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Az apátság

A bajorországi kolostorok történetéről eddig 
számos feldolgozás született, több az 1803as 
szekularizációs folyamatokat is tárgyalta.1 Je-
len tanulmány megírását több tényező is indo-
kolta: egyrészt a ma Anger településhez tartozó 
Höglwörthben működő Ágostonrendi apátság 
volt csaknem az egyetlen Bajorországban, ahová 
a szekularizáció hullámai csak később értek el, 
ezért könyvtárának és levéltárának különleges 
sors jutott, másrészt magyarországi vonatkozásai 

sem hagyhatók figyelmen kívül. Johann Adam 
Weber (1611–1686) Ágostonrendi kanonok, I. 
Lipót németrómai császár lelki tanácsadója, 
Max Gandolph salzburgi érsek lelki vezetője, 
tizenhét állam és politikaelméleti munka szer-
zője volt az apátság egyik legnevesebb admi-
nisztrátora.2 Egyik erkölcstaniállamelméleti 
értekezése, a Fejedelmi lélek című királytükör 
magyarul az erdélyi udvarban jelent meg ifj. 
Teleki Mihály fordításában,3 aki valószínűleg 
apjának, id. Teleki Mihálynak a kérésére ma-
gyarította 1689ben a művet, paratextusát Apa-
fi Mihálynak címezve.4 Így nem véletlen, hogy 
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az Apafikönyvtár jegyzékében szerepel Weber 
Spiritus principalisa.5

A höglwörthi kolostor FelsőBajorországban, 
Salzburg közelében egy tó szigetén található. A 
kolostor történeti vonatkozásait – legfőképpen 
alapításának körülményeit és a szekularizációt 
kiváltó közvetlen okait – a német szakirodalom 
feldolgozta.6 A 19. században Ernest Geiss kez-
dett el foglalkozni a témával (1826tól 1832
ig), de kutatómunkája csak egy bő évszázaddal 
később talált követőkre a könyvészetilevéltári 
vonatkozások lelőhelyeinek kiaknázása révén. 
Harminc esztendő múlva ismét megindultak a 
kutatások, de ez a negyed évszázad is nyomott 
hagyott a Backmund és kutatótársai által feltér-
képezett iratok lelőhelyein: némelyik – főként 
a könyvtárak és a levéltárak rendezése, össze-
vonása miatt – elkallódott, a jelzetek átíródtak, 
némelyik kimutatás eltűnt.

A kolostori könyvtár és levéltár  
sorsa a szekularizáció idején

A múlt század hatvanashetvenes éveiben a 
höglwörthi kolostor könyvtári nyilvántartásaival 
főként Paul Ruf, a Bayerische Statsbibliothek 
(Bajor Állami Könyvtár, BSB) kézirattárának 
vezetője és Georg Hunklinger foglalkoztak. Ku-
tatásaik voltak az első kezdeményezések az állo-
mány nyilvántartásainak és történetének szám-
bavételére, mégis meglehetősen kevés ismerettel 
rendelkezünk a könyvtár és a levéltár anyagáról.7 
Az egykori höglwörthi levéltár jegyzékéről, el-
szállíttatásuk pontos lelőhelyeiről még mindig 
nem jelent meg átfogó, rendszerező tanulmány, 
így az apátság történetével foglalkozó kutató-
nak nehéz dolga van, ugyanis a szekularizáció 
következtében a dokumentumok több egyházi 
levéltárba és állami nagykönyvtárba kerültek. 
A könyvtári nyilvántartásról az ismert adatok 
főleg az 1817es feloszlatás idejére utalnak. A 
szekularizáció előtti időkből nem maradt fenn 
használható katalógus.
Egy 1742es vizitációs jegyzék megállapítja, 

hogy a könyvtár terme túl szűk, és sok értékes 
könyvet (pretiosi libri) tartalmaz, de bőveb-
bet nem tudni. Maradtak ugyan fenn utalások, 
széljegyzetek, amelyekből kiderül, hogy állo-
mányában főleg patrisztikai és egyháztörténeti 
művek voltak.8 Hunklinger megállapította, hogy 
a höglwörthi rendnek csupán két tagja volt, akik 
tudományos tevékenységet folytattak: Johann 
Adam Weber prépost (1673–1686), a kánon-
jog és a teológia doktora, aki a Brixen melletti 
Neustiftből érkezett oda és tizenhét művet ha-
gyott hátra, valamint (Weber idejében) Andreas 
Oswald Hieber [Hüber] (1685–1687), aki főként 
prédikációs kötetei révén ismert. Mindkét szerző 
művei megvoltak az apátságban is.9

Az első betekintést a könyvtárba Johann Bap-
tist Bernhart könyvtáros végezte 1815ben a 
Hofbibliothek megbízásából. Ekkor a kolostort 
még nem oszlatták fel, és bajor igazgatás alatt 
állt. A könyvtári állomány akkor valószínűsíthe-
tően kb. 2500–3000 kötetből állhatott. 
A kolostor felszámolásakor a minisztérium meg-
bízásából – a gyakorlat szerint – el kellett volna 
adni az állományt.10 A Bajor Tudományos Aka-
démia szándéka szerint viszont 1817ben egy 
katalógus készült, amelyben 1455 művet írtak 
le, és amit Münchenbe küldtek; ebből a kataló-
gusból a Királyi Tudományos Akadémia  1362 
kötetet választott ki az udvari könyvtár számá-
ra. Erről jegyzék is készült,11 a katalógust pedig 
visszaküldték a pénzügyminisztériumba, de Ruf 
állítása szerint ennek nyoma veszett; a jegyzék 
viszont fennmaradt.12

1818ban Bernhart udvari könyvtárost Högl
wörth be küldték, hogy vegye át a kiválasztott 
példányokat. Közben a minisztérium azt a ha-
tározatot hozta, hogy a Hofbibliothek csak bi-
zonyos köteteket szállíthat el, a kiválasztott 
1362 kötetet nem. Így Bernhartnak a magával 
vitt jegyzékben megjelölték a kötetek végleges 
számát (piros tintával aláhúzva). (Végül csak 
777 darabot kaphatott meg.).
Bernhart arról számolt be, hogy a kolostorból 
a szomszédos Vachenluegbe utazott, mivel bi-
zonyos köteteket ott tároltak, és onnan Nicolai 
Jawor (Nikolaus Jauer, 1355–1435) Sermo 
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super passione D. N. Jesu Christi (1424) című 
kéziratát vitte magával, ami a királyi udvari 
könyvtár állományát gyarapította.
Megközelítőleg még 1000 kötet maradt Högl
wörth ben ezután. Stöger adminisztrátor ezért 
1820ban kérvényezte, hogy Casimir Andre 
nyugalmazott lelkész készítsen egy újabb ka-
talógust az ott maradt könyvtári állományról, 
amely 1821re el is készült.
1823ban ebből a katalógusból 17 művet (34 kö-
tetben) válogattak ki, és a világi anyagot Mün-
chenbe, az Állami Könyvtárba (Staatsbibliothek) 
küldték. A katalógus 624 tételt tartalmazott, fő-
ként XVI–XVIII. századi teológiai, filozófiai és 
világi műveket. A többi kötetet „súlyra”(nach 
Gewicht) el kellett adni, mert nem volt kereslet 
irántuk, és mert latin nyelvűek voltak.13

1824ben egy kormányhatározat jelent meg, 
mely szerint a könyveket át kell adni a münche-
ni Metropolitankapitels könyvtárának, ez akko-
riban éppen újjáépítés alatt állt. A teisendorfi 
Steinwender dékán közben kérvényezte, hogy 
a könyveket hozassák nagyobb költség nélkül a 
müncheni dóm káptalanjába. Útközben körülbe-
lül 50 kötet tűnt el, a közvetítő 1830ban szemé-
lyesen nyolc könyvet szállított Münchenbe.

A katalógusok jelenlegi lelôhelyei 
és állománya

A höglwörthi dokumentumok számbavételéhez 
szükségesnek látszik az egykori kolostori könyv-
tárállomány jelenlegi katalógusairól áttekintést 
adni. Azonban ez sem tehető meg a teljesség igé-
nyével, ugyanis némelyik rendszerező kimutatás 
vagy nehezen hozzáférhető, vagy elveszett, sok 
esetben pedig hiányos. 
1996ban fontos kiadvány jelent meg a BSB 
történeti értékű katalógusairól.14 Ennek alapján 
az alábbi hat katalógust kell számon tartanunk 
a höglwörthi könyvtár állományának mai ma-
radványáról:

1. Fachkatalog der Drucke, 1638.15

 Catalogus Librorum Monasterii Högl wer-
thensis

A katalógus 18 szakcsoportba rendezett kéz-
iratos jegyzéket tartalmaz, amelyben a szerző 
neve, a rövid cím, a kötetek száma, olykor a 
könyv formátuma is meg van adva. Körülbelül 
420 kötetet számlál az inventárium. A 19 lapos 
kettedrét formátumú jegyzék a kolostor leltárá-
ba (Klosterinventar) nincs befűzve, valószínű-
síthetően csak egy adaléka egy másik 1638as 
inventáriumnak. A szakcsoportok között – csak 
néhányat megemlítve – a teológia, a jog, a peres 
iratok, az egyháztörténet, a szent atyák művei, a 
lelki könyvek, a profán történetek, a német lelki 
könyvek, a német világi könyvek, a filozófia, a 
retorika, a költészet, az olasz könyvek, a görög 
könyvek és az aritmetika vonatkozó kötetei for-
dulnak elő. Az auktorok közül nagyobb számban 
főként Platon, Cicero, Cyprianus, Quintilianus, 
Erasmus, Jacobus Pontanus, Jacobus Omphalius, 
Hadrianus, Calepinus, Thesaurus, Juvenalis, Ho-
ratius, Terentius művei találhatók meg.

2. Bibliotheca Monasterii Höglwerthensis, 
1671.16

Valószínűsíthetően annak a kolostori inventá-
riumnak a toldaléka, amely Johann Wolfgang 
Zehenter prépost (1652–1671) távozása után ke-
letkezett. A 28 lapos kéziratos jegyzék Patricius 
Pichler prépost pecsétjével van ellátva. Az egyes 
adatcsoportok rendezetlen beírásával csaknem 
áttekinthetetlen halmazt alkot. A jegyzék kb. 
670 művet foglal magába. 

3.  Alphabetischer Katalog der Drucke, 
1743.17

 1r-7v Catalogus Librorum
A 14 lap terjedelmű nyomtatvány alfabetikus 
sorrendet követ, viszont egy betűn belül ren-
dezetlen a regisztrálás. Körülbelül 500 kö-
tetet számlál. A katalógusban Johann Adam 
Webernek, a kolostor tudós prépostjának egyik 
műve is megtalálható Ars Conversandi címmel: 
a mű rendkívül elterjedt volt a korabeli Magyar-
országon.18
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A katalógus egyes adatai a szerző nevét, a rövid 
címet (mely gyakran el is maradhat), a kötetek 
számát, olykor a formátumot is megadják. 

4.  BSB, A-Reg. B I Höglwörth ad Nr. 1.19

 Verzeichniß derjenigen Werke, welche sich 
die Königl. Hofbibliothek aus den Catalogo 
Bibliothecae Hoeglwerdensis gewählt hat. 
1817.

Azon kötetek jegyzéke található meg e kataló-
gusban, amelyeket a királyi udvari könyvtár a 
höglwörthi dokumentumok állományából vá-
lasztott ki 1817ben J. B. Bernhart által. 834 
művet tartalmaz 1359 kötetben. Ez a jegyzék 
egy kivonata a höglwörthi könyvtár főkata-
lógusának. Két inkunábulumra és két korai 
nyomtatványra van utalás a nyilvántartásban. A 
Hofbibliothek főként XVIII. századi kötetekből 
állította össze rendelését, ugyanis nagyon cse-
kély a XVI–XVII. századból származó doku-
mentumok száma, bár értékes XVII. századiak 
is vannak köztük:

21  Nicolas de Bralion: Ceremoniale Canonicorum, 
Paris, 1632.

72  Johannes Maldonatus: Commentarii in Prophe
tas IV Jeremiam, Baruch, Ezechielem et Da
nielem

 cum expositione psalmi 109 et epistola de 
collatione sedanensi cum Calvinianis, Turnoni, 
1611. 

73  Cornelius Jansenius: Pentateuchus sive Com
men tarius in quinque libros Moysis, Lugdunum, 
1677.

200 Ignacio de Loyola: Exercitia spiritualia. Prag, 
1680.

481 Hippolithi a Lapide: Dissertatio de ratione 
status in imperio nostro romanogermanico. 
Freistadium, 1647.

5. BayHStA, KL Fasz. 280/46
A Bayerisches Hauptstaatsarchiv Abteilung 
Kreisarchivjában a KlosterLitaralien (K. L.), 
Fasc. 280. Nr. 4268. alatt a höglwörthi jegy-
zékben 46os jelzetnél a Kolostori könyvtár 
(Bibliothek des Klosters) mutató áll. A kéziratot 
a 42–68ig láttam, viszont éppen a 46os, a ko-
lostori könyvtár állományára vonatkozó doku-
mentáció hiányzik, jelenlegi lelőhelyéről nincs 

tudomása a könyvtárnak. 
Az 1996ban összeállított katalógusban még 
mint a BayHStAban meglévő kéziratot emlí-
tik: Cathalogus universus Omnium librorum 
in Bibliotheca Höglwerdae Conservatorum 
(1821). A dokumentum leírása szerint folyama-
tosan számozott 1–624ig. Az 1409 kötet an-
nak az állománynak feleltethető meg, amely a 
Hofbibliothek 1817/18as válogatása után még a 
kolostorban maradt. A jegyzéket Casimir Andre, 
nyugalmazott lelkész készítette.

6. AEM, B 1386.20 
Behatóbban csak ezt állt módomban tanulmá-
nyozni, ugyanis ez a leginkább hozzáférhető. 
Az egykori höglwörthi kolostor könyvtárá-
nak ez a része még ma is a müncheni Metro
po litankapitelsben áll, és az ottani levéltárban 
található egy latin és egy német nyelvű kata-
lógus, 624 folyamatos számozású tétellel. (Vö. 
Erzbischöfliches Ordinariatsarchiv München, 
Nr. 1386). A német nyelvű jegyzéket Casimir 
Andre készítette 1824ben, a latin nyelvű másik 
kéztől származik. 
A MünchenFreisingi Érsekségi Könyvtár és Le-
véltárban (Erzbistums München und Freising, 
Archiv- und Metropoliten kapitels bib lio thek) tehát 
egy latin és egy német nyelvű kézzel írott könyv-
katalógus található 1386os jelzettel. A kézirat 
más provenienciák könyvjegyzékeit is tartalmaz-
za. A címlapon a következő olvasható: 1. Propst 
Augustin Hacklinger v. Gars, 2. Propst Herkulan 
Schwaiger v. Rottenbuch, 3. Stift Höglwörth. A 
höglwörthi anyagra vonatkozóan két jegyzék ta-
lálható az összefűzött kéziratban: a Katalog des 
Stiftes Högelwörth (ez a köteteket tematikus és 
alfabetikus rendszerezés nélkül, sorszám szerint 
jelöli meg) és az Alphabetisches Register über 
den Högelwörthischen Bücherkatalog (ugyan-
ezen regiszter alfabetikus áttekintése, 46 lap-
nyi kézzel írott németlatin nyelvű feljegyzés 
1824ből).
A Casimir Andre által feljegyzett regiszterre 
vonatkozóan egy rövid kéziratos megjegyzés 
olvasható: „Diese Abschrift ist nach einem sehr 
fehlerhaft geschriebenen Original gemacht. Die 
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Büchertitel konnten daher nicht überall deutlich 
und vollständig genug angegeben werden.” (Ez 
a másolat egy rendkívül hibás kéziratról készült, 
ezért a könyvcímeket nem tudtuk mindenütt egy-
értelműen és teljességgel közölni.)21

A sorszámozott és az alfabetikus regiszter is 
meglehetősen nehezen olvasható. Több esetben 
előfordul, hogy vagy csak a szerző neve, vagy 
pusztán a kötet címe szerepel a jegyzékben. A so-
rok bővelkednek javításokban és áthúzásokban. 
Hunklinger az itt szereplő köteteket főleg teoló-
giainak véli. (pl. a Summa theologica háromkö-
tetes kiadását Aquinói Szent Tamástól, latin és 
német bibliakiadások, Bourdalone homiletikai, 
kateketikai munkáit, Thomas Kempis aszketikus 
műveit stb.).22

Ahogy a höglwörthi könyvtár a BSB által be-
kebelezett katalógusa mutatja, nem jelenték-
telen benne a világi tudományok részaránya. 
Hunklinger is felhívja a figyelmet a katalógus 
egyik igen értékes kötetére, Caspar Bartholini 
Institutiones anathomiae című illusztrált mű-
vére.23

Ezen a jegyzéken Johann Adam Weber prépost 
műveinek is számos példánya fellelhető:

203. Speculum naturae humanae sive discursus 
curiosi et fructuosi de iis, quae ad naturalem 
hominis

     constitutionem pertinent. Viennae Austriae, 
Lackner, 1672.

225.  Iter coeleste sive excursio animae devotae ad 
Deum, 1667.

226.  Ars regia sive ars regendi se et alios, ex regulis 
Archonticis hoc est ex selectis et illustribus 

         sapientae regnatricis dictaminibus, tum ethicis, 
tum politicis …, 1686. 

227.  Ars conversandi certis regulis comprehensa, 
1675.

Ezek a kötetek a magyarországi könyvlistákon 
is gyakoriak, elsősorban katolikus könyvtárak-
ban,24 de megvoltak mind a királyi országrész-
ben, mind pedig Erdélyben. (Bercsényi Miklós-
nak, a Rákóczi szabadságharc kuruc hadbizto-
sának ungvári bibliotékájában például mind a 
négy Webermű szerepel.)25

A további kötetek:
73.  Opera Venerabilis Beda Coloniae Agripina, 

1688 – Beda Venerabilis lat. Quotquot 
reperiri

       potuerunt omnia. Coloniae Agrippinae, 
Joannes Wilhelmus Friess, 1688.

119. Disputationes Roberti Bellarmini de 
contraversiis christianae fidei, Ingolstadii, 
1588.

232. Jules Mazarin, Breviarium politicorum, 
1648.

233. Beda Venerabilis, Axiomata Philosophica, 
1616.

602. Joannes David: Occasio arrepta, neglecta, 
hujus commoda, illius incommoda.

         Antverpiae, Officina Plantiniana 1605.

Höglwörth levéltári anyagai

1820ban készült egy jegyzék a kolostor levéltári 
anyagáról, amelyben valamennyi, az apátságban 
megtalálható irat szerepelt (Urkunden, Urbarien, 
Nottl bücher, Observanzbücher, Totenroteln, 
Stiftbücher, Gilt-und Grundregister). Ez a jegy-
zék 1824 körül került a Müncheni Állami Le-
véltárba (Staatsarchiv München), ahol ma is fel-
tárásra vár még. A kolostori levelek egy része a 
helyi, angeri plébánia levéltárában található.
A dokumentumok rendkívül hasznosak lehetnek 
az apátság rend és helytörténetének tanulmá-
nyozásához. A levélanyagról Norbert Backmund 
adott részletes áttekintést.26 1973ban a münche-
ni Általános Állami Levéltárban (Allgemeines 
Staatsarchiv) dolgozták fel mikrofilmen az 
anyagot, majd visszaszolgáltatták a plébániának 
(Pfarrarchiv), ennek a sorsa azonban meglehe-
tősen bizonytalan, hiszen sem a jegyzék, sem 
pedig a mikrofilmes feldolgozás nem található 
meg sem Münchenben, sem Angerben. 
A MünchenFreisingi Érseki Levéltár bővel-
kedik Höglwörth történetére vonatkozó kéz-
iratokban. Kloster Hoegelwerd címjegyzék 
alatt Personalia I. 100. /II. 101 jelzettel terje-
delmes német és latin nyelvű levélanyag ta-
lálható a kolostor történetéből  ebben azon-
ban Johann Adam Webertől nem maradt fenn 
dokumentum. Mindezért kárpótol viszont két 
Acta, egy préposti és egy vizitációs anyag: a (1) 



302 Könyvtári Figyelõ 2010/1

KL. Högelwerd, Propste I., 1541-1686, Acta: 
Administrationem Praepositura Höglwörtensis 
Dr. Johanni Adamo Weber (Sg. 98) és a (2) KL. 
Hoegelwerd Visitationen, 1595-1692 (Sg. 102). 
A vizitációs írások között Webernek címzett le-
veleket nem láttam, a prépostok dokumentumai 
között viszont több levél is olvasható Weber tol-
lából, melyek főként a salzburgi ordinariátusnak 
írt vagy onnan kapott levelek.
A Müncheni Állami Levéltár (Staatsarchiv Mün-
chen) laufeni és a salzachkreisi inventáriumában 
főleg olyan iratok találhatók, melyek a kolostor 
gazdasági (szőlő, fa és borászati üzleteinek) 
kimutatásait tartalmazzák.27 Norbert Backmund 
1966os írásában (Die kurze Geschichte des 
Klosters Högelwerth) alapos áttekintést nyújt 
az általa feltérképezett kolostori levéltári anyag 
hollétéről,28 de a levéltári állomány átrendezése 
miatt nagy valószínűséggel módosult az iratok 
lelőhelye az abban leírtakhoz képest.

Katalogizált „tudástár”

A kolostor történetének behatóbb tanulmányo-
zása még várat magára. Az apátság egyháztör-
téneti vizsgálatán túl a könyvtári katalógusok 
állományának alapvetően rendszerezőbb, átte-
kinthetőbb feltárása vélhetően szélesebb távlatot 
nyithat meg a korabeli tudomány egyes diszcip-
línái, szakcsoportjai rendjének a megismerésé-
hez. A XVII. századi művelődéstörténetben a 
katalógusoknak elsőrendű forrásértékük van: 
tudományelméleti, metafizikai vonatkozásban. 
A könyvek rendszerbe foglalása, szakcsoportok 
szerinti osztályozása a kor ismeretelméleti tükre, 
egyfajta ontológiai paradigmát hoz létre.
A koraújkori könyvkatalógusok eszmetörténeti 
vizsgálata jelentősen elősegítheti a tulajdonosok 
eszmei irányultságának, politikai gondolkodásá-
nak megismerését. Így Johann Adam Weber pré-
post Erdélyben magyarra fordított államelméleti 
munkájának forrásaihoz ugyancsak jelentős ada-
lékot nyújtana az 1686 előtti kolostori könyvtár 
köteteinek részletesebb feltárása. Ezért lenne 
fontos az állomány megismerésén túl kimutatni 

azokat a közvetlen hatásokat, amelyek a kano-
nok politikáról való gondolkodását befolyásol-
ták. Weber kötete, a Fejedelmi lélek nem maradt 
hatás nélkül Apafi környezetében, és minden 
bizonnyal hozzájárult az erdélyi fejedelemség 
társadalmi alakzatainak kiformálódásához a 
XVII. század utolsó évtizedeiben.
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Madas Edit Akadémiai-díjas 

Madas Edit, az MTA doktora, az OSZK Res Libraria Hungariae kutatócsoportjának  

vezetôje a Magyar Nyelv Éve alkalmából megnyílt Látjátok feleim.  

Magyar nyelvemlékek a kezdetektôl a 16. század végéig címû kiállítás rendezéséért  

és katalógusa szerkesztéséért kapta az elismerést. 

Az indoklásból idézve: „A kiállítás és a 400 oldalas katalógus nemcsak az irodalom- és  

a nyelvtörténet, hanem az egész magyarság-kutatás számára is újszerû tudományos 

 teljesítmény, amely nyomon követi, bemutatja, elemzi a magyar nyelv elsô  

szórványemlékeinek kezdeti lépéseitôl a középkor végi európai irodalmi diskurzusba  

bekapcsolódó magyar nyelvû irodalmat.”

(OSZK-lista, 2010. május 3. Boka László tájékoztatásából) 

5

Cincinnatiban ôrizetbe vették az 52 éves Darrel Besst, akit meztelenül, késsel  

felfegyverkezve, több kilónyi lopott sajttal találtak a Cincinnati-Hamilton megye  

nyilvános fôkönyvtárában. Besst egy korábbi könyvtári lopása miatt a bíróság  

már kitiltotta a könyvtárból, amit azonban ô figyelmen kívül hagyott.  

A rendôrök a férfi mosdóban találták meg. Amikor átvizsgálták a holmiját,  

a táskájában két kést, a könyvtár állományából származó CD-ket  

és két kiló parmezán sajtot találtak (ez utóbbit egy közeli boltból emelte el korábban). 

A bírósági iratokból kiderült, hogy a hajléktalan Bess „bûnlajstromát”  

több doboz hering és szardínia eltulajdonítása is terheli.  

(http://www.local12.com/mostpopular/story/Naked-Man.Arrested)


