
ne álljon! (Hészi odosz) Nézz a tükörbe! Ha szép
nek látod magad, derék dolgokat tegyél; ha csúnyá
nak, a természet mulasztását erkölcsi kiválóságoddal
pótold! (Biasz) Nézz a lelked mélyébe! Bensődben

van a jó kútfeje, ha folyton mélyíted, folyton buzog
hat! (Marcus Aurelius) Ki a hatalmat többre tartja,
s a vagyont a jó baráiruil, az veszekedett bolond. (Eu
ripidész) Tegyen, vagy mondjon bárkibármit: nekem
jónakkell lennem.Mint ahogyaz arany, a smaragd, a
bibor is egyre azt hajtogatná: tegyen, vagy mondion
bárki bármit, nekem smaragdnak kell lennem, meg
kell őriznem szinemei. (Marcus Aurelius)

Ebben a szellemben merjük ajánlani e kötetet
a klasszikus irodalomra és szerzők gondolataira
fogékony olvasóknak. hiszen - Ovidius gon
dolata szerint - szívesebben isszuk a vizet magá
ból a forrásból. tLectum Kiadó, Szeged, 2005)
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KOVÁeH ZOLTÁN: AZ ESZTERGOMI
FŐSZÉKESEGYHÁZIKÖNYVTÁR
TÖRTÉNETE A 11. SZÁZADTÓL 1820-IG

Hazánk egyik legjelentősebb egyházi könyvtá
rának máig kiadatlan állománytörténeti kötete
szerzőjének halála után huszonöt esztendővel je
lent meg. Mielőtt a műből kibontakozó könyv
tártörténetet áttekintenénk, érdemes összefoglal
ni e könyv megjelenésének nem mindennapi
történetét.

A szerző, Kovách Zoltán (1930-1981) az esz
tergomi főegyházmegye papja volt, a teológia
doktora, az ELTE Bölcsészkarán oklevelet szer
zett kőnvvtáros, az Országos Katolikus Gyűjte

ményi KUlpont könyvtári előadójaként az ország
egyházi könyvtárainak szakmai felügyelője,

1961-től a Főszékesegyházi Könyvtár igazgatója.
Radó Polikárp tanítványa volt és 1968-70-ben
Rómában, a bencés Szent Anzelm egyetem li
turgikai intézetében folytatott magasabb szintű

tanulmányokat.
Lelkipásztorként számos hittanos tanítvá

nyának felnőtt korban is szeretett "Zoli bácsi ja"
kedves, nyitott egyéniségével mindig szívesen
segített, nemcsak a tudomány, hanem a min
dennapi élet útvesztőiben is. Egyik tanítványa,
a tudomány világában is járatos Szepesi Zsu
zsanna, kiemelkedő módon fejezte ki háláját,
amikor férje, dr. Seebergi Sasváry Zoltán segít
ségével saját költségén megjelentette Kovách
Zoltán mindeddig kéziratban maradt munkáját.

Esztergomban is a liturgikus élet és a kápta
lani iskola tette szükségessé kezdettől fogva a
könyveket, kódexeket. Később, a 16. század ele
jén, Várdai Pál érsek idején oly híres volt ez az
iskola, hogy ha valakit műveltség hiányával vá-

so

doltak, azt mondták róluk: "ez sem nevelkedett
Pál érsek udvarában". Természetesen e korban
a kézírásos technika még nem tett lehetővé

nagy könyvtárakat. A Bolognában tanult László
mester, esztergomi prépostnak is, 1277-ben csak
húsz könyve volt, és a maga korában nagynak
számított. Ez természetesen idővel változott. Az
esztergomi kódexmásoló-műhely- harminc ír
nokkal - Vitéz János érsek idején a székesegy
ház melletti káptalanházban volt. Könyvtárába
"minden könyvet meghozatott. amit csak meg
lehet lelni. Eredeti műveket csakúgy, mint for
dításokat."

Kovách Zoltán munkájában nemcsak a már
ismert adatokat összegzi, de saját új kutatásait
is. Igy például cáfolja, hogya Bibliotheca őrizne

egyet is Mátyás király könyvtárából. Inkább
Csapodi Csabával ért egyet, hogy a Mátyás által
alapított papi testület (királyi kápolna) könyvei
ről van szó.

A Bibliotheca történetének első része 1543-ig
tart, két okból is. Egyrészt ez lényegében a kéz
iratosság kora. (A könyvtár a kódexeken kívül
ezer kéziratos művet őriz, és 306 ősnyomtat

ván yt, köztük a hazánkban lévő legrégibb nyom
tatott könyvet), másrészt ekkor kezdődika török
előli menekűlés, a nagyszombati korszak, mely
1820-ig, pontosabban 1821-ig tartott. Ekkor kez
dődik a könyvtár végrendeleti gyarapodása.

A mohácsi vész után esztergomi érsekké lett
Oláh Miklós végrendeletében mindenesetre
elég gúnyosan bírálja kanonokjait. írván, hogy
nagyszombati házában lévő könyveit az egy
háznak hagyna, de az úgyis igen sok porosodó
könyvvel bír már eddig is, mert az Urban test
vérei, a kanonok urak, nem veszik kézbe és
nem törlik le azokat. A szerző szerint az első ki
fejezetten a könyvtár javára szóló végrendeleti
könyvhagyaték Szondi Pál nagyprépost. rozoni
püspöktől való. De intézményesen Forgách Fe
renc bíboros érsek rendezte a papok könyvei
nek végrendeleti hagyományozását 1611-ben.

A könyvtár nagy fejlődését hozta Lippai
György érsek vásárlása, aki 1642-ben Bécsben
megvette a Fuggerek 1681 kötetes könyvtárat
3300 aranyért. A könyvtár állománya így az
1670-es években megközelítette a háromezer
kötetet. Ekkor készültek az első katalógusok. A
török alól 1683-ban felszabadult Esztergomba
1821-ben költözött "haza" a Bibliotheca. Mai
épülete feltehetőleg Hild József tervei szerint
1853-ban készült el.

Kovách Zoltán könyve huszonöt év után a
munka folytatására vár. (Esztergom - Budapest,
2006)
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