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A németújvári ferences kolostor könyvtára

A magyar bibliographia a múlt század utolsó harmadában a kolostorokban őrzöttkönyv
anyagfelmérésére is nagyobb figyelmet fordított. Ez idöben került sor a Nemzeti Múzeum
megbízásából a németújvári (güssingi) ferences könyvtár első,immár tudományos érdekü
átvizsgálására. A közzétett rövid beszámoló ugyan a könyvanyagról keveset szöl, elsősor
ban a részint ismeretlen kéziratokatértekeli, a könyvtárat.jelentősége szerint, a pozsonyi
és a gyöngyösi Ferenc-rendi könyvtárak mellé emeli. A későbbi hivatkozások hosszú ideig
Fejérpataky László e közleményére támaszkodtak. Elsősorbanazért, mert a rendházban
közel száz esztendeig nem dolgozott hazai szakkutató. A németűjvári Batthyány-család
müvelődésének,könyv- és olvasmánykultúrájának fáradhatatlan tudósa, Iványi Béta is
csak feltételezheti - nemismervén a kolostor könyvtárának állományát- hogy a családi
könyvtár eroteljesen építkezett a rendház könyveiböl. Szent Ferenc hazai rendjének tör
ténetírója, Karácsonyi János pedig egyenesen azt állítja: a kolostor alapítója, Batthyány
Ádám "tetézte jóságát azzal, hogy nagyatyjának híres, részben eretnek könyvekbőlálló
könyvtárát is a kolostornak i\iándékozta".

Most már tucljuk, hogy ez a makacsul visszatérőmegállapítás még kevéssé egyszerú
sített formlijában sem tartható: a konvent igen rövid idő alatt felállított könyvtára sem
miképpen sem azonos az egykori várkönyvtár anyagával. Természetesen onnan is ke
rültek le - jórészt már fól nem deríthetőelvek szerint - könyvek, ám a 17. század kö
zepétől a családi s a kolostori könyvtár egymástól függetlenül fejlődött. Ennek rövid elő

történetét talán nem minden tanulság nélküli e helyütt bemutatni.
Batthyány Boldizsár (1543-1590) a 16. század egyik legmüveltebb, a korszerü, euró

pai tudományosság iránt is igen fogékony magyar főura volt. Tanultsága, udvari jártas
sága és Németqjváron kiépített udvara miatt már kortársai előtt is elhíresült, az utókor
számára pedig maradandó emIékezetú. Járatos volt a német, latin, olasz, spanyol, fran
cia, horvát nyeivben, humanista fölkészültséggel levelezett kora tudósaival, sőt, többe
ket udvarába is hívott. A hatvanas évek közepétől rendszeresen gyújtötte könyveit, ba
rátai és könyvbeszerzői a bécsi, linzi, grazi, prágai, augsburgi, valamint a híres frank
furti könyvpiaoon vásároltak neki újabb kiadványokat. E beszerzésekböl jó néhány
könyvszámlát ismerhetünk, de bizonyos, hogy a segítségükkel rekonstruálható 245
munka csak töredékét jelenti a feltételezhető (később szétosztott) gazdag gyújtemény
nek. Batthyány Boldizsár letelepítette Németújváron a Laibachból Clciubljana) távozni
kényszerült nyomdászt, Johannes Manliust, udvari prédikátorává fogadta a vallásos
irodalomban is rendkívül aktív Beythe Istvánt, ennek András fiát pedig praeceptomak
alkalmazta. Az udvarába hívott tudósok közül a neves németalföldi botanikus, Clusius
(Charles de L'Écluse) alkotta a legérdemesebbet: 1583-ban Németújváron kiadatta a
magyarországi növények latin-magyar névjegyzékét.

Boldizsár fia, Ferenc (1577-1625) elsősorbanaz irodalommal is rokonszenvező törté
netírásban kapott jelentősebb szerepet: Balassi Bálint híve és pártfogója, aki német
nyelvú leveleiben bőségesen használ fóleg Balassi verseiböl vett udvarló sorokat, mikor
későbbi felesége, Poppel Éva kegyes figyelmére számít. Az egyik legnagyobb magyar
háztartás ura, udvarában nevelkedtek a Zrínyi fiúk, Miklós és Péter is.

Batthyány Ádám - Ferenc és Poppel Éva fia - húszéves korában konvertált s lett
buzgó katolikus. Megtérésében Pázmány Péter játszotta a legtöbb szerepet. AnY.iával et-
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001 kezdve feszült a viszonya, barátságos hangot többé nem találnak egymáshoz. Ádám
megszünteti a németújvári reformált iskolákat, a protestáns prédikátorokat és tanáro
kat kiutasítja, könyveiket és könyvtáraikat lefoglalja, s buzgón támogatja az igaz catholi
ca hitet. A templomot rendbehozalja (1642-ben szentelik fel), s gondoskodik a Ferenc
rendiek megtelepítéséről. Kolostort építtet, amelyet az 1647-es közgyűlés konventté
emel. Ugyanakkor könyveket is rendel a barátok számára: ,,nlyen könyvek kívántatnak
az uyvári kalastromban: 1 Psalterium, 1 Graduál, 1 Antiphonarium, 1 Martirologium, 3
Breviarium." Batthyány Ádám még Grazba is küld rendeléseket, mert a barátok gya
korta kémek újabb könyveket, amiknek "héjával vannak, s az kik nélkül sem é,Üel, se
nappal nem lehetnek". A várbeli régi könyvtárra is ők hívják fel a föür figyelmét, de nem
abból, hanem annak segítségével kívánják gyarapítani állományukat. Levelük 1649 ké
ső telén kelt: "Vannak az várbeli bibliotecában régi szakadozott öreg pergaminás köny
vek, kiknek sok héjok vagyon, melyeknek felét, némelyiknek harmadát az pergamina
kedviért el szagatták s ez után is csak úgy el fogják szaggatni, hanem egynéhány hasz
nos praedicatios könyveket tudom adnának érette, ha nagyságod kegyelmes akaralja
volna, azokon kettőt vagy hármat elvinnénk." Bizonyosan föltnehettek a várba, hogy ott
a leromlott könyvtárban köriilnézzenek. Az inventárium szerint ezt ekkor már csak
"egy hitvány pléhes ajtó és töredezett iveg' ablak őrizte. Az új könyvtárban őrzöttköny
veit Batthyány Adám 1651-ben, 1653-ban és 1656-ban is inventáltatta, a régi biblioté
kát kiürítették, mert a század közepe után ott a vár trombitásai laktak. Hihető,hogy az
állomány egy részét a kolostor kapta meg, részint eserének s eladásra, részint a könyv
tár szükségletére. Am a kolostori könyvanyag csak jóval a régi könyvtár fölszámolása és
csak két esztendővela patrónus nagyúr, Ádám grófhalála után került polcokra.

Nem tudni, vajon a könyvtár első fölállítása idején, 1661-ben készítettek-e inventári
umot a szerzetesek. Bizonyosan készült már katalógus 1742-ben, ám a kortárs hivatko
zásokon túl erről sem tudunk többet. A hosszabb ideig érvényes újrarendezést 1780-ban
fejezték be. Ezt használta rövid kutatómunkája során Fejérpataky László is, ám nem
szólt a katalógus kezelhetetlenségéről.Az igen általános szempontokon kívül ugyanis
mások aligha közelíthetőkmeg, legkevésbé a proveniencia. Az állományt ekkor két nagy
csoportra osztották, a megvizsgált 2852 kötet megoszlása eszerint: 1571 Catholica, ill.
1281 Haeretica. 1935 nyarán már a bécsi egyetem Osztrák Történeti Intézete készített
új katalógust. Mintegy négyhetes munka után esak a köteteket sikerült regisztrálni, fi
gyelembe se véve a számos kolligátumot. A célkitüzés is problematikus volt, hiszen a ko
lostori állományból "az 1590-ben elhunyt Batthyány Boldizsár 1661-ig gyarapított, s kü
löngyüjteményként fölállított könyvtárát" akarták helyreállítani. Ismételten érvénye
sülni látszott tehát az a vélemény, hogy az utódok által kibővítettegykori várkönyvtár
teljes egészében a kolostorba került.

A legújabb, igen sokoldalú szempontot érvényesítő, s ezzel a további kutatást elsöran
gúan szolgáló rendezés harmincesztendős. A 18. századra is kiterjesztve a vizsgálatot
3485 kötetben összesen 5450 müvet sikerült feldolgozni. Katalógus készült formátum.
szerint (a könyvek ma is így állnak a könyvtárban), ám az állományt igazán kezelhetövéaz
4j szerz6i, tárgyszó- és &lnyomtatvány-katalógus teszi. Jelezték a possessorokat s a fonto
sabb könyvbejegyzéseket. A többoldalú használatra alkalmas katalógus publikálása kétség
telenül fontos lenne, ám az mindenképpen igaz, hogy segítsége csak a kolostor könyv
tárában ideális. A könyvanyagról adott ismertetésünk ugyancsak nem nélkülözhette a hely
színi munkát, mikor is több kötetetet kézbe véve 4jabb szempontokat is lehetett ellenőrizni.

A németújvári ferences kolostor könyvtárában - proveniencia szerint - négy jól kö
rülhatárolható csoport különíthető el: Batthyány Boldizsár könyvei; a Beythe-könyvtár
könyvei; protestáns prédikátoroktól és magánszemélyektól származó könyvek; ferences
örökség és saját gyarapítás. Az alábbiakban e négy állománycsoport szerint alakítjuk is
mertetésünket.
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1. Batthyány Boldizsár híres, de nagyságrencijét tekintve is csak hipotetikusan re
konstruálható könyvtárából 330 kötet került le a kolostorba. Az 1661-es fólálIításkor
183 kötetbe vezették be Boldizsár prossessor bejegyzése után a "Conventus Nemetqjva
riensis 1661" megkülönböztetést, ugyanakkor 72 kötetból ki is törölték a korábbi tulaj
donos nevét. E 330 kötet ismét tovább differenciálható: a) lelkigondozást szolgáló katoli
kus könyvek; b) a katolikus papok kényszere távozásakor visszamaradt könyvek; c) a
katolikus szerzök könyvei, amelyek talán Ádám konvertálása után kerültek a kolostor
ba; d) antik és kortárs világi (szép)irodalom, ill. história; e) a 16. század elején elpuszult
szlovéniai ferences kolostorok könyvei. Főleg az első csoportban igen sok az értékes in
kunábulum, például Aquinói Szent Tamás Compendiuma, Pelbárt Stellariuma, egy Bre
viarium Romanum, Figurae Bibliae, vagy a Tabula super decretales. A nyilvánvalóan
megcsonkított és máshová is osztott állomány jól orientál még a 16. századi vallási moz
galmakról: Sebastian Münster Breviariuma, Nausea Antikrisztusa, Sebastian Franck
több munkája, Caelius Secundus Curione tan- és vitakönyvei és Stancarus éppúgy meg
találhatók itt, mint Béza, Buchanan s Paulus Melissus Schede zsoltárai, vagy Jacobus
Andrea, Valentin Weigel és Flacius Matthias Illyricus, A gyüjtökör tehát egymással éle
sen szembenálló szerzök műveire egyaránt kiterjedt, Az antik és kortárs irodalom
ugyancsak számottevő: Horatius, Vergilius (Bucolica et Georgica, Aeneis, Opuscula
1500-ból), Martialis, Jovianus, ifj. Plinius 15. századi levélkiadása, Tasso, illetve Livius,
Josephus Flavius, Suetonius, Sambucus, Petrus Ramus, Cortes Ferdinandus, Sepulve
da, Ulrich von Hutten, valamint pl. az igen nagyrebecsült 16. sz-i kétnyelvű költő, Chri
stoph Schallenberg lipcsei kiadása.

Vajon mivel magyarázható megnyugtatóan, hogy a Batthyány Boldizsár könyvtárából a
kolostorba került könyvek között figyelemre méltó mennyiség származik ferences szerzők

től? Talán nem csupán a gróf ferenresek iránti különös rokonszenvével, miként ezt korában
értelmezték. A török veszély miatt föladott szlovén és horvát kustodiából az ingóságokkal
együtt a könyveket is menekíteni igyekeztek. A kustodia hét ferences kolostorából három
(Váralja, Ivanics és Remetinc) a könyvbejegyzésekben is szerepel. Vélhető tehát, hogy az a
húsz kötet, mely ferences szerzőktől származik és Batthyány Boldizsár könyvtárából a ko
lostorba került, szintén a menekítettjavak közül való.

2. Beythe István a hazai művelődésbenrendkívül fontos szerepet játszott. Képzett lut
heránus könyvszerző,énekeskönyvet, postillákat állit össze, együttműködik a tudós Clusi
usszal is. Hosszabb ideig, 36 esztendeig prédikátor a várban, közben egy évtizedigpüspök.
Fiatalon elhunyt András nevű fia az udvarban volt praeceptor, majd egy esztendeig a né
metújv~ gimnázium rektora. A másik fiú, Imre, apjának lett utóda a németújvári gyüleke
zetnél. Osszesen 338 kötetben találhatunk tőlük possessor bejegyzést: 182-be István ír be
(egyedül, vagy fiaival), 152-be András (egyedül vagy Imrével), míg négy kötetben csakImre
neve olvasható. Ez a tematikailag rendkívüli nyitottságot mutató gyűjteményelsőrangúan

fontos a magyar könyvtá.rlrultúra szempontjából. Vélhet.óenegységes - alig megbontott 
állományt mutat, a rekonstruálható katalógussal feltétlenül ki kellene egészíteni a hazai
könyv- és olvasmányf.örténeti kutatás színvonalas eredményeit. Ugyanakkor számolni kell
azzal is, hogy a gyiijtemény az egyházközségé volt, tehát igen korai nyilvános könyvtár.
Nemigen lehet másképp értelmezni a nagy számban előfordulóilyen bejegyzéseket: Stepha
ni Beythe et amioorum, Andreae Beytheet fratrum, Andrea Beythe et fratrum christianorum
sth. Feltűnö az is, hogy igen nagy számú asztronómiai, gazdasági és verses bejegyzés, ill.
többkéztől szánnaz6 marginália olvasható éppen a Beythe könyvekben.

3. Igen gyümölcsöző lehet annak a könyvanyagnak tüzetesebb vizsgálata is, amely
töként az otthonukból elűzött protestáns prédikátorokkal kerül Németújvárra. E domi
nancia mellett persze más provenienciával is számolnunk kell. Összesen 650 possessort
lehet elkülöniteni, de igen gyakori, hogy egy kötetben több tulajdonos szerepel. Sok
könyv németországi, igen sokat hoztak magukkal a II. Ferdinánd rendeletei nyomán

747



menekülni kényszerültek, viszont kerültek a kolostorba nemesek, polgárok ésmás kato
likus gyülekezetek könyvei is. Némelyekről twljuk, miként jutottak ide - Clusiusl:\ián
dékaiból például kilenc könyv is megmaradt - az esetek többségében azonban tanács
talanok vagyunk. Szenci Molnár Albert könyvtárából két kötet van a kolostorban. Vél
hetöen akkor hagyta Németújváron öket, mikor Batthyány Ferencet szolgálta. Felesé
ge, Kunigunda Molnarin pedig szintén ez időben ajándékozhatott Batthyányné úrrWnek
egy 1606-ban nyomtatott német nyelvűSzentírást.

4. Korábban idézett dokumentumainkból is kiderült már, hogy a ferencesek igyekeztek
beszerezni a legszükségesebb könyveket, s patr6nusaik segítségével folyamatosan gyarapí
tották könyvtárukat. Ajelenlegi állományban 36 olyan kötet van, amelyeknél a bejegyzés
dátuma megelőzi az elsö :rendszerezett felállítás idejét, 1661~t. 1661 után már viszonylag
mérsékelten növekedett a könyvtár. A beszerzésnek három - szűkebb körű - forrása ma
radt: l\Íándék, vásárlás, illetve a felülvizsgálatra kötelezően leadott könyvek meg6rzése.

A németújvári ferences kolostor rendkívül fontos egyház- és müvelödéstörténeti
anyagot öriz. Kevés olyan könyvtár van, amely viszonylag rövid idö alatt összegyűjtött
anyagát gyakorlatilag veszteségek nélkül megtartotta. Vázlaws áttekintésünket azon
ban még ma is az első szakszerű kutató, Fejérpataky László óh~ával kell zárnunk:
"nem fog csalatkozni, a ki fO figyeimét a könyvtár nyomtatott könyveire s kü!önösen in
cunabulumaira fordítaná".
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