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Rendhagyó beszámoló
egy szakmai gyakorlatról
2005. május 14-én ünnepelte fennállásának szá-
zadik évfordulóját a zombori karmelita rendház.
A jubileum alkalmával fogalmazódott meg azon
igény, hogy a ház könyvtárát is rendbe hozzák,
mely eredetileg egy regionális novíciusképzõ
központ könyvtára lett volna, a célnak megfele-
lõ minõségû állománnyal.

Ám a kolostort sem kímélte a történelem, az
idõk során tábori kórháznak, iskolai tanteremnek is
használták az épületet. A könyvtárat, akkor a ma-
gyar karmelita rendtartomány része lévén, annak
központjából, Gyõrbõl alapították, így a leg-
több 1904 elõtti kötetben a gyõri karmelita
rendház bejegyzése szerepel, de számottevõ
támogatást jelentettek azok a könyvek is,
melyek Császka György kalocsai érsek ha-
gyatékából kerültek ide. A beszerzés legfõbb
forrásai a maguk által kiadott ima- és tan-
könyveken kívül a környék világi és egyházi
értelmiségének ajándékai, hagyatékai voltak
egészen 1945-ig. Hogy a könyvtárat hasz-
nálták is, arról a kötetek között felbukkant
kölcsönzõfüzet tanúskodik, a testvérek neve
alatt feltüntetve, mely könyvet, mikor olvas-
ták. Érdekesség, hogy a neveket a politikai
kurzusnak megfelelõen más-más formában
írták az új oldal tetjére (Valter Juraj – Walter
György [1943]). A második világháború megakasz-
totta a könyvtár töretlen fejlõdését: amikor a parti-
zánok tábori kórházat rendeztek be az épületben, a
könyvtár jelentõs részét (leginkább a régi könyve-
ket) a templom kórusán helyezték biztonságba. Az
ekkor bezárt kötetek fél évszázadot vártak arra, hogy
valaki kézbe vegye õket…

Hosszas elõkészítés után, 2006. június 23-án
érkeztünk meg diákjaimmal, az Eötvös József
Fõiskola harmadéves könyvtár-mûvelõdésszerve-
zõ szakos hallgatóival együtt Zomborba. Juhász
Helga Gabriella, Mayer Andrea, Nagy Anna,
Szabó Lajos Balázs és Várkonyi Endre vállalko-
zott az itteni állomány rendezésére és (lehetõség
szerint) feltárására – utóbbi a MOKKA Régi

nyomtatványok (-1850) adatbázisának bõvítését
jelentette. A rendelkezésre álló két hétben sike-
rült a legfontosabb állományrendezési munkákat
nemcsak itt elvégezni, hanem a zombori Magyar
Polgári Kaszinó kb. tízezer kötetes könyvtárá-
ban is. Utóbbi ugyan majd’ fél évszázaddal ré-
gebbi alapítású (1867), állományát tekintve azon-
ban fiatalabb könyvtár (szinte kizárólag XX.
századi nyomtatványok alkotják), de a mai na-
pig igen gyakran használt gyûjtemény, kiváló
magyar szépirodalmi anyaggal. (Legfõbb prob-
lémájuk épp a könyvek gyakori használatából adó-
dik: a gyakran egy példányban meglévõ munkák
elhasználódnak, pótlásuk viszont komolyabb támo-
gatás hiányában nehezen biztosított, akadozik.)

A csapat: Nagy Anna, Mayer Andrea,
Várkonyi Endre, Juhász Helga Gabriella,
Szabó Lajos Balázs. (Várkonyi Endre fotói)

A karmelita rendház könyvtári állományának
nagysága jelenleg cca. tizenhétezer kötet, nem
számítva a rendtagok saját használatra kapott,
szobájukban tartott köteteit. Mindebbõl megkö-
zelítõleg háromezer a régi könyv (a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának gya-
korlatát alkalmazva az 1850 elõtt nyomtatott
könyveket tekintettük régi könyvnek). Manap-
ság a könyvtár nagyarányú gyarapodása inkább
szomorú eseményhez köthetõ: egy-egy rendtag
halálával kerülnek be könyvei a könyvtárterem-
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be. A könyvtárat ritkán használják, leginkább
csak reprezentációs célokra.

A könyvtárterem, mely a kolostor épületének
elsõ emeletén kapott helyet, még az eredeti képet
õrzi: a falak mentén körben elhelyezett, direkt a
rendház számára készített, százéves könyvespol-
cok ma is jól bírják a terhelést; az eredeti berende-
zés tartozéka a századelõ könyvtárosának segéd-
eszköze, a létrává is alakítható szék. Új
berendezés nincs más, csupán három asz-
tal, a hozzá tartozó székekkel, illetve két
könyvespolc a folyóiratok számára.

Az állományt több szakcsoportba ren-
dezték, ezeket, mivel célszerûen voltak
eredetileg is meghatározva, megtartottuk,
csupán a teremben elfoglalt helyüket vál-
toztattuk meg, mivel a régi könyveket
külön helyeztük el, a bejárattal szemben.
A szakcsoportok (mai sorrendjükben) a kö-
vetkezõk: Biblia Sacra, Patrologia,
Dogmatica, Liturgica, Theologia pastoralis,
Eloquentia sacra, Filosophia, Theologia
moralis, Ascetica, Ascetica carmelitanea,
Historia civilis, Varia, Lexici, Historia
ecclesiastica, Litteratura, Ius civilis, Ius
canonici. Sajnos helyszûke miatt nem kerülhetett
egymás mellé néhány összetartozó osztály (pl. egy-
házi és világi jog).

A munkát a kóruson kezdtük, az odamenekí-
tett kötetek közül kiválogattuk az idõtõl megkí-
mélt példányokat, majd elhelyeztük õket az újra-
osztott állományban. Az itt talált könyvek hatvan
százaléka régi könyv volt. Innen került elõ az aláb-
bi két díszes kötésû XVI. századi munka is.

Az állomány nyelvi megoszlását tekintve: a
régi könyvek többsége latin és gót betûs német,
az újabbak német, latin, francia, olasz és horvát

nyelvûek, akadtak azonban görög és héber nyel-
vû kötetek is. Mivel a rendtagok tanulmányaik
során nem csak Rómában, hanem a XX. század
harmadik negyedében lengyel nyelvterületen is
megfordultak, számos lengyel nyelvû munkával
is találkoztunk. A magyar nyelvû anyag – termé-
szetesen – szintén jelentõs, csupán az utolsó dekád
kiadványai közt szerepel a vártnál ritkábban.

Igyekeztünk kihasználni az alkalmat, hogy
minél több könyvet rögzíthessünk is az adatbá-
zisban. A folioméretû könyveket sikerült is tel-
jes egészében feldolgozni. (Az adatbázis elérhe-
tõsége www.eruditio.hu/lectio.) Mindösszesen
azonban elenyészõ mennyiségû, 115 rekordot
sikerült elkészíteni. Az alapvetõ kézikönyvek
hiánya megnehezítette a leíró feladatát, a rekor-
dok utólagos kontrollját itthon kell elvégezni.

A hallgatók nem kis elfogódottsággal, de annál
nagyobb lelkesedéssel vették kezükbe a régi
könyveket, hamar megbarátkozva velük és kita-
pasztalva különleges tulajdonságaikat. Egy szép
illusztráció vagy díszes kötés lenyûgözte õket.
Itt szeretném megköszönni nevükben is elsõsor-
ban Viszmeg Bernardin atyának mindennemû se-
gítségét, vendégszeretetét; másodsorban a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának, hogy
az informatikai hátteret biztosította számunkra.
Végül pedig jómagam köszönöm hallgatóimnak azt
az áldozatos munkát, amelyet ez alatt a két hét
alatt, néha erejükön felül elvégeztek. Remélem, a
munkát mihamarabb folytathatjuk.

Stohl Róbert

Illusztráció egy XVII. századi útleírásból


