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1. A „VÁROSI IRODALOM” MEGJELENÉSI FORMÁI

l.l. Irodalom a városban

Egy kisváros irodalmi közéletének tipizálási kísérlete viszonylag könnyű 

feladatnak ígérkezik: a szűk tér, a műfajok nem túl széles skálája, a kevés 

szerző és a viszonylag csekély forrásanyag átláthatóvá, ezáltal könnyebben 

feldolgozhatóvá teszi a témát. Sopron esetében ráadásul kiváló előmunkálatok 

állnak ehhez rendelkezésre. A világi irodalom megjelenését majd előretörését 
a középkori és reneszánsz Sopronban Mollay Károly 1967/68-ban megjelent 
„Többnyelvűség a középkori Sopronban” c. tanulmánysorozatában vázolta fel 
(MOLLAY 1967/68). A XVII. századi Sopronra vonatkozó legátfogóbb 

irodalomtörténeti tanulmány Kovács József László Lackner-könyve (KOVÁCS 

1972), amelyet jól kiegészítenek az azóta Lackner kortársairól, a soproni 
könyvtárakról és általában az irodalmi életről publikált újabb adatok. A városi 
irodalmi élet egészét felölelő tanulmányok azonban eddig nem születtek — 

nem is születhettek a hatalmas mennyiségű kiadatlan és feldolgozatlan 

forrásanyag miatt.
A „városi irodalom” (städtische Literatur) az utóbbi évtizedekben német 

nyelvterületen vált kutatott témává, együtt a koraújkori polgárosodás és 

városi kultúra vizsgálatával. Ennek nyomán honosodott meg a „polgári 
irodalom” (bürgerliche Literatur) szakkifejezés is, amely itt kifejezetten a városi 
polgárság által létrehozott, irodalmi igénnyel készült műveket jelenti.1

Elméleti szempontból a XVII. századi Sopronban az irodalom (eltekintve 

a litteratura betű szerinti értelmezésétől) három formában volt jelen a 

polgárok mindennapi életében: vizuális, auditív és írott-tipografizált alakban, 
valahogy úgy, ahogy manapság — mutatis mutandis — ä televízió, a rádió, a 
könyv és az újságok. Az alábbiakban először e szempontok szerint közelítjük gwj; ^ 

meg a városi irodalom kérdéskörét. '
ÍV a

1.1.1. Vizuális „irodalom”

„Was Gelerte durch die Schrifft verstahn / Das lehrt das Gmähl dem gmainen
Mann.”2 Ez a versike általános koncepciót tükröz a képi kifejezésmóddal

—
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kapcsolatban a XVII. században. Bizonyítja ezt, hogy szinte szó szerint 
ugyanezt olvassuk a tudós Johannes Olearius könyvtáravató beszédében is, 
1615-ben: Pictura verő tails scriptura, quae légi possit ab omnium linguarum et 
nationum hominibus etiam illiteratis analphabétois, et idiotis? [A kép pedig 

olyan írás, amelyet valamennyi nyelven beszélő, és bármely nemzethez 

tartozó emberek olvashatnak, még a műveletlen analfabéták és a csak 

anyanyelvükön beszélők is.]

1.1.1.1. Színház

Az irodalom megjelenítésének egyik legfontosabb eszköze a színjátszás. A 

XVI—XVII. századi európai városokban (főleg Délnyugat-Németországban és 

Svájcban) a színház letéteményese a polgárság. Erich Kleinschmidt kifejezésé
vel élve: „Das Schauspiel ist Burgerspiel” (KLEINSCHMIDT 1982: 186). A 

színdarabokat laikusok, főként a „junge Bürgerschaft” játssza, legfeljebb ha a 

zenei keretjátékhozjiíxnak profi zenészeket. Az előadott művek didaktikusak, 
sőt egyenesen „szájbarágósak”, elsődleges céljuk az iskola morális nevelői 
munkájának segítése. Úgy is mondhatjuk: a színház az, ahol a városi oktatási 

intézmények legjobban összefonódtak a polgárság társadalmával (KLEIN- 
SCHMIDT 1982: 189). Sopronban a darabok többségét is maguk a tanárok írják: 
Johannes Klockovius 1617-ben kér engedélyt „Comoediájának” előadására, 
„melynek cselekménye és tartalma az, hogy a nemes és szabad művészeteket 
és erényeket meg lehet szorítani és el lehet nyomorítani, de nem lehet teljesen 

elfojtani.”4 Művét a „virágzó ifjúság épülésére” óhajtotta ugyan előadni, de azt 
valamiért a tanács nem engedélyezte. Ugyancsak egy „Christliche Comoedia”- 

kopogtat a városi tanács ajtaján Heinrich Wollweber iskolamester,5 a 

szomszédos Pozsonyból pedig Johanh Rehlin, ottani rétorika és poétika tanár 

-' hívja meg kétszer is a szenátust előadásaira.6
A színházi élet másik meghatározó tényezője az egyház. Az előadásoknak 

nemcsak témáját határozta meg a város klérusa, hanem az előadások 

időpontját is ők szabták meg: világi spektákulum nem zavarhatta a vallási 
ünnepek légkörét. A XVI. századi protestáns városokban a színház még

/

:JL.

val
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egyenesen a vallási propaganda eszközének számított: „nit allein das 

Evangelium zu verkündigen uff den cantzelen, sonder auch uff den gassen, ja 

auff den tächern” — szerepel egy 1540-es német előadás előszavában (KLEIN
SCHMIDT 1982: 197., 425. jegyzet). A XVII. századra azonban a protestáns 

iskolai és egyházi színjátszás ereje, lendülete megtörik — a Bibliából, a 

klasszikus irodalomból vagy krónikákból vett történetek az iskolás rétorika 

eszköztárával megformált száraz exemplumokká válnak.7 Klesch Dániel 1650 

és 1660 között volt a soproni evangélikus gimnázium rektora. Egyik 

könyvének előszavában ír arról, hogy itteni működésének idejében ő is több 

darabot adatott elő diákjaival, elsősorban Terentius és Plautus nyomán — míg 

Lang Mátyás lelkész tanácsára a világi színdarabok helyett át nem tért a bibliai 
históriákra.8

A protestáns színjátszás esetében nem is igazán beszélhetünk „vizuális” vagy 

„látvány”-színházról, hiszen a darabokban a hangsúly a <'dikción, a mű 

szövegén van, mert lényege a tanítás. Lackner Kristóf iskoladrámáinál a városi 
környezet teljes egészében meghatározza a darab előadását, mondanivalóját. 
„Gazdászati játékában” (Actus oeconomicus) melyet „híres, tekintetes, 
nagyságos, nemes, kiváló és nagyreményű soproni tanulóifjak adtak elő 1619- 
ben” konkrét mezőgazdasági tanácsokkal látja el a polgárokat — s mindezt a 

legmanieristább latin rétorika prózanyelvén! i Idézet a bevezetésből: „Láthat

játok, összeírt atyák, mondom, világosan láthatjátok, hogy ennek a darabnak
szereplői nem előkelő helyekről lettek összeválogatva, hanem polgárok,

r ff f f Г~ á" ■" f f
szolgák, sőt egy egész szolgacsalád, úgymint Herus és Hera — az apa és anya 

—, akik nem ok nélkül lettek kiválasztva, e mai napra idehíva, s ez órában, 
ezen a helyen felléptetve, amint ez nagyságtok szeme előtt is hamarosan 

meglátszik majd. Hogy miért van ez? Ennek oka sajnálatos módon a régebben 

még megfigyelhető gondoskodás lanyhulása, a háztáji gazdaságok elhanyago
lása, a családi vagyon csökkenése, sőt egész vagyonok elvesztése: ez az/ami 
sürgeti, kéri és követeli — mert jobb későn mint soha; bölcsebb dolog a baj 
előtt bevenni az orvosságot; jobb őrizni mint elhagyni; építeni mint rombolni; 
támogatni mint ledönteni —, mert az egyetértéssel a kis dolgok is növekedés
nek szoktak indulni, hát miért ne történhetne ugyanígy, hogy a háztáji
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gazdaságok is jobb irányba fejlődnek, és gyarapodnak majd?” S ami már e kis 

szemelvény után is igazán meglepő: a darab nem maradt visszhangtalan 

Zuana Péter ifjú peregrinus tíz évvel az előadás elhangzása után írott levelében 

hosszú részeket idéz a darabból. (Ld. a 2.3.2. fejezetet.)
Az igazi „Schau”-Spiel Sopronban is csak a jezsuitákkal kezdődik. 1640-től 

fogva összesen huszonhárom, Sopronban előadott darabjukat ismerjük cím 

szerint. A Berlinben egyetlen példányban őrzött „Keresztény Erő, avagy Szent 
Pankráciusz vértanú” c. iskoladrámának azonban nyomtatott szövegkönyve 

is rendelkezésünkre áll.9 A darab hetvenkét szereplőjével, látványos díszletei
vel, énekes-táncos betéteivel a nagy barokk ünnepi játékok egész arzenálját 
felvonultatja, s vetekedik a bécsi udvari játékok pompájával. Nem véletlen, 
hogy éppen Sopronban maradt fenn a jezsuita színjátszásra vonatkozó egyik 

legfontosabb forrás: kollégium 1700 körül egybegyújtött színpadképeinek 

színes rajzai.10

4
■ Uajiav

1.1.1.2. Emblematika

A könyvekben leírt szöveges üzenetek tömör vizuális megjelenítésére szolgál 
az embléma, amely ősi műfaj, gyökerei az ókorba nyúlnak vissza. Az 

embléma'tkp. nem más, mint egy kép (imago), magyarázó fel- vagy aláírással 
(in-/subscríptio). Az emblematika viszont kifejezetten reneszánsz műfaj: 
ezekben a kép mindannyiszor szimbolikus értelmű üzenetet hordoz, a 

feliratok pedig a megfejtéshez adnak kulcsot.11
Az emblematika azonban már a XVI. század végén is népszerű volt a városi 

literátusréteg körében. Az idősebb Faut Márk 1617-ben felvett könyvtár
jegyzékében például három ilyen témájú könyvet találhatunk: Alciati, 
Camerarius és Pierio Valeriano egy-egy kötetét.12 Ráadásul a háromból kettő 

a hagyatéki leltár felvételekor kölcsönben volt: a Camerarius-kötet Jeszenszky- 
nél,13 a Valeriano pedig Lacknernél. Faut Márk tanácsos emblematikus 

köteteit hasonló nevű fia fél évszázad alatt még hattal szaporította,14 de az 

apa jegyzékén szereplő könyvek közül csak Alciatié volt meg neki. Valószínű 

tehát, hogy a Jeszenszkynek kölcsönzött Camerarius- és a Lacknernek átadott
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Valeriano-kötetet sohasem látta viszont. De éppen ezek a könyvkölcsönzések 

vezetnek el ahhoz a feltételezéshez, hogy az emblematikus könyvek hatását 
sem szűkíthetjük le egyetlen magánkönyvtár köje«*p~^r^

Az emblémák a XVI. század folyamán („kibújnak” a 

megjelennek középületek falain, épületdíszeken—é
önyvekből és 

asutt {Emblematik
außerhalb der Bücher■), hatásukat még a népművészetben is éreztetik.15 Az
emblematika fő soproni propagátora Lackner Kristóf volt, aki a városfalakon 

kihelyezett képek és feliratok, valamint a programmatív festészet, így az 

Odenburgisches Rathaus falképei segítségével, ezt a vizuális irodalmat először 

vitte a polgárság legszélesebb rétegei elé.16 A „könyvön kívüli emblematika” 

(Emblematik außerhalb der Bücher) egyik legfontosabb „fogadóközegét” a 

polgárság körében a késő-középkortól kezdve szokásos festett házhomlok
zatok és belső terek jelentették. Egy izgalmas lübecki példa alapján17 nem 

zárhatjuk ki, hogy a polgárok olvasmányműveltsége és házaik díszítése között 
Sopronban is lehetett némi kapcsolat. De az emblematikus kifejezésmód 

érhető tetten a temetői sírművészetben is, amelynek szintén a XVII. század 

volt a csúcspontja Sopronban.18
Mi célt szolgált a „festett költészet” a városi polgárság körében? Bár a 

teoretikusok máig vitatkoznak azon, hogy a költészet Horatius által megjelölt 
két fő célja: a docere és a delectare közül melyik domináns az emblemati- 
kában,19 Lackner hasonló művei nem hagynak kétséget afelől, hogy célja nem 

a szórakoztatás, hanem a polgárok erényre nevelése volt.
Lackner Kristóf 1617-ben meglepő gyorsasággal két emblematikus könyvet 

is megjelentetett: az egyik egy apologétikus irat a „Magyar Felség sasáról” 

(Maiestatis Hungáriáé aquila) szól. A mű célja: a porta primarian (Előkapu) 
látható emblematikus bronz-sas értelmezése20, melynek „megcélzott rétege” 
a soproni nemesség és értelmiség volt.21 Az Aquila (a valóságos és a 

könyvben írott is) azonban nem talált megértésre sem náluk, sem a polgárság 

körében. Lackner ekkor sebtében megírja az „Egyiptomi virágszedő a soproni 
mezőn” (Florilegus Aegyptiacus in agro Semproniensi) c. kis emblémaszótárát, 
melynek bevezetése mindennél többet elárul az emblematika helyéről, 
szerepéről, céljáról a korabeli Sopronban:
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Ac quia multi in hoc studio laborarunt sedulo, nonnullos lustravi et exinde 

apprime ad Emblematicam descriptionem necessaria pro Indice collegi, vt 
quivis eruditus pro suo captu ingeniöse quasvis elegantiarum formas et 
emblematicas adumbrationes sine laboré queat depingere, et hieroglyphice 

quid describere: inprimis veri is qui secum cogitat: struxerunt alij nobis, nos 

posteritati, easdemque structuras voluerit monimentis antiquitatis condeco- 
rare, vei emblematicis adumbrationibus et hieroglyphicis litteris studuerit 
proximum, adhonestatem, sobrietatem, industriam, pietatem, humanitatem, 
constantiam, et quae non? incitare. [De mivel ebben a tudományban 

sokan szorgoskodtak már, néhányukat átnéztem és azokból kiváltképpen 

az emblematikus leíráshoz szükséges dolgokat betűrendben összegyűjtöt
tem, hogy bármely művelt ember saját tehetsége szerint bölcsen bármely 

tetszetős alakot és emblematikus ábrázolást könnyedén elkészíthessen, és 

hieroglifikus módon bármit leírhasson; különösen aki belegondol ebbe 

az igazságba: mások nekünk építettek, mi pedig az utókornak, és ezeket 
az építményeket akarja a régmúlt emlékeivel feldíszíteni; vagy emblema
tikus ábrázolásokkal és hieroglifikus betűkkel törkeszik szomszédságát 
a tisztességre, józanságra, szorgalomra, kegyességre, emberségre, 
állhatatosságra — és még mi mindenre nem? — felbuzdítani.] (föl. A6V- 
A77)22

1.1.2. Orális irodalom (rétorika)

A barokk emblematika előretörésével szorosan összefügg a beszéd művészeté
nek, a rétorikának túlburjánzása — tulajdonképpen nem is lehet megállapítani,
melyik ho,zta magával a másikat.23 Azt is mondhatnánk: ami az emblematika 

a szemnek., az a rétorika a fülnek. /
A XVII. században Európaszerte egységes a rétorikai köznyelv, katolikus 

és protestáns elmélet között alig van különbség. Az Arisztotelész-Cicero-
Quintilianus triumvirátuson alapuló, klasszicizáló humanista szónoklattan az 

egyeduralkodó.24 A soproni könyvhagyatékokban is kiemelkedő többségben 

vannak Cicero rétorikai művei, hozzá képest minden egyéb klasszikus
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retorikai szerző csak elenyésző kisebbségben van jelen: Quintilianus három, 
Isocrates három és az idősebb Seneca egy kiadással. Arisztotelész Retorikaja 

egyáltalán nem fordul elő.
A protestánsok számára mértékadónak tekintett rétorika megalkotása 

Melanchthon nevéhez fűződik. Az antikizáló humanista hagyományokra 

épülő rendszert a „praeceptor” három változatban dolgozta ki (1519, 1521, 
1531). Művei közül az Elementa Rhetorices háromszor, a Selectae declamationes 

három kötete pedig egyszer szerepel csak a XVII. század folyamán a 

hagyatékokban. A korszak legelterjedtebb protestáns rétorikája Johann 

Gerhard Voss (Vossius) (1577—1649) műve volt. A hatalmas terjedelme 

ellenére is népszerű ún. „nagy Vossius” (Commentariorum rhetoricorum, sive 

oratoriarum institutionum librisex. Leiden, 1606) csak egyszer szerepel nálunk, 
de az ennek alapján készült „kis Vossius” (Oratoriae Institutiones címen) is 

csak egy alkalommal fordul elő. Vossius elmélete — amely az „aurea latinitas” 

legnagyobb szerzőivel szemben az ezüstkori írók utánzását is megengedhető
nek tartja — nem talált túl jó fogadtatásra Sopronban, ezt már pusztán a 

Ciceró-munkák nagy száma alapján is sejthetjük.
A német rétorikaírás egyik legismertebb képviselője Conrad Dietrich 

(Dietericus), aki műveit szintén
két változatban írta meg: igényesebb megfogalmazásban (Institutiones 

rhetoricae, 1613), és az egyszerűbb tanulhatóság kedvéért tömörebben 

(Institutiones oratoriae, 1615). Népszerűségére jellemző, hogy még 1752-es 

kiadásáról is tudnak a bibliográfiák.25 Sopronban a bővebb változat volt az 

elterjedtebb, ez összesen négy példánnyal, míg a rövidebb mindössze egy 

kiadással szerepel. A többi szerző közül legelterjedtebbek Melchior Junius 

(1545—1604) strassburgi professzor művei voltak (13): Orationes (7), Schola 

Rhetorica (3), az Eloquentiae Comparandae methodus (2), és az Artis dicendi 
praecepta (1). Rajta kívül a többi szerző26 csak egy-egy példánnyal szerepel.

De hol alkalmazták a gyakorlatban a rétorikai elméleti képzést? Két 
fronton is egyszerre: az egyházi és a világi életben. Az előbbinek igazi 
jelentősége a reformáció-ellenreformáció viharaiban volt, és Sopronban két 
jeles személyiséggel dicsekedhet: Gerengel Simonnal (1518—1571) és Lang

(a!
■f

*3.
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Mátyással (1650—1682).27 Konszolidált időszakokban a hívek előtt temetési, 
esküvői, felavatási ceremóniákon elmondott alkalmi beszédek is figyelemre
méltók ugyan, nálunk azonban eddig még jóformán számbavételük sem 

történt meg.'
Ч^Аг-е; áz által lelkészeinek biztosított állandó megszólalási lehetőség a 

világi életben elsősorban a politikában volt adott. A szabad királyi városok
viszonylag tág teret biztosítottak a politikai szónoklat kialakulásának, hiszen 

érdekeiket az országgyűléseken is önállóan kellett képviselniük. Jn libera 

Republica lingvas oportet esse liberas, sagen die Herren Politici: In einer Freyen 

Stadt müssen Zung und Sprache frey seyn”29 — Tacitus Dialógus de oratori- 
bus-íra utalva valószínűsíthetjük, hogy ez a szólásszabadság is lökést adhatott 
a rétorika művelésének. E korszak csúcspontja Sopronban ismét csak Lackner 

Kristóf polgármesterségének időszakára esik. Dobner Ábrahám Egyed városi 

jegyző a következő szavakkal ecsetelte Lackner Kristóf szónoki képességét a 

polgármester halála után majd’ egy évszázaddal megjelent Curriculum vitae
ben:30 „Ha beszédeit akarnám jellemezni, melyeket különféle helyeken, 
alkalmakkor és időben tartott, ehhez egy másik beszédre lenne szükség. 
Legyen elég most csak annyit tudni, hogy azoknak mindegyike tárgyára nézve 

igen fontos, stílusában választékos, jeles gazdagságú, az előadásban pedig 

emelkedett: egyszóval szerzőjéhez méltó volt. Ha mindazokat a beszédeket, 
amelyeket ez a férfiú követjárásai során bölcsen felvállalt, alaposan megfontolt 
és hűen előadott, össze akarnám számlálni, előbb menne le a nap, hogysem 

beszédemnek végére érnék.” Lackner érdeme az is, hogy a politika mellett az 

irodalmi szónoklat műfajait isAehozta a városba, s a Nemes Tudós Társaság 
felállításával (1604) intézménVesl^l^tet't'eremtettannak műveléséhez. íme egy 

^választékos stílusú, jeles gazdagságú” mondat az Oratio de laudibus Semproni- 

amelyet 1612-ben adott elő a Társaság tagjai előtt: Quibus omne id 

quod possum, possideo, prompte proposse prout peculiaris perpetuaq(ue) pietatis 

perennitaspostulat petitq(ue), porrigo propino promereriq(ue)praeterea pergő [fol. 
128v]. [Akiknek mindazt, amit képes vagyok s kezemben tartok, készségesen, 
képességem szerint, miként a kiváltképpen való kiolthatatlan kegyesség 

kívánja és kéri, kínálom s közreadom, és különösképpen kegyeiteket kívánom

ensis-\
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kiérdemelni.] Lackner művei tökéletesen eleget tesznek a barokk poétikák a 

Cicero műveiből leszűrt gyakorlatnak, amely szerint a szónoki beszéd 

alapelvei: a valószerűség, a dísz (decorum), és a nagyítás (amplificatio).31 Más 

kérdés, hogy ki értette meg e mondatokat, s megint más kérdés, hogy ki tudta 

értékelni is őket? A választ egy későbbi fejezetben próbáljuk megadni e 

kérdésre.

1.1.3. Könyvirodalom

Liber nihil aliud est, quam instrumentum divinitus inventum, quo memoria 

rerum inventarum et doctrinae et vivae vocis conservatur, vel aliis praesentibus 

vel absentis vel etiam posteri communicatur et propagatur... [A könyv nem más, 
mint isteni eredetű találmány, amelynek segítségével a kitalált dolgokat, a 

tanokat és az élőbeszédet rögzítjük, illetve másokkal — legyenek azok jelen-, 
vagy távollévők, vagy utódok — közöljük és nekik továbbadjuk] — írta 

Johannes Olearius a szász Halle új könyvtárának felavatására mondott — 

fentebb is idézett — beszédében. A könyv, mint a kortársakkal és az 

utókorraLzajiokommunikáció legfontosabb eszköze, minden irodalomtörté
neti vizsgálat alapvető tárgya és eszköze. Az alábbiakban a városi polgárság 

áltay „^kitermelt” könyveknek két formális típusával: a kéziratokkal és 

ítatványekkal foglalkozunk.ny

1.1.3.1. Kéziratok

A kéziratosság — a nyomtatott könyvek tömegcikké válása idején is — hosszú 

ideig tovább él a polgárság körében, s nemcsak a levelek, vagy az íróasztalfiók
nak írott versezetek, hanem széles körben terjesztett paszkvillusok/propagan- 

dairatok formájában is. Egy ilyen pamflethez fűződik az első irodalmi per is 

Sopronban. Wiener János 1595-ben a soproni polgárasszonyok (köztük a 

polgármesterné) erkölcseiről írt verseit még Bécsben és Bécsújhelyen is 

olvasták — nem is csoda, ha csaknem fejvesztésre ítélték a felháborodott 
városatyák.32 De kéziratokat még a XVII. század közepén is használnak fel
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propagandacélokra. Heinrich Hoffer városi orvos ellen 1647. május 1-én az éj 
leple alatt egy pamfletét függesztettek ki a pellengérre és magánházak ajtaira, 
amelyben azt sarlatánnak bélyegezték. A titkos támadás még a pozsonyi 
helytartóság rosszallását is kivívta.33

A polgárok birtokában valaha volt kéziratokról ma már főleg csak a 

könyves hagyatéki leltárakból szerezhetünk tudomást. Ezek a címeknek kb. 
80%-ánál tüntetnek fel valamilyen témakört, vagy ritkább esetben pontos 

címet. A legtöbb kézirat (az összesnek 20%-a) az orvostudomány témakörében 

fordul elő, ezek elsősorban receptkönyvek lehettek.34 A következő kategória 

a történelem (história, krónika) hat, valamint a jog öt kötettel. Az összes 

többi témakör — amely összetételét tekintve ugyan rendkívül változatos — 

már csak egy-két kézirattal van képviseltetve.
Ezeknek a kéziratoknak azonban csak egy töredéke lehetett soproni 

szerzők saját munkája, a többi puszta kompiláció. Egyes irodalmi jellegű 

kéziratok azonban a Soproni Levéltár gyűjteményében is szerencsésen 

fennmaradtak. A versek főleg nemesekhez írott panegyricusok.35 A fennma
radt krónikák sorát pedig az a Faut Márk nyitja meg, akinek 1617-ben kelt 
ínventáriumában több kéziratról, köztük saját verseiről (Carmina autore 

Marco Fautore, nr. 66.) is megemlékeznek.36
Az információszerzésben a nyomtatott röpiratok és újságok terjedésével 

sem szűnt meg a kéziratosság szerepe. A Soproni Levéltárban még a XVII. 
század közepéről is őriznek kézzel írott újság-másolatokat, amelyeket 
kifejezetten a tanács számára készítettek névtelen informátorok.37 A késő
középkorban a fő hírforrás még a szóbeliség, a nyomtatott szöveg csak 

mintegy a szóbeli hír hitelesítőjeként szolgál. Zrínyi György 1571. december 

12-én írja Batthyány Boldizsárnak: „Továbbá tudom, hogy te kegyelmed ex 

litteris értette és hallotta a tengeren való hadakozásnak dolgát, ím mostan te 

kegyelmednek ismét újabban meg küldöm, miképpen meg írták az viadalnak 

dolgát. Ezt pedig énnekem szintén Velencéből írván küldötték. Mert énnekem 

egyik tengermelléki tiszttartóm Velencében volt, ki által küldötték. Azért ezt 

te kegyelmed minden (...) kívül bizonnyal el hiheti, hogy ez így volt, ez mint 
ím te kegyelmednek ez nyomtatásban írván meg küldöttem.”38 Ugyanez az
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attitűd tükröződik már fél évszázaddal korábban is Schwartzentaler Kristófnak 

a soproni polgármesterhez írott levelében is: „Több hírt is írnék £Mnek, amit 
egy töröktől tudtam meg, remélem azonban, hogy valamikor az önök vásárán 

nyomtatásban is megtalálható lesz.”39
\
>a1'1.1.3.2. Nyomtatványok

/ 1
Ha kijelenthetjük, hogy a „német reformáció városi jelenség” volt,40 akkor 

azt is hozzátehetjük ehhez: „a német reformáció könyves jelenség” is volt 
egyben.41 A példányszám-adatok szerint állíthatjuk, hogy Németországban 

1525-ig minden olvasni tudó ember kezében lehetett egy Luther-röpirat és kb. 
minden harmadik-negyedik ember kezében egy Biblia. A könyv funkciója 

tehát alapvetően megváltozik: tömegcikké válik, ugyanakkor túlnyomóvá lesz 

benne — Erich KLEINSCHMIDT szavával élve — a „napi eseménytartalom” 
(nachrichtliche Inhalt). A könyv/röpirat kilépett szűk városi köréből: a benne 

közölt információk országhatárokat is átlépve, viszonylag gyorsan terjednek
a kereskedelmi útvonalak mentén. _^ -

Sopronba is először kereskedők hozzák be a lutheránus könyveket. Nem 

lehetett veszélytelen vállalkozás: Nezsideren 1524-ben égettek meg egy
\

Qy
kereskedőt, mert lutheri röpiratokat találtak nála.42 Nyilván az sem véletlen,
hogy ugyanezen év októberében folyt le Sopronban az a Luther-ellenes г уА./ \ул

vizsgálat, amelynek fővádlottja szintén egy kereskedő, Moritz (Kalmár) Pál 
volt. A jegyzőkönyvben ezt olvassuk: „Kalmár Pál, soproni polgár, újra

l

bevallotta, hogy azt nem tudja, vajon másoknak vannak-e lutheránus 

könyveik avagy nincsenek, de magáról jól tudja, hogy neki vannak és az urak 

kérésére be is akarja azokat mutatni és beszolgáltatni...”43 Ugyanekkor 

Johannes Pistor elmondta, hogy egyszer Kalmár Pál kocsmájában a következő 

történt: „És belépett a vendéglőbe (triclinium) [ti. Kalmár Pál] két diákkal, az 

egyik volt a hangadó (succentor), aki nemrég tért vissza (recessit nuper), és egy 

másik, de nem tudta, hogy mi történt odabent, hogy vajon ettek-e [ti. húst], 

de látta hogy azok az üres tálat vitték ki. Pál ugyancsak azt mondta, hogy 

rengeteg lutheránus könyve van (haberet magnam copiam librorum lutherano-
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rum), de ezek miatt a könyvek miatt nem nyúzhatják le a bőrét (excoriare), 
mivel azokat nyilvánosan árulták.”44 Ezzel egybehangzóan vallott Peck 

Kristóf plébános is, aki elmondta, hogy „köztudott dolog, hogy ezek a 

laikusok már veszik és bírják a lutheri könyveket, és mikor összejönnek a 

kocsmában, ott az egyik közülük, aki tudja, olvassa, a többiek meg figyelik, 
tizen, húszán, ahányan vannak, és annyi gyalázatot hordanak össze őszentsé- 
gére, a kardinálisokra és másokra, hogy hallgatni is vétek.” Ugyanakkor azt 
is vallotta, hogy ezek a cikkelyek már két évvel ezelőtt is terjedtek a 

kolostorban írásos másolatokban. A reformáció terjedésének tehát két igen 

fontos alapeleme is jelen van a történetben: az egyik, a „háttérben meghúzó
dó”, frissen végzett peregrinusok; a másik, a könyvkereskedelem.

A Moritz Pál és társai , elleni pör viszonylag enyhe ítéletekkel zárult. A
tárgyalás „fővádlottai”, a luhteri könyvek azonban máglyán hamvadtak el: 
„Simon és Júdás apostolok ünnepe utáni vasárnapon (október 30.) a hóhér
megégette a lutheránus könyveket ennek a dögletes Luthernek gyalázatára és
utálatára” (carnifex sanguinarius combussit libros lutherianos in contemptum et 
abominacionem ipsius pestiferi Lutheri).

Mikor kezd el maga a város nyomtatott könyvet produkálni? Akkor, 
amikor literátusaiban felmerül erre az igény, vagyis a protestantizmus 

terjedésével, a németországi egyetemekre történő peregrináció megindulásával.
Gyakorisági szempontból első csoportba sorolhatók az alkalmi nyomtatvá-

-1nyok és a különféle gyakorlati szükségletekre szolgáló szövegek (Gebrauchs
texte). Az alkalmi nyomtatványok közül egyik., legkorábbi az a Christoph

/ ГГ/ . ------—г"-----^

Klebelsberger polgármester halálára írott versezet, amely 1580-ban látott
jK. / j\A/

napvilágot Bécsben.45 Az alkalmi versek elsőszámú kibocsátói a prédiká
torok és iskolai tanítók voltak: a címzettek pedig a városi tanács urai, 
valamint a nemesek.

A második csoportba a peregrinusok disszertációi tartoznak: különösen a 

XVII. század 30-as éveitől kezdve disszertációk sorozatát címzik a soproni 
tanács tagjainak. Természetszerűen nekik, hiszen rajtuk múlott a stipendi
umok megszavazása, vagyis a külföldi egyetemi tartózkodás finanszírozása. 
Ezek a tanulmányok kötelezően latin nyelvűek, de érdekes, hogy legnagyobb

>Мл. -
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részük nem vallási kérdésekkel foglalkozik. Gruber Ádám például (űgyap^ne:

a soproni tanácsnak címezve) a könyvtárak történetéről írt dolgozatot.46 
Témaválasztásában nyilván a könyvek iránt városában megmutatkozó 

nagyobb érdeklődés is közrejátszott. A többi témakör nagyjából a hagyatéki 
leltárak esetében tapasztalt arányokat tükrözi: a szokásos rétorikai és filozófiai 
tézisek mellett (3-3 db) a politikát is három nyomtatvány képviseli, míg az 

irodalomtörténet egy, és a grammatika is egy ízben szerepel.
A harmadik, egyben legkésőbb megjelenő könyvtípus az erkölcsnemesítő 

célzatú „szépirodalom, amely gyakorlatilag Lackner Kristóffal jelenik meg a 

városban és vele együtt hal ki onnan. Lackner 1610-es Laudatio-jában maga is 

elismerte, hogy „mindeddig egyetlen soproni költő vagy szónok sem akadt, 
aki méltó lenne a megörökítésre” (GRÜLL 1991: 75) — s ez bizony az utána 

következő évtizedekre is elmondható. Akadnak ugyan bizonyos „csodálatra
méltó ügyességgel készült, de csupán üres magasztalokkal teli dicshim
nuszok” (mirificis, séd vei levibus praeconijs laudes), melyeknek szerzőit — a 

sértődések elkerülése végett — bölcsen elhallgatja.
Ez az irodalmi termés azonban korántsem volt elegendő ahhoz, hogy a 

városban megérte volna önálló nyomdát működtetni. Ezért a XVII. században 

nem is települ nyomda a városba.47 A város kisebb igényeit kielégítette 

Farkas Imre keresztúri műhelye, a nagyobb vállalkozásokra pedig külföldön 

adtak megbízást.

/

1.2. Irodalom a városnak

1.2.1. A városnak kiadásra felajánlott művek

A reformáció térhódítása körüli időszakban természetes, hogy a város 

vezetőinek elsősorban egyházi témájú nyomtatványokat ajánlanak fel a 

szerzők, legtöbbször némi honorárium fejében. Az már viszont eléggé 

meglepő, hogy a XVI. században ezek közül kilenc fő külföldi illetőségű volt, 
szemben a mindössze öt sopronival. Közülük is legtöbb Ausztriából ír:
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Johann Ulrik Saxo, Georg Lindenmayer és a würzburgi Leonhard Degen 

Becsből;48 Mattheus Spangl Steyrből;49 Johann Zeiselmaier Augsburgból;50 
Jeremias Hornberger Grazból;51 Rheder Gáspár pedig Boroszlóból52 keltezi 
levelét. Az elküldött művek szinte kivétel nélkül német nyelvűek, eleinte (kb. 
1580-ig) leginkább versek, majd később prózai traktátusok.

Johann Kőiért 1569-ben bízza meg Georg Seyfridt kismartoni várkapitány, 
hogy legyen ő a pomogyi és wallerni tanító „biß auff besserung”.53 
hivatalában — nyilván az előbbrejutás reményében — egy vitairatot (Kampff- 
gespräch), valamint német verseket (Teütsche Rithmos oder Rimlein) írt és adott 
ki. Nem lehet puszta véletlen az sem, hogy a tanácsot ebben az időben szinte 

csak versekkel tisztelik meg: Johann Ulrik Saxo a 2. zsoltár szapphói 
metrumban írott parafrázisát {secundum, psalmum Davidis sapphico carmine 

versum), Kholb János Bécsben tanuló soproni ösztöndíjas a társai körében már 

egyszer felolvasott versét a Szentlélekről {in corona constipendiatorum meorum 

decantata carmina de spiritu sancto), Mattheus Spangl Dávid hét bűnbánati 
zsoltárát német verses ima-formában {Síben Bueß-Psalmen des Königlichen 

Propheten Dauidt in Kleine Kurtze Reiman) küldi el a „tanács nagyműveltségű 

urainak”.
Johann Zeiselmayer levelének bevezetésében valóságos excursust találunk, 

amelyben egy obskúrus filozófus, a Kr. e. IV. században élt khioszi szofista, 
Theokritosz alapján beszél az „artes lucrosae” és a „honesta studia” közötti 
különbségről. Szerinte Sopron az a hely, ahol a hasznot hajtó tudományokkal 
szemben a szabad művészeteket is megbecsülik és előmozdítják. Kroiszosz is 

elsősorban Szardiszért imádkozott Kürosz győzelme után, mert ott sok tanult 
ember lakott. Az eszmefuttatást végül Vergilius két híres sorával zárja. A 

captatio benevolentiae után következik a kérés. A soproni tanács tagjainak 

küldi a városi Tanácsról német versekben írott traktátusát {Tractettlein De 

Magistratu in teütsche Rittmos) és egy kisebb négyszólamú énekét {kleinen 

gesanglein in Vier Stimmen componirt), természetesen a „honesta studia” 

művelőinek kijáró némi (anyagi) támogatás reményében.

Georg Lindenmayer „szép német keresztyéni verseinek” {schöne Chriestliche 

Theutsche Verß oder Rithmos) témája Jézus Krisztus 35 leghíresebb csodatétele:

Itteni
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a nyomdából frissen kikerült példányok különösen az evangélistáknak 

ajánlhatók. Rheder Gáspár egy ismeretlen munkát küld a tanács tagjainak, 
azoknak költészet iránti érzékét dicsőítve, mint akik „nemcsak szeretik a 

költészetet, hanem ékesítik és gazdagítják is azt és annak követőit” {non 

tantum amatrices esse Poeseos, verum etiam omatrices et auctrices cum Poeseos, 
tűm eius sectatorurri). A kemnachti Georg Heckel a teljes passióról készítette 

el versezetét „szabályos és jól skandálható versekben” (in rechtmessige woll 
scandirte Reimen), a würzburgi Leonhard Degen pedig karácsonyra küldte el 
Jézus születéséről szóló német verses traktátusát. A tanácsnak írott dedikációk 

annyira fontosak lehettek, hogy még maga Lackner is formális levélben ajánlja 

fel a tanácsnak iskoladrámáját, а Сига regia-t,54
Természetes, hogy minden levélíró igyekezett a város vezetőit a „legbő

kezűbb mecénás”, vagy „a legjobb patrónus” képében feltüntetni a várható 

anyagi juttatások fejében. De volt-e a humanista flosculusok mögött valódi 
tartalom is? Úgy vélem igen, bár az éremnek van egy másik — kevésbé fényes 

— oldala is. Lackner Kristóf például 1592-ben küldi haza Grazból téziseit a 

tanács urainak.55 Nevelőanyja, Consul Anna azonban kénytelen volt megróni 
a magisztrátust, amiért az nem törődött nevelt fia munkájával, a tézisek 

szétosztatlanul hevertek a városházán (KOVÁCS 1977: 169-173). Név szerint is 

elmarasztalja Nagy Tamást, Tamisch Mártont és Faut Márkot, mint akik 

„keveset tartanak az egész felől”. A vádakban — mint azt Kovács József László 

is megjegyzi — lehetett némi igazság, de a levélből a sértett szülő indulata is 

kiérezhető. A valóság nyilván valahol a két véglet között volt: a soproni belső 

tanács irodalmi érdeklődésének hamar híre ment a környező evangélikus 

vallású országokban, ám az igazi mecénássághoz, vagyis a valódi tehetségek 

felismeréséhez és támogatásához, már sem elegendő pénz, sem elegendő tudás 

nem állt a tanácstagok rendelkezésre.
Minthogy Lackner városvezetőségének idejében a szerzők szigorú 

megmérettetésnek voltak kitéve, s a pénzt nem szórták ölükbe két marokkal, 
kéziratokat csak elvétve adnak be azzal a célzattal, hogy a tanács pénzén 

jelentessék meg azokat. Ezek is jobbára szegény lelkészek voltak: mint az 
Ágfalván és Lépesfalván lelkészkedő Erasmus Feiner, aki prédikációját adta be
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véleményezésre — némi anyagi támogatás és a kiadás elősegítése reményében; 
Institoris Mihály pedig düledező iskolájának felújítására kért anyagi segítséget, 
amiért cserébe három munkáját ajánlotta fel a tanácsnak; vagy a soproni 
magyar prédikátor, Kőszegi Szekér Mátyás, aki képek nélküli „emblémáskö
tetét” akarta Lacknerrel kiadatni. Ebben — mint az leveléből kiderül — kissé 

erőltetett módon a város 12 vezetőjét a „Múzsák 12 numen]ének” (duodecim 

numina Musarum) titulálja, amelyen a tudós Lackner legfeljebb ha jót 
mosolyoghatott, ő bizonyára sokkal komolyabb munkákat szeretett volna 

látni: ilyen lehetett volna Faut Márk krónikája — ha elkészül —, s gyanítha- 

tólag ő bíztatta Scholtz Jeremiás városi orvost is a balfi fürdőről szóló 

ismertetésének megírására.56

1.2.2. A város által megrendelt művek

A mecénatúra másik tipikus esete Abraham Hossmann császári udvari 
történetíróval kapcsolatos, aki először 1612-ben került kapcsolatba a 

várossal.57 Első levelében58 a császári esküvőkről írott könyvét és Osztrák 

Krónikáját ajánlja a Tanács figyelmébe, amelyről azt írja, hogy az a lipcsei 
vásárra meg is jelenik. Második levelében59 már II. Rudolf életéről és koráról 
küld nekik újabb traktátust, az Osztrák Krónikát ismét csak ígéri. Harmadik 

levele két évvel későbbi keletű,60 ebben a pestisről írott traktátusát61 küldi, 
tekintettel arra, hogy erre az évre az asztrológusok járványt jósoltak — majd 

mintha elfelejetette volna előbbi levelét, május 3-án62 szinte szó szerint 
megismétli az előbbieket. Mindkét esetben újra említést tett Osztrák 

Krónikádról, amelyben — ha lehet némi hitelt adni közléseinek — sok szó 

eshetett Sopronról is. A sokat emlegetett krónikát azonban még ezekkel a 

levelekkel sem küldte el.63 Ismerjük Hossmann 1612-ben a pozsonyi 
tanácshoz írott levelét is,64 amely sokban hasonlít a Sopronba küldött első 

és második levélhez. Minden bizonnyal ő is minta szerint dolgozott. E 

levelében a Nagy Osztrák Krónika elkészítése közben írott, II. Rudolf életéről, 

működéséről és haláláról szóló írását ajánlja a pozsonyiaknak, mert ez szerinte 

olyan adatokat tartalmaz, amelyek semmilyen más könyvben nem szerepel-
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nek. Ugyanakkor kritizálja azon városok és mezővárosok magisztrátusait, 
amelyek nem mutatnak kellő érdeklődést művei iránt (vagyis ekkor már több 

helyre is írhatott hasonló tartalmú leveleket). Kilátásba helyezi, hogy Pozsony 

történetét is belefoglalja az alapítástól kezdve a saját koráig. Kéri, hogy 

szolgáljanak néhány adattal a város történetéről, s ismét jóindulatukba ajánlja 

az elhunyt császárról szóló emlékiratát.
Abraham Hossmann, Rudolf és II. Mátyás történetírója persze nem pusztán 

műveit akarta ezzel népszerűsíteni. Minden levelében szerepel egy-két célzás, 
vagy kifejezett kérés a neki küldendő pénzadományokra vonatkozólag. 
Hossmann azt is jól tudta, kiket kell ^megpumpolm/^ez ügyben: a városi

ahhoz, hogy megfizesse 

azt, ha valaki hízelgő szavakkal írja meg városa történelmét. Erre lehetett 
példa az általa írott iglaui krónika is, amelyből egy kivonatot őriznek az ÖNB 

kézirattárában.65 Nem tudni, hogy politikai megfontolásokból, vagy az előbb 

említett lokálpatriotizmustól vezettetve, de tény, hogy Sopron két ízben is 

fizetett Hossmann-nak. Az ígért mű azonban már nem készülhetett el. 1617 

novemberében a szerzőt a Magdeburg előtti úton banditák támadták meg, s 
halálosan megsebesítették. Hossmann művei ma igen ritkák, de történeti

polgárság mindenütt van elég hiú és van

ír
^7^ /

értékük is meglehetősen csekély, mivel azok egyszerű kompilációk — teszik 
hozzá a történészek. *'

Kisebb traktátusának átböngészése során azonban meglepően érdekes
bi Л

adatokra is bukkanhatunk. Hossmann ugyanis igen sokat idéz kortárs 

művekből, sőt levelezésekből is. „A jól szabályozott államról és a polgármes
terek helyes választásáról” írott traktátusában66 — amelyet Felső-Lausitz hat 
királyi városának ajánlott — egy helyütt arról értekezik, hogy a városokban 

a templomok és iskolák mellett gyógyszertárakat is fenn kellene tartani, a 

pestisveszély megelőzése céljából. Ekkor említ meg egy soproni történetet, 
igaz, csak másodkézből idézve: „Cuspinianus gedencket eines Bürgermeisters 

zu Odenburg, daß man demselben nichts habe weher thun können, als wenn 

man eines Doctors in der Artzney gedacht habe, derhat nachmals in der Peste, 

weil die Seuch am ersten sein Hauß erreich, hundert fl. vor einen Medicum 

geben wollen, der aber nicht erlangen können.” (f. Jlr)

/;>eU4*\v
^ SZEGEZ) \
-ü

И.
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1.2.3. Az evangélikus gyülekezet számára rendelt művek

Lang Mátyás leveleihez és gondosan megőrzött számláihoz eleddig nemigen 

nyúlt hozzá a kutatás,67 pedig a Soproni Evangélikus Levéltár egyik fond- 

jában (245.1.29) megőrzött dokumentumok értékes adatokat nyújtanak a
soproni evangélikus gyülekezet könyvkiadási tevékenységéhez.

Mint csaknem minden jelentős németországi protestáns város, Sopron is
törekedett arra, hogy önálló imádságos- és énekeskönyvet rendszeresítsen. 
Ennek szellemi és anyagi feltételei а XVII. század közepén értek be, s a terv 

végrehajtásában ezúttal is Lángé volt a főszerep. Az Ödenburgisches Frühgebet 

kiadásáról van szó, amit PAYR Sándor szerint (PAYR 1917: 370—370) még 

kortársai is csak „des Herrn Langisches Gesangbuch” néven emlegettek. A 

könyv Sopronban 1785-ig, egyes környező falvak egyházközségeiben pedig 

egészen 1835-ig volt használatban. Mint ugyanő írja: „Első kiadása már nem 

ismeretes”. SZABÓ Károly bibliográfiája is csak az ennek párjaként később 

megjelentetett Ödenburgisches Abendgebetet ismeri egy 1674-es kiadásban 

(RMK III, 2682), illetve a kettőnek együttes kiadását 1700-ból. Ez utóbbi 
egyébként már a 6. újranyomás volt, s SZABÓ megjegyzi, hogy a 2. kiadás 

Augsburgban, a 3. pedig szintén Lipcsében jelent meg.
Johann Wittigau lipcsei nyomdász68 a Zwölff Schlussreden kiadása során 

került kapcsolatba Lánggal, aki nyilván ezért is fordult hozzá 1665 elején a 

soproni imádságoskönyv kinyomtatása céljából. A nyomdász februárban kelt 
válaszlevelében (LESESTOFFE 1994: p. 506) szívesen elvállalta a feladatot, azzal 
az ajánlattal, hogy az egészen a lüneburgiak énekeskönyvéhez fog hasonlítani; 
szép fehér papírra lesz gondosan nyomtatva, mint az a mellékelt mintapél
dányon is látható. Ez ívenként 2 dénárba kerülne. Amennyiben Lang ennél 
nagyobb méretű és durvább nyomással is megelégedne, úgy az ár ívenként Ш 

dénárra módosul. Ha az egész mű terjedelme 12 ív lesz, és megfelel a 

mellékelt minta típusa, egy példány ára 2 garas lesz, ha azonban ennél 
silányabb is jó, 1 garas 6 dénárba fog kerülni. A kézirat több mint egy év 

múlva, 1665. március 31-én érkezett meg Lipcsébe, s a nyomdász postafordul
tával küldte a választ: a papírt már meg is rendelte, de a nyomtatást még nem
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kezdte el. Addig is küld Lang számára 6 könyvet (ezeket valószínűleg 

korábban rendelhette meg): Olearius 3 művét, valamint Weber énekesköny
véből 3 példányt.

A nyomdai munkák állásáról legközelebb augusztus 10-én értesíti Lángot 
{ibid. p. 508—509). Érdekes Wittigau hivatkozása, amely szerint a nyomtatás 

azért késett eddig, mert a nyári szárazság miatt a malmok nem tudtak 

dolgozni, ezért papírhiány lépett fel. Isten nevében azonban végre elkezdhette 

a munkát, és három héten belül igyekszik is azt befejezni. A példányszámokat 
is közli: 120-at ad Lángnak szerzői példányként (pro laboré), 1200-at fizetség 

fejében, de minthogy ez neki túl alacsony példányszám, még 520-at fog hozzá 

nyomni. Kitűnő korrektora, Baltzer mester a mutatót is elkészíti majd a 

kötethez. A könyv legfeljebb 10 ív terjedelmű lesz, példányonként 1 garas 8 

dénárba fog kerülni, ami 1200 példánynál 83 Ft 8 garast tesz ki, amelyből 
eddig 30 Ft-ot kapott meg előleg fejében. A kész csomagot a szász választófeje
delem bécsi követének, Schrimpff Jónásnak címére poste restante fogja 

elküldeni. Az elkészült nyomtatványokból először 3, majd 6 ívet küldött el 
Lángnak, nyilván korrektúra végett, {ibid. p. 509—510) Mivel az egész kötet 
csak 9 ívet tett ki, a végösszeg is 75 Ft-ra módosult. Wittigau a levélhez írott 
utóiratában megjegyzi, hogy a Registerben javított, s mivel a végén volt még 

üres hely, odanyomtatott egy közismert esti imádságot, valamint Polycarpus 

könyörgését. A kész nyomtatványok egy részét Zacharias Kramer lipcsei 
kereskedőn keresztül {ibid. p. 510—511) egy hordóban küldte el Schrimpff 
Jónásnak, szeptember 19-én. A fuvarlevelet a chemnitzi Hessel Kristóf fuvaros 

nevére állította ki, akinek a határon 5 krajcár vámot kellett fizetnie a 

„deákholmiért” {Studenten gut). Úgy látszik, eközben Lang is megemelhette 

a példányszámot, mert a következő csomag kísérőlevelében {ibid. p. 512) 
Wittigau már összesen 1700 példányt említ, s ehhez még további 400-at fog 

küldeni. Vagyis a levelében Ödenburgisches Frübopffemek is nevezett mű 

összesen 2100 példányban látott napvilágot. Lang egyébként a szintén általa 

frissen nyomtatott Carpzov-féle Isagoget is megrendelte 2 példányban. Valóban 

egyetlen alkalmat sem mulasztott el, ha teológiai mű beszerzéséről lehetett 
szó. Wittigau később sem felejtette el, hogy saját munkáit reklámozza neki,
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hiszen Lángban jó vevőre talált. A második hordó kísérőlevelében azt is 

megemlíti, hogy a törökkel kötött vasvári béke (tkp. csak okmányainak 1665. 
június 8-i bécsi átadása, ill. a császári küldöttség augusztus 1. és december 31. 
közötti isztambuli látogatása) örömére ünnepet rendeztek október 15-én 

Lipcsében {ibid. p. 513). Megköszöni Lang pontos és teljes (richtig und völlig) 
fizetését, s egyben sajnálkozik, hogy az álatal megrendelt Buchner-féle 

Thesaurusból nem tud küldeni, mivel azt az örökösök lefoglaltatták. Felajánlja 

továbbá, hogy kész számán jó könyveket beszerezni a frankfurti vásáron,69 
s ezt 100 tallér erejéig meg is hitelezi.

A fentebb idézett levelek alapján post már az Odenburgisches Frühgebet 
első kiadásának impressumából hiányzó adatokat is kitölthetjük: Leipzig, 
gedruckt bei Johann Wittigau, 1665. A kötetet azonnal bevezethették a soproni 
gyülekezetben, hiszen első kiadásából Lang feljegyzése szerint 1665. október 

29-től 1666. február 27-ig 790 példány fogyott el, s a XVII. századi polgári 
magánkönyvtáraknak is állandó darabja lett {ibid. p. 516).

Lang tehát a teológusok igényeinek kielégítésén túl betöltötte a hívek 

spirituális szükségeit is, elsősorban az imádságos- és énekeskönyvek nyomtatá
sával és beszerzésével, amelyben fő partnerei a wittenbergi Fincelius (majd 

ennek halála után feltehetően veje, Michael Pabst,70 és az ulmi Görlin-család 

volt. A könyveket nemcsak Görlin, hanem Fincelius is a szász választófeje
delem bécsi követén, Schrimpff Jónáson keresztül juttatták el Sopronba. Lang 

és Schrimpff kapcsolatának kiderítése még további kutatásokat igényel, az 

azonban nyilvánvaló, hogy ő is a Bécsben épp hogy csak megtűrt protestáns 

követek közé tartozott, akik nagy becsben tartották Lang Mátyás teológiai 
felkészültségét, s az 1674-es restrikciós intézkedések után sűrűn látogatták 

istentiszteleteit a Szt. György utcai Eggenberg-házban.

1.2.4. A városnak dedikált művek

A városi tanács mint mecénás szerepéről a későbbiekben szót ejtünk még. (Ld. 
2.1.4. fejezet.) Egyelőre azokat a XVI—XVII. századi nyomtatványokat 
vizsgáljuk meg, melyek dedikációi a soproni tanácshoz szólnak. Ezeket
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részben a LESESTOFFE (1994) leveles anyagából, részben a Régi Magyar 
Könyvtár (RMK) és a Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) 
köteteiből válogattuk össze. Ezekből 1569 és 1695 között 47 ilyen munkát 
gyűjthettünk egybe, ami azt jelenti, hogy átlagosan kétévente ajánlottak egy- 
egy könyvet a tanács tiszteletére. Nagyobb hiátusok csak 1600 és 1610, 1620 

és 1630, valamint 1676 és 1695 között vannak az anyagban. Ha megnézzük 

a felajánlott művek szerzőinek származási helyét, azt tapasztalhatjuk, hogy a 

soproniak csak 1615-től veszik át a vezetést, de magyar szerző ezek között is 

csak elvétve akad (az egész vizsgált időszakban mindössze hat fő). 1616-ig sok 

a külföldi közöttük — bizonyára az üldözött osztrák evangélikusság köréből 
—, majd ezek hirtelen eltűnnek. A dedikált munkák többsége nyomtatvány 

(41 a 47-ből) és csak négyről tudjuk biztosan, hogy kézirat. Tematikailag az 

1569—86-ig tartó időszakban túlnyomó többségben vannak a vallási témák, 
amelyek újból csak 1640 és 1650 között (az evangélikus gyülekezet megerő
södésének idején) sűrűsödnek. A világi témák így is túlsúlyban vannak az 

összes anyagban (27 db).
Míg a XVI. század második felében tudomásunk szerint csak két disszer

tációt ajánlottak a tanácsnak, 1619-től kezdve gyakorlatilag ez teszi ki az 

anyag teljes egészét. Ezzel együtt a németnyelvűség is eltűnik, mert az 

egyetemi értekezések kötelező nyelve a latin volt. Magyar nyelvű munkát 
mindössze kettőt találunk, s külön érdekes, hogy mindkettő természettudo
mányi munka: Frankovith Gergely orvosi könyve (1588) és Scholtz Jeremiás 

leírása a balfi fürdőről (1631). A felajánlott versek is viszonylag gyér számban 

fordulnak elő, s jellemző, hogy a város „humanista korszakaidként számon 

tartott időszakokban: 1569—80 között, valamint 1610—13-ban.

1.3. Irodalom a városról

HÁZI Jenő — politikai szándéktól is vezéreltetve — 1937-ben jelentette meg 

„Sopron a régi magyar irodalomban” c. kis kötetét.71 Ha ezt a gyűjteményt 
végiglapozzuk, egészen Kis János „Sopron tájékához” c. verséig (1815) nem
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találunk olyan művet, amelynek a város nem születési helye, hanem tárgya 

lenne. De mikor is kezdtek először magáról a városról írni?
Külföldi analógiák alapján is várható volt, hogy főként két irodalmi műfaj: 

a história és a retorika foglalkozik városleírásokkal. Nem véletlen, hogy 

mindkettő egyidőben bukkan fel nálunk: a XVII. század első évtizedében 

(egészen pontosan: 1610—12 körül), sőt mindkettő egymáshoz személyileg is 

közel álló írótól származik. História alatt természetesen krónikát kell
értenünk, amelyek közül az első, úttörő munka Faut Márk nevéhez 

fűződik.72 A krónika címlapja szerint az 1529—1611-ig, valójában azonban 

az 1526—1616-ig terjedő időszak fontosabb történéseit foglalja össze. A 

„Khurze Verzaichnuß” gazdag tárháza a korabeli soproni egyházi, politikai és 

kulturális élet eseményeinek. Faut első kézből szerezhette be információit, 
hiszen 1590-től haláláig a belső tanács tagja volt. Kéziratát Klein Menyhért 
lipcsei származású német iskolamester, Faut belső tanácsos kollégája látta el 
kiegészítésekkel, majd hagyatékából a tanács levéltárába került ad acta, így 

közvetlen hatásáról nemigen beszélhetünk. Műfaji szempontból ez az egyetlen 

XVII. századi soproni krónika, amely szisztematikus adatgyűjtésével és 

rendszerezésével kirí a többi, quodlibet jellegű családi krónika közül. (Itt Pa 

György 

króniká

Щ,1(1588—165^) és Csányi János, ill. Csányi György Fülöp 1670—1704^ 

lira gondolok.) Nem lehetetlen, hogy Faut Lackner bíztatására 

készítette, s kiadásra szánta azt.
A városdícsérő beszédek (laudationes urbis) eredete az antikvitásba nyúlik 

vissza.73 Az ókori rétorikaelmélet^gyik|kedveliyklasszikusa^ Quintilianus írja 

róluk: Laudantur autem urbes similiter atque homines. Nam pro parente est 
conditor, et múltúm auctoritatis adfert vetustas, ut iis qui terra dicuntur orti, et 
virtutes ac vitia circa res gestas eadem quae in singulis: illa propria quae ex loci 
positione ас munitione sunt. Cives illis et hominibus liberi sunt decori. Est laus 

et operum, in quibus honor, utilitas, pulchritudo auctor spectari sólet: honor ut 
in templis, utilitas ut in muris, pulchritudo vei auctor utrubique [Az emberek
hez hasonlóan a városokat is dicsérik. Mert a szülő helyett ott van az alapító, 
és a régiség olyan nagy tekintéllyel ruház fel, hogy azoknak, akikről azt 
mondják, azon a földön születtek, cselekedeteikben megmutatkozó erényeik
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amely nem laudatio, hanem description mégpedig szigorúan „tudományos” 
(vagyis csontszáraz) leírása a városnak. Rövid terjedelme miatt alig jut tovább 

általánosításokon, ezért helyörténeti haszna is vajmi csekély.
Igazán nagy hírnevet és pártfogókat a városnak leginkább az idelátogatók 

szerezhettek azzal, ha jó véleményt alkottak Sopronról, és azt továbbadták 

hazájukban is. Különösen jó alkalom kínálkozott erre a XVII. században 

lezajlott két országgyűlés alkalmával. Ifj. Hiller István a firenzei levéltárban 

megtalálta Giovanni Francesco Buonamicinek, a firenzei követség titkárának 

1622-ben írott levelét, amelyben bemutatja Sopront a bécsi olasz követnek.76 
A „nem túl nagy, de szépen megépített város” (non e molto capace, má ben’ 
fabbricata) megnyerte a toszkánai herceg követének tetszését, s több levelében 

is részletesen beszámolt a Sopronban zajló tárgyalásokról, ceremóniákról és 

fogadásokról.
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2.1. Literati — illiterati

Erdmann Weyrauch egyik nagy port felyerő cikkében paradox módon az
mt. (Weyrauch 1985) Ő is felteszi a 

kérdést: mit is jelent a literatus kifejezés ebben az időszakban? A szó általános 

fordítása: „gebildet”, míg az illiteratusé „ungebildet” lehetne — írja Weyrauch. 
A középkorban az utóbbi még idióta jelentésben is élt, amellyel a csak 

anyanyelvükön (idiosz logosz) beszélő „műveletleneket” illették. Sőt, még egy 

1590-ben kiadott kalendárium is az „idiot, vngelert”-eknek ajánlja magát 
megvételre. A XVI—XVII. században azonban a szó jelentése már: „nem 

egyetemi végzettségű, nem teológus, jelentős társadalmi pozícióval nem 

rendelkező” ember.
Ennek bizonyítására soproni példával is rendelkezünk. A Lackner Kristóf 

által — feltehetően padovai mintára — megszerkesztett Soproni Nemes Tudós 

Társaság alapszabálya (1604) mindjárt az első cikkelyben kimondja: Confoe- 
derati sint Literati sive studiosi. A literati szót egyértelműen „egyetemet 
végzetteknek” fordíthatjuk, hiszen a 3. cikkely ennek ellentétét, az illiteratust 
így magyarázza: qui non vixit in aliqua Universitate. (GROLL 1993: 186)

„illiterátusok literatúrájával” fog

2.1.1. „Die Schule ist wie ein Zeughaus”

Nagyobb városaink magisztrátusai a XVI. század első évtizedeitől már átvették 

a mecénási szerepet iskoláik felett, szélesebb körben terjesztve ezzel az addig 

jobbára szűk körű, arisztokratikus jellegű, humanista nevelési-művelődési 
eszméket. A városi iskoláknak ettől kezdve nemcsak anyagi fenntartója sok 

városban a magisztrátus, hanem személyi és oktatási kérdésekben felelős 

irányítója is. Igyekeznek éppenezért az iskola rektorává lehetőleg külföldi 
egyetemi végzettségű, humanista műveltségű világi férfiakat megnyerni, az 

oktatási anyagot saját hatáskörükben is korszerűsíteni, új tankönyveket 
meghonosítani, az antik klasszikus szerzőknek minél gazdagabb, humanista 

tárgyalásával gyarapítani. (MÉSZÁROS 1981) A törekvés Sopronban is ugyanez 

volt. A XVI. század végétől kezdve a latin és német iskolában szinte a teljes
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tanári kart sikerült külföldiekből feltölteni,77 méghozzá képzett literátusok- 

ból. Abraham Schremmel (rektor 1583—84) a Felvidéken is több iskolát 
vezetett ill. alapított (Besztercebán 
1578—82). Ő Strassburgb 

tanítványa volt, azé a Sturmé, akinek hatása főleg a XVII. század első felében 

kezd érződni a soproni polgárság könyvhagyatékai alapján, s aki a sapiens et 
eloquens pietas elvének kidolgozója volt. Heinrich Abermann (rektor 

1608—09) Tübingenből származott ide, majd Bécsben megírja nevezetes 

városkrónikáját „Historische Beschreibung der Weltberühmten Kayserlichen 

Hauptstadt Wien” címen. Daniel Klesch iglaui születésű conrector (1650—59), 
poéta laureatus Caesareus hosszú és kalandos élete során mintegy félszáz 

könyvet jelentetett meg. Christoph Hausmann (rektor 1612—13) Regensburg- 
ból települt át rövid időre, néhány évvel azután, hogy otthon megjelentette 

Oratio de scholarum dignitate et utilitate (1608) c. beszédét. A fenti felsoro
lásból is kitűnik, hogy a rektorok többségét nem sikerült egy-két évnél 
hosszabb ideig a városban tartani, így nagy hatást nem gyakorolhattak Sopron 

iskolaéletére, amely fokozatos hanyatlásnak (languorj indult.
1620-ban mondott beszédében maga Lackner elismeri, hogy

1567—7$^Selmecbánya 1575—78; Galgóc 

pedagógus, Johann Sturm (1507—1589)an a/neves

S'

az iskola
hírneve már a múlté. Az ezidőtájt írott jegyzőkönyvek is telve vannak 

panaszkodással: a tanítók mellékkereset után járnak, borral kereskednek, 
horrihile dictu maguk nyitnak kocsmát, a diákoknak pedig annyi szabad időt 
engednek, hogy az már a tanulás rovására megy.78 Pedig scholae conservant 
religionem et bonas artes — ahogy a mondás tartja —, vagyis az iskola a vallás 

és a „jó” tudomány legfőbb letéteményese. Ugyanebben az évben írja Lackner 

a tanácsjegyőkönyvbe ezeket a sorokat: „Die Schule belangend, weiln dieselbe 

gleich wie ein Zeughaus sein soll, darauß man allerley Wehr und Waffen zur 

fürfallenden nöthen, nehmen und zue gebrauchen hetten, und also vom 

niedrigen biß zu dem höchsten, im Geist- und Weltlichen Ständt gute Leutt 
müssen erzogen und heraus genomben werden.”79 Az iskola tehát fegyvertár, 
a vallási nevelés legfőbb eszköze: omnis pietatis seminarium — ahogy a 

gimnázium alapítására vonatkozó kérelemben írták 1619-ben.80 A zeneokta
tás, színjátszás és teológia is ebben az időszakban kap szerepet a gimnáziumi
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oktatásban. 1626-ból fennmaradt tantervűnk (valószínűleg a regensburgi 
Schwanshofer rektor műve) a standard evangélikus gimnáziumi tananyagot 
sorolja fel: Melanchthon grammatikái, Wigand és Lossius filozófia- és rétorika 

könyvei, a kalsszikusok közül Cicero és Vergilius, valamint Golius görög 

nyelvtana szerepelnek benne.81

2.1.2. A peregrinusok szerepe az irodalom terjesztésében

Szakirodalmi közhelynek számít az a megállapítás, hogy a magyar értelmiség 

nagyrésze egészen a XIX. század elejéig könyvtárának javarészét ill. jelentő
sebb darabjait külföldi peregrinációja idején gyűjtötte össze. Igazolták ezt az 

erdélyi könyvtárak vizsgálatai,82 de éppúgy a felvidéki bányavárosok könyves 
hagyatéki leltárai is. Az utóbbiról írja Viliam ÖlÓAJ: „A magánkönyvtárakban 

fellelhető könyvek jelentős része külföldi egyetemi központokban látott 
napvilágot, tehát a peregrinus diákoknak köszönhetően jutott el a hazai 
városokba. Ugyancsak ezt erősíti az a tény is, hogy a könyvek kiadása és 

hazai könyvtárakban való megjelenése között eltelt idő nem számottevő” 
(ClCAJ 1993: 61-62).

A XVI. században a soproni peregrinációra a bécsi egyetem közelsége 

gyakorolt meghatározó befolyást. Csak 1500 és 1520 között 5^(!) so 

diák iratkozott be az itteni, universitasra. A bécsi egyetemen folytatott 
tanulmányok a könyvanyagban is nyomot hagytak.83 A század közepétől 
felerősödő rekatolizációs törekvések azonban kiszorították az evangélikus 

diákokat Bécsből.84 A XVII. század első harmadától kezdve már csak a 

jezsuita kollégium főként magyar nemesi származású diákjai jártak ide, azok 

is csekély számban.
A protestáns egyetemek közül a XVI-XVII. században a látogatottságot 

tekintve Wittenberg áll az első helyen (61 beiratkozás), majd csökkenő 

sorrendben Jéna (34), Lipcse (32), Altdorf (32), Tübingen (15), Königsberg 

(12), Frankfurt а. О. (11) következik — hogy csak a legfontosabbakat 
említsem. Az utóbbiak azonban csak a XVlI. század második felétől, a 

pietizmus jelentkezésétől kezdve jelentenek konkurrenciát az azelőtt egyedül

prom
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preferált Wittenbergnek, Tübingennek és Lipcsének. Az itáliai egyetemek 

ugyancsak fontos szerepet játszottak a humanizmus eszméinek terjeszté
sében.85 A padovai jogi és orvostudományi fakultásra elsősorban a legtehető
sebb és legtehetségesebb soproni diákok (köztük Lackner Kristóf és Erhard 

Artner) mentek tanulni.
Az egykori soproni diákok könyvjegyzékeiben több peregrinációelméleti 

szakkönyvet is felfedezhetünk.86 Ezek már az idősebb Faut Márk könyvtárá
ban is felbukkannak.87 Georg Poch könyvtárában egy rövid peregrinációs 

kompendiunÍNis szerepelt.88 Gotthard Radl jegyzékében már egy ennél 
komolyabb müvet: Georgius Loysius Pervigilium Mercurii sive de praestantis- 
simis peregrinantis virtutibus c. kötetét találjuk meg.89 Ebben a szerző 

meghatározza magának a peregrinációnak a fogalmát is: Est autem peregrinatio 

nihil aliud quam Studium perlustrandi terras exoticas, et insulas, ab homine 

idoneo suscipiendum, ad artem vel ea acquirenda, quae usui et emolumento 

patriae vel Rei esse publicae possunt. [A peregrináció nem más, mint egy arra 

alkalmas ember vágya arra, hogy idegen tájakat és szigeteket keressen fel azzal 
a céllal, hogy a művészeteket, vagy más, hazája és a köz számára hasznos és 

előrevivő dolgokat sajátítson el, p. 196.] Olvasásra pedig az „arra alkalmas 

szerzőket, továbbá az útikönyveket” ajánlja. (Circumferat secum peregrinans 

leregrinandum idoneos, et regionum itineraria, p. 238.) Ugyancsak 

Radl könyvtárában fordul elő az egyetlen olvasáselméleti könyv, amelynek 

„pikantériája: , hogy szerzője egy jezsuita szerzetes volt!90 Francesco Sacchini 
konyvétHkifejezetten „a szépművészeteket tanuló keresztény ifjaknak” 
(Christianis adolescentibus, bonarum litterarum studiosis) ajánlotta, s a 

könyvgyűjtési szokásokkal kapcsolatban Seneca mondását idézte: libros non 

refert quam multos habeas, séd quam bonos. (Epist. 45.) [Nem az a lényeg hogy 

sok, hanem hogy jó könyveid legyenek.] Az olvasmányok kiválasztásakor első 

nála az iskolában tanított tananyag, ugyanakkor óv szakbarbárságtól is: Ita, 

qui in philosophia praestantiam amat, múlta in Poetis, quoque et Historicis 

reperit, vnde naturae cognitione exornat (p. 56.) — vagyis a filozófusok számára 

sokszor a költők és a történettudósok is hasznos olvasmánynak bizonyulhat

nak.

libellos
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A hagyatéki leltárak feldolgozása során természetesen felvetődhet az a 

kérdés is, hogy vajon kimutatható-e az egyetemet végzett városi értelmiség 

könyvtáraiban az egyes külföldi akadémiákhoz köthető konkrét szellemi 
hatás, vagyis szétválasztható-e bennük az elsősorban egyetemi tananyagot 
jelentő „elméleti”, valamint az itthoni szükségleteket kielégítő „gyakorlati” 

műveltséganyag. A válasz: szerencsés esetben igen.
A magát „Semproniensis Austriacus”-nak nevező Johann Schiffer 1572 nyári 

szemeszterére iratkozott be a lipcsei egyetemre, 8 garas lefizetése ellenében.91 
Nem tudjuk pontosan mennyi ideig járt ide, mindenesetre már 1581-től tagja 

volt a soproni belső tanácsnak, 1587/88-ban városbírónak, 1589-ben pedig 

polgármesternek választották. (HÁZI 1982: nr. 9470)
De térjünk vissza a lipcsei egyetemi évekhez. Schiffer még időben érkezett: 

az egyetem vezéralakja s egyben a bölcsészeti kar vezetője, az idősebb Joachim 

Camerarius (1500-1574) két évet tölt még a katedrán. MELANCHTHON és 

ERASMUS jóbarátja, a német „egyetemi humanizmus”92 eszméinek nagy 

propagátora már 1558-ban ilyen szellemben formálta át a lipcsei egyetem 

oktatását. Új tantervét, a Communitas studii bonarum artiumot Móric 

választófejedem hagyta jóvá,93 amelyben — Melanchthon elképzeléseit 
követve — fő helyet kapott az optimorum autorum utriusque linguae 
interpretatio et veterum scriptorum enarratio. így a lipcsei egyetem diákjainak 

olvasniuk kellett többek között: Arisztotelész műveit az etikával és politikával 
kapcsolatban (c. I.); a dialektikából ugyancsak Arisztotelészt (с. П.); unus 

mathematicarum disciplinarum praecipuus artifex (с. III.), vagyis valamely 

jelentős matematikust; alter qui assiduo arithmeticam et logisticam et distincti- 
onem mundi secundum exemplum sphaerae крисштгц~ ... proponat et tradat (c. 
IV.), azaz egy számtani, logisztikai és asztronómiai szerzőt; Melanchthon 

fizikatankönyvét és Arisztotelész valamely természetrajzi munkáját (с. V.); 
Quintilianus, Cicero és Melanchthon rétorikai műveit (с. VI.); Vergilius 

költeményeit és Terentius komédiáit (с. VII.); ugyancsak Melanchthon 

dialektikáját (с. VIII.); valamint görög és latin nyelvtanát, hozzávéve Linacer 
szintaxisát, és valamely alkalmas görög szerzőt (с. IX.).94
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A tantervből kitűnik, hogy Camerariusnál különös hangsúlyt kap 

Arisztotelész, akinek etikáját, politikáját, dialektikáját és fizikáját is 

eredetiben akarta a tanulókkal tanulmányoztatni, követve ezzel a 16. század 

végére a legtöbb német protestáns egyetemen uralkodóvá váló arisztotelia- 
nizmust.95 Ez egyben az oka annak az álatalánosan tapasztalható jelenségnek 

is, hogy a magyarországi protestáns könyvtárakban oly elenyészően kevés 

Platón-kiadással találkozunk.96 ^
Maga Camerarius, nem sokkal Lipcsébe érkezése után két beszédben is 

buzdította az ifjúságot a klasszikus irodalom olvasására. 1541-es oratiojában 

lelkesült hangon dicséri a görög és római irodalom szépségét, hasznát és 

előnyeit: mint amely belépőül szolgál a többi humanisztikus tudományhoz 

(quasi praeconium bonarum litterarum), s azokat is buzdítja tanulmányo
zásukra, akik nem kifejezetten tudósnak készülnek — mintha egyenesen a 

Schiffer-típusú városi értelmiségieknek címezné gondolatait.97 Másik beszéde 

már kissé visszafogottabb, hiszen időközben rá kellett jönnie, hogy csupán 

bonae litterae studio nem lehet legyőzni az emberi barbárságot, ami hovato
vább az egész világot pusztulással fenyegeti.98 Ő azonban — mit is tehetne 

mást — továbbra is védi a „libertás studiorum”-ot [a tanulás szabadságát], s a 

háborús időket is alkalmasnak találja Cicero és Homérosz olvasására.99 
Mellesleg, Joachim Rheticus távozása után ő veszi át a csillagászat tanítását is, 
és mindenkit buzdít a matematika tanulására.

Ennek a minden ízében humanista jellegű reformprogramnak gyakolati 
hatását tudjuk kézzelfoghatóan lemérni Johann Schiffer könyvtárának 

fennmaradt összeírásában.100 A 130 kötetes könyvtár nagyságát tekintve 

megfelel a 16. század végi, iskolázott városi értelmiség (literati) könyvtárainak. 
A tematikai elemzésből látható, hogy az irodalom és a filozófia együttesen a 

könyvanyag 2/3-át alkotja, ezen belül is a klasszikus szerzők aránya közel 
40%. Első pillantásra is szembeszökő, hogy a könyvtár tudatos válogatás 

eredménye, s néhány — az alsóbbfokú iskolákban is kötelező — tételtől 
eltekintve hűen tükrözi a lipcsei egyetem fentebb ismertetett képzési ideálját. 
Az egyetemi humanizmus atyamesterének, Melanchthonnak művei közül 
kilencet (4 teológiai és 5 világi munkát) találhatunk meg, míg a lipcsei

u
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professzor, Camerarius művei közül négyet nevez meg konkrétan a lista 

összeállítója, de a könyvtár szellemiségéből azt gondolom, hogy a felsorolt, de 

nem azonosítható tételek mögött is volt még néhány Camerarius-kiadás:

(14) Commentaria in Iliados Homeri. 
(17) Chonologia Nicephori 

(25) Euripidis Tragaediae.
(35) Elementa Rhetoricae

(50) Oratio ANNivERSARiA
(62) Institutiones medicináé Fucbsij
(64) História Jesu Christi

(66) Commentarii in epistolas Ciceronis
(86) Grammatica Linacri
(98) De natura daemonum

(A fenti kötetek közül a nagybetűvel szedettek biztosan Camerarius művei, 
a többiek pedig valószínűleg az ő kiadásai lehettek.)101 Úgy gondolom, hogy 

ugyancsak a lipcsei curriculummal hozhatjuk összefüggésbe Arisztotelész (6 

tétel) és Cicero (11 tétel) kiugró szerepét.102 Ugyanígy, mi mással indokol
hatnánk, hogy a korban ismert számos grammatika közül éppen Thomas 

Lynacerét — vagyis a curriculumban javasolt szerzőét — találjuk meg 

nála?103
Ugyancsak ezzel magyarázható a könyvtáron belül a természettu

dományok iránti fokozott érdeklődés is. Két matematikai és fizikai mű 

mellett104 négy orvostudományi105, három csillagászati106, és egy-egy 

meteorológiai107, valamint zoológiái108 munka szerepel az öszeírásban. 
Camerarius egyébként ezen tudományágaknak is kiváló művelője volt, s mint 
fentebbi beszédében is utalt rá: hallgatói előtt is propagálta őket. Az 

asztrológiában szerzett jártasságát még egy, az „igazi” doktor Faustussal 
rendezett vitában is megmutatta.

Az antik klasszikusok viszonylag nagy számaránya mellett kétségtelenül 
Schiffer könyvtárának humanista jellegzetességei közé tartozik a kortársi

109
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szerzők nagy aránya (csaknem 50%), ami a középkori műveltséganyag 10% alá 

szoulásával járt együtt. Itt kell megjegyeznünk, hogy a 16. század végi soproni 
(katolikus) papi könyvtárakban még a középkori szerzők domináltak.

Ami Schiffer könyvtárának nyelvi megoszlását illeti: a trés sacrae linguae 

közül domináns a latin (86%), a görög és héber művek jelenléte (ossz. 5%) 
pedig a filológia ill exegétika iránti érdeklődést mutatja. A német nyelv (amely 

valószínűleg a tulajdonos anyanyelve lehetett) gyakorlatilag csak a vallási 
művekre korlátozódik (9%).

Különleges szerencse, hogy Johann Schiffer könyvtárának két kötete is 

fennmaradt a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 
könyvtárában. Mindkettő azonosítható a könyvjegyzék alapján:

no

\

(9) Modernorum summulae locales (!)
[Florentinus, Diel]: Modernorum summulae logicales cum commentariis. (Spirae, a Petro 
Drach, [14]89.), ld. Catalogus Incunabulorum Hungáriáé 1164. [Jelzete: D 1] Bejegyzés a 
címoldalon: Johannes Schiffer S. Possessor. Virtus in mediocritate summa. — [föl. a3r] hie liber 
est Monasterij Sete Virginis dorothee jn Vienna. — Vagyis a kötet eredetileg a bécsi 
Szt.Dorottya apácakolostor tulajdonában volt.

(101) Theognidis Sententia.
Theognis: Sententiae elegiacae. (Comment, et trad. Elias Vinetus. Cum aliis aliorum operibus. 
Ed. Jacob Hertel.) Basileae, (Ex officina Oporiniana, 1569.) — 8° [16], 349, [3] pp. [Jelzete: Ca 
117) Bejegyzés az előzéklapon: Hannsl Scheffer mpria. — A címoldalon: Johannis Schiferj 
Soproniensis Pannonij Ao. [15]71.

Johann Schiffer könyvtára kiválóan példázza az ún. „polgári humanista” ill. 
„értelmiségi” könyvtárak111 fő jellegzetességeit: az irodalmi művek magas 

(30% feletti) számarányát, a klasszikus (10% feletti) és humanista szerzők (50% 

körüli) fontosságát, valamint a latin nyelv dominanciáját.
Az ókori szerzők számaránya természetesen csak részben függ az egyetemi 

képzéstől, hiszen már az alsófokú iskolák többsége is a XVI. század végére a 

studia bumanitatis alapelvét valósította meg tanterveiben. (FLODR 1966: 
90—92; MÉSZÁROS 1991: 21) Valószínűleg Sopronban sem volt ez másképp. A 

humanista irodalom iránti érdeklődésre mi sem jellemzőbb, hogy éppen a
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Johann Schiffer hazatérése körüli időben ajándékozott Jakob Mietler polgár- 
mester „Neben andern Büechern” egy értékes görög-latin szótárat a város 

közösségének használatára.112
A könyv iránti igény — és áruk miatti panaszkodás — szinte valamennyi 

haza címzett levelének vissza-visszatérő motívuma.soproni peregrinus 

Közülük legbeszédesebb talán mégis Rosenkrantz Mihály 1592. november 8-
án, a tanácshoz írott levele:

Nihil autem V. A. cursum studiorum meorum adeo remoratur quam 

sumtus. (...) Cum n. nunquam ferme in promptu pecuniam habeam: libros 

mihi comparare possum nullos: sine quorum tarnen beneficio in uirum 

doctum euasisse neminem, experientia ipsa testis satis locuples testatur. A 

bibliopolis etiam nullos possum sumere mutuo: quia non facile cuilibet 
ftdem habent: et si cui habent: certum tarnen tempus quo sit satis facturus 

ipsis constituat necesse est. Hoc uero cum praestare nequeam: incertus 

uidelicet quo tempore pecuniam sim accepturus ut mihi librum uel etiam 

minimum dent mutuo, alloqui non audeo. Tum itaque pecunia destituor: 
libris unde eruditio tanquam ex fonté haurienda est et cognoscenda, 
plurimarumque verum cognitione car earn oportet. Nec etiam est quod 

quisquam mihi hic obijciat: non opus esse ut mihi libros comparem; 
siquidem qualiscunque bibliotheca mihi a Domino Parente meo, pia 

memoriae sit relicta. Nam cum rei absentis nullus possit esse usus: nullum 

etiam ex libris istis fructum percipio: ac tantundem mihi prosunt, ac si 
prorsus nescirem: cum propter distantiam locorum ijs mihi uti non liceat. 
Et licet uniuersam patris mei bibliothecam Witebergam mihi deportaretur: 
tarnen non omnes libros quibus opus habeo in ea reperirem. [Semmi sem 

hátráltatja jobban tanulmányaimat, mint a kiadások. Néha alig van 

nálam készpénz, így egyetlen könyvet se tudok venni, pedig azok áldásai 
nélkül még senki se vált tudós emberré — ezt a tapsztalat is bőven 

bizonyítja. A könyvkereskedőktől még csak kölcsönözni se lehet, mivel 

nem egykönnyen adnak hitelt; de még ha adnának is: egy meghatározott 
időt szabnak, amíg vissza kell nekik fizetni. Ezt pedig — mivel nem
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tudom, mikor kapok pénzt — nem tudom felvállalni, úgyhogy még a 
legkisebb könyvet se kaphatom tőlük kölcsön. így hát a pénz tesz tönkre 

engem: a könyvekből, mintegy forrásból kellene merítenem és megsze
reznem a tudást, de sok tudnivalónak így híján kell lennem. S ha valaki 
szememre vetné, hogy nem kell könyveket vennem, hiszen milyen 

könyvtárat örököltem apámuram kegyes hagyatékából — nem úgy van 

az! Mert a távol levő dolgokat nem használhatjuk, így azokból a 

könyvekből sem húzhatok semmilyen hasznot — éppen annyi hasznom 

van belőlük, mintha nem is tudnék róluk, mert a távolság miatt nem 

tudom hasznukat venni. De mégha apám egész könyvtárát idehozatnám 

is Wittenbergbe, akkor sem találnék meg benne minden könyvet, amire 

szükségem van.]113

Rosenkrantz apja Bécsben matrikulált mint Carolus Rosenkrantz ab 

Edenburg Vngarus 1553-ban, majd négy év múlva Wittenbergbe ment tanulni, 
ahol Melanchthonnal személyesen is megismerkedett. Hazajövetele után 

polgármesterré is választották (1569—1571). Fiának mégsem volt már elegendő 

az atyai örökségbe kapott könyv: az azóta eltelt 35 év alatt ugyanaz az 

egyetem sokat változott, tananyag szempontjából is új igények elé állították
a hallgatókat, amelynek azok igyekeztek becsülettel megfelelni. ______ _

A peregrinus diákok könyvgyújtésének legnagyobb érdeme, hogy az 

egyetem és nyomda nélküli Sopront századokon át összekapcsolták Európa ■ 
kulturális vérkeringésével. Többségük hazatérése után városának szolgálatába / 

állt, tanult tudományának megfelelő szakmát, ill. tisztséget választva magának. 
Külföldön szerzett könyvtárát magával hozta Sopronba, s ha módja volt rá, 
itthon is gyarapította. Műveltségi köre azonban többnyire nem terjedt tovább j< 
annak a városnak határán, ahol egyetemre járt, s ez a XVI. század végétől a 

XVII. század közepéig legtöbbször Wittenberget jelentette.

!■:"
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2.1.3. A városi értelmiség irodalmi aktivitása
A

í
A XVII. század irodalmi közönsége túlnyomórészt tudós szerzőkből állt. Úgy 

is fogalmazhatnánk: a könyveket a literátú$oJs'/egymásnak írják, ugyanaz a 

réteg, amelyik gyártja a könyvet, fogyasztja is azt.114 Alberto MARTINO ezt 
az állítást a kiadói katalógusok címeinek vizsgálatával erősíti meg: 1637-ben 

a Németországban kiadott könyveknek még közel 50%-a latin nyelvű, s ez 

nagyjából a század végéig így marad! (Mindeközben Franciországban 1670-ben 

már csak 13,4% a latin könyvek aránya.) Ugyanez a jelenség mutatkozik meg 

abban is, hogy a teológia az egész század folyamán kiugróan magas (mintegy 

44%) a többi műfajhoz képest, ami az egyetemek látogatottságával áll 
összefüggésben.

A fenti axiómára kiváló példa az a Lackner-könyvtárból fennmaradt kötet, 
amelyben egy alig ismert szerző, Apponyi Balázs dedikálta művét „Poéta 

poetae”, vagyis mint költő a költőnek.115 Ezekből a reprezentációs példányok
ból mellesleg nem is lehetett túl sok: Lacknernek nem egy kötetéről tudjuk, 
hány példányban jelent meg, de kiadói díszkötés legfeljebb ha húsz példányra 

került belőlük.116
Sopron esetében azonban a forrásanyag bősége lehetővé teszi a lackneri 

értelemben illiteratus (= egyetemet nem járt) értelmiség irodalmi szokásainak 

izek legismertebb képviselője a kőszegi származású SzekérvizsgálatátTsT
Mátyás, aki egészen fiatalon lett előbb a soproni lutheránus magyar közösség 

tanítója, majd 1615-től prédikátora. (GRÜLL 1991b: 249) Nevével először a 

tübingeni származású Hartlieb György soproni szenátus tagjairól írott 
epigrammáskötetében találkozhatunk. (RMNy 999 = RMK I, 335) Művének 

1610. szeptember 10-én kelt előszavában a poéta laureatus szerző tiszteletére 

írott epigrammák között ott találhatjuk Sármelléki N(agy) Benedek és Kőszegi 
Mátyás Carmen dedicatoria-jít is. E két név együttes előfordulása különös 

figyelmet érdemel: Kőszegi neve mellett ott van ugyanis egy p. S. rövidítés, 
amit minden bizonnyal praeceptor Scholaenak oldhatunk fel. Eszerint 1610-ben 

vagy már elvégezte iskoláit, vagy mint utolsó éves maradt ott volt tanára 

mellett a kőszegi iskolában kisegítőnek. Úgy tűnik, a Poeticában is ügyes



2. VÁROSI IRODALOM - VÁROSI TÁRSADALOM 38

lehetett, ha ilyen fiatalon felvették versét a kötetbe. Bár Nagy Benedek ekkor 

még nem írta meg főművét, a Pazman Peter pironsagk (RMNy 1091 = RMK 

I, 457), neve már ekkor is közismert lehetett a magyar protestánsok előtt. 
Ezért nem lényegtelen mozzanat, hogy tanítványát ő ajánlotta a soproni 
tanácsuraknak az 1612-ben meghirdetett tanítói állásra. Június 12-én kelt 
levelének117 bevezetőjében ugyanazon gondolatokat pendíti meg, mint 
Lackner Kristóf, a Soproni Nemes Tudós Társaság előtt azévben elmondott 
szónoklatában: „Egy város gazdagsága azon múlik, hogy hány bölcs ember és 

megfontolt vezető lakja, nem pedig a falak vastagságán vagy a lakosok 

számán.” Azt is írja továbbá, hogy fülébe jutott: a soproni tanács az itteni
magyar iskolát előmozdítani szándékozik. Ebbéli szándékukat Nagy Benedekff
Róma alapításához tudja csak hasonlítani. Végül figyelmükbe ajánlja Kőszegi 
Szekér Mátyást „úgy műveltségét, mint erkölcsi tisztaságát tekintetve véve” 
(tűm eruditione tűm morum integritate). Kéri továbbá, hogy a soproni 
szenátorok „segítsénelTaz ifjúnak a tudomány gyökereinek megédesítésében”.

ff/1

^7/C

Végül meglehetős magabiztossággal, szinte parancsoló hangon zárja levelét: 
„Legyetek minden erőtökkel azon, hogy csalódnom ne kelljen a rólatok eddig 

kialakult jó véleményemben.” Ezek után persze kétség sem férhetett hozzá, 
hogy a fiatal Kőszegit alkalmazták soproni magyar tanítónak. (GrÜLL 1991b: 
250) „Tisztes kérésüknek nem akarván ellene mondani, sok neves férfiú 

tanácsára eljöttem a gyengécske gyermeki lelkek okítása végett. Ezáltal a már 

majdnem összedúlt magyar iskola ismét visszanyerte korábbi fényét, sőt — 

Nagyságotok kezdeményezésére — általam mintegy új csapáson haladt. Ez az 

oktatás úgy nekem, mint uraságtoknak utat fektet a boldogsághoz és a 

mennyei élethez. Az iskola állapota ugyanis minden ember szeme előtt van, 
s a növendékek szelleme — amint mondják — a vastag porból felemeltetik, 
amit tudásom szűkös táplálékával, Uraságtok hírnevének gyarapítására, Isten 

segítségével jobban véghezvinni ígérek.” így kezdődik Kőszegi Szekér Mátyás 

első fennmaradt levele, meléyet feltehetőleg hivatalba lépésének évében írt a 

soproni tanács tagjainak.118 A „meglehetősen méltatlan magyar rector”-ként 

(rector Hungarus satis indignus) aláírt levél nem éppen szerény stílusban 

íródott. Kőszegi nagyon is tisztában lehetett pártfogóinak hatalmával — akik
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között ekkor már Nádasdy Pált is ott sejthetjük — és persze saját tehetségével. 
Csak egyetlen dologgal nem volt sem akkor, sem később megelégedve: a rossz 

munkakörülményekkel és az alacsony fizetéssel. Bevételeit nem utolsó sorban 

az is jócskán csökkentette, hogy tanítványai — mint írta — kevesen voltak, 
s azok is szemmel láthatóan nyomorogtak.

A tanító Kőszegi Szekér a város vezetőit jellegzetes módon igyekszik 

megnyerni magának: kinyomtat egy Lacknernek dedikált epigrammáskötetet, 
ami valójában valamennyi városatyának szól, akik „az tisztesseghes tudoman- 

nak mely vasath magokra föl tettek, úgy annyira, hogy immár sok fö 

helieketh fölliül múl ... ez Varos”.119 A kötet tartalmát illetően csak annyi 
derül ki a levélből, hogy Lackneren kívül még öt tanácsost verselt meg, vagyis 

a tituluson kívül még hat — minden valószínűség szerint latinul írt — epigram
mát tartalmazhatott a kötet, amelyből egy-egy példányt küldött minden 

tanácsosnak (Lacknernek nyolcat), a többi példányt pedig pártfogásukba 

ajánlotta (reliqua exemplaria quaerant sibi patronos). Levelének zárósora is igen 

fontos: „Ez után nauib (= nagyobb) dologban akarok Urasagtoknak szolgálni, 
hogi más Emberekis ehez kepest föl sörkenven Urasagtokat illien Epigram
mákkal salutalliak.”

Az epigrammáskötet — úgy tűnik — nem hozott sikert. 1614-ben újabb 

fizetésemelésért folyamodik. Kérelme elveszett, csakúgy mint a tanács arra 

adott válasza. Ránk csak Kőszegi Szekér viszontválasza maradt, amiben 

valamivel több búzát és bort kér magának, hogy a városban tudjon marad- 
Levelének utóiratában ezt olvassuk: „(A fizetésemelés kérésére) egy 

felső-németországi lelkész árverésre kerülő könyvtára is ösztönöz engem, amit 
Nagyságos és Tekintetes Nádasdy Pál uram segítségével meg is akarok 
vásárolni, nagylelkű és bőkezű Uraságotok támogatásával.” íme a captatio 

benevolentiae egy újabb formája: a bibliofil szenátorokat azzal akarja 

lekenyerezni, hogy ő is könyvgyűjtőnek mutatja magát. Egy évvel később is

: nom.

ezt ismétli: „Bármennyi emelést is kapok, azt könyvekre és a hideg beállta 

miatt egy felsőkabátra fogom költeni, nem pedig szórakozásra”.121
Kőszegi Szekér Mátyás sorsa valóban nem lehetett könnyű a városban. 

Egyedül érzi magát, fizetéséből épp’ hogy éhen nem hal. Csak az tartja vissza
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.ya távozástól — hívták már máshová is —, hogy bízik a tanácsurak nagylelkűsé- , 

gében, és mert „inkább akar a tudósokkal félelemben, mint a tudatlanokkal / 

örömben lakozni” (malo cum doctis timore, quam indoctis gaudio habitare). De { 

ereje egy nagyobb szabású munkára is futja még: összeír egy emblémáskötetet v 

(!), amit e szavakkal ajánl a tanács figyelmébe: J,

Demosthenes Graecarum literarum inquisitor, et Rhetor celeberrimus, non 

parum sapientiae etiam Carminibus inesse, verum etiam divini Poetae 

plerique autumarunt. Quod ego quoque, licet carminum rudern habeam 

Minervám, aliquam Prudentiam in hoc studio Poetices latere haud 

ignoranter offero: Emblemata vero quadratis figuris, et coloribus insigniri, 
praesertim apud Hispanos ut historici traduntur, solent, sed Cicero etiam 

arte et nodose compositas orationes, et sententias eo Nomine titulat, cui ego 

assentiri videor quod Vestris Clarissimis et Prudentissimis Dominationibus 

haec emblemata mea ex veteribus scriptis composita, rejecta figurarum 

adjectione, commendaverim, ea en etsi non magni sicut ponderis, tarnen 

exercitationem Nostram maximé jnventurum. [Démoszthenészről, a görög 
irodalom ítészéről ésja híres szónokról többen azt tartják, hogy nem 

kevés bölcsesség van a verseiben, mitöbb, isteni költő. így vélem én is, 
s bár verseim Minervája még bárdolatlan, némi költői mesterségbeli tudás 

birtokában mégis hadd ajánljam fel őket. A történettudósok szerint 
különösen a spanyolok szokták emblémáikat négyszögletes, színes 

ábrákkal díszíteni, de Cicero a művészi bonyolultsággal megalkotott 
szónoklatokat és bölcsmondásokat is e névvel illeti — amivel én is 

egyetértek, minthogy ezeket az emblémákat a régiek írásaiból összeszede
getve, noha elvetve a képek hozzátételét, ajánlottam föl Nagyságos és 

Bölcs Uraságtoknak, nem mintha azok olyan súlyos gondolatokat 
tartalmaznának, hanem többnyire ifjúkori gondolataimat.]122

r

A „történettudósokra” való hivatkozás nem tudni kit takar, lehet, hogy 

nem több puszta blöffnél. Az emblematika atyamestere, Andrea ALCIATI 
mindenesetre kikel az embléma = sententia azonosítás ellen.123 A legismer-

\
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tebb spanyol emblematikusok Juan de Boria, Diego de Saavedra és Antonio 

Guevara voltak, akik közül az utóbbinak művei soproni magánkönyvtárakban 

is fel-feltünedeznek. Olvasta-e ezeket Kőszegi Szekér? Aligha valószínű. 
Emblémás- pontosabban szentenciáskötete „régi írók” (valószínűleg antik 

auktorok) műveiből összeszedegetett mondásokat tartalmazott, ráadásul a 

képek is hiányoztak belőle. Lacknernek nyilván nem sok kedve lehetett 
jhhoZy-hogy..az igénytelen tartalmú és kivitelű kéziratot megjelentesse.

Ha irodalmi téren henm js ért el sikereket a magyar prédikátor, 1623-ban 

végül beválasztották a Irterátuscéh tagjai közé, annak ellenére, hogy a 

szabályzat elvileg nem tette lehetővé az egyetemet nem végzett „sub- 
literátusok” belépését. (GRÜLL 1993) Tizennyolc évi küzdelem és nyomorúság 

után Kőszegi Szekér Mátyás végleg elhagyta Sopront és a győri felkelő 

sereghez szegődött tábori lelkésznek. (GRÜLL 1991b: 254)

2.1.4. A tanács mint irodalmár, mecénás és olvasó

Hartlieb György kőszegi prédikátor, poéta laureatus, 1610-ben kis kötetet 
jelentetett meg, amelyben a soproni tanács tagjainak, összesen 18 főnek nevére 

írott anagrammák szerepelnek.124 Könyve nem túl nagy irodalmi telje
sítmény, de a város vezető értelmiségről kiváló képet nyújt. Szentbertalanyi 
Menyhért nyelvismeretét csak dicsérni lehet: magyar, német, latin és horvát 
nyelven is beszélt (linguarumque pia cognitione vales). Lackner városbíróval 
kapcsolatban kiemeli itáliai tanulmányait és ottani jogi olvasmányait: Baldust 
és Bartolust (Iliié iuridicis iuvat/ impallescere chartis / seu Balde ample tuis: 
Bartoie sive tuisf Bucher Jánosnak nevével (Buch = könyv) alkot szójátékot, 
aki gyermekkorától nagy szorgalommal olvasott mindent:

Quicquid Philosophi veteres, quaecunque Poetae 

Quicquid honorato Tullius ore dedit. 
Quicquid Aristoteles docuit, qui maximus olim 

In duó diuisit quicquid in őrbe fűit. 
Quicquid Socratici, quondam docuere, libelli:
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Quicquid habet radijs, Astronomia, suis. 
Et si sunt alij quos extulit alma vetustas: 

Hős omnes studijs noscere сига fűit.

(amit a régi filozófusok, amit a költők, / amit a tisztelt beszédű Cicero adott. 
/ Amit Arisztotelész tanított, aki a legnagyobb (filozófusként) egykor / két 
részre osztott mindent, ami a földön volt. / Amit a szókratészi könyvek 

egykor tanítottak: / amit körzőivel a csillagászat leír. / S ha vannak mások, 
akiket a termékeny ókor nevelt fel: / azokat tanulva megismerni mindre 

gondja volt.) Bucher előbb Tübingenben tanult, ahol a „szónokok fényét”, 
Frischlint is hallgatta, majd Heidelbergben és Strassburgban járt egyetemre; 
Faut Márkot szintén már gyermekkorától fogva a Múzsák hívének mondja, 
s beszél arról, hogy verseket írogat különféle mértékekben, majd biztatja, 
hogy legyen továbbra is a „szent poéták” követője és hátralevő éveiben 

duplázza meg énekeinek számát:

Te calamos inflare leues, te dicere versus, 
Dicere Pierides te docuere sacrae:

Facundus doctusque venis, seu lege metrorum.

(Könnyen jön toliadra az ihlet, s verseket írsz, / verset írni a szent múzsák 

tanítottak, / még a verstani törvényekben is jártasán s tudósán jössz.) A szász 

születésű Dörnfeld Joachim kiváló líceumokban, majd Wittenbergben tanult, 
a zene, költészet és a asztronómia érdekelte; Rosenkrantz Mihály szintén 

Wittenbergben lett jeles szónokká, ahol filozófiát és asztronómiát is tanult 
(Quicquid Philosophi quondam docuere priores: / Quicquid et Astronomi 
proposuere tenes); a francia származású Dobner Sebestyén jogi műveltségével 
tűnt ki; Steiner Jakab is a múzsák tisztelője volt (Ut se Steinerus Musarum 

raptus amore, / In studijs, recreat non sine fruge, suis); végül Artner Erhardról 
említi, hogy ő is Tübingenben tanult. A tizenkét belső tanácsos közül 1610- 
ben tehát legalább nyolc külföldi egyetemet végzett, az irodalommal és a 

tudományokkal is valamilyen szinten foglalkozó személy volt!
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Ez némiképpen választ ad arra is, hogy az előbb tárgyalt Kőszegi Szekér 
Mátyás miért éppen „irodalmi vonalon” akar betörni a város kulturális
politikai közéletébe. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ennek a 

közéletnek az irányítása egy zárt, szűk elitcsoport kezében volt, akik nem 

nagyon figyeltek oda a tehetségnevelés kérdésére, és inkább a „felsőbb 

kapcsolatok” kiépítésére igyekeztek. Kőszegi sem vagyonnal, sem ranggal, sem 

— úgy tűnik — elég jelentős tehetséggel nem rendelkezett ahhoz, hogy ebbe 

az elitrétegbe bejusson, így végül kénytelen volt elhagyni Sopront.

2.2. A VÁROS OLVASÁSSZOCIOLÓGIÁJA

A számítógépek korszakában a történészek figyelme érthetően a tömeges 

források feldolgozása felé fordult, amelyek közül egyik legsokatígérőbbnek a 

levéltárakban ezerszámra előforduló inventáriumok tűntek.125 Ezekben a 

dokumentumokban százával fordulnak elő könyvhagyatékok összeírásai 
(Bücherverzeichnße), amelyek az olvasmánytörténet elsődleges forrását 
szolgáltatják.126. Anélkül, hogy az utóbbi évtizedben szinte áttekinthe
tetlenné vált szakirodalmat akár csak röviden is megpróbálnám összefoglalni, 
inkább bizonyos trendeket emelek ki a kutatásból. A legfontosabb munkák 

egy bizonyos terület, vagy nagyváros komplex olvasmány- és kultúrtörténeti 
elemzéseit nyújtják, pl. Firenze (1413—1608) (ВЕС 1984); Párizs (XVI—XVII. 
sz.) (MARTÉN 1969); Amiens (1503—1576) (Labarre 1971); Strasbourg 

(1480—1599) (CHRISMAN 1982); Barcelona (1474—1553) és Lorca (XVII. s^)- 
(MÁRMON-Balaglier 1955; DÍAZ 1986) esetében. Vannak azután kisebb 

összefoglalások különféle európai települések könyvkultúrájáról, mint pl. 
Prága (PESER 1980); Drezda (ALSCHNER 1983a); Aschaffenburg (FISCHER 

1985); Braunschweig és Kitzingen (WEYRAUCH 1985); Leiden (BANGS 1982); 
Metz (BENEDICT 1985); Krems és Wels (PAULHART 1961); Santiago de 

Compostela (GONZALEZ 1982) stb. városait illetően. Magyarországon is 

születtek már hasonló jellegű vállalkozások, mindenekelőtt Erdélyről 
(DANKANITS 1974), és a felvidéki bányavárosokról (ÖlÓAJ 1993), de Kassáról
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(KASSA 1990), Lőcséről (MAGYARORSZÁGI MAGÁNKÖNYVTÁRAK 1992) és a 

nyugat-dunántúli városokból (LESESTOFFE 1996) is megjelentették már a 

hagyatéki leltárak könyves jegyzékeit. A leltárak feldolgozásában azonban 

nemcsak a területi módszer érvényesül. Vizsgálhatjuk pl. egy-egy társadalmi 
réteg, foglalkozás vagy tisztségek olvasási szokásait, és természetesen egy-egy 

könyv, szerző vagy műfaj elterjedtségét is.
Sopron nagyszámú, hagyatéki leltárakban előforduló könyvjegyzéke két 

nagy forrássorozatból (Inventaria és Protocolla Currentalia) került elő. 
(FARKAS 1992: 105) E két jegyzőkönyvsorozat párhuzamosan fut 1650-ig, 
azután csak a Protocollumók élnek tovább. Ezekbe a jegyzőkönyvekbe az 

elhunyt vagy végrendelkező polgárok javainak részletes inventáriumát 
jegyeztette be a tanács. Nem ritkán a belső tanács intézkedett arról, hogy a 

katalógus nélküllálló könyvtárakat össze kell írni, pl. Grueber Dániel 1655-ös 

hagyatéka esetében. (LESESTOFFE 1994: nr. 295) A leltárak felvétele többé- 

kevésbé azonos módon történt. Az inventáriumokat a helyszínen készítették 

el a városbíró megbízott hivatalnokai. A személyi adatok felsorolása után 

elsőként az ingatlan és földtulajdon összeírását találjuk. Ezt követi az 

elhunytak házának, ezen belül lakásának, illetve a lakásban található 

ingóságoknak felsorolása. Terjedelemben ez a leltár legnagyobb része, hiszen 

a pincétől a padlásig minden ingóság ide került. Ezt követte a lábasjószágok, 
majd a gabona és a bor felvétele. A leltárak zárórésze az elhunyt adósainak és 

adósságainak felsorolása, olykor e részben találjuk a család okleveleinek 

gyűjteményét is. Az eddig elmondottakból is következik, hogy nagyon sok 

és fontos dologra találunk adatokat a leltárakban: a polgárság vagyoni és 

társadalmi rétegződésének felmérésére éppúgy szolgálnak adatokkal, mint az 

ezzel összefüggő tárgyi kultúra emlékeire vonatkozóan.127
A könyvek inventáriumának felvételével kapcsolatban azonban azt is meg 

kell jegyeznünk, hogy az nagymértékben függött a feljegyzést végző két 
tanácstag érdeklődésétől és szorgalmától. Ezért is lehetséges az, hogy a több 

mint 600 hagyatéki leltárnak csak a felénél találkozunk olyan feljegyzéssel, 
amelyben legalább egy könyv címére vagy témájára utalnak. A többi esetben 

vagy a könyvek puszta számát közlik, vagy csak a nagyságára (itt is leginkább
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a folio kiadásokra) utalnak. Ennek a legkirívóbb példája Christoph Steidlmaier 
könyvtárának esete, akinek 690 kötetét csak nagyság szerint vették szám
ba.128 A könyvek összeírásának gyakorlata (az összeírok személyével) szinte 

évente változott, bizonyos években még a 4-5 kötetes hagyatékokat is 

részletesen felvették.
Az összeírok elsősorban a könyv értékét befolyásoló jellemzőket vették 

számba: a nagyságot és az esetleges díszes kötést, ritkábban az illusztrációkat, 
míg a könyvek tartalma ebből a szempontból másodlagos volt a számukra. A 

kiadás helyére és évszámára a legritkább esetben utalnak a jegyzékekben, sőt 
ahol a könyvek régiségét hangsúlyozzák (gar alt; alte bücher), ott inkább ezek 

értékét csökkentik vele. A jegyzékekben többször előfordul az „egy láda régi 
könyv”, vagy az „egy polc tele könyvekkel” megjelölés, amit feldolgozá
sunkban természetesen semmilyen szempontból nem tudtunk figyelembe 
venni. A könyvek tartalmTf^ldoigozashararraTrfigyelemmel kellett lennünk,

hogy azoknak címét a lejegyzéskor az egyik összeíró a másiknak diktálta. 
Ebből persze sok félreértés és elírás támadt, amiket sok esetben igen nehezen, 
vagy egyáltalán nem sikerült kibogoznunk.

A hagyatéki leltárak rögzítése csak 1616-tól kezdve válik rendszeressé: 
előtte ugyanis csak a papok (és egy-két értelmiségi) könyvtáról van informá
ciónk, legtöbbször végrendeleteik, vagy szórványos könyvjegyzékek adatai 
alapján. A XVI. századból csak tizenhét, többségében egyházi vonatkozású 

könyvtár anyagát ismerjük. A jegyzékek tömegesen csak az 1640 és 1670 közti 
három évtizedből maradtak fenn, aminek (egyik) magyarázatát nyilván az 

evangélikus egyházvezetés buzgó könyvtárszervező munkájában kereshetjük. 
Igen sok leltárral találkozhatunk még az 1655-56 és 1679-es években is, mikor 

pestisjárványok tizedelték a lakosságot. Ugyanakkor az 1644-45-ös évek, 
amikor a pestis a lakosság egyharmadát elpusztította, nem mutatnak kiugró 

értékeket.129
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2.2.1. Kik olvasnak?

Az 1620-as évektől kezdve a legkülönbözőbb foglalkozású és társadalmi állású 

soproni polgároknak, és kisebb számban ún. „lakóknak” (zsellér, inquilinus, 
Inwohner) hagyatékát írták össze. Annak a megállapításához, hogy a 

könyvtulajdonosok köre mennyiben tért el a város lakosságának átlagos 

szociális összetételétől, szükséges, hogy kissé részletesebben is megvizsgáljuk 

őket.
Bár a Sopronban elhunyt férfiak és nők száma minden bizonnyal nem 

sokban tért el egymástól, a könyvtulajdonosok között nem egyenlő arányban 

van a két nem képviselve. A 629 hagyatékból 88 (13,9%) egyszerre elhunyt 
házaspároktól származik, akik többnyire betegségben haltak meg együtt. Az 

ilyen esetek ezért a járványok éveire koncentrálódnak.
Az egyetlen személy hagyatékát feltüntető leltárak esetében csaknem 

kétszer annyi férfi fordul elő, mint ahány nő (352:189).130 Ez azt jelenti, 
hogy bár a könyvek birtoklása általában a férfiakra volt jellemző, a nők sem 

rekedtek kívül az olvasók körén. Hozzá kell tennünk azonban, hogy míg a 

könyvtulajdonos férfiak döntő többsége (300 eset = 85%) házas emberként 
halt meg, a nők csaknem fele (91 eset = 48%) özvegy volt, az ő könyvtáruk 

tehát sokszor inkább volt férjük (férjeik) olvasási szokásait tükrözi.131
Családi állapot szerint összesítve (ezt 602 esetben tudtuk megállapítani) a 

házasok túlsúlyát figyelhetjük meg (485 eset = 80,6%). Az özvegyek, mint 
láttuk, elsősorban nők, 16,9%-ot képviselnek (102 eset), az egyedülállók száma 

elenyésző volt (15 eset = 2,5%). Ez megfelel a városon belüli összképnek, és 

általában a későközépkori-koraújkori városi társadalom házasodási stratégiájá
nak, amely főleg anyagi, ill. szakmai érdekek alapján a megözvegyült 
házasfelek gyors újraházasodását szorgalmazta, akár jelentős korkülönbségek
kel is.132 Ez a tény óvatosságra int a könyvek számának összesítésekor is: 
ugyanaz a könyv egy évszázadon belül többször is felbukkanhat az előző 

tulajdonos özvegye új házastársának, előző házasságaiból származó gyermekei
nek stb. kezén. Sajnos az összeírások fent részletezett hiányosságai miatt a
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könyvek ilyesfajta tulajdonosváltozásait csak ritkán tudjuk a valóságban 

nyomon követni.
A leltárak bevezetői, a polgárkönyvi bejegyzések, anyakönyvek, ill. egyéb 

családtörténeti kutatások alapján a soproni könyvtulajdonosok jelentős részét 
foglalkozás és társadalmi állás alapján is jellemezni tudjuk. Ez jelentősen 

hozzájárul ahhoz, hogy a könyvlistákat ne csak olvasmánytörténeti, hanem 

olvasásszociológiai szempontból is értékelni lehessen. Mint már fentebb 

utaltunk rá, a hagyatékok döntő többsége polgároktól, ill. azok feleségeitől 
származik. Teljes bizonyossággal ez az esetek majdnem 90%-ánál állapítható 

meg, míg az illető „lakó” mivoltát csak 6 esetben hangsúlyozzák. A könyvtu
lajdonos polgárok mintegy 15%-a vett részt a város vezetésében külső v. belső 

tanácsosként, bíróként, polgármesterként, vagy városkapitányként. A 

könyvekhez való viszonyukat azonban nem annyira tisztségük, mint 
foglalkozásuk határozta meg, ezért a továbbiakban ezzel foglalkozunk 

részletesebben. A foglalkozást mindössze 55 személynél nem tudtuk 

megállapítani. A fennmaradó 574 könyvtártulajdonos a következőképpen 

oszlik meg foglalkozási ágak szerint:

If
iparos és szolgáltató: 282 fő = 49,1%
szőlőműves (gazdapolgár): 127 fő = 22,2%
értelmiségi: 60 fő = 10,4%
kereskedő: 43 fő = 7,5%
nemes: 38 fő = 6,5%
pap (lelkész): 24 fő = 4,2%

:\

Hogyan viszonyulnak ezek az arányszámok a városi átlaghoz? Pontos 

választ nehéz adni, mert az igen bőséges levéltári forrásanyag ellenére (vagy 

talán éppen azért) Sopron vizsgált korszakáról átfogó társadalomtörténeti 
elemzés még nem készült. A legnagyobb haszonnal GRANASZTÓI György 

demográfiai tanulmányát forgathatjuk, aki három adójegyzék alapján azt 

állapította meg, hogy „az adófizető lakosság termelési—foglalkozási tagozódása 

lényegében nem változott a XV. század közepe és a XVII. század vége
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között”.133 Ez a tény — amely a város gazdasága szempontjából regressziót 
jelentett — indokolja, hogy nem az újkorból visszavetített, hanem a középkori 
helyzetből kiinduló adatokat vegyük alapul.

A szőlőbirtokos polgárok, akik a középkorban a soproni polgárság zömét 
tették ki134 mindenképpen jelentőségükön alul vannak a könyvtulajdonosok 

közt képviselve. Ehhez részben az is hozzájárul, hogy a polgárkönyvek ezt a 

foglalkozást csak ritkán tüntetik fel, inkább az ettől eltérő, kevésbé „termé
szetes” foglalkozásokat emelik ki.

A kézművesek ill. a különböző szolgáltatásokat végzők (akik az iparosság, 
a kereskedés és az értelmiség határterületén álló foglalkozásokat űztek, pl. 
vámos, fürdős, felcser, vendéglős) a könyvtulajdonosok körének csaknem felét 
teszik ki. Ez a réteg a későközépkorban a város összlakosságának 20-25%-át, 
alkotta,135 így bizonyára nem tévedünk, ha a XVII. században a könyvtulaj
donosok közti részesedésüket városbéli arányszámuknál magasabbnak tartjuk.

A kézművesség természetesen szakmák szerint erősen differenciálódott, a 

minket érdeklő jegyzékekben összesen 57 mesterség képviselőivel (mesterek
kel, feleségeikkel ill. segédeikkel) találkozunk. Az első helyen a mészárosok 

állnak (25), akik vagyonosságukat és társadalmi kapcsolataikat tekintve már 

a középkorban is kiemelkedtek a többi iparosok közül.136 Utánuk gyakori
sági sorrendben a szabók (20), a pékek (17), a kádárok (15), a vargák (13), a 

posztónyírók (10), a patkolókovácsok (9), az asztalosok (9) és a kalaposok (8) 
következnek. Ezek a mesterségek a város lakosságának ellátása szempontjából 
is a legfontosabbak voltak,137 a XVI—XVII. század folyamán társadalmi 
elismertségük is növekedett, amelyiknek addig nem volt, a XVI. század 

második felében céhszervezete is alakult (pék, kádár, patkolókovács, 
kalapos).138 A többi mesterség is nagyjából a városban betöltött szerepének 

megfelelően van képviselve, ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 

különböző iparágak képviselőinek életében a könyveknek, az olvasásnak 

nagyon hasonló szerepe lehetett.
A kereskedők — ha elfogadjuk Házi Jenő összesítését — a város lakossá

gának 4,17%-át alkották, míg a könyvtulajdonosok között majdnem kétszer 

olyan gyakran fordulnak elő (8%). Ez legtöbbjük jó anyagi helyzete mellett
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a foglalkozásukból eredő mobilitásukkal, szélesebb látó- és érdeklődési 
körükkel magyarázható. Három családból származó öt személy vaskereskedő 

volt; néhányan a kereskedés mellett mesterséget is űztek (kalapos, könyvkötő, 
varga), hárman nemesi címmel is rendelkeztek.

Az értelmiség, amelynek tagjai a könyvekkel „hivatalból”, mint munkaesz
közzel is kapcsolatba kerültek, korántsem alkotott homogén csoportot. 
Tanárok, orvosok, patikusok, ügyvédek mellett azok az általában jogot
végzett polgárok sorolhatók ide, akik a mai hivatásos politikusok, közéleti 
személyiségek elődeinek inthetők. A XVII. század literátusainak nagy 
része Németországban i/jogi műveltséggel rendelkezett (Moscherosch, Opitz,

Neumark, Aegidius Аюегщлге).139 Ugyanez elmondható a soproni literátus- 
rétegről is, kiegészítve azzal, hogy rajtuk kívül még a teológusok és orvosok 

játszottak döntő szerepet az irodalmi műveltség közvetítésében. Magasabb 

iskolai végzettségük mellett éppen az írott kultúrához való viszonyuk 

hasonlósága kötötte össze őket, és szinte természetes, hogy a könyvtulaj
donosok közt városbeli arányuknál nagyobb számban fordulnak elő. Olvasási 
szokásaik kialakításában tanulmányaiknak, peregrinációjuknak volt a 

legfontosabb szerepe, és mint a fentiekben is láttuk, könyveik nagy részét is 

ekkor szerezték be. [Ld. a 2.1.2. fejezetet.]
A papok az értelmiség különálló csoportját alkotják. Kis számuk részben 

a világiakétól eltérő jogi helyzetükkel, részben azonban az értelmiség növekvő 

laicizálódásával magyarázható. Ha a listákban szereplő könyvtulajdonosok 

életútját egymás mellé állítanánk, Sopron XVI—XVII. századi egyháztörté
netének keresztmetszetét kapnánk meg a katolicizmus utóvédharcaitól az 

evangélikus vallás uralkodóvá válásán keresztül az ellenreformáció kezdődő 

térnyeréséig. Könyvtáraik értékelését megnehezíti, hogy — főleg a katolikusok 

esetében — magán- és „hivatali” (javadalmi) könyvtáruk nem különíthető el 
egyértelműen.

A nemesek részben a török veszély elől költöztek be a város falai közé, 
mint pl. a Polányi család, vagy Bakonyi Pál kalapos Pápáról; részben a város 

polgáraiként kaptak érdemeik elismeréséül kiváltságlevelet az uralkodótól, pl. 
Fauth Jeromos 1625-ben, vagy Matthias Herzog tímár 1635-ben. Külön
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csoportot alkotnak azok is, akik osztrák nemesi családok tagjaiként, főleg a 

vallási üldöztetések elől költöztek Sopronba, pl. Elisabeth von Geissruck, 
Constantia von Landau stb. Ezek a különböző előéletű és társadalmi hátterű 

személyek igen eltérő nagyságú és összetételű könyvtárakat, különféle olvasási 
szokásokat hozhattak magukkal. Mivel a polgárjogot nem mindig állt 
érdekükben megszerezni, a városi forrásanyagban sem követhetők sokszor 

nyomon. Elképzelhető, hogy az ismeretlen foglalkozású ill. társadalmi állású 

könyvtulajdonosok között is vannak további nemesek.
A foglalkozások egybevetésével kapott képet tovább árnyalja, ha azt is 

figyelembe vesszük, hogy az egyes foglalkozások képviselőinek hány kötetből 
állt a könyvtára.

A legtöbb könyvtulajdonost magában foglaló kézművesség tagjai, valamint 
a szolgáltatók ill. feleségeik zömmel 1—50 közötti könyvvel rendelkeztek, 
ezen belül is a 25 kötet alatti értékek a jellemzőek. (FARKAS 1992: 109) Az 

egyetlen, 200 feletti könyvet birtokló kézműves Andre Löffel könyvkötő és 

-kereskedő volt, akinek raktárkészlete 2467 példányból állt.
Szinte ugyanezt mondhatjuk el a gazdapolgárokról is, azzal a különbséggel, 

hogy náluk már 40-nél több kötetes könyvtárral is csak elvétve találkozunk, 
míg a legtöbben 15-nél kevesebb könyvvel rendelkeztek. A kereskedők 

körében a legjellemzőbb a 11—20 kötetes könyvtár volt, de 2-3 személlyel az 

ennél magasabb kategóriákban is képviselve vannak. A nemesség, mint már 

említettük, igen heterogén csoport volt, ennek megfelelően mindenféle 

nagyságrendű könyvállománnyal találkozunk körükben. Emellett minden
képpen említésre méltó, hogy az értelmiség után a legtöbb közepes (50 db 

feletti) könyvtár nemesi kézben volt, és ez a könyvtulajdonos nemesség 

kereken egyharmadát érintette. Az értelmiség és a papság esetében sajátos 

polarizációt figyelhetünk meg: körükben a közepes nagyságú (20—50 kötetes) 

könyvtárak vannak a legritkábban képviselve. Az ennél kisebb mennyisé
geknél néhány esetben (XVI. századi papok, értelmiségi özvegyek) bizonyára 

csak töredék-könyvtárakat vettek lajstromba. Ezzel szemben az értelmiség 

felének 50-nél több kötetből állt a könyvtára, róluk valóban el lehet mondani, 
hogy az olvasás mindennapjaik részévé vált. (FARKAS 1992: 110) 140
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Anélkül, hogy a részletes, témakörök szerinti elemzésnek elébe vágnánk, 
annyit mindenképpen megállapíthatunk, hogy a különböző nagyságú 

könyvtárak (és ezzel együtt tulajdonosaik igénye) között nemcsak mennyiségi, 
de minőségi különbség is volt. A 10-nél kevesebb kötetet számláló könyvtá
rakban egy, általában német nyelvű Biblia mellett ima- és énekeskönyvek 

valamint hitbuzgalmi munkák szerepeltek leginkább. Ezt egészíthették ki a 

tulajdonos foglalkozásához kapcsolódó „világi” témájú könyvek, pl. patkoló
kovácsoknál egy-egy, lovak orvoslásával kapcsolatos munka, borbélyoknál 
seborvoslási kézikönyvek stb. A közepes nagyságú könyvtárakban már a 

tulajdonos foglalkozásától függetlenül helyet kaptak közkeletű orvosi, 
történelmi munkák, kalendáriumok, szótárak, köztük néhány latin nyelvű 

könyv is. Az igényesebb, filológiai, szépirodalmi és tudományos munkák 

azonban szinte kizárólag a legjelentősebb, zömmel nemesi és értelmiségi 
könyvtárakban voltak megtalálhatók.

A tulajdonosokról írott áttekintésünk összefoglalásaként megállapíthatjuk, 
hogy а ХУП. században a nyomtatott könyv a polgárság egyetlen rétege 

számára sem volt már elérhetetlen luxustárgy, és erre a korszakra az 

olvasóközönség „elvilágiasodása”, ezzel együtt erőteljes kibővülése már 

befejezett ténnyé vált. Nem mondható el ugyanez minden réteg olvasmá
nyáról. A gazdapolgárok, és a meglepően nagy számban szereplő kézművesek 

ugyanis, akik zömmel kisebb magán-könyvtárral rendelkeztek, elsősorban 

vallási témájú könyveket olvastak. Ezzel szemben a „világi” könyvekkel is 

kibővült nagyobb könyvtárakat főleg azoknak a rétegeknek a kezében 

találjuk, akiknek szellemi elődeik már 150-200 évvel korábban is kapcsolatban 

álltak az írott és nyomtatott könyvekkel.

2.2.2. Mit olvasnak?

A hagyatéki leltárak feldolgozása során egyik legfontosabb szempont a 

könyvek műfaji megoszlásának vizsgálata volt. Ennek során a következő 

műfaji sorrendet sikerült megállapítani:
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1. teológia 4593 = 49,8% (evangélikus 2902; katolikus 185; bibliakiadások 

574; imakönyvek 122; énekeskönyvek 101; katekizmusok 130; egy
háztörténet 11; középkori teológia 129; egyházatyák 26; posztilláskötetek 

313)
2. irodalom 1685 = 18,2% (próza 397; verses művek 298; drámai művek 

20; klasszikus (görög és római) szerzők 506; emblematikus művek 20; 
grammatika 187; rétorika 159; szótárak 96)
3. történelem 799 = 8,6% (történelem 611; politika 152; hadtudományok
36)
4. jog 520 = 5,6% (jogtudomány 483; formuláskönyvek 37)
5. orvoslás 366 = 3,9%
6. filozófia 295 = 3,2%

7. földrajz 201 = 2,1% (geográfia, útirajzok 172; asztronómia 21; mezőgaz
daság 8)
8. egyéb 8,6%

A fenti számokat arányokban kivetítve összehasonlíthatjuk a felvidéki 
bányavárosok adataival. A vallásos irodalom számaránya Selmecbányán a 
XVII. században átlagosan 43,3% volt ((SlÖAJ 1993: 70). Ez az arány Sopron

ban (a néhány XVI. századi papi könyvtárat is beleszámolva) 49,8%, vagyis 

nem mutat számottevő eltérést. A következőkben a nem vallásos jellegű 

„szekuláris” irodalom témakörök szerinti megoszlását mutatjuk be, Viliam 
ÖlÍAJ kategorizálását alapul véve:

1 2 3 4 5 6 7

Sopron 23,4 29,1 12,1 2,811,6 6,914,1

Beszterce 19,3 19,1 10,2 13,9 11,7 1Д24,7

Selmecbánya 19,4 25,4 2,312,8 8,916,0 15,2

1 történelmi, politikai, földrajzi irodalom / 2 antik szerzők és modern szépirodalom / 3 jog / 4 nyelvészeti és pedagógiai munkák 
/ 5 természettudományok és orvoslás / 6 filozófia / 7 egyéb
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A táblázat adataiból világosan kiderül, hogy a soproni olvasóközönség talán 

az átlagosnál is jobban érdeklődött az irodalmi és a történelmi-politikai művek 

iránt. Meglehetősen gyéren érdeklődött viszont a nyelvészet és pedagóga, 
valamint a természettudományok és a filozófia iránt. Sopron németajkú 

polgárainak pragmatikus gondolkodásmódja megmutatkozik a történelem és 

a politika iránti viszonylag nagy érdeklődésben, de abban is, amilyen 

buzgalommal fordultak az irodalom talán legpregnánsabban „tanító” jellegű 

műfajához, a manierizmusban oly népszerű emblematikához. Nem szabad 

azonban elfelejteni, hogy ennek hatása is csak a polgárság legműveltebb 

rétegeire terjedt ki, a többiek — amint azt Lackner is panaszolta — nemhogy 

nem értették meg a városvezetők magasztos célkitűzéseit, de még rosszra is 

magyarázták azt. [Ld. az 1.1.1.2. fejezetet.]
Ugyancsak itt kell megemlítenünk azt a szomorú tényt, hogy Sopronban 

a XVI—XVII. században egyetlen nyomda sem működött, amely szintén nem 

tünteti fel túl jó fényben a város irodalmi közéletét. Sopron vezetőinek 

viszonylagos hírneve és elismertsége — úgy gondolom — elsősorban annak a 

kiváló politikának volt köszönhető, amellyel mindvégig védelmezni akarták 

a város vallási és gazdasági függetlenségét. Ezek a vezetők, beleértve a kiváló 

irodalmár Lacknert is, a kulturális élet támogatásában szigorúan pragmatikus 

szempontokat érvényesítettek: fő céljuk a polgárság erkölcsnemesítése volt, 
ami által a város egyenletes és szilárd fejlődésének belső feltételeit próbálták 

megteremteni. Törekvésük nem volt sikertelen: a Bibliák és a vallásos 

kegyességi munkák polgári magánkönyvtárakban előforduló hatalmas aránya 

legalábbis erre enged következtetni. Más kérdés persze, hogy mindebből mit 
olvastak el, s megint más, hogy az olvasottak hogyan valósultak meg a 

mindennapi életükben.

2.2.2.1. Bibliák

A múlt század kétségkívül legnagyobb hatású német történésze, Leopold 

RANKE fogalmazta meg először azt az állítást, hogy „a reformáció a nép 

kezébe adta a Bibliát és arra törekedett, hogy a népet annak olvasására képessé
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tegye” (RANKE 1852:2, 66). Ez az elképzelés azóta öröklődik történelem
felfogásunkban. Több mint egy évtizeddel ezelőtt azonban megszületett a 

másfélszáz éves tétel cáfolata (GawthrOP—STRAUSS 1984), amelyhez egy 

neves magyar reformáció-kutató is csatlakozott (PÉTER 1995). Az „antitézis” 

állítása szerint Luther néhány évvel reformátori működésének megkezdése 

után feladta a bibliaolvasás mindenkinek szóló programját és a bibliaolvasás 

szabadsága helyébe a kátétanulás kötelességét állította. Eljárásának oka — 

szerintük — az volt, hogy „megrémült az egyén és a Biblia személyes 

kapcsolatából származó következményektől” (PÉTER 1995: 32).
Lássuk most, hogyan jutott el az idézett szerző a fenti következtetéshez. 

Tanulmányában bevallja, hogy gyakorlatilag csak a magyarországi nyomdater
mékeket vizsgálta meg (ezt „egyetlen forráscsoportnak” nevezi: 1995, 51) 
abból a szempontból, hogy 1) hányféle nyelven; 2) milyen méretben adtak ki 
Bibliát; 3) mekkora volt a népszerű (világi irodalmi) művek aránya a 

könyvkiadásban. Határozottan állítja, hogy a protestáns Bibliák hatalmas 

folió-mérete „a néptől való eltávolodásként” értelmezhető. Indoklásul 
megjegyzi, hogy a Vizsolyi Biblia megjelenésekor már a csehek és a lengyelek 

sem szoktak fóliáns-méretű Bibliákat kiadni. „Károlyi fordításának két óriási 
kötete nemcsak vagyont érő volt — írja —, hanem kezelése is nehézkes, láttára 

inkább tiszteletet, mint olvasási kedvet érezhetett az ember...” (PÉTER 1995: 
47—48). Szenei Molnár is utal erre az 1608-as hanaui — egyébként szintén 

hatalmas — javított változat előszavában: „Mivel az ő nagy, öreg volta miatt 
forgatásra nehéz volt, és szűkköltségűeknek megvételre sem volt könnyű, 
tetszett nékem és fő barátaimnak, hogy ilyen középformán bocsáttassék ki, 
hogy az prédikálószékben felvihessék vélek” (RMNy 971). Mindez önmagában 

igaz, bár nem cáfolja Károlyi Gáspár eredeti fordítói és kiadói szándékát, 
amelyet a Vizsolyi Biblia előszavában így fogalmazott meg: „Nemcsak azt 
akarja Isten, hogy papok olvassák a Szentírást, és az község azoknak szájokból 
hallja, hanem azt is akarja, hogy az Ó- és Újtestamentum Könyvei minden 

nemzetségnek nyelvén legyenek, és azokat olvassák, hányják-vessék mindenek, 
szegények, gazdagok, kicsinyek, nagyok, férfiak és asszonyi állatok. Mert az 

Isten egyaránt minden rendbéli embereket akar idvözíteni” (RMNy 652,
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4v—5r). Péter Katalin szerint ezzel a fordítók ellentmondanak saját egyházuk 

hivatalos álláspontjának, amelyben nem szerepel a Bibliaolvasás mindenkinek 

szóló programja. Ezt Melius Juhász Péterrel igazolja, aki az 1562-es debreceni 
kálvini hitvallásban is megfogalmazta: „az írás nem magánmagyarázatra való”. 

A szerző végül leszögezi, hogy a protestantizmus „valóban nem adta a nép 

kezébe a Bibliát”, illetve hogy „a magyar nép a reformáció századában nem 

kapta kézhez a Bibliát” (PÉTER 1995: 51—52).
A Bibliák terjesztésében a könyvnyomtatás feltalálása jelentett forduló

pontot. Ez a reformáció kortársai szerint „Isten utolsó ajándéka” volt (LAUCH 

1941: 14), hiszen elsősorban ennek köszönhették a Biblia tömegméretű 

elterjedését. Johannes OLEARIUS a szász Halle iskolájában, 1615-ben mondott 
könyvtáravató beszédében (Oratio de bibliothecis) ugyan azt állítja, hogy a 

könyvnyomtatást 1464-ben Mainzban nem GUTENBERG, hanem Johannes 

FAUST és Petrus SCHEFER (Johann FUST és Peter SCHÖFFER) találta fel, s így 

nekik köszönhető, hogy „ma 10 forintért több könyvet tudunk venni, mint 
azelőtt több ezerért. Azelőtt kevés tudós engedhette meg magának, hogy 

könyvet vegyen, s volt, hogy az egész városban egyetlen Bibliát alig lehetett 
találni...” SPANGENBERG nem tér ki arra, mit ért pontosan az „azelőtt” alatt, 
de minden bizonnyal a nyomtatás előtti időszakra gondol.

Lássuk mit jelent ez a számok nyelvén! A Luther-Biblia első köteteként 
1522-ben a Újtestamentum jelent meg, amelynek 1534-ig 87 felnémet és 19 

alnémet kiadása született. 1523 és 1533 között az ószövetségi könyvek is 

megjelentek sorban és 1534-re összeállt a teljes Biblia. Luther haláláig (1546) 
23 teljes kiadás látott napvilágot, vagyis — az addigi részkiadásokat is beleértve 

— összesen 430 kiadás. Az egyes kiadások példányszámának megítélése 

kétséges. Erich Zimmermann szerint az Újszövetség egy-egy kiadása 2000 

példányban jelent meg, ami 1534-ig 200.000 példányt jelent. 15 milliós német 
összlakosságban számolva ez azt jelenti, hogy minden 70. német polgárnak 

(kb. minden 10. családnak) lehetett egy-egy Újszövetsége. Luther haláláig 

(1546) a Bibliakiadások száma már elérte a félmilliót, 1618-ig pedig az 

egymilliós példányszámot (ALSCHNER 1983: 18).
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A Biblia reformáció utáni elterjedését azonban nem csak virtuális 

számokkal, becslésekkel tudjuk kimutatni. Péter Katalin állításával ellentétben 

több olyan forráscsoport is létezik, amelyből erre vonatkozó konkrét adatokat 
nyerhetünk. Ilyenek a nagy számban fennmaradt hagyatéki leltárak könyv- 

jegyzékei; a fennmaradt kötetek bejegyzései; könyvtári katalógusok; 
könyvtárhasználati jegyzékek; és az irodalmi recepciókutatás — hogy csak a 

legfontosabbakat emeljük ki. Ezek közül most csak a hagyatéki leltárakat 
vesszük szemügyre.

1560 és 1640 között Angliában, Kent tartományban vizsgált három város 

(Canterbury, Faversham, Maidstone) hagyatéki leltárainak esetében világosan 

kiderült, hogy a polgárok házi bibliotékáiban toronymagasan a Biblia foglalta 

el a vezető szerepet! Azoknál polgároknál, akiknek csak egyetlen könyve volt, 
az az egy könyv tízből nyolc esetben a Biblia volt! A három település 

inventáriumainak legszembetűnőbb tulajdonsága a szerző szerint „is the 

ubiquity of the Bible: even among those people (often poorer folk) who 

owned only one work, the volume they chose was the Bible, often a fairly 

expensive item” (CLARK 1978: 103). Párizsban 1598 és 1643 között kétszáz 

inventáriumban mindössze 23 személynél találunk Bibliákat, de 1670-ig sem 

növekszik számuk 30-nál többre. Tulajdonosaik közül 11 pap, 13 ügyvéd, 9 

miniszter és királyi tisztviselő, s még 3 kurtizán is volt köztük. Ennek a szűk 

rétegnek (53 fő) azonban viszonylag sok vallásos témájú könyve van, 
amelyeknek élén a Biblia áll 212 előfordulással. (Ezt csak Szt. Ágoston (78) és 

Josephus Flavius (77) tudja valamennyire megközelíteni.) A Bibliák többsége 

a latin Vulgata, illetve René Benoist népszerű francia fordítása. A párizsi 
könyvtárakban előfordulnak még humanista szövegkiadások is (Erasmus, 
Sante Pagnino és Estienne görög és héber Bibliái). A párizsi leltárak 

feldolgozója, MARTIN szerint ebben az a vágy mutatkozik meg, hogy 

„nemcsak a papok és teológusok, hanem az egyszerű emberek is szerettek 

volna a katolikus hit mélyére hatolni...” (MARTIN 1984: 498) Összehasonlítva 

a protestáns városok könyvhagyatékaival azonban világosan kitűnik az, hogy 

ez az érdeklődés csak egy privilegizált, szűk rétegre vonatkozott. A firenzei 
hagyatékokban látszik talán a legjobban a különbség a protestáns és katolikus
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vidékek olvasási szokásai — ezen belül a Biblia olvasása — között. Christian 

ВЕС vizsgálatai szerint а XV. század első felétől а XVI. század első feléig a 

polgárok hagyatékaiban összeszámlálható több mint 10.000 kötet között 
mindössze 32-37 db Biblia ill. bibliai részlet, florilégium volt található. A XVI. 
század második felében ez a szám tovább csökkent 21-re. A szerző szerint 
ebben a tridenti zsinat játszotta a fő szerepet: „les conséquences du Concile 

de Trente et de la politique post-tridentine de PÉglise catholique sont 

considérables: triomphe du tomisme, engagement actif contre l’hérésie 

réformée, contrőle de la production libraire” (ВЕС 1984: 120). Miriam Usher 

CHRISMAN a reformáció korának Strasbourgi könyvkiadását vizsgálta meg és 

hasonlította össze az itteni hagyatéki leltárakban tükröződő olvasmány
anyaggal. Adatai szerint 1480 és 1520 között — a katolikus anyag dominan
ciája (35%) mellett — a kidások között mindössze 3%-ban fordul elő a Biblia. 
A protestantizmus előretörése idején (1515—1548) a Bibliák száma 10%-ra 

emelkedett, miközben a katolikus könyvek 8%-ra estek vissza; majd a 

következő szakaszban, mikor a világi irodalom lépett előtérbe (1549—1570) 
a Bibliakiadás ismét visszaesett 4%-ra, amellett, hogy a katolikus anyag teljesen 

eltűnt. Végül, a vallás intézményesedésének időszakában (1570—1599) a 

Bibliakiadások 5% körül stabilizálódtak (CHRISMAN 1982: 298). Christian 

ALSCHNER drezdai polgárok hagyatéki leltárai és végrendeletei alapján vet 
számot a Luther-kiadások tényleges elterjedésével. Drezda 1539-ig katolikus 

maradt, eddig az időig egyetlen Luther-kiadvánnyal sem találkozhatunk. 1521- 
ben nyilvános könyvégetést tartottak műveiből. György herceg ezzel együtt 
megtiltotta műveinek — köztük a Bibliának — olvasását, adásvételét. Már a 

reformáció győzelme után, Szászország katolikus hiten maradt részében 

György újra betiltotta a német Bibliát. (A népnyelvű Bibliák nyomtatását és 

árusítását egyébként már jóval előtte, 1485-ben, a mainzi Berthold érsek is 

betiltotta.)141 A „Lutherfaló” Johannes COCHLÄUS (1479—1552), György 

drezdai udvari káplánja 1528-ban ezt nyilatkozta: „Eh dann aber Embsers 

arbeit an tag gegeben, war Luthers new Testament durch die Buchtrucker 

dermassen gemehrt, vnd in so grosser Anzahl außgesprengt, Also daß auch 

Schneider vnd Schuster, Ja auch Weiber vnd andere einfältige Idioten, souil
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deren diß new Lutherisch Euangelium angenommen, die auch nur etwas 

wenigs Teutsch auff ein Lebzelten lesen gelehrnt, dieselbe gleich als ein 

Bronnen aller Wahrheit mit höchster begird lasen...
XVI. századi polgári gyűjteményekben első helyen áll a Biblia: „Die zentrale 

Stellung der deutschen Bibel in der Büchersammlungen drückt sich auch darin 

aus, daß sie in den Inventaren oft an erster Stelle vor allen anderen Büchern 

aufgeführt wird” (ALSCHNER 1983a: 159). Ha az 1539—1606-ig terjedő időszak 

fennmaradt drezdai könyves hagyatékait (102 db) vizsgáljuk meg, ezekből is 

nyilvánvaló, hogy a legyakrabban előforduló könyv a népnyelvű Biblia (53 

db). A többi Luther-mű kiadása messze elmarad ettől: katekizmus (13 db), 
Hauptartikel der christlichen Lehre (7 db), imakönyv (5 db), Tischreden (4 

db). 1550 után tehát egy drezdai protestáns polgár tipikus könyvtára a 

következő kötetekből állt: „egy Luther-Biblia; egy posztilláskötet (Luther vagy 

Spangenberg magyarázataival); egy énekes- vagy imakönyv, vagy más építő 

olvasmány, valamint egy krónika vagy egy szakkönyv”. Ez a felépítés tette ki 
a hagyatékok 40%-át (ALSCHNER 1983b: 25). Herbert PAULHART tanulmánya 

1563—1599 között harminchárom kremsi testamentumot vizsgált meg 

könyvhagyatékok szempontjából. Értékelésének Bibliára vonatkozó részében 

kiemeli, hogy „magától érthetődő, hogy egy darab Biblia minden háztartásban, 
amelyben könyvek egyáltalán helyet kaptak, megtalálható volt. Minden 

hagyatékban, amely könyveket sorol fel, a Könyvek Könyvét a vezető helyen 

említik. Természetesen elsősorban Luther Bibliafordításának valamelyik 

kiadása volt, amit olvastak. Ezen kívül azonban a hagyatékokban említenek 

latin, görög, és héber nyelvű Bibliakiadásokat is. A latinok között az Erasmus 

verziója szerinti Biblia latina-t kell különösen megemlíteni, ezen kívül egy 

Novum testamentum Latinum-ot. Görög nyelven csak az Újszövetséget 

említik, egy Novum testamentum Graece-x és egy Testamentum Graece-x. Ezen 

kívül megtalálható volt egy Biblia Hebraica és úgyszintén egy Evangelium 

Matthaei Hebraice cum versioné Latina is.” (PAULHART 1961: 38) Túlságosan 

messzire vezetne, hogyha ezen a területen a polgárság körében tudományos 

ambíciókat várnánk el. Az lehetett az oka annak, hogy ilyen műveket 
beszereztek, hogy a nagy vallási viták keretében az egyes emberek önállóan,

»142 Drezdában a XV-
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sőt kritikusan akartak állást foglalni és ezért érdeklődtek az eredeti szöveg 

iránt. A kiadásokról, nyomtatási helyekről nem tudunk meg közelebbi 
adatokat.

A Biblia O- és Újszövetségi könyveinek különböző kiadásai voltak a 

legelterjedtebb könyvek afelvidéki magyar bányavárosok magánkönyvtáraiban 

is. Az itt felvett könyves hagyatéki leltárak több mint 80%-ában fordultak elő 

a Szentírás különböző kiadásai. A Bibliák több mint fele német nyelvű, 
valamint latin, cseh, görög, héber kiadás volt, de szórványosan egy-egy 

magyar, lengyel és francia fordítás is felbukkant közöttük. A 73 db német 
kiadásból a leltárak készítői 30 esetben Luthert nevezik meg fordítónak. A 

folio-méretű, hatalmas Bibliákat azonban nemcsak prédikátorok, hanem 

egyszerű laikusok is birtokolták. Josef Richter Selmecbányái vállalkozó 

(Waldbürger) tulajdonában például összesen 23 különféle Bibliakiadás volt 
megtalálható! Ezzel szemben érdekes megemlítenünk, hogy a katekizmusok 
előfordulása mindössze 3%-ékos a hagyatékokban. (ÚlÓAJ 1993: 72—74, 78) 

Kassán 1562 és 1699 között 132 leltári jegyzékben találunk könyvekre 

utalásokat. Ezek 90%-ában fordulnak elő Bibliák, legtöbb helyen magyar 
(Károlyi és Molnár) és német (Luther és Osiander) kiadás is egyszerre! 
Leggyakrabban itt is a folio-méret szerepel. 1597-ben már feltűnik egy magyar 

Biblia (Budai Ferencnél), 1612-ben már „Wisolli Bibliá”-nak nevezik (Békéssy 

János), 1623-ban egy valóságos Bibliagyűjteményre akadunk: Sebastian 

Türknél a folió-mérettől a tizenhatodrétig találunk Bibliákat. Árakról is 

tájékoztatnak minket a jegyzékek: 1625-ben egy Molnár Albert-fordítás 6 

forint (Kállay Erzsébet); három évvel később „Egy Vijsolij Biblia Egezben” 10 

ft, Molnár Alberté 8 ft, egy latin Vulgata 4 ft, Félegyházi Tamás Újtestamen
tuma 1 ft, egy latin-görög Újszövetség pedig 40 dénárra lett értékelve (Szegedi 

Istvánnál). (KASSA 1990) „Kőszegen valamennyi könyvtárban ott volt a Bi 
valamelyik kiadása, sokszor több példányban is” — írja KOKAS Károly Kőszeg 

XVI—XVII. századi könyvkultúrájáról szólva (KOKAS 1991: 32). A Bibliák 

megoszlásáról elmondja, hogy kisebb számban szerepeltek benne a Vulgata 

kiadásai, viszont számos Károlyi- és Szenei Molnár-féle fordítással, sőt, a XVII. 
század végén a Káldi-féle Bibliával is találkozhatunk a hagyatéki leltárakban.

ha
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Lőcsén 1635 és 1700 között mindössze 58 hagyatéki leltárát találunk, amely 

könyveket is tartalmaz (MAGYARORSZÁGI MAGÁNKÖNYVTÁRAK 1992: 
227—297). Ezeknek 91%-ában (53 db) voltak Bibliák, melyek között a teljes 
kiadások (Ószövetség és Újszövetség) száma elérte a 67-et, ami azt jelenti, 

hogy elméletileg minden könyvespolcra jutott egy-egy belőle. (Csak hét 
háztartásban fordult elő, hogy teljes Szentírás helyett csak egy-egy Újszövetség 

vagy Zsoltároskönyv volt meg.) A legtöbb bibliai iratot természetesen Georg 

Steinhübel könykötő-könyvkereskedő (nr. 130) birtokolta. De Andreas 

Gorsky gyógyszerész is nyolc különböző Bibliakiadása volt (nr. 98). A teljes 

Bibliák nyelvi megoszlása: 80%-uk német (54 db); 12%-uk latin (8 db); a 

fennmaradó 8% felett pedig két magyar, egy héber és két bizonytalan nyelvű 

kötet osztozik. Érdekes látni azt is, hogy a lőcsei könyvtulajdonosok szellemi 

igénye nem volt mindig egyenes arányban gazdagságukkal. A XVII. század 

második felében — mikor számos kisméretű és olcsó kiadásban is elérhető volt 
már a Biblia — még mindig túlnyomó többségben vannak a folio méretű 

kiadások. (A Bibliáknál 49 esetben tüntetik fel a méreteket. Ezek közül 38 db 

volt a folio (77%), 4 a quarto, 6 az octavo, és csak 1 a duodecimo méret.) A 

folio-kötetek ára 2 ft körül mozgott, majd a század vége felé 3-4 ft-ra szökött 
fel. A legdrágább egy Osiander-kiadás volt, Katharina Pauer polgárasszony 

tulajdonában: ennek ára elérte a 12 ft-ot. A lőcsei leltárakban előforduló 
Ószövetség-kiadások száma 

apokrif. Az Újszövetségek közül 24-et találunk, ezek 62%-a (tehát 20%-kal 

kevesebb, mint a teljes Bibliák esetében!) német (15 db) kiadás volt; a 

fennmaradó kötetek pedig mind bilingvis kiadások: 3 latin-német; 2 latin
görög; 2 latin-magyar; 1 latin-olasz és 1 német-magyar. A Zsoltároskönyvek 

(Psalterium) önálló kiadásai közül 20-at találunk Lőcsén a fenti időszakban. 
Ezek közül 85% német (17 db), a fennmaradó 3 pedig magyar nyelvű volt.

A soproni hagyatéki leltárakban 574 teljes vagy részleges Bibliakiadás fordul 
elő összesen 190 tulajdonos kezén, vagyis az értékelhető leltárral rendelkező 

könyvtulajdonosok túlnyomó többsége (67%) rendelkezett a Szentírás egy 

vagy több példányával. Ez a szám azért is viszonylag pontos, mert a hagyatéki 
összeírok — ha mást nem is — de a Bibliákat feltétlenül felvették a leltárakba.

hat, ehhez járul egy Ben Szíra (Jézus, Sirák fia)
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A könyvek közül leginkább a Biblia volt az, amelyik generációk során át 
apáról-fiúra öröklődött, hiszen legtöbbször a család történetére vonatkozó 

adatokat is ebbe jegyezték fel. Ezért is lehetséges, hogy 13 kötet mellé az 

összeírok az alt, gar alt, vagy veteri typo expressa [öreg, elég öreg, régi betűkkel 
nyomtatott] kifejezést tették. A Bibliák között egyébként 222 teljes kiadás 

szerepelt, az Ótestamentum 24, az Újtestamentum 82, a Zsoltárok pedig 50 

példányban fordultak elő. (Érdekesség, hogy két gyermek Biblia is található 

közöttük, az egyik Josua Opitius bécsi evangélikus prédikátor (1543—1585) 
munkája.)

A teljes kiadások többségében sem a kiadót (fordítót), sem a kiadás helyét 
és idejét nem tüntetik fel. Luther kiadása 56 példányban szerepel. A Bibliák 

87%-a német nyelvű fordítás volt a városban, mindössze 34 latin, 12 magyar 

(köztük egy Káldi-féle), 6 görög, 2 francia és 1-1 horvát ill. héber nyelvű 

kiadást tüntettek fel az összeírások. A folio-kötetek száma a legnagyobb: 101 

db, a quartok 51, az octavok 77, a duodecimok 29, a sedecimok 4 példánnyal 
szerepelnek, amely megint csak azt jelzi, hogy a Bibliák nagy becsben tartott 
könyvek voltak az egyes háztartásokban, az emberek nem sajnálták a pénzt
a nagyobb s feltehetően díszesebb kiadásokra!

Összefoglalóan megállapíthatjuk tehát, hogy az olvasáskultűra, olvasásszoci- \

ológia elsődleges forrásának számító hagyatéki leltárak könyvösszeírásai 
szerint a protestáns területeken a XVI. század végétől a XVII. század végéig a 

Biblia volt a magánkönyvtárak legmegbecsültebb, legtöbbet előforduló kötete. 
Előfordulási aránya az evangélikus, sőt a református területeken is messze 

meghaladta a katekizmusokét és más vallásos könyvekét. Leggyakrabban az 

inventáriumok élén szerepel, amely nem csak megbecsültségét mutatja, hanem 

azt is, hogy a tulajdonosok nem sajnálták a pénzt nagyobb és drágább, folió 

méretű kiadások beszerzéséstől sem. (A leltárakat mindig a legnagyobb 

mérettől a legkisebb felé haladva vették fel.) Hangsúlyozzuk, hogy azok a 

leltárak, amelyekben a Biblia ilyen előkelő helyet foglal el, protestáns 

vidékeken (pl. Felvidék, Nyugat-Magyarország), illetve a protestantizmus 

megjelenésének időszakában (Krems, Kőszeg) lettek felvéve.
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2.2.2.2. Klasszikus olvasmányok

A reneszánsz humanizmus fogalmát Paul Oskar KRISTELLER így foglalta 

össze: „A scholarly, literary and educational ideal based on the study of 

classical antiquity”. A reneszánsz humanizmus egyik sajátossága a klasszikus 

írók műveinek felfedezésében és kiadásában, majd azok újszerű megközelítésé
ben: tudományos és nem világnézeti szempontú vizsgálatában mutatkozott 
meg. A reformáció humanizmusa ERASMUS és REUCHLEN munkásságán 

keresztül deklarálta, hogy a bonae litterae (jó tudományok) és a teológia 

egymástól függetlenek, s bár az utóbbi primátusa tagadhatatlan, az mégsem 

létezhet az előbbi ismerete nélkül.143 Az itáliai reneszánsz eszméinek 

közvetítői az Alpoktól északra elsősorban az iskolázott városi polgárság, 
másodsorban pedig a gombamódra szaporodó egyetemek lettek.144 Az 

oktatásban valóságos forradalom zajlott le: a rétorika, poétika, történelem, 
kozmológia, filológia szaktudományai ekkor kerültek be az iskolák curriculu- 
maiba, s ekkor jött létre a középfokú oktatás új intézménye: a gymnasium is. 
TROTZENDORF, STURM, Neander és WOLF — valamennyien neves rektorok 

— munkásságának köszönhetően Európa majd minden protestáns gimnáziumá
ban nagyjából azonos szinten, azonos szempontok szerint, azonos tananyagot 
tanítottak a XVI. század végétől a XVIII. század közepéig. A klasszikus 

szerzők előkelő helyet kaptak a koraújkori közép- és felsőfokú oktatási 
intézmények tananyagában (MÉSZÁROS 1981: 25), ezért nagyobb előfordulási 
arányszámuk a polgári magánkönyvtárakban nem okoz meglepetést. Az antik 

irodalom recepcióját eddig átfogóan — tudomásom szerint — csak német- és 

csehországi könyves hagyatéki leltárak alapján vizsgálták.145 A szórvány 

magyarországi feldolgozások eredményeit alább ismertetem.
A tekintélyes mennyiségű soproni leltáranyag (1535—1699-ig 629 leltár: kb. 

15.000 tételesen említett kötet) vizsgálata nemcsak a klasszikus szerzők 

oktatásban elfoglalt helyére, hanem az irodalmi ízlés változásának bizonyos 

jelenségeire is felhívhatja a figyelmet. Ezért érdemes a soproni anyagot Kassa 

hagyatéki leltáraival (KASSA 1990) összevetni. Ennek első érdekessége az, hogy 

a soproni klasszikus auctoranyag mennyiségileg nem mutat számottevő
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eltérést a kassaitól, jóllehet az értékelhető hagyatéki leltárak száma csaknem 

triplája az ottaninak. Legfeltűnőbb ez a görög auktorok tekintetében: 
mindössze 31 darabbal volt több Sopronban, mint Kassán (139:108). A római 
szerzők tekintetében már kisebb az eltérés, itt a soproni anyag kb. két és 

félszerese a kassainak (367:147). Ebből persze nemcsak az irodalmi ízlés, netán 

az iskolai tananyag eltérésére lehet következtetni, hanem arra is, hogy a kassai 
hagyatéki tulajdonosok körében több volt a magasan iskolázott, humán 

műveltségű literátus.146
A könyvtulajdonosok vizsgálatából az is kiderül, hogy Sopron esetében a 

37 görög szerző 139 példánya 35 tulajdonos; a 48 római szerző 367 példánya 

pedig 42 tulajdonos kezén volt, vagyis az előbbinél az összes tulajdonosok 

5,6%-a, az utóbbinál pedig 6,7%-a birtokolta ezeket a könyveket. Ez az 

alacsony érték arra enged következtetni, hogy ezek a könyvek csak egy szűk 

olvasói réteg kezében koncentrálódtak. Ez pedig nyilvánvalóan az iskolázott 
értelmiség (literati) volt, akiknek összarányszáma a soproni könyvtulajdono
sokon belül 10,7% volt, körülbelül duplája a fenti értékeknek. Ennek az 

eltérésnek az okát elsősorban abban látom, hogy a XVII. században a 

literátusok érdeklődése már specializálódott, a szakmához szükséges műveltség- 
anyagot többé már nem a klasszikus auctorok jelentették. A görög szerzők 61, 
a római szerzők 88%-a tartozott a mai fogalmaink szerinti „szépirodalom” 

körébe — beleértve a történetírást és a rétorikát is. Ezeknek többsége iskolai 
auktor volt, vagyis olyan szerző, akit a közép- illetve felsőfokú tanulmányok 

végzése során olvastattak.
A fentieket némiképpen tükrözi a könyvek nyelvek szerinti megoszlása is: 

a római szerzők kiadásai között mindössze 18 német (valamint 3 olasz), a 

görögök esetében pedig 73 latin és 24 német fordítást találhatunk. Ez arra 

mutat, hogy a klasszikus auktorok elsősorban a latin nyelvi oktatás segédeszközei 
voltak, ritkán olvasták őket önmagukért. Görög nyelvű szövegkiadást például 
— szemben Kassával — sehol sem tüntettek fel a soproni összeírásokban. 
Mindez arra mutat, hogy a soproni irodalmi közízlés a XVII. században nem 

annyira graecofil, mint inkább latin orientáltságú volt.
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Római szerzők — Cicero stílusának utánzása a reneszánsz egyik legfőbb 

műveltségi eszményévé vált, különösen Itáliában. Ennek szélsőségei ellen 

ERASMUS 1528-ban megjelent Ciceronianus c. művében, a humanista 

kereszténység nevében mondott megsemmisítő bírálatot,147 de ez mégsem 

vetette vissza jelentősen Cicero népszerűségét. A pietista Johann STURM XVI. 
század végi pedagógiai rendszerében Cicero olvastatása újra jelentős szerepet 
kapott, amelynek köszönhetően a XVII. században ún. „neociceroniánus” 

hullám söpört végig a protestáns országokban, így Magyarországon is. 
Ennek is tulajdonítható, hogy a római auktorok között Sopronban messze 

Ciceróé az elsőség: 87 kötettel (ez az egész római auctoranyag 23%-a!) szerepel 
a hagyatéki leltárakban. Érdekes egy pillantást vetni az egyes témacsoportokra 

is a Ciceró-műveken belül: 33 kötet tartalmazta a Levelek valamelyik kiadását 
— márpedig ez volt STURM és az őt követő Junius MELCHIOR rétorika-oktatá- 

sának egyik alapköve;149 18 foglalkozott a rétorikával, ugyanannyi a 

filozófiával (15 db De officiis-szal az élen); 7 kötet volt kifejezetten iskolai 
jellegű válogatás (Dapes Ciceronianae; Elegantiae pueriles; Sententiae); s végül 7 

összkiadás is szerepelt az anyagban.
A poétika tananyagában természetesen Vergiliusé volt a vezető szerep — 

mint azt a római auctorok között elfoglalt második helye is tanúsítja (35 db) 
—, hiszen az Aeneis mindenütt kötelező stúdiumnak számított. A lírikusok 

közül az ókortól kezdve a ratio studiorum vezető helyén Horatius állt, akinek 

hazai recepciójáról gazdag irodalommal rendelkezünk.150 Tíz kötete található 

a soproni anyagban. Ha az iskolai oktatásban nem is a legfontosabb, de 

kétségtelenül az egyik legolvasottabb költő Ovidius volt, akinek a magyaror
szági költészetre gyakorolt hatása javarészt még feltáratlan. Népszerűségét 
jelzi, hogy hárommal több kötete van a leltárakban mint Horatiusnak: ezek 

közül 6 a Metamorphoses-1 és kettő a Tristia-t tartalmazta. Az elégikusok 

(Catullus, Tibullus, Propertius) 1-1 kötettel szerepelnek csak; ám érdekes, 
hogy az ezüstkori római költészet alig kultivált alkotói, mint Statius, vagy a 

még későbbi Claudius Claudianus is megtalálhatók az anyagban. Ugyanakkor 

meglepő volt tapasztalni Martialis népszerűségét: csípős Epigrammáinak 7 

kötete fordul elő a listákon. Martialis költeményeinek editio princepse

/ ^ v\
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1471-ben jelent meg Rómában. A XVI. század elején Aldus Manutius standard 

kiadása vált népszerűvé, s a többi kiadás gyakorlatilag ezt másolta. Martialis 

a XVI. század folyamán szinte kizárólag csak Franciaországban hatott, 
Németországban — s így Magyarországon is — csak a XVII. században 

fedezték fel.151 Ez lehet a magyarázata Martialis viszonylagos népszerűségé
nek a soproni olvasók körében.

A latinoktatás másik bázisa a drámaíró Terentius volt, aki emiatt szerepel 
meglepően magas arányszámban (22 db) a római szerzők között. Ellenlábasa, 
a vérbő Plautus (11 db) sosem örvendett túl nagy népszerűségnek a vaskalapos 

magisterek körébenfl>^\_

A római történetírók szinte teljes számban képviseltetve vannak a soproni 
magánkönyvtárakban: „népszerűségi listájuk” élén Caesar (17 db) áll, majd 

sorrendben Tacitus (16 db), Sallustius (12 db), Florus (11 db), Livius (10 db), 
Suetonius (6 db), Curtius Rufus (5 db), Cornelius Nepos (2 db), Velleius 

Paterculus (2 db) és a História Augusta (1 db) következik. Caesar első helye 

talán tulajdonítható annak, hogy a nálunk is közkedvelt és olvasott Justus 

Lipsius szerint a princeps historicorum cím egyértelműen Caesarnak jár ki; őt 
követhetné Livius, majd Sallustius, s végül csak a negyedik helyen következ
nék Tacitus, aki szerinte csak egyszerű imitators, volt Sallustiusnak.152 A 

XVII. századi Sopronban azonban — úgy tűnik — Tacitust jobban kedvelték 

Lipsiusnál: műveit elsősorban politikatörténeti szempontból tartották 

fontosnak.153 Ezt mutatja a kommentált kiadások nagy száma is: szerepel 
köztük Amiratus Scipio kommentárja (Dissertationes politicae in Taciturn), 
David Meviusé (Tacitus politice resolutus), és Johann Theodor Spregeré (Tacitus 

Axiomaticus), valamint az imént említett Justus Lipsius jegyzetei a Germaniá- 
hoz (Tacitus de moribus Germanorurri), továbbá Bernegger és Forstner 

kiadásai.
A rétorika oktatásában természetesen Ciceróé volt a vezető szerep: messze 

megelőzte akár Quintilianust (5 db), akár az idősebb Senecát (1 db). A szónoki 
beszédek egyik, a középkor óta közkedvelt, bár kissé elavult gyűjteményét, 
Valerius Maximus Dictorum et factorum memorabilia-jít is viszonylag nagy 

számban (16 db) lelhetjük fel a hagyatékokban. Kommentárjai közül Oliverius
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Arzignanensisét (Oliverio di Arzignano, editio princeps: Velence 1487) említik 

meg az összeírok, amely a legnépszerűbb és a német humanisták által is 

legtöbbet kommentált kiadás volt.154
Végére hagytam azoknak a római tudósoknak munkáit, akiknek tárgyalása 

már tkp. nem is a klasszikus irodalom, hanem a természettudományok 

témakörébe tartozik. Ilyen pl. Vegetius, akinek De re militari c. műve 

Vitnyédi István könyvtárában fordul elő. Egy szerzőre azonban feltétlenül ki 
kell térnünk: az idősebb (maior) Pliniusra, aki História Naturális c. tudomá
nyos enciklopédiájával viszonylag népszerű volt Sopronban (6 db). Ennek oka 

elsődlegesen az volt, hogy a XVI. század első évtizedeiben a német protestáns 

egyetemeken Plinius műve általános egyetemi tankönyvvé lett, szemben az 

egy időre kegyvesztetté vált Aristotelésszel, akit száműztek az universita- 
sokról. 1517/8 telén Johannes RHEGIUS (másnéven Aesticampanus) ment 
Wittenbergbe Pliniust tanítani, miután annak olvasását Kölnben is rendsze
ressé tette. Halála után, 1520-ban, Melanchthon vette át tőle a stúdiumot, 
majd ennek tanítványa, Jacobus Milichius, akit 1550 körül Paul Eber, majd 

Schönborn követett. (Időközben, 1526 után, Melanchthon visszaállította 

Aristoteles tekintélyét.) Plinius Naturális Historia-jz mindenesetre a valaha 

kiadott legnépszerűbb természettudományi enciklopédiának bizonyult.155

Görög szerzők — Az antik görög szerzők sem mennyiségileg, sem 

minőségileg nem foglaltak el jelentős szerepet a soproni polgárok magán- 
könyvtáraiban. Tulajdonosaik köre is teljes mértékben azonos a római 
írókéval. A legtöbbet szereplő szerző — csakúgy mint Kassán — Arisztotelész 

(24 db), amin cseppet sem csodálkozhatunk, hiszen művei a protestáns 

egyetemek tananyagában is előkelő helyet foglaltak el. Kommentáros kiadásai 
közül megemlítendő Jacobus Faber Introduction, Joachim Pesonius Etika- 

magyarázata, Selneccer Physica-kommentzr)z, a középkori anyagban pedig 

Aquinói fejtegetései a De coelo-ról. Munkái közül az Ethica négyszer, a Physica 

háromszor, az Analytica, a De anima és az Organon pedig egyszer-egyszer 

fordul elő. A népszerű florilegiumok közül is megtalálható egy Flores
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Áristotelis címen. Meglepő ugyanakkor, hogy Lackner műveiben is sokat 
idézett Politico, mindössze egyetlen leltárban: Poch Györgyében fordul elő.156

A prózaírók közül Plutarchos népszerűsége (10 db) szintén nem meglepő, 
legfeljebb az lehet számunkra szokatlan, hogy a „Párhuzamos életrajzok” 
helyett úgy látszik a Tónban.

A költők tekintetében néhány Kassától élesen elütő anomáliára szeretném 

felhívni a figyelmet. A meseíró Aiszóposz (10 db) és az eposzköltő Hésziodosz
(9 db) magasabb példánya nem különösebben kirívó eset, hiszen itt is széles
körben olvasott tananyagról van szó. Annál meglepőbb viszont Homérosz 

mindössze négy soproni előfordulása, szemben a kassai tizennégy kötettel, 
valamint Platón teljes mellőzöttsége, szemben a hat kassai példánnyal! A 

soproni és kassai leltárok arányszámának eltérését figyelembe véve úgy vélem 

nem túlzás irodalmi ízlésbeli, illetve műveltségi orientációbeli eltérésekről 
beszélni a két város esetében.

A soproniak — úgy tűnik — sokkal gyakorlatiasabbak voltak kassai
■I

polgártársaiknál, nem sokat filozofáltak és nem voltak „vájtfülűek” irodalmi
kérdésekben. Szerették viszont a jó humort, a vaskos történeteket (Ariszto-
phanész, Lukianosz, Menipposz), s inkább az egzakt tudományok iránt 
érdeklődtek. Erre mutat Hippokratész 6, Galénosz 4, Euklidész 3, Archimé- 
dész 2, továbbá az alexandriai Ptolemaiosz egy fellelhető kötete. Talán az is 

jellemző lehet a két város közti különbségekre, hogy az itt felsorolt görög 

természettudósok közül egyedül a földrajztudós Ptolemaiosz fordul elő a 

kassai anyagban — igaz ő mindjárt négy kötettel.
Ezek közül egyedül Archimédész munkája azonosítható egyértelműen. A 

Messkunst néven két ízben előforduló munka Johann Kepler fordítása. Az 

Außzugauß der Vrolten Messekunst Archimedis címen 1616-ban megjelent mű 

népszerű kiadásnak készült, maga Kepler is csak népszerűsítő írásnak 

populáris”-nak tekintette.157
Végezetül egy olyan szerzőről kell szólnunk, aki ugyan a görög auktorok 

listáján szerepel, de zsidó származású, Rómában élt és alkotott, s művét 
igazából nem is szépirodalmi alkotásnak, hanem történeti munkának kell 
tartanunk. Josephus Flaviusról van szó, aki Sopronban a görög(ül író)

4
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auctorok között a maga 16 kötetével a második leggyakoribb szerző. Ráadásul 
ezek között mindössze két latin és egy görög nyelvű akad, a többi 13 viszont 
egészen bizonyosan német fordítás volt (Josephi Geschichts beschreibung; Josephi 
história teutsch; Jüdische Geschichten, vagy csak egyszerűen Josephus teutsch 

néven). Mi volt az oka ennek a hallatlan népszerűségnek? Véleményem szerint 
az, amit a Lucas Brandis lübecki nyomdájában 1480-ban megjelent kiadás 

előszavában olvashatunk:158 Josephus Flavius az Antiquitates Judaicae XVIII. 
könyvében „nyilvánvaló bizonyságot tesz” Jézus mártírhalála, Keresztelő 

Szent János prófétasága és Jeruzsálemnek Jakab apostol 0ézus fivére) megölése 

miatt bekövetkezett pusztulásáról. Az előszó még a feltámadás bizonyítását 
is Josephusnak tulajdonítja: „apparuit enim eis tertia die vivens” (mert 
harmadnapon élve megjelent neki).159 Vagyis „Josephus doctor” — ahogy a 

kŐzépkorVevezte — egyenesen keresztény szerzővé lépett elő! 
rSajnos it magyarországi magánkönyvtárak részletes számítógépes kiértéke

lése még nem történt meg. így csak néhány területről rendelkezünk 

összefoglaló, monografikus feldolgozással, ezek azonban így is érdekes 

"összehasonlító anyagot nyújtanak számunkra.
Viliam £i£aJ kutatásaiból kiderül, hogy Selmecbányán a XVI. századi kb. 

30%-os arányról a XVII. századra kb. 25%-ra csökkent a klasszikus szerzők 

aránya (nagy könyvtárakban ez 27%, kis könyvtárakban 17%). Ez a csökkenő 

tendencia folytatódott tovább a XVHI. században is, mikor az antik 

szépirodalmi alkotások a laikus irodalomnak már csak mindössze 14%-át 
alkották. Besztercebányán is szinte ugyanez a folyamat zajlódott le, míg a 

körmöcbányai magánkönyvtárakban 16% körül volt e téma részaránya a 

magánhagyatékokban. Nem meglepő, hogy a legtöbb antik kötet (74 db) 
Johann Haunold selmeci rektor könyvtárában volt megtalálható. Beszterce
bányán Paulus Halvepapius rektor és prédikátor könyvtárában 51 példány 

volt belőlük. Az egyes könyvtárakban mennyiség tekintetében a kor oktatási 
alapművei álltak az első helyen: Cicero, Aristotelés, Vergilius, Horatius stb. 
Besztercén pl. Terentius az 1580-as évektől az 1720-as évekig állandóan jelen 

volt a jegyzékeken, sőt, az első francia nyelvű könyv is Terentius-fordítás volt 
(1704) (ÖlÖAJ 1993).
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A XVI. századi erdélyi olvasmányanyag jellemzésekor DANKANITS Ádám 

szintén kitér az antik szerzők recepciójának kérdésére. A középkori 
előzmények itt úgy tűnik sokkal folyamatosabban éltek tovább a korai
újkorban is, mint az ország nyugati felében. Ezt mutatja pl. az antik 

tragédiaszerzők kiemelkedő népszerűsége. A lírában itt is az aranykori 
klasszikusok a vezetők (Vergilius, Horatius, Ovidius). A görög szerzők közül 
első helyen Homérosz és Euripidész áll, Platón iránt alig mutatkozik 

érdeklődés. Ez tehát részben Kassával, részben Sopronnal mutat hasonlóságot. 
Arisztotelész legolvasottabb műve a Nicomachosi ethika volt, az erdélyi 
értelmiség Aristoteléshez való viszonyát Dankanits alapvetően „megkésettnek” 

tartja, s ebben kiemeli Luther ellentétes viszonyulását a sztagirita életművéhez. 
(Dankanits 1974: 49-57).

Összefoglalóan elmondhatjuk tehát, hogy a hagyatéki leltárak — ha az 

általánosan ismert összeképet nem is változtatták meg — értékes részlet
adatokkal gyarapították a klasszikus műveltség XVII. századi elterjedésére 

vonatkozó ismereteinket. A könyvösszeírások abból a szempontból is 

hasznosnak bizonyultak, hogy bizonyos Kassa és Sopron közötti irodalmi 
ízlésbeli különbségeket is sikerült kimutatnunk segítségükkel. Ha ilyen 

részletességű feldolgozások más városok esetében is rendelkezésre állnának, 
rengeteg hasznos információt megtudhatnánk az egyes városok polgári 
kultúrájának ill. az ott folyó oktatásnak egyedi sajátosságairól.

2.3. A VÁROSI IRODALOM RECEPCIÓJA

2.3.1. A városban keletkezett művek forrásai

Az európai irodalmi közeg hatása az egyetemi tanulmányokon és az 

olvasmányanyagon keresztül érvényesült a városban. De hogy a hallott vagy 

olvasott tudásanyag milyen szinten épült be az irodalmi- és köztudatba, 
elsősorban a városban keletkezett művek forrásainak vizsgálatával tudjuk 

kimutatni. A citátum-indexek készítése aprólékos filológiai és főleg könyvé-
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szeti munkát igényel, nem szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy az 

idézetek általában műveltség-anyagot, és nem feltétlenül olvasmány-anyagot 
jelentenek!160 Gondoljunk arra, hogy a XVII. századi Sopronban hány 

forrásból szerezhetette be könyveit egy író-értelmiségi saját könyvtárán kívül: 
ott voltak ehhez literátor-társainak könyvei, a könyvtárak anyaga, s nem 

kizárt, hogy az idézetek többsége másodkézből, egyetemi jegyzetekből vagy 

florilégiumokból származik.
Némely korabeli mű olvastán felmerülhet bennünk, hogy ezeknek a 

szerzőknek egyetlen önálló gondolatuk sem volt, hiszen műveik többsége nem 

más, mint egy hatalmas idézetgyűjtemény. Ehhez hozzátehetjük azonban, 
hogy a barokk irodalomfelfogás értelmében ez egyáltalán nem baj, az 

originalitást önmagában nem tekintették értéknek. A továbbiakban Lackner 

műveit vesszük szemügyre hatás-vizsgálat céljából.
A tudós polgármester nem rejti véka alá azt sem, ha egy egész mű nem 

saját kútfejéből származik. A Quaestiones Justinianeaehen például egyetlen mű 

volt forrása: Matthaeum Wesenbecium Institutionum Iur[is] commentario 

sequutus sim (p. 5. et passim). Matthaeus Wesenbeck (1531—1586) Párizsban 

tanult, majd Hollandiából az inkvizíció elöl menekült Németországba. 1557- 
ben Jénában működött, majd 1586-tól Wittenbergben a római jog vezető 

professzora lett. Műve, a Commentaria in institutionum iuris libri IVnépszerű, 
sok kiadást megért munka volt, Sopronban is gyakran feltűnt magánkönyv
tárak polcain.

Ugyanígy tudjuk, hogy emblémaszótárát Pierio Valeriano munkájából 
„szemelgette”, bár csak a bevezetésben hivatkozik rá: Iohannes Pierius 

Valerianus ... ex epistola sua dedicatoria quam praefixit operi suo, de sacris 

Aegyptiorum litteris... etc. (Florilegus f. A5V—A6r). Ebben az esetben még azt 
is tudjuk, hogy Valeriano kötetét az idősebb Faut Márktól, tanácsbéli 
kollégájától vette kölcsön161 egy latin Biblia (feltehetőleg egy Vulgata) 
társaságában.

А СогопаЪгп „Nemesis és a Szerző beszélgetésében” (p. 209) is felsorolja az 

általa idézett műveket: Praeter hagiographa, Digesta et Codicem, Legesque: 

praeter Polybium, Plinium, Platonem, Aristotelem, praefatos; habes Homerum,



2. VÁROSI IRODALOM - VÁROSI TÁRSADALOM 71

Eras. Roterodamum, Cardanum, lasonem, Guidonem, Pápám, Boerium, 
Covarruvium, lulium Clarum, Capitium, Panormitanum, Parisiensem, 
Euripidem, Valerium Maximum, Festum, Flavium Vopiscum — nyilván 

cédulákról kerültek ide az adatok, mert azok elrendezésében semmilyen 

szisztémát nem tudunk felfedezni. Feltűnő a jogi szerzők gazdagsága, s ha a 

művet alaposan áttanulmányozzuk, könnyen ki is egészíthetjük a felsorolást. 
Az itt felhozott források azonban kizárólag antik (9) vagy XIV—XV. századi 
itáliai és francia szerzők (13). Valószínűleg a padovai jogi fakultás curriculum*.t 
tükrözik, vagy egyszerűen csak azt a célt szolgálják, hogy Lackner klasszikus 

és humanista műveltségét fitogtassa felsorolásukkal. Az utóbbira azért is 

gondolhatunk, mert művében bőven idéz későbbi szerzőket is, pl. Josten- 

Jodocus Damhouder (1507—1581) Praxis rerum criminaliumzt.162
Az idézett helyeken nem mindig szokott pontos forrásmegjelölést adni, van 

amikor a címet sem írja ki: E[rasmus] Roterodamus ita monet praeceptorem 

Principis... (Corona p. 19.). Ha azonban fellapozzuk az Institutio principis 

Christiani-t, ott megtaláljuk Lackner szövegét, mégpedig szó szerinti 
egyezésben: Curabit igitur qui principem instituit, nominum etiam ipsorum 

odium instillare futuro principi, tyrannidis ac dominij: frequenter execrans 

humano generi detestata uocabula, Phalaridis, Moezentij, Dionysii Syracusani, 
Neronis, Caliguláé, Domitij, quod deus ac dominus did uoluerit. Ugyanebben 

a művében, az achátról szólva ezt mondja: Múlta de hoc lapide Cardanus et alii 
{Corona p. 141.) Az et alii árulkodó jel: tipikus példája annak az idézetnek, 
amely nem biztos, hogy közvetlen forrásból származik. Hieronymus 

Cardanus (1501—1576) padovai majd milánói orvos De gemmis et coloribus c. 
művével ugyan Lackner találkozhatott itáliai tanulmányai során, annál is 

inkább, mert aranyművesként lehet, hogy a drágakövek szakirodalmával is 

foglalkozott, mégsem bizonyíthatjuk, hogy a kötet meglett volna saját 
könyvtárában.

De pontos idézetekre is találhatunk példát: Egnatius de exempl. ill. virorum 

lib. 7. c. 7. — írja a Galea Martis-ban (p. 79.). Az idézett mű nem más, mint 
Giovanni Battista Egnazio (1478—1553) velencei filológus, pápai nuncius De 

exemplis illustrium virorum Venetae civitatis atque aliarum gentium c.



2. VÁROSI IRODALOM - VÁROSI TÁRSADALOM 72

műve.163 Ezt biztosan olvasta (talán meg is volt neki), máskülönben nem 

szokta ennyire pontosan megjelölni a hivatkozott helyet.
Külön izgalmas téma kéziratban maradt beszédeinek forráskutatása. Ebből 

a szempontból kiemelhető az Oratio de laudibus Semproniensis, amelyben 

számos hivatkozást találunk. Némelyik közülük további titkokat rejteget: 
Casparus Scbwenckfelt Physicus Hirsbergensis in catalogo fossilium Silesiae, 
Thermas Landenecnses describit, earumque militates et effectus, et dicit eas 

principaliter esse sulphure, alumine, imbutas, et sale, ас quia frigdae sunt a 

natura, ideo ad ignem eas calfacere necesse est. [f. 1221-] Caspar Schwenckfelt 
görlitzi városi orvos Szilézia helytörténetével, fürdők, híres emberek leírásával 
foglalkozott (megh. 1609). Lackner által idézett művében — amely ma igen 

ritka164 — a következő részt olvasta a soproni szerző: THERMAE LANDE- 

CENSES. Aquae medicatae Landeciae ... Cerussa cal. Sulphure, Alumine, Sale et 
aere imbutae, colore subuirides, multis et balneo salutares. Et has, quia multum 

frigent, ad ignem calefacere necesse est. Calefaciunt, siccant, extenuant, abstergunt. 
Nervös roborantfrigidos, et articulos resolutos... Az azonban csak Schwenckfeld 

művének tanulmányozásakor derült ki, hogy más részeknél is, pl. a föld 

gazdagságának leírásában szintén őt követte (Catalogus сГ—clv), természetesen 

kihagyásokkal. Egyébként már maga Schwenckfelt is csak közvetítette a 

szöveget: confirmat Cardanus, quem Scaligero ob id iniquius reprehensum 

antecessor illius et artis metallica magister optimus, Georgius Agricola tueri 
potest. íme, milyen messzire vezet egy-egy idézet!

Arra is találunk példát, hogy a könyvészet segít egy idézet lehetséges 

forrásának kinyomozásában. Ab Erasmo Roterfodamo] Regi ac Principi 
praescribitur norma et methodus in panegyrico gratulatorio ad illust[rem] 

Burgundionum Principem Philippum, invictissimi Caesaris Maximiliani filium, 
de Triumphali in Hispániám profectione, deque reditu inde felici — utal a 

fentebb is idézett Erasmus-műre (Corona p. 80.). A panegyricus valóban az 

Institutio principis Christiani-ban jelent meg,165 teljes címe: Ad Illustrissimum 

Burgundionum Principem Philippum, invictissimi Caesaris Maximiliani filium, 

de triumphali illius in Hispániám profectione, deque felici reditu, Panegyricus 

gratulatorius, nomine totiuspatriae, per Des. Erasmum Roterodamum conscriptus
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et eidem exhibitus in aula Ducali Bruxellae, assistentibus clarissimo comite 

Nassouiensi, Episcopo Atrebatensi et audientiario etc. volt. A kötet további 
érdekessége, hogy kiadói kolligátumként Isocratés Nikoklés királyhoz 

mondott beszéde {Isocrates ad Nicoclem regem de Institutione principis, Erasmo 

Roterodamo interprete, ibid. pp. 147—162.) is bele volt kötve. Ezt viszont az 

Oratio de laudibus-h&n idézte (f. 105v), amely újabb — ezúttal könyvészeti — 

adat ahhoz a korábbi feltételezéshez, hogy a két mű keletkezése között szoros 

kapcsolat van. Egyúttal megerősíti bennünk azt a feltételezést, hogy Lackner 
kezében Erasmus műveinek 1519-es kiadása szerepelhetett.

2.3.2. A városban létrejött művek recepciója

A városi literatúra recepciójának kérdése szorosan hozzátartozik az intertex- 

tualitás kutatásához.166 A kérdés vizsgálatában elsősorban a városban 

keletkezett irodalmi művek hagyatéki leltárakban történő előfordulásaival, 
illetve a magán- és hivatalos levelezésben felbukkanó esetleges utalásokkal 
foglalkozunk.

Az előbbit kézenfekvő ugyancsak Lackner Kristóf művein lemérni, hiszen
egyrészt ebből volt a legtöbb, másrészt a hagyatéki leltárakat felvevő tanácsi 
személyektől elvarhatoZhogy ismerjék e műveket és utaljanak szerzőjükre. A 

függelékben szereplő adatok szerint a legtöbb
Galea Martis dicsekedhetik (I. Függelék nr. 11, 13 db), utána a Coronae 

Hungáriáé Emblematica Descriptio (I. Függelék nr. 3, 11 db) és az Aphorismi 
Politici (I. Függelék nr. 12, 7 db) következik. A legtöbb könyvtárakban őrzött 
kötetről ma már nem tudjuk megállapítani, mikor, kinek az útján kerültek 

külföldre, érdekes kivétel a Bodleian Libraryben őrzött Anthony Wood-féle 

Galea-kötet, amely már a XVII. században Oxfordba került. Ezen kívül egy- 
egy példány fordult elő lőcsei, túróci magánkönyvtárakban, I. Rákóczy 

György és III. Rákóczi Zsigmond, valamint a Zrínyiek könyvtárában. 
Kutatásunk szempontjából azonban legfontosabbak a soproni magán- 
könyvtárak Lackner-kötetei. Ezeknek megoszlása gyakorlatilag egy szűk 

értelmiségi körre korlátozódik: Michael Khern külső tanácsos, Georg Poch

I ifennmaradt példánnyal ama
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belső tanácsos, Vitnyédi István ügyvéd, Alexander Pischoff orvos, Adam 

Nigrinus tanító, Johann Andreas Schubert ügyvéd, Gotthard Radl belső 

tanácsos, Erhard (II.) Artner jogászdoktor — vagyis összesen nyolc személy 

tulajdonában voltak kimutathatók a XVII. század folyamán. Ez azonban vajmi 
csekély forrásanyag a Lackner-művek elterjedésének kutatásához, hiszen 

tudjuk, hogy egy-egy művét 2-300 példányban jelentette meg. Arról nem is 

beszélve, hogy egy-egy hagyatéki leltár puszta bejegyzése még csak a birtoklás, 
nem pedig az olvasás tényét bizonyítja. Ez utóbbi megállapításához a 

fennmaradt kötetek vizsgálata szükségeltetne, ilyenek azonban soproni 
viszonylatban nem állnak rendelkezésre. (A külföldi ill. hazai könyvtárak 

Lackner-anyagának átvizsgálása is — csekély kivétellel — negatív eredménnyel 
zárult.)

A XVII. század első évtizedének kulturális millieu-jét érzékletesen mutatja 

Deörsffy Ferenc Lakompakról 1607-ben kelt levele^167 amelyben öt hordó 

bort kér kocsmája számára. E magasztos témáról ékes latinsággal írott 
levelében azonban saját csapszékét a görög oenopolia kifejezéssel írja le, amely X

nemcsak írója, hanem a címzettek részéről is humanista műveltséget feltételez!
A műveltségszavaknál egy fokozattal feljebb állnak azok az idézetek, amelyek 

a levél szerzőjének olvasottságát vannak hivatva bizonyítani. Johannes 

Scherscheiffer aléneklő kanonok (succentor) 1612. október 11-én kelt levelében 

iskolai állásért folyamodik a soproni tanácshoz.168 Háromszor is idézi 
Scaliger [Giulio Caesaré Scaligero (1484—1558) orvos és filológus] egyik 

mondatát: Nihil beatius est, quam scire, nihil divinius, quam docere, nihil verae 

felicitati propius, quam discere — tipikus példája a florilegiumokból vett 
tematikus idézeteknek. Az ilyesfajta citátumoknak semmi köze sincs az 

olvasmányműveltséghez, nem is beszélve az illető saját könyvtáráról!
Sokkal érdekesebb azoknak az idézeteknek a sora, amelyek egészen 

biztosan a helyi szerzők közvetlen ismeretén alapulnak. Anna Dornin 

(született Jacobin) kérvénylevelében idézi Lackner Kristóf 1612-ben elmondott 
városdícsérő-beszédének egy sokszor előforduló mondatát: Nescio qua natale 

solum dulcedine cunctos ducit,169 Hogy honnan ismerhette — egyelőre rejtély, 
mert férjének neve nem szerepel a Nemes Tudós Társaság tagjai között, tehát
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a beszédet nem hallhatta. Az sem valószínű, hogy a kéziratot olvasta volna. 
Talán egy ismerősüktől halottá idézni, aki captatio benevolentiae céljából 
ajánlotta neki idézését?

Egy tudós polgárfi — a későbbi könyvtáralapítónak tartott polgármester —, 
Petrus Zoana 1629-ben írta Wittenbergből levelét a tanácsnak, amelyben pénzt 
kért hazautazásához.170 Ebben a polgármester Lackner emblémáit és egyik 

iskoladrámáját is idézi:

Etenim, ut hoc mihi de suo largiatur clarissimus, atque Excellentissimus 

dominus D. Lacknerus, promotor meus nunquam non colendus, quod habet 
in Emblematibus. nihil praeclarius est, praestantiusque nihil, quam bene 

impensi temporis ratio, cum ex tempore male locato innumera illa quae in 

laudato habentur loco resultent mala; quae tandem faciunt, ut cum Amaeo 

in Adu oeconomico Excellentissimi domini Dód. Lackneri Adu primo, 

expergefadus videas quae excaecatus videre non potuisti. Séd vela contra- 
ham, si unum a vestris N. Ex. hoc impetraro obsecrando, ut illius quod 

reliquit pie denatus parens, patrimonioli rationem ut hactenus, ita et 
deinceps habeant, de quo nullus dubito, fretus eo, quo me semper amplexa 

sunt N. Vestrae Ex. et Amp. amore, qui, ut habet Embléma Excellentissimi 
Domini D. Lackneri, nil denegat; gratus erő, si non affedu, attamen affedu; 
quandoquidem, ut iterum ex Adu Oeconomico verbis Excellent: Doct. 
Lackneri utar, satius sit aliquando, quam nunquam, si non effedu, tarnen 

animo habere, et agere gratias. [Tudniillik, ahogy nekem ajándékozza azt 
legkiválóbb és legnemesebb Lackner doktor uram, mindig tisztelendő 

pártfogóm, amit így ír az emblémakban: »Semmi sincs, ami jelesebb, 
semmi ami előbbrevaló volna, mint jó időbeosztás, mert az alkalmatlan 

időpontból számtalan baj származik, ami pedig a megfelelő időben 

dicséretes dolog lett volna«. »Mert hogy mit tesznek — hogy Arnaeusszal 
szóljak, a legkiválóbb Lackner doktor uram Gazdászati játékínak első 

felvonásából — álomból felserkenve láthatod, amit megvakítva nem 

láthattál.« De már levonom vitorlám, ha legnemesebb és legkiválóbb 

uraságotok közül egyet könyörgésemmel megnyerhetek, hogy arról a
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csekélyke örökségről, amit kegyes életű atyám hagyott hátra, ahogyan 

eddig, úgy ezután is készítsenek számadást — ami felől semmi kétségem 

sincs, bízván abban a szeretetben, amellyel legnemesebb és legméltóságo- 
sabb uraságotok engem mindig körülvett, s a amely — ahogy a legkivá
lóbb Lackner doktor uram embléma)a mondja — »semmit meg nem 

tagad«; hálás leszek, nem színből, hanem szívből, mivel — hogy ismét a 

legkiválóbb Lackner doktor szavait idézzem a Gazdászati játékból — 

»jobb néha, mint soha, ha nem is tettel, de legalább szívvel hálásnak 

lenni és köszönetét mondani.«]

Ebben az esetben alig elképzelhető, hogy Zoana maga jelen lett volna az 

iskoladráma tíz évvel azelőtti előadásán, illetve ha jelen is volt, tizenvalahány 

éves fejjel aligha értett belőle valamit. Inkább gyanítható, hogy az 1619-ben 

Frankfurtban kinyomtatott könyvet (М"ЛИ. 10.-)-wmerte és abból idézett.
A betű és tudomány városban ezidőtájt elfoglalt szerepéről és becséről végül 

következzék egy utolsó idézet. Johann Schwäger ispotálylelkész azért írt 
panaszlevelet a tanácshoz, mert Heinrich Johann Scharnichhausen soproni 
gimnáziumi rector 1647. szeptember 8-án a meggyesi papiakban durva 

szavakkal becsmérelte őt.171 Levelének végén a tett kivizsgálását és a bűnös 

megbüntetését kérve a következő jogi auctoritasokra, ill. sérelmekre 

hivatkozik: 1. Jodocus Thonhauderius V.I.D. de rebus criminalibus spricht: 
Accusator idpatiatur quod reus si fuerit convictus. (A szerző — a Lackner által 
is sokat idézett — Jodocus DaMHOUDER, az idézett mű pedig a Praxis rerum 

criminalium.) 2. Megsérttette a Leges scbolasticaet. 3. Vétett a vallás ellen (ad 

pietatem) — lTim 4: sine qua omnis sciencia et eruditio est perditio etc.
Ebből a felsorolásból azt tartjuk figyelemreméltónak, hogy első helyen 

hivatkozik az auctorrz, másodsorban a helyi törvényekre (ezeket még Lackner 
szerezte), s csak harmadsorban a protestáns körökben amúgy legfőbb 

tekintélynek számító Bibliára.

1?
U



3. IRODALMI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A VÁROSBAN

3.1. A LITERÁTUSCÉH

Az 1604-ben Lackner Kristóf által alapított Soproni Nemes Tudós Társaság 

(Foedus Studiosorum Nobilium Semproniense) a soproni és a környékbeli 
literátusok tömörülése volt.172 Céljainak és szerepének megértéséhez — az 

alapító szándékát követve — legjobban akkor tudunk hozzáférni, ha azt a 

céhes szervezetek működésével hasonlítjuk össze.173 A középkorvégi és kora
újkori városokban három fontos szempont vezérelte ezek működését: a 

szakmai, politikai és vallási szerep.
Lackner alapító okiratában a Társaság céljáról mindössze annyit ír, hogy 

az ob singulärem erga liberales artes et studia amorem nec non patriae 

charitatem, quae maxima [a szabad művészetek és tudományok iránti 
különleges szeretet és a hazaszeretet — amely a legfőbb dolog — miatt] jött 
létre. (GRÜLL 1993: 181) A Társaság egyértelmű „szakmai” céljának tekint
hetjük a peregrinus diákok, valamint a tagok irodalmi működésének 
támogatását. Érdekes, hogy ez utóbbiról nem esik szó az alapszabályban, 

vagyis a tagság nem lett kötelezve ilyen jellegű tevékenységre. Az alapszabály 

Ш. cikkelyében azonban ezt olvassuk: „Minden állítás bizonyítást igényel. 
Ezért kell minden kézművesnek bemutatnia szakértelmének bizonyítékát — 

nem kell tehát csodálkozni azon, ha a Társaság jelen cikkelyében megköveteli 
a deákoktól a bizonyítást és annak tanúsítását, hogy miként élt valamely 

egyetemen a tanulás kegyelmével, és hogy onnan jó magaviseletének, 
szorgalmának és tanulmányainak milyen tanúsítványát hozta, vagy érdemelte 

ki...” Maga Lackner állítja tehát párhuzamba a Társaságot a céhekkel: 
amiképpen a mesterlegényeknek le kellett tenniük egy remekmunkát 
tehetségük bizonyítására, ugyanúgy elvárja a peregrinus diákoktól is, hogy az 

egyetem végeztével tanúsítsák megszerzett tudásukat. Bár a szövegben szó 

szerint nem szerepel, de a szerző nyilván valamiféle írásműre, disszertációra 

gondolhatott. Arról viszont nincsen adatunk, hogy ilyet bárki felajánlott 
volna a Társaságnak. Lackner ennek ellenére mindvégig buzdította társait 
írásművek készítésére. A Társaság irodalmár hajlamú tagjairól az eddigi 
kutatás is megemlékezett már (KOVÁCS 1972: 461—465); ez a fajta céhes jellegű
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literátorság azonban nemzeti irodalmunk számára nem hozott létre mara
dandó értékeket.

Talán még a fentiekben említett kulturális-szakmai jellegénél is fontosabb 

volt Lackner és a város számára a Társaság politikai szerepe. Jelentette ez 

egyrészt a városon belüli érdekharcok és ellenségeskedések megszüntetésének 

lehetőségét, másrészt a város „reprezentálását” — elsősorban a bécsi udvar felé. 
Lackner ezirányú tevékenysége sikeresnek nevezhető, hiszen a tagság több 

mint egynegyede külföldi származásúakból került ki. Ezek között is voltak 

természetesen szakmájuknál fogva ide kapcsolódók (elsősorban a gimnázium 

tanárai közül), voltak azonban „politikából” felvettek is (császári familiárisok, 
harmincadosok). A Társaság puszta megléte is sokat segíthetett Lacknernek 

abban, hogy képzett magyar és külföldi szakembereket tudott éveken 

keresztül a városba csábítani és itt tartani, elsősorban az értelmiségi munka
körökben (lelkészek, tanácsosok, orvosok, tanárok). (GRÜLL 1993: 183)

A vallási szerepről szólva csak annyit említhetünk meg, hogy a Társaság 

tagjai (ahol ezt ellenőrizni tudjuk) kivétel nélkül evangélikusok voltak, bár az 

alapszabály úgy lett megfogalmazva, hogy annak akár katolikusok is eleget 
tehessenek, “^triiíyi^biz^nyos^íí^f^z évente egyszer, pünkösdhétfőn 

összegyűlő Társaság a Szt. Mihály templomban kezdte meg gyűlését ünnepi 
istentisztelettel, ahol Lackner díszpáholyban foglalt helyet, amit halála után 

az őt követő első doktor örökölhetett meg tőle (Id. XVII. cikkely).
A magyarországi viszonylatban is elsőnek mondható literátuscéh, a Soproni 

Nemes Tudós Társaság egy olyan városban jött létre, amelyben a vezető 

szerepet a külföldi egyetemeken végzett részben polgári, részben nemesi 
értelmiség játszotta. Ez a réteg három nyelvű volt: a német és a latin mellett 
többségük bírta a magyar nyelvet is, mint ezt magának Lackner Kristófnak 

példája is bizonyítja. Érdeklődése kifejezetten pragmatikus jellegű: a vallási élet 

gyakorlásán túl elsősorban közvetlen környezetére irányul, a művészetek léha 

élvezése helyett inkább történelmi-jogi ismeretekre törekszik, amelynek 

közvetlen hasznát veheti mindennapjaiban. Nem csoda hát, ha a Tudós 

Társaság fennállásának majd’ háromnegyed százada alatt nem hozott létre 

maradandó irodalmi alkotást, hiszen nem is ez volt hivatása. Az állandó
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politikai és vallási küzdelmek közepette mégis ébren tartotta a polgárság 

vezetőiben annak igényét, hogy ne engedjék kihunyni magukban a kultúra és 

művelődés iránti szeretet lángját.

3.2. „Schönes lustiges Kleinodt” — A könyvtárak

LUTHER 1524-ben körlevelet intézett valamennyi német város tanácsához, 
amelyben kérte őket, hogy ne sajnálják a költségeket „nagy könyvtárakat vagy 

könyvesházakat létrehozni, különösen a nagyobb városokban, melyek arra 

képesek”.174 A felhívásnak természetesen nemcsak Németországban lett 
foganatja, amint azt a magyarországi protestáns városok könyvtáralapítási 
szándékai is mutatják. Azt is hozzátehetjük ehhez, hogy az újonnan 

szerveződő protestáns könyvtárak alapját szinte mindenütt a megszüntetett 
plébániai könyvgyűjtemények anyaga képezte, ami a soproni evangélikus 

könyvtár esetében a Szt. Mihály templom, s részben talán a Szt. Lélek 

templom régi könyvtára lehetett.
A könyvtár célja, hogy az igaz vallást és hasznos tudást előmozdítsa és 

megalapozza. Elsősorban pásztoroknak, egyetemi és alsófokú iskolai 
tanároknak van rá szüksége. Középpontjában a Biblia áll (lehetőleg eredetiben 

és minél több fordításban is), ezenkívül főleg a „Patres, Historicos, vnd andere 

gute Avtores” szükségeltetnek bele — írja könyvtártudományi összefoglaló
jában a nálunk is népszerű Cyriakus SPANGENBERG.175 Egy másik evangé
likus teológus, a már idézett Johannes OLEARIUS pedig arról is értekezik, 
hogy csak a jelentősebb, sok literátussal rendelkező városokban kell könyvtá
rakat, mint „schönes lustiges Kleinodt”-okat felállítani.176 A szerző kritéri
umai nagyjából megfelelnek a XVI. század végi, XVII. század eleji és közepi 
soproni állapotoknak.

A XVI. század végéig a soproni könyvgyűjtés még elsősorban a papok- 

lelkészek esetleges hagyatéki adományaira volt utalva, ebből következően a 

plébániai könyvtárak anyaga is meglehetősen gyér és tervszerűtlen. Az 

adakozók szándéka elsősorban nevük megörökítése (pl. misemondatás lelki
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üdvükért),
ritkábban pedig a gyakorlati vallásos élet céljait hivatott szolgálni (pl. misézés, 
prédikálás).177
lelkészek sem igen gondolnak velük, hiszen a XVI. század végén felvett 
inventáriumok is igen szűkszavúan — éppen csak a szerkönyvekre kitérve — 

tárgyalják azokat. A XVII. század első évtizedében, Lackner Kristóf 

tevékenysége nyomán tűnik fel a könyvhöz, mint tudományos segédeszköz
höz való újfajta viszonyulás a polgárság egy szűk körén belül. A Soproni 
Nemes Tudós Társaság könyvtárszervezési kísérlete azonban elszigetelt 
törekvés maradt. A tagok támogatása híján nem tudott azzá válni, aminek 

Lackner eltervezte: a literátus polgárság szellemi alkotóműhelyévé, tudomá
nyos alkotótevékenységének bázisává. (Ld. a 3.2.4. fejezetet.)

könyv maga is mindenekelőtt tezauráló funkcióval bír,s a

Ezek a plébániai gyűjtemények teljesen zártak, még a

3.2.1. Az evangélikus gyülekezet könyvtára

A fellendülés második — immár tartósnak bizonyuló — korszaka Lang Mátyás 

nevéhez fűződik. Az 1650-ben Wittenbergből hazatért lelkes és tudós 

prédikátor hozzálát a Szt. Mihály templom addig is meglévő, de bizonyára 

lehangolóan elhanyagolt, és nagyobbrészt még középkori teológiai szakmun
kákból álló plébániai könyvtárának tervszerű gyarapításához. Elsődleges célja 

az, hogy az evangélikus papság jezsuitákkal folytatott hitvitáihoz alaposan 

felszerelt szellemi fegyvertárat gyűjtsön össze. Ehhez szakmai tudása, 
könyvismerete megvolt, már csak pénzt kellett rá szerezni. Es Lang ebben is 

korszakalkotónak bizonyult: szinte az egész (evangélikus vallású) városi 
polgárságot sikerült megnyernie az Ügynek, vagyis neki vallás révén sikerült 
mindaz, amit Lackner a tudomány jelszavával igyekezett megvalósítani. Lang 

nagy érdeme volt még a könyvtárral kapcsolatos konszenzus megteremtése a 

városban: az 1650-es évektől egyre több özvegy, nemes, egyszerű mesterember 

adakozik — hol pénzéből, hol magánkönyvtára féltett kincseiből — a „Szt. 
Mihály templom múzeumának”, de még külföldről is érkeznek segélyek és 

bíztató hangok. Az ily módon kialakított gyülekezeti kölcsönkönyvtár 

egyike lett Európa legelső nyilvános könyvtárainak, hiszen Lübeckben
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1616-ban, a tournei székesegyházban (Belgium) 1637-ben, Hamburgban 

1650-ben, s Párizsban 1652-ben alakult meg az első bibliotheca publica. A 

könyvtárral természetesen továbbra is az evangélikus egyház rendelkezett, de 

ez megfelelt az általános európai gyakorlatnak.178 A soproni evangélikus 

könyvtár azért is képvisel egyedülálló értéket, mert a mai Magyarország 

területén szinte az egyetlen, csaknem épen fennmaradt, a protestáns vallású 

városi polgárság kultúráját tükröző könyvgyűjtemény — szemben a „tisztán” 

egyházi jellegű, vagy főúri alapítású könyvtárakkal.

3.2.1.1. Lang Mátyás és az evangélikus könyvtárszervezés

Lang Mátyásnak a gyülekezeti könyvtár bővítésében játszott kiemelkedő 

szerepére a fentiekben már utaltam. Az alábbiakban a tőle fennmaradt irat- 
és könyvanyag áttekintése alapján szeretnék következtetéseket levonni 
munkásságára, az általa vezetett konventi könyvtár gyarapodására, valamint 
Sopron XVII. századi kulturális fejlődésére vonatkozóan.

Lang Mátyás 1622-ben született Sopronban, apja Lang András varga volt, 
1632-től külső tanácsos, hitbuzgó evangélikus: Liebezeit Mártont, az Iglauból 
elűzött morva lelkészt például 15 éven át tartotta házában, ő volt fiának 

nevelője. (HÁZI 1982: nr. 7086; PAYR 1917: 357—359) Második felesége Zoana 

János Menyhért belső tanácsos Katalin nevű leánya volt, tőle született Lang 

Mátyás, aki a soproni gimnáziumot elvégezve, 1642-ben fordult a városi 
tanácshoz ösztöndíj-kérelemmel, amelyben az akkori rektor, Valla Lukács — 

egyébként maga is tudós ember —, támogatta. A tanács egy héttel később már 

határozott is ügyében: a Lackner-féle alapítványból évi 100 Ft ösztöndíjat 
szavaztak meg neki, s útiköltségként 20 Ft-ot utaltak ki számára. Lang először 
Breslauba ment (vő. RMK III, 1603), majd egy év múlva Wittenbergben 

folytatta tovább tanulmányait. Öt év múlva, 1648-ban írt „libellus”-ában179 

örömmel számol be patrónusainak arról, hogy a wittenbergi városi tanács 

meghívta őt a híres vártemplom negyedik diakónusi állására, vagyis magának 

Luthernek szószékére! A folyó háborúskodások miatt azonban fizetése igen 

csekély, ezért kéri az otthoniak támogatását. Ebbéli kérelmében megerősítette
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őt praesese, Paul Röber professzor is. Wittenbergi tanáraival egyébként a 

későbbiekben is szoros kapcsolatokat ápolt, nemegyszer ők szerezték be 

számára a legújabb teológiai könyveket. Lang eközben több értekezést is 

kiadott (RMK 1П, 1630; 1713; 1714), ami nyilván nagy büszkeséggel tölthette 
el a soproni tanácsurakat. így történt, hogy Schubert Pál esperes halála után 

az akkor mindössze 27 éves Lángot hívták meg első lelkésznek Sopronba. A 

Szt. Mihály templomban mondott beköszöntő beszéde, valamint Eitzing 

Mária, Zinzendorfer Katalin és Greyssen Rudolf halálára mondott halotti 
beszéde nyomtatásban is megjelent. (RMK П1 1775; 1899; 2116) A katolikus 

egyházzal már diakónus korában polémiát kezdett (RMK Ш, 1714; 2. kiad.: 
RMK Ш, 3399), soproni lelkészként pedig Jodocus Kedd bécsi jezsuitával 
keveredett hitvitába,180 amivel szinte az egész bécsi klérust magára haragítot
ta. 1655-ben elvette Paumgartner Károly ágfalvi lelkész leányát, Rozinát. (A 

házasságára kiadott üdvözlő verseket Id.: RMK III, 1951). Lelkészi szolgálatá
nak teljes idejét Sopronban töltötte, innen levelezett elsősorban németországi 
protestánsokkal: egyetemi tanárokkal, teológusokkal és könyvkereskedőkkel.

Az 1674-gyel kezdődő vallásüldözések alatt bátran viselkedett, erről Burius 

János korponai és Peuker György besztercebányai lelkészek is nagy dicsérettel 
szóltak.181 Lang a többi elűzött prédikátorral szemben abban a kiváltságban 

részesült, hogy a bécsi svéd- és dán nagykövetség közbenjárására már 1674. 
március 15-től Anna Maria Eggenberger hercegnő soproni házának udvari 
lelkésze lett, évi 300 forintos fizetséggel, s ezt a tisztségét többé-kevésbé 

majdnem az egész „gyászévtized” ideje alatt szabadon gyakorolhatta. Az 

1678/79-es pestisjárvány ideje alatt Eggenbergerné egész udvarával Rusztra 

költözött, ahonnan 1680 tavaszán tért csak vissza. Eggenbergerné halála után 

pár nappal Kollonics Lipót már száműzni akarja a városból, de ettől a szász 

választófejedelem személyes közbenjárása megmenti. Annyit azonban sikerült 
elérnie ellenfeleinek, hogy istentiszteletek tartását nem engedélyezték neki, s 
így élete hátralevő részében sikerült elhallgattatni Sopron egyik legkiemel
kedőbb protestáns hitszónokát, aki nem sokkal ezt követően, 1682. november 

28-án halt meg szülővárosában.
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3.2.1.2. Lang Mátyás könyvtárának fennmaradt kötetei

Mint arról az Evangélikus Konvent Levéltárában fennmaradt nyugta182 
tanúskodik: a gyülekezet vezetői három hónappal a lelkész halála után — Lang 

örökhagyói szándékát beteljesítve — megvásárolták a híres könyvtárat. „1683. 
március 11-én a néhai Lang Mátyás könyvtárát fiának és két fiatalabb 

leányának engedélyével a tisztelt egyházgyülekezet 400 forintért megvásárolta, 
és a mondott összeget az említett pénztárból kivéve az örökösöknek valóban 

átadta. Az alulírott urak tudomásával. Kelt Sopronban, a fenti évben és 

napon.” A szöveg alatt a következő nevek olvashatók: Johann Barthius,
Christoff Sowitsch, Johannes Serpilius, Johann Andreas Preining — az 

evangélikus gyülekezet vezetői —, valamint Jacob Erhard Preining, az előbbi 
édesapja.

Milyen lehetett Lang könyvtára? Erre

183

kérdésre pusztán a fenti összeg 

figyelembe vételével nem tudunk választ adni, hiszen elképzelhető, hogy az 

özvegynek átadott 400 Ft inkább karitatív szempontból, semmint a könyvtár 

értékeinek pontos számbavétele alapján lett megállapítva. A SBG és a SEK 

anyagának possessorkutatása során azonban 83 könyvben sikerült megtalál
nom Lang saját kezű bejegyzését, amiből már viszonylag pontos kvalitatív és 

kvantitatív következtetéseket tudunk levonni.
A könyvek beszerzésének időbeli alakulását tekintve a legtöbb beszerzés, 

ill. adományozás 1650-ben történt, vagyis abban az évben, mikor eltávozott 
Wittenbergből. Az ekkor megszerzett 13 könyvből ötöt már Sopronban 

vásárolt meg, míg a többit ajándékba kapta. Ajándékozóinak köre egyben 

wittenbergi kapcsolatainak kiterjedtségére is fényt vet. Első helyen említendő 

itt az a Concordia-kötet, amit a wittenbergi városi tanácstól kapott diakónusi 
munkájának elismeréséül (II. Függelék nr. 18). Ugyancsak ekkor ajándékozza 

meg őt August Buchner (II. Függelék nr. 72), akivel mindkét tisztségében: az 

egyetem könyvtárosaként és a stipendiánsok felügyelőjeként is találkozhatott 
Lang Mátyás. Buchner ezen kívül még latint is tanított, s óráin a német 
költőket is magyarázta.184 Búcsúzásul ugyancsak meglepi őt egy kötettel 
Friedrich Praetoriusnak, a híres jogászprofesszornak özvegye, született
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Christina Sellfischer (II. Függelék nr. 22). Praetoriussal maga Lang nem 

találkozhatott személyesen, hiszen az 1642-ben elhunyt. Megajándékozta még 

ez alkalomból őt Hiob Wilhelm Fincelius könyvkereskedő (П. Függelék nr. 
3), akivel később is levelezésben állt; valamint Christoph Bresler, a jogi 
fakultás assessora (II. Függelék nr. 39); Johann Rhau helybeli pásztor (П. 
Függelék nr. 49), és az erdélyi Besztercéről származó Engesser Simon, aki 
feltehetően iskolatársa lehetett (П. Függelék nr. 35). Az 1650-es könyvbeszer
zések kiugróan magas száma azt az általános képet támasztja alá, hogy a 

magyar literátusok többsége még külföldi peregrinációja idején igyekezett 
minél több könyvet beszerezni, mert idehaza nem volt arra sem pénze, sem 

lehetősége.185 Ugyanakkor elgondolkodtató az is, hogy ezen kötetek 

többsége ajándék volt, vagyis Lángnak egy fillérjébe nem került, míg 

hazatérése után Sopronban gyors ütemben 5 újabb kötetet vásárolt. Elképzel
hető tehát, hogy Sopron a könyvellátás terén némileg jobb helyzetben volt az 

ország más városainál.
A beszerzések 1653-ban mutatnak ismét kiugrást a többi évekhez képest. 

Ebben bizonyára közrejátszottak az 1652 és 1656 között lezajlott hitviták, ill. 
azok hazai és nemzetközi visszhangja. Az ekkori adományok közül 
legérdekesebb Jonas Wargelius jezsuita „ajándéka”, amely nem más volt, mint 
Elias Schiller Lang ellen írott vitairatának egy példánya (П. Függelék nr. 74). 
Lang bölcsen írta a dedikáció mellé Ezsaiás prófétától vett jelmondatát: In 

silentio et spe érit fortitudo mea. Valószínű, hogy ugyancsak a hitvitákkal 
lehetett összefüggésben Erik Ostermann-nak, a wittenbergi egyetem görög 

professzorának ajándéka 1652-ben (II. Függelék nr. 64).
Soproni kollégái és barátai közül is sokan megajándékozták őt könyvekkel, 

elsősorban a születés-, ill. névnapok alkalmával. A város másodlelkésze, 
Sobitsch Kristóf több kötetet is adott neki ilyen alkalmakkor (II. Függelék nr. 
6, 36, 55, 78). Sobitsch egyébként 40 évig (1651—92) működött Sopronban, s 
ez alatt számos jogi és történeti művet is írt, s könyvtáráról fia is megemlé
kezett végrendeletében. Lángnak természetesen jó kapcsolatai voltak a helyi 
evangélikus tanárokkal-tanítókkal is. Wittenbergi iskolatársa, Seelmann 

Keresztély — aki 1650 és 1661 között volt a soproni evangélikus gimnázium
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rektora — nemcsak két kötettel ajándékozta meg (П. Függelék nr. 23, 73), 
hanem lőcsei prédikátorként 1669-ben halotti verset is írt az abban az évben 

elhunyt Langné Baumgartner Rozina emlékére. (PAYR 1910: 363) Klesch 

Dániel (1619—1697), a különös sorsú vátesz-költő, szintén iskolatársa volt 
egyetemi évei alatt (1644), majd 1650—1659 között a soproni iskola konrek- 

toraként működött.186 Ajándékkötetét Mátyás apostol ünnepén dedikálta 

Lang Mátyásnak (П. Függelék nr. 29).
Itt kell megemlékeznünk a város evangélikus lelkészeiről is, akik szintén jó 

kapcsolatban voltak Lánggal, s általában helyi viszonylatokban nagy 

könyvtárral is rendelkeztek. Textoris György soproni magyar lelkész 

(1646—47) Sárváron született, s 1632-ben Peresztegen a Sopron megyei Ságra 

avatták fel papnak. Ezt követően Kaboldon, majd elűzetése után Egyházas- 

faluban lelkészkedett. A büki zsinaton 1646. augusztus 13-án kerületi 
aljegyzőnek választották. Innen hívták meg Sopronba, ahol az elszenvedett 
megpróbáltatások miatt hamarosan meghalt. Özvegye és gyermekei továbbra 

is a városban maradtak. (PAYR 1910: 362) Lang több kötetet is megvásárolt 
az özvegytől könyvtára számára (II. Függelék nr. 59, 61), amiben nyilván 

karitatív megfontolások is közrejátszhattak. Textoris halála után Sárfői 
Miklóst választották helyébe magyar prédikátornak, aki másfél évtizedig 

(1647—63) működött a gyülekezetben, s nagy tekintélyre tett szert, hiszen 

1651-ben főjegyzőnek választották. Ajándékkötetét 1657-ben dedikálta Lang 

Mátyásnak (EL Függelék nr. 67). Galli János Kristóf harkai lelkész 1656-ban 

tanult a wittenbergi egyetemen, hazatérése után pedig Harkára választották 

lelkésznek. 1664-ben Lángnak adományozott kötetében három oldalas 

jambikus versekben írt panegyricusban köszöntötte patrónusát (II. Függelék 

nr. 43). 1674-ben sok társával együtt neki is menekülnie kellett Harkáról, s 
valószínűleg Jénában halt meg 1676 körül. Lángnak jó ismeretségei voltak a 

környező települések pásztoraival is, így pl. Poch György medgyesi lelkésszel, 
aki Wittenbergben kiadott disszertációjának végére írt üdvözlő verset. (PAYR 

1910: 375; HÁZI 1982: nr. 1306). Az idősebb Pochnak jelentős könyvtára volt, 
amit halála után fia örökölt.187 Lang innen vásárolta meg a könyvet (II.
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Függelék nr. 32) könyvtára számára. Pfister János 1647-ig szintén Medgyesen, 
majd Ruszton teljesített papi szolgálatot.

Lang Mátyás bejegyzéséből több, életére vonatkozó adatot is megtudunk. 
1654. augusztus 27-én a régi iskolai barátjának nevezett Johann Pfister 

személyes meghívására tartózkodott Ruszton, hogy a „Gottes Ackeron” egy 

gyászbeszédet mondjon valószínűleg Pfister elhunyt feleségének sírja felett. A 

könyvet ezért a beszédéért kapta ajándékba (II. Függelék nr. 7), Lang kérése 

nélkül, de előre sejtve, hogy a prédikátornak szüksége lesz rá a Jodocus 

Kedd-del vívott „csetepatéban”. Pfister ekkor már súlyos beteg volt, és 1655. 
február 23-án meg is halt. Temetése az újonnan épített evangélikus templom
ban március 1-én volt. Ugyancsak ismerőse volt a büki lelkész, Fábri György, 
akit 1652-ben avattak fel (PAYR 1910: 177), de a gyászévtizedben elűztek, 
hiszen 1676-ban kelt dedikációjában (II. Függelék nr. 5) exul pro nomine 

Dei-ként írta alá nevét. Valószínűleg hosszabb-rövidebb ideig ő is Lángnál 
kereshetett menedéket.

Lángnak leghálásabbak valószínűleg azok az exuláns prédikátorok voltak, 
akiket hazájukból elűzve tárt karokkal és testvéri szeretettel fogadtak be a 

viszonylagos vallásszabadságban elő soproni evangélikusok. Ilyen exuláns volt 
többek között Lanius András medgyesi, vagy Gebhart János ágfalvi lelkész, 
mindketten osztrák menekültek. Az előbbi két kötettel is megajándékozta (II. 
Függelék nr. 26, 70). 1675-ös dedikációjában Lángot úgy tekinti, mint aki 
egyedül maradt meg Magyarországon a ragadozó farkasok között az igaz hit 
hirdetőjének (Hoc acerrimae persecutions tempore ex tota Evangelij Praeconum 

Cohorte, inter rapacissimos Lupes Universo Hungáriáé Regno unice et solitarie 

relicto).
Lang Mátyásnak egész élete folyamán rendkívül jó kapcsolatai voltak a 

németországi evangélikus gyülekezetekkel és egyetemekkel. A jezsuitákkal 
vívott hitvitái tovább erősítették hírnevét külföldi kollégái előtt, amit az 1674 

utáni bátor helytállása és a menekültekkel szemben tanúsított vendégszeretete 

még csak növelt. Levelezéséből is kitűnik, hogy korának több híres evangé

likus teológusával volt személyes kapcsolata, ezek közül némelyek könyvekkel 
is megajándékozták őt. Saját művét dedikálta neki Johann Ernest Gerhard, a
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jénai egyetem teológiaprofesszora (1621—1668; Id. II. Függelék nr. 31), 
valamint Johann Andreas Quensted (1617—1688) wittenbergi teológus, az 

ottani Mindenszentek templom elöljárója (П. Függelék nr. 68). Lang 

könyvgyűjtő tevékenysége azonban — mint azt az előző fejezetben idézett 
leveléből is láthattuk — nem volt sem öncélú, sem tervszerűtlen. Bizonyítja 

ezt pl. Johann Georg Lang bécsi születésű, de Regensburgban működő lelkész 

kötete, amellyel 1664-ben Lang Mátyás személyén keresztül a soproni Szt. 
Mihály templom múzeumát ajándékozta meg (II. Függelék nr. 51). Tervszerű
ségére pedig az jellemző, hogy a könyvtárral elsősorban a katolikus klérus 

ellen vitázó evangélikus papság várható igényeit igyekezett kielégíteni. Ezért 
könyvtárában a gyakorlati és történeti teológiai munkák vannak túlsúlyban.

3.2.1.3. A beszerzések útja

Lang Mátyás könyvtárfejlesztő tevékenységének talán legnagyobb szabású 

vállakózása annak az 1644-ben Párizsban megjelent műnek a beszerzése volt, 
amely a zsinati határozatot tartalmazta 37 folio kötetben.188 A tranzakció 

anyagi fedezetét a Lichtenauerné született Innerkaider Katalin hagyatékából 
származó jelentős pénzadománnyal fedezte. „Úgy rendelkezem, hogy 500 

császári márka fordíttassék egy drága és nagy mű vásárlására. Kérem Lang 

Mátyás helybeli lelkész urat, hogy az említett pénzen a Conciliorum omnium 

című mű 37 kötetét, úgy amint azt legújabban, legjobban és legteljesebben 

néhány évvel ezelőtt Párizsban, Franciaországban nyomtatták — vegye meg, 
finom, tartós és mégis díszes kötéssel lássa el, majd a fent megjelölt Szt. 
Mihály templom múzeumába keresztyéni használatra és az én emlékezetemre 

helyezze el”. (FRIEDRICH 1991: 124) A végrendelet 1663. február 20-án kelt, 
s 1664. június 22-én került kihirdetésre.189 Lang ekkor már nyilván érdeklő
dött külföldi barátainál a mű beszerzésének lehetőségei felől. Az első ide 

vonatkozó utalással 1665. január 16-án régi ismerősétől, Hiob Wilhelm 

Fincelius wittenbergi nyomdásztól kapott levelében190 találkozhatunk. 
Fincelius ebben megemlíti, hogy a keresett könyv sem Wittenbergben, sem 

Lipcsében nem található.
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Ez év szeptemberében kap választ kérdésére Praun Sebestyén császári 
udvari könyvszállítótól (LESESTOFFE 1994: p. 518), amelyben az arról értesíti, 
hogy írt az ügyben egyik strassburgi barátjának, — aki hivatalos levelezésben 

áll Párizzsal —, hogy in materia rudi hozassa meg Lángnak a Concilia 37 

kötetét. Ez a jóbarát valószínűleg az a Johann Lazar Bernegger volt, akinek 

Praun Sebestyén számára írott számlája szintén fennmaradt Lang gyűjteményé
ben {ibid. p. 519). Eszerint a könyvet 1666. január 3-án, Guichard úrnál 
sikerült 79 livre-ért megvásárolni. A ládányi kiadvány természetesen innen is 

több közvetítőn keresztül jutott el Sopronba. Először Praun üzletfeléhez, a 

frankfurti Zacharias Stengelhez került, ahonnan Ludwig Erdinger fuvaros vitte 

azt Bécsbe (március 28-án). {ibid. p. 520)
Lang kimutatása szerint az egész ügylet 285 Ft 42 krajcárba került, ilyen 

áron sikerült hozzájutnia a 37 +1 kötetes munka bekötetlen példányaihoz. 
Hogy eleget tegyen az özvegy (nyilván általa diktált) végakaratának, ezért 
„finom, tartós és mégis díszes” kötéssel kellett azokat ellátnia. Ezt a munkát 
két soproni könyvkötőre: Pirner János Ádámra (HÁZI 1992: nr. 1177) és Kohl 

Jánosra (HÁZI 1992: nr. 2655) bízta. Ez utóbbival sok baja volt Lángnak, 
elsősorban az ulmi Dorothea Görlin felé fennálló kifizetetlen adósságai miatt. 
A Concilia első 19 kötetét Pirner, a többit Kohl kapta meg (a 6—7. és a 

37—38. kötetet egybekötötték, így mindegyikük 18-18 darabot csinált). Pirner 

fizetsége 72 Ft-ot tett ki, míg Kohlnak, aki valamivel olcsóbban dolgozhatott, 
még 1669-ben is tartozott Lang 6 tallérrral. A kötések egyébként mind 

egyformák lettek, vaknyomásos díszítéssel, réz véretekkel ellátva.191 Érdekes
ség, hogy a kötéshez felhasznált anyagokról is részletes kimutatás maradt 
fenn: eszerint a könyvkötők a disznóbőrt, a fatáblát, a csiszolást, a zsineget, 
viaszt és festéket, valamint 6 ív regálpapírt számítottak fel az egyes darabok 

kötésének költségvetésekor, {ibid. p. 523)
A prédikátor irataiban fennmaradt számlák és egyéb dokumentumok 

tájékoztatnak minket könyvügyleteinek részleteiről, különösen az 1665 és 

1670 között eltelt időszakot illetően. Kiderül ezekből, hogy egyik fő szállítója 

az ulmi Johann Görlin, majd özvegye Dorothea volt, aki nem csak neki, 
hanem Johann Kohl könyvkötőnek is küldött könyveket.192 Kohlnak nem
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mehetett valami jól az üzlet, mert 1665-ben adósságba keveredett, amelyből 
— nagyrészt Lang segítségének köszönhetően — csak egy-két év múlva sikerült 
kikászálódnia, {ibid. p. 491—499) De nemcsak Kohl tartott kereskedelmi 
mennyiségben könyveket, hanem Lang is megrendelt időnként egy-egy több 

száz darabos tételt: 1665-ben 500 bűnbánati zsoltárt {ibid. p. 525), 1670-ben 

pedig 500 db jénai passiót {ibid. p. 535), nem is szólva az Ödenburgisches 

Frühgebetról, amiket nyilván az egyházközségen bérül árultak. 1661-es 

megrendelése {ibid. p. 524—525) összesen 29 különféle művet tartalmaz 31 

példányban, 89 Ft 13 den összértékben. A beszerzett kötetek jelentős 

protestáns teolgósusok (Möller, Mengering, Schmidtger, Ursinus, Voetius, 
Quistorpius, Calverius, Gerhard, Nicolaus, Scherer, Wudrianus) műveit 
tartalmazták, amik egyébként gyakran feltűnnek a soproni polgárok 

magánkönyvtáraiban is. Nem kétséges, hogy Lang ezekkel a művekkel a Szt. 
Mihály templom könyvtárát gyarapította, ahol a mai napig is megtalálhatók 

azok. Beszerzéseiről levelezése is tájékoztat: 1655-ös, az ifjabb Johann Ernest 
Gerhardhoz írott levelében {ibid. p. 481) kéri a jénai professzort, hogy küldje 

el neki az apjától (id. Johann Gerhard) 1650 óta megjelent könyvek jegyzékét; 
1665-ben Finceliustól kapja meg annak legújabb nyomtatványát, Leonhard 

Hutter Loci Theologici c. művét, majd következő levelében egy Confession küld 

neki {ibid. p. 487); 1666-ban pedig Görlintől kap 8 művet 11 kötetben {ibid. 
p. 496), s szinte nincs olyan hozzá címzett levél, aminek „mellékleteként” 

egy-egy hordónyi könyv ne érkezne a feladótól.
Beszédesek azok a számlák is, amiket Pirner és Kohl — két állandó 

könyvkötője — írt össze a számára elvégzett munkákról. Pirner összeírásában 

{ibid. p. 525—528) 1665-ben 8 mű szerepel 49 kötetben, különféle kötéstípu
sokban, az egyszerű papírkötéstől az aranyozott díszborításig; 1668-ban 12 mű 

46 kötetben, ahol a (kereskedelmi szempontból) kommersz cikknek számító 

Confessio Augustana és az Ödenburgisches Frühgebet mellett már komoly 

teológiai munkák is megjelennek (Carpzov Isagoge-ja; Wagner: Türcken büchl; 
Joseph Hall, Gerhard, Albrecht és Wudrianus egy-egy könyve). 1667-ben 7 

könyvet köt be Pirner 16 kötetben, köztük több, iskoláskorú gyermekeknek 

szánt művet. 1668-ban csak a Frühgebet szerepel a listán 6 kötetben, majd
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1669-ben meglepetésként 400 Gerengel is megtalálható a sorban. Ezek voltak 

tehát a soproni evangélikus gyülekezet legkeresettebb könyvei а ХУЛ. század 

második felében.

3.2.1.4. A városi közkönyvtár megszervezése

1570-ben a következő szövegű leltárát vették jegyzőkönyvbe a Szt. Mihály 

templom könyvtáráról: „Egy régi könyvekből álló könyvtár. Rendezetlen, 
összeíratlan, ezekhez a könyvekhez jönnek még hozzá felerészben azok a 

könyvek, amelyeket a néhai Joseph geresdi pap ide hagyott, és Spillinger úr 

elrendelte, hogy ezek Sopronba kerüljenek és összeírassanak”.193 Spillinger 
Farkas 1570 és 1589 között volt a Szt. Mihály templom plébánosa, s az ő 

idejében kezdődött el a templom kettős használata: megosztva az evangé
likusok és a katolikusok között. Spillinger elsősorban egy vallási intoleran
ciáját bizonyító verekedéssel vonult be a soproni egyháztörténetbe, mivel a 

rendelkezése alá tartozó, de evangélikus vallású Zeitvpgel Gáspár iskolamestert 
— mivel az egyre több fiatalt „csábított el” tőle — egy alkalommal a nyílt 
utcán megpofozta. Joseph geresdi papról semmi közelebbit nem tudunk.

Lichtenauerné, született Innerkaider Katalin 1663 februárjában kelt, és csak 

jóval később, 1664 júliusában felbontott végrendeletében — nyilvánvalóan 

gyóntatójának, Lang Mátyásnak sugalmazására — külön is megemlékezett a 

Szt. Mihály templom felső sekrestyéjében elhelyezett egyházi könyvtárról:194 
„Negyedszerre, mivel az én uramtól és lelki atyámtól hallottam, hogy egy jó 

kezdeményezésre az itteni Szt. Mihály templom felső sekrestyéjében, avagy 

a templomi múzeumban az evangélikus gyülekezet hasznára és épülésére 

mindenféle jó könyveket gyűjtenek össze, ahová már most is sok komoly és 

nagy mű tartozik, olyanok, amiket egy lelkész a fizetéséből és javaiból aligha 

engedhet meg magának, hogy megszerezzen és megvegyen.”
Kétségtelen az, hogy a konvent gyűjteményében található, Lang Mátyást 

ábrázoló festmény, amelyen az AMPLIFICABAT szó szerepel, az igazságot 
mondja a prédikátor könyvtárfejlesztő tevékenységével kapcsolatban. Nem 

szabad azonban abba a hibába esni, hogy a könyvtár alapítását egy sze-
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mélyhez — nevezetesen Zoana Péterhez195 — vagy egy évszámhoz kössük. 
(GOSZTOLA 1977: 675; FRIEDRICH 1990: 104) Erre vonatkozóan gazdag anyag 

került kezünkbe Lang Mátyás leveleinek és iratainak feldolgozása során.
Lang különösen jó kapcsolatokat ápolt a jénai egyetem teológia-tanárával, 

Johann Ernest GERHARDdal (1621—1668), akinek már apja is jóhírű 

evangélikus teológus volt Qohann GERHARD, 1582—1637). A gothai könyvtár 

őrzi Lang 1655. szeptember 4-én kelt, hozzá írt levelét,196 amelyben szokott 
módon először is figyelmébe ajánl egy soproni diákot — itt Preining János 

Andrást a későbbi tanácsost —, aki akkoriban Strassburgban tanult, és 

világotjárt ember volt.197 Neki is, magának is könyveket kér:

„Egy másik honfitársam megfelelő tájékoztatása végett azzal állok 

Nagyságod elébe, hogy a Nagyságod boldog emlékezetű édesatyja által 
írott Híres írók katalógusával együtt szeretném egyszersmind megkapni 
a Gerhard-féle egyéb tanulmányok jegyzékét is, amelyek vagy e század 

50. évétől fogva jelentek meg, vagy régebben, csak valahogy elkerülték 

eddig a figyelmemet. Ne átalljon engem, tiszteletreméltó Gerhard úr, 
ezzel a hatalmas jótéteménnyel szerencséltetni, nagyon kérem, sőt 
könyörgök. Semmiség ez Nagyságod számára — egyházunknak és nekem 

azonban szerfelett hasznunkra válna. Nem kétlem, hogy a kidobott 
papirosok között nem egy olyan is rejtőzik, amit a nagy Gerhardnak, az 

egész Lutheránus Egyház doktorának híresen gyors keze Megalandrus 

után vetett papírra. Ha ezekből egy-két másolatot kaphatnék, egy 

különleges emlék birtokába jutnék, azokkal a Luther-kéziratokkal együtt, 
amiket annak másodunokája — aki nekem egykor a Lyser-házban 

lakótársam és igen kedves cimborám volt — ajándékozott nekem, mikor 

őt Wurzenben [Lipcse] üdvözöltem, azzal, hogy szorgalmasan őrizzem 

azokat. Emlékszem, Nagyságodtól hallottam, hogy boldog emlékezetű 

Atyjának kéziratai a nyomdász kezéből legtöbbször a piacra kerülnek, 
hogy borsot, meg más efféléket csomagoljanak beléjük. Ezek az eldobott 
papirosok illessenek engem — erre vágyom és ezt kérem ismételten 

Nagyságodtól.”

züibej*
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Ezt követően több mint egy évnek kellett eltelnie, amíg megszülethetett a 

köszönőlevél a fentebb kért, s időközben megkapott küldeményekért. 
Ebben a konventi könyvtár szempontjából is rendkívül fontos kijelentéseket 
találunk:

198

„Jézus nevében fogadja Isten áldását, valamint imáimat és legodaadóbb 

szolgálataimat. Fentebb nevezett, Nagytiszteletű, Nemes és Méltóságos 

Doktor úr, nagybecsű barátom, jóltevőm és patrónusom! A közöttünk 

dúló rettenetes pestis miatt amennyire lehetett, távol tartottam magam 

a levélírástól. Most azonban visszatérek korábbi, elárvult hivatalomhoz, 
a régi kerékvágásba, hogy tudják meg barátaim: minden hazug híresztelés 

ellenére még »nem tértem meg az ősökhöz«. Engem és házamat 
megóvott Isten kegyelme, kinek — míg csak élek — zengem dícséretét. 
Nagy tiszteletű és Nemes Uraságodnak pedig — bár későn — hálás 

köszönetét mondok az ajándékba küldött, boldog emlékezetű, nagytisz
teletű és nemes atyjaurának, a páratlan teológusnak kezével írott 
kommentárokért, amit nagyobb becsben tartok, mint az erről készült 
nyomtatványt, s legféltettebb kincseim között fogom azt őrizni, együtt 
Nagy tiszteletű és Nemes Uraságod levelével, s remélem, hogy majdani 
örököseim, azaz városunk közkönyvtára, többi könyvemmel együtt ezt 
a remekbe kötött kéziratot is buzgón oltalmazza majd, mint az 

irányunkban viszont tanúsított szeretetének ékes bizonyítékát.”

Eddig az idézet, amelynek legfontosabb sorai azok, ahol Lang Mátyás 

könyveinek majdani örököséül a város közkönyvtárát jelölte meg. A 

bibliotheca publicák felállításának ötlete a korai újkorban vált Európaszerte 

ismertté és népszerűvé. A könyvtáralapítók szándékuk szerint mindenütt 
kifejezték, hogy a könyveket ad communem hominum utilitatem [az emberek 

közös hasznára], vagy pro utilitate rei publicae [a társadalom hasznára], vagy 

dem rate der stat und der gantzen gemeyn zu nutz, vagy egyszerűen zum 

gemeinen nutz gyűjtik össze. (SCHREINER 1975: 202—249) A latin publicus3 szó 

azonban természetesen nem azt jelentette ekkor, mint a mai „közkönyvtár”
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kifejezésben (ez csak XVIII. században jelenik majd meg). A „köz” alatt 
érthették egy-egy vallási közösség tagjait, az iskolázott polgárokat {literati) 
vagy csak a tanácsurakat is. Erre enged következtetni az a cédula is, amelyre 

Lang egyik könyvében bukkantunk: Anton Laymar evangélikus lelkész 1664- 
ben kelt rövid leveléről van szó,199 amelyben kölcsönkéri Lang Mátyástól 
a héber szótárat, hogy a Genezis 49:10-ben szereplő particulát egy öreg 

zsidóval (cum Judaeo quodam seniori) folyatott vitában helyesen tudja 

értelmezni.

3.2.1.5. Könytárterem a Szt. Mihály templomban (1666)

A Szt. Mihály templom felső sekrestyéjében elhelyezett bibliothéka már a 

XVII. század első felében is állt, Lang könyvtárfejlesztő tevékenysége nyomán 

azonban rohamosan gyarapodni kezdett. Ezért is vált a század közepére 

sürgetővé a sekrestye átalakítása, amelyre 1666-ban a város még külföldi 
segélyt is kapott. A bajorországi Rothenburg ob der Tauber városi jegyző
könyvéből eddig is sokhelyütt idézett bejegyzést, amely szerint 1666. július 

6-án összesen 10 tallért küldtek Sopronba „az újonnan felállítandó evangélikus 

könyvtár számára”,200 nem értelmezhetjük másképpen, mint a könyvtár 

felújítására szánt adományt. Bizonyítékul szolgálnak erre azok számlák, 
amelyek Lang Mátyás iratai közül kerültek elő.

Ezek tanúsága szerint 1667-ben jelentős átalakításokat végeztek a Szt. 
Mihály templom felső sekrestyéjében, amely ekkor könyvtárszoba céljára 

szolgált. Szeptember 14 és 30 között Martiny Kristóf kőművesmester 

dolgozott itt, sajnos közelebbről nem tudjuk min.201 Ot követte Krauss 

Jakab kőfaragó, aki a teremben levő, és a temetőre néző két darab 9x4 láb 

belső méretű ablakot profilírozta, s könyöklőket is faragott hozzájuk. 
Ugyancsak az ablakokon dolgozott Risch Mátyás lakatos, aki hozott anyagból 
csinálta meg az ablakosztó kereteket és a két kívülre tett rácsot,
Sturmb Keresztély üveges rakta be azokat 380 db közönséges, ólomkeretes 

üvegkoronggal.204 Liepss (Lippus) Ádám asztalos számlája szintén az 

ablakokkal kapcsolatos munkákat említ,205 míg könyvespolcokról egy szót

202

végül203
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sem szól. Ennek oka az lehetett, hogy azok már régóta ott voltak a felső 

sekrestyében. Bizonyítja ezt Risch lakatos elszámolása is, amelyben a 

könyvállványok megerősítéséért 3 Ft-ot számolt fel (Mehr die Bücher stellen 

angefassedt mit Ihren eigenen Eissen ist 3 fl). Később ugyanő 6 vasrudat is 

készített a fal mellett álló polcokhoz (zu dem hücher stellen an die wandt 6 

bank eysen gemacht). A könyvtárszoba ajtajára is rács került, tolózárral és 

lakattal (Mehr das gatter angefassedt in der Bibliotedt [sic] mit 4 bankeysen undt 
zu zweyen thüren eingelassene schloß sampdt einen Schuep Riegel gemachtt). Az 

itt említett munkák (és még néhány kisebb-nagyobb javítás az alsó sekrestyé
ben) közel 200 Forintjába kerültek a konventnek, s a bejegyzések tanúsága 

szerint a mestereket Lang Mátyás csak 1668 tavaszán elégítette ki végleg.
A könyvtárban folyó átalakítások természetesen a helyiség rendeltetésével 

álltak összefüggésben: a jókora (kb. 2,8 m magas és 1,2 m széles) ablakok jobb 

látási viszonyokat teremtetteit a könyvtárban olvasók számára, az ajtók és 

ablakok megerősítésére pedig nyilván az ott elhelyezett értékek nagyobb 

biztonsága érdekében volt szükség.
Rothenburg ob der Tauberban — csakúgy mint Sopronban — már a XV. 

század végén működött egy liberey, a Szt. Jakab templomban. Ezt a reformá
ció idején újjáalapították (1537—1544), de első könyvtári szabályzata csak 

1620-ban keletkezett. A XVII. században főleg a „geistliche Bibliothek” 

szerepét töltötte be, míg a XVIII. században elsősorban mint gimnáziumi 
könyvtár (bibliotheca scholastica) funkcionált. A soproni evangélikus könyvtá
rak) sorsa tehát hűen tükrözi a rothenburgiét.206 Joggal vetődhet fel 
azonban a kérdés: honnan szerzett tudomást a Soprontól sok száz mérföldre 

levő Rothenburg az itteni könyvtár újjáépítési szándékáról? Az összekötő 

láncszem nyilván Gerengel Simon személye lehetett, aki csaknem pontosan 

egy évszázaddal a segély időpontja előtt teljesített ott lelkészi szolgálatot 
(1555—1564). Még 1565-ben, Sopronban elmondott prédikációját is itt 
nyomtatta ki.207 De miféle kapcsolat lehetett a két város között a közbeeső 

évszázadban? Erre vonatkozóan egyelőre csak két, újonnan előkerült adatra 

támaszkodhatunk.
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Grau Lénárd, a latin gimnázium legalsó osztályának tanítója (collega 

quintus) 1648 és 1656 között működött Sopronban. A halálát követően, 
1657-ben felvett hagyatéki leltárban könyvei között bukkanhatunk rá a 

következő tételre: „Katechismus für die Kirch und Schul zu Rottenburg”, 
amely valószínűleg a bajor városka helyi egyházközségének használatára 

készült hittankönyv lehetett, s minden valószínűség szerint az ottaniak 

küldeményeként került Sopronba.208
A másik ajándékkötet Johann Graaf „a Birodalom különféle fejedelmeinek 

és rendjeinek” Bécsben székelő „udvari tanácsosa és követe” (variorum 

Principum ac statuum Imperij a Consilijs et Residens in Aula Caesarea) 
jóvoltából került a könyv a konventi könyvtárba, több más, értékes művel 
együtt.209 A Theodorétosz küroszi püspök munkáit tartalmazó négy kötetes 

könyvben a következő bejegyzést találjuk: Ad honorem Dei et ejus Ecdesiae 

Evangelicae Soproniensis, Regiae Civitatis Hungáriáé, pro augmento et 
ornamento Bibliothecae, haec opera Theodoreti a duabus Civitatibus liberis 

Imperialibus, Rothenburga ad Tubarim, et Nördlinga, donata procuravit — 

vagyis a köteteket részben a rothenburgiak segítségével sikerült Graafnak a 

soproniak számára megszereznie.210 Ebből a két feljegyzésből is következtet
hetünk arra, hogy Rothenburg és Sopron között a Gerengel halála után eltelt 
egy évszázadban sem szakadt meg a kapcsolat.

3.2.1.6. A Szt. Mihály templom múzeuma

A Szt. Mihály templomban elhelyezett könyvtárat nemcsak Lichtenauerné 

fentebb idézett végrendeletében, hanem 

museum néven emlegetik az adományozók. De mit kell ezalatt értenünk?

Mindenekelőtt kézenfekvőnek látszik az a gondolat, hogy a felső sekrestyé
ben a könyvek mellett őrizték azokat a muzeális értékű tárgyakat (nemesfém
ből készült kelyhek, paténák stb.), amelyeket az elmúlt évszázadokban 

adományoztak a templomnak, akár végrendeletileg, akár egyéb formában. De 

lehettek-e itt más muzeális értékű tárgyak, pl. régi pénzérmék, vagy épp 

régészeti leletek is?

könyvdedikációban isszámos
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A reneszánsz korszak könyvtáralapítói, köztük Mátyás király, újították fel 
azt az ókorban gyökerező szokást, hogy a bibliothékák mellé — későbbi 
kifejezéssel élve — ún. „Kunst- und Wunderkammereket” is berendeztek, ahol 
a növény- és állatvilág kuriozitásain kívül számos ókori emléket, valamint 
festményeket és szobrokat állítottak ki.211 Itt csak egyetlen, hozzánk közeli 
példát említek meg: a bécsi császári könyvtárban a hatalmas kódexgyűjtemény 

mellett értékes régészeti- és műtárgykollekciót is találhatunk, amelyről 
szemléletes képet nyújt Petrus Lambeciusnak, I. Lipót könyvtárosának 

katalógusa. Ez a ritka kötet 1673-ban került be a konventi könyvtárba, 
ráadásul egy a könyv kiadástörténetére vonatkozó, értékes bejegyzéssel.212 
De lehet-e alapja ennek a feltételezésnek a soproni Szt. Mihály templom 

könyvtárával kapcsolatban is? A válasz határozott igen. CSATKAI Endre a 

soproni régiséggyűjtőkről írott dolgozatában213 a helyi gyűjtőszenvedély 

fellobbanását a XVIII. századra teszi, pedig annak megnyilvánulásait egészen 

a XVII. század elejéig nyomon követhetjük. Lackner Kristóf a Soproni Nemes 

Tudósok Társasága előtt 1612-ben elmondott beszédében részletesen 

foglalkozik Sopron római kori régiségeivel, megemlítve egy ma is ismert 
feliratot, valamint a városfalakon kívül-belül egyaránt nagy számban 

előforduló leleteket. (GrÜLL 1991a: 45—97) Ugyancsak a XVII. század 

közepén működik a városban a kiváló protestáns lelkész, Barth János Konrád, 
akinek jelentős régészeti gyűjtemény volt birtokában. 1686-ban, Buda 

visszafoglalása alkalmával írott művét214 44 antik érme illusztrációjával 
díszítette, melyeket — nem minden szakmai hozzáértés nélkül — emblema- 
tikus módon magyarázott. Egyhelyütt megemlíti, hogy a budai zsákmányból 
(spolium Budense) is került hozzá néhány pénzérme, amiket rögtön felvett 
kötetébe.215 Jellemző az is, ahogy a róla fennmaradt festmény ábrázolja őt. 
A kép hátterében ugyanis egy pénzek tárolására szolgáló fiókosszekrény 

(nummotheca) látható, míg a bal alsó sarokban római mécsesek és üvegedények 

vannak lefestve, részletező pontossággal. Természetesen azt nem tudjuk 

megmondani, hogy ez a gyűjtemény a könyvtárban volt-e elhelyezve, de a 

feltételezést valószínűsíteni látszik az a tény, hogy a líceumi és a konventi 
könyvtár egyesítése (1824) után egészen 1867-ig, a városi múzeum létreho-
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zásáig az Evangélikus Líceum „classica philologiai museuma” lett a környék 

régészeti leleteinek gyűjtőhelye. A fennmaradt adatokból arra következtet
hetünk, hogy az egyesítéskor már jelentős pénzgyűjteménnyel rendelkezhet
tek, amely a későbbi adományokkal együtt a századfordulóra több ezerre 

szaporodott. A numizmatikai gyűjtemény katalógusát a líceum könyvtárosa, 
Hetyési László állította össze, szakemberre valló alapossággal.216 Elképzel
hető tehát, hogy a líceum régészeti szertára — amely 1945-ben szinte teljesen 

elpusztult — az egyesítéskor már több mint két évszázados múltra tekinthetett 
vissza.

З.2.1.7. A könyvtár megmentése

A Szt. Mihály templomban elhelyezett könyvek sorsáról az eddigi kutatások 

alapján mindössze annyit tudtunk — vagy inkább sejtettünk —, hogy az 

1674-ig, a templom katolikus kézbe adásáig lehettek ott elhelyezve. A 

nemrégiben előkerült levéltári adatok és a könyvbejegyzések alapján 

szerencsére ennél ma már jóval több információval rendelkezünk.
A templom körül már 1671-ben elkezdtek gyülekezni a vészfelhők, mikor 

az év tavaszán a katolikusok visszavették a kőszegi evangélikusok ima
házát.217 Ez év végén Natl Lipót polgármester már amiatt emelte fel szavát 
a soproni tanácsban, hogy a szállongó hírek szerint a katolikusok el akarják 

foglalni a Szt. Mihály templomot.218 A szóbeszéd egyelőre alaptalannak 

bizonyult, de a rettegést tovább fokozta a pozsonyi templom elfoglalásának 

híre 1672 júniusában. Ugyanezen év szeptemberében I. Lipót megerősítette, 
hogy a Szt. Mihály templomban nem harangozhatnak az evangélikusok (PAYR 

1917: 245), s ez volt az utolsó csepp a pohárban. A konvent úgy látta, hogy 

semmi reményük nem lehet a templom megtartására, ezért, ha legfőbb 

szellemi fegyvertárukat, a könyvtárat nem akarták elveszíteni, sürgősen el 
kellett azt költöztetniük akkori helyéről. Lang Mátyás számlái között 
található egy feljegyzés,219 amely ezt az eseményt igazolja: október és 

november folyamán elszállították a Szt. Mihály templom könyvtárát, amiért 
3 Ft-ot fizettek a fuvarosnak és Mátyás boltossegédnek. De hová vihették a
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könyveket? A számlák közt erre vonatkozóan nem találhatunk utalást, de 

három olyan possessorbejegyzés is van, amely közelebb vihet bennünket a 

kérdés megválaszolásához. A Szt. György templom könyvtárának adomá
nyozott kötetekben, 1673. május 3-án keltezett bejegyzések ugyanis Kirchen 

Bibliothekről beszélnek, sőt az egyik még az árulkodó „megkezdett” jelzővel 
is kiegészíti azt (angefangnen Kirchen Bibliotäck). A gyülekezet másik 

temploma, a Szt. György plébániatemplom 1673 végéig viszonylag biztonság
ban érezhette magát a katolikus restaurációs törekvésekkel szemben. (PAYR 

1917: 432) Csak arra gondolhatunk tehát, hogy a bizonytalan jövőjű Szt. 
Mihályból ide telepítették át a könyvtárat. 1674. február 27-én azonban ezt 
is elvették a gyülekezettől, s hogy ekkor hová telepítették a könyveket, csak 

találgatni tudjuk. Három megoldás is szóba jöhet: a Fő téren álló Lackner-ház, 
ahol kezdetben tartották istentiszteleteiket; a templommal szemközt levő 

Eggenberg-ház, ahol Lang mint házi prédikátor működött még a gyászévtized
ben is; vagy Schubert János András háza, melynek udvarán 1675-ben 

felavatták fából készített templomukat. (PAYR 1917: 448, 465)
Egy sajnálatos esemény bizonyítja hogy könyvtárukat később ebben az új 

épületben helyezték el. Sopront 1676-ban óriási tűzvész pusztította végig, 
amelyről egykorú bejegyzés olvasható abban a fentebb már említett Bibli
ában,220 melyet Lőw Tamás tímár özvegye, Mock Zsuzsanna adományozott 
még Anno 1655-ben a gyülekezet papjainak. A bejegyzés egy chronostichon- 

nal indul: InCenDIVMplls SopronlensIbVsgraVefVLgebat [súlyos tűzvész tört 
a kegyes soproniakra], majd így folytatódik: „Ezt a Bibliát, amit a mostanra 

megboldogult Zsuzsanna asszony, Lőw özvegye a soproni evangélikus 

gyülekezetnek ajándékozott [ahogyan az előző lapon található], noha a füst 
[szemmel láthatóan, főleg a 212. és a rákövetkező oldalak tanúsítják] 

megrongálta a mi evangélikus imaházunkban [amely a nagy, rémisztő 

tűzvészben 1676. november 28-án, ami advent első vasárnapja előtti szombat 
volt], nem pusztult el, mert a sekrestyés, név szerint Pichler András [amint 
az égni kezdett] elszántan a sekrestyébe merészkedett, és ezt a szent könyvet, 
az asztalkával együtt amin feküdt, s több más holmival is, megmentette és a 

dühöngő tűzvészből kimenekítette. Istennek legyen hála, tisztelet és köszönet
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ezért, és minden akkor kinyilvánított jótéteményéért, mindörökké ámen.” A 

tűzvész nyilván károkat tett a könyvtár állományában is, s hogy mégsem 

pusztult el teljes egészében, az azzal magyarázható, hogy nyilván csak a 

könyvek egy része lehetett ott elhelyezve, a többit Lang Mátyás, vagy a 

gyülekezet más vezetője tarthatta magánál.

3.2.1.8. A könyvtár további sorsa

Haubner Máté superintendens Sopronban 1861. szeptember 22—28-ig tartott 
canonica visitatio-j&nak jegyzőkönyvében (FRIEDRICH 1990: 107) olvasható az 

a minden bizonnyal Müllner Mátyástól — az akkori könyvtáros-iskolaigazga
tótól — származó adat, mely szerint a konvent már 1708-ban külön helyiséget 
rendezett be a papiakban a könyvtár számára. Felügyelője az idősebbik lelkész 

volt. A templom átépítésekor (1782/83) a könyveket fel kellett vinni a 

padlásra, mert a könyvtárhelyiségben és a könyvtáros-lelkész, Torkos József 

lakásán tartották az istentiszteleteket. Az építkezés befejeztével Gamauf 

Sámuel rakta ismét helyükre a köteteket. Amikor a líceum új épülete 

elkészült, az 1825. december 26-i konventi határozat értelmében a gyülekezeti 
könyvtárat is áttelepítették az iskola épületébe, és annak könyvtárával 
egybeolvasztották. A könyvállomány ekkor 10.750 kötetet, Haubner említett 
látogatásakor pedig már 18.000 kötetet tett ki. Itt kell megjegyeznem, hogy 

a könyvtár teológiai állományát 1950-ben az iskola visszaszolgáltatta a Soproni 
Evangélikus Konventnek, ahol azóta is külön kezelve őrzik a mintegy 6.000 

kötetnyi anyagot.221

3.2.1.9. Evangélikus iskolai könyvtárak

Az evangélikus iskolai könyvtár folyamatos meglétét bizonyító XVII. századi 
adatok jórésze Schwanshofer Kristóf rektorságának idejéből (1610—12; 
1632—39) valók. Bejegyzéssel ellátott könyvei közül kettőben utal arra, hogy 

a könyveket Biblioth(ecae) Sopr(oniensis) Gymn(asii), ill. Biblioth(ecae) Colli- 

gendae in Schol(a) Sopr(oniensi) adományozta.222 Ugyancsak ebből a célból
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dedikálta héber Bibliáját az iskolai könyvtárnak Schubert János lelkész 

1650-ben.223

Ettől kezdve egészen 1741-ig semmiféle információnk nincsen az iskolai 
könyvtár sorsáról. Ekkor került a gimnáziumba a fiatal és tehetséges 

Hajnóczy Dániel, aki mindjárt rektorságának első évében elkészítette a 

könyvtár katalógusát.224 Ebből kiderül, hogy a felső három osztály (prima- 
secunda-tertia) rendelkezett önálló könyvtárral, a legnagyobbal természetesen 

a prima, amelyben maga Hajnóczy is tanított. Ebben összesen 139 kötetet 
regisztrál a katalógus, melynek összetétele is figyelemre méltó: a XVI. századi 
nyomtatványok száma ugyanis 86, ennek csak mintegy a felét teszik ki a 

XVII. századiak (45 db), míg az addig beszerzett XVIII. századi könyvek 

száma mindössze 3 volt. A classis secunda és tertia könyvtára természetesen 

jóval szerényebb képet mutat.225 Az iskolai könyvtár részben a konvent 
adományaiból, részben pedig a tanulóktól évente beszedett 17 krajcárból 
gyarapodott. A mai állományban összesen 55 kötetben találhatjuk meg a 

következő bejegyzést: Ex Bibliotheca scholastica Soproniensi Primae classis, 
speciatim alumnorum. A szöveg mindig a címoldalon, ugyanazzal a kézírással 
leírva olvasható. Ma már biztosan állíthatjuk, hogy ezek a bejegyzések Ribiny 

János rektor (1747—1758) kezétől származnak.226 Az iskolai könyvtár ezen 

possessorbejegyzések alapján azonosított anyaga egy ősnyomtatványt227 és 

6 antikvát tartalmaz. Hajnóczy katalógusában ezek közül mindössze 18 

szerepel, a többit új gyarapodásnak kell tartanunk. Mint azt fentebb már 

említettem, az iskolai könyvtár anyagát 1825-ben a konventi gyűjteménnyel 
egybeolvasztották. Elkülönítésük ezért csak a bejegyzések pontos számba
vétele után vált lehetségessé.

3.2.2. A jezsuita kollégium könyvtára

A XVI. század második felétől szinte teljesen protestánssá vált Sopronban 

érthetően nem fogadták nagy lelkesedéssel azt az 1636-ban kelt királyi leiratot, 
melyben II. Ferdinánd utasítja a városi tanácsot, hogy támogassa egy jezsuita 

kézben levő kollégium felállításának terveit. Az ötlet Draskovich György
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győri püspöktől származott, aki nemcsak a királyt, hanem a nagyhatalmú 

Esterházy Miklós nádort is megnyerte tervének. Bár a tanács az ismételt 
felszólításoknak és közbenjárásoknak is csak nehezen engedett, végül 
kénytelen volt beadni derekát. A város küldöttei és a nádor 1636. szeptember 

11-én megegyeztek a kollégium felállításában.
A kollégium vezetőjéül Dobronoki György jezsuita papot nevezték ki, 

akinek levelezése szinte teljes egészében fennmaradt a Soproni Evangélikus 

Levéltár gyűjteményében.229 Innen értesülünk többek között arról, hogy 

milyen tervei voltak Dobronokinak a kollégium berendezésével, felszerelésével 
kapcsolatban. 1636. szeptember 13-án írt feljegyzésében már a könyvek 

elhelyezésére szolgáló szekrények készíttetésére gondol.230 A Sopronban 

felállított jezsuita kollégium a keresztesek javadalmait örökölte. Ezeknek 

azonban nem lehetett olyan jelentős könyvtára, amellyel egy induló iskolát 
jól fel lehetett volna szerelni, márpedig erre a jezsuiták Európaszerte különös 

gondot fordítottak.231 Ezért szükség volt külső támogatásra is, amit 
hamarosan meg is kapott a gimnázium. Dobronoki feljegyzései között 
szerepel az 1636-ban kapott ajándékok listája, amely így kezdődik:

1 ° Bibliothecam variorum librorum, quae olim fuerat Magni illius viri Nicolai 
Istvanffi, Avi materni ejusdem Illmi d. Fundatoris [se. accepimus]. Vagyis az 

iskola Istvánffy Miklósnak, Draskovich György anyai nagyapjának könyvtá
rából kapott egy gyűjteményrevalót.232 Istvánffy könyvtáráról eddig 

viszonylag keveset tudtunk,233 az új adat talán közlebebb vihet minket 
sorsának kiderítéséhez. Bár könyvtárából Sopronban eddig egyetlen kötetet 
sem sikerült találnunk, nemrégiben a Szt. Lélek plébániatemplom könyvtá
rának rendezésekor előkerült egy kötetes kézirat, amely kizárólag törökkori 
levelezéseket, történeti adatokat gyűjt egybe. Bár possessorbejegyzés nem 

található benne, nem kizárt, hogy a jezsuita gyűjteményből került oda, s így 

végső soron a történetíró könyvtárához tartozott.
Nagy szerencsénkre a kollégium első igazgatója, Dobronoki György 

nemcsak levelezett, hanem az iskola történetének megírását is folyamatosan 

végezte.234 Ebben olvashatjuk azt, hogy Draskovich Gáspár 1629-ben a 

kollégium alapítását kezdeményező püspök, Draskovich György könyvtárát

228
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is ide ajándékozta.235 Egyébként ugyanitt olvassuk Dobronokitól, hogy „a 

könyvtárra szívből gondot fog viselni”.236
Az így összegyűlt — bizonyára igen értékes — könyvanyag egyelőre nem 

kaphatott méltó elhelyezést a kollégiumban. 1638-ban Dobronoki összeállított 
egy „kívánságlistát” azokról a berendezésekről, amelyekre feltétlenül szükség 

lenne a kollégium épületében. Ezek közé tartozik természetesen a könyvtár 

is. Külön kiköti, hogy az épület kialakításába senki bele nem szólhat: Hoc 

idem postmodum Capitate, ubi omnia aedificia absolverentur, Bibliotheca insuper, 
supellex sacra et domestica, (quod Fundatorum est providere) sufficienter curaretur 

Sopronien(si) Collegio, posset alteri alicuj collegio, juxta Societ(a)tis dispositionem 

attribuj [...] quic quid pro dicta triplici fabrica perficienda est necessarium, totum 

id in parata pecunia quinquaginta millium florenorum, deponat, e cujus censu 

adsurgant aedificia, ut dixi, et alia procurentur, quae ad Bibliothecam et 
supellectilem utraque spectantP7

Ugyanebben az évben egy másik desideratábzn is említést tesz a könyv
tárról: Inter communia reponitur etiafm) Bibliotheca ubi soli libri conser- 
venturP8 Scholae sex debent esse in Infima contignatione. In Secunda Auditor
ium pro Poeticis et Rhetoricis, aliisque Dramaticis, Comicis, Tragicis Actionibus. 
In 3a contignatione Granarium pro frumento omnis generis conservando. Foris, 
hortus cum praedio, ut Magistri possint se recreare. Haec requiruntfur) una cum 

Bibliotheca.239 Semmi kétség nincs afelől, hogy Dobronokinak sikerült terveit 
megvalósítania. Az 1727-ből fennmaradt katalógus mutatja, hová sikerült 
csaknem egy évszázad alatt fejlődnie a jezsuita kollégium könyvtárának, ahol 
számos teológiai és irodalmi mű, valamint színdarab látott napvilágot az itt 
tanuló tanárok és diákok tollából.240

Mi lett a jezsuita kollégium könyvtárának sorsa? Az 1782-es, II. József-féle 

abolíciós rendeletet ez a könyvtár sem kerülhette el. Az ekkor felmért 
állapotról részletes katalógus készült, amely ma az Egyetemi Könyvtárban 

található.241 Ezek szerint a kollégium könyvtárában ekkor már 1767 mű volt 
megtalálható. A könyvtár szakozása már némileg eltért az 1727-es jegyzékétől. 

Az összeírás és a rend feloszlatása utáni időből további adatok nem 

rendelkezésünkre a könyvtár sorsát illetően. Ismervén azonban az abolíció

állnak
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utáni körülményeket, talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt gondol
juk, hogy a jezsuita kollégium könyvtára szétszóródott.

3.2.3. A literátuscéh tudományos könyvtára (1604—1674)

Az első nem egyházi jellegű, kifejezetten tudományos célokat szolgáló könyv- 

gyűjtemény a Lackner Kristóf által alapított Tudós Társaság könyvtára volt. 
Az 1604-ben létrehozott Tudós Társaság (Foedus Studiosorum, Studentenbund) 
teljes történetét itt nem áll módomban részletesen ismertetni, csupán néhány 

lényegesebb vonást emelnék ki abból.
A szövetség céljairól beszédesen szól az a címer, amelyet maga Lackner 

tervezett számára. A Társaság articulusait tartalmazó könyvben242 a föl. 
65v-n egy kézzel festett címer látható, amely két, könyvet tartó kezet ábrázol. 
Felette a Tudós Társaság nevének rövidítése: S(igillum v. secretum) F(oederis) 
S(ocietatis) N(obilium) S(emproniensium) — alatta az alapítás évszáma: 1604. A 

Lackner által írott alapszabályzat XVHI. cikkelye értelmezi is a címerképet: 
Habet (se. hoc sigillum) duas manus et concordiam et foedus designantes, et 
librurn in medio tanquam artes liberales firmiter tenentes(föl. 83v]. [Két kéz van 

rajta, amely az egyetértést és a szövetséget jelképezi, és középen egy könyvet 
— mintegy a szabad művészeteket — tart szorosan.] Majd így folytatja: Liber 

tanquam concordiae pignus, ambarum manuum amplexu observatur, ut exemplo 

nobis sit, et ad instar studiorum incitamenti, prae oculis habeatur [föl. 84r] [A 

könyv, mintegy a szövetség záloga, mindkét kéz ölelésében látszik, hogy példa 

legyen számunkra, és hogy tudásvágyunk felkeltése végett szemünk előtt 
legyen.] A concordiae pignus kifejezést Lackner csaknem szó szerint vette, 
hiszen — amint azt az alapszabály II. cikkelyében előírta — a tanult, vagy 

nemesi származású tagjelölteknek egy aranyat kellett beadniuk a Társaság 

tulajdonába, valamely „alkalmas szerzőtől” (idoneo authore) származó könyvvel 
együtt; míg a nem nemesi származásúak, vagy a nem értelmiségi foglalkozá
súak (illiterati) csak akkor kerülhettek a tagok sorába, ha a szenátus tagjai 
voltak: az ő beléptidíjuk két arany volt, míg a nemesi származású kézműves
iparosok (nobiles ... mechanicam artem exercentes) három aranyat fizettek a
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belépés fejében. Itt kell megjegyeznünk, hogy nők is tagjai lehettek a 

Társaságnak, de csak a férjük jogán (Art. IV.). Visszatérve a könyvekre, 
Lackner külön is kiköti a fenti cikkely magyarázatában (mens authoris), hogy 

nem akármilyen könyveket fogadnak el a belépni szándékozó literátusoktól: 
Quod attinet ad libri depositionem, id sedulo observetur, ne abusus accedat, et 
qualis qualis liber offeratur, séd talis, qui vei antea non in repertorio foederis sit, 

et quo candor et Studium confoederati ex eo deprehendatur [fol. 70v-71r]. (Ami 
a könyvek letétbe helyezését illeti, szorgalmasan ügyelni kell arra, nehogy 

visszaélés történjen, és ilyen-olyan könyveket ajánljanak fel, hanem csakis 

olyant, amely előzőleg nem volt meg a Társaság leltárában, s amelyből a 

Társaság nagyszerű törekvése nyomon követhető.)
A IX. cikkely a Társaság titoknokának (secretarius) megválasztásáról szól, 

aki egyben a könyvtárosi teendőket is ellátta. A könyvtárra vonatkozóan 

szigorú szabályokat rendel el Lackner: nec librum cuidam e Bibliotheca 

concedat mutuo, commodatove det, nisi chirograpbo proprio cum scilicet librum, 
se commodato accepisse, quis confoederatorum fateatur, quo libri rehaberi queant. 
Omnes autem libri, sic commodato confoederatis extradati, si non prius, tarnen 

ante diem anniversarium Bibliothecario, certocertius, sub poena 25 nummorum 

hungaricalium, restituantur... [fol. 76v-77r] Vagyis a könyvtáros senkinek sem 

adhatott kölcsön könyvet anélkül, hogy az illető saját kezeírásával nyugtát ne 

adott volna arról, hogy azt innen kikölcsönözte. Az így kölcsönvett 
könyveket 25 forint büntetés terhe alatt legkésőbb az évfordulóig vissza 

kellett adni a könyvtárosnak. Az említett évforduló nem más, mint a 

pünkösdhétfő (secunda feria post festum Pentecostes, Id. Art. VI. fol. 74v). A 

az is meghatároztatik, hogy a könyvek katalógusa a 

Társaság irattartó ládájában (capsa foederis) legyen elhelyezve, s a könyvek 

időről-időre — a seniorok előzetes beleegyezésével — a tagok rendelkezésére 

álljanak (Libri autem confoederatis duntaxat seniorum consensu ad tempus 

inserviant, fol. 8Ív). A magyarázatban Lackner hozzáteszi, hogy a könyvek 

kizárólag a tagok használatára szolgálnak. A katalógust szorgalmasan kell 

vezetni, s egy másodpéldányát a társak rendelkezésére kell bocsátani. A 

seniorok előzetes hozzájárulása azért fontos, mert ha valaki egyszerre több

XVI. cikkelyben
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könyvet kér, vagy ha más országokba kell azokat vinni, csak a magister 

foederis adhat hozzájárulást. Ha viszont helyben, csak rövid időre kölcsö
nöznek a tagok, saját felelősségére egyik vagy másik magister is adhat 
beleegyezést [föl. 81v-82r].

Ennyit a tervekről. De hogy a valóságban a könyvek terén nem lehetett 
minden rendben, azt mutatja Lackner 1610-ben elmondott buzdító beszéde is, 
amit a Társaság tagjaihoz intézett, ünnepi összejövetelük alkalmával.243 
Először is: nincs még alkalmas hely a könyvtár elhelyezésére, így a könyvek 

distrahuntur potius et corrumpuntur, quam conservantur (inkább széjjelhor- 
datnak és tönkremennek, mint megőriztetnek), amiben nemcsak a magister, 
vagy az egyes tisztségviselők, hanem minden egyes tag hibás [föl. 46/a recto]. 
Nemcsak egy évben egyszer, ünnepnapon kell ugyanis egy-két órát a 

Társaságra szánni, hanem az ünnep elmúltával is. A dörgedelmek után 

- megtudjuk azt is, hogy a könyvek tekintetében: omnia sunt inordinata, nulla 

methodus, nulla inscriptio, vei in ordinem redactio [föl. 47r]. (Minden 

rendezetlen, nincs semmiféle rendszer, sem összeírás, vagy rendberakás.)
Ha lehet, még siralmasabb kép bontakozik ki a könyvtárt illetően a 

Társaság számadáskönyvéből.244 Először 1610-ben említik, hogy a „Társaság 

alapító-elnökénél biztos hely jelöltetett ki a könyvek számára, amelyet ő maga 

fog megmutatni. A Társaság titkára vállalja magára valamennyi könyv 

gondozását, és vegyen maga mellé egy segédkg 

mindenki Artner Erhard urat, soproni Le^yzőt neveztXki”.245 Nem telt bele 

öt esztendő, a könyvtár megint „vándorútra kelt”.Á. bejegyzés szerint:

Conclusum ut dominj Seniores tutmh'~aliquem~loctím pro libris conservandis
/

prospiciant [föl. 75v] — vagyis elhatározták, hogy a seniorok keressenek 

valamely biztos helyet a könyvek elhelyezésére. Lényegében ugyanezt ismétlik 

meg 1625-ben, csak valamivel bővebben: Conclusum. Primo. Radoné 

Bibliothecae: ut libri ad Foedus S.N.S. pertinentes, primo quoque tempore in 

ordinem redigantur, atque in Catalogum conscripti, praescitum Dominorum 

Seniorum certum locum tutioris conservationis ergo seponantur: ad quod 

negotium perficiendum deputad sunt Dn. Erhardus Artner Camerarius Sopr., 

Dominus Christophorus Hausmänner, Rector atque Joan. Andreas Preiningp.t.

őst is — erre a tisztségre
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Secretar. Foederis [föl. 135v]. A feladat elvégzésére kijelölt könyvtárosok tehát 
kiegészültek még az iskola rectorával és a Társaság titkárával is. A következő 

évben még mindig nem tettek semmit, amint azt a jegyzőkönyv sokat ismételt 
mondatainak felszólításai sejtetik: Bibliotheca, iuxta saepius iteratam adhorta- 
tionem in certum ordinem redigatur, atque Catalogus superinde conficiatur [föl. 
142r] (a könyvtár a gyakran ismételt felszólítások értelmében rendeztessék, és 

készüljön róla katalógus) — de jellemző módon itt már felelősöket sem 

jelölnek ki a feladatra. Az 1630-as esztendő újdonságot hoz abból a szempont
ból, hogy Stainer Jakab, a Társaság seniorja, városbíró, házát jelölik ki a 

könyvek elhelyezésére [föl. 165v].246 1632-ben azonban még mindig gondok 

vannak az elhelyezés körül, 1635-ben újra megismétlik a felszólítást, s szinte 

jelképes, hogy az utolsó fennmaradt számadásban is ugyanez szerepel: Libri 
Confoederationis superius saepe repetito modo in certum ordinem redigantur 

[1640-ből, föl. 180v],
Kovács József László kutatásaiból tudjuk, hogy a soproni Nemes Tudós 

Társaság 1674-ig állt fenn.247 Hogy a hányatott életű könyvtár sorsa mi lett, 
nem tudjuk pontosan megmondani, de az is elképzelhető — írja Kovács —, 
hogy a könyvtár, vagy annak egy része Zuana Péter Menyhért révén (aki 
1632-ben lépett be a tagok sorába) bekerült az evangélikus konventi 
könyvtárba. Ezt a feltételezést részben megerősíteni látszott az a tény, hogy 

a sokáig egyetlennek hitt, valaha bizonyíthatóan a Soproni Nemes Tudós 

Társaság könyvtárába tartozó kötet ugyanitt (a Berzsenyi Dániel Evangélikus 

Gimnázium állományában) került elő. Gáspár Peucer „A jóslások különleges 

fajtáiról” írott könyvében248 a borító belső oldalán a következőket olvassuk: 
Commentarium bűne depraecipuis Divinationum generibus Casparis Peucerj, D. 
Bibliothecae Nob: Stud: Semp: Confaederationis, memoriae et recordationis ergo 

adiecit Andreas Lucanus Gorlicio-Lusatus p.t. Collega d.8. Juni) Ann) 1615. Az 

adományban az is rendkívüli, hogy a számadáskönyv bejegyzése szerint 
Andreas Lucanus, a latin iskola conrectora, valamint felettese, az iskola 

igazgatója, Schwanshofer Kristóf is 1610-ben nyertek felvételt a tagok sorába 

[föl. 41r]. Lucanus ugyanebben az évben érkezett Görlitzből, valószínűleg 

Schwanshoferrel együtt, hogy átvegyék az iskola vezetését. A gimnázium
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számára egy új tantervet is készítettek. (PAYR 1917: 247) Lucanus 1612-ben 

gazdagon nősült, tanári állásáról lemondott, s beválasztották a városi tanácsba 

is. Freidig Jeromos kántor azzal sértette meg, hogy nem tudna egy latin 

levelet megírni, emiatt a Tanácstól kért elégtételt.249 A rágalmazásnak 

nyilván semmi alapja sem volt, hiszen tudjuk, hogy Lucanus Lacknerrel 
együtt szorgalmas kölcsönzője volt az id. Faut Márk könyvtárának. Az utóbbi 
években azonban febukkant a Társaság könyvtárának egy másik kötete is, 
mégpedig a Veszprémi Püspöki Könyvtár állományában: ezt 1609-ben Faut 
Márk ajándékozta belépésekor.250 A Társaság könyvtárával kapcsolatban még 

azt is meg kell jegyeznünk, hogy az meglepően sokáig benne élhetett a 

soproni literátusok köztudatában, hiszen pl. Graff Gottfried 1661-ben kelt 
végrendeletében is hagyományoz rájuk egy könyvet: Zum Sibendten Verschaff 
Ich auch Zur Adelichen Confoederation in Odenburg den Thesaurum Locorum 

Communium Jurisprudents Joh. Ottonis Tábori. Mindenesetre nem valószínű, 
hogy a könyvtár állománya valóban a konventi gyűjteményt gazdagította 

volna. Szétszóródott darabjainak felbukkanása hazai könyvtáraink XVII. 
századi possessorainak feldolgozása és publikálása után várható.

A könyvtár létrehozásában Lackner játszotta a főszerepet. A polgármester 

könyvtáráról jelent már meg tudósítás (GrÜLL 1990), ám azóta újabb értékes 

adattal is ki lehet egészíteni róla alkotott képet. Lang Mátyás hagyatéki 
anyagában került elő az a kis cédula, amelyre a prédikátor Anna Raumschlüss- 
linnek — egyik jótevőjének — halálára írott beszédvázlatát jegyezte fel.251 A 

félig németül, félig latinul sebtében odavetett félmondatok között feltűnik egy, 
idézem: Ferdinandi (istae [?] Religionis) Maxime rfeverenjdi (magni Promotoris 

Evangel.) quo prius concionator Sempr. vocat(ur) quod Lauteti p(er) p(roJria(m) 
manu(m) habet(ur) in Bibliotheca Lakneriana (Beatiss. Doct. Lakn. promotoris.) 
NB. Scribunt(ur) tota Latiné. A kissé nehezen olvasható és értelmezhető 

mondatból kiderül az, ami a mi szempontunkból most a legfontosabb: Lang 

Mátyás a beszéd megírásához felhasznált egy kéziratot, amely akkoriban a 

„Lackner-könyvtárban” volt megtalálható. Ebből egyenesen következik, hogy 

a polgármester könyvtára 1672-ben, Frau Raumschlüsslin halálakor még 

egyben volt.
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A XVII. századi Sopron polgársága — különösen a század első felében — 

élénk kulturális életet élt. Ha ő maga nem is hozott létre maradandó irodalmi 
produktumokat — az egy Lackner Kristóf kivételével —, iskoláival, külföldi 
egyetemjárásával, literátus céhével és könyvtáraival tevékeny alakítója volt a 

város művelődésének.
A manizerizmus hatását tükrözi a képi-emblematikus kifejezésmód roppant 

népszerűsége a polgárok körében. Nemcsak könyvtáraikban találhatjuk meg 

a műfaj reprezentatív alkotásait, hanem a gyakorlatban is alkalmazzák azt: a 

XVII. század első felében a városháza, a városkapu, sőt a városfalak is tele 

vannak aggatva moralizáló képekkel és bölcsmondásokkal, amikből az 

egyszeri polgár ugyan nem sokat ért — ám a város literátus polgárai és 

nemesei mind azon igyekeznek, hogy meggyőzzék az értetlenkedőket. S a 

meggyőzés egyik eszköze: a nyomtatott szöveg, amely ekkorra válik olcsó, 
éppen ezért tömeges információforrássá, s ezzel egyidejűleg a „hiteles” 

információ megtestesítőjévé. Nyomtatásban megjelenni rangot jelent: ezért 
törekszik arra minden erejével Kőszegi Szekér Mátyás magyar tanító
prédikátor, hogy egyszerű szentenciagyűjteményét — „emblémáskönyv” 

néven! — Lacknerrel kiadassa. Ám a respublica litteraria ekkor még viszonylag 

zártkörű társaság, ahová a diploma nélküli nincstelen jövevény nem 

egykönnyen számíthatott bebocsáttatásra.
Ennek ellenére a soproni tanács messze földön híres mecénás. Pozsonytól 

Würzburgig ostromolják a városatyákat traktátusaikkal, rímes-időmértékes 

bibliai verseikkel a sokszor botcsinálta írók és poéták. A cím és rang persze 

utat készít a pályázóknak: példa erre Abraham Hossmann császári udvari 
történetíró esete, aki 1612-ben sorra ígérgette a tehetős nyugat-magyarországi 
városoknak, hogy megírja történelmüket. A soproniak is kapva kaptak az 

alkalmon: két ízben is fizettek Hossmannak, akit — még mielőtt művét 
megírhatta volna — sajnos megöltek. Nem állíthatjuk azonban teljes 

bizonyossággal, hogy becsapás áldozatai lettek volna: Hossmann valóban igen 

termékeny író volt, Iglauról készült is egy városi krónikája, s egyik művében 

egy soproni történetet is találunk — emlékét hajdani anyaggyűjtésének?
A literatus az itteni szóhasználatban annyit jelentett ekkor: egyetemet járt, 

művelt polgár. Bár a soproni polgárok peregrinációjuk során Európa számos
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egyetemére eljutottak (nyugaton Strassburg, északon Greifswald, keleten 

Königsberg, délen Padova volt az egyetemjárás határa), fő centrumuk a század 

folyamán Wittenberg maradt. Innen hozták haza az új eszméket, itt 
gyűjtötték össze könyvtáruk jelentős részét, amit idehaza már csak örökséggel 
gyarapítónak. Kivételt képez ez alól Lang Mátyás, aki 1650-ben tért haza a 

tanács hívására Wittenbergből, ahol pedig nagyívű karrier várt rá. Szinte 

azonnal hozzákezdett a plébániai könyvtár átszervezéséhez: egyes könyveket 
egyenesen Párizsból hozatott meg, s állandó levelezésben állt ulmi, nürnbergi, 
bécsi könyvkereskedőkkel. 1666-ban a Szt. Mihály templom felső sekrestyéjét 
alakíttatta át alkalmas könyvtárszobává, amihez külföldi támogatást is sikerült 
szereznie.

Sopron XVII. századi olvasmánykultúrájáról a hagyatéki leltárak számítógé
pes vizsgálata ad széles keresztmetszetet. Több mint 600 leltárban találkozha
tunk kisebb-nagyobb könyvtárral, ami kéltségkívül a könyv magas presz
tízsére enged következtetni a soproni polgárság körében. Dolgozatunkban 

nem tértünk ki a leltárak vizsgálatának valamennyi szempontjára, hanem 

elsősorban a szociológiai vonatkozásokat emeltük ki, valamint részletesen 

foglalkoztunk a Bibliák és a klasszikus auktorok kiadásaival — nemzetközi és 

hazai összehasonlításban. A Bibliák előfordulási vizsgálata megerősítette azt 
a Ranke óta öröklődő elképzelést, amely szerint a „reformáció a nép kezébe 

adta a Szentírást”; hiába tértek el némely protestáns egyházvezetők hivatalos 

tanításaikban a bibliaolvasás mindenkinek szóló programjától, a Biblia 

valóságos népkönyvvé vált, amely még a legegyszerűbb háztartásokban is 

helyet kapott a polcon.
Az egyes magyarországi területek klasszikus olvasmányanyagát öszevetve 

bizonyos esetekben még a városok közötti ízlésbeli eltéréseket is sikerült 
kimutatnuk. Sopron és Kassa klasszikus auktoranyagában például feltűnő volt 
a görög szerzők roppant kis aránya Sopronban és Platón teljes hiánya; míg 

Kassán a szépirodalom (iskolai auktorok) nagyobb aránya volt megfigyelhető. 
Ez minden bizonnyal leginkább a közép- és felsőoktatás tananyagával függhet 
össze, de kétségkívül megnyilvánul benne az egyes városok polgári értelmisé
gének eltérő beállítódása is. A soproni polgárok a történelmi-jogi természetű
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'
kérdések iránt fogékonyabbak voltak, s az antik szerzők természettduományi 
munkáit is többet forgatták. A polgári magánkönyvtárak és az e; 
curiculum közvetlen hatását sikerült kimutatnunk Johann Schiffer 1601-ben 

felvett hagyatékában, amely a lipcsei egyetem, közelebbről Joachim Camera- 
rius befolyását tükrözi.

Dolgozatunkban megvizsgáltuk a városban keletkezett irodalmi műveknek 

(elsősorban Lackner írásainak) forrásait és recepcióját. Ennek során kiderült, 
hogy a polgári irodalom Sopronban is a város szellemi-kulturális közegéből 
meríti témáját és forrásait, s nem is marad visszhangatalnul: ha a polgárok 

egymás közti kommunikációjában nem is, a tanácshoz írott levelekben mind 

az emblematika, mint az iskoladrámák hatása erőteljesen tükrödőzik.
A város kulturális intézményei közül az iskolákról fentebb már szóltunk,

:temi

az utolsó fejezetben ezért csak a Lackner Kristóf alapította literátuscéhet és 

a könyvtárakat emeltük ki. Az előbbi hangzatos latin neve (Foedus Studioso- 
rum Nobilium Semproniensium) ellenére nem tudott igazán mélyreható 

változást hozni Sopron kulturális jellegében. Az egyetemet végezett tagok házi 
literátorsága (pl. Faut Márk versei és krónikája) nem hozhatott létre 

maradandó értéket nemzeti irodalmunk számára. Igaz ugyan, hogy a céhes 

jelleggel működő Studentenbund Lackner halála után is 1674-ig fennmaradt, de 

tevékenysége jobbára csak az évfordulók alkalmával megrendezett lakomákban 

merült ki. Az érdektelenségbe fulladó szervezet tevékenységére jellemző, hogy 

saját könyvtárukat évtizedek alatt sem tudták rendbetenni, így az a feloszlatás 

után szétszóródott.
Ami Lacknernek a tudomány nevében nem sikerült, azt Lang Mátyás 

valósította meg a vallás jelszavával. A Wittenbergben végzett tehetséges 

evangélikus lelkész kiterejedt német és osztrák kapcsolatokkal rendelkezett,
és felvirágoztatta a város szellemi-kulturális..közéletét. Nemcsak önálló
énekeskönyvet jelentetett meg, hanem gőzerővel szervezte a gyülekezet 
könyvtárát is, amelyet 1651-ben bibliotheca publicaként említ egyik levelében. 
A Szt. Mihály templomban található könyvtárhelyiség felújítására 1666-ban 

még külföldről is tudott segélyt szerezni. A Lang által szervezett evangélikus
városi könyvtár nemcsak egyike Nyugat-Európa legkorábbi közkönyvtá-

</
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rainak, hanem azért is jelentős, mert a mai Magyarország területén az 

egyetlen, folyamatosan továbbgyarapított és ma is meglévő polgári könyvgyűj
temény. Az evangélikus egyház természetesen iskolájában is gyarapította 

könyvtárát, bár erről a legtöbb adattal csak a XVIII. századtól rendelkezünk. 
A két gyűjteményt — a konventi és az iskolai könyvtárat — 1825-ben, a 

gimnzáium épületének bővítésekor olvasztották egybe, majd 1947-ben 

tematikus alapon ismét különválasztották.
Végül meg kell említenünk az 1636-ban alapított jezsuita kollégium 

könyvtárát is, amely a város szellemi életében ugyan nem játszott szerepet, és 

könyvtörténeti jelentőségét is elsősorban az adja, hogy Dobronoki György 

házfőnök feljegyzései szerint ide került Istvánffy Miklós könyvhagyatékának 

egy jelentős része.

Dolgozatunkban igyekeztünk átfogó képet mutatni a XVII. századi soproni 
res publica litteraria legfontosabb szereplőiről, intézményeiről, mindezt 
európai összehasonlító anyagba ágyazva. A kutatás tárgya természetesen 

további szempontokkal bővíthető, szükség esetén részletadatokkal gazdagít
ható. Ebben előrelépést a Soproni Levéltár gazdag XVII. századi anyagának 

részletes vizsgálata és publikálása, valamint a külföldi levéltárak Sopronra 

vonatkozó anyagának megismerése jelenthet.
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LACKNER KRISTÓF NYOMTATOTT MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

[1]
Theses de vsvcapionibus, donat. et seqq. П. tit. lib. П. Inst. Iur. ad disputandum 
propositae ... praeside Nicolao Gablmanno ... respondente Christophoro Lacknero. 
Graetii Styriae, excudebat Joannes Faber, anno M. D. ХХСП. — 8° [10] ff. 

írod.: Keller, Juliane: Grazer Frühdrucke. 1559-1619. Graz, 1970. nr. 82.
Ism.: Kovács József László: SSz 1983, 188-189.
RMK Ш/l. (Suppl.) 5524.

[2]
Theses Ad Iuris materia(m) de Hereditatibus quae ab intestato deferuntur. Ex authoritate 
Hlustris et Magni. Viri Dn. Antonii Prosperi, Patritij Spediensis, natione Genuensis, 
Almae Vniversitatis D. D. Iuristarum in celeberrimo Patavino Gymnasio V. Rectoris, 
Conscriptae a CHRISTOPHORO LAKHNER. Semproniensi Pannonio pro Licentia 
Doctoratus in utroq(ue) iure consequenda. Quas sustinebit in Hlustri Italiae universitate 
Patavina, die Mensis Vllmb. Anno a Partu Virgineo. M. D. XCV. Patavii Superiorum 
Permissu. Excudebat Laurentius Pasquatus, Typograph. Almae universitatis Iuristarum. 
- 4° A-D = [16] ff.

Ajánlás: Br. Polhaim Miksának és Br. Pragh János Kristófnak.
RMK Ш.860.

[3]
Coronae Hungáriáé Emblematica Descriptio. Authore CHRISTOPHORO LacKHNER I.U.D. 
Anno M. DC. ХШ. (In fine:) Lavingae Suevorum, typis Palatinis excudebat M. Iacobus 
Winter Anno Domini M. DC. XV. — 4° A—Z, Aa—Cc = [207] pp.

Ajánlás: Thurzó György nádornak.
RMK Ш. 1156.

□ Michael Khern soproni külső tanácsos könyvtára, 1634.
Lesestoffe 1994: nr. 83, p. 74.

o Poch György soproni belső tanácsos könyvtára, 1665.
Lesestoffe 1994: nr. 441, p. 274.

□ Vitnyédi István ügyvéd könyvtára, 1670 k.
Lesestoffe 1994: nr. 483, p. 306.

□ Martin Demosch lőcsei bíró és tanácsos könyvtára, Lőcse 1693.
Emblematica Corona Hungáriáé Christophori Lakneri 4° [Magyarországi magánkönyvtárak П. Szeged 
1992. -KtF V. 107]

□ Csaplovics-könyvtár (Árva megye, 1836)
Rexa Rezső (MKSz 1913:242) téves közlésében LAEKNER formában szerepel az Árva megyei Csaplovics- 
könyvtár alapítója által 1836-ban vásárolt kötet. vö. RMNy App.99.

□ Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) könyvtára (Sopron), Cb 136/10. 
Poss.: (1) Ex libris Iohan: Schvartz oblatus per flautis (?) Ao. 1738. die 10. Junij A. Christ. Aid. — (2) 
P(etrus) R(aits) (XVÜI.sz. eleje).

□ Staatsbibliothek zu Berlin, Se 6196 R
Exlibris: „Das Buch trägt im Innendeckel das Geschenkexlibris Kaiser Wilhelms П. für die Bibliothek der 
Fürsten Starhemberg, die 1889 von Preußen angekauft und der Königlichen Bibliothek Berlin überwiesen
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worden war.” (Dr Peter Jörg Becker levélbeli közlése) Poss.: H. H. Dirchmair, Linz-Urfahr, 1650. 
december 29.

□ Bayerische Staatsbibliothek, Res. 4° Austr. 83.
Exlibris: Philippus Wilhelmus Comes Palatinii Rheni.

□ Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
Supralibros: „bewaffneter Reiter auf Einhorn” (Dr Helmut Gier levélbeli közlése)

□ Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart, Alig. G. qt. 535; HBF 8756
□ Österreichische Nationalbibliothek, 105. E. 80.

Poss.: (1) Conts. sti. Wenceslai (...) hic Die sti Augustini. — (2) Est conventus Fra. Erem. Discalorum S. 
Augustini Neo-Pragae ad S. Wenceslaum.

[4]
Cvra Regia Seu Consvltatio Paterna amore et caussa gnatorum Authore et Excogitatore 
CHRISTOPHORO LACKNERO I. V. D. Suscepta et cosncripta, Annoque M. DC. XV. die 20 
et 21 Április, Sempronii in Domo Senatoria, praesentibvs Illvst. Generosis, Egregiis, 
clariss. viris, splendidaq(ue) freqventiá publicitus, cum applausu omnium habita. 
Cassoviae, Ex Officina Typographica Iohannis Festi. M. DC. XVI. — 4° A—Y Z1 = [8] 169 
[1] PP-

Ajánlás: a soproni szenátusnak. Bocatius János üdvözlő versével.
RMK П.367 - RMNy 1112.

□ Alexander Pischoff soproni orvos könyvtára, 1618.
Lesestoffe 1994: nr. 25, p. 25.

□ Adam Nigrinus latin iskolai tanító könyvtára, 1634.
Lesestoffe 1994: nr. 80, p. 68.

□ Michael Khern soproni külső tanácsos könyvtára, 1634.
Lesestoffe 1994: nr. 83, p. 72.

□ Joannes Andreas Schuberth soproni ügyvéd könyvtára, 1685.
Lesestoffe 1994: nr. 572, p. 355.

□ I. Rákóczy György és III. Rákóczi Zsigmond könyvtára
Consultatio Patema Christophori Lackneri. [Harsányi István: A Rákóczi-könyvtár és katalógusa. lO.közl. 
MKSz 1915, 216. 4° 11. alatt.]

□ Bayerische Staatsbibliothek (a háborúban elpusztult)
(Dr Lioba Tafferner levélbeli közlése.)

[5]
Maiestatis Hvngariae Aquila A CHRISTOPHORO LACKNER I.V.D. Inventa, et hieroglyphica 
eius interpretatione levissime deseripta. Anno M. DC. XVII. Sempronij. Keresztvrini, Apud 
Emericum Farkas. M. DC. XVII. — 8° A—E F3 1 tab. = [4] 82 [recte 81] [1] 1 tab.

Ajánlás: Náprági Demeter kalocsai érseknek.
RMK П.373 - RMNy 1136.

□ Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart, poln.-ungar. Gesch. 8°

[6]
Electio Trigoniana delegatorum nvneiorum orationibus dara, a CHRISTOPHORO 
LaCKHNER I.V.D. Publ. commodi gratia inuenta, publicitusque exhibita Sempronii 3. Maij 
1617. Francofvrti, Typis Nicolai Hoffmanni, sumptibus Ionae Rosae, 1617. — 8° A8-F8 
G4 = [103] pp.

-- SZEGED *3

/-• j V
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13.
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Ajánlás: Nádasdi Pálnak.
RMK Ш.1189 - RMNy 1133.

o Révay Ferenc túród főispán (?—1656) könyvtára, Szklabinya 1651.
Electio Trigonúma. [MKSz 1881,339-344. — Magyarországi magánkönyvtárak I. Bp.-Szeged 1986. p.163. 
nr.61/270.]

□ OSZK RMK П 374
Foss.: Ex libris Steph. de Reva.

[7]
Qvaestiones Ivstinianeae, e Sacratissimi Imperatoris Ivstiniani Institutionum Libris IV. 
necnon aliis adprobatis Iurisperitis, nonnullae methodice collectae. Qvibus Et Axiomata 
Iuris Pro Svbiecta materia, cum Aphorismis Politicis, ab Eodem ex fide dignis Authoribus 
sunt subiecta. Francoforti, Typis Nicolai Hoffmanni, sumptibus Ionae Rosae, Anno 
M.DC.XVn. — 4° A-Z Aa-Zz Aaa-Fff = [8] 419 [1] pp.

Ajánlás: Alsó- és Felső-Ausztria főrendjeinek mint pártfogóinak.
RMK Ш.1188

□ Adam Nigrinus latin iskolai tanító könyvtára, 1634.
Lesestoffe 1994: nr. 80, p. 67.

□ Gotthard Radl soproni belső tanácsos és városbíró könyvtára, 1653.
Lesestoffe 1994: nr. 254, p. 190. *

o Joannes Andreas Schuberth soproni ügyvéd könyvtára, 1685. 
Lesestoffe 1994: nr. 572, p. 355.

[8]
Florilegus Aegyptiacus In Agro Semproniensi, A CHRISTOPHORO LacKNER I.V.D. 
Condvtvs, Anno M.DC.XVn. Keresztvrini, Ex Officina Emerici Farkas, M.DC.XVn. — A-E 
F4 1 tab. = [44] ff. 1 tab.

Ajánlás: Báró Esterházy Miklósnak.
RMK П.374 - RMNy 1135.

о Poch György soproni belső tanácsos könyvtára, 1665. 
Lesestoffe 1994: nr. 441, p. 278.

[9]
Emblematischer Tugend-Spiegel vnd christlicher Diseurs, so CHRISTOPHORUS LACKHNER 
J.U.D. Gott zu Ehren, seinem Nechsten zu Nutz gemacht, auch mit schönen Emblema- 
tvm, Symbolorvm et Exemplorvm Figuren vnd Schmuck gezieret. Getruckt zu 
Franckfurt durch Nicolaum Hoffmann, in Verlegung Jonae Rosen, im Jahr M.DC.Xvm. 
- 8° A8-Os = 224 pp.

RMK m/2. (Suppl.) 6019.

□ OSZK Apponyi 1992.
Exlibris: C(omes) W. G. v(on) N.
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[10]
Actvs Oeconomicvs. CHRISTOPHORI LACKHNER I.V.D. per Illustres, Spectabiles, 
Magnificos, Generosos, Egregios, optimaeque spei Iuuenes studiosos Sempronienses 
publicitus Anno M.DC.XIX. Francofvrti, Prostat in Officina Ionae Rosae 1619. — 8° A-D 
E3 - 70 pp.

Ajánlás: Révai Péter túróéi főispánnak, királyi tanácsosnak és koronaőrnek.
RMK Ш.1246

□ Vitnyédi István ügyvéd könyvtára, 1670 k.
Lesestoffe 1994: nr. 483, p. 312.

□ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Ung. V 110. 
Exlibris: Ex Biblioth. Nationis Hungar. Viteberg. signat. 1813.

[11]
Galea Martis, hoc est Bona Militia Pro Publica salute epitomice A CHRISTOPHORO 
LACKNERO, J.U.D. et Com. Pal. conscripta. Tubingae, Typis Eberhardi Wildii. Anno 
M.DC.XXV. — 8° A8-M8 - 192 pp.

Ajánlás: Ü.Ferdinánd császárnak.
RMK Ш.1389

□ Adam Nigrinus soproni latin iskolai tanító könyvtára, 1634.
Lesestoffe 1994: nr. 80, p. 67.

o Erhard П. Artner, soproni jogászdoktor, belső tanácsos könyvtára, 1651.
Lesestoffe 1994: nr. 225, p. 173. 

o Zrínyi-könyvtár
(Együtt az Actus oeconomicus-szol, az Electio-val és az Aphorismi-vel.) Foss.: (1) dedi fratri meo Petro 
Lonio 1627. — (2) Michaelis L. Lonij ab ipso authore donatus. — Michaelis L. a Lonij 1619. [Klaniczay 
Tibor (szerk.): A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Bp. 1991. nr. 217. p.240-41.] 

o Zrínyi-könyvtár
Poss.: Anno 1626 mense <... > Sempronij Dedit Author Illustrissimo Domino Domino Comiti Georgio 
perpetuo Comiti A Zrinio Equiti Aureato Regnorum Dalmatiae, Croatiae, et Slauoniae Bano, 
Agazzonum Regalium per Hungáriám magistro, Praesidij Legrad et Confiniorum Canisae oppositorum 
Generali Capitaneo, et S.C. Regiaque Maiestatis Consiliario, Camerario et Campestri Hungarici et 
Croatiae Exercitus Ducj. Ibidem Hlustrissimo Dominus Comes Dono dedit mihi seruo suo Stephano 
Jona. [Klaniczay Tibor (szerk.): A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Bp. 1991. nr. 215. p.239.] 
Lackner ezt a művét, valamint az Aphorismi politico, tartalmazó kiadói kolligátumot 1626-ban 
ajándékozta Zrínyi Miklós, a költő apjának, aki Jóna István jószágkormányzónak adta tovább. Tőle 
került vissza Zrínyi kezéhez. [Monok István: Zrínyi Miklós, a könyvgyűjtő. ItK 1987/88, 179.]

a OSZK RMK 1389 coll.2.
Poss.: (1) Peculium Johannis Trangus Ao. 1694. comparatum. — (2) Exlibris: loh. Kribel. 1763. — (3) 
Exlibris: Carolus Feyeruary de Keresztes Komlos 1777.

□ Harvard University, Cambridge NL 13831 
NUC Vol. 310. p.495.

□ The Bodleian Library, Oxford Wood 672(3); 8° T 46(3) Art (2)
Poss.: Anthony Wood (1632-1695) híres oxfordi tudós volt, vagyis a kötet már a 17. században itt lehetett.

o Humboldt-Universität zu Berlin, (Ungarische Bibliothek zu Halle) IV В 41 
Poss.: In augmentum Bibliothecae reliquit J. Cherny. 1755. 

о Universitätsbibliothek Göttingen, 8° Jus. prax. 120/100. 
о Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Ung. IV B41
□ Bayerische Staatsbibliothek, Pol. g. 911., Beibd. 2.
□ Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart, HBF 3701
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о Österreichische Nationalbibliothek, BE. 6. Z. 54.
Poss.: Domus Protessae Soc: Iesu Viennae 1662.

[12]
Aphorismi Politici Pro Principe, Republica, Pace, Bello, Oeconomia, Et Bonis moribus, 
Ex Horologio Principum, In Decadas distributi, Authore CHRISTOPHORO LACKNERO 
J.U.D. et Com. Pal. Tubingae, Typis Eberhardi Wildii, Anno M.DC.XXV. — 8° A8-H8 =
122 pp.

RMK Ш.1390

o Zrínyi-könyvtár (ld. fenn)
□ OSZK RMK Ш 1390 coll.l. (ld. fenn)
□ The Bodleian Library, Oxford Wood 672(4); 8° T 46(3) Art (3)
□ Humboldt-Universität zu Berlin, (Ungarische Bibliothek zu Halle) IV В 41 (ld. fenn)
□ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Ung. an IV B41
□ Bayerische Staatsbibliothek, Pol. g. 911., Beibd. 6.
□ Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart, HBF 1524

[13]
Salicetum Semproniense Anno M.DC.XXVI. Ornatvm. Viennae Austriae, Excudebat 
Gregorius Gelbhaar, [1626]. — 4° A4-G4 H2 = [30] ff.

Ajánlás: Gróf Esterházy Miklós nádornak.
RMK Ш.1394

□ Zrínyi-könyvtár
Klaniczay Tibor (szerk.): A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Bp. 1991. nr. 308. p.281-82.

□ Ordódy Imre pozsonyi kamarai tanácsos könyvtára, Belecz vára (Varasd m.) 1657. 
Salicetum Soproniense Christophori Lackner. [Iványi Béla: A magyar könyvkultúra múltjából. Szeged 1983. 
p.306. nr.529.]

[14]
Ismeretlen mű?

□ Szirmay András könyvtára, 1707.
Lackneri ]us imperiale, in 4° [Magyarországi magánkönyvtárak П. Szeged 1992. — R. Várkonyi Ágnes: 
ItK 1979, 80-81.] Ilyen címen Lackner egyetlen művét sem ismerjük. Valószínűleg az összeíró 
összetévesztette a Quaestiones lustinianeae-vel.
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LANG MÁTYÁS FENNMARADT KÖNYVEINEK KATALÓGUSA

Accepit: beszerzés éve 
Poss.: tulajdonosbejegyzés 
Ded.: ajándékozó bejegyzése

1. Acta Inn Sachen Der Evangelischen Burgerschafft deß H. Römischen Reichs Stadt 
Augspurg. — Nürnberg: s. typ., 1632.
(Lc 363)

Accepit: 1656
Poss.: (1) [A címlapon:] Sum Leonhardi Graw August: vind: p.t. Civis Sopron, ex 
donatione D. Höchstetterin August: vind: p. t. weppersdorff, den 9° Julij A. D. 647. 
— (2) Georgius Gradius, v. infra.
Ded.: [az 1-4. oldalon számozott strófás német nyelvű imádságé — [az előzéklapon] Herr 
M. Bernhard Albrecht in seiner A.32. gehaltenen Danck Predigt [Exodus Augustana 
genen(n)dt] pag.12. redet von Diesem Buch also: Weil die Acta zusammengetruckt und 
öffentlichen Buchläden feil ligen, so will ich E.L. dahin gewiesen und die jenigen 
haußvätter, welche sie noch nicht bey handen, erinnert haben, daß sie dieselbe, wo 
möglich, umb ihrer Kinder und Kindes Kind(er) willen, Käufflich an sich bringen: 
damit die liebe Posterität, über viel jahr hernach, wan(n) wir nicht mehr sein, daraus 
sehen und vernehmen kön(n)en, wie über man mit ihren voreitern, der Religion halber 
in dieser Stadt [Augspurg] verfahren sey. Haec ille. / Matthiae L(angi)o Ampliss. Dns. 
G. Gradius Judex Civ. Sempron.

2. AMESIUS, Guilielmus: Bellarminus enervatus. — Amstelodami: apud Ioannem 
Ianßonium, 1637.
(Ld 410)

Accepit: 1663
Poss.: ML d.20. Jul. A.1663. emtus 1 fl.

3. Apologia oder Verantwortung des christlichen Concordienbuchs. — Dresden: Matthes 
Stöckel, 1584.
(Ld 1)

Accepit: 1650
Ded.: [Két üres előzéklap után beregasztott pergamenen festett címer, felette:] All mein 
Anfang zu jeder frist / geschenck in nahmen Jesu Christ. [Alatta:] Dieses geringe Buch 
Verehret seinem sehr Lieben und Vielgeehrten freinde dem Ehrwürdigen Vordachtbarn 
Vnd Wohlgelehrten Herrn Matthia Langen Trewgewesenen Diacono bey der Kirchen 
alhier zu Wittenbergh, nuhnmehr beruffenen Predigern in sein Vaterlandt nach 
Edenburgh in Nieder Ungarn Seiner und lieben Senigen darbey in besten Zugedencken 
in deßen FreindsafFt vnd gebeht Ich mich befehle, geschrieben in Wittenbergh im Jahr 
Christi 1650. / Joh. Wilhelm Fincelius, Raths Cämmerer, Buchhändler, SchriFtgiesser 
Vnd Buchtrucker daselbst m.p.

4. AreTIUS, Benedictus: Commentarii in quatuor Evangelistas. — s.l., [excudebat Johannes 
Le Preux], 1587.
(Lb 84)

Accepit: 1668
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Poss.: (1) Ex libris Michaelis Szulegh Ao.1649. — Supralibros: I.N. <D>Sz. — (2) [...] 
eram: Séd A. 1668. Matthias Langi(us), aere suo, me legitime ad suos forulos traduxit.

5. BALDUIN, Fredericus: Solida refutatio catechismi Ariani. — Wittebergae: typis Iohannis 
Matthaei, 1620.
(Ld 406)

Accepit: 1676
Poss.: (1) Ld. supralibros: N.G. — (2) 1636 Stephanus Fabri. — (3) Gregorius Fabri, ld. 
alább.
Ded.: Hoc volumen [...] dono obtulit Plurimum Reverendo et Clarissimo Domino 
Matthiae Langio Gregorius Fabrj Pastor Büchiens(is) Eccle(siae) et Senior Consistoriatis 
et nunc exul pro nomine Dei. Anno 1676.

6. BELLARMINUS, Robertus: Explanatio in Psalmos. — Parisiis: sumptibus Ioannis lost, 
1664.
(Lb 222)

Accepit: 1662
Ded.: [.A szennylapon:] а/ы - Affectum, qui Collegae et Patrueli debetur, erga 
REVERENDUM et CLARISSIMUM virum D. МАТТРПАМ LANGIUM, Ministrum 
verbi Domini, de Ecclesia Sempron. Optime meritum et adhuc merentem in exortu 
Festi, quod memoriae D. Apostoli MATTHIAE dedicat(us) est dedaraturus Pium 
votum, quo Dn. Langium Gratiae Divinae, Spiritusq(ue) S. regimini, commendavit 
porroq(ue) commendabit Hocce dono in defectu melioris, Epiphanii nempe, cui(us) 
opera brevi adfutura cum certo sperare jubet signare voluit / Sempronii 24. Febr. 
MDCLXn. / Christophorus Sobitschius, Dn. Langii Patruelis, Collega, Cultor 
observantissimus.

7. BELLARMINUS, Robertus: Disputationes. — Coloniae Agrippinae: sumptibus Ioannis
Gymnici, 1628.
(Ld 19)

Accepit: 1654
Poss.: (1) kostet 8 Rtheller Joh. Pfisterus zuhr lehr von Königßberg auff Öedenburg 10 
gr keyserl. — (2) Anno 1654. d. 27. Augustmonats hielt ich in Rust am Ungarischen 
der auff sonderbare Beruffung meines auffrichtigen alten Schulfreundes, Herrn Johann 
Pfisters, in hoc seculo decimo septimo ersten Evang. Predigern daselbst, eine 
Leichpredigt, über seiner von Gott hinweggenommenen Augen Luts [Ezech. XXIV. 
26.] Bergräbnis und auff dem Gottes-Acker eine Sermon, oder Vermachung, dafür er 
mit neben andern danck- und leib-bezeugungen dieses grösste Disputir-Buch, ohne 
mein Ansinnen oder Begehr, verehret hat, in guter Zuversicht, es werde mir iezo mit 
dem Jesuiten Jodoco Kedd und seines gleichen Disputanten münd- und schriFtlich 
auch im Offenen druck, hefFtig scharmuczirenden, lieb angenehm und nuczlich sein. 
Er gehe numehr mit lauter Sterbensgedancken umb und brauche dergleichen Bücher 
nicht mehr. Gott gebe ihm, meinem unvergleichlichen Herczfreund, gedult in seinem 
leid und gefährlicher kranckheit. [Matthias Lang m. pria.] [p.2.] N.B. Nach diesem 
lebte H. Pfrister nur ein halbes Jahr. Denn A. 1655. d. 25. febr. entschliff er zu Rust, 
abendts hora nona, und word solennissime begraben, nechsterfolgt ersten tag Mártii, 
in der neuerbauten Evangelischen Kirchen daselbst, gleich bey der schönen herrlichen 
kanczel, die er mit seinen eignen zwey hundert Gulden Gott zu Ehren erbauet hat und
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bey der ersten Kirchweylen auch bis an sein Ende als ein wohlbegabter Prediger, 
löblich geziert hat. Requiescant ipsius ossa in pace. [Sirac ХХХУШ.23. Gedencke an 
ihn, wie Er Qoh. Pfister] gestorben ist, so mussten [ML] auch sterben!] Vivo tibi, 
moriorque Tibi, dulcissime Jesu / Mortuus et vivus sum maneoque Tuus!

8. BEZA, Theodor: Poemata. — [Geneve: s. typ., 1576.]
(Cb 147)

Accepit: 1655
Poss.: [A címlapon:'] (1) Sum Christophori Sigism. Donaveri Rattisbon. qui suis adjecit 
[...] Kal. August. MDCXHL — (2) Jam Me dono esse vult JACOBI ESLINGERI 
MDCXXin. — (3) Et ab huj(us) Haerede venditus, A. MDCLV. fueram Matthiae 
Langii.

9. BffiLIA. (ed. Martin Luther.) — Goßlar: Johannes Voigt, 1614.
(La 94)

Poss.: (l) Denuo in orbem rediit Lectio Sacra adhuc per Dei gra-/tiam de Patria Ecclesia 
quam optime merentibus D. D. / Matthiae Langio, et Christophoro Sobitschio collega 
in lo-/cum Beati D. Jo. Schuberti accedente, M. Jo. Conr. Barthio Argentoratense et 
repetita ai кефа\1с: те! / ВißXiov IX. KAL. Febr. Anni, quo / CresCIt SeMpronü 
ConVentVs ECCLesIa-/stICVs. / VIVIt et á CVnls LVgVbrI slquIDem Inferre 
sepVLCro ConnIXaM VICtrDC Vnlo peLLet Erin. — (2) Quod faustum et felix sit, 
Anno 1619 die 4 Octob: per Dei gratiam quartá vice / praelectio Biblionem Sacrorum 
incepta est in templo D. georgij, eo ipso die, quo / Vngari superioris Pannóniáé, cum 
validissimo exercitu in hasce nostras oras / cis Danubianas sese contulerunt, misi, ut 
fertur, á Betlehem Gabor / Principe Transilvaniae etc: Deus misereatur nostri Amen.
— Itt több bejegyzés következik az egymást követő soproni evangélikus papoktól: Johannes 
Hagiustól, Christophorus Genseltől, Paulus Schuberttól és Johann Jacob Neuhellertől. — (3) 
ANNO M.D.CL. 5. Martij Lectionem Biblicam absolvimus, jam non ita pridem, a 
varijs et innumeris vitae nostrae periculis et miserijs die 16. lObris A(nn)j p(rae)teritj 
1649 erepto et ad iucundissimum Bratorum consortium, nostro Ecclesiastico Consortio 
translato Viro p. Rév. et Doctiss(imo) Eccl(esi)ae Soproniensis vicinarumq(ue) 
Germanicarum vigintj-septimo meritissimo de re non sine fletu et gemitu Collegis, 
ijsdem Filio, Rév. D(omi)no Johanne Schuberto et me M. Johanne Jacobo Neuhold.
— (Alia manu:) His ut ali(us) collega daretur, e B. LUTHERI Cathedra Diaconusq(ue) 
Wittebergensium, solenniter d. 22. lObris A. Christi 1649. vocat(us), in Pátriám A. 
1650. d. 23. Junii rediit Matthias Langius, R. D(omi)no Neuhellero interea praecedente 
d. 20. April Neobolo ad Ecclesiam Triumphantem evecto.

10. Biblia. [Germ.] — s.l., s.a.
(La 95)

Accepit: 1674
Poss.: (1) Ld. exlibris: BARTHOLOMAEUS SCHRIMPFEL. SPES MEA CHRISTUS. 
— (2) [...] den 2 Junij hablich (?) zu Endt Vnterschribener dieser Bir[...] wohl 
Ehrwürdigen Wohl Achtbaren und Wohlgelehrten herrn Matthiae Langen woll- 
bestelten Euangelischen Predigern in sinnen Vatterlandt, alß meinen grossen gueth und 
Wett[...], zu einen demnach gedechtnus, aus treuen herzen verehrt, und iezo einen dem 
erhbares gemüth [...] wierigen erzeigen wollen Actum Oedenburg Anno et die ut 
supra. Philippus Jacobus Seyferheldt m.p. — (3) Und ich oben-genennter Matthias Lang
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verehre diese Biblia dem wohlEdel, Gestrengen und hochweisen herrn Georg Grad, 
hochweisen gewesten Bürgermeister und noch vornehmsten deß Innern Raths zu 
Oedenburg und Seniorn etc. deßgleichen auch seiner Ehrliebsten, der Edeln, viel Ehr- 
und tugendreichen frauen Katharinae Gradin, einer gebornen Dobnerin etc. zur 
erbauung ihrer haußkirchen, nach dem uns Ewangelischen allhier zu Oedenburg alle 
öffentliche Kirchen, Capellen und Schulen weggenommen worden, am letzten tag 
Feburarii (war Mittwoch nach OCULI) A. Chr. 1674.

D. M. W.
Man muß die heilige Bibel lesen, als wann sie mit dem Blut Jesu Christi geschrieben 
wäre, und diesen weit darinnen suchen. — (3) Anno 1698 den 24 Febr. hat diese Biblia 
mein liebes Weis Veronica von Ihren lieben H. Vater Seel: Andrea freysei geweste 
Burgerl: Bater (?) alhier, [...] diese schöne Biblia von Lederer (?) m.p.

11. BUCHANAN, Georgius: Varia ejusdem et aliorum Poemata. — Basileae Rauracorum: 
Thomas Guarinus Nervius, s. a.
(Cb 86)

Accepit: —
Poss.: (1) M. Chr. Schwanshofer. — (2) p.t. Matth. Lang.

12. CalLISTUS, Nicephorus: Kirchen Histori deß Hochberüembten Christlichen 
Kirchenschribenten. Teil I. — Ingolstadt: durch David Sartorium, 1588.
(Lc 85)

Accepit: 1672
Poss.: [A címlapon:] (1) Tesu serva tuis. Johan Schenker. Ao 1664. — (2) acquirebat et 
A. 1672. vendebat ML°.

13. CALOVIUS, Abraham: Socinismus profligatus. — Wittebergae: ex officina Michael 
Wendt, 1652.
(Ld 170)

Accepit: 1659
Poss.: Ld. supralibros: M.L.S. / 1659.

14. CALVIN, Johannes: Opuscula. — Genova: excudebat Nicolaus Barbirius et Thomas 
Courteau, 1563.
(Ld 633)

Accepit: -
Poss.: [A kötéstáblán tintával:] Roggendorff ML

15. Catalogus testium veritatis. Tom.I-Ш. — Lugduni: ex typographia Antonij Candidi, 
1597.
(Lc 235)

Accepit: 1666
Poss.: (1) Gaspar Herman 1621. — (2) Nunc optimo jure possidet Johannes Gelbhardus 
Swel. (?) Ao. 1640. d.2. August. — (3) Et post hunc, ab Ao 66 ML.

16. COBENZL, Johannes Raphael: Libellus in Concionem Simonis Mann. — Olomucii: 
typis Pauli Schrammij, 1617.
(Ld 127)
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Accepit: 1657
Poss.: Matthias Langius A. 1657.

17. CONCORDIA. Pia et unanimi consensu repetita Confessio Fidei et Doctrinae. — 
Lipsiae: imprimebat Ioannes Steinman, 1580.
(Le 329)

Accepit: 1680
Poss.: [Az előzéklapon:'] A. 1680. d.l. Febr. cum inchoarem annum aetatis meae 57. hunc 
Thesaurum Theologicum Scriniarius, Matthias BAUERUS, RUSTI ad Lacu(m) Hung, 
donabat mihi ML°.

18. Concordia, christliche, widerholete, einmütige Bekentnüs. — Dreßden: gedruckt durch 
Mathes Glöckel und Simel Beyen, 1580.
(Lc 54)

Accepit: 1650
Ded.: [A szennylap elé beragasztott pergamenen:] Wier Bürgermeister unnd Rath der 
Churstadt unndt vhestunge Wittenbergk, hiemit bekennen das der Ehrwirdige, 
vorachtbare unndt Wolgelarte Herr Matthias Lange, bey Unserer Pfarrkirchen 
Trewgentesener Diaconus, die Christliche Gemeine alhier, nach der Rechten Wahren 
Augspurgischen Confession, unndt wie dieselbe in diesem Buche, oder Formula 
Concordiae begriffen, Trewlich gelehret und Unterrichtet, unndt wie er darauff sein 
Juramentum abgeleget, also hatt er auch öffentlich unnd von gantzen hertzen unnd 
eyfer, das allein seligmachende wortt Gottes gepredigett, Dessen wir Ihme hiemit ein 
Wahres zeugnuß geben können, unnd wünschen hertzlichen, Daß Gott der 
allmächtige, seiner Christlichen Kirchen zum besten, Ihn lange Zeitt unnd in guter 
gesundheitt, bey solcher lehre bestendig erhaltten unnd gnade vorleyhen wolle, daß 
Er Viel Tausent Seelen durch dem Lehramptt zu dem Herrn Christo führen möge. 
Wittenbergk dem 3 May Anno 1650.

Valentinus Dalicher 
Nótárius und Stadtschreiber m.p.

Poss.: [A címlapon:] Matthias Langius, hacten(us) Eccl(esi)ae Wittebergensis Diacon(us), 
nunc autem in Pátriám revocat(us) Eccl(esi)ae Minister. A. 1650.

(L.S.)

19. Consilia Theologica Witebergensia. — Franckfurt am Mayn: in Verlegung Balthasar 
Christoph Wusts, 1664.
(Ld 27)

Dedit: 1670
Ded.: I.N.J. Monumentum et GRATITUDINIS DEBITAE, Pro speculo Conjugum, 
ex Petri сар.Ш,1...7 frequentissimae, non ita quidem, Concioni, ad conhonestandam 
sepulturam ROSINAE MEAE 
proposito; et CONGRATULATIONIS FRATERNAE, VERŐ admodum Reverendo 
atq(ue) Praeclarissimo, Domino CHRISTOPHORO SOWITSCHIO, Semproniensi 
Hungaro, Ecclesiae Patriae Concionatori, Conventus Ecclesiastici Adsessori et 
Scholar(um) Inspectori, undiquaque Meritissimo ac venerando ГОЕВ. Mart. A. Chr. 
MDCLXX. Onomasteria sua feliciter celebranti, L.M. non sine copiosa precum et 
votorum devotione op(er)umq(ue) SANCTI EPIPHANII splendore, erectum, 
porrectum, sumtu, manu, Sympatriotae, Patruelis, Collegae et in CHR(IST)0 Fratris

luctuosissimam, pie, perdoctae, cardioplecticevere
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ipsi(us) Adm(odum) R(everendu)m Cl(arissimu)m amore, fide, candore et re colentis. 
Matthiae Langii.

20. CUSPINIANUS, J.: De caesaribus atque imperatoribus Romanis орш insigne. — gerbel, 
N.: Vita Ioannis Cuspiniani. — Strassburg: KraFt Müller, 1540.
(Ea 6)

Accepit: 1662
Ded.: (1) D. Krannichij. — (2) D. Joh. Spenschij (?) 2 fi. (XVI.sz.). — (3) Isthoc 
historiographo beatum ac perpetuam sui memóriám commendatum ire voluit M. Rév. 
ac Exc. Dn. Matthiae Langio, Patrono ac Fautori suo aeternum devenerando. Mich. 
Markwart pastor olim Walbersdorf nunc v. exul Jesu, 21. Mart. 1662.

21. DECKHER, Conrad: De Papa Romano et Papissa Romana. — Oppenheimii: typis et 
aere PFeronymo Galleri, 1612.
(Ld 412)

Accepit: 1651
Poss.: ML A° 1651. 30 krg.

22. DIETRICH, Conrad: Ecclesiastes, das ist Der Prediger Salomo. — Ulmae: in Verlegung 
Iohann Görlins, 1642.
(Le 26)

Accepit: 1650
Ded.: Den prettiger und die Weissheit Salomonis habe ich Christina geborne Sellfischer 
Herrn dorsedter friedterrich praetorij der rechten dockter und professorij zu 
Wiedtenberck nachgelassene witbe den wohl wirdigen Ehrenfesten und höchgelärdten 
Herrn Matthias Langen der Heilliegen Chrisst predtiegen zum freiendlichen andencken 
vorehrett mit biedte mich in sein Christlichen gebett mit Ein zu sehlig sein. Der herr 
soll decklich von mir dem Almechtigen gott zu gudter bewarung weill ich lebe 
hertzlichen befohlen werden und niemer mehr vorgessen werdten. / Dattum den 3 
Maij 1650 ihn Wiedtenberck.

23. DORSCHNAEUS, Johannes Georgius: Thomas Aquinas dictus Doctor Angelicus 
exhibitus Confessor Veritatis Evangelicae. — Francofurti: apud Nicolaum Schumannum, 
1656.
(Ld 161)

Accepit: 1657
Ded.: [p.l.] VENERABILI VIRO DN. MATTHIAE LANGIO THEOLOGO 
REVERENDO ECCLESIASTAE MERITISSIMO, SUO PROMOTORI COLENDO 
VERE DEI DONO DENUO DATO M. CHRISTIANUS SEELMANN(US) HUNC 
PRAESENTEM VERITATIS CONFESSOREM THOMAM UT AD NOMINIS 
ATQUE NATALIS SUI MEMÓRIÁM EXCITET DEVOTA MENTE AC MANU 
DAT DICAT DONAT SEMPRONII VI. CAL. MART. A. Chr. M.DC.LVII. [p.2.] 
Reverendo et Cl. Viro D. Matthiae Langio M. Christophorus Seelmann S.P.D. / Dum 
per reversionem istam dierum, et anni, quem feliciter agis, ad diem tempus accessum, 
Tuus, VER VENERANDE, Nominális habetur, laeto et facili vultu excipies libellos, 
quibus memóriám ejus reverenter colere animum induxi. Quamvis enim pleriq(ue) alii 
felicitatem earn suis domesticis peculiarem esse velint, nec communem iss, nisi qui 
afferre tantum, quantum sit satis ad agendum diem natalem quotannis, possunt et
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solent: ego tarnen temperare mihi a meo more haut possum, sive quod alienior a tua 
non sím família et cognatione, sive quod quandocunq(ue) Te recte valere ac bene agere 
audio, boni communis participem me putem ac esse sentiam. Large autem et effuse 
múlta donent, quibus id est datum et in maré positum: Tibi ergo, VIR múltúm 
Reverende, praesentes hosce libellos ea contentione atq(ue) studio miserim, quo 
postulanti omnes meae quales quales velificari, quam possunt, facilitates debent. Quod 
si eorumdem conditio et Tua dignitate et hodierna solennitate longe inferior sit, nuncii 
tarnen devotionis meae non omnino inepti vicém subiisse videbuntur. Alterum enim 
ilium, quod sciam, et propter Autorem amas et propter Davidis primu(m) [p.3.] in eo 
expositum carmen: alterum verő hunc Те amaturum spero. Est is Thomas confessor 
Veritatis, BOS a D. Dorschaeo excoreatus, quem hodierno honori tuo mactatum volo: 
aut si novo hoc indutum corio Catholico Gerhardi Confessori jüngere mavis, a bove 
majori discet arare minor. Romani muneribus subjiciebant preces Gratesq(ue) ad 
Genium et anniversarias Parcas. Christianus ego ad Christum, custodem nostrum, 
gratam mentem ac manum extollo, quod Те, Matthiam Langium meum, in tertium, 
hunc et tricesimum Natalem superstitem dementer e(ss)e voluit, et tum ex communi 
pestis periculo, tum singulari et gravissimo capitis affectu, adeoq(ue) animi et corporis, 
rationis ac vitae discrimine praesentissimo ereptum Ecclesiae denuo et familiae 
nobisq(ue) omnibus dare dedignatus non est. Ita salve, atq(ue) iterum iterumq(ue) salve, 
о claru(m) caput, ac veri DEI DONUM, Matthia. Severo Romani in theatris in ludis, 
in diebus epularibus quondam acclamarunt; dii te nobis dederunt, dii conservent, dii 
perpetuunt: quin et poéta Claudium salutavit ita: de nostris annis Tibi Jupiter augeat 
annos. Facessant hinc factitii gentilium de illi et potiori jure acclamabo: Deus Te nobis 
dedit, Langi, deus conservet, deus perpetuet: atq(ue) cum finiendum sit, in voto parili 
sed sincere desinam cum vate: De nostris annis Tibi Christus adaugeat annos. Arbor 
ut irriguos et longos floreat annos, De nostris horis Tibi Christus adaugeat horas. Vale. 
<vid. Ps. I. > Sempr. VI. Cal. Mart.

24. Duo Gallicarum rerum scriptores. — Francofurti: apud haeredes Andreae Wecheli, 
1584.
(Ea 270)

Poss.: (1) Ld. exlibris: Jacobi Esslingeri 1635. — (2) ab haerede B. Dni Jac. Esslingeri 
emebat A. 1674. mense Julio ML.

25. Evangelia und Episteln auff alle Sontage unnd fürnembste Feste. — Franckfurt an der 
Oder: bey Friderich Hartman, 1635.
(Le 95)

Accepit: 1648
Poss.: LIBELLI primo conquisiti et coadunati per novellum Ecclesiae Wittebergensis 
Diaconum M(atthias) L(ang) S(emproniensis) H(ungarus) sumtu fautoris sui et omnium 
piorum Theologiae STUDIOSORUM PATRONI perliberalis, D. J. Amuri, A. Chr. 
MDCIIL. d.10. Julii.

26. FabricIUS, S.: Cosmotheoria sacra. — Basel: bey Emmanuel König und Söhnen, 1665. 
(Ld 470)

Accepit: 1666
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Ded.: [A szennylapon:'] I.N.J. Cosmotheoriam hanc sacram SAMUELIS FABRICIJ, 
VIRO Summe Reverendo, Amplissimo ac Praeclarissimo Dno MATTHIAE LANGIO, 
Ecclesiae Semproniensis Pastori longe meritissimo etc. Consistorij Cisdanubiani 
SENIOR! Gravissimo etc. Dno Fautori ac Euergetae suo Honoratissimo D.D. A.O.R. 
M.DC.LXVI. die 22. Septemb(ris) quo Divina favente gratia Nuptias suas celebrabat 
Sempronij. Andreas Lanius p.t. Pastor Gückmirae.

27. FlCKLER, J.B.: Von den Concilijs Catolischen Glauben. Tom. I-П. — Laugingen: s. 
typ., 1591.
(Ld 101/1-2)

Accepit: 1666
Poss.: (1) Ld. supralibros G.H. / 1603. - [A címoldalon:] (2) Possidet 
Schnell Sempronius Hungarus Ao. 1665. - [A kötéstábla belső oldalán:] (3) ML a vidua 
Schnelleriana emebat Gukmirae d.17. 7bris A.1666. 12 gl.

Georgiusme

28. GEIER, м.: In Salomonis proverbia...commentarius. — Lipsiae: excudebat Henningus 
Colerus, 1653.
(Lb 228)

Accepit: 1659
Poss.: [A címlapon:] Redimebat hunc codicem totu(m) ML 2 rfl. Anno 1659.

29. GEORGIUS Princeps Anhaltinus: Conciones et scripta complectentia summám verae 
doctrinae. — Witebergae: excudebat Laurentius Schwenck, 1570.
(Le 20)

Accepit: 1653
Ded.: Natale festum Adm(odum) Reverendi, Clarissimi atq(ue) Doctiss(imi) VERJ Dni 
MATTHIAE LANGE Ecclesiastae Patriae Vigilantiss(imi), Scholae Evang(elicae) 
Inspectoris Graviss(imi) Euergetae sui Optumi, Maxumi Libris istius dedicatione 
coronat M. Dániel Klesch P.L. Caes. et h.t. Scholae Sempron(iensis) Conrector m.p. 
A.O.R. MDCLin. Ipso festő Matthiae apostoli.

30. GERHARD, J.: Commentarius super Genesin. — Jenae: typis et sumptibus Ernesti 
Steinmanni, 1637.
(Lb 274)

Accepit: —
Poss.: [A kötéstábla belső oldalán Lang Mátyás kézírásával:] Dabam bibliopolae 1 fi 4 gl 
6 dr / Bibliopego 10 gl / 1 fi 14 gl 6 dr

31. GERHARD, J.: Epistola ad Romanos. — Jenae: Johann Jacob Bauhofer, 1666.
(Lb 277)

Accepit: post 1666
Ded.: [A szennylapon, felső része leszakadva:] [...] Viro plurimum Reverendo, Ampl(is- 
si)mo Cl(arissi)mo Dn MATTHIAE LANGIO Theologo eximio ac de Ecclesia Christi 
egregii merítő, Ecclesiae Soproniensis pastori primario vigilantissimo, Dno Fautori et 
in Christo fratri conjunctissimo ac pl(urimum) honorando amicitiae numquam 
immoriturae pignus exhibet cum o(mn)igenae felicitatis cordiali adprecatione Joh. 
Ernestus Gerhardus, V.S.Th.D. et P.P. in Acad. Jenensi.
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32. GreISLAVIUS, Johannes: Examinirter Cardinal Kiesel. — Erfurt: bey Georg Hertz, 
1634.
(Ld 438)

Accepit: —
Poss.: A filio B. Georgii Pochii S. H. Möd. emebat ML.

33. GRETSER, Jacobus: Responsum ad Theses Aegidii Hunnii. — Ingolstadii: ex 
typographia Adami Sartorii, 1602.
(Ld 112)

Accepit: 1663
Poss.: (1) Ld. supralibros: G.H. — (2) 10 gl. d.8. Junii 1663 ML.

34. GroSSIUS, Tohannes Georgius: Theatrum Biblicum. — Basileae: sumptibus Ludovici 
König, 1614.
(Lb 195)

Accepit: 1660
Poss.: Ld. supralibros-. M.L. / 1660.

35. Gründliche Außführung Darin wider das zu Cassel dem Tituli nach Anno 1632. — 
Marpurg: durch Nicolaum Hempelium, 1636.
(Ld 23)

Accepit: 1650
Ded.: Amoris et perpetuae recordationis ergo donabat hunc librum Viro Reverendo 
nec non doctissimo Fautori suo, Matthiae Langio Sempronio Hungaro Simon Engeßer 
Bistricio Transyl(vaniensis) Wittebergae An. 1650. die 2. Maij.

36. HALL, J.: Die Alte Religion. — Franckfurt am Mayn: bey Matthes Kempffern, 1662. 
(Ld 476)

Accepit: 1669
Ded.: а/ы Ob recursum Festi, D. MATTHIAE Sacratj Quod Viro PI. Rev. et Praecl. 
Dom. MATTHIAE LANGIO nominat(us) est. Preces, pro ejusdem salute ad Deum 
fusas Hocce dono obsignabat Christophor(us) Sobitschius m.pria. A.O.R. MDCLXIX. 
24.Febr.

37. HILARIUS, Pictavorum Episcopus: Lucubrationes. — Basileae: per Eusebium 
Episcopum et Nicolai fratris, 1570.
(Lc 45)

Accepit: 1654
Poss.: [A címlapon:] (1) Jacobi Eschlingeri 1635. - (2) Ab ejus haerede vendit(us) A. 
1654. mihi Matthiae Langio.

38. HOE van Hoenegg, M.: Der Berechten An und glücklicher zustand. — Leipzig: in 
Verlegung Zachariae Schürers des Jüngern und Matthiae Götzens, 1625.
(Le 373)

Accepit: 1658
Poss.: d.29. 8bris 3 gl. ML
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39. HOSPINIANUS, R.: De origine, progressu, ceremoniis et ritibus festorum dierum 
Iudaeorum. — Tiguri: apud Ioannem Wolphium, typis Froschowerianis, 1592.
(Lc 87)

Accepit: [1650]
Poss.: Ld. supralibros: M. E. S. W. / 1596.; superexlibris: M: Elias S.S. Tyrkolsky 
Zwolowicz 1590.
Ded.: Memoriae causa librum hunc Dno Matthiae Langio donabat Christoph Bresler 
I.V.D. Consiliarius [...] facultatis Juridicae Assessor, et Republ(icae) Wittebergensis 
Syndic(us).

40. HÜTTER, Leonhard: Concordia, concors de Origine et Progressu Formulae 
Concordiae. — Wittebergae: imprimebat Christianus Tham, 1622.
(Lc 330)

Accepit: 1650
Poss.: Bibliopego Sempr(onii) dab(am) 1 fl 7 gl A. 1650 ML

41. IOVIUS, Paulus: Elogia virorum litteris illustrium. — [Basel:] Petri Pernae opera, 1577. 
(Ea 20 coll.l.)

Accepit: 1659
Poss.: (1) Theodorus Puchner Forst. Lucát. — (2) D. D. Matthiae Langio M. Martio 
A.D. 1659.

42. KlRCHER, Johannes: Aetiologia. — Viennae: typis Mariae Formicinae viduae, 1640. 
(Ld 447)

Accepit: —
Poss.: Ex dono L.L.B.B. a Resch. possidet M.L.

43. LANTUS, Daniel: Ignea veritatis Evangelicae. — Lipsiae: typis Iohannis Wittigau, 1659. 
(Ld 181)

Accepit: 1664
Ded.: [Az első három előzéklapon:] I.N.J. Sidus refulget splendidius Polo / Prae-clare 
LANGI, fundere carmina nostrum est; diei nominális / carminibus celebrare sacra. / 
Non thura laudo, cyclopici agminis, / Qui fert deorum coetibus impiis; / Non 
Bacchico more et Lyaeo, / Haec mihi concelebranda lux est. / Sed LANGIANO, lux 
sacra nomini / Haec esto: laetis me decet auribus, / TUAE saluti, faustiores / tendere, 
MYSTA DEI, precatus. / Pro Те precatus, о Cathedrae decus / Semproniae, fundere 
nos juvat; / Praeclara qui semper mereris, / Dum meritis radias paternis. / О vive 
sanus! (vivere Те diu / Quis non voveret?) quamq(ue) hodie vides, / Luxisse Lucem, 
(...) longum, / Omnigena bonitate, abundans. / Те sospitato, Ecclesia gaudeat; / Et 
tota, sacris dedita cultibus, / Urbs gaudeat, Те sospitato, / Pieridum sobolesq(ue) culta. 
/ Donee beatis, VIR PIE, sedibus / Nestor, loceris, quae ТШ1 praemia / Aeternitatis 
candidato / Digna ferent socii laboris. / Hanc solemnitatis Natalitiae tenuem 
acclamationem; Ut submissae, sic luculentae et venerationis et observantiae statuam 
Mnemoneuticam, non extructam sub isto calamo; Sed factam et totam, in fideli animo, 
VENERANDO DOMINO, MATTHIAE LANGIO VIRO De Ecclesia Dei 
praeclarissime merito, DOMINO FAUTORI SUO MAGNO, et PATRI in 
CHRISTO suspiciendo consecrat Anno, Mense, die VIgIntI qVatVor soLes DVM slstlt



II. FÜGGELÉK 127

In őrbe febrWs, approperat LVX tlbl faVsta VIre! / Joh. Christoph. Gallj, Ecclesiae 
Harkensis Minister indignus m.pria.

44. LECTIUS, Jacobus: Poemata varia. — [Paris]: apud Petrum et Jacobum Chovet, 1609. 
(Cb 99)

Accepit: 1640
Poss.: (1) Johannes Screta Schotnovius a Zivozzitz Pragensis Bohemus me possidet. 
Emtum Brémáé 1613. — (2) E re libraria Basilij Cruselij Sch. 40 Mpp. - (3) Matthias 
Langi(us) Semp. Hung. 1640.

45. Liber Confirmatum. — Nürnberg: Hans LufFt, 1533. 
(Le 192)

Accepit: 1650
Poss.: ML emit Sempron(ii) A. 1650. Sept. 2.fl.

46. LlPSIUS, Justus: De cruce libri trés. — Antverpiae: ex officina Plantiniana, 1597. 
(Cb 111 coll.l.)

Accepit: —
Poss.: [A címlapon:] lova Protectore. [Lang Mátyás egyik symboluma, autográf.]

47. LlPSIUS, Justus: Monita et exempla politica libri duo. — Antverpiae: ex officina 
Plantiniana, 1613.
(Cb 31)

Accepit: —
Poss.: (1) [A hátsó kötéstábla belső oldalán:] Nobili adolescenti Joh Ludovic[o] paggee de 
Ruedolfsperg in magnam spem Reip: hacten(us) Christianae Romanae Catholicae 
enutrito a parentib(us) exoptatissimam occasionem percupiendi cum progressu 
studiorum Italiam aliasq(ue) regiones recte abituriendi munus hoc literarium 
Lipsianum, is dono dedit(us) qui praeseriptionem hanc subseripsit. Graecij Styriae 15 
May 1615. / Dániel paggee de Ruedolfsperg Jc. Serenissimo Archiduci Ferdinando 
Austriae a consilijs et in supremo praetorio pro cancellarius m.p. — (2) [A címlapon:] 
Jova Protectore ML.

48. LUTHER, Martin: Ein Sermon von dem Neuen Testament, das ist von der heiligen 
Messe. — [Strassburg: Martin Flach, 1520.]
(Lc 190)

Accepit: 1675
Ded.: Herr Paul Beyer, weilend Auerspergische Hoff-Schneider, aniezo ML Tisch
bereiter in Oedenburg, verehret diese alte büchlein, in der Evangelischen Kirchen 
Bibliothek daselbst, zu wohlmeinender Gedächtnis, zubehalten. Actum Oedenburg, 
den 1. Junii 1675 als an welchen Tag Ehrngenanndter It. Paul, bey mir ML seinen 
dienst angetretten.

49. LUTHER, Martin: Lutherischer Gesandter, das Des hocherleuchten Theuren Gottes 
und Teutschen Propheten. — s.l.: s. typ., 1631.
(Lc 442a)

Accepit: 1650
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Ded.: [A hátsó kötéstábla belső oldalán egy német nyelvű imádság valamint egy dedikáció, 
igen rosszul olvasható szöveggel;] Omnia haec, Viro Reverendo, Clarissimo atq(ue) 
Pietatis studiosissimo Matthiae Langio, Amico suo sincero, optimo, Compatrj 
honoratissimo (...) Ecclesiam Witteb. relinquenti (...) et Ecclesiasticarum legitima 
voca(tio)ne in Pátriám adeunti cum precib(us), votis ac (...) offerre potuit. Witteb. d.4. 
Maij Ao.1650. M. Johannes Rhau, Pastor in (...) Amicis valedicere (...) 2 Reg. 2,12.

50. LUTHER, Martin: Opera omnia Latina. — Witebergae: per Iohannem LufFt, 1545. 
(Le 58/1-7)

Accepit: 1657
Poss.: Jesus tutela piorum! Matthiae Langio A. 1657.

51. LUTHER, Martin: Tomus primus Epistolarum. (ed. Georgius CELESTINUS) — Berlini: 
impressus per Michaelem Hentzken, 1579.
(Le 184/1)

Accepit: 1664
Ded.: Ambae Ep(ist)olar(um) D. Martini Lutheri Partes Charum et rarum donum quo 
Plurimum Reverendus, Ampliss(imus)et Praeclariss(imus)D.M.JOHAN-GEORGIUS 
LANGIUS, Vienna-Autsriacus, t.t. Ecclesiae Ratisbonensium Evangelico-Lutheranae 
Minister et Venerab(ilis) Consistor, Assessor, mej ego verő Museum Ecclesiasticum 
S.MICHAELIS, in Regia Liberaq(ue) civitate Semproniensium, ornabam d.10. Julii, 
Anni Chr. MDCLXIV Matthias Langius, Ecclesiastes ibidem. / N.B. Tomus secundus, 
aeque coriodarseribus tectus est, atq(ue) hie primus, séd impressus Eislebii A. 1565.

52. LUTHER, Martin: Tomus secundus Epistolarum (ed. Johann AURIFABER). — Eislebii: 
excudebat Andreas Petri, 1565.
(Le 184/2)

Accepit■ 1664
Ded.: Hunc Tóműm, una cum antecedente, Museo Semproniensium Michaelitano, d. 10. 
Julii Ao.1664 infereb(at) ML / N.B. Tomus primus simili quidem modo compactus, 
séd recusus est Berlini, Ao.1579.

53. LUTHER, Martin: Tröstliche Vermanungen an die Christen. — s.l.: a. typ., 1562. 
(Le 183)

Accepit: 1674
Poss.: (1) Sabina Maurerin. — (2) ML ex Trostianis A.1674.

54. Memorabilissima praecipuorum Martyrium. — Hanoviae: apud Guilielmum 
Antonium, s.a.
(Lc 712)

Accepit: 1674
Poss.: (1) Jacobi Esslingeri 1650. — (2) Matthiae Langii 1674.

55. Moralium Gedanensium Libri XX. — Francofurti ad Moenium, 1655.
(Ld 64)

Accepit: —
Ded.: [Az előzéklapon:'] Rev. Dn. Matthiae Langio, Consanguinitatis, Collegij 
Ministerialis vinculo, obque meritorum specimina in me edita, nunquam calamo, aut
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lingua a me satis celebranda Venerando, Amando obs[tr]ictus Christophorus 
Sobitschius sanguinis copula patruelis, in officio sacratur; Collega, Affectu inter 
Primus. In ipso Festi Matthiae; annuo recursu, Memor Nominis, (...) in ipso sacr[i] 
fontis lavacro Pio (...)tum placito Arcano Providentiae (...) facto illud gubernante, fuit 
insignitus, HOCCE DONARIO dudum meritis Langianis, et meo (...) pr[o]misso 
debito (...) Bonam et devotam mentem testari volu[it]. Pio hocce voto addito Deus ТЕ 
MATTHLAM LANGIUM Donum Coelibus missum. Curandae sunt patriotarum et 
(...) Deum et Gloriae Studium. (...) Sempronianae emolumentum, Patriae DEC[ORUM] 
(...) afflictor, Bonarum Mentium Promotor (...)toremq(ue) Mihi vero Amicum 
Patruelem, Collegam optimum, sincerum, (...) Qualem h[ac]ten(us) ex (...) Conservet
(...)

56. NAUCLERIUS, Johannes: Chronica. — Coloniae, apud Gervinum Calenium et haeredes 
Iohannis Quentel, 1579.
(Ea 21)

Accepit: 1659
Ded.: (1) Sum Stephani Speidelij Eslingensis 1587. — (2) Chronicam hanc D. Joh: 
Naucleri, ex donatione Viduae Speidelianae acceperam, viro PI. Reverendo atque 
Clariss: Dn. Matth: Langio, patrono suo colendo, offert Georgius Wislitzer...Pastor 
1659 die 10 7bris.

57. NlGRINUS, Georgius: WarhafFtiger und Wolgegründter Bericht Herrn Georgij 
Gödelmanni. — Franckfurt am Mayn: durch Nicolaum Bassaeum, 1592.
(K78)

Accepit: 1653
Poss.: ML emit a vidua Joh. Gartnerii d.28. Junii 1653.

/
58. Novum Testamentum (ed. Desiderius ERASMUS) — Basileae: per Petrum Pernam, 
1570.
(Lb 74)

Accepit: 1650
Poss.: [A címlapon:] Matthiae Langij S. H. Ao.1650. Mense Jul(iis). — [A szennylapon:] 
2. Sopronii, constat 3 fl.

59. Onomasticon Theologicum. — Witebergae: excudebat Clemens Schleich et Antonius 
Schön, 1578.
(Lb 428)

Accepit: 1661
Poss.: [A címlapon:] (1) Glorior Triumpho Salvatoris. Georgij Textoris Sarvariensis. 
Ao.1640. — ML Ao.1661.

60. Onus ecclesiae temporibus hisce deplorandis apocalypseos. — s.l.: s. typ. 1620.
(SEL Lc 240)

Accepit: 1657
Poss.: Matthiae Langio S.H. donabat Generosi D. Dni a Rogendorf Ao.1657. mense 
Majo.
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61. PAPPUS, Johannes: Epitome Históriáé Ecclesiasticae. — Wittebergae: impensis Clem. 
Bey. Bibi., 1604.
(Le 532)

Accepit: 1653
Poss.: [A címlapon:] (1) Glorior Triumpho Salvatoris. Georgij Textoris Sarvariensis. - 
[Az előzéklapon:] (2) ML emebat a Vidua В. G. Textoris Ao.1653.

62. Paraeneticorum veterum pars I. — Insulae: ex officina typographica Iohannis Ludovici 
Brem, 1604.
(Ld 287)

Accepit: —
Poss.: lova providente. Matthiae Langii. — Supralibros (tollal): JOVA PROVIDENTE.

63. PAREUS, Philippus: Lexicon Plautinum. — Francofurti: apud Nicolaum Hoffmannum, 
sumptibus Ionae Rosae, 1614.
(Ba 304)

Accepit: 1669
Poss.: [Az előzéklap versoján:] ML d.18. Mart. D.A. 1669.

64. PHILOPONUS, Johannes: De differentiis vocum Graecarum (ed. Erasmus Schmidt). — 
Witebergae: typis Richterianis, 1615.
(Ba 236)

Accepit: 1652
Ded.: Rev. plur. et Clarissimo Viro, Dno MATTHIAE LANGEN, olim Wittenbergae, 
nunc Sempronij Ecclesiastae optime utrobiq(ue) merito, bonae memoriae ergo mittit 
Johannes Ericus Ostermannus p.p. in Wittenberga ad d.DC. Febr. Aj. MDCLII.

65. PORTA, Conradus: Pastorale Lutheri. — Lipsiae: typis Grosianis, 1615.
(Le 163)

Accepit: 1648
Poss.: Matthias Langius, Sempronio-Hungarus Diac(onus) Witteb(ergensis) emi 
W(ittebergae) 2 Rfl. 7 gl. Ao. 1648. d.7. Julii, qua investiebar. DOMINE, labia mea 
aperies et os meum annunciabit laudem Tuam! [Alatta idézet: Luther epist. ad D. 
Johannem Staupitium, A.1521. Tom.I. fol.229. p.2.]

66. Protocoil, das ist alle Handlung geschprechs Franckenthal inn der Churfürstlichen 
Pfaltz. — Heidelberg: durch Iohannem Mayer, 1571.
(Lc 345)

Accepit: —
Poss.: Matthias Lang

67. OLEARIUS, J.: Protocol oder Acta des Colloquii zu Hertzberg. Tom.I-VIII. — Hall 
in Sachsen: Achatius Liskaw, 1594.
(Lc 346/1-8)

Accepit: 1657
Poss.: (1) Ld. supralibros I.T.V.N. / 1600. — (2) Jacob Wagner, 1624.
Ded.: Anno Christi 1657. Die 12. Julij Ego Nicolaus Sárfőy p.t. Pastor Ecclesiae 
Ungaricae Evangelicae Sopron(iensis) dono dedi hunc librum bonae recordationis ergo



II. FÜGGELÉK 131

Adm. R(everen)do et Chariss(imo) Dno Matthiae Langio, ibidem Pastori Ecclesiae 
patriae dignissimo, meritissimoq(ue) Domino Compatri meo plurimum venerando. 
Idem qui supra, m.pria.

68. QUENSTED, Johannes Andreas: Ethica pastoralis. — Wittebergae: typis Christiani 
Schrödteri, 1678.
(Le 692a)

Accepit: 1678
Ded.: Pastoralem hanc Ethicam Pastorum Exemplari VIRO Admodum Reverendo, 
Amplissimo, Praecellentissimo, DNO MATTHIAE LANGIO, Theologo de Ecclesia 
Christi optime merítő, ex adhuc merenti, Serenissimae Principi ac Dominae Annáé 
Mariae, Principi viduae ab Eggenberg, Sempronii in Inferiori Hungária a Confessio- 
nib(us) sacris ex Concionibus Aulicis, Domino Fautori, Amico et in Christo Jesu 
Fratri aestimatissimo, conjustissimoq(ue) pro multis, variisque in se collatis beneficiis, 
cum aliud séd hosti menti genus non suppetat, in grati animi signum ex non nisi 
secum moriturae amicitiae fidem, cum apprecatione omnigenae felicitatis offert Autor.

69. REININGK, Theodorus: Tractatus de regimine seculari et ecclesiastico. — Giessae 
Hessorum: typis Nicolai Hempelii, 1619.
(K84)

Accepit: 1658
Poss.: (1) Sum Johannes Friderici a Minczkwicz in Dichnau S.C.M. Consiliarij m.p. — 
(2) Ex donatione Generosi Dni a Miczkwicz sum Melch. Gerdesij a Mondenburg 
C.C.M. a servitijs et Com Palat. — (3) Anno aute(m) 1658. Matth(iae) Langij.

70. ROGERS, Abraham: Offne Thür zu dem verborgenen Heydenthum. — Nürnberg: in
Verlegung Johannes Andreas Endter und Wolfgang deß Jüng., 1663.
(Lc 540)

Accepit: 1675
Ded.: I.N.J. LIBRUM HUNC, in quo Ethnica simul ас Turcica Religio describitur et 
representatur, Summe Reverendo, Amplissimo, Praeclarissimoq(ue) Dno MATTHIAE 
LANGIO, Serenissimae atq(ue) Celsissimae Principis ac Dominae Dominae ANNAE 
MARIAE ab Eggenberg etc. etc. Concionatori Aulico Fidelissimo, Dignissimo, 
Famigeratissimo. Hoc acerrimae Persecutionis tempore ex tota Evangelij Praeconum 
Cohorte, inter rapacissimos Lupes Universo Hungáriáé Regno unice et solitarie relicto, 
Euergetae atq(ue) Compatri suo, multis nominibus Devenerando, amando, ob múlta 
in se collata beneficia, in ipso Ejus Nominali Die A.O.R. 1675, d.24. Febr. Styli N. 
Sempronij celebrabat [p.2.] grato animo obtulit, addito hoc pio et ardentissimo voto, 
ut eum coeleste ac benignissimum Numen contra quosvis hostiles et diabolicas 
incursiones machinatoresve tutari velit, et ad Nominis Divini sui glóriám et Ecclesiae 
Lutheranae salutem, in Nestoris annos incolumem atq(ue) superstitem esse jubeat! / 
Andreas Lanius, olim Ecclesiae Meerwischiensis Pastor, nunc vero propter Nomen 
Christi exul.

71. RUNGIUS, David: Diagraphé Colloquii Ratisbonensis inter Augustanae Confessionis 
Theologos et Pontificos habiti Anno 1601. — Witebergae: typis M. Georgii Mülleri, 
impensis Zachariae Schurerj, 1602.
(Lc 355)
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Accepit: 1663
Poss.: 15 fi. d.8. Junii 1663 ML

72. SalvianuS Massiliensis: Opera. (ed. Conradus RlTTERHUSIUS) — Noribergae: cura 
et impensa Simonis Halbmayeri, 1623.
(Le 416)

Accepit: 1650
Ded.: SANCTO AC VENERABILI CHRISTI IN WITTENB. ECCLESIA DIA- 
CONO Dno MATTHIAE LANGIO V.CD. AUGUSTUS BUCHNER(US) UT SUI 
APUD DEUM MEMOR ESSET. D.D. M.DC.L. (A fenti bejegyzés előtt még két 
idézet: Hier, in cap. УП. Matth, et Ignatius Epist.IDC.)

73. SCHERER, Georg: Speculum tentationum spiritualium. — Lüneburg: gedruckt und 
verlegt bey Johann und Heinrich Sternen, 1634.
(Ld 803)

Accepit: 1653
Poss.: Fuga Melancholiae, als das erste, prout sequentis folij pagina prima vocat(ur), soll 
vorher sehen, alß den dieses Spec. Tent. Spir. / Donante M. Chr. Seelmanno, Gymn. 
Sempr. Rectore, sum ML ab A. Chr. 1653.

74. SCHILLER, Elias: Langius bilinguis. — Wien: bey Johann Jacob Kürner, 1653.
(Ld 454)

Accepit: 1653
Poss.: Ex dono Jesuitae Jonae Wargelij M.L. d.7. Junii vigilia ss. Trin. A.1653. / Qui 
moritur minis illi pulsabitur bombis. IN SILENTIO ET SPE erit fortitudo mea!

75. SCHMIDIUS, Erasmus: Növi Testamenti Graeci, hoc est Originális linguae TAMEION. 
— Wittebergae: ex officina typographica Jobi Wilhelmi Fincelii, 1638.
(Lb 15)

Accepit: 1650
Poss.: Bibliopego dab(am) Sopronii A.1650. 2 fl. ML

76. SCHROPPIUS, Jacobus: Acta oecumenici concilii. — Wittenberg: ex officina 
Cratoniana, 1593.
(Lc 773)

Accepit: 1650
Poss.: Matthias Langius, d.3. Junii A.Chr. MDCL.

77. SMALCIUS, Valentinus: Refutatio thesium D. Wolfgangii Frantzii. — Racoviae: typis 
Sternacianis, 1614.
(Ld 122)

Accepit: 1657
Poss.: Donabatur Matthiae Langio A.1657.

78. SORANUS, Caes. Bar.: Martyrologium Romanum. — Moguntiae: impensis loan. 
Theobaldi Schönwetteri, 1631.
(Lc 236)

Accepit: 1659
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Ded.: а/ш Rever. et Cl. Viri Dni MATTHIAE LANGII, Semproniensium Sympatrio- 
tarum suor(um) Pastoris Meritissimj Diem onomasticum, In Fastis Christianis, 
Matthiae non insignitum; Et pro excepit gaudijs et devotam mentem contestaturus, 
biblikor(um) hocce monumentum; inter peculium librariae ejus supellectilis 
imposterum numerandum offerre voluit Christophorus Sobitschius Patruelis et 
Collega, ADDITO VOTO ut perenniter felix, absq(ue) ullius infelicitatis mixtúra 
sanus, absq(ue) ullo morbj naevo seculum hocce [p.2.] Quod vivendum ipsi decrevit, 
Divina pronoia traducat. Talentum verő quod coeli favore concreditum possidet, ut 
hactenus cum invidia factum porro divini nam honori, auditorum saluti, afflictorum 
solatio, egenorum levaminj impendat. Tandem ut Ecclesia Patria, Cuius currus et 
auriga es, sero, Те morte abrepto, careat, sero, ut Talenti bene impensj usuram 
certaminis bene consummatj brabejor(um) Militiae in Ecclesia exantlantae coronam 
adcipias, non ringeris, si qui te sincere amant coeli dotes in te, suo pretio aestimant 
virtutes coelitus tibi intusas, colunt de pio optent pastore sero id fiat. Horum voto 
suum iungit. C.S. / An(no) reparatae salutis M.D.CLIX. 24. Febr.

79. SUEVUS, Sigismundus: Allegória növi anni, des Newen Jahrs Außtheilung. — Leipzig: 
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quod post Nubila Phoebus érit, / séd tarde veni: Benedictus Stigeli Stigelitij Igla. H. 
p.t. Coll. Sempronii. — (3) Ex dono Dni Benedicti Stigelii possidebat A.59. ML. — [Az 
előzéklapon egy helytörténeti fontosságú bejegyzés:] Foelix civitas quae pare paris cogitat 
de Sempronij in porta primaria scriptum Ferdinandi tertij.
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82. WELLER, Hieronymus: Ein schön New Trostbuchlin. — Wittenberg: Hanns KrafFts 
Erben, 1568.
(Ld 787)

Accepit: 1650



II. FÜGGELÉK 134

Poss.: A.1650. Sempronii ML 4 gl.
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(A cím után zárójelben szereplő betű- és számkombináció a kötet jelzete. Az L-lel 
kezdődő jelzetek a Soproni Evangélikus Könyvtár anyagában találhatók.)
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pl. ENGLISCH, Ernst: Deutsche Predigten als Vermittler zwischen Gelehrten
kultur und Volkskultur, in: DlNZELBACHER, Peter und MÜCK, Hans—Dieter 

(hrsg.): Volkskultur des europäischen Spätmittelalters. Stuttgart, 1987. 
(Böblinger Forum 1.) 147—158. — LENZ, Rudolf: Leichpredigten als Quelle 

historischen Wissenschaften. Bd. I—III. Marburg, 1984.

29 Barth, J. C.: Ödenburgisches Rath-Hauß, op. cit. A2V [ld. 16. jegyz.]
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30 В. Domini Ch. Lackneri I. V. Doctoris et Consulis quondam Civitatis 

Semproniensis, Vitae Curriculum. Ratisbonae, 1714. 100.

31 Vö.: Is enim eloquens, qui et humilia subtiliter et alta graviter et mediocria 

temperate potest dicere. {De oratore XXIX 100.) [Mert az ékesszóló az, aki a 

kisszerű dolgokat választékosán, magasztosakat fenségesen, a középszerűeket 
mértékletesen képes elmondani.] — A barokk rétorikára gyakorolt hatásáról 
ld. FISCHER, L.: Gebundene Rede. Dichtung und Rhetorik in der literarischen 

Theorie des Barock in Deutschland. Tübingen, 1968. 184. skk.

32 HÁZI Jenő: Gúnyvers a soproni asszonyokról 1595-ből. EPhK 1942, 
160—177. — MOLLAY Károly: A német nyelvű írásbeliség és szépirodalom a 

16. század végén Sopronban. Helikon 1971, 447—453.

33 Lesestoffe 1994:1. 42., 467—468.

34 Mint pl. az alábbi munka: Hausarznei und Essigbüchlein von Hans 

Seyfridt / Hans Seyfridt házipatika és eceteskönyvecskéje (1609—1633). Kiadta 

MOLLAY Károly. Sopron, 1995. (Sopron város történeti forrásai / Quellen zur 

Geschichte der Stadt Odenburg B/2.)

35 In doctoris Pacheleb insignia nobilitatis, Soproni Levéltár Lad. XXXI. et FF. 
Fase. П. Nr. 88/6. — In arma nobilitatis Valentini Ieccelii, ibid. Nr. 88/5. stb. 
(Az előbbi Johannes Pacheleb egyházjogi doktor, az utóbbi Valentin Jäckhl 
jegyző volt. Lehet, hogy a két mű azonos kéztől származik.)

36 Die Chronik des Marx Faut und Melchior Klein. Faut Márk és Klein 

Menyhért krónikája 1526—1616. Kiadta és ford. KOVÁCS József László. 
Sopron—Eisenstadt 1995. (Sopron város történeti forrásai / Quellen zur 

Geschichte der Stadt Odenburg C/l. — Burgenländische Forschungen, 
Sonderband XVII.)

37 PL: Nova ex Castris Budensibus Viennam scripta (1619. június 12.) Soproni 
Levéltár Lad. VI. et F. Fase. I. Nr. 34. — Norimbergensia nova scripta (1640) 
Soproni Levéltár Lad. VI. et F. Fase. I. Nr. 37. stb. — Ld. SCHÄFFER, Roland: 
Zur geschwindigkeit des „stadtlichen” Nachrichtenverkehrs im Spätmittelalter. 
Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark 76 (1985), 101—115.
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38 A magyar könyvkultúra múltjából. IVÁNYI Béla cikkei és anyaggyűjtése. 
Szeged, 1983. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történeté
hez 11.) 554. — Mai helyesírás szerint átírva.

39 SoprOkl 1/7. p. 64. = Soproni Levéltár Dl. 2655. (Bécsújhely, 1523. április 

27.)

40 „The German Reformation was an urban event” — DICKENS, A. G.: The 

German Nation and Martin Luther. London, 1974. 35.

41 MOELLER, Bernd: Stadt und Buch. Bemerkungen zur Struktur der 

reformatorischen Bewegung in Deutschland, in: Stadtbürgertum und Adel in 

der Reformation. The Urban Classes, the Nobility and the Reformation. 
Hrsg, von W. J. Mommsen. Stuttgart, 1979. (Veröffentlichungen des 

Deutschen Historischen Instituts, London Bd. 5.) p. 30.: „The German 

Reformation was a book-event.”

42 ZlMMERMANN, В. H.: Das Luthertum in Eisenstadt in Geschichte und 

Gegenwart, 1532—1932. Eisenstadt, 19362. 14. — Vö. HÁZI 1939: 44—61. 
Szerinte is a város lakossága elsősorban a bécsi kereskedelmi kapcsolatok útján 

meríthette értesüléseit a lutheránus tanokról. — ld. még PAYR 1917: 33—61., 
aki szerint az új szellemi áramlatok közvetítői a kereskedők (köztük a zsidók) 
voltak (p. 34). Bécsben volt már ekkor protestáns könyvkereskedő, Frölich 

Ambrus és fia Sebestyén személyében (p. 35). Az azévi eseményekhez tartozik 

az is, hogy lutheránusság vádjával 1524. szeptember 17-én Tauber Gáspárt 
fejezték le és égették meg Bécsben (p. 38).

43 SoprOkl 1/7. p. 115-129. = Soproni Levéltár Dl. 2701.

44 MOLLAY Károly: Kereskedők, kalmárok, árosok — Moritz Pál kalmár 

(1511-1530). SSz 44 (1990) 1—32., kül. 15—17. Mollay szerint a Kristóf ferences 

szerzetes ellen felhozott vádpontok közül az 1., 2., 5., 8. megegyezik Luther 

1520-ban kiadott „An den Christlichen Adel deutscher Nation” c. könyvének
alaptételeivel. A többi korábbi eredetű. Egyébként Luther 1520 előtt latinul 
és németül kiadott vallási traktátusai legalább 250.000 példányban forogtak 

közkézen egész Európában. I
V-^LÁ
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45 PRÓHLE Jenő: Ismeretlen soproni vonatkozású töredékek a XVI. századból. 
Sóz 1979, 243-255.

46 Disputatio de Bibliothecis, 1678 — RMK III, 2918.

47 GULYÁS Pál: Régi könyveink történetéhez. Volt-e Sopronban nyomda a 

XVII. században? MKsz 1961, 480—481.

48 LESESTOFFE 1994: nr. 5., 11. és 16., pp. 421—422., 426. és 431—432.

49 Lesestoffe 1994: nr. 8., p. 423.

50 Lesestoffe 1994: nr. 9., p. 424—425.

51 Lesestoffe 1994: nr. 12., p. 427—428.

52 Lesestoffe 1994: nr. 13., p. 428—429.

53 Lesestoffe 1994: nr. 10., p. 425—426.

54 Lesestoffe 1994: nr. 34., p. 455—456.

55 Lesestoffe 1994: nr. 17., p. 432—433.

56 KOVÁCS József László szerint a Faut-krónika abbahagyása (1613) és a 

Hossmann-nal kezdett levelezés között lehet némi összefüggés: talán Faut 
megsértődött, amiért őt hivatalosan nem támogatták munkájában? Scholtz 

Jeremiás városi orvos életéről csak igen keveset tudunk: ő 1624-ben lett a 

Nemes Tudós Társaság tagja. A balfi fürdőről készített leírása elveszett 
(RMNy 1495-1496).

57 KOVÁCS József László: Hír egy tervezett XVII. századi nyomtatott városi 
krónikáról. SSz 1964, 264-266.

58 Lesestoffe 1994: Nr. 25. p. 440—441.

59 Lesestoffe 1994: nr. 26., p.44i—442.

60 Lesestoffe 1994: Nr. 29. p. 446—448. (1614. február 13.)

61 Caussae naturales ex quibus pestis oritur et repellitur. Natürliche 

Ursachen, davon sich die Pest erreget, und wiederumb abgewendet wird... 
Mehrentheils durch die aller denckwirdigste Historien zusammen gezogen... 
— Budissiae, 1614. (British Library 1167. fol. 34. in: BLC 153. p. 210.)
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62 Lesestoffe 1994: Nr. 31. p. 449—451.

63 Gyanítható, hogy nem is létezett. Egyik fennmaradt traktátusában [De 

natura et nativitate hominis. Altenburg, in Verlegung henning Grosen des 

altern, s.a. [előszó kelt: Lauban, 1611. szeptember 21.] 4° 144 pp. — HAB 

35.1. Astr. (3)] szintén úgy említi az Osztrák Krónikát, mint amely még nem 

jelent meg. Egyetlen hasonló című műve ismeretes: a Genealógia Austriaca 

(Leipzig, 1612), ez azonban más jellegű munka.

64 Kiadta: LUKINICH Imre: Adattár. MKsz 1924, 89-90.

65 Extract auß des Abrahami Hossmanni von Bauben, gewesten kayserl:
II deiner geschribenen Iglawischen

Chronik Ad Annum Christi 1049. fol. 67. (ÖNBManuscriptum Cod. 7641-1.)
f . V/^-yv 7

66 Tractatus de republica bene instituendaj et legitima electione consulis. Das 

ist eigentlicher Bericht vom hohen Ehrenstande der Bürgermeister und 

anderer Amtspersonen. Leipzig, in Verlegung Joh. Eyerings und Joh. Perferts. 
(In fine: Leipzig, gedruckt bey Abraham Lamberg) 1612. — 4° 68 pp. (HAB 

Pol. 28.1., Sf. 357.)

67 Csak GOSZTOLA (1977) és FRIEDRICH (1991) idézték eddig 

határozatok gyűjteményével kapcsolatos számlák egy kis töredékét. A levelek 

és iratok teljes kiadását ld. LESESTOFFE 1994: pp. 479—536.

68 Johann Wittigau (1616—1671) a meisseni Pielában született, 1632-ben 

Georg Müllernél tanult Wittenbergben, 1636-ban Lipcsében volt mesterlegény, 
majd vándorlása után visszatért Lipcsébe, ahol Henning Köhler segédje lett, 
1650-től az Odera menti Frankfurtban működött, műhelyét özvegye és 

örökösei 1693-ig vitték tovább. Ld. BENZING 1982: 286.

69 A frankfurti vásár a XVI. század közepére a könyvkereskedelem egyik 

központi eseményévé vált, ami nemcsak sok kereskedőt, hanem számos tudóst 
is vonzott a városba, sőt a protestáns apologétikai irodalomba is bekerült. Ld.

1 it WENDT, Bernhard: Die frankfurter Buchmesse als Gesprächsthema in einer 

^ theologischen Kontroversschrift. AGB Bd. VII. Lieferung 3/4 (1967),
1599—1600; Bd. VIII. Lieferung 7., 1601—1606.

Historici bey Matthia, und Rudolpho

a zsinati
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70 Ibid. pp. 488—489. — Johann Michael Pabst (Bapst) Hiob Wilhelm 

Fincelius lányát, Maria Salomét vette el feleségül. Wittenbergben 1670 és 1671 

között 8 művet jelentetett meg. (BENZING, J.: Die deutschen Verleger des 16. 
und 17. Jahrhunderts. AGB Bd. II. Lieferung 1/6. [Frankfurt a. M. 1959] p. 
485.)

71 Sopron a régi magyar irodalomban. Egyetemi nyomda, Bp. [1937]. (Magyar 
irodalmi ritkaságok, szerk. Vajthó László, XXXVI. szám)

72 Khurze Verzaichnus, Was sich zum Theil vor Menschengedenkhen und 

hernach bei unsern Zeitten inn denen Jahren von A. 1529 biss auff diss 1611 

Jahr zu Oedenburg undt in denen Vmbliegenden Ländern zuegetragen. — [91] 
ff. (OSZK Quart. Germ. 192.) Kiadását Id. a 36. jegyzetben.

73 Erről egy újonnan előkerült papirusszal kapcsolatban és az eddigi 
szakirodalomra vonatkozóan Id.: CLASSEN, C. J.: Das encomium Alexandriae 

und die Tradition der descriptiones urbium. Zeitschrift für Papyrologie und 

Epigraphik 45 (1982), 85—87.

74 HYDE, J. K.: Medieval descriptions of Cities. Bulletin of the John Rylands 

Library 48 (1965/66), 308—340. — FASOLI, G.: La coscienza civica nelle 

»Laudes civitatum«. in: La coscienza cittadina nei comuni italiani del 
duecento. (Convegni del Centro di Studi sulla spiritualitä medievale XI) Todi 
1972. 9—44. — SCHMIDT, Paul Gerhard: Mittelalterliches und humanistisches 

Städtelob. in: Die Rezeption der Antike. Kongreß, Wolfenbüttel 1978. 
119—128. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung Bd. 1.) — 

CLASSEN, C. J.: Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und Laudes urbium 

in der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende des zwölften 

Jahrhunderts. Hildesheim, 19862. (Beiträge zur Altertumswissenschaft 2.)

75 Dissertatio geographica. Exhibens Descriptionem breviorem Regiae Juxta 

ac Liberae Civitatis Sempronii. — Wittebergae, Johann Hake, 1660.; 4° [12] 
ff. — Magyar fordítását Id. SSz 14 (1960), 300—311. — A táguló világ 

magyarországi hírmondói, XV—XVII. század. Bp., 1984. 252—257. (Nemzeti 
könyvtár)



JEGYZETEK 151

76 Hiller István, ifj.: „Sopronról azt írhatom Méltóságodnak...” in: Házi Jenő 

emlékkönyv. Soproni Levéltár, Sopron 1993. 256. 6. jegyzet. (A levél jelzete: 
Archivo di Stato di Firenze Mediceo 4374.)

77 Erről ld. PAUSZ, Josef: Zwei Regensburger Rektoren in Odenburg. 
Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte 63 (1994), 108—144.

78 SZENDE Katalin—GrÜLL Tibor: Lackner Kristóf beszéde Huber Márk 

iskolafelügyelő beiktatására (1620). SSz 45 (1991), 237—241.

79 Soproni Levéltár Gemeiner Stadt Betrachtung, 1620. 5.§.

80 KOVÁCS József László: „... in negocio erigendi Gymnasij ...” (Néhány 

iskolatörténeti okmány a latiniskola és gimnázium alapítása történetéhez). SSz 

48 (1994), 32—43.

81 A német evangélikus iskolai tanterveket kiadta: VORMBAUM, Reinhold: 
Die evangelischen Schulordnungen des 16. bis 18- Jahrhundert Bd. I—Ш. 
Gütersloh, 1860—1864. — Az egész kérdéshez átfogóan ld. SCHREINER, 
Klaus: Laienbildung als Herausforderung für Kirche und Gesellschaft-Religiöse 

Vorbehalte und soziale Widerstände gegen die Verbreitung von Wissen im 

späten Mittelalter und in der Reformation. Zeitschrift für historische Forschung 

9 (1984), 257-354.

82 KlANICZAY Tibor: Pallas magyar ivadékai. Bp., 1985. 80—81. — TÓNK 

Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Kriterion, Bukarest 1979. 
161—167. — DANKANITS 1974: 31.

83 A soproni egyetemisták számának megállapításához Iris KLOIBER kéziratos 

disszertációját használtam: Studenten der Wiener Universität aus Deutschwest
ungarn an der Universität Wien von 1365 bis 1848. Wien 1981.; vö. Endre 

KOVÁCS: Die Beziehungen der Wiener Universität zu Ungarhttfr 

Humanismus. Österreichische Osthefte 7 (1965), 195—204. —'^"''humanista 

latinság elsősorban a városi kancellária egyetemet járt jegyzőin keresztül került 
be a városba. MOLLAY Károly kutatásai kimutatták, hogy ennek kezdetei 
éppen a XVI. század első évtizedeire esnek. Ekkoriban bukkan fel Lorenzo 

VALLA (1407—1465) Opus elegantiarum linguae Latinae c. könyve is (Velence

Zeit des
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1496), ami összefügghet azzal, hogy a bécsi egyetemen 1499-ben törölték 

Alexander de Villádéi Doctrinaleját a hivatalos tankönyvek sorából. (MOLLAY 

1968: 37-58) 1515-ben Valla grammatikája már Erdélyben is az egyszerű 

deákok és tanítók kezén forgott, ld. JAKÓ Zsigmondi A laikus írásbeliség 

kezdetei a középkori Erdélyben, in: Könyv, írás, értelmiség. Tanulmányok 

Erdély történelméhez. Kriterion, Bukarest 1976. 33.

84 Ennek kézzelfogható bizonyítéka Káldy István levele a tanácsnak (Bécs, 
1594. február 18.), amelyben többek között arról panaszkodik, hogy 

„szüleinek és hazájának dogmáival ellentétes nézeteket, továbbá Petrus 

Canisius katekizmusát” kell a kollégiumban tanulnia, ezért kéri, hogy vegyék 

ki onnét. {Soproni Levéltár Lad. XXIV. et Y. Fasc. Vilii. Nr. 480.)

85 August BUCK: Die Rezeption des Humanismus in den juristischen und 

medizinischen Fakultäten der italienischen Universitäten, in: Der Humanis
mus und die obere Fakultäten (hrsg. von G. Keil, B. Moeller, W. Trusen). 
Mitteilung XIV. der Kommission für Humanismusforschung, o. O. u. J. 
[1984]. (Acta humaniora) pp. 267—284.

86 Az utazási módszertanok elméletéről ld. KOVÁCS Sándor Iván: Szakács- 
mesterségnek és utazásnak könyvecskéi. Bp. [1988]. 93—200.

87 Johannis Freigij Scholae Goldpergensis restauratio — Quaestiones de primis 

rudimentis pro schola Wittebergensi — Haßdorffische Schulordnung — Tulajdo
nosuk 1585-ben Wittenbergben tanult, jegyzékét 1617-ben vették fel. 
(Lesestoffe 1994: nr. 24., p. 17—23.)

88 Methodus Peregrinandi címen. Methodus Apodemica, seu Peregrinandi, 
Perlustrandique regiones, urbes et arces ratio: Ampliss. et Nobiliss. Viri, Dn. 
Heinrici Ranzovii, Regis Dániáé in Ducatibus Slesuici, Holsatiae ... consiliarij 
... auspicijs edita per M. Albertum'kíejerum. Lipsiae, Anno M.D.LXXXVIII. 

(Impressa Lipsiae, Typis Abrahami Lambergi.) [Albrecht Meier, 1528—1603] 
— A kompendium azokat a főbb szempontokat sorolja fel, amelyekre a 

peregrináció során a diákoknak figyelniük kell. — A könyvtár tulajdonosa 

egyébként 1635-ben Wittenbergben, 1637-ben pedig Helmstedtben peregrinált. 
Jegyzékét ld. LESESTOFFE 1994: nr. 441., p. 270—283.
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89 Megjelent hely és évszám nélkül, Gotfried Hegenitius: Itinerarium Frisio- 

Hollandicum és Abraham Ortelius: Itinerarium Gallo-Brabantium c. 
műveinek mellékleteként is [Lugduni Batavorum: Henricus Verbiest, 1661]. 
— A tulajdonos 1628-ban iratkozott be a lipcsei egyetemre. A jegyzéket ld. 
Lesestoffe 1994: nr. 254., pp. 188—195.

90 De ratione libros cum profectu legendi libellus, deque vitanda moribus 

noxia lectione, oratio Francisci Sacchini e Societate Iesu. Ingolstadii, ex 

typographeo Ederiano, apud Episabetham Angermariam, Anno 1614. — 16° 

[2], 172, [2] pp. — Elképzelhető, hogy a könyvet már Sopronban szerezte be.

91 Georg ErlER (hrsg.): Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 

1559-1809. Bd. II. p. 396.

92 Peter BAUMGART: Humanistische Bildungsreform an deutschen Universi
täten des 16. Jhs. in: Humanismus und Bildungswesen des 15. und 16. Jhs. 
(hrsg. von Wolfgang Reinhard) Mitteilung XII der Kommission für Humanis
musforschung, h.n. [1984] 171—194. — A tipikusan német „Universitäts- 
humanismus”-t ő is Conrad Celtistől eredezteti.

93 Hebert HELBIG: Die Reformation der Univesität Leipzig. Gütersloh 1953. 
61—107. (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 171.) — 

Lothar RATHMANN (hrsg.): Alma Mater Lipsiensis. Geschichte der Karl-Marx- 

-Universität Leipzig. Leipzig 1984. 64—65.

94 Friedrich ZaRNCKE: Die Statutenbücher der Universität Leipzig. Leipzig 

1861. 521—522.

95 Gerhard MÜLLER: Die Aristoteles-Rezeption im deutschen Protestantismus, 
in: Die Rezeption der Antike. Kongreß, Wolfenbüttel 1978. 55-70. (Wolfen- 

bütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung Bd.l.) — Megállapítja, hogy 

Arisztotelész elismeretése egyértelműen MELANCHTONnak volt köszönhető, 
hiszen LUTHER teológiai szempontból kifejezetten károsnak ítélte a görög 

filozófus könyveit („Teufelswerknek” nevezve őket), sőt egyenesen azt 
állította: immo theologus non fit nisi id fiat sine Aristotele.

/I;

!
I
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96 Vö. DaNKANITS 1974: 54. — ő az erdélyi könyvtárakkal kapcsolatban 

figyelt fel ugyanerre a jelenségre, de nem találta meg a magyarázatát.

97 Cogitare in his studijs praeparari se ad ea consulenda atque agenda, quibus et 
sibi dignitatem, ас nőmet acquirat, et reip. civem egregium reponat, qui occupetur 

cum negotijs privatorum tum pocuratione civitatis, tum etiam ónéra subeat 
magistratuum, et in vitae splendore sibique concessa reip. parte explicet ea cum 

gnavitate et laude, qua in solis bonarum litterarum atque artium tradi atque 

disputái meminerit, de pietate atque omni genere virtutis. Joachim CAMERA- 
RIUS: Oratio de studio bonarum literarum atque artium et linguae Graecae ac 

Latinae. Pronunciata in Academia Lipsica a Ioachimo Camerario Pab. Idib. 
Nouemb. Anni XLI. Excusum Lipsiae, apud Iacobum Berwaldum, 1542. föl. 
B6v

98 Oratio dicta de cultu pietatis ас virtutis et studijs bonaum artium, exordijs 

doctrinae publicae semestri aestivo, a Ioachimo Camerario Pabergensi. Lipsiae, 
in officina Valentini Papae, 1545. fol. A4v-A5r

99 ibid. fol. B2v-B3r, B4r

100 Lesestoffe 1994: nr. 18., p. 10—14.

101 A Johann Schiffer könyvtárában felsorolt 29 klasszikus szerző közül 
Camerarius 12-őt adott ki: a görögök közül Arisztotelészt, Euklidészt, Homé
roszt, Hérodotoszt, Lukianoszt, Niképhoroszt, Theogniszt, Thuküdidészt; a 

rómaiak közül Cicerót, Plautust, Terentiust és Vergiliust.

102 Arisztotelész helyéről a protestáns humanizmusban a fentiekben szóltunk. 
Ciceróval kapcsolatban közismert az a vita, amit ERASMUS robbantott ki 
Ciceronianus c. pamfletjével, amelyben elítélte a Cicerót majmoló humanistá
kat. CAMERARIUS ebben nem követte mestere véleményét. Szerinte Cicero 

nemcsak fons prudenter loquendi, hanem egyenesen communis sapientiae et 

veritatis vox. Hanna-Barbara GERL: „De imitatione” von Camerarius. Die 

Wichtigkeit der Nachahmung für humanistische Anthropologie und Sprach- 
theorie. in: Joachim Camerarius (1500—1574). München 1978. 187—199.

V
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103 (85) Grammatica linacri. — Thomas LYNACRE (1460—1524) De emendata 

structura Latini sermonis c. művét először a skót humanista, Georg 

BUCHANAN fordította angolból latinra. Megjelent MELANCHTHON előszavá
val is, Lipcsében pedig CAMERARIUS De arte grammatica et figuris dictionum 

c. munkájával együtt adták ki.

104 (33) Arithmetica Gemma Frisij. — (42) Initia doctrinae physicae Phil: Mel: 
— (83) Epitome physices Keblerj. — (88) Euclides. — Közülük is legérdekesebb 

a KEPLER-mű, amely egyetlen bibliográfiában sem szerepel! (pl. CASPAR, Max: 
Bibliographia Kepleriana. Ein Führer durch das gedruckte Schrifttum von 

Johannes Kepler. München, 19682) Legvalószínűbb, hogy elírásról van szó, de 

az sem kizárt, hogy egy eddig ismeretlen munkát idéz az összeírás.

105 (55) De tuenda bona ualetudine Iohannis Placotomi [Johannes Placotomus 

= BRETTSCHNEIDER kommentárja Eobanus HESSUS orvostudományi 
művéhez]— (61) Institutiones medicináé Fhc/wü [Leonhard FUCHS (1501—1566) 
tübingeni professzor népszerű művét CAMERARIUS is kiadta!] — (121) Allesius 

Paetemontanus [Alexius PEDEMONTANUS De secretis c. művéről lehet szó] — 

(118) Marcellus Palingenius [Pier Angelo MANZOLI (1502—1543) olasz 

humanista legismertebb művéről, a Zodiacus vitae c. orvosi munkáról lehet 
szó]

106 (62) Teorica planetarum. — (79) Teodorici Winshemij sphaericus libellus. — 

(102) Sphaera ioh. de Sacro busto.

107 (78) Meteorologie ioh. Garcaei. [Johannes GarTZE (Garcaeus) (1530—1575) 
wittenbergi teológus művéről van szó.]

108 (111) Liber nouus de animalibus quae exputretine generantur. [Arisztotelész 

De generatione animalium c. művének egy kiadásáról lehet szó.]

109 Frank BARON: Camerarius and the historical Doctor Faustus. in: Joachim 

Camerarius, pp. 200—202.

110 Ld. Vince pap 29 tételes könyvtárát 1587-ből. Ó a bécsi egyetemen 

peregrinált. (LESESTOFFE 1994: Nr. 16., pp. 9-10.) Nicolaus de Lyra, Aquinói 

Szt. Tamás, Petrus de Palude, Johannes Capreoli, Petrus Tartaretus és Petrus
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Hispanus stb. művei mellett mindössze Valerius Maximus, Aristoteles, 
Quintilianus és Cato egy-egy kötete reprezentálja a klasszikus irodalmat.

111 A „polgári” megkülönböztető jelző azért indokolt, mert a könyvészeti 
szakirodalomban a „humanista” kitétel eddig csak az 1000 kötetet is 

meghaladó, valamennyi tudományágat felölelő tudóskönyvtárakat illette meg.

112 Lexikon hellénorómaikon, hoc est dictionarium Graecolatinum. Basileae, 
Henricus Petrus, [1568]. — 2° [1736] pp. Qelzete: Ba 3). A kötéstábla belső
oldalán található bejegyzés teljes szövege: Diß Lexicon Graecum hat der Ersam

Sb *

vnd Wolweiß herr Jacob Müetler, derßeit Verordenter Bürgermaister in der

könis creystadt Oedenhurg in Hungern, aus Christlichen wolmainen vndiche-,

freygehirgen pjillkhür Neben andern Büechern, zu guettem gebrauch Gemainer 

Stat sten verschajfet. Im Tausent fünjjhundert vnd fünjfund sibentzigisten
Jar.

113 Soproni Levéltár Lad. XII. et M. Fase. II. Nr. 76.

114 MARTINO, A.: Barockpoesie, Publikum und Verbürgerlichung der literari
schen Intelligenz. International Archiv für Sozialgeschichte der Deutsche 

Literatur 1 (1976), 107—145. — Vö. KRISTELLER, Paul Oskar: Die Gelehrte 

und sein Publikum im späten Mittelalter und in der Renaissance, in: 
Festschrift für Walther Bulst. hrsg. von Hans Robert JAUSS. Heidelberg, 1960.

115 Ld. GRUEL 1990: 132—133. — Apponyi zsoltárparafrázisait sorban 

dedikálta korának jelentős közéleti személyiségeinek és mecénásainak: 
Lacknernek szóló ajánlása az egyetlen verses ajánlás, ráadásul a soproni 
polgármester az egyetlen evangélikus is közöttük! Vö. JANKOVICS József: 
Apponyi Balázs könyvdedikációi. MKSz 105 (1989), 278—283.

116 150 Questiones; 400 Electio Trigoniana; 200 Tugendspiegel-, 200 Actus 

Oeconomicus: ebből 4 fekete bőr, 16 fehér bőr kötést kapott.

117 Soproni Levéltár, Lad. XII. et M. Fase. III. Nr. 124.

118 Soproni Levéltár Lad. XII. et M. Fase. XI. Nr. 108.

/
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119 LESESTOFFE 1994: nr. 28., pp. 445—446. — Valószínűleg igaza van 

KOVÁCS József Lászlónak, aki szerint a mű Farkas Imre keresztúri nyomdájá
ban jelent meg. Ld.: Farkas Imre sopronkeresztúri és csepregi nyomdája 

(1608— 1643). MKSz 1973, 360-361.

120 Lesestoffe 1994: nr. 30., p. 448.

121 Soproni Levéltár Lad. XII. et M. Fase. X. Nr. 102. — Kőszegi könyvgyűj
teményéből mindössze egy kötet maradt ránk a Berzsenyi Dániel Evangélikus 

Gimnázium gyűjteményében: Curtius Rufus: Historiarum Alexandris 

Macedonis libri octo. (ed. Franciscus Modius). Coloniae 1591. (Jelzete: Ca 359) 
A kötetben egy bizonyos Adam Dornwang 1608-as bejegyzése szerepel, aki 
elképzelhető, hogy a fenti levélben említett felső-németországi lelkésszel 
azonos, vagyis Kőszegi Szekér valóban megvette könyvtárát.

122 Lesestoffe 1994: nr. 31., p. 451.

123 Plerique sunt non satis acuti, qui Embléma cum Symbolo, cum Aenigmate 

cum Sententiis, cum Adagio temere et imperite confundunt. Emblemata. 
Lugduni 1600, 13—14.

a24 Anagrammata Hungaro-Sopronia. Kerezturini, Emericus Farkas, 1610. — 

4° [41] ff. (RMNy 999)

125 WOUDE^vTcI. & SCHURMAN, A.: Probate Inventories. A new source for 

the historical study of wealth, material culture and agricultural development. 
(Papers presented at the Leeuwenborch Conference) Wageningen, 1980. — A 

soproni hagyatéki leltári anyag feldolgozását én a göttingeni Max-Planck- 
Institut által kifejlesztett Kleio adatbáziskezelő programmal végeztem. Erről 
beszámoltam az Association for History and Computing VIII. grazi konferenciá
ján: Peregrinorum Bibliothecae. Students as Book Collectors in 16th—17th 

Century Sopron/Ödenburg. in: G. JARITZ, Ingo H. KROPAC, P. TEIBEN- 

BACHER (eds.): The Art of Communication. Proceedings of the Eighth 

International Conference of the Association for History and Computing, 
Graz, Austria 24—27, 1993. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 
1995. 460—474. (Grazer Grundwissenschaftliche Forschungen Bd. 1.) — A 

program leírását ld. Peter BECKER— Thomas WERNER: Kleio. Ein Tutorial.
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2. Aufl. St. Katharinen, Göttingen, 1991. (Halbgraue Reihe zur Historischen 

Fachinformatik Serie A, Bd. 1.)

126 BERGER, G.: Inventare als Quelle der Sozialgeschichte des Lesens. Roman
tische Zeitschrift für Literaturgeschichte 5 (1981), 368—377. — WEYRAUCH, E.: 
Nachlaßverzeichnisse als Quellen der Bibliotheksgeschichte, in: WlTTMANN, 
R. (ed.): Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen Neuzeit. 
Wiesbaden, 1984. 299—312. (Wolfenbütteier Schriften zur Geschichte des 

Buchwesens Bd. 10.) — A magyarországi anyagra vonatkozóan ld. MONOK 

István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526—1720. 
Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Scriptum, Szeged 1993. (Olvas
mánytörténeti dolgozatok V.)

127 Vö. ASKERCZ Éva: Polgári otthonok a 17—18. századi Sopronban. 

Arrabona 18 (1976), 92—93.

128 LESESTOFFE 1994: Nr. 86., p. 78. — Steidlmaier könyvtárának egy részét 
minden bizonnyal Lang Mátyás vásárolta meg az evangélikus gyülekezet 
könyvtára számára. Possessorbejegyzések alapján közel 70 kötetét sikerült 
azonosítanunk, ami még így is elenyésző a könyvtár eredeti nagyságához 

képest. A többit valószínűleg elárverezték.

129 Payr György és Mihály krónikája 1584—1700 (kiadta Heimler Károly). 
Sopron, 1942. pp. 6, 15, 25, 35, 48—49. Eszerint 1633-ban 1056; 1644-ben 

1350; 1655-ben 790; 1656-ban 1415 személy esett áldozatul a pestisjárványnak. 
Az 1679-es pestisvészről a Csányi-krónika számol be leghitelesebben, amely 

2516 halottat említ (ld. Hanns Tschány’s Ungrische Chronik vom Jahre 1670 

bis 1704 (kiadta Paur Iván). Magyar Történelmi Tár 1858/5, 43-45).

130 Ebből a számból nem vontuk le azokat az öt személyt, akinek hagyatékát 
néhány év eltéréssel kétszer is összeírták.

131 TÓTH István György elemzése szerint a XVII. századra a főnemesség 

körében már csaknem minden feleség tudott írni-olvasni, s ezt el is várták 

tőlük. A XVII. század végére és a XVIII. század elejére már a nyugat
dunántúli középbirtokos nemesi családok leányai és asszonyai is írástudók 

voltak, míg a kisnemesség körében ez csak a XVIII. század végére következett
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be. A városi polgárság körében természetesen ezek az arányok jelentősen 

módosultak az írástudás javára, amit elősegített a német, mint anyanyelv 

használata. Ld.: TÓTH István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz... Az 

írás térhódítása a művelődésben a kora újkori Magyarországon. 
Történettudományi Intézet, Bp. 1996. 139—145. (Társadalom- és művelődés- 

történeti tanulmányok 17.)

132 Ld. pl. M. MITTERAUER: Familie und Arbeitsorganisation in städtischen 

Gesellschaften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: A. 
Haverkamp (hrsg.): Haus und Familie in der spätmittelalterlichen Stadt. 
Köln-Wien, 1984. 22—23. — E. CHVOJKA: „Nu ist sie junk, so ist er alt”, in: 
Otium (Zagreb) 3/1-2 (1995), 35—52. (Medium aevum quotidianum 35, Krems 

1996)

133 GRANASZTÓI 1970: 287—294. — CSŐGÖR Csaba: Sopron a társadalmi tér 

változásának tükrében a XVI—XVIII. században, in: Mezőváros — kisváros. 
Szerk. Mikó Zsuzsa. Debrecen, 1995. 123—135. (Rendi társadalom — polgári 
társadalom 4.)

134 SZŰCS 1955: 54-56. - A fentiek miatt Házi Jenő XIX. századi arányok 

alapján visszavetített adatait (HÁZI 1982: nr. 1015-1016) mindenképpen 

tévesnek tartjuk. Eljárását kritizálja, de végül még torzabb eredményre jut 
HORVÁTH Zoltán: Széljegyzetek Házi Jenőnek Soproni polgárcsaládok 

(1535—1848) c. könyvéhez. SSz 38 (1984), 246.

135 SZŰCS Jenő, i. m. 45—47.

136 MOLLAY Károly: Családtörténet és társadalomtörténet (az 1532. évi 
soproni mészárosok). SSz 42 (1988), 298—299.

137 GRANASZTÓI György, i. m. 288—291, 1—3. táblázat.

138 WlNKLER Elemér: A soproni céhek története a XV—XIX. században. 
Sopron, 1921. — MOLLAY Károly: Sopron vármegye vázlatos története, in: 
CSATKAI Endre—DERCSÉNYI Dezső stb.: Sopron és környéke műemlékei. 
Akadémiai k., Bp. 1956. 76.

MTA
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139 WlCHERT, Adalbert: Literatur, Rhetorik und Jurisprudenz im 17. 
Jahrhundert. Daniel Casper von Lohenstein und sein Werk. Eine exempla
rische Studie. Tübingen 1991. 12-13.

140 FARKAS Gábor (1992) a hagyatékokban szereplő könyvtárakat a 

következő típusokba osztja: kicsi (1—20 db); közepes (21—100); nagy 

(101—200); humanista (200 felett). Ezzel a felosztással magam is egyetértek, de 

meg kell jegyeznem, hogy „humanista” könyvtár alatt a nyugat-európai 
szakirodalom kifejezetten a humanisták által gyűjtött, olykor több mint ezer 

kötetre rúgó gyűjteményeket értik. Ilyen pedig Sopronban nincs (talán 

egyedül Vitnyédi Istvánét nevezhetnénk annak). Humanista könyvtáron 

szerintem csak a Dernschwam, Dudith, Zsámboki-féle gyűjteményeket 
nevezhetjük.

141 Ld. Bibel und Gesangbuch im Zeitalter der Reformation. Ausstellung zur 

Erinnerung an den 95 Thesen Martin Luthers vom Jahre 1517. Nürnberg 

1967, 10.

142 História Martini Lutheri, das ist die kurze Beschreibung seiner Handlun
gen und Geschafften. Ingolstadt 1582, 121—123.

143 Q. BREEN: Humanism and the Reformation, in: The Impact of the 

Church Upon Its Culture. Reappraisals of the History of Christianity (ed. J. 
C. Brauer). Chicago, 1968.

144 G. BÖHME: Bildungsgeschichte des europäischen Humanismus. Darmstadt 
1986. 315—321. (A ”Bürgerhumanismus” c. fejezet.) — P. BAUMGART: 
Humanistische Bildungsreform an deutschen Universitäten des 16. Jahrhun
derts. in: Humanismus und Bildungswesen des 15. und 16. Jahrhunderts. 
(Hrsg, von W. Reinhard) Mitteilung XII der Kommission für Humanismus
forschung, o.O. u. J. [1984], 171—197.

145 F.-J. WORSTBROCK: Deutsche Antike-Rezeption, 1450—1550. Boppard 

1976. (Veröffentlichungen zur Humanismusforschung, Bd. 1.) — FLODR 1966.

146 „Sopron polgárai a XVII. század utolsó harmadában már nem antik 

történeteket, historikusokat, morális üzenetekben gazdag elmélkedéseket
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vettek kézbe szórakoztató olvasmányul, hanem Sebastian Brand két 
évszázadon át töretlen népszerűségéi Narrenschiffjét, Aegidius Albertinus 

Narrenherzét, a Faust-történet feldolgozásait, a spanyol Amadis-regényt 
németül, ritkán Rabelaist, vagy már a megjelenésével egyidőben a Simplicis- 
simust. Az antik auktorok visszaszorultak az iskolai használatba, illetve — 

tulajdonosa válogatja — a jobb, friss interpretációjú volt meg” — írja MONOK 

István: Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és egy nyugat-magyarországi város 

olvasmányai a XVI-XVII. században, in: De la umanism la luminism. Ed. loan 

Chiorean. Marosvásárhely 1994. 36.

147 W. RÜEGG: Cicero und der Humanismus. Zürich, 1946. 118.

148 TÉGLÁSY Imre: A ciceroniánus viták magyarországi recepciójáról. Acta 

luvenum (Szeged) 1977/3, 74.

149 „A tanuló a saját anyanyelvére lefordított cicerói és terentiusi helyeket 
fordítsa vissza latinra” — írja az ékesszólás tanulásának második lépéseként 
MELCHIOR (Methodus eloquentiae comparandae scholis rhetoricis tradita. 
Argentínáé, 1598. 54.) — vö. LANCSÁK Gabriella: Dobai Székely András 

ismeretlen XVII. századi Cicero-fordítása. in: írók és művek a XVII—XVIII. 

században. ELTE ВТК Acta luvenum 1984/1. 34—57.

150 TRENCSÉNYI-WÁLD APFEL Imre: Magyar Horatius, in: Horatius noster. 
Officina, Bp. 1943. 177-198.

151 CTC IV, 249-296. vö. BAKOS József: Martialis a magyar irodalomban. 
Debrecen, 1935.

152 Ld. CTC VI, 113. (Lipsius: Taciti Opera. Amsterdam, 1574. praefatió)

153 BORZSÁK István: Tacitus Magyarországon. AntTan 2 (1955), 181—188.

154 Vö. CTC V, 364.

155 E. W. GUDGER: Pliny’s História Naturális, the most popular Natural 
History ever published. Isis 6 (1924), 269—281.

156 Lackner városelméleti írásaira véleményem szerint a Politika volt a 

legnagyobb hatással. Protestáns recepciójához vö. Horst DreiZEL: Protestan-

4»



JEGYZETEK 162

tische Aristotelismus und absoluter Staat. Die Politica des Henning Arnisaeus. 
Wiesbaden 1970.

157 F. SECK: Johannes Kepler und der Buchdruck. AGB Bd. XI. (1970) 
Lieferung 3—5. p. 670.

158 A. SCHRAMM: Der Bilderschmuck der Frühdrucke X. Leipzig, 1927. Taf. 
77. Abb. 300.

159 BORZSÁK István: Az antikvitás XVI. századi képe. Bp., 1960. 201—214. 
(„Josephus doctor” c. fejezet)

160 Magyarországon úttörő munka volt ebben a tekintetben MONOK István 

dolgozata [Olvasmánytörténeti forrásaink — értelmiségtörténet, in: Az 

értelmiség Magyarországon a 16—17. században. Szeged, 1988. 169—181.], aki 
Háportoni Forró Pál 1619-ben megjelent Curtius Rufus-fordításának összes 

idézetét megpróbálta azonosítani. Ezeknek könytárrekonstrukcióra történő 

felhasználása azonban szerintem több kérdőjelet is felvet. A legtöbb idézet 
ugyanis 1) vagy az alapvető műveltséganyag része volt; 2) vagy florilégiumok- 
ból/tankönyvekből származik; 3) de még ha eredetiben is olvasta az író, 
akkor sem biztos, hogy a forráskötet a saját tulajdonában volt. Erre éppen 

Lackner idézetei szolgálnak bizonyítékul.

161 LESESTOFFE 1994: Nr. 24. p. 23. — A 200. tételnél hibás olvasat közölve. 
A helyes feloldás: Item Chirogliphia Valerij.

162 Hogy pontosan melyik kiadást, lehetetlen eldönteni, mivel rengeteg volt 
forgalomban. A Lackner által hivatkozott rész: „Damhouder praxis rer. crim. 
c. 61.” (Corona p. 24.) a De crimine laesae maiestatis divinae fejezet.

163 Párizsban 1554-ben két, Velencében ugyanebben az évben négy kiadása 

jelent meg.

164 SCHWENCKFELT, Casparus: Stirpium et Fossilium Silesiae Catalogus. In 

quo praeter etymon, natales, tempus et vires cum variis experimentis 

assignantur. Concinnatus per C. S. Reip. Hirsbergensis Phys. Ordinarius. — 

Lipsiae, imp. Davidis Alberti Bibliopolae Vratisl., 1601. — 4° [40] 407 [17] pp. 
Az idézett rész: pp. 405—406. — Nem tudni, hogy a szinte frissen megjelent
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kötet hogyan került Lackner kezébe, mivel az a soproni hagyatéki leltárakban 

nem szerepel.

165 Institutio principis Christiani, saluberrimis referta praeceptis, per E. 
Roterodamum, ab eodem recognita cum alijs nonnullis eodem pertinentibus, 
quorum catalogum in proxima reperies pagella. — Basel, imp. Johannes 

Frobenius, 1519. - 4° pp. 163-281. (HAB QuH 104.2)

166 BERGINZ—PLANK, Gabriele: Literaturrezeption in einer Kleinstadt. 
Leseverhalten und Mediennutzung. Eine empirische Untersuchung. Stuttgart, 
1981. (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik, Nr. 84.) — BEILFUSS, Wilhelm: 
Der literarische Rezeptionsprozeß. Ein Modell. Frankfurt am Main, 1987. 
(Europäische Hochschulschriften Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur, 
Bd. 989.)

167 Soproni Levéltár Lad. XXIV. et Y. Fase. I. Nr. 3.

168 Soproni Levéltár Lad. XII. et M. Fase. X. Nr. 71.

169 Soproni Levéltár, Lad. XII. et M. Fase. XI. Nr. 10.

170 Soproni Levéltár Lad. XII. et M. Fase. IV. Nr. 175.

171 Soproni Levéltár Lad. XII. et M. Fase. VIII. Nr. 309/31.

172 Az eddigi szakirodalom: PAYR Sándor: Lackner Kristóf Tudós Társasága. 
Soproni Napló 1915, 295. sz. — KOVÁCS 1969: 58—62. — KOVÁCS József 
László: A Soproni Nemes Tudósok Társasága, 1604—1674. Helikon 1971, 
454—467. — KOVÁCS 1972: 51. — GRÜLL 1993: 181—200.

173 Vagyis félrevezetőek azok az eddigi szakirodalomban szereplő tapogató

zások, amelyek az olasz humanizmus akadémiáival, vagy akár a Conrad
Celtis-féle Sodalitas Litteraria Danubianavzl vetették egybe Lackner Társasé

it. Hasonló „deák-céh” szerveződéséről az Alföldről is tudunk a XVII.
// századból: a jászberényinek csak a pecsétje maradt fenn; a kecskemétinek 

viszont szabályzata is megvan, amelyet Wesselényi Ferenc nádor erősített meg 

1661-ben. Mindkettőt Szűz Máriának ajánlották fel. Ld. GYÁRFÁS István: Jász
berényi deák-ezéh. Századok 3 (1869), 741—743.

/S'

174 LANGE: Das Buch im Wandel der Zeiten. Wiesbaden, 1951. 216.
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175 KOLB, Robert: „A Beautiful, Delightful Jewel”: Cyriakus Spangenberg’s 
Plan for the Sixteenth-Century Noble’s Library. Journal of Library History 14 

(1979), 129-159.

176 Non ubique, non omnibus locis, sed in Rebuspublicis florentissimis, ubi 
Ecdesiae scholaeque celebres sunt, ubi magna literatorum hominum frequentia: 
ubi Ministerio Ecclesiastico et Scholastico complures personae perfectae: ubi multi 
cives civiumque liberi liberaliter et instituti sunt et reliquarum facultatum 

artiumque cognitione delectantur: ibi merito publica Musea, veluti Palatia, 
supellectili librorum colligendae, consecrari. fol. E2r'v

177 SZENDE Katalin: A soproni polgárság anyagi kultúrája a késő-középkor
ban. Aetas 1990, 95—97.

178 MELKAU, Fritz: Handbuch der Bibliothekswissenschaft. Wiesbaden, 1955. 
— Nálunk a legkorábbi városi könyvtár a brassói evangélikus gimnáziumban 

nyitotta meg kapuit, első ismert katalógusa 1575-ből való (Id. G.A.: Adalék 

a brassói könyvtár XVI. századi történetéhez. MKsz 1901, 419—421). Ez a 

bibliothéka már ekkor 600 kötetet, köztük 70 kéziratot számlált! A kőszegi 
városi könyvtárat Sopronhoz hasonlóan a plébániatemplomban őrizték. 
1614-es katalógusa 174 művet tüntet fel, köztük egy Luther-kéziratot (ld. 
THALY Kálmán: Kőszeg város könyveinek lajstroma 1614-ből. MKsz 1894, 
114—120). A kassai nyilvános könyvtár 1670 körül nyitotta meg kapuit, 
fenntartója pedig a református egyház volt, ld. FARKAS Gábor: A kassai 
nyilvános könyvtár, in: KASSA 1990: 189—193.

179 Soproni Evangélikus Levéltár 123.III.108.

/t ÍAA-- Otyv-.

180 1652-ben Jodocus Kedd Religionsspiegel c. művére felet meg (RMK III, 
1810), amelyre Kedd egy újabb Appendix-ben válaszolt. Lang ezt nem hagyta 

annyiban (RMK III, 1898), mire a bécsi Elias Schiller támadt neki Langius
bilinguis c. művében. Erre ő a Lingua Schilleri castigata c. füzettel felelt (PAYR 

1917: 359) - erre viszont Terentianus álnéven egy másik jezsuita válaszolt 
Langius trilinguis c. vitairatával. Lang ezt sem hagyta válasz nélkül (RMK III, 
1968).
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181 RMK Ш, 2678. Burius szavai: О utinam, si necdum factum, excitaret 
dominus aliquem, qui curriculum vitae eius [Langii] pientissimae et ad 

admirationem in bis postremis diebus, exemplaris, posteritati ob oculos poneret.

182 Soproni Evangélikus Levéltár 442.11.11.

183 A számla eredeti szövege így hangzik: Ist Ihr wohlehrwürdig des Seelftgen) 
Herrn Matthias Langen Bibliothec mit bewilligung deß herrn Sohnes und beeden 

Jüngste Töchter von E. Löblichen) Kirchen Konvent für 400 fl. keyl. gekauffet, 
und besagte summa auß gemelte Cassa herausgenehmen und denen Erben wirklich 

zugestellet worden. Mit Uhrkund unterschobener herren Actum Oedenburg. 

Anno et Die praemissis. {Soproni Evangélikus Levéltár 442.11.11.)

184 FRIEDENSBURG, Walther: Geschichte der Universität Wittenberg. Halle, 
1917. 489.

185 KlANICZAY Tibor: Pallas magyar ivadékai. Bp., 1985. 80-81.

186 PAYR 1917: 364. — Életrajzát fia írta meg: Warhaffte Beschreibung der 

unschuldigen Gefängniss M. Daniel Kleschens. Danzig, 1674. — A családról 
készült monográfia: Bibliographia Kleschiana. The Writings of a Baroque 

Family, (ed. Karl F. OTTO and Jonathan P. CLARK.) Camden House, Drawer 

1996.

187 Az 1667. március 7-i gyászünnepségen Meggyesen Lang mondta a halotti 
prédikációt, ld. Soproni Evangélikus Levéltár 1340/44.

188 Tartalmát részletesen ismertette GOSZTOLA 1977: 676.

189 Soproni Levéltár Lad. L. Fase. II. Nr. 72.

190 LESESTOFFE 1994: p. 485—486. — Hiob Wilhelm Fincelius 1599-ben 

született Zwickauban, könyvkereskedő, nyomdatulajdonos, wittenbergi 
tanácsos és polgármester, Johann Richter özvegyét veszi feleségül, így jut 
hozzá apósa nyomdájához. Meghalt 1666 január 2-án. (BENZING 1982: 505.)

191 Ld. FRIEDRICH 1991: 124—128. (Jó minőségű fotókkal, s a kötés 

mintáinak Dr. Rozsondai Marianne által végzett szakszerű leírásával.)
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192 LESESTOFFE 1994: p. 528—531. — Johann Görlin 1635-ben született egy 

hasonnevű ulmi vállakozó fiaként. 1658-ban kapott engedélyt nyomda 

felállítására, s még ebben az évben házasodott meg Katharinával, Anton 

Humm nyomdász lányával. 1663 február 28-án hunyt el, özvegye 1680-ig 

folytatta az iparűzést. BENZING nem tud Dorothea nevű özvegyről (BENZING 

1982: 472).

193 „Eine Liberey von alten Püchern Zerstrenet unnd unnbeschriben, zu 

dißen Büchern sein auch khommen halberthail Pücher, so weylanndt Hern 

Joseph gerester Pfarrherr seliger darzu geschafft, herr Spillinger sich aber 
erpoten, dieselben in Oedenburg zu brinngen und zu registurirn”, Soproni 
Levéltár Lad. LI. Fase. П. Nr. M/22, p. 15.

194 Soproni Levéltár Lad. L. Fase. П. Nr. 72. — FRIEDRICH 1991.

195 Zoana Péter Menyhért személyét egyedül az őt ábrázoló festmény alapján 

lehet kapcsolatba hozni a könyvtár alapításával, ui. ezen az INCHOABA Tszó 

szerepel. Magának Zoanának egyébként nem is volt jelentős könyvtára. A 

festményhármas harmadik darabja, egy I. Lipótot ábrázoló kép HOC IMPE- 
RANTE felirattal, 1989-ben került elő az evangélikus templom padlásán. 
Sürgős restaurálásra szorulna!

196 Lesestoffe 1994: nr. II.l.2., pp. 480—481.

197 Preining 1653-ban 400 Ft stipendiumot kapott a várostól, s valamikor 

1659 előtt térhetett haza. Strasburgban egy barátjának theológiai értekezéséhez 

írt üdvözlő verseket (RMK III 1847). Ld.: HÁZI 1982, Nr. 1630.

198 Lesestoffe 1994: nr. П.1.4., pp. 483—484.

199 Lesestoffe 1994: nr. П.1.9., p. 490.

200 Ld. Oesterreichisches Protestantisches Jahrbuch XXXV, 147. — PAYR 

1917: 409. — A bejegyzés szövege: Bezahlet worden L. Unterschreibung Zetelß 

actum 9 Julij 66. Sinndt an 2 r. thellern zu der Vor E.E. Rath alhie zu der new 

aufrichtenden Evangelischen Bibliothek zu Oedenburg in Ungarn (darzu die 

Steurstuben und St. Wolfganges pflege gesteurt haben daß es 10 r. theller ergeben, 

verwilliget und gesteuert worden, actum Julii 1666. (Vagyis a tanács eredetileg
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csak 2 rajnai forintot adott volna, de az összeget kiegészítették a Szt. Farkas 

alapítványból kerek 10 tallérra.)

201 Soproni Evangélikus Levéltár 245.1.29/304. — HÁZI 1982: nr. 7720.

202 Soproni Eevangélikus Levéltár 245.1.29/310. — HÁZI 1982: nr. 2882.

203 Soproni Evangélikus Levéltár 245.1.29/302. — Bár Risch magát polgárnak 

vallotta, Házi monográfiájában nem szerepel.

204 Soproni Evangélikus Levéltár 245.1.29/303. — HÁZI 1982: nr. 10791.

205 Soproni Evangélikus Levéltár 245.1.29/301. — HÁZI 1982: nr. 7457.

206 HEISCHMANN, Günter: Die Bibliotheken der Freien Reichsstadt Rothen
burg ob der Tauber. AGB 14 (1974), 1589—1878.

207 Eine Christliche Predigt über die Historie von der Verklärung Christi. 
Matth. 17. Gethan zu Oedenburg an der ungarischen Grenzen gelegen, den 11. 
Febr. Anno 1565. durch Simonem Gerengel. Gedruckt zu Rottenburg auf der 

Tauber. — kis 8°, 46 p., vö. PAYR 1917: 99.

208 Lesestoffe 1994: nr. 331, pp. 224—227.

209 Cyrill, Alexandrinus: Opera in VI Tomos tributa. Lutetiae, 1638. (Jelzete: 
Lc 16) — Oecumenius: Commentaria in Novum Testamentum. Lutetiae 

Parisiorum, 1631. (Jelzete: Lc 15/1-6)

210 Theodoretus, Episcopus Cyri: Opera omnia. Lutetiae Parisiorum, 1642. 
(Jelzete: Lc 17/1-4)

211 Mátyás budai várának ásatásakor 32 db római érmet találtak, valamint 
más római kori régiségeket, amiket a kutatás egyértelműen a humanista 

műgyűjtés emlékeiként tart számon. Ld. HUSZÁR Lajos: A budai várpalota 

ásatásának éremleletei. Budapest Régiségei 17 (1956), 223—224. — HOLL Imre: 
A budai várpalota egy középkori rétegsorának elemzése. Archaeologiai Értesítő 

114/115 (1987/88), 186—189. — A soproni születésű Gruber Adám a lipcsei 

egyetemen 1678-ban a könyvtárakról tartotta értekezését (RMK III, 2918). 
Ebben szintén természetesnek veszi, hogy a könyvtárak múzeumokként is
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funkcionálnak (Thesis XI. d. példának veszi a ferrarai könyvtárat quae gaudet 

rarissimis Antiquitatum reliquiis).

212 Lambecius, Petrus: Commentariorum de Augustissima Bibliotheca 

Caesarea Vindobonensi. I—IV.köt. Vindobonae, 1665. (SBG A 9) Poss.: 
Gegenwärtig Neu: erkauffies buch, habe ich einem Wohlerwürdig Evangelischen 

Ministerio alhier, daßelbe inßgesampt zu dero Nutzen, zu forderst aber zur 

außbreitung Göttlicher Nahmens: Eher zu gebrauchen, wohlmeinendt verehret. 
So geschet in Ödenburg den 30 May 1673. Christian Frey H. zu Ö. — Az első 

kötetben a könyv sorsára vonatkozó, XVIII.századi bejegyzést találunk: 
Editum ab ipso opus Commentarior. de Bibi. Vindob. tam paucos bábuit 

emptores, ut exemplaria plurima militibus vendita fuerit vilissimo pretio, qui 
iisdem ad oneranda tormenta bellica usui sunt. Нас re factum est ut postea 

exemplaria nimis rar a fent. Ao. 1766. 1780. alia quidem prodiit editio séd 

parum aucta, quod nimium dolendum est. Nam a seculo inde ultra 2000 nova 

m(anu)s(cri)pta coemta et iisdem bibliotheca caesarea aucta est, quorum tarnen 

descriptionem nullibi invenire licet.

213 Könyvgyűjtők, régiséggyűjtők a régi Sopronban. SSz 1938, 132—143.

214 Barth, Johann Conrad: Buda recepta, labarum Anicianum: Das wieder
eroberte Ofen. Regenspurg, 1686. (Soproni Levéltár T 8/100)

215 Indem ich dieses schreibe, kommen mir zur Hand, als Spolium Budense, 
etliche Nummi (i. m. 15. p.) - Csatkai Endrének valószínűleg igaza lehet abban, 
hogy a többi illusztráció is a saját gyűjteményében őrzött pénzekről készült.

216 A soproni ev. lyceum pénzgyűjteménye, I—II. füzet. 1848—49. (A kézirat 
a SBG-ban található.)

217 Csányi krónika, 1671. május 14. p. 18.

218 Tanácsjegyzőkönyv 1671/72. — PAYR 1917: 425—26.

219 A. 1672. Mense 8bris et 9bris wegen transportieren der St. Michaelisch 

Bibliothek dem fuhrman für etliche fuhren und dem Gewölbdiener Matthiae 

gegeben zusammen 3 fl. — Soproni Evangélikus Levéltár 245.1.29/5a

220 Biblia, das ist die ganze heilige Schrift. Wittebergae 1610. (Jelzete: La 29)



JEGYZETEK 169

221 GOSZTOLA 1977: 676; FRIEDRICH 1990: 107. — Az iskola átépítéséről ld. 
az egykorú újsághíreket: Magyar Kurír XXIX. évf. 1824. október 8; Städtische 

Pressburger Zeitung 1824. október 11. — Az utóbbi cikkben, melynek szerzője 

Fabricius Endre, az iskola tanára volt, külön is megemlítik a könyvtártermet 
(Bibliothekszimmer).

222 LUTHER, Martin: Etliche furneme Schriften. Nürnberg, 1561. (Jelzete: Le 

182) Bejegyzés: Biblioth. Sopr. Gymn. M.C.S.R. — LEODIUS, Andreas Fabricius: 
Catechismus Romanus. Antwerpen, 1574. (Jelzete: Le 215) Bejegyzés: Biblioth. 
Colligendae in Sehol. Sopr. adjieit M.C.S.

223 Hebraica Biblia. — Basileae, 1546. (Jelzete: La 42) Bejegyzés: Hunc veteris 

instrumenti canonem, in bonum et commodum publicum Gymnass. Soproniensis, 
donat, nuncupat et dicat Joh. Schubertus Ecclesiae Semproniensis Evangelicae 

Minister, 3. Octobris MDCL.

224 A katalógus címe: I.N.J. BIBLIOTHECA SCHOLASTICA Gymnasii 
Semproniensis Evangelicorum usibus primae classis destinata bonaque fide 

conscripta A.R.S. MDCCXXXXIRectore Daniele Hajnóczy. (A Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnázium (Líceum) levéltárában, jelzet nélkül.)

225 Cathalogus librorum classis secundae, 1747. június 18. — Libri classis Ildae 

usibus traditi. 1741. július 8. — Libri usibus publicis Classis III. inservientes, é.n. 
(A katalógusok ugyanott találhatók, jelzet nélkül.)

226 Ld. pl. Iustinus: Históriáé Philippicae. Wratislaviae Silesiorum, 1688. 
(Líceumi könyvtár, Ea 264) — A szokásos bejegyzés mellett a következőket 
olvashatjuk: Accessit bibliothecae Classis Primae Scholae Sopr. Evang. procurante 

Ribinio Rectore 1754. 25. Maji — vagyis a visszatérő bejegyzések terminus post 

quem)knek Ribinyi rektorságát kell tartanunk.

227 Jelzete: Ba 1 (CIH 2940). A kötetben XVI. századi magyar nyelvű 

glosszákat is találunk, sok más érdekes bejegyzés mellett: GrÜLL Tibor- 

—SZENDE Katalin: Soproni glosszák a XVI—XVII. századból. Magyar Nyelv 

1990, 246—255.
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228 SCHWARTZ VON Megyés, Robert: Die Geschichte des Kollegs der 

Gesellschaft Jesu in der königlichen Freistadt Sopron/Odenburg, 1636—1773. 
Veszprém, 1935. — SZAB ADY Béla: A 300 éves gimnáziumunk története. A 

jezsuita kollégium alapítása, fejlődése, in: A 300 éves soproni szentbenedek- 

rendi Sz. Asztrik kát. gimnázium jubileumi Értesítője 1935/36. Sopron, 1936. 

116-132.

229 Original Korrespondenz des Jesuiten Ordens zu Oedenburg, 1629—1649. 
Jelzete: 177. I. 20. (Gyapay: 203.)

230 Original Korrespondenz p. 175. Memóriáié P. Georgij Dobronoki — 13. 
Arcularius conducendus, qui de rudibus asseribus faciat aliqua loculamenta pro 

libris collocandis.

231 Ld. pl. G. Codina МШ: Aux 

„modus parisiensis”. Institutum historicum Societatis Jesu. Roma 1968.

232 Accepta in rebus a Collegio Sopronien(si) partim dono, partim eleemosyna 

titulo. Ao. 1636. {ibid. p. 197.) Ugyanerről szól az 1637-es év eseményeiről 
készült összegzés is: IX. Redux illinc, ea statim versare coepit, quae ad 

stabilendum Sopronij Collegium pertinent. Quae verő priori anno annotanda 

exciderant supplenda nunc sunt pro memoria ejusdem Illmi d. Fundatoris, qui 
Bibliothecam ab avo suo matemo, Nicolao Istvanffi ad se devolutam collegio 

donavit Sopronij, et insuper centum umas vini selecti nostrorum usibus attribuit, 
ut sic annuae nostrorum sustentationi nihil deesset. (Annuae literae Residentiae 

Soproniensis Societatis JESV pro Anno 1637. p. 231.)

233 BERLÁSZ Jenő: Istvánffy Miklós könyvtáráról. OSZK Évkönyv 1959, 
202—240. [Négy kötetét azonosítja.] — BERLÁSZ Jenő: Újabb információk 

Istvánffy Miklós könyvtáráról. OSZK Évkönyv 1972, 218—228. (ism. 

KULCSÁR Péter: MKSz 1977, 79—80) — BALÁZS Mihály—MONOK István: 
Történetírók Báthory Zsigmond udvarában, in: Magyar reneszánsz udvari 
kultúra (Szerk. R. Várkonyi Ágnes). Bp. 1987. 376-379. kül. p. 376., 1. jegyz.

234 [Dobronoki György]: História Collegii Soproniensis. — ÖNB Cod. 

14002. I—III.köt.

de la pédagogie des Jésuites. Lesources
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235 Séd пес Casparum Draskovitium, Petri filium, nisi ingratus sim, praeterire 

ullo modo possum, vei debeo; qui nobilem Bibliothecam, quae Georgij olim 

Cardinalis Draskovitij fuerat, eidem P. Rectori, pro Collegij subsidijs A. 1629. 
liberaliter transcripsit. (p. 32.) Nem világos előttem, hogy ez miként történ
hetett meg 1650 — a püspök halála — előtt.

236 Bibliothecam ... ex propitijs curabo. {ibid., p. 34.)

237 Considerationes circa fundationem Collegij Soproniensis ab Ill(ustrissi)mo 

et R(everendissi)mo domino D. Georgio Draskovith, Ep(isco)po Jaurinensi, 
faciendam Ao. 1638, die 28 Novembr. a superior(ibus) Sopronién(sis) 
Residentiae consultorib(us) Provinciáé Viennae propositae, p. 268.

238 Requisita ad unius mediocris Collegij fundationem. p. 277—280. (Viennae 

praesentavi Ill(ustrissi)mo d. Georgio Draskovith Ao. 1638. 22. Novemb.) p. 
278.

239 ibid., p. 280.

240 PROBST, Franz: Die literarische Leistung der Odenburger Jesuiten von 

1636 bis 1700. Burgenländische Heimatblätter 15 (1953), 17A—185.; 16 (1954) 
14—25. — STAUD Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai 
II. (1561-1773). Bp., 1986. 135-187.

241 EK J. 10/14. Cat. Librorum Bibliothecae Collegii Soproniensis 1779 

conscriptus. Ismertette: SCHRAM Ferenc: Soproni könyvtárak П. József idején. 
SSz 1962, 156—158. — Ugyancsak az Egyetemi Könyvtárban található Cod. 
Lat. saec. XV. nr. 52. jelzet alatt egy innen származó, orvosi írásokat 
tartalmazó gyűjteményes kézirat.

242 OSZK Föl. Lat. 1643, föl. 65r-94v

243 Oratio exhortatoria Christophori Lackneri I. V. D. et Authoris Foederis, 
ad Confoederatos F.S.N.S. (...) die anniversario F. Anno 1610. Sempronii 
habita. OSZK Föl. Lat. 1643. föl. 37r—59r.

244 Articuli et rationes foederis studiosorum reipublicae Semproniensis, 
1604-1640. OSZK Föl. Lat. 1321.
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245 Locus pro libris apud Dominum Authorem ас Praesidem Foederis (quem 

quidem ipsémét se monstraturum obtulit) certus ac tutus designatus est. Secretarius 

Foederis curam librorum omnium in sese recipiat et vice Bibliothecarij fungatur, 
denominatus est ab omnibus Dominus Erhardus Artnerus Nótárius Soproniensis 

(fol.40v—41r).

246 Locus idoneus ubi libri S.N.S. reponatur per Dominum Jacobum Stainer 

Seniorem, Dominum Judicem, et Dominum Magistrum Foederis eligatur — 

Valamint: Bibliotheca in ordinem redigatur et in certum [locum] conservationum 

comportetur (fol. 163v).

247 KOVÁCS 1972: 66. - Barth János Konrád szerepéről a Társaság fejlesz
tésével és megmentésével kapcsolatban ld. KOVÁCS 1969: 60.

248 Peucer, Casparus: Commentarius de praecipuis divinationum generibus. 
Servestae, 1591. (Jelzete: D 136a) — Bejegyzés a címoldalon: Sum ex libris 

Andreae Lucán] Gorlficiensis).

249 HÁZI 1982: nr. 7523. - Soproni Levéltár Lad. ХП. et M. Fasc. ХШ. Nr.
83.

250 Iohannes Sturm: De bello adversus Turcas. Ienae, 1598. (Veszprémi 
Püspöki Könyvtár, 36979). A bejegyzés szövege: Laudatissimo Doctorum 

atq(ue) Nobilium Faederj Soproniensi Marcus Fautor Ciuis Juratus Soproniensis, 
bonae memoriae ergo dedicauit et consecrauit Anno Dominj 1609.

251 Soproni Evangélikus Egyházközség Levéltára 245.1.29.
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