (a British Museum) létrejötte. 

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

5.3.1 A könyvtárak fejlődésére leginkább ható tényezők. A téma feldolgozása során a 

tárgyalt időszak lényegében a kézi sajtó (a kézműipari nyomdászat) korának könyvtári 

kultúráját öleli fel. A könyvnyomtatás feltalálása és elterjedése, majd az időszaki sajtó 

kialakulása és differenciálódása számottevő befolyással volt a könyvtárak fejlődésére: a 

könyvkészítés és a könyvgyűjtés különvált, több és többféle dokumentum áramlott be és 

így az állomány felduzzadt. Megnőtt a nemzeti nyelv szerepe. A reformáció és a katolikus 

megújulás, a két egyházi-vallási áramlat küzdelme egyfelől könyvtárak (kolostorok, egye-

temek) pusztulását eredményezte, másfelől számtalan új könyvtár keletkezett, miközben 

felerősödött a világi jelleg. A polgárosodás hozzájárult az új könyvtártípusok kialakulásá-

hoz, a nyilvánosság gondolatának erjedéséhez.  

A felvilágosodás eszmerendszere felerősítette ezt a hatást, új elemek tűntek fel a könyv-

tárban: nemzeti könyvtár, nyilvánosság, új tartalom. A művelődésnek ezen a területén is 

megfigyelhető a kései feudalizmus és a polgárosodás egymás mellett élése. A könyvtárügy 

meghatározó tendenciái Európában bontakoztak ki, a középkorban virágzó iszlám (arab) 

könyvtárkultúra erősen lehanyatlott, Észak-Amerikában pedig a függetlenség kivívása után 

lendült fel igazán a könyvtárak fejlődése, rendkívül lassan és csak a korszak végén kezdő-

dött el a prefeudális gyarmatok bekapcsolása az európai civilizáció áramlatába. 

 

5.3.2 A korabeli könyvtárak életének fontosabb vonásai. A könyvtárakban a nyomtatott 

könyv vált a legfontosabb állományelemmé, de továbbra is gyűjtöttek kéziratokat. Sok 

helyen (főleg az uralkodók, főurak, egyetemek, iskolák) ritkaságokat, érmeket, természet-

rajzi tárgyakat, ásványokat stb. is őriztek, vagyis még ötvöződött és szerves egységet képe-

zett a könyvtári és múzeumi gyűjtés, a könyvet is gyakran műtárgynak tekintették. Tartal-
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milag mindvégig közös jellemző az enciklopédikus könyvgyűjtemény (a teljességigény 

egy újabb jelentkezési formája!), bár a XVIII. században már a szakkönyvtárak kialakulá-

sának csírái is megjelentek. Az enciklopédikus gyűjtés elveit a francia Naudé fejtette ki 

legvilágosabban: a gyűjtemény minden tudományágból tartalmazza a legfontosabb műve-

ket, eredeti nyelven és fordításban, továbbá az elsőrangú kommentárokat, a kézikönyveket. 

Ugyanazt az elbánást követelte a régi és az újabb irodalomban; még az eretnek írások be-

szerzését is szorgalmazta. A könyvtár elsődlegesen a tudományosság műhelye, eszköze 

(tudományos információk gyűjtése, őrzése, közvetítése), csak a korszak végén kap politikai 

szerepet, és lesz a szórakozás egyik színhelye, segítője. A könyvtártípusok részben ha-

gyományosak, részben újak keletkeztek. Alapvetően a tulajdonlás szerint különíthetők el 

egymástól: városi, iskolai (és egyetemi), egyházi (főpapi), magán-, uralkodói (udvari), 

szak-, ún. nyilvános, nemzeti könyvtárakat különböztetünk meg.  

 

5.3.3 A városi könyvtárak. Noha német és angol földön néhány városi tanács, elöljáró-

ság korábban is tartott fenn könyvtárt, a reformáció és a mögötte érzékelhető polgárosodás 

hatására számuk megnőtt, állományuk (a katolikus intézmények elkobzása és a könyv-

nyomtatás révén is) tetemesen gyarapodott. Komoly ösztönző erővel bírt Luther 1524-ben 

kelt levele a német városi tanácsokhoz, amelyben a könyvtárak felállítását is szorgalmazta. 

A franciáknál főleg gazdag magánemberek alapítványaiból és közadakozásból jöttek létre 

városi könyvtárak. A német államokban a harmincéves háború rendkívüli pusztítást vég-

zett, de a városi könyvtárügy szilárd megalapozottságát tanúsítja, hogy után ismét gyors a 

fellendülés. A nyugat-európai városi könyvtárak továbbfejlődése több irányú: általános 

tudományos könyvtárakká alakultak át (ezzel viszont kizárták a használatból a lakosság 

szélesebb rétegeit), közigazgatási-hatósági szakkönyvtárak lettek, nyilvános gyűjtemény-

ként funkcionáltak (pl. Manchester – 1664, Frankfurt am Main – 1668), iskolák vagy egye-

temek tulajdonába kerültek, ritkán templomokhoz csatolták őket. 

 

5.3.4 Az iskolai könyvtárak. A protestáns felekezetek nagy súlyt fektettek az iskolázta-

tásra, a templom, az iskola és a városokban a könyvtár (néhol még a nyomda is) egységet 

alkotott. Különösen a gimnáziumok, valamint az elemi, közép- és felsőfokú tagozattal egy-

aránt rendelkező, bennlakásos kollégiumok mellett jöttek létre jelentékeny gyűjtemények. 

A római katolikus egyház életében a katolikus restauráció (az ellenreformáció) szintén 

előtérbe állította az iskolákat, ebben különösen fontos a jezsuita rend szerepe. A tárgyalt 

időszakban sorra alapították vagy újjászervezték az egyetemeket, és a könyvtári kultúra 

fejlődésében ezek jelentősége a legszámottevőbb. Csaknem mindenütt felülkerekedett a 

központi egyetemi könyvtár létesítésének irányzata. Jellegzetes példaként említhető az 

oxfordi és a göttingeni egyetemi könyvtár. Az oxfordi egyetem könyvtárát a reformáció 

angliai terjedése idején feldúlták. A tanintézet egykori diákja, Bodley, Erzsébet királynő 

bibliofil diplomatája teremtette újjá: restauráltatta az épületet és új könyvanyagról is gon-

doskodott, majd 1602-ben átadta az olvasóknak; az új gyűjteményt joggal nevezték el róla: 

Bibliotheca Bodleiana. Az állomány elrendezésében is újat hozott: A régi épület két szár-

nyát összekötő csarnokba az oldalfalakra merőleges állványokat helyezett el, az így kiala-

kított kis fülkékbe olvasópultot állított be; ez a régi pultkönyvtár továbbfejlesztése a te-

remkönyvtár angliai változata. A bővítés során már a falakra fektetett állványok polcaira 

helyeztette a könyveket. Göttingenben a hannoveri választófejedelem által alapított egye-

tem és könyvtára 1737-ben nyílt meg. Az első miniszter, Münchhausen báró irányításával 
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és tudós, hozzáértő professzorok közreműködésével korszerű, gazdag, jól rendezett és ala-

posan feltárt gyűjtemény jött létre: a tudomány minden ágát egyenletesen fejlesztette, sze-

mélyesen vezette a könyvvásárlást, jelentős ajándékozásra ösztönzött. A beérkezett újdon-

ságokat évente ismertették a helybeli tudományos társaság folyóiratában. A XVIII. 

században a legjelentősebb németországi (és alighanem európai) egyetemi könyvtár volt. 

 

7. kép Bodleian Library (Oxford) 

5.3.5 Az egyházi (és főpapi) könyvtárak. A protestáns felekezetek kevés kifejezetten 

egyházi könyvtárat alapítottak, inkább az iskolai és a városi gyűjteményeket támogatták. A 

katolikus megújulásnak része volt a katolikus (főleg a kolostori ) könyvtárak újjászervezés 

és az új könyvtárak létesítése is. A reformáció által nem vagy csak részben érintett orszá-

gokban (Itália, Spanyolország, Franciaország) az időleges megtorpanás után fellendülés 

következett. Az egyetemes könyvtártörténet szempontjából a katolikus főpapi gyűjtemé-

nyek játszottak igazán jelentős szerepet. Közülük is kiemelkedik Federigo Borromeo milá-

nói érsek, az új katolikus tudomány jeles művelője. 1602-ben alapított könyvtára a 

Biblioteca Ambrosiana. Élő munkahelyet kívánt teremteni. Egy tudósokból álló kollégium-

ra bízta a vezetést (akik rendszeresen referáltak az állományról). Külön épületet is emelte-

tett, amely 1609-ben nyílt meg negyvenezer kötettel. A nagyterem falait a mennyezetig 

állványok borították, azokon nagyságrendben állították fel a könyveket. A könyvtár a tudó-
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sok előtt nyitva állt, és sokan látogatták. Innen terjedt el a teremkönyvtár kontinentális 

változata.  

Mazarin francia bíboros és államférfi a kor egyik legkiválóbb szakemberével, Naudé-

val szerveztette meg párizsi könyvtárát 1642-től. Pár esztendő alatt negyvenezer kötet 

gyűlt össze, és a tulajdonos megengedte a használatot mindazoknak, akik tudományokkal 

akartak foglalkozni. A gyűjtemény az 1650-es évek elején az ellenzéki Fronde-mozgalom 

áldozata lett, aztán újbóli hatalomra kerülése után a bíboros hozzálátott a helyreállításához, 

de már kisebb sikerrel. 

 

5.3.6 A magánkönyvtárak. Számszerűleg valószínűleg a könyvtárak legnagyobb cso-

portja. A főnemesek, köznemesek, hivatalnokok, tudósok, művészek, papok, tanárok (és 

tanítók), ügyvédek, városi polgárok (kereskedők, iparosok stb.), a mezővárosi tehetős pa-

rasztok tulajdonában egyaránt voltak könyvek. A jeles és jómódú bibliofilek költséges 

gyűjteményeket állítottak fel, ezek kéziratokat, ősnyomtatványokat, ritka könyveket, mu-

zeális kincseket tartalmaztak. Ezek közül később több is közgyűjteménybe, illetve olyan 

könyvtárba került, amely nyilvános könyvtárrá vált (pl. a XVI. századi Thou történész 

kéziratai a francia nemzeti könyvtárba, a lengyel Radziwił könyvtára 1772-ben a Pétervári 

Tudományos Akadémia könyvtárába). Egy részük viszont a tulajdonos halála után szétszó-

ródott, rendszerint ez volt a sorsuk a kis gyűjteményeknek. Különféle kategóriák között a 

főúri gyűjtemények a legnagyobbak, pl. az egymással versengő két drezdai gróf, Brühl és 

Brünau gyűjteménye több tízezer kötetet számlált. 

 

5.3.7 Az uralkodói (udvari) könyvtárak. A korszak fontos fejleménye, hogy az uralko-

dói (királyi, hercegi, őrgrófi stb.) udvari könyvtárak egyre inkább állandósulnak, intézmé-

nyesülnek. Szinte minden európai államban létrejöttek és megmaradtak, az állami szétta-

goltság folytán feltűnően magas számban a német-római birodalomban. Az alapítás és a 

fejlesztés motívumai többfélék: személyes érdeklődés, dinasztikus érdekek, reprezentációs 

szükséglet, kormányzati feladatok segítése, művészet- és tudománypártolás, gyakran az 

egyetemi (főiskolai) oktatás támogatása. Nemegyszer más udvari intézmények (pl. közpon-

ti cenzúrahivatal, könyvkötészet, csillagda) is kapcsolódtak hozzájuk. Rendszerint gazdag 

állománnyal, pompás helyiségekkel rendelkeztek. A könyvtárügy számos lényeges újítása 

ezekből indult ki: az állandó költségvetés rendszere, nagyobb létszámú főhivatású sze-

mélyzet, racionális szervezeti struktúra, kötelespéldány-jog stb. Különös figyelmet érdemel 

a francia királyi könyvtár (Bibliothèque Royale) fejlődése. I. Ferenc rendelte el először 

(1536–37-ben) a nyomdai kötelespéldány-szolgáltatást. Két vidéki kastélyból 1567-ben 

vitték a gyűjteményt Párizsba. Jelentős könyvtárrá XIV. Lajos uralkodása alatt vált: pénz-

ügyminisztere, Colbert felügyelt a könyvtárra, buzgón gondoskodott a gyarapításról. A 

rendezés és a szakkatalógus készítése a jeles könyvtáros, Clément feladata volt. A század 

végén hetente kétszer már látogathatták s tudósok, majd 1735-ben megnyitották a közön-

ség előtt. A szellemi élet fontos intézménye lett, a felvilágosodás vezetői ideológusai is 

használták, voltaképpen ezen a dokumentumbázison született a nagy francia enciklopédia 

is. A forradalom előestéjén Európa talán leggazdagabb könyvtára, ötvennégy tisztviselő 

kezelte.  

A spanyol királyi könyvtár alapítója, II. Fülöp Madridtól északkeletre kb. negyven ki-

lométer távolságra építtette fel palotáját, az Escorialt, a korai barokk nagyszerű alkotását 

(1584). A bejárat fölötti hosszú, csarnokszerű teremben, az oldalfalakon levő állványokon 
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helyezték el a könyveket. Bár ez a látványos megoldás a teremkönyvtár következetes meg-

valósítása, nem válhatott ismertté, mert a zárt gyűjteményt senki sem látogathatta. Az ural-

kodó elsősorban a dinasztiára vonatkozó írásokat, könyveket igyekezett összegyűjteni. 

Könyvtárosa, a humanista Montanus nyelvek szerint csoportosította az állományt, azon 

belül különválasztotta a kéziratokat és a nyomtatványokat, végül az egészet tárgyi csopor-

tokba sorolta. A német udvari gyűjtemények közül a magyar művelődéstörténetben játszott 

szerepe folytán megemlítendő bécsi Hofbibliothek (1526). Mivel a pápának világi hatalma 

is volt, a Vaticana felfogható uralkodói könyvtárként is. V. Sixtus az 1580-as években 

pompás épületet emeltetett, a következő században új kincsek gyarapították (pl. Krisztina 

svéd királynő hagyatéka, az urbinói hercegi könyvtár anyaga). 

 

8. kép Hofbibliothek (Wien), díszterem 
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5.3.8 A szakkönyvtárak. A tudományok specializálódása, az abszolutista államszervezet 

bonyolultabbá válása, a gazdasági élet fejlődése hozta magával, hogy a XVIII. században 

az állami kancelláriák, kamarák, számvevőszékek, igazságügyi hatóságok, katonai pa-

rancsnokságok, városi magisztrátusok, és még inkább a szakfőiskolák, szakiskolák mellett 

létrejöttek az első szakkönyvtárak. Néhány szakolvasó-társaság (ügyvédi, orvosi, műszaki) 

is tartott fenn könyvtárat. Sajátos példa a hamburgi Kereskedőkönyvtár (1735), amely fi-

gyelmét kereskedelem és a hajózás irodalmára fordította, és emellett hamburgi vonatkozá-

sú (azaz helyismereti) könyveket is gyűjtött. 

 

5.3.9 Az ún. nyilvános könyvtárak. A lakosság szélesebb rétegeinek igényeit szolgálták 

ki, létük, tevékenységük a majdani polgári nyilvános könyvtárak felé mutatott. Az első 

ismert könyvkölcsönző Intézet (Lesezirkel) Lipcsében létesült 1618-ban; különböző válto-

zatai terjedtek el a német államokban és más országokban. Az olvasótermek is a XVII. 

században jelentek meg, számos városban társalgó is kapcsolódott hozzájuk. Állományuk-

ban egyre nagyobb helyet kaptak a szaporodó hírlapok, folyóiratok. A felvilágosodás elő-

retörésével (főként Franciaországban) a politikai élet fórumai is (a forradalom idején pár-

tok klubjai) vagy irodalmi szalonokká alakultak át. Az észak-amerikai angol gyarmatokon 

szerveződtek az egyesületi könyvtárak (olvasótársaságok, olvasóklubok), amelyekben a 

tagok rendszeres pénzügyi hozzájárulása teremtette meg a működés feltételeit. Az amerikai 

kolóniákon bevált formát vették át az anyaországban, Angliában és a kontinentális Euró-

pában. Angliai kísérlet a XVIII. században Brown prépost mozgókönyvtári (vagy inkább 

vándorkönyvtári) kezdeményezése, amely halála után kudarcba fulladt. Szintén ebben a 

században keletkeztek üzleti vállalkozásként (többnyire a könyvkereskedők révén) a köl-

csönkönyvtárak, amelyek díjazás ellenében kölcsönöztek könyveket.  

 

5.3.10 Az első nemzeti könyvtár. A polgárosodás útján élenjáró Angliában, Londonban 

szerveződött meg a XVIII. század derekán az első nemzeti könyvtár, a korabeli szokások-

nak megfelelően múzeumi keretben (British Museum). Az előző század közepétől több 

javaslat született egy nagy brit könyvtár felállítására. 1700-ban a történeti forrásértékű 

kéziratokból álló Cotton-gyűjteményt a család az államnak adományozta. 1753-ban előbb a 

híres Harley-könyvtárt (mintegy ötvenezer kötet és nyolcezer kézirat) ajánlotta fel az örö-

kös megvételre a parlamentnek, majd Sloane királyi orvos, természettudós végrendeletileg 

a nemzetre hagyta csaknem akkora könyv- és muzeális gyűjteményét. A parlament mind-

két ajánlatot elfogadta, egyesítette a Cotton-kéziratokkal, és még 1753-ban a három gyűj-

teményből megalapította a nemzeti tulajdonnak minősülő British Museumot. 1757-ben II. 

György király átadta az intézmények az ún. régi királyi könyvtárt, ugyanakkor kötelespél-

dány-jogot kapott. 1759-ben a Montagu-házban megnyílt a múzeum és könyvtára a közön-

ség előtt. Ekkor formálták ki az irányítási struktúráját: felügyeleti szerve a parlament alsó 

háza, az igazgatást és az ellenőrzést egy igen magas szintű gondnoki testületre bízták (el-

nöke a canterbury-i érsek, tagjai között ott volt a lordkancellár és az alsóház elnöke is). A 

szabályzat szabad belépést biztosított minden kutató és érdeklődő számára. 1774-ben nyil-

vános olvasóterem is nyílt.  

A francia forradalom idején, 1792-ben nemzeti tulajdonba vették a párizsi királyi 

könyvtárt is, ekkor kapta a Bibliothèque Nationale nevet. 
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5.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A kora újkorban és a felvilágosodás idején a könyvtári állománygyarapítás a korábbról 

ismert módon történt (kisajátítás, hadizsákmány, vásárlás, ajándékozás, csere). A korszak 

elején alakult ki egy merőben új szerzeményezési forma, a nyomdai kötelespéldány-

szolgáltatás. A megnövekedett állomány egyre több helyen önálló könyvtárépületet köve-

telt. A könyvek elhelyezésében a reneszánsz pultrendszert fokozatosan felváltotta a terem-

könyvtár (angliai és kontinentális változatában). Az elrendezésben egy ideig még a nyelvi 

tagolás dominált, de megtalálható a dokumentumok típusa szerinti felosztás is, majd hama-

rosan előtérbe nyomult a tárgyi-tematikai csoportosítás.  

1545-re datálható a bibliográfiai gyakorlat kezdete, Gessner svájci német humanista 

egyetemes bibliográfiai kísérletével. A XVII. század végétől már szakbibliográfiák is meg-

jelentek. Ekkortájt indult meg a könyvtárakban őrzött történeti források (elsősorban a kéz-

iratok) tudományos, kritikai feldolgozása. A könyvtárak vezetői rendszerint irodalomtörté-

nészek, történészek, filozófusok voltak, bár a brit nemzeti gyűjtemény élén természet-

tudósok, orvosok álltak.  

Néhány tudós könyvtáros foglalkozott a könyvtári tevékenység elméleti kérdéseivel is. 

Például Naudé (Vélemény egy könyvtár létesítése tárgyában, 1627) az enciklopédikus 

könyvtár alapelveit rögzítette. Leibniz német filozófus több írásában fejtette ki könyvtár-

eszményét: a teljes, jól rendben tartott gyűjtemény a társadalom számára olyan fontos, 

mint az egyház és az iskola. A könyvtár értékét nem a könyvek száma, hanem tartalma 

határozza meg; elengedhetetlen a folytatásos művek és az újdonságok rendszeres megszer-

zése.  

Miután megnőtt a könyvtulajdonosok és a könyvtárak száma, szélesedett a használók 

köre is. A magánkönyvtárak hatalmas túlsúlya és a tömeges érdeklődés hiánya, leginkább a 

feudális szemlélet kötöttsége miatt a nyilvánosság azonban még korlátozott. Bár több he-

lyen lépések történtek a nyilvánosság felé, a könyvtárak még a korszak végén is voltakép-

pen zárt gyűjtemények, mert a tulajdonos elhatározásától függött, kinek engedte használni 

a dokumentumokat, vagyis a könyvtárhasználat még kegy és nem jog. 

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Sorolja fel a XVI-XVIII. század könyvtártípusait! 

2. Milyen dokumentumféleségeket őriztek a kora újkori könyvtárakban?  
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6. A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRAK A 

KÖZÉPKORBAN 

6.1 CÉLKITŰZÉS 

Rávilágítani, hogyan bontakozott ki a magyarországi könyvtári kultúra, és milyen főbb 

jellemzői voltak a középkorban. Bemutatni a fontosabb hazai középkori könyvtártípusokat, 

továbbá a humanista könyvgyűjtés meghonosodását. Részletesebben szólni a magyaror-

szági könyvtári kultúra csúcsteljesítményéről, a Bibliotheca Corviniana megszervezéséről, 

összetételéről, sorsáról, egyetemes művelődéstörténeti jelentőségéről. 

6.2 TARTALOM 

A magyarországi könyvtári kultúra kibontakozása. A fontosabb hazai könyvtártípusok a 

középkorban. A humanista könyvtári kultúra meghonosodása Magyarországon. A 

Bibliotheca Corviniana létrejötte és összetétele. A Bibliotheca Corviniana sorsa. A 

Bibliotheca Corviniana könyvtár- és művelődéstörténeti jelentősége. A magyarországi 

könyvtárak Mátyás király halála után. 

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

6.3.1 A magyarországi könyvtári kultúra kibontakozása. A magyarság az államalapítás-

sal a római keresztény kultúrkörhöz csatlakozott, így a hazai könyvtári kultúra kialakulá-

sában, fejlődésében rövidebb-hosszabb fáziskéséssel a nyugat-európai hatás érvényesült.  

A tárgykör kétféle megközelítése ajánlható: a) a XI. századi kezdetektől időrendben ha-

ladva a XVI. század elejéig tekinti át a fejlődést, mutatja be a fontosabb gyűjteményeket; 

b) a könyvtári struktúrát, a könyvtártípusokat helyezi előtérbe, és ezeket jellemzi. A kettő 

kombinálható is. Az időszak könyvtártörténeti folyamatainak, tényeinek beható megisme-

rését nagymértékben nehezíti a közvetlen források, a korabeli emlékek csekély volta, ami a 

hazai történelmi körülményekkel (pogánylázadások, belső harcok, tatárjárás, török hódolt-

ság, protestantizmus térhódítása stb.) függ össze. 



A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET KÖNYVTÁRI VONATKOZÁSAI II. 

43 

 

9. kép Könyves Kálmán megkoronázása 

6.3.2 A fontosabb hazai könyvtártípusok a középkorban. Igazodva a korabeli európai 

fejlődéshez, nálunk is a kolostori könyvtár típusa honosodott meg. A XI. században a Be-

nedek-rendi szerzetesek játszottak meghatározó szerepet (adatok: Tihany, Bakonybél, 

Pécsvárad). A legjelentősebb bencés kolostorból, Pannonhalmáról, ahol valószínűleg már 

az alapítástól (996) kezdve volt könyvtár, 1093 tájáról a vagyonleltár (inventárium) része-

ként teljes könyvjegyzék maradt fenn. Itt nyolcvan kódexet soroltak fel (kb. 250 mű lehe-

tett), ezek több mint fele (43) liturgikus könyv. A több három csoportra oszlik: közös olva-

sásra előírt munkák, egyéni olvasásra szánt kódexek, világi könyvek (feltehetően az iskolai 

oktatáshoz). Jól megválogatott, tudatosan összeállított gyűjtemény. 

Szent István második törvénykönyve előírta, hogy minden tíz falu építsen egy templo-

mot. A felszerelésüket a király vállalja, a szertartáshoz szükséges könyvekről (és a papok-

ról) viszont a püspökök gondoskodjanak. Tehát a püspöki, székesegyházi könyvgyűjtemé-

nyek, illetve a plébániai könyvtárak csírái is viszonylag korán létrejöttek. A XI–XII. 
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század fordulóján Könyves Kálmán királynak (aki egyedül kapta az európai uralkodók 

közül ezt a melléknevet) is voltak könyvei, de halála után ezek szétszóródtak.  

A kolostori könyvtárak száma a XII-XIII. században tovább emelkedett, a székesegyhá-

zi gyűjtemények szintén szaporodhattak, és a püspökök mellett működő testületek, a kápta-

lanok is tarthattak fenn könyvtárakat, igaz, a tatárjárás mindhárom csoporton belül óriási 

törést okozott.  

A XIII. század végén már néhány, külföldön tanult főpap is gyűjtött kódexeket, továbbá 

a királyi család egyes nőtagjainak könyveiről is tudunk.  

A XIV. században Károly Róbert uralkodása idején jött létre a királyi könyvtár. Fia, 

Nagy Lajos az általa alapított pécsi egyetemhez alighanem könyvtárt is rendelt. E század-

ban és a XV. század első felében azonban alapvetően az egyházi jelleg dominált: kolostori, 

székesegyházi (pl. Veszprém – két könyvjegyzék is ismert, Zágráb – feltűnően sok orvosi 

könyv, Várad), káptalani (pl. Pozsony), plébániai (pl. Nagyszeben, Bártfa, szepesi városok), 

főpapi. A világi tulajdonosok is jórészt vallási tartalmú kódexeket őriztek. Sajátos vonás a 

középkor végi székesegyházi-káptalani és a plébániai könyvtárak állományában mutatkozó 

különbség: az előbbiekben (a bíráskodás és a hiteles helyi funkciók miatt) magas a kánon-

jogi kódexek száma, az utóbbiakban a lelkipásztorkodással kapcsolatos művek voltak túl-

nyomó többségben. 

 

6.3.3 A humanista könyvtári kultúra meghonosodása Magyarországon. Az itáliai rene-

szánsz hatása nálunk a XV. század középső harmadától mutatható ki. A könyvtárügyben a 

Zsigmond király szolgálatába állt olasz Vergerio adta a mintát. Az első hazai humanista 

könyvgyűjtemény Vitéz János váradi püspök (egy ideig Hunyadi Mátyás nevelője, majd a 

király bizalmasa, esztergomi érsek) nevéhez fűződik. Könyvtára kb. ötszáz kötetre becsül-

hető (harminchat maradt meg). Ezek művészi kivitelű kódexek (Itáliában vásárolta vagy 

másoltatta őket). A könyvek nagyobbik hányada világi tartalmú; nagy gondot fordított a 

szövegek pontosságára. Unokaöccse, Janus Pannonius pécsi püspök, a kiváló latin költő 

könyvtárának sajátossága a latin-görög kettősség (hazánkban ezen a téren az első). A Má-

tyás kori műveltség jelentékeny alkotása volt a pozsonyi egyetem (létrehívója Vitéz János, 

akinek halála, 1472 után az intézmény ellehetetlenült) és könyvtára. 

 

6.3.4 A Bibliotheca Corviniana létrejötte. Hunyadi Mátyás már serdülő korában gyűj-

tött és apjától, Hunyadi Jánostól is örökölt könyveket, majd uralkodóként a budai várban a 

királyi könyvtár kódexeivel találkozhatott. Saját könyvtárát Vitéz János példájára, az itáliai 

humanisták hatására fejlesztette. Első könyvtárosa is egy olasz humanista, Galeotto Marzio 

volt. Az uralkodó maga is reneszánsz szellem volt, könyvszeretetét már 1464 táján emle-

gették az itáliai levelezők. 1476-tól új fejlődési szakasz kezdődött, amikor házasságot kö-

tött a nápolyi Beatrixszal. Ekkor alakult át udvartartása itáliai mintára, meghonosodott az 

olasz reneszánsz művészet és tudományosság, némelyek hosszabb időre letelepedtek. Kü-

lönösen szoros volt a kapcsolat Firenzével: elsősorban ott másolták, festették Mátyás király 

remekmívű kódexeit, a korvinákat, amelyek esztétikai szempontból is kiemelkedők, jelleg-

zetes, egyedik a kötésük és a díszítésük. A városból származott második könyvtárosa, 

Taddeo Ugoleto is, aki sokat tett a könyvtár gyarapításáért, jól tudott görögül, ő alakította 

ki a Corvina görög-latin kettősségét. Az uralkodót reprezentációs szándék vezérelte, ám az 

állam kormányzását, tágabban az ország javát is szolgálni akarta. A könyvtár helyiségei 

elpusztultak, ám a korabeli leírásokból tudjuk, hol voltak és hogyan néztek ki. A budai 
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királyi palota keleti frontján, az első emeleten kapott helyet. Előcsarnokból és két teremből 

(az egyikben a latin, a másikban a görög szerzők műveit őrizték). A könyvek a falak menti 

aranyozott, faragott hárompolcos állványokon feküdtek, tudományszakok szerint csoporto-

sítva. 

 

10. kép Bibliotheca Corviniana helye a budai királyi palotában 

6.3.5 A Bibliotheca Corviniana összetétele. Mátyás király könyvtárának igazi értékét 

tartalmi összetétele adta. Hasonlóan az itáliai törekvésekhez, ő is olyan könyvgyűjteményt 

akart létrehozni, amely humanista értelemben teljes, befejezett. A gyarapítás során a 

könyvtárosok valamennyi korabeli tudomány- és ismeretág alkotásait gyűjtötték, különös 

gonddal az antik és a kortárs humanista szerzőkét, vagyis a könyvtár magában foglalta az 

antik világ és a reneszánsz századának szellemi kincseit. Gazdagságát, értékét növelték a 

görög kódexek, illetve azon görög szerzők munkái, amelyeket elsőként a Bibliotheca 

Corviniana (ez utólagos megnevezés) számára fordítottak latinra. A fennmaradt vagy ada-

tokból ismert kb. 650 műnek több mint egyharmada antik görög szerzőtől való, kb. ugyan-

annyi, mint a latinoktól és több mint a XV. század második felének íróitól. Mindezeknek 

hatvan százaléka Mátyás életében nem jelent meg nyomtatásban, és maradtak fenn olyan 

kódexek is, amelyek klasszikus auktorok műveinek egyetlen példányai. Vannak adatok 
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olyan könyvekről is, amelyeknek pusztulásával az illető mű utolsó példánya veszett el. A 

fejlődés tetőpontján, a király halálakor gyűjtemény kb. két-két és fél ezer kötetet tett ki. Az 

állomány túlnyomó része kódex, ám kevés nyomtatott könyv is akadt. Kb. egytizedük is-

mert, ezek alapján képet alkothatunk a gyűjtemény tematikai gazdagságáról. A következő 

tudományágakból származó kötetek találhatók benne: filozófia, teológia, történelem, filo-

lógia, szépirodalom, retorika, csillagászat, orvostudomány, matematika, hadtudomány, 

építészet, földrajz. A szövegek filológiai szempontból nagyjából megfelelnek az itáliai 

fejedelemi kódexek átlagának. 

 

6.3.6 A Bibliotheca Corviniana sorsa. A történelem úgy fordult, hogy a király művével, 

a magyar reneszánsz állammal együtt a könyvtár is széthullott. Mátyás halála után törvény-

telen fia, Corvin János (aki nem örökölhette a trónt) szerződést kötött a nemzet képviselői-

vel, mely szerint a Corvina országos könyvtár, a nemzet tulajdonosa, a királyi udvarban 

kell tartani és kezelni. A Jagelló uralkodók, II. Ulászló és II. Lajos alatt a pompás gyűjte-

mény apadni kezdett (megengedték a kölcsönzést, ajándékozgattak belőle). Majd a török 

hódítás nyomán közelebbről nem ismert módon szétszóródott, elpusztult: Szulejmán szul-

tán zsákmányként vitt magával kódexeket, a zömét Izabella királyné állítólag Erdélybe 

szállította, ahol valószínűleg tűzvészben elégtek. Csapodi Csaba számításai szerint a hite-

les, fennmaradt korvinák száma 216, ebből 53 található magyarországi könyvtárakban. 

Mindegyik megbecsült értéke az emberi szellem örökségének, tárgya a digitalizálási prog-

ramnak.  

 

6.3.7 A Bibliotheca Corviniana könyvtár- és művelődéstörténeti jelentősége. A budai 

királyi gyűjtemény nemcsak a középkori, hanem az egész eddigi magyar könyvtártörténet 

csúcsteljesítménye, a magyar művelődés egyik kiemelkedő alkotása. A maga idején Euró-

pa második legnagyobb könyvtára, kódexei kivételes művészi alkotások voltak. Tartalmi 

összetételénél fogva talán a legkorszerűbb reneszánsz gyűjtemény, alighanem megközelí-

tette a korabeli humanista szemlélet szerinti befejezettséget. A kortársak őszinte csodálattal 

írtak, beszéltek róla, görög-latin kettőssége a firenzei Lorenzo Medici számára is mintául 

szolgált. Mivel a budai reneszánsz királyi udvar kulturális, tudományos központként is 

funkcionált, a könyvtár a kutatóknak is segítséget nyújtott. 

 

6.3.8 A magyarországi könyvtárak Mátyás király halála után. A reneszánsz szellem, 

Mátyás király ösztönző példája leginkább a főpapok körében hatott. Már uralkodása idején 

volt néhány püspöknek könyvtára, halálát követően aztán a reneszánsz műveltség, így a 

könyvtári kultúra is a főpapi udvarokba decentralizálódott. Állományukról kevés ismerettel 

rendelkezünk, mert a török háborúk folyamán többségük elpusztult. A XV. század végén, a 

XVI. század elején szinte mindegyik érseknek, püspöknek volt humanista gyűjteménye, 

akárcsak jó néhány kanonoknak, prépostnak. Az első hazai nyilvános könyvtár Handó 

György pécsi püspök tulajdonában volt. Beatrix királyné unokaöccse, Este Hippolit bíbo-

ros (aki gyermekként lett esztergomi érsek, majd egri püspök is volt) könyvjegyzéke jel-

legzetese humanista nevelési-oktatási anyagot tükröz. A szórványos források, korabeli 

emlékek arra vallanak, hogy igazi világi könyvtári kultúra nem alakult ki. A zömmel első 

generációs főnemesek nem érdeklődtek a könyv iránt, a köznemes Werbőczy István nádor, 

jogtudós viszont művelt humanista volt. A királyi hivatalnokok, városi polgárok és iskola-

mesterek, a világi nők könyvei jórészt vallásos munkák voltak. 
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Az egyházi könyvtárak fejlődését a nyomtatott könyv megjelenése és beáramlása fel-

lendítette, de – a humanista főpapi székhelyek kivételével – az új, reneszánsz kultúra csak 

kis részüket érintette. A budai királyi kápolna könyvtára, amely Mátyás király jóvoltából a 

második legnagyobb hazai könyvgyűjteménnyé gyarapodott, tartalmilag (és külsőleg) el-

lentéte volt a Corvinának: többsége nyomtatott könyv és jellegzetesen egyházi állomány, a 

kódexek és a nyomtatott könyvek kivitele szerény. Még mindig számottevő maradványait 

Buda 1686-os felszabadításakor találták meg. A plébániai könyvtárak növekedését a nyom-

tatott könyvek beáramlása lendítette előre (pl. Lőcse, Bártfa, Selmecbánya). Kevés adat 

maradt fenn a kolostori (bencések, premontreiek, pálosok, Ágoston-rendiek) bibliotékák-

ról. A dominikánusok rendszeresen bejegyezték a birtokló klastrom nevét a kódexekbe. 

Hasonlóan jártak el karthauziak, akik igen lelkiismeretesen gondozták könyvgyűjteménye-

iket. Az apácakolostorok elsősorban azzal tűntek ki (a margitszigeti domonkosrendiek), 

hogy a kódexek mind nagyobb hányada magyar nyelven íródott. 

6.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A kereszténység felvételével a magyar könyvtári kultúra beilleszkedett a nyugat-

európai fejlődés áramlatába. Ennélfogva a középkor századaiban a következő könyvtártí-

pusok jöttek létre: kolostori, székesegyházi, plébániai, káptalani, főpapi. Megemlítendők 

még az iskolázott világiak és a királyi család nőtagjainak a könyvei, továbbá a királyi 

könyvtár csírái. Az utóbbi története átvezet a magyar művelődés egyik csúcsteljesítmény-

éhez, Mátyás király Bibliotheca Corviniana néven emlegetett reneszánsz könyvgyűjtemé-

nyéhez.  

A humanista könyvtári kultúra magyarországi meghonosítása az olasz Vergerio, vala-

mint két magyar püspök, Vitéz János és Janus Pannonius nevéhez fűződik. Hunyadi Má-

tyás reprezentatív uralkodói könyvtára a pápai Vaticana után a második legnagyobb euró-

pai bibliotéka, tartalmi összetétele viszont annál is korszerűbb. A Mátyás halálát követő 

évtizedekben a remek gyűjtemény kezdett szétszivárogni, majd XVI. század közepén szét-

szóródott. Ekkortájt a hazai reneszánsz könyvtári kultúra a humanista főpapi udvarokba 

decentralizálódott. A világi humanisták gyűjteményeiről nagyon kevés adatunk van, a ko-

rabeli főnemesség meg egyáltalán nem érdeklődött a könyv iránt. A tárgyalt időszakban 

tovább éltek a hagyományos egyházi gyűjtemények. A magyar nemzeti művelődés és iro-

dalom fejlődése szempontjából különösen jelentősek a XVI. század eleji apácakolostorok 

könyvtárai, amelyek a magyar nyelvű irodalom őrzésében jeleskedtek. 

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen könyvtártípusok léteztek a középkori Magyarországon? 

2. Sorolja fel a Bibliotheca Corviniana fontosabb jellemzőit! 
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7. A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRAK A KORA 

ÚJKORBAN ÉS A FELVILÁGOSODÁS IDEJÉN 

7.1 CÉLKITŰZÉS 

Érzékeltetni a reformáció és a katolikus restauráció, valamint a török hódoltság hatását 

a hazai könyvtári kultúra fejlődésére; bemutatni a magyarországi és erdélyi könyvtártípu-

sokat, a fontosabb gyűjteményeket a XVI-XVII. században. Rávilágítani, hogy a XVIII. 

században milyen változások történtek a hazai könyvtárügyben, miként érvényesült a felvi-

lágosodás hatása; milyen szerepet játszottak a magyarországi főpapi és főúri könyvtárak a 

XVIII. század utolsó harmadában. 

7.2 TARTALOM 

A három részre szakadt Magyarország; a török hódítás, a reformáció és a katolikus res-

tauráció hatása a három részre szakadt ország könyvtári kultúrájának fejlődésére. A ma-

gyarországi és erdélyi könyvtártípusok, a fontosabb gyűjtemények a XVI–XVII. század-

ban. A magyarországi és erdélyi változások a XVIII. században, a felvilágosodás hatása. A 

főpapi és főúri könyvtárak a XVIII. század utolsó harmadában. 

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

7.3.1 A három részre szakadt Magyarország. A török hódítás kezdetétől a török kiűzé-

séig, vagyis a XVI. század közepétől a XVII. század végéig két alapvető tény befolyásolta 

a hazai könyvtári kultúra fejlődését. Egyrészt az ország három részre szakadása: a török 

hódoltság, a királyi Magyarország és az erdélyi fejedelemség létrejötte. Másrészt a refor-

máció előretörése, majd a századfordulótól a katolikus restauráció (az ellenreformáció) 

kibontakozása. A török hódoltság idején a könyvtári kultúra nagyarányú pusztulása jellem-

ző: a püspökségek majd mindegyike elmenekült, a kolostorok zöme felbomlott vagy el-

pusztult, a Bibliotheca Corviniana szétszóródott, a városi, a plébániai és a magángyűjte-

mények hasonló sorsra jutottak. Ezen a területen nagyon kevés könyvtár működött, 

jóformán csak néhány ferences rendházban, és egy-két szultáni hász-város kálvinista isko-

lájában.  

A királyi Magyarországon és Erdélyben egy ideig tovább élt a reneszánsz szellem, a 

humanista könyvtári kultúra, és ezzel párhuzamosan kifejlődtek a protestáns gyűjtemé-

nyek. A katolikus restauráció folyamata nálunk megkésve indult el, a XVI. század végétől, 

a XVII. század elejétől viszont komoly sikereket ért el a könyvtárügy terén is. A korabeli a 

magánkönyvtárakról, könyvgyűjtési szokásokról, olvasmánykultúráról az egykorú források 

számba vételével sok-sok adatot tárt fel a szegedi egyetem könyvtártörténeti munkaközös-

sége. 

 

7.3.2 A magyarországi és erdélyi könyvtártípusok a XVI-XVII. században. A folyama-

tosságot a késő reneszánsz világi könyvtárai és a humanista főpapok (Oláh Miklós és Ve-

rancsics Antal esztergomi érsekek) gyűjteményei képviselték. Az utóbbiakról csupán töre-

dékek és szórványadatok ismertek.  
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A reformáció térhódításával újfajta könyvtárak születtek. Nálunk is támadás indult a ka-

tolikus püspökségek, káptalanok, kolostorok ellen: ez könyvtárak megszűnésével, pusztu-

lásával, a könyvanyag egy részének megsemmisítésével vagy átvételével járt. Ugyanakkor 

a protestáns felekezetek, a városi polgárok, a magyar főnemesek és nemesek, az erdélyi 

fejedelmek áldozatkészsége, valamint a külföldön tanuló diákok ajándékai révén) létrehoz-

ták új kulturális intézményeiket, köztük a városi (pl. Nagyszeben, Bártfa, Kőszeg) és az 

iskolai (köztük a kollégiumi) könyvtárakat. Magánemberek, így elsősorban a nyugat-

európai főiskolákon-egyetemeken tanult prédikátorok, tanárok, tudósok is gyűjtöttek 

könyveket; a városi polgárok szintén, mégpedig többnyire laikus tartalommal. Néhány 

főnemes (pl. Illésházy István, Thurzó György, Bethlen Elek, a Wesselényi család) számot-

tevő bibliotékával rendelkezett. Egy ideig ezekhez hasonlóak az erdélyi fejedelmek gyűj-

teményei, majd Bethlen Gábor kísérletet tett a gyulafehérvári udvari könyvtár kialakítására 

(egyúttal az ottani főiskolai támaszául is szolgált), de a török-tatár hadak később feldúlták. 

A protestáns könyvtárak mindegyike fontos szerepet játszott az európai kultúra közvetíté-

sében és a nemzeti műveltség kibontakozásában, átörökítésében.  

A katolikus restauráció (az ellenreformáció) könyvtárügyének alapját a reformáció tá-

madását túlélt néhány püspöki-érseki és kolostori gyűjtemény képezte. Tudatos ellenre-

formációs szándék vezérelte a hozzánk is betelepült jezsuita rend iskola- és könyvtáralapí-

tó tevékenységét, valamint Telegdi Miklós nagyszombati érseki adminisztrátor könyv-

gyűjtését. A XVII. század húszas éveitől, főként Pázmány Péter bíboros és a jezsuiták 

tevékenysége nyomán nagy sikereket elérő restauráció folyamatában újjászerveződtek a 

püspöki és a prímás-érseki (Lippay György, Széchényi György), valamint szerzetesrendi 

(pl. Pannonhalmán a bencéseké) könyvtárak, számtalan új kolostori bibliotéka alakult. A 

rekatolizált főnemesek (pl. Illésházy Miklós kancellár,. Esterházy Miklós nádor) vagy főúri 

családok között olyanok is akadtak, amelyek több gazdag könyvtárral rendelkeztek. E tí-

pusba sorolható a költő Zrínyi Miklós gróf széles műveltségről tanúskodó csáktornyai 

gyűjteménye, amely azonban felfogható korai értelmiségi magánkönyvtárként is. A katoli-

kus köznemesek, polgárok és világi értelmiségiek körében szintén voltak kisebb könyv-

gyűjtemények. Külön típust képviselt az 1635-ben alapított nagyszombati egyetem könyv-

tára.  
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11. kép Zsámboky János 

7.3.3 A fontosabb könyvtári gyűjtemények a XVI-XVII. században. A világi humanista 

gyűjtemények közül kettő emelkedett ki. Dernschwam János pénzverő, bányahivatalnok, a 

Fugger cég megbízottja besztercebányai könyvtára több mint ezeregyszáz kötetet számlált, 

elsősorban saját korának irodalmából. A bécsi udvarban élő tudós, Zsámboky János hat-

ezer ötszáz kötetes tudományos bibliotékája viszont sok latin és görög klasszikust tartal-

mazott. Mindkettő az európai műveltség komoly értéke, és mivel mindkettő a bécsi udvari 

könyvtárba (Hofbibliothek) került, megmaradt az utókornak. A protestáns könyvtárak so-

rából az iskolai, és még inkább a kollégiumi gyűjtemények a legjelentősebbek. A brassói 

evangélikus középiskola számára a város már 1533-ban hozatott könyveket, a könyvtár 

szabályzatát Johannes Honterus reformátor készítette el. A könyvtár a XVII. század végén 

leégett, addig hét könyvjegyzék maradt ránk.  

A debreceni református kollégium könyvtára az 1530-as évek végén alakult. Elsősorban 

a tanulók számára szolgált, a diákok kezelték. Az 1706-as leltár szerint közel ezerhétszáz 

kötete volt, a következő évben viszont a császári csapatok csaknem teljesen megsemmisí-

tették, ám gyorsan újjászerveződött.  

A sárospataki kollégium könyvtára szintén mindmáig létezik. A XVI. század közepén 

alakult, majd a következő évszázadban főként a Rákócziak támogatták. Amikor 1654-ben 

Rákóczi Zsigmond hagyatékaként átadták a családi tékát, több mint ezernégyszáz kötetével 

az ország egyik legnagyobb könyvtára volt. A jezsuiták iskoláik (főleg a gimnáziumok) 

mellett latin könyvtárakat szerveztek; ezek alapos tervszerűséggel gyarapított tudományos 

gyűjtemények voltak. Nemegyszer megnyitották őket a városi polgárság, a környék ne-

messége és a világi papság előtt.  
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A nagyszombati jezsuita kollégiumot 1561-ben alapították. Amikor 1635-ben Pázmány 

Péter megalapította az ottani egyetemet, és azt a jezsuitákra bízta, a könyvtárt az új intéz-

mény szolgálatára rendelte. Gyűjtőköre minden tudományágra kiterjedt, de a teológiai 

munkák és az egyházi művek alkották az állomány nagyobb részét. A század végén az 

ország legnagyobb gyűjteménye. 1690-ben a katalógusa ötezer ötszáz művet sorolt fel. 

 

12. kép Pannonhalma, Szent Benedek-rend könyvtára 

7.3.4 A magyarországi és erdélyi könyvtárügy változásai a XVIII. században. A század 

két fejlődési szakaszra bontható: az első a hatvanas évtizedig tartott, a második az utolsó 

harmadot foglalja magában. Az első periódusban a volt hódoltság területén végbement a 

helyreállítás, a könyvtári kultúra újbóli meggyökereztetése: a szerzetesrendek és a katoli-

kus püspöksége vissza- és idetelepülése, a török időket átélt protestáns könyvtárak meg-

erősödése. Jelentékenyebb világi gyűjtemény viszont nem létesült. A volt királyi Magyar-

ország területén kettősség tapasztalható: a katolikus egyháznak igen erős bázishelyei 

voltak (Győr, Kassa, Nagyszombat, számos kolostor, a jezsuiták befolyása nagyon erős 

stb.), ugyanakkor a polgári, főleg a német ajkú városokban (Sopron, Pozsony, Késmárk 
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stb.) a protestantizmusnak is sikerült megvetni a lábát. A legjelentősebb gyűjtemény a 

nagyszombati egyetemi könyvtár. A század közepére csaknem megduplázódott az állomá-

nya (1750-ben meghaladta a tízezer kötetet). Kevés a világi magánkönyvtár.  

Az 1735-ben alapított selmeci bányaiskolában (1765-től akadémia) létrejött az első ha-

zai szakkönyvtár.  

Az erdélyi és a partiumi területekre is megpróbált behatolni a katolikus egyház (legin-

kább a jezsuiták és a piaristák), de itt a református és a szászoknál az evangélikus egyház 

megtartotta korábbi szerepét. Továbbra is a debreceni és a sárospataki, valamint a kolozs-

vári és a nagyenyedi református kollégium gyűjteménye a legjelentősebb. Külön figyelmet 

érdemel ifj. Köleséri Sámuel nagyszebeni tanár háromezer-ötszáz kötetes modern biblioté-

kája. A század első kétharmadában az iskolai könyvtárak képviselték a folyamatosságot. 

Ezek egyházi jellegük ellenére alapot teremtettek a laikus műveltség számára is. Kialakult 

a könyvtári kultúra területi egysége, regionális eltérésekkel.  

A hatvanas évektől jól érzékelhető változások figyelhetők meg. A felvilágosodás erős 

hatására új könyvtárak, majd új könyvtártípusok keletkeztek, kibővült a könyvgyűjtők 

köre. Nálunk is jellemzővé vált a múzeumi és könyvtári gyűjtés kettőssége, a század végén 

a könyvtári kultúrában is megjelent a nemzeti gondolat. Az egyházi könyvtárakról a súly-

pont kezdett áttolódni a világiakra. Királyi rendeletekkel felszámolták a kolostori könyvtá-

rak zömét. Az első állami tanügyi rendelkezés (1777, Ratio Educationis) lendületet adott a 

felsőbb iskolai könyvtárak fejlődésének. A nagy gyűjtemények egy része megnyitotta ka-

puit a nyilvánosság előtt. A nagyszombati egyetem 1774-ben, a jezsuita rend feloszlatása 

után világi, állami (királyi) intézmény lett, Mária Terézia évi ötszáz forintot és az egyetemi 

nyomda jövedelmét rendelet a könyvtár gyarapítására (ekkor kb. tizenötezer kötete volt). A 

királynő 1777-ben az egyetemet és bibliotékáját áttelepítette Budára, itt az utóbbit a követ-

kező évben nyitották meg a közönségnek. 1780-tól a könyvtár köteles példányt kapott – 

Magyarországon elsőként. 1784-ben Pestre költöztették át, ahol két év múlva nyílt meg 

újra. Feladatul kapta az eltörölt rendházak beözönlő könyveinek rendszerezését, szétosztá-

sát.  

A protestáns iskolai könyvtárak fejlődését korlátozta a hivatalos könyvcenzúra és az 

anyagi erőforrások elégtelensége; e téren kedvező változás történt II. József és II. Lipót 

uralkodása alatt. Az ország gazdasági elmaradottsága, a hazai fejlődés megkésettsége foly-

tán mindössze két újabb szakkönyvtár szerveződött, és ezek is csak átmenetileg működtek: 

a szenci Collegium Oeconomicum és Tessedik Sámuel szarvasi mezőgazdasági tanodája 

keretében. Az 1780–1790-es években nálunk is megjelentek az ún. nyilvános könyvtárak 

(olvasókörök, olvasókabinetek, kölcsönkönyvtárak), amelyek a felvilágosodás terjesztésé-

ben és a nemzeti gondolat ébresztésében is szerepet játszottak. I. Ferenc azonban a század 

legvégén sorra betiltotta ezeket. Igazán nagy fejlődés a magánkönyvtárak terén ment vég-

be, számuk tetemesen megnőtt, állományuk korszerűsödött. 

 

7.3.5 A főúri és főpapi könyvtárak szerepe a XVIII. század utolsó harmadában. Különö-

sen jelentősek a magyarországi főpapi és főúri könyvtárak: jó néhány európai rangú encik-

lopédikus gyűjtemény jött létre, és némelyikük törekedett a régi és az újabb nemzeti iroda-

lom termékeinek megszerzésére is. Több közülük nyilvános lett, közcélra hasznosult. A 

katolikus egyház anyagilag is megerősödött, valamennyi püspöki, érseki székhelyen volt 

könyvtár. Néhány főpap szélesebb művelődéspolitikai távlatban gondolkodott. Klimó 

György jobbágy származású pécsi püspök főiskolát akart nyitni (a királynő nem engedé-
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lyezte), ahhoz gyűjtötte az anyagot (elődjétől és a káptalantól is örökölt, átvett könyveket) 

könyvtárosa, Koller József történész segítségével. 1774-ben megnyitotta a nyilvánosság 

előtt („minden ember közös használatára”); ekkor már tizenötezer kötetes a gyűjtemény, 

természetrajzi és régiségtár is csatlakozott hozzá.  

Eszterházy Károly gróf egri püspök külföldön tanult, felépítette a líceumot és egye-

temmé kívánta fejleszteni. Könyvtárosával, Büky Józseffel terjedelmes bibliotékát gyűjtött, 

elsősorban külföldi tudományos munkákat. Kb. tizenhatezer kötettel nyitotta meg 1793-

ban, a líceum épületében, az egyik legszebb hazai késő barokk teremkönyvtárban, majd 

végrendeletileg (1799) a tanintézetre hagyta.  

A gyulafehérvári (erdélyi) püspök, Batthyány Ignác gróf tudományos társaságot próbált 

szervezni. Könyvtárát Rómában alapozta meg, majd itthon – Dániel Imre könyvtáros segít-

ségével – kiegészítette magyar irodalmi ritkaságokkal. Halála évében (1798) alapította a 

róla elnevezett Batthyanyeumot (könyv- és kézirattár, múzeum). Intézményét nyilvánossá 

tette.  

A főnemesek különböző szándékokkal gyűjtöttek könyveket: dísznek tekintették, műve-

lődési akartak, nemzetük felemelkedését kívánták előmozdítani. A Ráday-könyvtárt Ráday 

Pál gróf alapozta meg, és fia Gedeon Pécelen fejlesztette jelentős gyűjteménnyé. A kb. 

tizenkétezer kötetes gyűjtemény értékes régi és korabeli magyar műveket, és újabb külföldi 

írásokat tartalmazott, az elsődleges cél az irodalom- és tudománypártolás volt.  

Az erdélyi Teleki Sámuel gróf külföldi tanulmányai idején szerette meg a könyveket, 

erdélyi udvari kancellárként Bécsben hozta létre tekintélyes könyvtárát (Mihelyes Sámuel 

bibliotekárius közreműködésével). A gyűjteményt hazájának szánta, családi hitbizományi 

alapítvány formájában Marosvásárhelyen külön épületet emeltetett. Ide szállíttatta a kb. 

tizennégy-tizenötezer kötetet, amit 1802-ben nyitott meg az olvasók előtt. Ő maga nevezte 

el Thekának (ez lett a híres Teleki Téka). A szász Samuel Bruckenthal báró (aki volt erdé-

lyi gubernátor is) végrendeletében kb. tizenháromezer kötetes könyvtárát, valamint muzeá-

lis gyűjteményét a szász nemzet számára hagyományozta, ebből nyílt meg 1817-ben Nagy-

szebenben a róla elnevezett múzeum és könyvtár. Széchényi Ferenc gróf hungarika 

gyűjteményéből lett a magyar nemzeti, majd a magyarországi Teleki családéból az akadé-

miai könyvtár. Különleges összetétele (mintegy ötezer aufklärista munka) miatt Csáky 

István gróf homonnai bibliotékája is említést érdemel. A díszes késő barokk főúri és főpapi 

könyvtárak építészet- és művészettörténeti szempontból is jeles alkotások. 

7.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A három részre szakadt országban a török hódoltság területére a nagyarányú pusztulás 

jellemző. A királyi Magyarországon és Erdélyben egy ideig tovább élt a humanista könyv-

tári kultúra, ezzel párhuzamosan kifejlődtek a protestánst városi, iskolai (köztük a kollégi-

umi), lelkészi, tudósi, főnemesi és polgári gyűjtemények, valamint az erdélyi fejedelmek 

könyvtárai. Ezek fontos szerepet játszottak az európai kultúra közvetítésében és a nemzeti 

műveltség kibontakozásában. A katolikus restauráció folyamata nálunk megkésve indult, a 

XVII. században viszont komoly sikereket ért el a könyvtárügy terén is, különösképpen a 

főpapi, kolostori (főleg a jezsuita), főnemesi és a nagyszombati egyetemi könyvtár révén.  

A XVI–XVII. századi könyvtárakban (főként a nagyobb iskolai és szerzetesrendi bib-

liotékákban) az intézményesség jelei is mutatkoztak: könyvtári szabályzatok, szakrendi 
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elhelyezés, katalógusok (kezdetleges címleírásokkal), külön könyvtárost alkalmaztak (pl. a 

gyulafehérvári könyvtárban Bethlen Gábor fejedelemnek fizetett könyvtárosa volt). 

A XVIII. század első két harmada egyfelől a helyreállítás időszaka, másfelől ekkor jött 

létre a könyvtári kultúra területi egysége. Az egyházi (katolikus és protestáns) és iskolai 

gyűjtemények dominanciája érvényesült, de meghatározóan vallásos szellemük és tartal-

muk mellett egyre szilárdabb alapot teremtettek a laikus, világi műveltség számára. A hat-

vanas évektől jól érzékelhető változások történtek: kibővült a könyvgyűjtők köre, új 

könyvtárak, majd új könyvtártípusok (szak, ún. nyilvános) keletkeztek, életükre hatott a 

felvilágosodás, majd a nemzeti gondolat. Királyi rendeletekkel felszámolták a kolostori 

könyvtárak zömét, az első állami tanügyi rendelkezés viszont lendületet adott a felsőbb 

iskolai könyvtárak fejlődésének. A század utolsó harmada a hazai főpapi és főúri könyvtá-

rak történetének fénykora. Jó néhány európai rangú enciklopédikus gyűjtemény jött létre. 

Némelyikük a nemzeti irodalom műveinek megszerzésére is törekedett. A díszes késő ba-

rokk könyvtárak a magyarországi építészet- és művészettörténet jeles alkotásai. 

7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Jellemezze a XVI–XVII. századi magyarországi és erdélyi könyvtári kultúra 

helyzetét! 

2. Értékelje a hazai könyvtárügy fontosabb XVIII. századi fejleményeit! 
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8. A POLGÁRI KOR KÖNYVTÁRAI 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

Megismertetni a hallgatókat a polgári kor könyvtári kultúrájának fejlődését meghatáro-

zó politikai, gazdasági, kulturális és technikai feltételekkel. Rámutatni a könyvtárak törté-

netének általános jellemzőire a francia forradalomtól a második világháború végéig. Vá-

zolni a korabeli könyvtártípusok (a nemzeti, az általános gyűjtőkörű tudományos és a 

szakkönyvtárak, az iskolai, az ún. közművelődési és a házi könyvtárak) sajátos vonásait, a 

könyvtárügy szervezeti alapmodelljeit. Közölni a könyvtári belső munka átalakulásával és 

a könyvtáros-képzés kialakulásával kapcsolatos tudnivalókat. 

8.2 TARTALOM 

A könyvtárak fejlődésének történelmi háttere a XVIII. század végétől napjainkig. A 

könyvtárak történetének általános jellemzői 1789–1945 között. A polgári kor új könyvtár-

típusai és szerveződési struktúrái, az ún. szovjet modell. A nemzeti könyvtárak. A tudomá-

nyos és szakkönyvtárak. Az iskolai könyvtárak. A közművelődési könyvtárak. A házi 

könyvtárak. A könyvtári belső munka átalakulása. A könyvtárosképzés kialakulása és fej-

lődése a polgári korban. 

8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

8.3.1 A könyvtárak fejlődésének történelmi háttere a XVIII. század végétől napjainkig. 

Célszerű elkerülni a címben jelzett bő két évszázad történelmi folyamatainak, eseményei-

nek kronologikus ismertetését, mert az csaknem reménytelen és szükségtelen kísérlet len-

ne. A középiskolai tanulmányokra támaszkodva és a tudományos ismeretterjesztés szándé-

kával született történeti összefoglalások alapján elsősorban azokat a fejlődési tendenciákat 

kellene megragadni és konkrét példákkal szemléltetni, amelyek meghatározták, befolyásol-

ták a könyvtári kultúra változásait, alakulását. Elsősorban a következőkre lehet gondolni.  

A polgárosodás, majd a modernizáció és a vele szorosan összekapcsolódó nemzeti ön-

tudatosodás, a nemzeti egységért vagy a nemzeti önrendelkezésért folytatott harc. A gyar-

matosítás új formái, később a gyarmati rendszer felszámolása. Az ipari forradalom kibon-

takozása és a technikai forradalom máig tartó újabb hullámai; a gépipari nyomdászat 

létrejötte és kibontakozása. A távközlés és a számítástechnika fejlődése, az internet szere-

pe. A társadalmi átrétegződés, az urbanizáció (városiasodás) és az iskolázottsági szint mó-

dosulása. A politikai mozgalmak és a forradalmak, a demokratizálódás, és ezek ellenében a 

totalitarizmus. A nyilvánosság gondolatának előtérbe nyomulása; a tömegkönyv és a tö-

megsajtó hódító útja. A fontosabb ideológiai áramlatok (liberalizmus, szocializmus, kon-

zervativizmus, nacionalizmus, rasszizmus stb.). A művelődés (oktatás, tudomány, művé-

szet, közművelődés stb.) terén végbement változások. A második világháború utáni ún. 

világrendszerek (kapitalista, szocialista, harmadik világ), a szocialista kísérlet kudarca. Az 

itt elsajátított ismereteket indokolt felhasználni a lecke további kérdéseinek, valamint a 

jelen könyvtári kultúrájának és az időszak magyarországi fejleményeinek tárgyalásánál is. 
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8.3.2 A könyvtárak történetének általános jellemzői 1789–1945 között. A polgárosodás 

folyamatában (a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet során) kialakult egy újfajta, 

a polgári könyvtári rendszer. A dokumentumtermés mennyiségének és az olvasóközönség 

létszámának nagyarányú növekedése, illetve mindkettő differenciálódása folytán a gyarapí-

tásban feladták az enciklopédikus elvet, spontán vagy tudatos módon előtérbe került a 

könyvtárak közötti gyűjtőköri együttműködés, ugyanis a teljességet immár az intézmények 

összefogásával kívánták elérni.  

Előtérbe került a nemzeti (patriotika) irodalom beszerzése. Érvényesült a nyilvánosság 

elve, a könyvtárhasználat fokozatosan állampolgári joggá vált. A magángyűjtemények egy 

része közkönyvtárrá alakult át. A könyvtártípusok immár funkció szerint különültek el, a 

fenntartó mibenléte másodlagos lett. A könyvtárügy szervezésében, fenntartásában két fő 

változat alakult ki: a centralizált és a decentralizált. Módosultak, megújultak a könyvtári 

munkafolyamatok, munkaágak, létrejött a tájékoztató szolgálat és a dokumentáció, szerve-

zetten folyt a könyvtárközi kölcsönzés. Kibontakozott a nemzetközi együttműködés, meg-

született a világbibliográfia ötlete. Fellendültek és szétágazódtak az elméleti kutatások, 

kibővült a szaksajtó. A könyvtárosság önálló foglalkozási ággá erősödött, megindult a 

szakmai képzés. Lassan elkülönült a könyvtárpolitika, feltűntek e terület hivatásos művelői 

is. Példaként kiemelhető Althoff porosz kultuszminisztériumi tisztviselő XIX. század végi, 

XX. század eleji könyvtárszervező munkássága. 

A könyvtári kultúra egyre jellemzőbb sajátossága a folytonosság. A polgári jellegű 

könyvtári rendszer továbbélt az első és a második világháború közötti időszakban is, két 

lényeges eltérés azonban kimutatható. Az egyik a centralizált struktúra új, ún. szovjet mo-

delljének a kialakulása. A másik: a gyarmati országok egy csekély hányada, elsősorban 

India megpróbált felzárkózni a vezető kapitalista államokhoz. Számos ország szakmai 

szervezetei tömörültek a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége (IFLA) kereté-

ben. 

 

8.3.3 A polgári kor új könyvtártípusai és szerveződési struktúrái, az ún. szovjet modell. 

A korábbi időszakhoz képest minőségi változás, hogy a polgári könyvtári rendszeren belül 

a típusok a funkció alapján formálódnak. Az öt funkcionális típus: a nemzeti, a tudomá-

nyos és szak-, az iskolai, a közművelődési és a házi könyvtárak. Ehhez képest a tulajdonos, 

a fenntartó másodlagos. A könyvtáralapítók és fenntartók köre valamelyest bővült, szám-

szerűen viszont lényegesen emelkedett: az állam (központi és tartományi kormányzat), a 

helyi önkormányzatok (helyhatóságok); az egyetemek, a főiskolák, az iskolák (saját erőből, 

illetve alapítványokból); egyházak; polgári egyesületek, kaszinók, a munkásság és a pa-

rasztság egyesületei és szervezetei; pártok; üzemek (vállalatok); magánszemélyek stb.  

A polgárosodás folyamatában a könyvtárügy szervezésére és irányítására két fő vagy 

alapváltozat formálódott. A decentralizált struktúrában a helyi kezdeményezés a meghatá-

rozó, az állam is segítheti (pl. könyvtári adó, költségvetési támogatás) vagy maga is léte-

síthet könyvtárakat, az irányítás is megosztott; így történt az Amerikai Egyesület Államok-

ban és Nagy-Britanniában, valamint a skandináv országokban, Svájcban stb. A centralizált 

struktúra sajátosságai: állami eszközökkel, állami felügyelettel, többnyire felülről hozzák 

létre, tartják fenn és irányítják a könyvtárakat, a társadalmi (egyesületi, alapítványi stb.) 

kezdeményezés kevésbé jelentős; pl. a franciáknál a forradalom után a magán- és egyházi 

gyűjtemények elkobzása, erősen központosított irányítás. A centralizált szerkezet markáns 

válfaja az ún. szovjet modell, amelynek jellegzetességei: központosított, államosított (ál-
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lami dotáció és felügyelet), hierarchizált, a párt által irányított, a művelődés és a politikai-

ideológiai agitáció együttes szolgálata, a tömegkönyvtárak magas száma. Vannak átmeneti, 

köztes formációk is, például a németeknél (inkább állami dominancia) és az olaszoknál 

(területileg decentralizált). 

 

8.3.4 A nemzeti könyvtárak. A polgári korban a nemzeti könyvtárak váltak a legtöbb or-

szág könyvtárügyének meghatározó intézményeivé. Létrejöttük indítékai: a felvilágosodás 

nemzeti programja, a nemzeti öntudatosodás tendenciája, a nemzeti önismeret, a nemzeti 

értékek megőrzésének és felmutatásának, a nemzeti kultúra (irodalom, tudomány) ápolása 

és eredményeinek számbavételének szándéka. Elsődleges feladatuk az állam területén köz-

readott könyvek, egyéb nyomtatott dokumentumok, az ott keletkezett kéziratok és a kül-

földön megjelent, az országra (nemzetre) vonatkozó kiadványok, vagyis a patriotika anyag 

teljességre törő gyűjtése és megőrzése. Többnyire vállalkoznak a kutatás támogatására is, a 

külföldi irodalomból való válogatással. Az előzményeik szerint szokás őket csoportosítani: 

korábban uralkodói (udvari) könyvtárak voltak (pl. francia, osztrák, svéd, spanyol); ma-

gánalapításúak (pl. angol, magyar, orosz); valamely intézmény gyűjteménye vált nemzeti 

könyvtárrá (pl. USA, japán, finn); állami létesítés (pl. görög, bulgár, ír). 

Az egyetemes könyvtártörténetben játszott szerepük folytán öt nemzeti bibliotéka fejlő-

dését külön is indokolt áttekinteni. A British Museum (London) könyvtára a XIX. század 

közepén, Panizzi munkássága révén és a parlamenti bizottságok vizsgálatai nyomán vált 

korszerű könyvtárrá. Panizzi három fontos alapelvet fejtett ki: a múzeum (és könyvtára) 

nem látványosság, hanem a kultúra terjesztésének intézménye; része a közszolgálatnak; 

használatában a lehető legnagyobb liberalizmust kell alkalmazni. Sikerült kivívnia a tekin-

télyes és állandó dotációt, a kötelespéldány-rendelet szigorú végrehajtását; megújította az 

állománygyarapítást, a feldolgozását, az olvasószolgálatot. Megálmodta a kerek alaprajzú, 

építészetileg is igen látványos olvasótermet (1857), ahol felállította az első nyílt polcos 

referensz-kézikönyvtárt. A raktárakban a tűz ellen jobban védő vasállványzatot helyezett el 

állítható polcokkal. A parlament később, a huszadik század elején az újságok számára kü-

lön raktárt emeltetett, távol a főépülettől.  

 

13. kép British Museum olvasóterme 

A Bibliothèque Nationale (Párizs) sokáig a forradalom idején elkobzott hatalmas 

könyvanyaggal birkózott, majd a század derekán és második felében sikerült megoldani a 

leltározást és a feldolgozást. Közben új olvasóterem is létesült (1868). Jeles igazgatója volt 

Delisle, akinek irányításával az intézmény méltóképpen betölthette a rá háruló szerepet. 
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A Library of Congress (Washington) az észak-amerikai parlament belső hivatali könyv-

táraként alakult 1800-ban. Lassan gyarapodott, csak a polgárháborút követően gyorsult fel 

a fejlődése. 1870-től nemzeti gyűjtemény. Amikor 1897-ben új épületet kapott, már milliós 

állománya volt. Putnam igazgatása alatt tervszerű állománygyarapítás folyt, és kifejlesztet-

ték a központi szolgáltatásokat is: nyomtatott katalóguscédulák közreadása (ami nagy lépés 

volt a címleírás egységesítése felé), központi katalógus szerkesztése a külföldi munkákról 

(amely a könyvtárközi kölcsönzés nélkülözhetetlen segédlete lett). 

A Deutsche Bücherei (Lipcse) kései kezdeményezés. Bár a berlini porosz állami könyv-

tár a teljes németországi anyagot gyűjtötte, Altfhoff javaslata ellenére sem kapott nemzeti 

funkciót. A német könyvkiadók és könyvterjesztők egyesülése, a szász tartományi kor-

mány és a lipcsei városvezetés 1912-ben alapította meg az első német nemzeti könyvtárt. 

Az 1913-tól megjelent németországi és a külföldi német könyvtermést őrizte, a korábbi 

időszakból a berlini könyvtár szerezte be a dokumentumokat. Az első világháború után a 

nemzeti bibliográfia centrumává vált. 

A Szovjetunió területén korábban nem volt nemzeti könyvtár (hasonló feladatot látott el 

a pétervári cári és a moszkvai Rumjancev gyűjtemény). A bolsevik kormány 1924-ben 

hozta létre a nemzeti könyvtárt, amelyet a következő évben Leninről neveztek el. Hamaro-

san hatalmas állománnyal rendelkezett, és módszertani központként is ténykedett. 

 

8.3.5 A tudományos és szakkönyvtárak. Két csoportja különböztethető meg: az általános 

gyűjtőkörű tudományos könyvtárak és a speciális gyűjtőkörű, részben tudományos, rész-

ben szakmai irodalmat őrző szakkönyvtárak. Az első kategória voltaképpen az enciklopé-

dikus gyűjteményeket váltotta fel; itt az akadémiai és a tudományegyetemi bibliotékák a 

meghatározóak, de jelentősek a volt udvari és az egyházi, valamint a nagy nyilvános gyűj-

temények is. A belső munkában és az elméleti kutatás terén legszínvonalasabb tevékeny-

séget a német egyetemi könyvtárak (pl. a berlini, a müncheni) folytattak. A második cso-

port fokozatosan bővült, egyenes következményeként az ipar, a közlekedés, a 

mezőgazdaság, a hitelélet, az állami adminisztráció és a szakfelsőoktatás fejlődésének és 

differenciálódásának. 1880 után szakkönyvtári keretben indult meg a dokumentáció és itt 

alakult ki a tudományos tájékoztatás jó néhány eljárása és módszere. 

 

8.3.6 Az iskolai könyvtárak. A tankötelezettség széles körű bevezetése és a középfokú 

oktatás kiterjedése következtében az iskolai könyvtárak száma többszörösére emelkedett. 

Az életükben is fordulat történt. Feladatkörük bővült: a tanulók tanulmányi munkájának 

segítése, számukra önképzési és szórakozási lehetőség biztosítása, a pedagógusok oktató-

nevelő és a középiskolákban kutató munkájuk támogatása. A képzési szintek és közép 

szinten a képzési irány (általános vagy szakképző) szerint differenciálódtak, a középisko-

lákban és a nagyobb elemi tanodákban külön-külön tanári és tanulói gyűjtemény működött. 

 

8.3.7 A közművelődési könyvtárak. A tárgyalt korszakban a legszembeötlőbb fejlődés a 

közművelődési (vagy nyilvános), azaz a polgárság közép- és alsó rétege, a munkásság és a 

parasztság, valamint az ún. művelt középosztály könyvellátását szolgáló könyvtárak típu-

sában ment végbe. Az időrendet követve először a forradalom és a napóleoni császárság 

idején a városokban felülről szervezett francia nyilvános könyvtárak említendők. A XIX. 

század első felében a németeknél népkönyvtárak (Volksbibliothek) alakultak, amelyeket 

tudatosan választottak el a városi tudományos könyvtáraktól. A népfelvilágosítás szándé-
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kával születtek, lényegében zártpolcos kölcsönzőhelyek voltak. A német kultúrövezetben 

szintén hasonló könyvtárak létesültek. A polgári demokratikus törekvésekkel adekvát a 

public library (nyilvános vagy közkönyvtár), amely az Amerikai Egyesült Államokban, 

Angliában jött létre az 1830-as évek közepétől a városi lakosság kezdeményezésére, több-

nyire községi pótadóból, a briteknél állami törvények támogatásával, néhol magánemberek 

adományaiból (később elterjedt Skandináviában, Svájcban és Csehszlovákiában is). A 

század utolsó harmadára alakultak ki a modell jellegzetes szolgáltatásai: hosszú nyitva 

tartás, szabad polc, külön olvasóterem, gyermekek könyvellátása, referensz-szolgálat, aján-

ló bibliográfiák stb. Ezt a mintát követték a szovjet tömegkönyvtárak, ám ezeket a politi-

kai-ideológiai propaganda szolgálatába állították. Nagy számban léteztek a munkások és 

parasztok önmaguk által teremtett könyvtárai, továbbá a különféle egyesületi, egyházi. 

szakszervezeti stb. gyűjtemények is. A közművelődési könyvtárak vállalták a vakok do-

kumentum-ellátását. 

 

14. kép Peterborough (USA) – az első public library épülete (1833) 

8.3.8 A házi könyvtárak. A polgári korban ezek a gyűjtemények a tulajdonos és családja 

személyes szükségleteit (szórakozás, hobbi, munka) elégítik ki. Számuk igen magas. Mű-

velődéstörténeti szempontból a bibliofil bibliotékák és az alkotó értelmiségiek (írók, tudó-

sok, művészek, politikusok, papok) munkakönyvtárai a legfontosabbak.  

 

8.3.9 A könyvtári belső munka átalakulása. Az állomány mennyiségi növekedése újfajta 

építészeti megoldásokat (pl. a palotaszemlélet helyett a gyakorlati célok és az esztétikai 

követelmények harmóniája, fémpolcok alkalmazása), raktározási újításokat (újság-, majd 

tároló raktár stb.) követelt. A formai feltárásban előre haladtak az egységesítési törekvések 

(porosz instrukció – 1884, amerikai–angol címleírási szabályzat – 1908), a szakcsoportosí-

tásban a tizedes osztályozási rendszer (Dewey, 1876) és az erre alapozott Egyetemes Tize-

des Osztályozás (1905) jelentett áttörést. Létrejött a tájékoztató szolgálat és a dokumentá-

ció. A nagy nemzeti könyvtárak nyomtatott katalógusai bibliográfiai funkcióit is elláttak; 



A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET KÖNYVTÁRI VONATKOZÁSAI II. 

60 

sorra jelentek meg a nemzeti és szakbibliográfiák. Komoly eredményeket mutatott fel a 

gyűjtőköri együttműködés. Kétféle előnyt is kínált a mikrofilmezés: kisebb helyigénye 

volt, hiánypótlásra volt alkalmas. Fellendültek és differenciálódtak az elméleti kutatások 

fellendülése és differenciálódása. Kialakult és megerősödött a könyvtári szaksajtó: pl. a 

német Serapeum (1840) és Zentralblatt für Bibliothekswesen (1884), az amerikai Library 

Journal (1876). Kibontakozott a nemzetközi együttműködés. A Nemzetközi Bibliográfiai 

Intézet (1895, később Nemzetközi Dokumentációs Szövetség – 1937) megalapítói, a belga 

Otlet és Lafontaine kezdeményezték a világbibliográfia megvalósítását, de a terv a kezdeti 

sikerek után kudarcba fulladt. A két világháború között, 1927-ben alakult meg a Könyvtári 

Egyesületek Nemzetközi Szövetsége (IFLA). 

 

8.3.10 A könyvtáros-képzés kialakulása és fejlődése a polgári korban. A polgárosodás 

egyik velejáróként a könyvtárosság önálló foglalkozási ággá, hivatássá vált. Szükségessé 

vált a szakmai képzés megindítása. Dziatzko a göttingeni egyetemen magántanári kurzust 

tartott (1886), Dewey a New York-i Columbia Egyetemen könyvtáros szaktanfolyamot 

szervezett (1887). Az elméleti-történeti alapozású európai és a gyakorlati irányultságú 

amerikai szakképzés különbsége sokáig megmaradt. A Szovjetunióban négyszintű szisz-

téma alakult ki: alap (tanfolyamok), közép (könyvtáros technikumok), felső (könyvtáros 

főiskolák, pedagógiai főiskolák könyvtáros szakjai) és akadémiai (tudományos fokozat). 

Számos országban a szakképzés ekkor még hiányzott. 

8.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A könyvtári kultúra fejlődését leginkább befolyásoló kettős történelmi tendencia a pol-

gárosodás és a nemzeti öntudatosodás. A polgári korban létrejött új könyvtári rendszer 

típusai a funkciók szerint különölnek el: nemzeti, tudományos és szak-, iskolai, közműve-

lődési, házi könyvtárak. A két fő szervezési-irányítási modell a centralizált és a decentrali-

zált. A könyvtárak feladták az enciklopédikus elvet, előtérbe került a gyűjtőköri együttmű-

ködés. Érvényesült a nyilvánosság elve, a könyvtárhasználat fokozatos állampolgári joggá 

vált. Közben a könyvtári munkafolyamatok, munkaágak megújultak. Fellendült az elméleti 

kutatás. Kibontakozott a nemzetközi együttműködés. A könyvtárosság önálló foglalkozási 

ággá erősödött. Kialakult a könyvtáros-képzés. A kiemelkedő könyvtárosok, vezetők sze-

repe meghatározó jelentőséggel bírt. 

8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Sorolja fel és jellemezze a polgári korszak könyvtártípusait! 

2. Milyen változások történtek a polgári korban a könyvtári belső munka terén? 
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9. AZ EGYETEMESSÉG GONDOLATA NAPJAINK 

KÖNYVTÁRÜGYÉBEN 

9.1 CÉLKITŰZÉS 

Vázolni az újfajta információhordozók megjelenését és elterjedését a XIX-XX. század-

ban. Bemutatni, hogyan módosult a technikai fejlődés nyomán a hagyományos könyvtárak 

élete és szerepe, miért és miként alakultak ki az új típusú információ-szolgáltató intézmé-

nyek. Összefoglalni, hogy milyen hatást gyakorolt a számítógép és a távközlési forradalom 

a könyvtári munkára és a könyvtáros szakmára, a nemzetközi együttműködésre. Arra ösz-

tönözni a hallgatókat, hogy gondolkodjanak a könyvtárak jövőjéről. 

9.2 TARTALOM 

Az újfajta információhordozók megjelenése a XIX–XX. században. Az ún. hagyomá-

nyos könyvtártípusok változásai a technikai fejlődés nyomán. Az új típusú információ-

szolgáltató intézmények létrejötte. A könyvtári belső munka és a könyvtárosképzés átala-

kulása. A nemzetközi együttműködés a jelenkorban. A számítógép és a távközlési forrada-

lom hatása a könyvtári munkára. A könyvtárak jövője. 

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

 

9.3.1 Az újfajta információhordozók megjelenése a XIX–XX. században. A technika fej-

lődése a jelzett időszakban igen nagy hatással volt az információrögzítés és -közvetítés 

folyamatára, jelentékeny mértékben befolyásolta a könyv- és lapelőállítás gyakorlatát. Az 

újfajta információhordozók közül a fénykép feltalálása (1839, Daguerre – dagerrotípia; 

1841, Talbot – kalotípia, papírkép) után nem sokkal helyet követelt magának a könyvek-

ben és az időszaki sajtótermékekben. A hangrögzítés viszont újfajta dokumentumokat 

eredményezett (1877, Edison – fonográf-henger; 1887, Berliner – hanglemez; 1935 – 

hangszalag), ugyanez történt a pergő- vagy mozgófilm (1895, Lumière-fivérek), majd jóval 

később a video (1955) esetében. Vagyis megszülettek az audiovizuális dokumentumok. Az 

információtovábbítás terén a távíró (1794, karos; 1837, vezetékes; 1894, szikra), továbbá a 

telefon (1876, Bell), a telefonhírmondó (1893, Puskás Tivadar), a rádiózás (1920) és a 

televíziózás (1930-as évek) hoztak átütő sikert. A távközlés napjainkban is újabb eredmé-

nyeket mutat fel: telefax, rádiótelefon, műhold stb. A huszadik század második felétől 

terjedt el a számítógép és a digitális adathordozók számos fajtája. A komputerek összekap-

csolása és integrálása a távközléssel, vagyis az internet az egész világot körülölelő (globá-

lis), nyilvános információs és kommunikációs rendszert hozott létre. Kialakult a digitális 

írás és műveltség. A komputer átalakította a könyv- és lapelőállítás hagyományos folyama-

tát. Előidézte a könyv újabb, minőségi fordulatot is jelentő formaváltását: az elektronikus 

könyv eredeti alakja a korong; különféle információhordozók ötvözhetők rajta (multimédia 

dokumentum). A könyvek, folyóiratok, hang- és képfelvételek egyre nagyobb hányada 

csakis online érhetők el, illetve felgyorsult az analóg dokumentumok digitalizálása. Az 

interneten megtalálható a www, a világméretű hipermédia rendszer. Sok más tény bizo-

nyítja, hogy a jelenben végbemegy az információrögzítés és -közvetítés újabb forradalma. 
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15. kép Hálózatok az Interneten  

9.3.2 Az ún. hagyományos könyvtártípusok változásai a technikai fejlődés nyomán. Az 

új tudományos-technikai forradalom, valamint a társadalmi és politikai változások hatására 

a könyvtári kultúra fejlődésében két alapvető tendencia figyelhető meg: egyfelől az ún. 

hagyományos könyvtártípusok módosulása, másfelől az új típusú információszolgáltató 

intézmények, részlegek létrejötte. A könyvtárakban általános jellemző az újfajta informá-

cióhordozók (főképpen az audiovizuális és a digitális dokumentumok) térhódítása, továbbá 

az állomány felgyorsult növekedése. Az ún. hagyományos könyvtártípusok megmaradtak, 

ám funkcionális módosulásokkal. A nemzeti könyvtárak egy része módszertani, kutatási és 

fejlesztési központtá vált, a nagyobbak egyetemes gyűjtőkörűek, erősödik a muzeális sze-

repük. A gyarmati rendszer felbomlása óta sok új nemzeti könyvtár létesült, a régiek közül 

több szervezetileg önállósult: pl. OSZK (1949), British Library (1972). Számos helyen új 
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épületet emeltek számukra (pl. London, Párizs). A tudományos könyvtárak, amelyek kö-

zött továbbra is az egyetemi és akadémiai gyűjtemények a legfontosabbak, a korszerű eljá-

rások elsőszámú műhelyei és alkalmazói. A szakkönyvtárak kategóriájában folytatódott a 

specializálódás, bár a tudományok integrálódása és interdiszciplináris jellege miatt gyűjtik 

a határterületek anyagát is. A vállalati szakkönyvtárak nagy része megszüntette nyilvános-

ságát az üzleti titok védelmének szándékával. Az iskolákban a tanári és tanulói könyvtárak 

újra egyesültek, az oktató-nevelő munka új irányzataihoz igazodva forrásközponttá válnak. 

A közművelődési könyvtárakban előtérbe került a tájékoztató funkció és a helyismereti 

tevékenység; továbbá mind nagyobb részt vállalnak az ismeretterjesztésből. A számítógé-

pes, internetes szolgáltatások megjelenésével a típusok közötti határvonalak elmosódnak, a 

könyvtárak általában információs központokká alakulnak át. 

 

16. kép A Bibliothèque Nationale (Párizs) új épülete (Mitterand-épület) 

9.3.3 Az új típusú információszolgáltató intézmények létrejötte. Az újfajta információ-

hordozók megjelenése, elterjedése hozta magával a hagyományos közgyűjteményekben 

vagy azok mellett új intézménytípusok, részlegek, összefoglaló néven a médiatárak (hang-, 

fotó-, film- videotárak stb.) kialakulását. A második világháború után szerveződtek meg 

(főleg a gazdasági-műszaki igények által kikövetelten) a különféle dokumentációs, majd 

információs központok. Számos helyen önálló intézményként, illetve minisztériumok, 

hivatalok, vállalatok stb. részlegeként, sok országban viszont tudományos és szakkönyvtá-

rakhoz kapcsolva; természetesen köztes változat is létezik. Végső soron idesorolhatók a 

számítógépes adatbankok, a nemzetközi (globális, kontinentális, regionális) és a nemzeti 

információs rendszerek, újabban a kereső programok is. 

 

9.3.4 A könyvtári belső munka és a könyvtárosképzés átalakulása. Az építkezési, raktá-

rozási gyakorlat többféle megoldással próbálkozott: pl. egytermes könyvtár, elkülönülő 

szintek és termek, szakrészlegesítés, közművelődési könyvtárakban a témacsoportos elhe-
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lyezés, tömör és toronyraktárak. Az információk szabad áramlásának követelménye vissza-

szorította a zárt anyagok arányát. Új szolgáltatásként jelent meg a fény-, majd a digitális 

másolás. A feltárás terén korszakos változás a nemzetközi bibliográfiai leírási szabványok 

elfogadása (1977); folytatódott az ETO karbantartása, módosítása (előbb a FIID, majd egy 

e célra létrehozott nemzetközi konzorcium keretében), elterjedtek a tárgyszó-katalógusok 

és a tezauruszok. A dokumentációs tevékenység az információszolgáltatás irányába fejlő-

dött tovább. Szinte minden munkaágban kibontakozott az országokon belüli együttműkö-

dés. Megnőtt a szakmai szerveződések száma és szerepe. Az elméleti kutatások során elkü-

lönült a könyvtárakkal és az információszolgáltatással foglalkozó ismeretág, a könyvtár- és 

tájékoztatástudomány, újabban a könyvtár- és információtudomány. A könyvtárospálya 

további differenciálódása, az újfajta munkaterületek létrejötte, a szakma átalakulása (pl. 

dokumentalisták, informatikusok alkalmazása) minőségi változásokat gerjesztett a szak-

képzés terén is. A könyvtárosképzés világszerte egyetemi vagy főiskolai rangra emelke-

dett, több országban megvan a szakosodás, illetve a tudományos továbbképzés lehetősége. 

A középfokú képzés nagy változáson megy keresztül. 

 

9.3.5 A nemzetközi együttműködés a jelenkorban. Markáns eleme a könyvtári kultúra je-

lenkori fejlődésének a nemzetközi együttműködés eleinte lassú előrehaladása, majd fel-

gyorsult, a számítástechnika (főként az internet) jóvoltából szinte ugrásszerű fellendülése. 

Különösen hatékony a nemzetközi szervezetek szerepe: UNESCO (Egyesült Nemzetek 

Oktatásügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, 1946), az IFLA, az ISO (Nemzetközi 

Szabványügyi Szervezet, 1947), és amíg létezett a FIID (Nemzetközi Dokumentációs és 

Információs Szövetség); ám ezeken kívül igen sok nemzetközi könyvtáros egyesület is 

működik.  

Fontos fejlemény volt a nemzetközi dokumentum-azonosító számok (ISBN – könyvek, 

ISSN – időszaki kiadványok, ISDS – folyóirat-nyilvántartás) bevezetése. Feltétlenül ki-

emelendő az IFLA öt munkaprogramja: egyetemes bibliográfiai számbavétel (UBC), kiad-

ványok egyetemes hozzáférhetősége (UAP), egyetemes adatáramlás és távközlés (UDT), 

megőrzés és konzerválás (PAC), a harmadik világ könyvtárügyének fejlődése (ALP). 

Nemzetközi összefogással, támogatással épült fel az új, a korszerűség (szűkebben az elekt-

ronikus bibliotéka) jelképének tekintett Alexandriai Könyvtár. 

 

9.3.6 A számítógép és a távközlési forradalom hatása a könyvtári munkára. Az utóbbi 

évtizedek kétségkívül legfontosabb fejleménye a számítástechnika könyvtári alkalmazása. 

Különösen kiemelendő az integrált könyvtári rendszerek létrejötte. Az új technika a könyv-

tári munka csaknem minden mozzanatát áthatja. A gyarapítás fontos eszköze, az elektroni-

kus dokumentumok növekvő arányban kapnak helyet az állományban, a komputer alkal-

mas a nyilvántartására és a raktári rend vezérlésére. A feltárás során az információk 

rendkívül nagy mennyisége tárolható, integrált és közös katalógusok, különféle bibliográ-

fiai, faktográfiai és szöveges (full-text) adatbázisok építhetők. Az olvasószolgálat szintén 

elképzelhetetlen számítógép nélkül: beiratkozás, kölcsönzés, felszólítás, statisztikák, 

könyvtárközi kölcsönzés, elektronikus folyóiratcikk-szolgáltatás stb. Felgyorsult az elekt-

ronikus ismeretközvetítés, az adat- és a fakszimile-átvétel stb. A könyvtári tájékoztatás 

visszakereső és szétsugárzó módja egyaránt megújult: pl. hivatkozás- vagy linkgyűjtemé-

nyek (a portálok) létrejötte, elektronikus publikálás. Újra összekapcsolható a dokumentu-

mok előállítása és őrzése, felhalmozása. A könyvtári szolgáltatások marketingjére, megis-
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mertetésére is kedvező lehetőséget nyújt a számítógép. A web 2.0 környezet (a Könyvtár 

2.0) a kölcsönösséget is garantálja. Vitathatatlan előny, hogy az elektronikus (digitális) 

dokumentumok interneten bármikor és bárhonnan elérhetők, az érdeklődők egy-egy pél-

dányt elvileg korlátlan számban (és egyszerre) használhatnak. Ismételten megemlítendő az 

IFLA nagy ívű, de már sajnálatosan lezárt UBC/IM programja, amely a kedvező technikai 

feltételek (a számítógép, a távközlés stb.) megléte folytán reális esélyt kínált a régóta dé-

delgetett álom, az egyetemesség-eszmény megvalósítására a nemzeti bibliográfiai közpon-

tok szoros kooperációjával. A „világkönyvtár” lehetősége továbbra is fennáll, a digitalizá-

lási projektek, az internet és a könyvtári portálok (pl. Europeana) révén. 

 

9.3.7 A könyvtárak jövője. E kérdés feldolgozása akár a hallgatók egyéni munkájával 

(olvasmányaik, tanulmányaik, egyéb információik és saját tapasztalataik felhasználásával) 

is megtörténhet. Bizonyára segít, ha a jövőre nézve négy, napjainkban sűrűn emlegetett és 

élénken vitatott fogalmat villantunk fel. Az elektronikus könyvtár olyan gyűjtemény, 

amely beszerzi a digitális, tágabban a digitalizált dokumentumokat; ezekből adatbázist 

épít, és ha jogi akadálya nincs, biztosítja ezek hozzáférhetőségét az interneten. A digitális 

könyvtár az előbbi szinonimájaként is használatos, ám formálódik egy szűkebb jelentése 

is: eszerint csak a digitalizált (korábban analóg formában keletkezett) dokumentumok 

gyűjtőhelyét értik alatta. A hibrid (vagy integrált, komplex) könyvtárban egyaránt jelen 

van az évezredek során kialakult dokumentumféleségek és az elektronikus adathordozók 

mindegyike. Sokan úgy vélekednek, hogy a mostani állapot már megfelel ennek a kritéri-

umnak, a jövő útja pedig egyenesen efelé vezet. A virtuális könyvtár megnevezés (néme-

lyek inkább a falak nélküli könyvtár kifejezést kedvelik) olyan azonosítók rendezett gyűj-

teménye, amelyek máshol tárolt és hálózaton elérhető dokumentumokat jelölnek és tesznek 

elérhetővé. Voltaképpen világméretű portál vagy linkgyűjtemény, másként: globális háló-

zati összeköttetés, amely a „világkönyvtár” valóságáig már napjainkban is felgyorsítja, 

kiszélesíti az információk egyetemes áramlását. 

9.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A XIX–XX. században a technika fejlődése igen nagy hatással volt az információrögzí-

tés és -közvetítés folyamatára, jelentékeny mértékben befolyásolta a könyv- és lapelőállítás 

gyakorlatát, majd előidézte a könyv újabb, minőségi fordulatot is jelentő formaváltását. Az 

újfajta információhordozók megjelenése és térhódítása nyomán két alapvető tendencia 

figyelhető meg a könyvtárügyben: az ún. hagyományos típusok módosulása és az új típusú 

információszolgáltató intézmények, részlegek létrejötte. Sokat változott a könyvtári belső 

munka, átalakult a könyvtárosképzés, kibővült a nemzetközi együttműködés. A legfonto-

sabb fejlemény a számítógép könyvtári alkalmazása, különösen kiemelendő az integrált 

könyvtári rendszerek léte. A számítástechnikai és a távközlési vívmányok összekapcsolása 

gyökeresen átalakította az írásbeli közlést, a könyvkiadást és a könyvtári tevékenységeket, 

a következmények forradalmi hatásúak. A komputer és az internet mélyreható változásokat 

hozott a könyvtárak életében. A könyvtárosokon is múlik, hogy a jövőben a hibrid (integ-

rált), az elektronikus vagy digitális, netán a virtuális könyvtár lesz-e a meghatározó forma. 
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9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen változások figyelhetők meg az ún. hagyományos könyvtártípusok fej-

lődésében? 

2. Mutassa be a számítástechnika térhódítását a könyvtárak életében! 
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10. A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRAK A POLGÁRI 

KORBAN 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

Érzékeltetni a hallgatókkal, hogy a polgárosodás milyen hatást gyakorolt a hazai könyv-

tárügyre. Rámutatni, milyen sajátosságai voltak a magyarországi könyvtári kultúra fejlődé-

sének a XIX. század első felében, az önkényuralom éveiben, a dualizmus idején és a két 

világháború között. Jellemezni a polgári kor könyvtártípusait, felvillantani a könyvtári 

belső munka változásainak és a könyvtáros-képzés kezdeteinek a fontosabb tényeit. Köz-

ben felhívni a figyelmet a jelesebb magyar könyvtárosok munkásságára. 

10.2 TARTALOM 

A polgárosodás időszaka és a polgári kor hazánkban. A magyarországi könyvtárügy fej-

lődésének sajátosságai 1802–1867 között. A dualizmus kori könyvtárügy általános jellem-

zői. A magyarországi könyvtári kultúra a két világháború között. A különféle könyvtártí-

pusok (nemzeti, tudományos és szak-, iskolai, közművelődési, házi) Magyarországon 

(1802–1945). A könyvtári belső munka változásai és a könyvtárosképzés kezdetei 1802–

1945 között. 

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

10.3.1 A polgárosodás időszaka és a polgári kor hazánkban. Akárcsak az egyetemes át-

tekintésnél, a hazai fejlemények vizsgálatánál is nélkülözhetetlen a mindenkori történelmi 

háttér megismerése, a középiskolai történelmi tanulmányok és a könyvtártörténeti munkák 

alapján. Kiemelendő, hogy nálunk is kibontakozott a polgárosodás és a nemzeti öntudatra 

ébredés kettős, egymást erősítő tendenciája, és hazánkban is megfigyelhető ezeknek a 

könyvtárügyben érvényesülő hatása. A korszak kezdete nem (mert azt a nemzeti könyvtár 

alapításának évéhez kötjük), de a további időhatárok igazodnak a köztörténeti periodizáci-

óhoz. Érdemes különválasztani a polgárosodás kezdeti szakaszát (a kiegyezésig), valamint 

a dualizmus évtizedeit (az első világháború végéig) és a két világháború közötti időszakot; 

szűkebb értelmezésben a két utóbbi periódust szokás polgári kornak nevezni. 

 

10.3.2 A magyarországi könyvtárügy fejlődésének sajátosságai 1802–1867 között. Az 

ország függő helyzetével, fejlődésének megkésettségével, a polgári átalakulás elhúzódó, 

lassú voltával magyarázható, hogy egy ideig a könyvtári kultúrában is egymás mellett éltek 

a feudális és a polgárosodás irányába mutató vonások. A katolikus főpapi könyvtárak a 

század első felében élték virágkorukat, a tized eltörlését (és a jobbágyfelszabadítást) köve-

tően viszont a gazdasági alap megingása miatt többnyire teológiai gyűjteménnyé szűkültek. 

A protestáns könyvtárak fejlődése kiegyensúlyozottabb; 1861-ben közadakozással a 

Dunamelléki Református Egyházkerület számára vásárolták meg a péceli Ráday Könyv-

tárt. A főúri bibliotékák sorsa különféleképpen alakult: közkönyvtárak lettek, a család tu-

lajdonában maradtak, külföldre kerültek. Az állam könyvtárügyi tevékenysége az egyetemi 

és a római katolikus iskolai (kolostori, gimnáziumi) gyűjteményekre korlátozódott. Az új 

típusú könyvtárak (nemzeti, akadémiai, közművelődési, szak) létrehozása a haladó gon-
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dolkodású, a nemzetnek elkötelezett személyeknek, mozgalmaknak köszönhető. A belső 

munka színvonala elmaradt az élenjáró európai könyvtárakétól. Megindult a főváros-

központúság kialakulása (Pest-Buda), noha a vidéki gyűjtemények szerepe is jelentős. 

Végeredményben létrejöttek a polgári jellegű könyvtártípusok, bár nemegyszer kezdetlege-

sen, torzan. A polgári kor könyvtártípusai a magyarországi és erdélyi nemzetiségek köré-

ben is kialakultak: pl. a szász „nemzeti” gyűjtemény (Nagyszeben), a görög katolikus ro-

mánság könyvtára a balázsfalvi püspöki papneveldében, Szerb Matica, Szlovák Matica. 

 

10.3.3 A dualizmus kori könyvtárügy általános jellemzői. A kiegyezést követően fel-

gyorsult polgári átalakulás kedvezően hatott a könyvtári kultúra fejlődésére is. A polgári 

jellegű könyvtári struktúra alapjai megszilárdultak, különösen szembeötlő a mennyiségi 

növekedés (gyűjtemények száma, mérete, az olvasóközönség bővülése stb.), a minőségi 

elemek viszont egyenetlenséget tükröznek. Továbbra is csekély az állami feladatvállalás, 

komoly finanszírozási gondok jelentkeztek, de Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 

miniszter jóvoltából már tudatos könyvtárpolitikáról beszélhetünk. Egyebek között a há-

rom nagy budapesti könyvtárt (múzeumi, egyetemi, akadémiai) össze akarta vonni (jogilag 

ezt nem lehetett), aztán a könyvtárak közötti feladat-megosztást szorgalmazta, de ez sem 

valósult meg (később sem vetették fel). A szervezési-irányítási modell átmenet a centrali-

zált és decentralizált változat között, és inkább az utóbbi felé hajlott. A század végére 

(1897) létrejött a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa, illetve Főfelügyelősége; az 

utóbbinak jeles könyvtárosok (Ferenczi Zoltán, Gulyás Pál stb.) közreműködésével számos 

előremutató kezdeményezése volt. Az első világháború előtt Szabó Ervin és munkatársai 

korszerű polgári, némely elemében radikális könyvtár-politikai programot dolgoztak ki. 

 

10.3.4 A magyarországi könyvtári kultúra a két világháború között. A rövid életű ta-

nácsköztársaság könyvtárügyi törekvései szovjet-orosz mintára a centralizált modell meg-

honosítását célozták. A trianoni békediktátummal új határok közé szorított, szétdarabolt or-

szágban a fejlődés lassú és továbbra is egyenetlen, a korábbinál súlyosabb ellentmondások 

terhelték. Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter (1921-től) újfajta koncepciója: az erők 

koncentrálása, központban a tudományos könyvtárak, az OSZK és az iskolai könyvtárak. 

Módosult az irányítási struktúra, egy ideig (1922–1934) eredményes kísérlet volt az Or-

szágos Magyar Gyűjteményegyetem szervezete, amelyben az állami intézményeket vonták 

össze. Utána közgyűjteményi felügyelő és könyvtári előadó működött a minisztériumban. 

A központi irányítást is segítette az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ 

(1923-tól), például a külföldi könyvek és folyóiratok lelőhely-katalógusával, a katalogizá-

lási szabályzattal. A statisztikai mutatók a kezdeti és elkerülhetetlen mennyiségi visszaesés 

után a növekedés tendenciáját jelzik. Az 1930-as években az ország bekapcsolódott a nem-

zetközi dokumentumáramlásba. 

 

10.3.5 A nemzeti könyvtár (1802–1945). A nemzeti könyvtár Széchényi Ferenc nagylel-

kű adományából keletkezett: a gróf 1802-ben ajánlotta fel hungarica-gyűjteményét (kb. 

tizenötezer kötet) a magyar nemzetnek. 1808-ban törvényt hoztak a Magyar Nemzeti Mú-

zeum megalapításáról; az intézménynek (amelyet a rendi országgyűlés felügyelt és a nádor 

irányított) volt a része az Országos Széchényi Könyvtár. 1804-ben királyi rendelet, majd 

1848-ban törvény született a kötelespéldány-szolgáltatásról. A gyarapítás egyéb formái: 

ajándékok (köztük Széchényi Ferenc külföldi anyaga), vásárlások, csere. Az országgyűlés 
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1836-ban hozzájárult Jankovich Miklós gazdag (kb. harmincötezer kötetnyi) hungarica-

könyvtárának megvételéhez, majd 1850 után az uralkodó segítségével megvásárolták Hor-

vát István egyetemi tanár, egykori könyvtárőr harmincezres külföldi gyűjteményét. 1846-ra 

épült fel a klasszicista múzeumpalota (ott 1848 elejétől lehetett használni a könyveket). 

1866-ban nyílt meg a nyilvános olvasóterem. A sokáig rendezetlen, feldolgozatlan állo-

mányt Eötvös József kultuszminiszter utasítására Barna Ferdinánd rendezte, a müncheni 

szakrendszer átvételével (1875-re fejezte be). 1884-ben hozták létre a Hírlaptárt (Szinnyei 

József kezdeményezésére). 1897-ben európai színvonalú, szigorú köteles példány törvény 

született, 1914-ig meglehetősen hézagtalan a szolgáltatás. Ehhez képest az 1929-es törvény 

kevésbé hatékony. Az 1930-as évek közepén az új főigazgató, Fitz József átszervezte, mo-

dernizálta az OSZK-t: ETO alkalmazása, a feldolgozó futószalag bevezetése, referensz-

szolgálat megszervezése, cédulák sokszorosítása, a kurrens könyvészet elindítása stb. 

 

17. kép A Nemzeti Múzeum a reformkorban 

10.3.6 A tudományos és szakkönyvtárak. Az általános gyűjtőkörű tudományos könyvtá-

rak típusába tartozó egyetemi könyvtár hosszabb stagnálás után Toldy Ferenc szakszerű 

igazgatása (1844–1873) idején vált színvonalas intézménnyé: céltudatos beszerzést folyta-

tott, a belső munka tervszerű, szervezeti szabályzatot dolgozott ki, folyóirat-olvasó szobát 

létesített. Az intézkedés eredményeképpen a használók száma megháromszorozódott. 1867 

után elvesztette a köteles példányt, viszont igyekeztek sok külföldi tudományos dokumen-

tumot gyűjteni. A magyarországi Teleki család harmincezer kötetes adományából jött létre 

(1826-ban) a Magyar Tudós Társaság, a későbbi Magyar Tudományos Akadémia könyvtá-

ra. Ezt szintén Toldy Ferenc szervezte meg. 1865-ben, az MTA közadakozásból épült palo-
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tájának átadásakor jutott megfelelő elhelyezéshez. A feldolgozásban súlyos lemaradás volt, 

amit Hellebrant Árpád alkönyvtárnok egyéni erőfeszítéssel próbált felszámolni, de a kata-

logizálást csak 1929-ben fejezték be.  

A dualizmus korában három tudományegyetemet alapítottak. A kolozsvári (1872) egy 

ideig az Erdélyi Múzeum-egylet (1859) könyvtárát használta; a saját bibliotéka otthona 

1906–1909 között épült fel, Erdélyi Pál igazgató elgondolásai szerint, ekkortájt ez a legna-

gyobb létszámú hazai könyvtár. A pozsonyi és debreceni egyetemről szóló törvényt 1912-

ben szavazták meg. Debrecenben a református kollégiumi könyvtár volt a bázis, csak 1918 

tavaszán nyílt meg a saját gyűjtemény. Az intézmény nagyszerű épületében 1932-ben ideá-

lis helyet kapott. 1921-ben a kolozsvári egyetemet Szegedre (itt új könyvtárat alapítottak), 

a pozsonyit Pécsre (a püspöki könyvtárt használták) helyezték át. Tulajdonképpen e kate-

góriába sorolhatók a nagy egyházi gyűjtemények (pl. esztergomi érseki, pannonhalmi Be-

nedek-rendi, protestáns kollégiumok). A város könyvtárak vagy általános gyűjtőköri 

könyvtárrá alakultak (pl. szegedi Somogyi-könyvtár), vagy a tudományos jelleget szak-

irányba fordították (pl. Fővárosi Könyvtár – szociológia, urbanisztika). 

Az ország agrárjellegéből következően eleinte főleg a mezőgazdasági tanintézetek (pl. 

Festetics György keszthelyi Georgikonja) mellett keletkeztek szakkönyvtárak. A reform-

korban már többféle szakgyűjtemény is létezett. A kiegyezés után és a két világháború 

között a szakegyetemek és szakfőiskolák bibliotékái (pl. Műegyetem, Állatorvosi, majd 

Testnevelési Főiskola, József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), valamint a 

hivatali, hatósági gyűjtemények (pl. 1871, Központi Statisztikai Hivatal, 1912, Országgyű-

lés), továbbá egyre több szűken értelmezett szakkönyvtár (pl. 1883, Technológiai Könyv-

tár) játszottak jelentős szerepet.  

 

18. kép Az Egyetemi Könyvtár (Budapest) olvasóterme 
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10.3.7 Az iskolai könyvtárak. Az iskolai könyvtárügy terén nálunk megkésve, csak a 

dualizmus korában zajlik le a funkcionális váltás és a differenciálódás. Addig a nagy isko-

lai gyűjtemények inkább enciklopédikus jellegűek. A kiegyezés utáni időszakban minden 

középiskolában volt könyvtár, köztük néhány számottevő gyűjtemény. Az elemi iskolák-

ban Eötvös József népkönyvtárakat akart létesíteni. 1877-ben Trefort Ágoston kultuszmi-

niszter elrendelte a különválasztást, és azt, hogy az állami és községi iskolákban a beirat-

kozási díjat a könyvtár javára kell fordítani. Némelyik vallásfelekezet ugyanígy járt el. 

Majd 1902-ben újabb miniszteri rendelet minden állami és községi népiskolában kötelező-

vé tette a könyvtárt. Ugyanekkor felállították a Népiskolai Könyvtárakat Intéző Bizottság 

tanítókból és írókból; 1923-ban ehelyett Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács alakult. Szá-

mos ajánló könyvjegyzékek jelent meg a pedagógiai és ideológiai befolyásolás szándéká-

val. 

 

10.3.8 A közművelődési könyvtárak. A korszak kezdetén a nyilvános könyvtárak terén 

igencsak érzékelhető az elmaradás és a megkésettség. Az 1810-es évektől szerveződtek 

újjá az olvasókabinetek és a kölcsönkönyvtárak, a reformkorban a magyar nemzeti kultúra 

ápolásának szándékával jöttek létre a megyei könyvtárak, születtek újjá az iskolai diáktár-

saságok, alakultak meg a kaszinók könyvtárai és az első falusi olvasókörök. Városi könyv-

tárak (német mintára, tudományos jelleggel) csak az önkényuralom éveiben létesültek (az 

első: Losonc, 1851). Az első munkáskönyvtár (a nyomdászoké) 1866-ban keletkezett 

(Pest-Buda). A dualizmus korában újabb városi bibliotékák nyíltak. A public library esz-

ménye viszont nehezen honosodott meg (Szabó Ervin ösztönzésére a Fővárosi Könyvtár 

egy fiókjában, 1913). Továbbra is népszerűek voltak a kölcsönkönyvtárak, és nagyon sok 

egyesületi, társulati, kaszinói, vallásfelekezeti bibliotéka működött. A munkáskönyvtárak-

nak kétféle csoportja volt: a munkások maguk szervezték (szakegyletek, szakszervezetek, 

SZDP, keresztényszocialista); a gyárak, vállalatok tartották fenn munkásaik, alkalmazotta-

ik számára.  

A parasztság körében a gazdakörök, az agrárszocialista olvasókörök és más egyesületek 

gondoskodtak az olvasnivalóról. A falusi, kisvárosi lakosság számára felülről indított ak-

ciósorozat volt a népkönyvtárak telepítése. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelü-

gyelősége 1897-től több mint kétezer népkönyvtárt létesített, átlag háromszáz kötettel 

(többnyire szépirodalmi állomány). A Földművelésügyi Minisztérium 1904-től gazdasági 

gyűjteményeket küldött szét az országba (3800, átlag 117 kötet). A mozgalom harmadik 

ágaként 1907–1909-ben honvédségi könyvtárakat (94 gyalogsági, 20 lovassági) hoztak 

létre. A közművelődési könyvtárakból nagyon sok elpusztult az első világháború és a for-

radalmak idején. Anyagiak hiányában az újjászervezés csak évek múltán kezdődött el (a 

gazdakönyvtáraké 1925-től, a népkönyvtáraké 1927-től, külföldi, népszövetségi kölcsön-

ből). 1935-ben csak a települések alig több mint egyharmadában volt népkönyvtár, átlag 

250 kötettel. Az újabb kezdeményezések közül a népi írók akciói kiemelt figyelmet érde-

melnek. 

 

10.3.9 A házi könyvtárak. A régi típusú, feudális magánkönyvtárak az egész korszakban 

továbbéltek. Külön is megemlítendő Apponyi Sándor gróf hungarika gyűjtése (gyűjtemé-

nye az OSZK-ban van). A gazdag tőkések magánkönyvtárai is fontos művelődéstörténeti 

dokumentumokat őriztek, pl. Kornfeld Móric hungarika anyaga. A polgári jellegű házi 

könyvtárak közül nálunk is az alkotók, tehát az írók, tudósok, papok. és a művelt nemesek, 
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főnemesek (pl. Vörösmarty Mihály, Eötvös József, Kossuth Lajos) bibliotékái, valamint a 

speciális gyűjtemények (pl. Ballagi Géza röpirat-kollekciója) a legjelentősebbek. 

 

10.3.10 A könyvtári belső munka változásai 1802–1945 között. Az épületek állapota el-

lentmondásos. Komoly elhelyezési gondok, ugyanakkor néhány rangos épületet emeltek: 

pl. OSZK, akadémiai könyvtár, a dualizmus idején a budapesti (1876) és kolozsvári (1909) 

egyetemi könyvtár, műegyetemi bibliotéka (1909), szegedi Somogyi Könyvtár (1897). 

1931-ben a hagyományos szemlélet jegyében költöztették be a fővárosi könyvtárt a 

Wenckheim-palotába. A feldolgozásban nagy volt a lemaradás, a szak-, az iskolai és a 

közművelődési könyvtárakban igazából katalógusok sem voltak. Szabó Ervin adaptálta a 

Dewey-féle tizedes osztályozást, az ETO a nemzeti könyvtár nyomán is csak lassan terjedt 

el. A tárgyszó-katalógussal csupán Móra Ferenc próbálkozott Szegeden. A bibliográfiai 

irodalomban a dualizmus korában születtek a meghatározó művek, ezek rendszerint egyéni 

teljesítmények (Szabó Károly, Petrik Géza, Szinnyei József stb.).  

A század végétől a hazai szakemberek jelen voltak a nemzetközi bibliográfiai kongresz-

szusokon, bekapcsolódtak a világkatalógus összeállításába. A dokumentáció viszont csak 

harmincas években honosodott meg, Káplány Géza révén a Technológiai Könyvtárban. A 

gyűjtőköri és egyéb együttműködés rendkívül csekély. Nemzetközi hatásra 1935-ben ala-

kult meg a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. Valamelyest megélénkültek 

az elméleti vizsgálódások: az első összefoglaló szakmai kézikönyv a nem könyvtárosok 

számára (1893, Kudora Károly: Könyvtártan), Ferenczi Zoltán kötete főleg építkezési és 

raktározási problémákról (1903, A könyvtártan alapvonalai), Gulyás Pál alapvetése a nép-

könyvtárakról (1906) és bibliográfiai kézikönyve (1930-as évek), Szabó Ervin írásai. Az 

első szaklap 1876-ban indult, Magyar Könyvszemle címmel (OSZK adta ki), majd megje-

lent a Múzeumi és Könyvtári Értesítő (1907–1918), a Könyvtári Szemle (1914–1918), a 

Könyvtári Szemle (1934-től). 

 

10.3.11 A könyvtárosképzés kezdetei 1802–1945 között. Iskolarendszerű könyvtáros-

képzés nem volt, de felismerték, hogy szükség van hivatásos szakemberekre. „Szakvizs-

gát” először a budapesti Egyetemi Könyvtárban követeltek (1874), később Szabó Ervin a 

Fővárosi Könyvtárban (1912) kizárólag könyvtári kérdésekből vizsgáztatott. Az első tanfo-

lyamot a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége szervezte 1898-ban; ezt 

1913-ig még hétszer megismételték. 1916-ban a Fővárosi Könyvtár továbbképző tanfo-

lyamot indított. 1928-ban az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, 1937-ben 

és 1937–38-ban a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete rendezett tanfolya-

mot. A szakszervezetek szintén képezték könyvtárosaikat. Egyetemen, rendkívüli stúdium 

keretében először (1901-ben) Gyalui Farkas tanított könyvtártudományt Kolozsvárott. 

Budapesten Gulyás Pál szerzett magántanári címet (1914), később Fitz József, illetve Deb-

recenben Nyireő József. Mindent egybevéve a szakképzés gyakorlatilag megoldatlan. 

10.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A hazai könyvtárügy fejlődését is alapvetően a polgárosodás és a nemzeti öntudatoso-

dás kettős tendenciája befolyásolta. A nemzeti önrendelkezés kivívásáig, a kiegyezésig a 

polgári átalakulás a könyvtárak életében is lassan elhúzódó folyamat. Mindazonáltal létre-

jöttek a polgári könyvtári rendszer típusai, megteremtődtek a további előrelépés alapjai. A 
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dualizmus idején a felgyorsult polgári fejlődés kedvezően hatott a könyvtári kultúrára, 

szembeötlő a mennyiségi növekedés, a minőségi elemek viszont egyenetlenséget tükröz-

nek. Ekkor és a két világháború között a szervezési-irányítási modell átmenet a centralizált 

és decentralizált változat között. Az előremutató törekvések, néhány kultuszminiszter (fő-

ként Eötvös József, Klebelsberg Kunó) tevékenysége és a jeles könyvtárosok (pl. Toldy 

Ferenc, Gulyás Pál, Szabó Ervin, Fitz József, Káplány Géza) munkássága ellenére a belső 

munka átlagos színvonala mindvégig elmaradt az európai élvonaltól, vagy jókora a fázis-

késés. Jellemző példája ennek a könyvtáros-képzés megoldatlansága. 

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Vegye számba a magyarországi könyvtári kultúra általános jellemzőit a polgá-

rosodás időszakában és a polgári korban! 

2. Hasonlítsa össze az egyes könyvtártípusok fejlődését a kiegyezésig terjedő év-

tizedekben, illetve a dualizmus korában! 
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11. A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRI STRUKTÚRA ÉS 

FONTOSABB INTÉZMÉNYEI 

11.1 CÉLKITŰZÉS 

Röviden ismertetni a magyarországi könyvtárügy főbb fejlődési tendenciáit a második 

világháború utáni évtizedekben, közelebbről a szocialista kísérlet időszakában. Rámutatni 

a magyarországi könyvtárak életének meghatározó jellemzőire a rendszerváltást követően. 

11.2 TARTALOM 

A magyarországi könyvtártörténet szakaszai 1945 után. A könyvtárügy helyzete a má-

sodik világháborút követő években. A könyvtári kultúra főbb fejlődési tendenciái a szocia-

lista kísérlet időszakában. A könyvtárhálózatok, a könyvtártípusok. A rendszerváltás hatá-

sa a hazai könyvtárak életére. Az 1997. évi CXL. törvény a nyilvános könyvtári ellátásról. 

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

11.3.1 A magyarországi könyvtártörténet szakaszai 1945 után. A második világháború 

utáni hazai könyvtártörténet periodizációját célszerű a köztörténeti felosztáshoz igazítani, 

mert a politikai-gazdasági fordulatok mély hatást gyakoroltak a könyvtárügy fejlődésére is. 

Ennélfogva három szakasz határolható el: 1945–1948 – az ún. koalíciós évek, próbálkozá-

sok a polgári demokrácia helyreállítására és fenntartására; 1948–1989/90 – a szocialista 

kísérlet évtizedei, 1989/90-től napjainkig – az ún. rendszerváltás (rekapitalizáció, a politi-

kai demokrácia alapelemeinek kibontakozása). 

 

11.3.2 A könyvtárügy helyzete a második világháborút követő években. Az első perió-

dusról, a koalíciós évekről keveset mondhatunk. A könyvtári örökség történelmileg el-

lentmondásos volt, 1945 körül a magyarországi könyvtárügy általában elmaradt az élme-

zőnytől. E rövid szakaszban tulajdonképpen a korábbi állapotok maradtak meg, az új 

kezdeményezések megvalósítására nem jutott idő.  

 

11.3.3 A könyvtári kultúra főbb fejlődési tendenciái a szocialista kísérlet időszakában. 

Az ún. fordulat évétől (1948) nálunk is kialakult a centralizált szervezési-irányítási modell, 

mégpedig annak szovjet (vagy szocialista) változata. Igaz, néhány nemzeti eltéréssel és 

érzékelhető angolszász hatással. Feléledtek a nemzetközi kapcsolatok, átvették a nemzet-

közi szabványokat. Az állami irányítás és felügyelet elvéből következett, hogy magas szin-

tű jogszabályok születtek: 1952. május, Minisztertanács határozata – a megyei könyvtárak 

alapítása (hierarchia: megyei → járási → községi könyvtárak fölé- és alárendeltsége); 

1956. 5. sz. törvényerejű rendelet – könyvtári rendszer kialakítása (színvonalas jogalkotás); 

1976. 15. sz. törvényerejű rendelet – az előzőt erősítette meg. Számos egyéb jogszabály is 

megjelent a részterületekről. Enyhítette a centralizációt, a politikai befolyást az országos 

könyvtárügyi konferenciák többszöri összehívása: 1952 (az első) – a „tömegkönyvtárak-

ról”, azaz a népkönyvtárakról; 1955 (második) – az 1956-os törvényerejű rendelet előké-

szítése (Kovács Máté szerepe); 1970 (harmadik) – az általános nyilvános könyvtár az 

egyik fő téma, elfogadtak egy korszerű számítógépesítési programot (amely így sosem 
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valósult meg); 1981 (negyedik) – az ország stagnálása, a meglévő állapotok konzerválása. 

A szakmai irányítás szerve az Országos Könyvtárügyi Tanács (1953, 1962-től Országos 

Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács). Az állami dotáció eredménye a könyvtárak szá-

mának és állományának látványos emelkedése. 

A könyvtári belső munkában fokozatosan tért nyertek az új elgondolások, módszerek (a 

magyar könyvtárosok nagyon fogékonyak voltak erre). A technikai infrastruktúra elmara-

dottsága viszont hátráltató tényező volt; pl. jókora késéssel alkalmazták a számítógépeket. 

Az épületadottságok ellentmondásosak, voltak rossz állapotban lévők és korszerűek: pl. 

Miskolcon (kettő is), Sopron (Erdészeti és Faipari Egyetem), Nyíregyház (megyei), Sze-

ged. Budapest tároló könyvtára Törökbálinton van. Elterjedtek a praktikus bútorok. Ko-

moly állományvédelmi, restaurálási erőfeszítések. A feltárás terén az ötvenes években 

megtörtént a címleírás szabványosítása, széles körűvé vált az ETO használata, a kisebb 

könyvtárak elkezdtek katalógusokat építeni. A hetvenes évektől csatlakozás a nemzetközi 

szabványokhoz, elkezdődött a számítógépes információfeldolgozás és szolgáltatás. A bib-

liográfiai tevékenység számottevő eredménye a kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfia 

(1946) és a Magyar Folyóiratok Repertóriuma (1946) megindulása, majd számítógépre 

vitele, a hungarika bibliográfiák szerkesztése, a retrospektív ciklusok folytatása, a számos 

szak- és helyismereti bibliográfia közzététele, illetve az Új Könyvek (1964–) állománygya-

rapítási tanácsadó folyóirat kiadása. A gyűjtőköri együttműködés felső utasításra indult 

meg. Lényeges előrelépés az elméleti (könyvtártudományi) kutatásokban: jó néhány nem-

zetközi színvonalú munka jelent meg (pl. Sallai István-Sebestyén Géza: A könyvtárosok 

kézikönyve), új szakfolyóiratok indultak, továbbá megyei és járási könyvtári híradók láttak 

napvilágot. 

Kialakultak a könyvtárosképzés keretei. Elsőként a budapesti tudományegyetemen (ma: 

ELTE) az 1948/49-es tanév második félévében indult egyetemi könyvtár szak. A második 

egyetemi képzés 1989-ben Debrecenben, informatikus könyvtáros megnevezéssel. Az öt-

venes évek első felében, majd 1962-től főiskolai képzés több helyen, egy ideig (1985-től) a 

középiskolákban könyvtárkezelői fakultatív oktatás is volt. Egyre több könyvtáros rendel-

kezett szakmai képzettséggel. Szakmai egyesület alakítására 1956-ban kerülhetett sor: 

Szabó Ervin Kör, majd ez 1965-ben felvehette régi nevét: Magyar Könyvtárosok Egyesü-

lete. 

 

11.3.4 A könyvtárhálózatok, a könyvtártípusok. A hazai könyvtárügy ún. szocialista 

korszakát mindvégig a rendszerszemlélet uralta. Ennek legszembeötlőbb megnyilvánulása 

a hálózati struktúra (rögzítette az 1956. évi törvényerejű rendelet), amely a központ és 

tagkönyvtárak viszonyában alá- és fölérendeltség érvényesült. A szakkönyvtáraknak 10 

hálózata működött. Minden felsőoktatási intézmény könyvtárai külön hálózatot alkottak 

(akkor 28 volt). Az iskolai könyvtárak megyénként és a fővárosban tömörültek összesen 20 

hálózatba. A tanácsi közművelődési könyvtárak szintén megyénként és a fővárosban (20), 

a szakszervezeti közművelődési könyvtárak is megyénként (20) és ágazatonként (szintén 

20) képeztek hálózatokat. A fegyveres erők és testületek könyvtárainak is volt hálózata. Az 

1976. évi törvényerejű rendelet szakterületi-területi együttműködési körökről intézkedett, 

de ezt a könyvtárak gyakorlatilag nem hajtották végre. 

Magyarországra is jellemző, hogy a hagyományos könyvtártípusok megmaradtak, 

ugyanakkor létrejöttek az új típusú szolgáltatási intézmények.  
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A nemzeti könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár 1949-ben szervezetileg önálló-

sult. Új (mai) otthonába, a várpalotába 1985-ben költözött. A központi szolgáltatások ide 

összpontosultak, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (1959) itt jött létre. 1952-

ben lett második nemzeti gyűjtőkörű könyvtár a debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-

tem Könyvtára.  

A tudományos és szakkönyvtárak száma jelentősen nőtt, főleg a termelő üzemek mű-

szaki és mezőgazdasági gyűjteményeivel, a felsőoktatási intézmények központi és tanszéki 

könyvtáraival. Számottevően csökkent viszont az egyházi könyvtárak száma, a rendházak 

feloszlatása miatt. Az országos szakkönyvtárakat (mint hálózati központokat) 1958-ban 

jelölték ki. 

Az iskolai könyvtárak életében 1971 után kezdett meghonosodni a forrásközpont gon-

dolata, ekkor vonták össze a tanári és a tanulói könyvtárakat. Ugyancsak ekkor jelent meg 

egy újfajta intézmény, az általános művelődési központ (ÁMK), ahol együtt volt az iskola, 

óvoda, könyvtár, művelődési ház. 

A közművelődési könyvtárak típusában történt a legnagyobb változás. 1949-ben körzeti 

könyvtárakat alapítottak, ezek telepítették a népkönyvtárakat a falvakba. A megyei könyv-

tárak megszervezése (1952) után azok vették át ezt a feladatot (a járások közbeiktatásával). 

Az addigi letéti könyvtárakat 1959-ben átadták a tanácsoknak. Ezzel párhuzamosan előre-

tört a public library szemlélet: szabadpolc (1958–), referensz-szolgálat (1960-as évek), 

helyben használat felerősödése, zenei részlegek (1964–), gyermekrészlegek. A hatvanas 

évekre minden településen volt közművelődési könyvtár. Előremutató törekvések, sőt 

normatívák olvashatók az 1972-ben kibocsátott szakmai irányelvekben; ekkor sorolták be 

könyvtárakat A, B, C, D kategóriákba. A hetvenes évektől terjedtek el az audiovizuális 

dokumentumok, 1981-től a hangos könyvtárak. Az üzemi (munkahelyi) szakszervezeti 

könyvtárak 1947-től jöttek létre, igen magas számban, majd a hetvenes évtizedtől ésszerű-

sítés e téren.  

A házi könyvtárak mennyisége szinte ugrásszerűen emelkedett, 1984-ben a lakosság tu-

lajdonában kb. ötszázötven-hatszázmillió könyv volt. A régi értelemben vett magánkönyv-

tárak az államosítás után megszűntek. 

Az új típusú szolgáltató intézmények és részlegek létrejötte a negyvenes évek végén az 

országos és ágazati dokumentációs központok felállításával kezdődött. Majd nálunk is 

rájöttek, hogy ezeket érdemes összevonni a szakkönyvtárakkal. Az 1956-os törvényerejű 

rendelet a szakkönyvtárakhoz kapcsolta a dokumentációt. Az információrobbanás szétfe-

szítette ezt a keretet, 1967-ben határozat az országos információs rendszerről. Több szak-

könyvtár információs központként működött tovább. Jellegzetes példa: Országos Műszaki 

Könyvtár (1952), ebből az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ 

(1962), majd a számítógépek elterjedésével Országos Műszaki Információs Központ és 

Könyvtár. 
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19. kép A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Wenckheim-palota) 

11.3.5 A rendszerváltás hatása a hazai könyvtárak életére. A nyolcvanas évek második 

felében nyilvánvalóvá vált, hogy a szocialista modernizációs kísérlet kudarcot vallott. Az 

1989–90-ben végbement átfogó (politikai, gazdaság, társadalmi, kulturális, ideológiai) 

fordulat, a rendszerváltás lényeges változásokat hozott a könyvtárügy területén is. Különö-

sen szembeötlő az informatika rohamos behatolása, a számítógép és az internet könyvtári 

alkalmazása, amely újfajta szemléletet formált. Módosult a könyvtári struktúra: lassú el-

mozdulás a centralizált modelltől. A hálózati elv felbomlott (1992); a hierarchikus viszo-

nyok megszűntek, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés került előtérbe. Az ön-

kormányzatok fokozott szerepe a könyvtári alapellátásban. A korábbi könyvtártípusok 

fennmaradtak, sok esetben erősen módosuló funkcióval; pl. az iskolai könyvtárak feladatai 

a Nemzeti alaptanterv végrehajtásában, az ipari szakkönyvtárak zárttá válása, a közműve-

lődési könyvtárak ma nyilvános közkönyvtárak megyei és települési önkormányzatok 

fenntartásában). A szakszervezeti gyűjtemények zömét viszont felszámolták. Közben újfaj-

ta intézmények jöttek létre: Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK, ma már az OSZK ré-

sze), Neumann-ház (szintén beolvasztották a nemzeti könyvtárba), Nemzeti Audiovizuális 

Archívum (NAVA) stb. A könyvtárak finanszírozásában az állami költségvetés háttérbe 

szorult, ugyanakkor jelentékeny szerepet kaptak a pályázatok és az önkormányzati forrá-

sok. Jó néhány új könyvtárépületet emeltek (pl. kecskeméti, debreceni megyei könyvtár), 

vagy korábbiakat bővítettek; az utóbbiak között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az egyik 

legkorszerűbb európai nagyvárosi közkönyvtár. Az internet révén terjednek a közös adat-
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bázisok, katalógusok. Bővült a Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszere, a kurrens szériák 

számítógépen jelennek meg, a retrospektív ciklusok összeállítása folyamatban van.  

Nemzetközi összehasonlításban is gazdag a szaksajtó: az öt országos folyóirat (Könyv-

tári Figyelő; Könyv, Könyvtár, Könyvtáros; Tudományos és Műszaki Tájékoztatás; 

Könyvtári Levelező/lap; Könyv és Nevelés) jól el tudta határolni profilját, néhány szak-

ágazati és megyei szaklap is megjelenik. A könyvtár- és információtudomány fontos ered-

ményeket mutatott fel (főleg: könyv- és könyvtártörténet, olvasáskutatás, helyismeret el-

mélete); a csúcspont az öt kötetes Könyvtárosok kézikönyve (a XXI. század elején). 

Kibővült a könyvtárosképzés intézményi kerete: jelenleg tizenkét egyetemen és főiskolán 

működik tanszék és folyik informatikus könyvtáros felsőfokú alapképzés. Megoldott a 

segédkönyvtáros és a könyvtári asszisztensek oktatása is. Többféle szakmai szervezet mű-

ködik, kiemelendő a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség. Élénk a kapcsolat a határon túli (főleg a szomszédos országokban 

dolgozó) magyar könyvtárosokkal, bibliotékákkal. A magyarországi könyvtári kultúra 

egyik jellemző jegye a nemzetközi trendekhez, követelményekhez igazodás szándéka. 

 

20. kép A Nyíregyházi Főiskola könyvtára 

11.3.6 Az 1997. évi CXL. törvény a nyilvános könyvtári ellátásról. A rendszerváltást 

követő időszak korszakos hatású jogalkotása: egyfelől összegzi a könyvtárügyi, könyvtár-

politikai gondolkodás kilencvenes években elért eredményeit, másfelől irányt mutat a jövő 
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felé. Az ún. kulturális törvény egyik része rendelkezik a nyilvános könyvtári ellátásról. 

Kimondja, hogy az információhoz való jutás állampolgári jog. Az információszolgáltatást 

helyezi előtérbe, rendszer-szemlélet jellemzi: ha valaki belép egy nyilvános könyvtárba, a 

rendszer bármely szolgáltatásához hozzájuthat. Tisztázza a könyvtáros fogalmát, felsőfokú 

szakképzettséghez köti. Előírja a kötelező, rendszeres továbbképzést is. A törvényben tár-

gyalt könyvtártípusok: nemzeti, országos tudományos, felsőoktatási, szak-, egyházi, köz, 

iskolai (természetesen változatlanul léteznek a házi könyvtárak). A dokumentum pontosan 

felsorolja, mely könyvtárak azok, amelyek elve nyilvánosak. Bármely könyvtár kérheti a 

nyilvánossági jogot, de meghatározott feltételeknek eleget kell tenni (pl. megfelelő nyitva 

tartás, bizonyos szolgáltatások ingyenessége, szakképzett könyvtáros). A törvény kiemelt 

figyelmet fordított a központi szolgáltatásokra, intézkedett a Könyvtári Intézet létrehozásá-

ról (az OSZK-ban működik, a KMK bázisán). A tiszta elvek végrehajtásáról a követő jog-

szabályok gondoskodtak: pl. a kötelespéldány-szolgáltatásról (1998), Országos Dokumen-

tum-ellátási Rendszerről, a szakértőkről. A szakma erősödését jelzi a 2006-ban elfogadott 

társadalmi dokumentum, A magyar könyvtárosság etikai kódexe. Az általános, átfogó fel-

adatok, a könyvtár-politikai koncepciók az időközönként ismétlődő stratégiai elképzelé-

sekben fogalmazóknak meg.  

Megszilárdulni látszik egy ellátási szisztéma, amelynek középpontjában a felhasználó 

áll. A magyar könyvtárügy csatlakozni tudott az európai és világfejlődés áramlataihoz. Ezt 

erősíti az Európai Unió szervezeteihez, projektjeihez stb. való kötődés. Újabb az EU pá-

lyázatok is segítik a magyarországi könyvtári kultúra fejlődését. 

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A második világháborút követő időszak könyvtártörténetében három szakaszt állapítha-

tunk meg: 1945–1948, 1948–1989/90, 1989/90-től napjainkig.  

Az elsőről keveset mondhatunk: a korábbi állapotok maradtak meg, az új kezdeménye-

zések megvalósulására nem jutott idő.  

A szocialista kísérlet évtizedeiben a centralizált, államosított irányítási modell szovjet 

változata jött létre, érzékelhető angolszász hatással. Magas szintű jogszabályok születtek, 

de lényeges szerep jutott a könyvtárügyi konferenciáknak is. A könyvtárak száma és állo-

mány látványosan emelkedett. A különféle könyvtártípusokat hierarchizált hálózatokba 

szervezték. Létrejöttek az új típusú szolgáltató intézmények és részlegek is. A könyvtári 

belső munka sokat változott, több ágazatban sikerült a nemzetközi élvonalhoz felzárkózni, 

viszont a technikai infrastruktúra elmaradott. A negyvenes évek végétől kibontakozott az 

iskolarendszerű felsőfokú szakképzés. 

A rendszerváltás lényeges változásokat hozott ezen a területen is. Módosult a könyvtári 

struktúra, felbomlott a hálózati elv. A számítástechnika térhódítása rohamos. Az állami 

költségvetés beszűkült, nőtt a pályázati szerepe. Új, korszerű könyvtárépületeket emeltek, 

gazdag a szaksajtó, a könyvtár- és információtudomány számottevő eredményeket hozott. 

Lényegen kibővült a könyvtárosképzés intézményi kerete.  

Az 1997. évi CXL. törvény egyfelől összegezte a könyvtárügyi, könyvtár-politikai gon-

dolkodás kilencvenes években elért eredményeit, másfelől irányt mutat a jövő felé. Nyo-

mában megszilárdulni látszik egy ellátási rendszer, mely által a magyar könyvtárügy csat-

lakozni tudott az európai és világfejlődés áramlataihoz. 
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11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a véleménye a szocialista kísérlet évtizedeinek magyarországi könyvtár-

ügyéről? 

2. Értékelje a rendszerváltást követő időszak hazai könyvtári kultúrájának fejlő-

dését! 
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12. ÖSSZEFOGLALÁS 

12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A tananyag hármas célját – a művelődés- és könyvtártörténeti alapvetést, a történeti 

szemlélet kialakításának előmozdítását, valamint a szakmai önismeret és a hivatástudat 

formálást, elmélyítését – a művelődés és a könyvtár fogalmának tisztázásával, a könyvtá-

raknak a művelődés fejlődéstörténetében elfoglalt szerepének érzékeltetésével igyekeztünk 

elérni. Az alapvető, meghatározó folyamatok ismertetése közben a meghatározó intézmé-

nyek és a kiemelkedő könyvtáros egyéniségek teljesítményének hangsúlyozásával különös 

figyelmet fordítottunk a pályakép tudatosítására, az identitástudat erősítésére, mindazok-

nak a tényeknek a felvillantására, amelyekre a mai és leendő könyvtárosok támaszkodhat-

nak, amelyekből erőt, ötletet meríthetnek. A történeti információk, még inkább a történeti 

szemlélet birtokában helyesebben láthatják társadalmi helyüket, teendőiket az információ-

áramlás globális méretűvé táguló rendszerében, a műveltségi javak közvetítésében, átörö-

kítésében. 

12.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

A könyvtár úgy él tudatunkban – a kurzus kiindulópontja is ez volt – mint művelődési 

alapintézmény. Az ókori kezdetektől mindmáig beilleszthető a művelődés rendszerének 

tevékenységi, tartalmi, tárgyi, eszköz-, intézményi és személyi oldalába. 

A könyvtártörténeti folyamatok, tények vázlatos áttekintése során kirajzolódnak a 

könyvtárak fejlődésének meghatározó jellegzetességei: a) a társadalmi meghatározottság; 

b) a történeti jelleg; c) a folytonosság és megszakítottság; d) a földrajzi tagolódás; e) az 

egyetemességre törekvés. Megfigyelhető az írásbeliség és a könyvtári kultúra hatáskörének 

fokozatos bővülése is, ami csakis történelmi távlatban érzékelhető. Az írás és olvasás isme-

rete, az írásművek és egyéb információhordozók, a könyvtárak használata egyre szélesebb 

körre terjed ki, de a mozgás egyáltalán nem egyenes vonalú, hiszen napjainkban is sok az 

írástudatlan, vagy a funkcionális analfabéta. A jövő izgalmas kérdése, hogy az ún. techni-

kai közlésmódok gyors és nagyarányú előre törése mennyiben töri meg, netán visszafordít-

ja-e ezt a folyamatot. Nagy kérdés: mi lesz a könyvtárak jövője, miként változik állomá-

nyuk, miként módosulnak szolgáltatásaik, milyen tartalommal telítődik az integrált (vagy 

hibrid), a digitális és a virtuális könyvtár fogalma? 

 

A tananyag az egyetemes és a magyarországi könyvtártörténeti folyamatokat öleli fel, a 

helyi (lokális) szint legfeljebb kivételes esetekben, leginkább példaként van jelen. 

12.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA 

12.3.1 Az első tanóra a kurzus bevezető anyaga. Az általános és speciális célkitűzések 

kijelölésével, valamint a kurzus tartalmának és részletes tematikájának felsorolásával átfo-

gó képet ad a tantárgy egészéről. Tájékoztat a követelményekről, megnevezi a számonké-

rés alapját képező ellenőrző kérdéseket (vizsgatételeket). Az ismertetés az egész félévre 

vonatkozó tanulási tanácsokkal, felkészülési javaslatokkal zárul. 
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12.3.2 A második tanóra anyaga tudományrendszertani és elméleti alapvetés. Kísérlet a 

művelődés fogalmának értelmezésére és a művelődés rendszerének felvázolására. Ebben a 

rendszerben helyezi el a könyvtárakat, rámutat történelmi szerepváltozásaikra, a belső tar-

talom fokozatos differenciálódására. Körülhatárolja a könyvtártörténet tárgyát, annak hár-

mas felfogását (egyetlen könyvtári intézmény, az egész könyvtári kultúra múltja, a tárolt 

dokumentumok históriája is), kifejti, hogy a tantárgy az első és a második felfogásból indul 

ki. Felhívja a figyelmet a könyvtártörténet kettős kötődésére (része a történettudománynak, 

valamint a könyvtár- és információtudománynak), és ebből fakadó kettős jelentőségére: 

hozzájárul a társadalmi mozgás fejlődésének alaposabb, mélyebb megismeréséhez, illetve 

segítséget nyújthat a könyvtári tevékenység jelen idejű szakmai problémáinak megoldásá-

hoz. Különös jelentősége van a szakmai önbecsülés, öntudat kialakításában és megszilárdí-

tásában. 

 

12.3.3 A harmadik lecke témája az ókori könyvtárak története. Először arról esik szó, 

hogy az első könyvtárak (akkor még iratgyűjtemények) keletkezése három, egymással 

egyenértékű, egymást erősítő társadalmi tényező együttes hatásával magyarázható: az ál-

lami adminisztráció, a gazdasági cselekvés (termelés, áruforgalmazás) és a vallási kultusz 

(és a tőle akkor még elválaszthatatlan megismerő-tudományos tevékenység). Bemutatja a 

mezopotámiai és elő-ázsiai agyagtábla könyvtárakat. Vázolja az egyiptomi és a kínai 

könyvtári kultúra sajátosságait, utal az indiai könyvtárak megkésett jelentkezésének okaira. 

Jelzi a görög városállamok könyvtárügyének szerény voltát, ugyanakkor kidomborítja a 

hellenisztikus birodalmat könyvtárainak művelődéstörténeti jelentőségét. Taglalja a római 

birodalom állami nyilvános könyvtárainak szerepét, és megemlíti az ókeresztény könyvtá-

rak kialakulását. 

 

12.3.4 A negyedik lecke a középkori könyvtárak történetét tekinti át. Bemutatja a bizán-

ci, az arab (iszlám) és a római keresztény kultúrkör könyvtári gyűjteményeinek sajátossá-

gait, kiemelten a nyugat-európai kolostori, egyházi, továbbá az egyetemi és más világi 

könyvtárak jellemzőit, a reneszánsz könyvtári kultúra és néhány jelentősebb humanista 

gyűjtemény értékeit. 

 

12.3.5 Az ötödik lecke felvázolja a kora újkori és a felvilágosodás kori könyvtárak fej-

lődésére leginkább ható tényezőket. Érzékelteti a korabeli bibliotékák fejlődésének fonto-

sabb vonásait, felvillantja a belső munka sajátos értékeit. Szó esik az egyes könyvtártípu-

sokról (városi, iskolai és egyetemi, egyházi és főpapi, főúri és egyéb magángyűjtemények, 

uralkodói, ún. nyilvános, szak), és ismerteti az első nemzeti könyvtár (a British Museum) 

létrejöttének körülményeit. 

 

12.3.6 A hatodik tanóra a középkori könyvtári kultúra magyarországi fejleményeiről 

szól. Rávilágít, hogyan jelentek meg hazánkban a könyvtárak, és milyen főbb jellemzőik 

voltak. Bemutatja a fontosabb itthoni könyvtártípusokat. Kitér a humanista könyvgyűjtés 

meghonosodására. Részletesebben foglalkozik a magyarországi könyvtári kultúra csúcstel-

jesítményével, a Bibliotheca Corviniana megszervezésével, összetételével, sorsával és 

művelődéstörténeti jelentőségével. Röviden bemutatja a Mátyás király halála utáni hazai 

könyvtárak működését. 
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12.3.7 A hetedik lecke érzékelteti a reformáció és a katolikus restauráció, valamint a tö-

rök hódoltság hatását a hazai könyvtári kultúra fejlődésére. Bemutatja a magyarországi és 

erdélyi könyvtártípusokat, a fontosabb gyűjteményeket a XVI-XVII. században. Rávilágít, 

milyen változások történtek a hazai könyvtárügyben a XVIII. században. Szó esik arról, 

miként érvényesült a felvilágosodás hatása, milyen szerepet játszottak a magyarországi 

főpapi és főúri könyvtárak a XVIII. század utolsó harmadában. 

 

12.3.8 A nyolcadik tanóra témája a polgári kor könyvtártörténete. Megismertet a könyv-

tári kultúra fejlődését befolyásoló politikai, gazdasági, kulturális és technikai feltételekkel. 

Rámutat a könyvtárak életének általános jellemzőire a francia forradalomtól a második 

világháború végéig. Vázolja a korabeli könyvtártípusok (a nemzeti, az általános gyűjtőkörű 

tudományos és a szak, az iskolai, az ún. közművelődési és a házi könyvtárak) sajátos voná-

sait, a könyvtárügy szervezeti alapmodelljeit. Közli a könyvtári belső munka átalakulásá-

val és a könyvtárosképzés kialakulásával kapcsolatos tudnivalókat. 

 

12.3.9 A kilencedik lecke az előbbi folytatása. Vázolja az újfajta információhordozók 

megjelenését és elterjedését a XIX–XX. században. Bemutatja, a technikai fejlődés nyo-

mán miként módosult a hagyományos könyvtárak szerepe, miért és hogyan alakultak ki az 

új típusú információszolgáltató intézmények, részlegek. Összefoglalja, hogy milyen hatást 

gyakorolt a számítógép és a távközlési forradalom a könyvtári munkára és a könyvtáros 

szakmára, a nemzetközi együttműködésre. Arra ösztönzi a hallgatókat, hogy gondolkodja-

nak a könyvtárak jövőjéről. 

 

12.3.10 A tizedik lecke a polgárosodás időszaka és a polgári kor hazai könyvtárügyével 

foglalkozik. Jelzi a polgárosodás hatását erre a területre. Rámutat, milyen sajátosságai vol-

tak a magyarországi könyvtári kultúra fejlődésének a XIX. század első felében, az önkény-

uralom éveiben, a dualizmus idején és a két világháború között. Jellemzi a polgári kor 

könyvtártípusait, felvillantja a könyvtári belső munka változásai és a könyvtárosképzés 

kezdetei fontosabb tényeit. Felhívja a figyelmet a jelesebb magyar könyvtárosok munkás-

ságára. 

 

12.3.11 A tizenegyedik tanóra röviden ismerteti a magyarországi könyvtárügy főbb fej-

lődési szakaszait és tendenciáit a második világháború utáni évtizedekben és a rendszervál-

tás után. Megkísérli jellemezni a szocialista kísérlet időszakának hazai könyvtári kultúrá-

ját, bemutatni a könyvtártípusokat és könyvtárhálózatokat. Érzékelteti, milyen hatást 

gyakorolt a rendszerváltás a hazai könyvtárak életére. Felhívja a figyelmet az 1997. évi 

CXL. törvény azon részének jelentőségére, amely a nyilvános könyvtári ellátásáról szól. 

12.4 ZÁRÁS 

A könyvtári kultúra több ezeréves történeti fejlődése a huszadik század végére eljutott 

arra a pontra, amikor a számítástechnika és a távközlés összekapcsolása, az internet, a glo-

bális információs infrastruktúra révén lehetővé vált az információk csaknem akadálytalan 

áramoltatása. A könyvtárnak létrejötte óta sajátos társadalmi funkciója a rögzített informá-

ció és az őket hordozó dokumentumok őrzése, közvetítése; az új helyzetben ezt a feladatát 

csakis akkor láthatja el megfelelően, ha újszerű módon közeledik ahhoz, ha alkalmazkodik 
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az újfajta információs környezethez. A közelmúlt törekvései, szakmai teljesítményei bizta-

tóak, a közeljövőben a virtuális könyvtár tényleg könyvtári valóság lehet. Továbbvivője, 

tovább éltetője a könyvtártörténet pozitív örökségének. 
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