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lődéstörténet különböző ágazatainak, így a könyv
es könyvtártörténet, nyomdászattörténet, olva
sástörténet, ferences rendtörténet kutatói számá
ra egyaránt. Más részről pedig a rend, a rendház 
történetére, a könyvtár krónikájára vonatkozó 
megállapításai újabb, nélkülözhetetlen mozaikok
kal egészítik ki a témáról kialakult képet. 
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Európai könyvtörténészek közös munkája
ként jelent meg az a három kötet, amelyben 
a lipcsei Universitätsverlag több konferencia 
anyagát gyűjtötte össze és rendezte tematikus 
egységbe. Az újkori könyv- és könyvtártörténe
tet a szerzők a legszélesebben értelmezve a nyom
tatott könyv, a könyvtárak, az olvasás kultúrtör
ténetét fogalmazzák meg szintetizáló egységben 
és leszűkítő nemzeti megközelítésben egyaránt. 
A kétnyelvű - francia és német - tanulmány
folyam Európa több országának tudósait juttatta 
megjelenéshez, és külön örvendetes, hogy a szer
kesztőbizottságban (Monok István, Ring Éva) 
és kötetszerkesztőként (Monok István) is jelen
tős a magyar részvétel, a kötetekben pedig öt 
magyar szerző (Granasztói Olga, Lipták Doroty-
tya, Monok István, Ring Éva, Verók Attila) több 
magyar vonatkozású tanulmánnyal szerepel. 

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

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

siècle en Pays Tchèques). A lutheránus cenzúra 
erdélyi kérdéseivel és a 18. századi Mossoczy 
Institoris Mihály cenzori szerepével foglalko
zik a magyar Verók Attila és a szlovák Eva Ko-
walská tanulmánya (Lutherische Buchzensur in 
Siebenbürgen um 1700: Der Fall Christoph Ni
colaus Voigt és Die evangelischen Geistlichen 
als Zensoren und Distributoren von Büchern: 
Der Fall Michael Institoris Mossoczy 1731-
1803). A 18. századvégi politikai pamfletekről 
Ring Éva adott elő (La censure et les pamphlets 
politiques de la fin du XVIIIe siècle en Hongrie), 
a felvilágosodás idején az erdélyi román isko
lákban megvalósuló ellenőrzésről Iacob Mârza 
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értekezett (Aspekte der statlichen Kontrolle in 
Siebenbürgen im Zeitalter der Aufklärung. Das 
Beispiel der rumänischen Schulen). A sajtó- és 
kiadástörténet 19. századi problematikáját Lip-
ták Dorottya gazdag levéltári anyagra támasz
kodva világította meg „Die Rolle der Zensur im 
Verlag- und Pressewesen Ungarns im 19. Jahr
hundert" c. tanulmányában. 

A sorozat második kötete a kiváló francia 
könyvtörténész, Frédéric Barbier szerkesztésé
ben Kelet és Nyugat könyvforgalmának érint
kezési pontjait, kölcsönösségeit és különböző
ségeit járja körül (Est - Ouest: Transferts et 
réceptions dans le monde du livre en Europe 
aux XVIf - XXe siècles). A többségében olvasás
történeti tanulmányok már szélesebbre nyitják 
a vizsgálódás látószögét, több tanulmányban ol
vashatunk az orosz könyvkultúra és Nyugat-
Európa kapcsolatáról, a Közép-Európába irá
nyuló holland könyvkereskedelemről, a francia 
kultúra horvátországi elterjedéséről, vagy a spa
nyol irodalom cseh recepciójáról. Lipták Do
rottya sajtótörténeti tanulmánya mellett (Die 
Sozialgeschichte der Literatur oder die über
setzte Literatur in den Wochenzeitschriften Prags 
und Budapests gegen Ende des 19. Jahrhun
derts), magyar szempontból kiemelendő Monok 
István dolgozata a magyarországi olvasáskultúra 
francia orientáltságáról (Influences françaises 
dans les lectures hongroises 1660-1760) es 
Granasztói Olga írása a 18. századvégi Magyar
ország és a francia irodalom kapcsolatáról (Lec
teurs hongrois de livres français. Diffusion et 
réception de la littérature française en Hongrie 
vers la fin du XVIIIe siècle). 

A sorozat harmadik kötetét (Les bibliothèques 
centrales et la construction des identités col
lectives) Frédéric Barbier es Monok István szer
kesztette. A nemzeti könyvtárakkal és a kollektív 
emlékezet dokumentumainak megőrzésével fog
lalkozó kötet előadásainak nagy része az Orszá
gos Széchényi Könyvtár alapításának 200. év
fordulóján rendezett nemzetközi konferencián 
hangzott el. A két bevezető tanulmány, Frédéric 
Barbier és Paul Raabe dolgozata európai kite
kintéssel, sajátos és egymástól eltérő nyugat

európai helyzetből járja körül a nemzeti könyv
tár történeti fogalmát és korszerű értelmezésének 
és megvalósításának lehetőségeit (Une histoire 
des »Bibliothèque centrales«, Was ist eine Na
tionalbibliothek?). A két tematikus egységbe 
foglalt tanulmányok a nemzeti emlékezet őrzőhe
lyeivel, a tudományos, városi, egyetemi, közös
ségi könyvtárakkal illetve a könyvtárak tárgyi 
létével, épületeivel, installációjával, gyakorlati 
megvalósításával foglalkoznak. A nemzetközi 
konferencián ezúttal olyan országok képviselői 
is szerepet kaptak, amelyek ritkábban jelennek 
meg közép-európai kötetekben, pl. olvashatunk 
a bolgár vagy a lett nemzeti könyvtárról is. Ki
emelt szerep jut a könyvtár és a mecénások kap
csolatának, kezdve Széchényi Ferenc könyvtár
alapító tevékenységével (Monok István: Le projet 
de Ferenc Széchényi et la fondation de la Bib
liothèque nationale hongroise), kitekintve a nagy
szebeni Bruckenthal Könyvtárra vagy a gyula
fehérvári metropolita egyház könyvtárára (Verók 
Attila: Die Gründung der Bibliothek Brucken
thal und ihr Einfluß auf das Geschichtsbewußt
sein der Siebenbürger Sachsen, Eva Mârza: 
Die Bibliothek der Metropolie von Alba Julia). 
A könyvtárépítészettel, művészet és könyvtár 
összekapcsolódásával foglalkozó tanulmányok 
nem csak információgazdagságukkal, hanem fe
kete-fehér és színes illusztrációs anyagukkal is 
kitűnnek. 

A könyv-, könyvtár- és olvasástörténet mű
velői számára rendkívül gazdag, sok újdonsá
got tartalmazó kötetek ismertetésekor azonban 
nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy ez a feltehe
tően sok nemzet könyvtárában haszonnal for
gatható kötetsorozat gondosabb kiadói munkát 
igényelt volna. A tanulmányokon szereplő szer
kesztők a kiadványok vitathatatlanul magas szak
mai színvonaláért felelnek, a köteteknek azonban 
nincs kiadói szerkesztőjük és ez nem csak egy 
név elmaradását jelenti, hanem az elvégzendő 
munka hiányát is. A pontosságra törekvő könyv
tárosok munkája hihetetlenül sok sajtóhibával 
jelent meg, a számítógépes szerkesztés összes 
hátránya megmutatkozott. A kötetek szerkezete, 
jegyzetanyaga nem csak egymáshoz képest kö-



370 Szemle 

vetkezetlen, hanem egy köteten belül sincs az 
egységesítésnek semmiféle nyoma. Ugyanazok 
a hivatkozások eltérő módon szerepelnek, a rö
vidítések tetszés szerintiek, a címek fordítása hol 
megtörtént, hol nem. A névalakok (és erre mi 
közép-európaiak különösen kényesek vagyunk) 
teljesen esetlegesek, a sokféle ékezetes betű tö
kéletes összevisszaságban jelenik meg. A köte
teknek nincs névmutatója, egy kötetből hiányzik 
a szerzőkről informáló összeállítás, a másik ket

tőben az azonos szerzők eltérő foglalkozás-meg
jelenéssel soroltatnak fel. Vigasztalóul csak két 
„beszédes" sajtóhibát emelünk ki: a kiváló könyv
táros és könyvtörténész, Keveházi Katalin neve 
Kávéházi lett, a magyarországi magánkönyvtá
rak pedig következetesen - lehet, hogy a szerző 
tudatalatti vágyát is kifejezve -, „magánykönyv
tárak" elnevezést kapott. 

NÉMETH S. KATALIN 
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