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rendben összeállított, válogatott listájában mé
lyedhetünk el: ennek tanulmányozása arról 
győzheti meg az olvasót, hogy lényeges meg
állapításokat tartalmazó cikkeket nem hagytak 
el a szerkesztők. Az itt közölt szinte naprakész, 
és biztosan még hosszú ideig bőségesen kiak
názható irodalomjegyzék mindenképpen figye
lemreméltó teljesítmény, vélhetően kevés olyan 
terület akad a magyar medievisztikában, ahol 
ne venné ennek hasznát tapasztalt kutató és egye
temi hallgató egyaránt. Egyébként az egyes 
müvekhez fűzött magyarázatokkal egy csapásra 
medievisztikánk sűrűjében találjuk magunkat: 
a gyakran teljesen ellentétes véleményeket a 
szerkesztők tárgyilagosan és lényegretörően 
közlik, adott esetben a sajátjukat sem hallgat
ják el, de álláspontjukat nem erőltetik rá az ol
vasóra. 

A Scriptoresb&n olvasható, eltérő műfajok
ba tartozó latin szövegek a magyar középkor 
történelmének, eszme- és irodalomtörténetének 
elsőrendű forrásai, amelyek a külföldi kutatók 
érdeklődésére is számot tarthatnak. Ezért lett 
volna/lenne valamilyen formában még ma is 
indokolt, hogy a két fiatal magyar medievista 
kommentárjait és bibliográfiai összeállításait -
történelmi hagyományainkra tekintettel - eset
leg németül is lehessen olvasni. Kár lenne el
szalasztani a lehetőséget, hogy középkorunk 
gyér forrásait legalább valamely világnyelven 
megírt magyarázatokkal lehessen az európai 
tudományosság elé tárni. Ennek vitathatatlan 
eredménye lenne, hogy a külhoni olvasó előtt 
egyetlen kötetben lenne lemérhető a tudo
mányszak fejlődése a 30-as évektől kezdve 
napjainkig, továbbá megismerhetné a mai kér
déseket, a kutatás mai súlypontjait, irányait és 
az elért eredményeket. Ugyan a Monumenta 
Germaniae Historica Szentpéteryék által 
követett szövegkiadási technikája már jó ideje 
elavult, a létrejött - nem mindig kiváló minő
ségű - végeredmény újra közlése remélhetőleg 
új, korszerű kritikai munkálatokat indít el. 
Szövegkritikával, kiadástechnikával foglalkozó 
szemináriumokon kitűnő alapanyagot, példatá
rat és gyakorlási lehetőséget jelentenek ezek a 
számunkra „klasszikus" középkori szövegek. 

A Script or es Rerum Hungaricarumb&n ed
dig (talán) a latin szövegközlés volt a legfonto
sabb. A további kutatás ösztönzése és az egye
temi tanítás hatékonysága szempontjából most 
a Függelékkel és Utószóval okosan kiegészült 
reprint egységes egészként vált hirtelen nélkü
lözhetetlen segédeszközzé. 

SARBAK GÁBOR 

Mezei Zsolt: Pápai könyvtárak a század
fordulón. Pápa, 1999. Dunántúli Református 
Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei -
Jókai Mór Városi Könyvtár, 101 1. 

... „így él: emberben a könyv, s könyvben 
az ember", - írja Babits. Valóban, egy város 
szellemi életét nagyban befolyásolja könyvtá
rainak száma, színvonala, kisugárzása. Mezei 
Zsolt dolgozata saját szavaival „könyvtári kör
képet" kíván adni Pápa városról a dualizmus 
korában. Előszavában felvázolt céljainak eleget 
is tesz. Mielőtt rátérne a kiválasztott könyvtá
rak bemutatására, röviden megismerteti az ol
vasót a nagyhírű iskolaváros történetével 1867-ig, 
majd részletesebben a dualizmus kori társada
lommal és művelődési viszonyokkal. A város 
fénykorát a 18. század második és a 19. század 
első felére teszi, amikor a sok pusztítás után 
Pápa elnyerte mai barokk arculatát. Utal a híres 
pápai diákokra (Petőfi, Jókai, Deák), akik itt 
tanultak a Református Kollégiumban. 

A könyv szerzője az említett intézmény könyv
tárosa, így szinte magától adódott a téma diplo
mamunkájához. Pápa nemcsak iskolái, hanem 
egyházi élete folytán is jelentős, az egyik katolikus 
fóesperesség színhelye. Az egyházi iskolák termé
szetesen nagymértékben alakítják egy város kultú
ráját. Körképet kapunk a különböző felekezetek 
tanintézményeiről, a könyv és sajtókiadásról, az 
egyesületi életről és pontos adatokat a város de
mográfiai helyzetéről a tárgyalt korban. 

A harmadik fejezetben kerül sor a kiválasz
tott könyvtárak bemutatására. Pápa az 1880. 
évi népszámlálás szerint több mint 14 ezer 
lakosú város és az 1000 lakosra jutó könyvek 
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száma meghaladja a kétezret, egy lakosra tehát 
2 db könyv jut, ami szerzőnk összehasonlító 
adatai szerint a környező kisvárosokkal, na
gyon jó aránynak számít. Átfogó képet kapunk 
az öt legnagyobb könyvtárról (Református Fő
iskola, Bencés Rendház és Gimnázium, Ester
házy kastély, Kaszinó és a Ferences Kolostor 
könyvtára). Megismerjük történetüket, híres 
személyiségeiket, könyvtárosaikat, használóik 
körét és hatásukat a város életére. Részletes 
adatokat olvashatunk az állomány nagyságáról, 
megoszlásáról téma és nyelv szerint, a könyv
tár elhelyezéséről, nyilvántartásairól, az állo
mány feltárásának módjáról. Ezek az adatok 
szorgos kutatómunka eredményei, s a meglévő 
forrásokra támaszkodva készültek. A beszédes 
táblázatok sorát szép, régi fotók szakítják meg 
a szóban forgó épületekről. A könyv végén 
lévő függelékben a szerző felsorolja a Bencés 
Gimnázium régi könyvtárának 1801 előtti leg
értékesebb köteteit is. 

A részletesen bemutatott nagy könyvtárak 
mellett kiegészítésképpen néhány kisebb (egye
sületi, közművelődési) gyűjteményt is felvázol. 
A polgári társadalomban a 19. század végén 
szinte minden rétegnek megvolt a maga műve
lődési, olvasási lehetősége, pl. a különböző 
vallási, ifjúsági, ipartestületi egyesületek, nő-
egyletek, önképzőkörök is rendelkeztek köny
vekkel, s népkönyvtár is volt, amely a mai köz
művelődési könyvtár elődje. 

Szerzőnk néhány érdekességre is kitér egy-
egy nagy könyvtárral kapcsolatban. Megtudjuk, 
hogy a 17. században a Pápai Református Kollé
gium könyvtárosai a szeniorok (idősebb diákok) 
voltak, a külföldi útjukról hazatérők könyveket 
ajándékoztak, s 1901-ben már nyomtatott kata
lógus is megjelent az állományról. A könyvtár 
hozzáférhető a városi intelligencia számára és 
vidéki lelkészek, tanítók is igénybe vehették. 

A bencések két könyvtárt is tartottak Pápán: 
saját rendházukét és egyet külön az ifjúság 
számára. Az 1880-as években „50-50 krajcárt 
róttak ki minden egyes tanulóra", hogy gyara
pítsák az állományt, de előtte még az összes 
bencés apátsághoz levelet írtak, könyvado
mányt kérve, s felhívásukra 400 kötetet kaptak. 

Már 1880 körül „szaklajstromuk" segítette a 
keresést, a mai szakkatalógus őse. A bencés 
könyvtár is nyitva állt az érdeklődők előtt. 

Pápa híres főúri családja, az Esterházyak 
barokk stílusú kastélyt építtettek a városban, s 
természetesen családi könyvtáruk is volt. Es
terházy Károly, a későbbi egri püspök újjáé
píttette a pápai belvárost, noha ő maga nem 
lakott itt. 

Sajnos e kastély-könyvtárról a 2. világhábo
rú miatt nem sok adat van, a könyvtár is el
pusztult, csak szórványforrásokra támaszkodva 
próbálja szerzőnk rekonstruálni milyen is 
lehetett. 

A kaszinó természetesen nem a mai érte
lemben vett szórakozóhely, hanem gr. Széche
nyi István ösztönzésére egyfajta kulturális 
intézmény, könyvtárral. 1875-ben kétezer köte
tes gyűjteménye volt a források szerint, legtöbb 
szépirodalmi mű magyar és német nyelvű. 

A ferenceseknek már 1480 körül kolostora 
és temploma állt Pápán, végleg azonban csak a 
17. század végén telepedtek itt meg, az Ester
házyak segítségével. Régi könyveikről szór
ványadatok vannak, de a szerző megemlít két 
különösen értékes kódexet, s szomorúan jegyzi 
meg, hogy a rend 1950. évi feloszlatását kö
vetően az értékes gyűjteményből nem maradt 
semmi, a kincs vak ideológia áldozata lett. 

MUTH ÁGOTA GIZELLA 

A Mentor könyvesbolt, 1922-1930. Ösz-
szeállította CSAPLÁR Ferenc. Bp. 1996. Kassák 
Múzeum, 27 1., ül. 

„...az irodalmi élet kedves, meleg búvóhe
lye", „meghitt sziget,... liliputi kultúrközpont", 
„a Mentorban meg lehetett tudni, hogy mi 
történik Európában". Ezek Zelk Zoltán, Lázár 
Vilmos és Szántó Tibor szavai a húszas évek 
jellegzetes és fontos kulturális vállalkozásáról, 
a Mentor könyvesboltról. 

Először Lengyel András hívta fel rá a fi
gyelmet a Magyar Könyvszemlében (1979. 2. 
164-181), később ez a tanulmánya „A moder-




