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A Kárpát-medence régi könyveit kutató kollé-
gák tudományos fórumának negyedik találkozó-
jára szokás szerint májusban került sor a nemze-
ti könyvtárban. A rendezvény központi témája
az egyházi gyûjteményekben található könyvek,
antikvák vizsgálata volt.

Hubert Gabriella, az Evangélikus Országos

Könyvtár (EOK) kutatója Különgyûjtemények-
raktárban és virtuálisan címmel a Podmaniczky-
és a Radvánszky-gyûjtemény feltárásáról beszélt.
Báró Podmaniczky Géza (1839-1923) és báró
Degenfeld Schomberg Berta (1843-1928) 35 ezer
kötetet kitevõ és jelentõs hungarikaanyagot tar-
talmazó gyûjteményét az örökösök 1929-ben
adományozták az evangélikus egyháznak. A báró
Radvánszky Béla által 1863-ban alapított gyûj-
teményt 1949-ben fia, báró Radvánszky Kálmán
ajándékozta az evangélikus egyháznak. Az aján-
dékozásoknak köszönhetõen a i:(ét különbözõ
jellegû gyûjtemény -ha nem is maradéktalanul
-de átvészelte a XX. századi történelmi válto-
zásokat.

Bánhegyi B. Mik1>a OSB, a pannonhalmi fõ-

apátsági könyvtár igazgatója Egy régi könyvtár
-egy régi könyv címû elõadása a Magnus
Aurelius Cassiodorus Variarum libri.XII item De
anima liber unus címû mûveit tartalmazó antik-
va sorsát ismertette. A Pannonhalmán található
könyv 1533-ban jelent meg Augsburgban,
Heinrich Steiner (Siliceus Henricus) mûhelyé-
ben. Szent Benedek (kb. 480-547) kortársa, az
elõkelõ származású Cassiodorus (470 k.-562) a
VI. század közepén a saját maga alapította déli-
itáliai kolostorba, a Vivariumba vonult vissza.
Szabályzata utasításokat tartalmazott az egyházi
és az antik szerzõk tanulmányozására, szövege-
ik másolására. A könyvben található legkorábbi
bejegyzés Újlaki Ferenc (1485-1555) gyõri püs-

pöktõl szánnazik 1 547-bõl. Az antikva további
sorsa szorosan kapcsolódik Himelreich György

(1583-1637) pannonhalmi fõapát személyéhez.
Az 1786. évi feloszlatás után az értékes gyûjte-
mény az egyetemi könyvtárba került. A rend
visszaállítása után, a XIX. század elején a köny-
vek egy része -köztük Cassiodorus szóban for-
gó két mûve is -visszakerült Pannonhalmára.

A nemzeti könyvtárt képviselõ v: Ecsedy Judit
Rejtett hungarikumok nyomában címû elõadása
a Hand Press Book Database (HPB) gyakorlati
alkalmazásához nyújtott hasznos tanácsokat. A
nemzetközi konzorcium keretében (CERL) mûkö-
dõ régi könyves adatbázis a kezdetektõl 1830-ig
több mint egymillió tételt tartalmaz. Jelenleg a
legjelentõsebb európai könyvtárak adatai talál-
hatók meg a rendszerben. Az Országos Széché-
nyi Könyvtár frissen elkészült digitalizált antik-
va-katalógusát küldte el az adatbázis szerkesztõ-
sége számára. Részvételünk a nemzetközi állo-
mányban 13 ezer rekorddal (17 ezer példány)
fogja növelni a HPB-ben kereshetõ régi köny-
vek számát. Az adatbázisban fóleg XVI. századi
ritkaságokat lehet fellelni, így elsõsorban azon
mûhelyeknek nyújt segítséget, amelyek most
készítik el antikva-katalógusokat. Az elõadás két
csoportot különböztetett meg: a keresõ kifejezé-
sek nem megfelelõ ismerete miatt ismeretlenül
maradó hungarikumokat és a hamis vagy fiktív
nyomdahellyel kiadott könyveket. A szemléltetõ
példák a hungarikumok különféle típusaira való
keresést mutatták be.

Fekete Csaba, a Tiszántúli Refonnátus Egy-
házkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár kutató-
ja Melius egy könyve Debrecenben címmel egy
unikális kolligátum sorsát vizsgálta, amely Adam
Lonicer Naturalis historiae opus novum...
(Frankfurt, 1551) címû mûvébõl és egy Georg
Purbach asztronómiai mûvéhez írt kommentár-
ból (BázeI, 1556) áll. A könyv fedõlapján
Meliusra utaló superexlibris (P M S 1557) ol-
vasható. Melius Péter (kb. 1531-1572) 1556.
október 25-én Petrus Melius Simigius néven
íratkozott be a Wittenbergi Egyetem Magyar
Bursa tagjai közé, amelynek késõbb seniora is
lett. A tulajdonos a könyvet a wittenbergi egye-

-
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A könyvtáros szerepe
a távoktatásban

1998-ban a Mûegyetemi Távoktatási Központ, a
Katona József Megyei Könyvtár és a Békés
Megyei Könyvtár csatlakozott a LISTED (CEE)l
nemzetközi projekthoz, amelynek fó célja az volt,
hogy egy távoktatási anyagokat és kurzusokat
tartalmazó katalógust honosítson meg Magya-
rországon. A projekt 1999-ben lezárult, ezzel
kapcsolatban cikkek is jelentek meg a TMT -ben2 .
Ayállakozás elérte eredeti célját, és a tervezett-
nél jóval több hozadéka lett. A könyvtárosok
véleménye a kezdeti teljes elutasítástól a kíván-
csiságon át az elfogadás irányába kezdett for-
dulni. Ennek egyik bizonyítéka az a konferencia,
amelyet a Kodolányi János Fõiskola Könyvtára
tartott a könyvtárak és a távoktatás kapcsolatáról.

A már említett projekt indulásakor azt tapasz-

talhattuk, hogyaközkönyvtárak dolgozói gya-
korlatilag nem ismerték a távoktatás és a nyitott
képzés fogalmát, következésképpen azt is nehe-
zen tudták elképzelni, hogy az eddigi sztereotip
szerepkörnél (az olvasót kiszolgáljuk, odaadjuk
neki, amit kér stb.) többet is be kell majd tölte-
niük azok számára, akik nem a képzés helyszí-
nén, hanem távolról, saját idõbeosztásuk szerint
tanulnak. Az elmúlt években azonban Magyar-
országon is rohamléptekkel terjedt a távtanulás
módszere, amelyet a világ nagyobbik részében
már évtizedek óta használnak azok, akik vala-
milyen ok miatt nem tudnak részt venni az ún.
frontális képzésekben, amikor a tanár és a tanu-
ló egy idõben egy helyen tartózkodik, és közvet-
len kommunikáció segítségével oktat, illetve ta-
nul. Ezért ezen országok közkönyvtárainak és
felsõoktatási könyvtárainak szolgáltatásai és a
szolgáltatásokat nyújtó személyzet "belenõttek"
megváltozott feladataikba, és természetes mó-
don kezelik a távtanulók mint speciális haszná-
lói csoport igényeit.

I LISTED (CEE) -Library Integrated System for

Telematics-based Education (Central and Eastern Europe)
2 Távoktatás és a közkönyvtárak szerepe. In: Tudomá-

nyos és Müszaki Tájékoztatás, 46. évf. 3. sz. 1999. p.
101-106. és A LISTED -visszatekintés az EU-projekt-
re. In: Tudományos és Müszaki Tájékoztatás, 47. évf. 5.
sz. 2000. p. 214-218.

temrõl hozhatta haza. Az antikva egy rövidebb
megszakítást (1699) leszámítva egész végig
Debrecenben volt. A provenientia eldöntését
nehezíti az a körülmény, hogy a könyv csonka:
az elsõ oldalak hiányoznak. Korabeli katalógus
nem létezik, ezért a könyv sorsára vonatkozóan
csak a bejegyzésekbõl tudunk feltételezéseket
felállítani. A könyvben több kézíráss8:1 is talál-
kozunk: három további ~éz mellett a legtöbbet
író bejegyzõ Melius lehet.

A Wittenbergbõl hozott kolligátum elsõ része
forrásként szolgált Melius magyarul megjelent
mûvéhez, a Herbariumhoz, ebben említi is Adam
Lonicer (1527-1586) nevét. Lonicer latin nyel-
~ kiadása, amelybõl a hazai könyvtárak közül
ésak Debrecenben van példány, nagy fontosság-
gal bír, mert hazai füveskönyv-irodalmunkban

elõzménynek számíthatjuk.
Ko/tai András, a Magyar Piarista Rendtarto-

mány Központi Levéltárának munkatársa Bat-
thyány Ádám és a németújvári ferencesek köny-
ves kapcsolatairól beszélt.

Gróf Batthyány Ádám, akinek édesapja kál-
vinista, édesanyja evangélikus volt, 1629-ben
katolizált. A döntés meghozatalakor nagy hatást
gyakorolt rá Pázmány Péter. A fõúr áttérése el-
lenére a katolikusok elszigetelt helyzetben ma-
radtak a fõleg protestánsok lakta birtok terüle-
tén. A gróf több lehetõséget is megpróbált, hogy
a lakosságot visszatéritse a katolikus hitre. El-
képzelését a ferencesekkel együttmûködve tudta
megvalósítani. A németújvári kolostor beiktatá-
sára 1649-ben került sor. A grófi család könyv-
szeretete nagy múltra tekint vissza, elég csak
Batthyány Boldizsáf"nevét említenünk. A szer-
zetesek könyveirõl a gróf vásárlás sal és saját
könyveinek átengedésével gondoskodott. A ko-
lostor mai könyvállománya alapján csak azt tud-
juk megállapítani, hogy milyen szempontok sze-
rint gyarapodott a ferencesek bibliotékája. Ere-
detét az egykori szerzetesi kolostorok (fõként
szlavóniai ferences kolostorok) vagy a katolikus
plébániák könyvtáraiból vette. A németújvári pro-
testáns iskola és a prédikátorok fõleg protestáns
szerzõktõl származó könyvei is részét képezték
az átadásnak.

A gróf legalább ezerháromszáz kötetet adott
át a szerzeteseknek.

Ekler.Péter
tudományos titkár

Országos Széchényi Könyvtár
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