
LÉCES KÁROLY 

A pesti m a g y a r o lvasó-kabine t m e g a l a p í t á s a és k ö n y v á l l o m á n y a 

A XVIII. század magyar könyv- és könyvtárkultúrájának vizsgálata 
az utóbbi évtizedek során sok elvi megállapítással és adalékkal gazdagította 
ismereteinket. Ezek között foglalnak helyet azok a tanulmányok is, melyek 
a század két utolsó évtizedének speciális könyvtártípusával, az olvasókabine
tekkel foglalkoznak.1 

Sajnos, az adatok kis száma nem engedi meg ezek működésének és 
hatásának összegezését. Számos kérdést azonban az eddigi szakirodalom 
mellőzött. Így nem világított rá, hogy ezekben az években, egymástól függet
lenül élt az olvasókör, a kölcsönkönyvtár és az olvasókabinet. Mindhárom 
típust általában kölcsönkönyvtárat említve tárgyalták, s ez sok esetben 
fogalomzavart idézett elő. Az olvasókör az 1790-es évek magyar radikális 
értelmiségének titkos szervezete volt. BENDA Kálmán tanulmányában a 
következőket írja az értelmiségről : „Fejlődésük első jellegzetes állomása, 
hogy a rokongondolkodásúak egymásratalálnak, s túlnőve a szabadkőműves 
program reformizmusán, kiválnak a páholyokból és külön csoportosulnak. 
Pesten és Budán olvasóköröket alapítanak, önképzőtársulatokat szerveznek 
— a rendőri jelentések ezeket kluboknak nevezik. A Budai Olvasókör alapítói 
közt HAJNÓCZY, SZENTMARJ A Y, BERZEVICZY, VERSEGHY nevével találkozunk, 
s a tagok közt megtaláljuk a fővárosi értelmiség színe-javát." Ugyanezt látjuk 
Kassán, Nagyváradon, Kőszegen, Késmárkon és Lőcsén is.2 

Tehát az olvasókörök elsősorban a politikai szervezkedések titkos gócai 
voltak, programjukban helyet kapott az olvasás is. Rövidéletűek, mert a köz
társasági mozgalom bukásával felszámolták őket. 

Az olvasókörök mellett alakultak ki ebben a században azok az olvasó-
társaságok, melyek havonként meghatározott összeg lefizetése ellenében 
könyvkereskedőktől könyvet vásároltak, s azokat elolvasva, kölcsönkönyv-
tárakat állítottak fel a meglevő könyvanyagból és pénzért kölcsönöztek. Ezek 
képezték — főleg Franciaországban — egyrészt a pártklubok, másrészt az 
irodalmi szalonok könyveinek magvát.3 

1 CSATKAI Endre : Régi soproni könyvgyűjtők, könyvkereskedők és olvasókabinetek 
Magy. Könyvszle. (továbbiakban MK.) 1939. 54—61.1. SZEMZŐ Piroska: A magyar 
kölcsönkönyvlárak kezdetei. MK. 1939. 165—175.1. TÍMÁR Kálmán: Az első „Olvasó Kabi
nét" Győrött. Győri Szle. 1930. 179—180. 1. Az első magyar kölcsön-könyvtar alakulása 
Pesten 1793-ban. Corvina. 1887. 67—68.1. SENNOWITZ Adolf : A budai és pesti könyvkeres
kedelem a múlt század második felétől 1831-ig. Corvina. 1897. 17—18., 48—-50.1. KÓKAY 
György: Az első magyar kölcsönkönyvtárak történetéhez. MK. 1957. 271—275. 1. Sok adalé
kot tartalmaznak még GÁRDONYI Albert és STEINHOEER Károly művei. 

2 BENDA Kálmán : A magyar jakobinusok. Bp. 1957. VTH—IX. 
3 SZEMZŐ i. h. 
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A könyvkereskedők és a könyvkötők, felismerve a megnövekedett olva
sási igényt és ebből hasznot remélve, olvasókabineteket alapítanak. Igen nehéz 
különbséget tenni a kölcsönkönyvtár és az olvasókabinet közt. A korabeli 
nyelvhasználatban egyaránt ilyen néven szerepelnek, vagy idegen nyelvi 
változataikat használják, mint „cabinet de lecture", „Lektür-Cabinet" vagy 
„Lese-Cabinet". Különválasztásukat, önálló tárgyalásukat két tény indokolja. 
Az egyik, hogy hazánkban a korabeli rendeletek éles különbséget tesznek 
kölcsönkönyvtár és olvasókabinet közt. Olvasókabinetnek csak a könyvkeres
kedők és könyvkötők birtokában levő kölcsönkönyvtárakat tekintik, az egyéb 
könyvet kölcsönző intézményeket sohasem nevezik olvasókabinetnek. Míg az 
olvasókabineteket a király már 1798-ban, addig a kölcsönkönyvtárakat 1799-
ben tiltja be. A másik tény, hogy a kölcsönkönyvtárak sohasem adhattak el 
könyvtáruk állományából könyveket, az olvasókabinetekben ez természetes 
volt. Tehát látjuk, hogy a magyar viszonyok nem egyeznek meg teljesen a 
külföldiekkel, ahol a névhasználat és a funkció is azonos volt. Magyarországon 
a kölcsönkönyvtárak csak kölcsönöztek, az olvasókabinetek ezen felül még 
árusítottak is. így érthető teljesen PÁPAY Sámuel találó elnevezése az olvasó
kabinetekre : „Olvasó Bolt" ; árulják az olvasást és könyvet egyaránt. 

Az első magyar nyelvű híradások egyike, mely minta és követendő példaként 
említi a „felsőországi" kölcsönkönyvtárakat, olvasókabinetnek nevezve ezeket, a követ
kezőket mondja róluk : „Minthogy azokat a' sokféle s' Külömböző materiákra tartozó 
könyveket, mellyek minden hónapban szaporodnak, minden különös személynek meg
szerezni lehetetlen : a' végre gondoltattak-ki ezek az Olvasó Kabinétok, mellyek Felső 
Országokon tsak nem minden Városokban találtatnak. A' ki illyet állít-fel valamelly 
Városban, igyekszik az abba beszerezni minden-féle új könyveket, mellyek a' külömböző 
ízlésű embereknek gyönyörűséges mulatságokat szerezhetnek. A' nyomtatásban ki
adott, laistromokból ki ki láthatja, mellyik könyv néki való, 's ki hozza onnan olvasni, 
's fizet tőle egy xrt. napjában. Ez az olvasni szeretőknek nagy ösztön, 's azonban az 
Olvasó Kabinét' Birtokosa is ki-keresi lassanként könyveinek árrokat. . . . Bár tsak 
Hazánknak minden nagyobb Városaiban valamelly tehetős és érdemes Hazafi, Kalmár 
vagy Könyv-kötő, illyen Olvasó Kabinétet állítaná-fel."4 

A magyar olvasóközönség még túl szerény száma nem lehetett a kölcsön
könyvtárak biztos bázisa. A könyvkereskedők és könyvkötők azonban, hogy 
a csőd elől meneküljenek és nagyobb jövedelmet szerezhessenek, szívesen fel
karolták az ügyet. Ennek eredménye, hogy könyvkereskedők és kötők egy
aránt olvasókabinet nyitására kérnek engedélyt. 

A XVIII. századi magyarországi könyvkereskedelem eredete és jellege 
is német. Ugyancsak idegen, főleg német származású legtöbb városunk polgár
sága. Ez érezteti hatását a könyvek iránti igényben is. Nem véletlen, hogy az 
új kabinetek zöme —, melyek városokban alakultak és a városi polgárság 
igényeit voltak hivatva kielégíteni — túlnyomó részben német könyvanyagot 
tartalmazott . Viszonylag gyors elterjedésük és nagy számuk arra mutat , hogy 
ez volt a kor egyik legáltalánosabb olvastatási központja, s népszerűségét 
sokban „olvasótermének" is köszönhette. 

Az e kérdéssel foglalkozó tanulmányok szerint Magyarországon KLEINOD 
Antal soproni könyvkereskedő kért először engedélyt olvasókabinet nyitá
sára 1787-bdn.5 Viszont GLEIXÜSTEK János pesti oívasókabinetje már 1787-
ben megnyitotta kapuit,6 s ugyanebben az évben még katalógusa is meg-

4 Mindenes Gyűjtemény H. 1789. 135—136. 1. 
5 SZEMZŐ i. h. 
6 LUKINICH Imre : A magyar bibliográfiaírás első kísérletei. MK. 1925. 12. 1. 
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jelent.7 Valószínű, hogy KLEINOD kérése idején már Pozsonyban is működött 
olvasókabinet. Ezt bizonyítaná, hogy 1788-ban a DOLL és SCHWAIGER könyv
kereskedőcég kiadja kabinetje katalógusát,8 mely az I. Fortsetzunggal együtt 
1490 egységet tartalmaz. A könyvek nagy száma, a katalógus igényes szer
kesztése és szakcsoportosítása arra enged következtetni, hogy már tapaszta
latokkal rendelkező kabinetről van szó. 

Az olvasókabinetek alakulása egybeesik nálunk az értelmiségi és nemesi
nemzeti mozgalmakkal. Politikai harcunk mellett egyre nagyobb erővel tör 
utat magának irodalmi mozgalmunk is, és fokozott mértékben jut szerephez 
a magyar nyelv ügye. Ezért nem közömbös kérdés számunkra, hogy az olvasó
kabinetek milyen mértékben vállalnak részt a magyar nyelvű művek terjesz
téséből, a nemzeti törekvésekből. 

Amint már említettük, a magyarországi kabinetek zömmel németek 
voltak. Csak két olyan olvasókabinetet ismerünk az országon belül, melyek 
jellegüket tekintve magyarok voltak. Közülük az egyik Győrött, a másik 
Pesten működött. A győri kabinet tulajdonosa, MÜLLER Ferenc könyvkötő 
működéséről és hatásáról SZEMZŐ Piroska és KÓKAY György tanulmányai 
számolnak be. 

Pesten MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor alapított olvasókabinetet 1792-ben. 
Alapításáról, könyvanyagáról és működéséről vajmi keveset tudunk. MOSSÓTZI 
INSTITORIS Gáborról mint könyvkereskedőről szóltak legtöbbet, mellékesen 
megjegyezve, hogy „kölcsönkönyvtárat" alapított. Az eddigi közlések, 
melyek figyelembe vették az olvasókabinetet, a korabeli sajtót tekintették 
forrásanyagul, s így csak az ott közölteket ismerték. 

A Mindenes Gyűjtemény az olvasókabinetekről a következőket említi 
meg 1789-ben : „ I t t Komáromban is most szándékozik egy érdemes Hazafi 
hasonlót állítani".9 1792. június 9-én10 pedig egy kórvény érkezik Pest város 
magisztrátusához, melyben MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor letelepedési engedélyt 
kér azzal, hogy könyvkötő mesterségét ezentúl i t t gyakorolhassa és magyar 
olvasókabinetet állíthasson fel. Feltehetően összefüggés van a két adat között. 
INSTITORIS ezt megelőzően 16 éven át a Komárom megyei Bókodon volt könyv
kötő. Valószínű, hogy már ekkor foglalkoztatta egy magyar olvasókabinet 
felállításának terve. MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor kérvényét a nemességére, 
bokodi illetőségére és megbízható erkölcseire vonatkozó mellékleteivel lát ta el 
és adta be a városi magistrátushoz. 

A kérvény vonatkozó részei a következők : 
„Endesgefertigter nimt seine Zuflucht zu Einem Löbl. Stadtmagistrat, und 

bittet in die K. f. Stadt Pesth, als Bürger und Buchbindermeister, mit der Freyheit ein 
ungarisches Lese-Kabinet errichten zu dürfen an und aufgenomen zu werden. . .Was 
endlich und ü l . die Errichtung eines ungarischen Lese-Kabinets anbelangt, so weiss ich 
hier davon nichts anderes zu sagen, als dass die Errichtung derselben, für alle diejenigen, 
eine angenehme und nüzliche Erscheinung werden müsste, welche die Verbreitung, 
Kultur und Vervollkomnung der ungarischen Sprache wünschen. 

7 Verzeichniss der Bücher, welche in dem Lesekabinet des Johann Gleixner. . .gegen 
die gewöhnliche Bezahlung. . .zum Lesen ausgegeben werden. Pest, 1787. 67 1. 

6 Neue National-Lesebibliothek oder Verzeichniss auserlesener Bücher.. .welche 
zum lesen ausgegeben werden von Alois Doli und Gompag. Pressburg, 1788. 

9 Mindenes Gyűjtemény LT. 1789. 136—136. 1. 
10 GÁRDONYI Albert a kérvény beadási időpontjául tévesen 1794. június 4-ét 

közöl (Régi pesti könyvkereskedők. Bp. 1930. 55. 1.) 
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Da ich nun hiemit meinem ansehnlichen Theile des Stadt- und Landes-Publi-
kums nüzlich werden kann : so hoffe ich fest, dass dieser dreyfache Gesuch gewährt 
werden wird. Ich verbleibe mit aller Hochachtung. 

Eines Löblichen Stadtmagistrats 
Pest den 9 Juny 1792 

Unterthäniger Diener 
Gabriel Institoris von Moschoz, 

Buchbinder in Bokod in Komarner Komitat."1 1 

A magistrátus a kérvényt elfogadja és június 12-én átküldi a városi 
könyvkötő céhnek véleményezés végett. Az ügy gondozásával személyesen 
MÜLLER Antalt, a helyi könyvkötő céh vezetőjét bízza meg a magistrátus. 

INSTITORIS hiába bízik az ügy gyors elintézésében, rövid időn belül 
választ nem kap. Ezért július 20-án kéri a magistrátust a minél előbbi elinté
zésre. Július 31-én INSTITORIS ismételten sürgeti a végzés meghozását. A városi 
tanács mindkét esetben továbbítja INSTITORIS sürgetését a könyvkötő céhnek, 
mely már július 30-án12 eljuttatja véleményét a magistrátushoz. 

A céh a leghajmeresztőbb kifogásokkal indokolja, hogy INSTITORIS nem 
folytathatja mesterségét Pesten, mert ezzel a tönk szélére ju t ta tná a már ott 
működő könyvkötőket. Letelepedése a könyvkötők általános elszegényedésére 
vezetne. " 

„Weil allso durch ihre weitere Vermehrung nur die brodlose Klasse verstärket 
würde welche in solchen Falle dem Publicum zur Last fallen muss." Ennek következ
ménye már, hogy a gyermekeiknek koldulniuk kell, lányaik pedig nem mehetnek férjhez 
s idegen helyen cselédnek kell beállniok. Ezek előrebocsátása után foglalkoznak csak 
a kabinet kérdésével, s a következőket állapítják meg : „Was nun aber den dritten 
Zweig seines Gesuchs, nemlich die Freyheit der Errichtung eines Lese Kabinets und 
Bücher Handels anbelanget : Ob nun zwar in dieser Hinsicht die hiesigen Buchhändler, 
billigermassen angehört werden müssen, ist es doch offenbar, dass sowohl der eine, als 
der andere punct seines Vorschlags überflüssig sey ; das Lese Kabinet zwar, weil der 
Buchbinder Meister Anton Müller,13 da er aus der Profession keine hinlängliche Subsi-
stenz findet, ein bestens eingerichtetes, und mit den ausgesuchten Ungarischen Büchern 
versehenes Ungarisches Lese Kabinet, zu welchen er schon lange Handangeleget hat, 
bereits eingerichtet hält : der Buchhandel hingegen, weil das hiesige Publicum mit Buch
händler auf öffentliches Vorwdssen überlänglich bereits versehen ist, aus diesen allen 
bittet allso die unterzeichnete Zunft den Gabriel Institoris, um so mehr von seinem 
Gesuche abzuweisen, weil seine Unterkunft, Überflüssig, und nur mit dem unvermeid
lichen Verderben der unterzeichneten verknüpfet wäre. 

Das Mittel der Burg. Buchbinder Meister allhier."14 

A könyvkötők véleményét a magistrátus augusztus elsején közli INSTI-
TORisszal. ö természetesen nem hagyja annyiban, s augusztus 3-án válaszol 
a céh kiíögásaira. Részletesen foglalkozik minden kérdéssel és sorra cáfolja 
az érveket. Megélhetésük szerinte biztosítva van, mert a pestiek még így is 
idegenben köttetnek. Őt azért nem akarják befogadni, mert protestáns.15 

Ezután foglalkozik az olvasókabinet kérdéseivel. 

11 Bp. 1. sz. Állami Levéltár (továbbiakban BL) Pest Város. Eel. Arch. medii 
1756. 

12 A céh nem keltezte beadványát, i t t a magistrátus iktatási idejét közöljük. 
13 GÁRDONYI Albert tévesen MAYER Antalt közöl. Régi pesti könyvkereskedők. 

Bp. 1930. 55. 1. 
14 B. L. uo. 
15 INSTITORIS a berlini származású, Aszódon letelepedett MORLIN Károly könyv

kötőre hivatkozik, kitől Pesten kötött házassága alkalmával esküt vettek, hogy nem kéri 
letelepedését Pesten. 
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„Der zweite wesentliche Einwurf wider mein Begehren ein ungarisches Lese-
Kabinet errichten und einen Verlag gebundener Bücher halten zu dürfen, ist 
der, dass 

1. Über den letzten Theil meiner Bitte die hiesigen Buchhändler angehört werden 
müssten. Das ist eine Ausflucht, und nichts anders. Denn die ganze Welt weiss es, dass 
die Buchhändler vorzüglich mit rohen, die Buchbinder aber vorzüglich mit gebundenen 
Büchern handeln, dass sie solche demnach halten von Verlagern, und also den Buch
händlern kaufen, und solche dem Publiko gebunden, theils in Jahrmarkts, theils ausser 
den Jahrmarkten-Zeiten, es sei wo immer anbieten dürfen, und dies ist was ich angesucht 
habe, und womit ich kein fremdes Gewerbe beeinträchtigen will. 

2. Dass Anton Müller ein mit den ausgesuchtesten Büchern versehenes ungarisches 
Lese-Kabinet bereits eingerichtet habe. Dies ist worüber ich öffentlich, als ein unbe-
z weif elter ungarischer Edelmann protestierte, der Löbliche Stadt-Magistrat wird selbst 
dergleichen Elusionen rechtschaffener Manner, unter deren Zahl ich mich, ohne Scheu, 
und Selbstschmeicheley, Kraft meines Betragens, und meiner Zeugnisse rechne, vorzüg
lich aber wenn sie noch den Vortheü des Adels für sich hoffe es zu seiner Gerechtigkeits 
liebe und Partheylosigkeit, nicht erlauben. Der Gedanke, ein ungarisches Lese-Kabinet 
in Pest mit Erlaubniss zu eröfnen, ist mein Eigenthum. Es ist also mehr als Plágium, 
es ist ein Raub, ein wahres Spolium, wenn sich der Buchbindermeister Anton Müller, den 
Gedanken jetzt zueignen, und gleichsam vom fremden Zaun abbrechen will, gerade um 
mir bei meinem Einkommen zu schaden. Ich will es, wenn es nothwendig sein wird, gericht
lichbeweisen, dass ich mit diesem Gedanken schon lange umgegangen bin, dessen Früchte 
ein anderer ungerechter Weise geniesen will ; beweisen, dass man in Pest von einem 
ungarischen Lese-Kabinet nichts wusste, ehe ich meine Bittschrift dem Löblichen Stadt-
Magistrat eingereicht habe, und welche das Buchbindermittel, bloss darum so lange 
behalten hat, um mich auf diese nie erhörte Weise erneueren."16 

A magistratus INSTITORIS cáfoló iratát elfogadta, és 1792. augusztus 
6-án foglalt állást ebben az ügyben. 

Véleményét a következőkben összegezi : „In Ansuchung der angeführten Beweg
gründen, wird dem Bittsteller sein Gesuch gewähret, und hat Ihme Herr Zunfts Kommissär 
bei der hiesigen Buchbinder Zunft praestitis praestandis einverleiben zu lassen, auch 
wird ihme die Befugnüs ein blos Ungarisches Lese-Cabinet, jedoch mit genauerster 
Beobachtung der bei derlei Lese-Cabineten höheren Orts vorgeschriebenen Bedingnissen 
zu errichten eingeraumet."17 

Amint látjuk, a városi tanács INSTITORIS cáfolatának teljes mértékben 
helyt adva, engedélyezte minden kérését. Nem így a céh. INSTITORIS kálváriája 
valóban csak most kezdődött, de ez az olvasókabinetet már nem érintette. 
Ugyanis, miután a könyvkötők korábbi tiltakozása nem járt eredménnyel, 
INSTITORIS mesterlevelének bemutatását kérték. Ezt INSTITORIS nem tudta 
felmutatni, és a céh 1792. november 21-én hozott döntése alapján a városi 
tanács, előbbi határozatával szemben, nem engedélyezi mestersége gyakor
lását . 

A kabinet felállítását a városi magistrátuson keresztül a Helytartó
tanács engedélyezte. A könyvkötőkkel folyó harc, mely INSTITORIS minden 
figyelmét lekötötte, ennek megalakulását is elodázta. Csak 1792. október 4-én 
nyújtja be kérvényét, melyről a Helytartótanács kedvező döntést hoz, de 
megszorításokkal. 

A Helytartótanács véleménye INSTITORIS tervéről a következőképpen hangzik : 
„Supplicanti ea cum Juriditione extentari: Proprietarium hujus Instituti omnes cujus-
cumque generis libros in suo sic dicto Lese-Cabinet asservare et omnibus indiseriminatim 
ad legendum dare posse, exceptis tarnen libris prohibitis et cum transeat notatis ; et 
quia Consignationes librorum tam admissorum quam prohibitorum pro manibus localium 

16 B. L. uo. 
17 B. L. uo. 
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Revisorum existèrent, huic nihil aliud reliquum esse, quam ut idem Supplicans Cathalo-
gum librorum jam effective comparatorum, aut subseque adhuc comparandorum prae-
vie semper, priusquam publica ad legendum tales libri exponantur, concernenti revisori 
exhibent, ulterioremque ejusdem Juriditionem praestoletur. Ex Consil. 12. Oct. 
792."18 

Tisztán áll most már előttünk., hogy a kabinet sem „prohibitus", sem 
„transeat" jelzésű könyvet nem tar thatot t , és a helyi revizor engedélyétől 
függött, milyen új könyveket szerezhetnek be. Ugyancsak be kellett mutatnia 
iNSTiTOKisnak az eddig összegyűjtött olvasásra szánt könyveit. 

Az akták világában így alakult meg INSTITORIS olvasókabinetje. A kora
beli magyar sajtó is viszonylag nagyon gyorsan számol be e közérdekű 
hírről. 

A bécsi Magyar Hírmondó 1792. szeptember 21-i számában megemlítik INSTITO-
Rist, „ki most állít fel egy Magyar Olvasó Kabinétet (Lectur Cabinet) a Ketskeméti 
utcában". Majd a következő év május 24-én ad hírt a bécsi magyar újság a működő 
kabinetről : „Pestről. Mosótzy Institoris Gábor eggy igen derék Hazánkfia, már fel állí
tot ta ezen Városnak Ketskeméti uttzájában a Magyar Olvasó Kabinetjét . . . Már is 
meghaladja a két százat az abban lévő külömb külömbféle Magyar könyveknek száma. 
Kéretteti általam a Magyar Tudósokat, ne sajnállják a most újonnan ki adott, vagy 
ezentúl ki adandó könyvekből legalább is három nyomtatványokat pénzéért Kabinetje 
számára meg küldeni. Ajánlja szíves szolgálatját, akármely Hazánk jovára tzélozó 
munkáknak általa leendő elárulásokra. Nem sokára ki adja nyomtatásban a Kabinetjében 
található könyveknek Laistromát."19 

Az utóbbi hír és az említett katalógus 1793-ban jelent meg. Ennek alap
ján a kabinet nyitási évét is 1793-ban látják az eddigi közlések. Ezt a feltevést 
nem támasztja alá e két adaton kívül semmi. A levéltári forrásanyag arra 
enged következtetni, hogy INSTITORIS még 1792 végén megnyitotta kabinetje 
kapuit. 1792 októberében már pesti lakos,20 és könyvanyaga már megvolt, 
amint ez a városi magistrátushoz intézett kérvényéből kitűnik. A kabinet helye 
szintén biztosítva volt még 1792 szeptemberében, amiről a bécsi újság híradásá
ból értesültünk. Tehát bizonyosra vehető, hogy a kabinet 1792 végén már 
fennállt. 

INSTITORIS olvasókabinetjének alakulását a hivatalos források birtoká
ban nyomon tudtuk követni. Működéséről azonban vajmi keveset tudunk. 
Ellentótben MÜLLER győri kabinetjével — melynek alakulásáról nincs biztos 
képünk —, a korabeli sajtó a pesti magyar kabinetről hallgat. Az olvasó
kabinetről szóló vagy működése idején ír t iNSTiTORis-levelek lappanganak. 
Valószínűleg a pozsonyi líceum könyvtárában feldolgozás alatt álló, INSTITORIS 
Mihály21-iéle levelezés, melyben számos INSTITORIS Gábor-levél is van,22 több 
fényt derítene erre. 

Egyelőre csak arra vállalkozhatunk, hogy eddig elveszettnek hit t kata
lógusa nyomán bemutassuk a kabinetet és annak állományát. 

18 Országos Levéltár. Helytartótanácsi Levéltár. Dep. Rev. Libr. 1792. fons 4, 
pos. 1. 

19 A katalógus meg is jelent, Pontos címe : Könyvek' Lajstroma mellyek Pesten 
a'Ketskeméti uttzában lévő Arany ökörnél Nro 409. Mossótzi Institoris Gábor' ujdon állít
tatott Magyar Olvasó-Kabinétjában találtatnak. 

20 ÖL. Helytartótanácsi Levéltár. Dep. Rev. Libr. fons 4. pos 1. 
21 INSTITORIS Gábor rokona, pozsonyi evangélikus lelkész. 
22 SZATJDER József személyes közlése. 



A pesti magyai' olvasó-kabinet megalapítása és könyvállománya 351 

A katalógust, részeit felsorolva, először 1887-ben ismertetik.23 Az ezt 
követő közlések már csak erre az adatra támaszkodnak, magát a katalógust 
nem ismerik.24 Élőbeszéde március 10-én van keltezve, de május végén még nem 
jelent meg.25 Pontos megjelenési idejét nem tudjuk, de bizonyára még 1793-ban 
kiadták. Ezt igazolja a címlap is. 

A katalógus nagyszerű élőbeszéde, melyet INSTITOKIS az „Olvasásban 
Gyönyörködőkhez" intéz, több mint puszta előszó. A magyar könyv hiva
tásos terjesztője tesz hitet benne nemzete és anyanyelve mellett. Nála lel 
otthonra először a magyar könyv, és ő buzdít az „üres órák"-nak jó magyar 
könyv „hasznos olvasásával" való eltöltésére. Megérdemli, hogy sorról-sorra 
kövessük. 

„ELŐ-BESZÉD 
Az Olvasásban Gyönyörködökhez 

Tsak el-hiszem, tsudálkozni fognak némelly Hazafiak azon, hogy én is más szom
széd Nemzeteknek nyomdokit követvén, merészlettem anyai nyelvünkön irt, míg ugyan 
tsekély számú könyvekből Magyar Olvasó-Kabinétet állítani. De minthogy minden 
egyéb dolgaimat, úgy ezt is nem tsupán tulajdon akaratomból követtem ; hanem Hazánk
nak sok tudós és érdemes Fiaitól ösztönöztetvén, bátorkodtam ezen márig(!) is bajos 
munkába kapni. 

Mert, meg-kell vallanom, hogy igyekezetemnek mindjárt első zsengéjében talál
koztak olly irigy szemek, kik minden utón s módon azon iparkodtak, hogy el-tökéllett 
szándékomat le-nyomhassák.26 De édes Nemzetemhez vonszó buzgó szeretetem annyira 
vitt, hogy nem kéméllvén még a leg-sulyosabb költségeket is, mind addig fáradoztam, 
míg fel vett tzélomnak jég-töréssel utat nem nyitottam. 

Reménylem mindazáltal, hogy ez első út tal senki tőlem azt nem kívánja, hogy 
munkámnak mindjárt kezdete olly tökélletes légyen, mint azt egy jól el-rendelt Olvasó-
Kabinétnek igaz jussa méltán hozhatná magával, és így eleinte minden Olvasó igényének 
eleget tegyek. — Mert ki-ki tudja azt, hogy minden dolognak nehéz a kezdete, valamint 
ennek is. Hanem idővel, ha az Isten életemnek kedvez, egész tehetségemet arra forditom-
hogy minden Hazánkban található ritka és tudós Magyar könyveket fel-keressek, mely-
lyeknek bé-szerzésében, egyéb szorgos foglalatosságimtól hátráltatván, mind eddig szert 
nem tehettem. 

Hogy pedig Kabinétembe olly fogású könyveket is kevertem, mellyek igaz rend 
szerint abba éppen nem illenek, úgymint : Imádságos és Prédikátziós Könyveket, 
külömbféle Bibliákat, s más egyebeket, nem más okból tselekedtem, hanem ez által 
azt akartam tudtára adni az Érdemes Olvasónak, hogy mind azon könyvek, mellyek 
Olvasó-Kabinétemben találtatnak, nem tsupán naponként való költsönös kiadásért 
állanak benne, hanem, a kinek úgy tetszik, akármellyiket is tőlem illendő áron meg, 
veheti, minthogy majd mindenikből 3, 4, s több nyomtatványokkal is bővelkedek. És ez 
által olly könnyebbségére leszek Hazámnak, hogy nálam minden rendbéli régi és új 
magyar könyveket fel-találhat. 

A mi a könyveknek naponként való költsönös ki-adását illeti, annyiban határoz
tam meg az árát, mint a német Olvasó-Kabinétnek birtokosa az övéinek ; tudniillik 

23 Az első magyar kölcsön-könyvtár alakulása Pesten 1793-ban. Corvina 1887. 68. 
1. A cikk névtelenül jelent meg. Szövegét SENNOWITZ Adolf : A budai és pesti könyv
kereskedelem a múlt század második felétől 1831-ig. Corvina. 1897. 48—49.1.) c. munkájában 
majdnem szószerint átveszi, és a szerzőt ismeretlennek mondva, elmarasztalja téves 
adataiért. Lehetségesnek tartom, hogy az 1887-i cikket is SENNOWITZ írta. 

24 Igaz, hogy többnyire csak az Országos Széchényi Könyvtárban keresték, 
hiába. Jelenleg egy példánya megtalálható a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapesti 
Gyűjteményében ; eredeti tulajdonosa PETÉIK Géza volt. 

25 Magyar Hírmondó. 1793. május 24. 
26 INSTITOBIS i t t valószínűleg a könyvkötő céh gáncsoskodásait érti, és MÜLLER 

Antal tervére utal. 
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minden darab könyvnek egy egész napra való olvasásáért egy krajtzárt ; avagy a kinek 
ugy tetszene, egy hónapra 30 kr. praenumerálhat. És így az utóisóknak szabad lészen 
akármelly könyvvel, minden ki-fogás nélkül, kedvek szerént élni. 

Ezek azok, mellyeket rövidesen az Olvasásban gyönyörködőknek előre jelenteni 
kívántam ; olly reménységben lévén, hogy minden igaz Magyar anyai nyelvének díszéért, 
s kedvéért minden igyekezettel azon lészen, hogy még többekre is törekedő igyekezetemet 
minden módon segedelmeskedni, és üres óráikat a jó magyar könyveknek hasznos olva
sásában töltögetni el nem mulatják. Mellynek szíves óhajtása mellett mindenkori hív 
szolgálatomat ajánlván, vagyok minden 

igaz Hazafinak 
Pesten, Böjt más Havának 

10. napján 1793. 
kész kötelességű szolgája 
Mossótzi Institóris Gábor." 

Ezek INSTITÓRIS célkitűzései, s ennek megfelelően válogatja össze 
könyvanyagát. Tehát nemcsak az olvastatás, hanem ugyanolyan mértékben 
a kereskedés is helyet kap a kabinetben. Kétségtelen, s ezt INSTITÓRIS maga 
is vallja, a kereskedés felhígítja könyvállományát. A magyar felvilágosodás 
könyveinek mégis szép és gazdag tárházát találjuk meg katalógusában. 

Összesen 272 tételben sorolja lel a nála meglevő müveket. Egy tétel 
azonban sokszor négy-öt könyvet is tartalmaz, — különösen a drámáknál 
szembetűnő ez a jelenség. Állománya így meghaladja a 300 kötetet. 

A katalógus a könyvanyagot műfaji és tárgyi csoportosításban közli. Az 
alábbiakban igyekszünk ennek alapján hű képet közölni az állományról. 

Csoportok : I. Erköltsi Könyvek 
n . Prédikációs Könyvek 

Hl . Levelek 

összesen 84 tétel 
12 „ 
10 „ 

IV. Külömbféle Versezetek 32 „ 
V. Külömbféle Krónikák, 

Történetek, Históriák, 
Románok, Orvosi s más 
elegyes Könyvek 

VI. Víg és Szomorú Játékok 
összesen 119 tétel 

15 „ 
Együtt 272 tétel 

Eredeti ,,és honosított" magyar munkák 
I. 

H. 
H l . 
IV. 
V. 

csoportonként : 
67 
10 
5 

22 
67 

VI. 7 
Összesen : 178 mű. 

Idegen nyelvű munka összesen 7 található a katalógusban, három ezek közül magyar 
négy idegen szerző műve. 

Érdekes szemügyre venni természettudományos, műszaki, ismeretterjesztő anya
gát is. Ez a következőképpen oszlik meg : 

Botanika 1 Mérnöki ismeretek 2 
Orvostudomány 5 Ásványtan 1 
Állattenyésztés 4 Földrajz 1 
Földművelés 3 Csíziókról, kalendáriumokról 1 
Fizika 4 Divatról 1 
Matematika 3 Együttvéve 26 mű. 



A pesti magyar olvasó-kabinet megalapítása es könyvállománya 353 

Végighaladva INSTITORIS katalógusán, meg kell állapítanunk, hogy az 
egyik legszínesebb, legváltozatosabb korabeli katalógus, és amivel külön fel
hívja figyelmünket, magyar könyveket tartalmaz, legalábbis magyar nyelvűe
ket, túlsúlyban. Vegyük alaposabb vizsgálat alá az egyes csoportokat : 

Az ,,erköltsi könyvek" csoportjában foglalnak helyet FALUDI, ARANKA, 
BALASSA, BOD Péter, PÉCZELI Józsel művei. Mellettük sorakozik fel a Cantus 
Catholici, SZENT TAMÁS bizonyságai, KEMPIS Tamás több műve és PÁZMÁNY 
Kalauza. 

A „prédikációs könyvek" között találjuk PÁZMÁNY, MOLNÁR János és 
PÉCZELI prédikációit. 

A „Levelek" csoportban közölt tíz mű közül kitűnik KAZINCZY Bács-
megyei]e, s ugyancsak i t t értesülünk arról, hogy INSTITORIS tulajdonában 
van BORNEMISZA Péter Posztillájának 1575-ben megjelent harmadik része. 

A „Külömbféle Versezetek" 32 darabja is arról ad számot, hogy a kor 
legszínvonalasabb költői műveit egyesíti kabinetjében és ajánlja „az olvasás
ban gyönyörködőknek". GYÖNGYÖSI művei mellett nagyrészt a kortársak 
kötetei alkotják e csoport zömét. DUGONICS, FALUDI, BARÓTI SZABÓ, GVADÁNYI, 
RÉVAI Miklós, PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám, R A J N I S József, ORCZY, BARCSAY 
eredeti munkái fémjelzik ezt a könyvanyagot. Az eredeti munkák mellett 
ennek a résznek fordításirodalma is számottevő. VoLTAiRE-fordítóink, PÉCZELI 
és SZILÁGYI Sámuel egymás mellett szerepelnek a katalógusban. Ugyancsak 
helyet kap VERSEGHY OVIDIUS fordításával és R A J N I S VERGILIUS Eclogáiv&l. 

Az Ötödik csoport nyújtja — már tárgyánál fogva is — a legváltozato
sabb képet. Az „irodalmi", „történeti ' művek között INSTITORIS helyet szorít 
„más elegyes könyveknek" is. Kétséget kizáróan ez a katalógus leggazdagabb 
és ugyanakkor legjelentősebb része. Ami különös figyelmet érdemel, hogy 
INSTITORIS a nyelvművelés történetileg fontos évében igyekszik megfelelni a 
társadalmi igénynek. Igaz, hogy ezt az igényt a korabeli művek csak korlátolt 
mórtékben elégíthették ki, de a fellobbanó nemzeti mozgalmak idején már 
maga a magyarnyelvűség is nagy szerepet töltött be. 

Ennek a csoportnak művei a magyar nyelvű próza zsenge hajtásai. 
Szépirodalom és mineralógia, história és orvostudomány egyaránt helyet 
kapnak; eredeti, idegenből átdolgozott („honosított") művek és fordítások 
váltakoznak benne. A népszerű olvasmányok és a kialakuló magyar nyelvű 
tudományos irodalom első darabjait hirdetik, hogy INSTITORIS kabinetjében 
összegyűjti a kor számottevő magyar műveit. Ilyenek : DUGONICS művei, 
BARCZAFALVI SZABÓ Szigvártja, MOLNÁR János Magyar Könyvháza, DECSI 
művei, SZENTJÓBI SZABÓ Kassandrája, KAZINCZY GESSNER-fordítása, SZEKÉR 
Magyarok eredete, BARCZAPALVI SZABÓ A tudományok magyarul, BARÓTI SZABÓ 
Kisded szótára,, K Ó N Y I Demokritusa, GVADÁNYI XII. Károlya, BENKŐ Magyar 
mineralogiája, ERASMUS Panaszolkodó felesége, KAZINCZY Helikoni virágok, 
a még élő széphistória {Fortunatus) stb. Megtalálható a kabinetben a Mindenes 
Gyűjtemény és a Sokféle. CSAPÓ József, NAGYVÁTI művei, MÉSZÁROS Kartigám]a, 
Az utak és uttzák építésének módja, Újmódi magyar selyem ruha c. művek 
szintén előfordulnak a katalógusban. Még folytathatnánk a sort, de már 
eddig is meggyőződhettünk e csoport színes könyvanyagáról. INSTITORIST dicséri 
mindez, aki tudatosan a korízlést és igényt szem előtt tar tva állította kabinetje 
polcaira az érdekesnél érdekesebb műveket. 

Ugyanezek a szempontok érvényesülnek az utolsó csoport könyv
anyagában is. A magyar dráma első hajtásai mellett főleg a korabeli német 
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drámákkal kedveskedik INSTITORIS az olvasóknak. A néző-, szomorú-és érzékeny 
játékok közt találjuk SZENTJÓBI SZABÓ darabját, a Mátyás királyi, Soós 
Márton Magyar Pénelopédét és ENDRŐDY AZ arany peretzek c. átdolgozását. 
Mellettük sorakoznak fel MÖLLER Ferdinánd, HOLBERG, LESSING, B R Ü H L , 
KOTZEBUE, GEBLER darabjai. VOLTAIRE drámáinak magyar fordításait 
közli. 

MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor olvasókabinetje megfelelt mindazoknak a 
célkitűzéseknek, melyeket élőbeszédében leszögezett. Részben igazuk van 
azoknak a véleményeknek melyek INSTITORIS olvasókabinetjében burkolt 
könyvkereskedést látnak. Ezt igazolja, hogy az olvasókabinet megalapítása 
után egyre növekvő mértékben vállalkozik kiadásra és terjesztésre. Ez a 
korában merész vállalkozás idő hiányában sem engedhette meg a kabinet 
fokozott fejlesztését. 

INSTITORIS 1793-ban megígéri, hogy a kabinet katalógusát folytatni 
íogja. 1796-ban meg is jelenik egy katalógus27 de ez már tisztán kereskedelmi 
célokat szolgál. Címlapja értesít arról, hogy a könyvek az új helyen kaphatók 
az „olvasókabinétban". Míg az 1793-ban megjelent katalógus — figyelembe véve 
az olvasókat — tárgyi csoportokban rendezi a könyvanyagot és árat nem jelöl, 
az 1796-iban tárgyi csoportosítás nincs, és árakat közöl. 

Amint láttuk, MÜLLER Ferenc győri és MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor 
pesti olvasókabinetje „mások ösztönzésére" alakult meg. Kik lehettek az 
ösztönzők? Erre pontos választ nem adhatunk. Feltehető, hogy MÜLLER 
inspirátorai között döntő helyet foglaltak el a győri írók, RÉVAI , R A J N I S és 
társai. iNSTiTORisnak sugalmazója valószínűleg a „Komáromi Tudós Társaság" 
lehetett. Hisz, amint láttuk, még Bókodon tartózkodása idején —foglalkozott 
olvasókabinet alapításának a gondolatával. 

Mindeddig ismeretlen az olvasókabinetek olvasóközönsége. Forrás-
publikációkban nem foglalkoztak a kérdéssel, csak egyetlen közlésünk van, 
mely a győri kabinet olvasóit veszi számba. „A' tanuló Deákok közzül : 
Budinszki Lajos, Czeglédi János és Ignátz, Ehrlinger János, Gosztonyi József, 
Grőszing János, Hertelendi János, Kartsi Ferentz . . . sok magyar könyveket 
vesznek, s olvasnak is."28 Eszerint a győri kabinet tözsgárdája a tanulóifjúság 
volt. Valószínűleg ugyanez tapasztalható többi kabinetünknél is. Hogy az 
értelmiség és polgárság mennyiben veszi igénybe, erre vonatkozó adatunk 
mindeddig nincs. 

Kétségtelen, hogy az olvasókabinetek jelentősége nagy volt a magyar 
nyelvű művek terjesztésében és az olvasók ízlésének alakításában. Ezt 
támasztja alá PÁPAY Sámuel, aki a kortárs szemével látta és figyelte ezek 
tevékenységét. A következőképpen számol be róluk : „. . . nem minden olvasni 
szeretőnek vagyon módgya abban, hogy sok könyvet öszveszerezhessen : azért 
nem lehet tagadni, hogy azon Olvasóbóltok intézete, a" hol a' könyvek a' 
végett gyűjtetnek egybe, hogy bizonyos tsekély napi bérért az Olvasóknak' 
kiadassanak, igen hasznos a' Literatura' terjesztésére. Felette megszaporíttyák 
az Olvasók' számát ; és ha viszszaélés eshetik is bennek, de hiszen könnyű 
azoknak aJ kormányzás" szemes vigyázása által eleit venni, és ha tsupána* 
viszszaélésekre tekintünk, nem kellene-e ezek miatt sok szent Intézeteket is 
eltörülni? Ezokáért megérdemli Mossótzi Institoris Gábor Pesti Könyváros, 

A könyv-laistrom eránt rövid Tudósítás. 1796. 
Hadi és más Nevezetes Történetek. 1790. febr. 26. 
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a' ki 1792-ben Magyar Olvasóbóltot nyitott , hogy ezen hazafiúi szép igyekeze
téért, a' neve jó emlékezetben legyen a" Magyar Literaturában."20 

PÁPAY is, a korábbi fejtegetések is utaltak már arra, hogy a kabi
netek állandó hatósági felügyelet alatt álltak. A király felismerve ezek 
jelentőségét a felvilágosodás eszméinek terjesztésében, a magyarnyelvűség 
szerepét a nemzeti mozgalom erősítésében, uralkodásának egyik legsötétebb 
esztendejében betiltja az olvasókabineteket. 

A rendelet 1798 nyarán érkezik meg a helytartótanácshoz. Ez utasítja 
a revizorokat jelentéstételre. Ezek nyomán az ország 11 városában összesen 
16 olvasókabinetet tiltanak be.30 A reakció ezzel még nem tetőzte be munkáját. 
Egy esztendővel ezután, 1799-ben kerül sorra az ország minden működő 
kölcsönkönyvtárának megszüntetése. 

Ezek az évek már a sorvadás esztendei. Politikai mozgalmunk véresen 
elbukott, irodalmi mozgalmainkat rövid felvirágzásuk után a nyelvművelés 
szűk területére szorították vissza. 

A ferenci reakció sötétséget árasztó politikáját CSOKONAI szavai illusztrál
ják leghívebben : „Alig serkentünk fel ama lomha álomból, melyben száza
dokig aludtunk, s újra szunnyadozunk. Oda vagyon minden igyekezetünk, 
serénységünk ismét megszakadt. Imé alig jön ki esztendőnként egy-két vala
mit érő könyv, a typográfiák megint imádságos könyvekre s kalendáriumokra 
szorultak, teátrumunk a maga bölcsőjében megholt, az olvasás a közönségben 
megcsökkent, legjobb literátoraink vagy meghaltak, vagy szerencsétlenségbe 
estek, a többiek elhallgattak, nincs aki őket serkentgetné/*31 

KÁROLY LÉCES: DIE GRÜNDUNG DES UNGARISCHEN LESEKABINETTS 
IN PEST (1792) UND SEIN BÜCHERBESTAND 

Am Ende des XVTH. Jahrhunderts finden wir den charakteristischen Biblio
thekstyp der Epoche, das Lesekabinett, auch in Ungarn auf. Die geringe Zahl der Quellen 
erlaubt jedoch die Zusammenfassung ihrer Tätigkeit und Wirkung nur lückenhaft. 

Parallel mit den Lesekabinetten funkzionierten auch Lesezirkel und Leihbib
liotheken. Sämtliche drei Typen wurden als Leihbibliotheken behandelt, so dass es zu 
einer Begriffs Verwirrung kam. Die Lesezirkel waren die geheimen Zentren der ungari
schen politischen Organisationen, welche im J . 1794 mit dem Fall der republikanischen 
Bewegung der sog. „Ungarischen Jakobiner" verboten wurden. Die Leihbibliotheken 
wurden im allgemeinen von Lesegesellschaften gegründet. Ihre Bücher wurden gegen 
Leihgebühr verliehen. Die Besitzer der Lesekabinetten waren dagegen stets Buchhändler 
oder Buchbinder. Auch sie verliehen ihre Bücher für Geld, aber sie beschäftigten sich 
auch mit dem Verkauf der Bücher. König FRANZ I. verbot die Tätigkeit der Lesekabi
nette im J . 1798, die der Leihbibliotheken im J . 1799. 

Ursprung und Charakter des ungarischen Buchhandels im XVTH. Jh . war deutsch. 
Ebenso war die Bürgerschaft unserer Städte im grössten Teil deutscher Abstammung. 
Das merkt man auch an ihrem Anspruch für Bücher, so ist es kein Zufall, dass die ent
stehenden Lesekabinette meistens deutsche Bücher enthielten. 

Das erste Lesekabinett in Ungarn entstand in Pest, im J. 1787. Sein Besitzer, 
der Buchhändler Johannes GLEIXNER, führte in seinem noch in diesem Jahre publizierten 
Katalog ausschliesslich deutsche Bücher an. 

Die Entstehung der Lesekabinette in Ungarn fällt mit den adeligen-nationalen 
Bewegungen zusammen, neben dem politischen Kampf bahnt sich die ungarische Litera-

29 PÁPAY Samuel : A' magyar literalura esmérete. I. köt. 1—2. rész. Veszprém. 
1808. 479—480. 1. 

30 Ol. Helytartótanácsi Levéltár. Dep. Rev. Libr. 1798. fons 25. 
31 Levél Széchényi Ferenchez 1798. január 23. CSOKONAI Összes Művei. 1922. H. 2. 
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turbewegung mit immer grösserer Kraft den Weg. Die Frage der ungarischen Sprache 
kommt immer mehr zur Geltung. Es ist also nicht gleichgültig in welchem Masse und 
in welcher Weise die Lesekabinette an der Verbreitung der ungarischen Werke, an 
•den nationalen Bestrebungen teilnehmen. 

Wir kennen nur zwei ungarische Lesekabinette u.zw. in Györundin Pest. Die 
bisherigen Publikationen erwähnten nur das Lesekabinett von Győr, mangelhaft war 
unsere Kenntnis das Pester Kabinett betreffend. 

Im J . 1792 gründete Gábor MOSSÓTZI INSTITOBIS, Buchbinder das ungarische 
Lesekabinett in Pest. Seine Ansiedlung wurde von den Zünften fast unmöglich gemacht, 
er bekam die Erlaubnis zur Niederlassung und zur Öffnung seines Kabinetts nur nach 
einer halbjährigen Streitigkeit. 

Er publizierte seinen Katalog im J . 1793. Der Bestand enthielt mehr als 300 Bände, 
unter denen nur 7 fremdsprachige Werke waren. Neben den wichtigsten zeitgenössischen 
ungarischen Büchern trifft man auch viele Übersetzungen der Werke von ERASMUS, 
VOLTAIRE, GESSNER, LESSING, KOTZEBUE, GEBLEB, USW. 

Am Ende der 90er Jahren widmete sich MOSSÓTZI INSTITOBIS immer mehr der 
Verlagstätigkeit und* im J. 1798 wurde das einzige Pester ungarische Lesekabinett 
auf königliche Verordnung eingestellt. 


