
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. július • 3

MûhelyMûhelyMûhelyMûhelyMûhely

Az 1851 elõtti kéziratok
és régi könyvek közös

katalógusa

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia Iro-
dalomtudományi Bizottságának felkérésére a
szegedi olvasmánytörténeti kutatásokat összefog-
lalóan bemutató beszámoló kapcsán el kellett
készítenem a program folytatási javaslatát is.1

Akkor még nem mûködött a MOKKA (Magyar
Országos Közös Katalógus), bár alapelveit már
ismerte és vitatta a könyvtárosok közössége. A
könyvek és a periodikumok közös adatbázisa
(NPA) mellett Vajda Erik megtervezte a ma
könyvtáros berkekben CIKK-MOKKA-ként
emlegetett rendszert is.2 Ma a MOKKA mûkö-
dik, kibõvítése napirenden van, az NPA adatbá-
zis kiegészült az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) katalógusával és egy éven belül a ma-
gyarországi lelõhelyadatokkal, a CIKK-MOKKA
felépítésére több megvalósítható elképzelés is
született. Az 1995-ben javasolt közös régikönyv-
és kézirat-adatbázis már mûködõ változatát be
tudjuk mutatni, õsztõl a közös szerkesztõfelület
is rendelkezésre áll.

Szeretnék néhány olyan szempontot bemutat-
ni, amivel indokolnám, hogy miért van szükség
egy ilyen adatbázisra. Ezen túlmenõen ejtenék
néhány szót arról, hogy hogyan illeszkedik en-
nek a rendszernek a megvalósítási terve az OSZK
következõ öt évének stratégiai tervébe.

A régi könyvek és a kéziratok közös kataló-
gusa, amelyet ma munka-
címen LECTIO-nak neve-
zünk, nem sokban tér el
attól a rendszertõl, amely-
nek segítségével a MOK-
KA adatbázisa mûködik.
Különvá lasz tásuknak
azonban alapvetõen az az
oka, hogy célkitûzése sze-
rint a LECTIO a teljes
Kárpát-medence mai és
történeti anyagát tenné el-
érhetõvé az olvasók, illet-

ve a kutatók számára, és nem csak katalógus
lenne, hanem egyben könyvtörténeti szakértõi
rendszer is.

Egyik értelmében a LECTIO tehát katalógus.
Azoknak a gyûjteményeknek a közös katalógu-
sa, amelyek a mai Magyarországon találhatóak
és feldolgozottan birtokolnak 1851 elõtt nyom-
tatott könyvet, vagy e dátum elõtt lejegyzett fel-
dolgozott kéziratot. Közös katalógus, amelybe –
a feldolgozási munka segítésére – betöltjük a
retrospektív nemzeti bibliográfia rekordjait. A
legtöbb hazai könyvtár tehát ezeknek a leírása
nélkül is építhet katalógust a rekordok átvételé-
vel. Mostani állománya a katalógusnak közel
hetvenezer rekord, amit ez év végéig százezer
fölé tudunk emelni. A külföldi nyomtatványok
egy része tehát már hamarosan hozzáférhetõvé
válik. A szegedi, a debreceni egyetemi könyvtá-
rak 1700 elõtti anyaga gyorsan bekerülhet, de az
OSZK retrokonverziója is halad, ami e tekintet-
ben is gazdagodást hoz majd.

1 Kibõvítve ezt bemutattam a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete 1995. évi XXVII., egri vándorgyûlésén, a Tár-
sadalomtudományi Szekció ülésén. Lásd Monok István:
A könyv- és könyvtártörténeti kutatások helyzete és fi-
nanszírozása. A szegedi könyvtörténeti kutatások 1980–
1995 (Esettanulmány). Könyvtári Figyelõ 6(42) 1996/1.
23–29.

2 Vajda Erik: Idõszaki kiadványok válogatott cikkei-
nek on-line adatbázisa  kooperációs partnerek együttmû-
ködésével. Megvalósíthatósági tanulmány. Bp., 1994,
OSZK (A Könyvtári Figyelõ könyvsorozata, 2.)
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Katalógusként ez a rendszer
minden példányadatot megõriz,
nincsen duplumszûrés. Fontos te-
hát az egyes nyomtatványokban sze-
replõ bejegyzések rögzítése, a kü-
lönleges kötések leírása.

A közös katalógussal bármely
nemzetközi programhoz csatlakoz-
ni tudunk. Az egyik ilyen fontos
együttmûködés a Consortium of
European Research Libraries
(CERL) és a magyar könyvtárak
között lehet. A CERL adatbázisá-
val való együttmûködésben ideá-
lis lenne, ha annak nem az egyes
könyvtáraktól külön-külön kellene
fogadnia rekordokat, hiszen azok
nagyon változatos rendszerekben rögzítettek, és
a magyar állam már jelentõs összegeket áldoz a
konverziókra. Alapvetõ fontosságú lenne, ha a
magyar állam támogatna egy ilyen közös csatla-
kozást a konzorciumhoz úgy, hogy elõfizetné az
európai közös adatbázist az állami és az egyházi
könyvtáraknak is. Jelenleg ugyanis csak hat ma-
gyarországi könyvtár tagja a CERL szervezeté-
nek, de számukra is komoly nehézségeket jelent
a magas tagdíj befizetése.

Az egyházi könyvtárak – melyek anyagá-
nak megismerése a CERL-nek is érdeke – ka-
talogizálásának állami támogatása már önma-
gában is komoly befektetés, és a nyereség
végül a CERL közösségéé is lehet. Éppen ezért
javasoltuk a CERL számára a filozófiaváltást:
ugyanakkora elõfizetési összegért sokkal több
rekordot nyerhetnénk, ha a hozzáférést kiter-
jesztenénk. Magyarországon becsléseink sze-
rint ötszáz IP-cím hozzáférésére lenne szük-
ség. Ha a CERL ezt megfizethetõ áron elfo-
gadja, az állam jelentõsebben támogathatná a
magyarországi közös régi könyves katalógust,
ami a CERL számára lényegesen nagyobb szá-
mú rekordot, társult könyvtárat jelent. Az egy-
házi könyvtárak számára a CERL különösen
fontos, hiszen a papír alapú kézikönyvek csak
elvétve találhatók meg náluk, ami a katalogi-
záló munkát nagyban nehezíti. Így az ingye-
nesen hozzáférhetõ nagy katalógusokra utal-
tak, amelyek ugyancsak nagyszámú régi köny-
ves rekordot õriznek (az osztrák nemzeti
könyvtár, az ICCU, a GBV, a BNF katalógu-
sa, a dél-német közös katalógus stb.).

A másik európai program, amely már jelezte
kérését a magyar könyvtárak csatlakozására, az
amszterdami egyetem Biblia Sacra programja.3

A hazai közös régi könyves adatbázisból jól
konvertálhatók lesznek az adatok, amelyek ré-
szévé válhatnak annak az európai szakértõi rend-
szernek, amely a Biblia kiadástörténetét és hasz-
nálatának históriáját elemzi számos szempont
szerint.

A LECTIO, ahogy említettem, szakértõi rend-
szer is. Része annak a rendszernek, amelyet a
nemzeti könyvtárban a következõ öt évben sze-
retnénk megvalósítani. Ez utóbbi szándékaink
szerint egy olyan adatbázisrendszer, amelynek
segítségével megismerhetõk lesznek a magyar-
országi könyvtárak az elsõ gyûjtemény megala-
kulásától napjainkig. Korszakonként más-más
nagyságú könyvgyûjteményt nevezünk majd
könyvtárnak, de egyetlen könyvtárról a követke-
zõ adatokat szeretnénk megtudni: hivatalos
neve(i), fenntartója/tulajdonosa, vezetõi, személy-
zete, állománya, tudományos tevékenységének
közzétett adatai.

Napjaink könyvtári statisztikája is kiegészül-
ne, és a könyvtártörténeti kutatások hosszú évekre
feladatot nyernek. Mintaképpen Voigt Krisztina

vezetésével elkészült az 1936 és 1952 közti idõ-
szak, a Minerva 1936 elõtt régóta megjelent.
György Aladár 1884-ben pillanatfelvételt készí-
tett Magyarország köz- és magánkönyvtárairól,

3 Berecz Ágnes mutatja be a muzeális könyvállományt
õrzõ könyvtárak 2004. októberi találkozója keretében.
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a könyvtártörténet hézagosan ugyan, de lefedi az
1750 és 1867 közti idõszakot. A Mohács utáni
bõ két évszázad az ERUDITIO adatbázisban
(www.eruditio.hu) megismerhetõ, persze kiegé-
szítésre szorul. A Mohács elõtti idõket pedig a
Bibliotheca Hungarica (Csapodi Csaba munká-
ja) kiegészítésével szeretnénk lefedni.

A LECTIO közös katalógus kiépített formá-
jában lehetõvé teszi könyvtárak állományának
rekonstruálását a kéziratos bejegyzések alapján.
Ezért is fontos, hogy szakértõi rendszerként ne
egyszerûen a mai Magyarország könyvanyagát
tartalmazza, hanem az egykor volt, de elpusztult
tételek is kerüljenek bele, ugyanígy a szlovákiai,
a romániai, a kárpátaljai, a vajdasági és a bur-
genlandi, továbbá egyes muraközi és Mura-vi-
déki könyvtárak régi könyveit és kéziratait is
számba vegye. Ez utóbbi érdeke a Trianon utáni
utódállamok kutatóinak és könyvtárosainak is. Elõ-
zetes tárgyalásainkon nagyon pozitívan reagáltak a
terv közös megvalósításának gondolatára.

Rengeteg kérdés vetõdik fel már most, a ter-
vezés és a 0.0 verzió elindításának idején is. Az
egyik legfontosabb ezek közül a besorolási ne-
vek (helynevek, intézmények és személynevek)
kérdése. A Nemzeti Digitális Adattár és a Clavis

typographorum regionis Carpaticae programok
megvalósításának ezt a részét az OSZK koordi-
nálásával végzik, így a szerzõk, a kiadók neve-
ivel, illetve a Kárpát-medence helyneveivel nem
lesz baj. Ugyanígy gondot kell majd viselni a
tulajdonosok névanyagának karbantartására is.
Sürgõs és fontos munka ezeknek a besorolási
adatokat tartalmazó fájloknak az elkészítése, hi-
szen a CERL is tõlünk várja a Kárpát-medence
névanyagát.

Monok István

Tízéves az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése

(Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének története)

1. Az egyházi könyvtárakról
általában

Az egyházi könyvtár az uralkodói, fõúri könyv-
tár mellett a legõsibb könyvtártípus, hiszen kincs-
nek, valóságos vagyonnak számító könyvgyûjte-
ménye vagy valamely uralkodónak, fõúrnak volt,
vagy valamely vallási közösségnek, felekezet-
nek, egyháznak. A késõbbi közkönyvtárak is
ebbõl a két alap könyvtártípusból alakultak ki.

Egyházi könyvtárak mindazok a könyvtárak,
amelyeknek fenntartója valamely egyház, fele-
kezet, vallási közösség. Az elnevezés egy-egy
felekezeten belül is meglehetõsen sokféle könyv-
tártípust takar, és bizonyos értelemben tükrözi
az adott egyház felépítését és nagyságát. Más a
katolikusok esetében egy fõegyházmegyei, egy-
házmegyei, szerzetesi, ezen belül egy a kommu-
nista diktatúra alatt is mûködött mûemlék könyv-
tár vagy csak a rendszerváltás után újjáéledõ
szerzetesi, egyházmegyei könyvtár; a protestán-
sok esetében más egy országos jelentõségû egy-
házkerületi gyûjtemény vagy egyetlen országos
(„szak”)könyvtár és egy kis gyülekezeti könyv-
tár. Külön kategóriát képeznek az egyházi kö-
zépiskolai és felsõoktatási könyvtárak, ezen be-
lül más egy „belsõ használatra” mindig is mûkö-
dött teológiai, szemináriumi könyvtár és más egy
a rendszerváltás után indult felekezeti fõiskola
könyvtára.


