
A Magyarországon bevezetett „nagy” kategóriájú könyvtári
rendszerek megszámolásához csak egy kézre van szükség.
Ebbôl a szemszögbôl nézve nem kis dolog, hogy a Horizon
rendszer bekerült ebbe a körbe három jelentôs egyetem szol-
gálatában (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Semmelweis
Egyetem, Miskolci Egyetem). A hasznos hagyományokhoz való
ragaszkodás és az új kihívásokra adott megfelelô válaszok ered-
ményeképpen a termék a folyamatosnak mondható tulaj-
donosváltások ellenére is töretlenül a piacvezetô alkalmazások
közé tartozik a könyvtári rendszerek nemzetközi színterén. 
Az amerikai Horizon (eredetileg Marquis) kialakulásakor az
amerikai könyvtárgépesítés több évtizedes tapasztalataiból
meríthetett. Mivel a legnagyobb vásárlókörét az egyetemi szféra
jelentette, a rendszer az általános könyvtári funkciók betöltésén
túl különösen alkalmas az egyetemi könyvtári hálózatok
igényeinek kielégítésére.
Az új rendszert a könyvtári folyamatok kiszolgálásában egy-
szerre jellemzi a jó áttekinthetôség és az odafigyelés a legfi-
nomabb részletekre is. A magas szintû funkcionalitáshoz és 
a felhasználóbarát környezet kialakításához az akkor még a
Windowshoz viszonyítva is elterjedt és a Windows 3.1 ver-
ziójánál jóval korszerûbb OS/2-es operációs rendszert válasz-
tották. (A szerver AIX operációs rendszeren fut, az adat-
báziskezelô-program hátterét a Sybase biztosítja, a PC-k OS/2
operációs rendszere pedig magában foglal egy külön DOS és
egy Win 3.1-es operációs rendszer felületet is.)

Az elsô nagy kihívás, amivel a programfejlesztôk szembesültek,
a Windows-alkalmazások mindent elsöprô terjedése volt. 
A kihívásra három lépésben válaszoltak:
1. A kezelôfelület átalakítása a Windows alkalmazásokban elter-
jedt kvázi szabvány szerint (például az F3 billentyû helyett az

ablakok bezárásának átállítása Alt-F4 billentyûkombinációra).
2. A könyvtárak Windows operációs rendszerre átállásának
megkönnyítésére egy olyan verzió kialakítása, amely OS/2 és
Windows NT operációs rendszeren is fut - a három magyar
egyetem jelenleg ezt használja.
3. Csak Windows operációs rendszeren futó változat.
A jelentôs verzióváltások ellenére a grafikus kezelôfelület alap-
tulajdonságai nem változtak: egyszerûen felépített (nem túlzsú-
folt), olvasható méretû betûkkel kialakított képernyôk jellemzik.
Az általunk használt verzió (Horizon 5.0.2) a „Drag and drop”
(Fogd és vidd) technikát még nem használja, de az egyszerû
felület és a jól átgondolt funkcionalitás következtében a felada-
tok gyorsan elvégezhetôk, a bonyolultabb kereséseket leszámít-
va nem kell az adatok megjelenítésére várni. 
A funkciók és kezelôfelület összhangjára több példa is hozható
a katalogizálás bemutatásával:
– Adatrögzítéskor feleslegesen nem kell másik ablakba menni
egy adatért, például a kiadót nem a szótárból kell megkeresni,
hanem csak egyszerûen begépeljük – a kiadók karbantartása
(mettôl-meddig, milyen néven, leányvállalatokkal, stb.) amúgy is
meghaladja egy könyvtári rendszer határait.
– A címfelvétel MARC (Machine Readable Cataloging) ûrlapon
történik, ami elsô látásra ijesztô számokból (mezôk) és betûk-
bôl (almezôk) álló halmaz, de a címleírás kis helyen elfér, gyor-
san áttekinthetô, és egy-egy mezôbe lépve az ablak alján 
a mezô leírása is megjelenik, így egy gyakorlott feldolgozó 
nagyon gyorsan tud elkészíteni egy rekordot.
– A kódokat sem kell feltétlenül ablakból kiválasztani, a beírás
megkezdésekor a program felajánlja a már felismert kódot.
– A könnyû áttekintést segíti az ûrlap színeinek megválasztása:
a háttér, a betûk, a mezôk és almezôk, a szerkesztett és a
kiválasztott szöveg más-más színûre állítható be.
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A MARC-nál érdemes még egy pillanatra megállni. A rendszer
fontos tulajdonsága az elterjedt szabványok alkalmazása is: a
MARC adatcsere formátum a bibliográfiai rekordok átvételét
és átadását biztosítja, az egymástól almezôkbe elkülönült ada-
tokat az SQL szabvány alapján az alkalmazásba épített szem-
pontoktól eltérô igények szerint is lekérdezhetjük, a távoli adat-
bázisok elérését pedig a Z39.50 protokoll segíti.
Tovább folytatva a felhasználóbarát felület és a könyvtári
hagyományokban gyökerezô példák kiragadását, álljon itt a 
PC-k kliens keresôprogramjából is néhány példa. 
Mint ahogy a manuális katalógusokban való eligazodást
megkönnyítette a tárgyszójegyzék vagy az ETO-index fel-
lapozása, a Horizon is biztosítja kereséskor az indexekbe való
bepillantást (természetesen ebben az esetben a megtalált kife-
jezésbôl egybôl elindítható a keresés is). Kiemelkedô kényelmi
szolgáltatás a találati listák testreszabási lehetôsége (mely
mezôk, milyen hosszan és milyen sorrendben jelenjenek meg).
A keresés területén is új kihívás jelent meg: a jelenlegi inter-
netes könyvtári katalógus verziónk a helyi PC-n való keresés
kényelmét megcélzó megoldásokat tartalmaz (a találatok ren-
dezése és szûrése). 

A legújabb fejlesztés már az internetes-keresôk által elter-
jedt gyorskeresés - részletes keresés párost is átveszi a 
korábbi kulcsszavas keresés - böngészés mellett. Ezt egyelôre
csak külföldi példán tudjuk bemutatni az oldal alján látható
ábrán.

Az eddigiekben a könyvtári rendszer katalógusfunkciójáról esett
szó, azaz a könyvtári dokumentumok gépi katalogizálásáról és
a katalógusban való keresésrôl. A továbbiakban azt vizsgálom,
hogyan támogatja a Horizon a fizikai könyvtári folyamatokat: 
a dokumentumok gyarapítását (köztük külön a folyóiratokét)
és kölcsönzését.
A használhatóság, illetve a helyi hagyományok megôrzése
szempontjából kulcskérdés a rendszer rugalmassága. A kód
begépelése vagy beemelése ennek az apróságokban megmu-
tatkozó jele, de a gyarapítás és a folyóirat-kezelés gépesí-
tésében a rugalmasság funkcionális szinten is megjelenik.
A gyarapító modulban a rendelési igény (dezideráta) felvé-
telétôl a rendelésen át a könyvelésig (beleértve a költség-
keretek kezelését és nyomon követését) a folyamat egésze
gépesíthetô. Az integrált vállalati rendszerekre jellemzô kény-
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szeradminisztráció szerencsére itt nincs meg, ott kell csak
megkezdeni az adminisztrációt, ahol a folyamat elkezdôdött.
Ilyen lehet például egy ajándékkönyv átvétele, ahol rendelési
igény és rendelés nem történt. 

A rendelések megjelenítésének kezelése teljesen a könyvtár
politikája szerint alakulhat: lehetôség van arra, hogy egybôl egy
katalógusrekordot készítsünk az egyes rendelési tételekbôl,
ekkor:
1. A tételt már rendelés közben is láthatja az olvasóközönség.
2. A tétel láthatóságát egy opcióval letilthatjuk, de elkészíthetjük
magában a gyarapítási modulban is a rendelési (és a deziderá-
ta) listát.
3. A tétel megérkeztetéséig nem kerül be a katalógusba, de
érkeztetéskor lehetôség van a lista soraiból bibliográfiai és
példányrekordok generálására.
A nem periodikusan érkezô dokumentumokkal szemben a
folyóirat-gyarapítás kérdésköre annyira bonyolult, hogy itt
mutatkozik meg igazán a rendszer aprólékos, gondos, könyvtári
területen szerzett nagy gyakorlaton alapuló kidolgozása.
Már annak a megállapítása sem egyszerû, hogy mi a folyóirat
(periodika), illetve egy folyóiratként megjelent kiadványnak 
lesz-e egyáltalán valaha is folytatása. A Horizon lehetôvé teszi:
1. Hogy a folyóiratok teljes feldolgozása a folyóirat-füzetek
állományadataival együtt a bibliográfiai rekordban megtörtén-
jen.
2. Olyan rekordok létrehozását, amelyek a beállított periodi-
citási minta alapján automatikusan generálják a folyóirat-füzetek
adatait.
3. A „rendszeres kivételek” kezelését (pl. olyan havi lapnál, ahol
a 6-7. szám minden évben összevont).
4. Az automatizmust megkerülô rendkívüli érkeztetés beál-
lítását.
5. A kölcsönzött folyóirathoz kölcsönzô példányok generálását.
A folyóirat-füzet adatainak generálása nemcsak az érkeztetés
meggyorsítását szolgálja, hanem az automatikus reklamációk
elkészítését is. Ebben az esetben választhatunk:
1. Csak a hiányt reklamáljuk.
2. A hiányt és a késést is reklamáljuk (megadott számú és idô-
közönkénti reklamáció).
3. Nem reklamálunk.
A folyóiratoknál az érkeztetés mellett másik nagy probléma a
füzetek számozása. (Némi túlzással erre is igaz az az állítás,
hogy a szabályok erôsítik a kivételeket.)
A Horizon itt is igyekezett a sokoldalú hagyományok gépre
vitelét megoldani:
A számozás
- elôre gyártott sablonok alapján is történhet
- típusa megválasztható (arab, római, stb.)
- gyakorlatilag korlátlan szintû lehet
- sorrendje megfordítható (például nem Vol 1, hanem 1. Évf.)
- évfolyama (kötet) többször ismétlôdhet egy éven belül 

- évfolyama (kötet) átmehet a következô évbe is
- a szezonális számozásnál (Ôsz, Tél, stb.) megadható, hogy 
a hónap neve a déli féltekén érvényes értéknek megfelelôen
jelenjen meg.
Míg a gyarapítás (beleértve a folyóiratokat is) kulcsköve-
telménye a rendszerrel szemben a rugalmasság, addig a köl-
csönzés megvalósításában a szabályozottság lép az elôtérbe. 
A kölcsönzési modul akkor jó, ha a könyvtárosnak nincs más
dolga, csak az, hogy leolvassa a vonalkódot az olvasójegyrôl és
a könyvbôl, és megnézze, üzen-e valamit a rendszer. Az egyes
könyvtárosokhoz más-más üzenetkezelési szint van hozzáren-
delve, például a tartozásokat a gépben adott beállítás esetén
csak az arra jogosult engedheti el.
A kölcsönzést az üzenetek hátterében álló beépített kölcsön-
zési szabályzat kontrollálja.
Ebben a modulban a leglátványosabb az egyetemi szférában
megszerzett tapasztalatok kiváló hasznosítása. Az olvasói
kategóriákhoz és dokumentumtípusokhoz rendelt kölcsönzési
jogok mátrixa még egy dimenzióval - a hálózati könyvtárakhoz
rendeléssel - is kiegészítve gond nélkül látja el egyszerre több
könyvtár kölcsönzését más-más szabályok alapján.
Természetesen a kölcsönzési rendszer is biztosítja, hogy az
egyes könyvtárak hagyományaiknak megfelelôen rugalmasan
választhassák meg a rendszer használatát, például ha egy
könyvtár nem akar teljesen elrugaszkodni kölcsönzésében az
anyagi világtól, a kölcsönzésekrôl bizonylatot is nyomtathat, 
a felszólításokat e-mailben vagy kinyomtatva is elküldheti.
A Horizon moduljain - katalogizálás, keresés, gyarapítás, folyói-
rat-gyarapítás, kölcsönzés - keresztül nem a modulok bemu-
tatására, hanem a rendszer használhatóságának szempontjából
a minta értékû jellemzôk bemutatására törekedtem. Az egyes
modulok az ismertetetteknél jóval több funkcióval rendel-
keznek, és a kiemelt jellemzôk más moduloknál is elôfordulnak.
(Például a gyarapítás modul is mutat fel a hálózati-könyvtári
mûködésre jellemzô általános tulajdonságot és apró finomsá-
gokat: túl azon, hogy a rendelési tételeket a hálózati könyv-
tárakhoz rendeljük, még a felmerülô költségeknek a hálózat
könyvtárai közötti megosztását is megadhatjuk.)

Összefoglalva elmondható, hogy a Horizon barátságos, gyors
munkát biztosító gépi környezetet nyújt (nemcsak az erre pél-
daként felhozott katalogizáló felületen), szabványos, de rugal-
mas megoldásai nem megnehezítik, hanem valóban szolgálják 
a könyvtárakra háruló hagyományos és új feladatok minôségi
ellátását.

Áts József
rendszeradminisztrátor

Semmelweis Egyetem
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A budapesti Egyetemi Könyvtár, az ELTE központi könyvtára több
száz éves múltjának köszönhetôen sajátos szerepet tölt be a nagy-
könyvtárak között: gyakorlati és muzeális feladatai majdnem egyen-
értékûek, egymással szoros összefüggésben alakultak ki, pontosabban:
az utóbbi az elôbbibôl nôtt ki, évszázadok elteltével.
A könyvtár már kezdettôl fogva, 1561-re tehetô létrejötte óta, gyakor-
lati feladatokat látott el: mindig az oktatás szolgálatában állt. Legrégibb
korszakában a középszintû képzést szolgálta a nagyszombati, znióváral-
jai és vágsellyei kollégiumok könyvtáraként, majd az egyetem alapításá-
nak évétôl, 1635-tôl kezdve mind a mai napig az egyetemi oktatáshoz
kapcsolódott tevékenysége. Elsôdleges funkciója manapság is ennek
szolgálata, ezenkívül tekinthetô még közkönyvtárnak, tudományos
szakkönyvtárnak (a középkori történelem, a filozófia, pszichológia és
teológia vonatkozásában), és muzeális könyvtárnak is, nemcsak külön-
gyûjteményei, de a magyar történelemmel, kultúrtörténettel szoros
összefüggésben kialakult teljes régi (17-18. századi) állománya révén.
Könyvtárunk – egyéb különgyûjteményei mellett – az ország egyik leg-
jelentôsebb antikva-gyûjteményével rendelkezik. Legrégibb kiadású,
15-16. századi könyvei kezdetben természetesen nem képeztek
különgyûjteményeket. Ezek kialakítására csak több száz évvel késôbb,
a múlt század utolsó negyedében került sor, pontosan 1876-tól
kezdôdôen, a régi anyag teljes rekatalogizálása kapcsán. Ekkorra már 
a könyvtár régen volt hétköznapjai történelemmé váltak, e régi idôk-
ben tankönyvként használt könyvanyaga pedig muzeális értékké.
Elôször az ôsnyomtatványtárat hozták létre 1881-ben, majd az RMK-
gyûjteményt. A 16. századi külföldi kiadású könyveket, az ún. antikvákat
– a könyvtár saját terminológiája szerint: vetustissimákat – csak az
1950-es években választották külön, illetve akkor még csak a század
elsô felének kiadványait, az 1501-1550 között megjelent könyveket. 
A 16. század második felében, az 1551-1600 között kiadott mûvek
kiválogatása csak nemrég, 2001-ben történt meg, a 17. századi könyv-
anyag kiemelése és különgyûjteménnyé alakítása pedig most van folya-
matban, 2002 áprilisától kezdôdôen.
Az Egyetemi Könyvtárban egészen a legutóbbi évtized kezdetéig nem-
csak együtt raktározták a régi anyag jelentôs részét a modern anyag-
gal, de ennek természetes következményeként – eltérôen más nagy
könyvtárak gyakorlatától – együtt is dolgozták fel, egységes címleírási
szabályok alapján. 
Az 1960-as években Domanovszky Ákosnak, a könyvtár feldolgozó
osztálya akkori vezetôjének angolszász mintát követô igényes, mod-
ern címleírási szabályzata alapján ismét megkezdték a teljes régi könyv-
anyag rekatalogizálását, ez a munka azonban az 1980-as években
megfelelô létszámú munkaerô híjában elakadt.
A régi és az újabb könyvek feldolgozása csak 1990-tôl vált külön, azt
követôen, hogy a könyvtár áttért a számítógépes katalogizálásra, egye-
lôre csak a modern anyagra vonatkozóan. 
A régi könyvek számítógépes regisztrálását a könyvtár ez ideig 
még nem tudta megoldani, több okból. Ezek közül elsôsorban a kapa-
citás-hiányt kell említenünk: 1990-1997 között csak egy munkatárs
dolgozott ebben a munkakörben, jelenleg kettô. Nem rendelke-
zik a könyvtár kellô számú és minôségû számítógéppel sem. A má-
sik ok szakmai jellegû: még mindig nincs általánosan elfogadott, 

érvényes nemzetközi szabvány a régi könyvek gépi katalogizálásáról.
A régi könyvek rendszeres, szakszerû feldolgozása 1990 novemberétôl
kezdve mostanáig két vonalon futott: egyrészt folytatta a Doma-
novszky-féle címleírási és katalógus-szerkesztési elvek alapján létreho-
zott hagyományos nagy katalógus építését a csak bibliográfiai adatokat
regisztráló katalogizálással. Másrészt az OSzK szakmai felügyelete alatt,
pontosabban Borsa Gedeon személyes irányításával bekapcsolódott
az országos ún. „antikva-program”-ba, amelynek feladata az ország
valamennyi könyvtárában fellelhetô, teljes 16. századi könyvanyag bib-
liográfiai feltárása volt, egyszerûsített címleírási szabályok alapján,
kiegészítve részletes példány-leírásokkal, végsô célja pedig egy közpon-
ti országos antikva-katalógus kiépítése. A program idôközben meg-
szûnt, de a munka tovább folytatódott, egyelôre hagyományos
eszközökkel, a könyvtár vezetôsége pozitív döntésének és Borsa
Gedeon áldozatkész szakma-szeretetének köszönhetôen, aki e munka
szakmai irányítását továbbra is vállalta. 
A könyvtárunkban 2001 januárja óta folyó állomány-revízió átmeneti-
leg ugyan megakasztotta a rendszeres antikva-feldolgozást, de 2001
szeptemberétôl tovább folytatódott, sôt új feladattal bôvült. A Régi
Nyomtatványok Osztálya (RNYO) már 2000 márciusában különvált 
a Kézirat- és Ritkaságtártól, Farkas Gábor vezetésével, aki a régi
könyvek számítógépes feldolgozásának elôkészítését kapta feladatul. 
E munka, amelynek távlati célja teljes antikva-állományunk adatainak
Internetre vitele, 2002 februárjában már elkezdôdött, de nagyobb
arányú megvalósítását most is gátolják a fentebb említett hiányossá-
gok. A kapacitás-hiány orvoslása – létszámbôvítés, új komputerek
mielôbbi beszerzése – a könyvtári vezetés feladata lenne, ha szert
tehetne az ehhez szükséges anyagi fedezetre. A szakmai elôfeltétel
megteremtése, azaz a számítógépes antikva-feldolgozás szabványának
a kidolgozása már országos, sôt nemzetközi feladat, amelybe a Széché-
nyi Könyvtár vezetésével a mi könyvtárunk is szívesen bekapcsolódna.
Hogy érthetôbbé váljon e nem egészen tôlünk függô feltételek meg-
valósításának a fontossága, amelyek lehetôvé tennék antikva-anya-
gunknak értékéhez méltó feltárását, röviden ismertetném ezt az
anyagot, felhívnám a figyelmet néhány jellegzetességére, érdekes-
ségére, amelyek megvilágíthatják magyar, sôt egyetemes kultúrtör-
téneti jelentôségét is.
Az Egyetemi Könyvtár kb. nyolcezer kötetnyi antikva-állománya ere-
detét vizsgálva szembetûnô viszonylag egységes provenienciája: 
a nagyszombati-turóci-vágsellyei törzsanyag 16. századi részébôl, 
a szerzetes-rendek 1773. évi feloszlatásakor létrejött ún. abolíciós
anyagból, az OSzK átengedett példányaiból, valamint vásárlás útján
beszerzett könyvekbôl alakult ki. Törzsanyaga a Jezsuita Rend irányítása
alatt álló 16/17. századi magyarországi közép- és felsôfokú képzés
történetével szoros összefüggésben jött létre. A könyvtár késôbbi
szerzeményezése is mindig az egyetemi oktatás igényeit szolgálta.
Ugyanez a helyzet az abolíciós anyag jelentôs részével is, a tanító 
rendek, fôleg a többi jezsuita kollégium könyveivel. Ezt elsôsorban
tematikai megoszlásuk tükrözi, így ennek elemzése értékes adatokkal
szolgál a magyar mûvelôdéstörténet, ezen belül leginkább a pedagó-
gia- és oktatástörténet kutatói számára.
Elsô helyen állnak természetesen a vallási, hittudományi kiadványok: 
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a latin nyelvû Biblia (Vulgáta) számos kommentált kiadása, az egy-
házatyák és a tudós középkori teológusok  (Szent Ágoston, Aquinoi
Szent Tamás, stb.) mûvei, a szentek legendái (pl. Jacobus de Voragine
Legenda aurea c. gyûjteményének több kiadása), a szertartáskönyvek
(breviáriumok, misekönyvek), a szerzetes-rendek szabályzatai (Statu-
ta), rendtörténetek, zsinatok aktái és az egyháztörténeti mûvek.
Gazdag gyûjteménye van a könyvtárnak a reformáció-ellenreformáció
irodalmából is. Hasonlóan bôséges anyagunk van a klasszikus görög-
latin auktorok (Aristotelés, Homéros, Cicero, Vergilius, stb.) mûveinek
igényes, gazdagon kommentált 16. századi kiadásaiból. Sôt a latin nyel-
ven író humanista szerzôk, Erasmus, Aldus Manutius, Marsiglio Ficino,
stb. szépirodalmi és egyéb munkái is szép számban szerepelnek antik-
va-anyagunkban. 
A hittudományi mûvek mellett egyéb tudományos kiadványok is 
vannak régi könyvállományunkban. Pl. bôséges kollekciója van
könyvtárunknak 16. századi jogszabály-gyûjteményekbôl (Corpus iuris-
kiadások), valamint a jogtudományi kiadványokból is (Portius, Azo,
Gratianus, stb.) is.
A természettudományos, fôleg geográfiai, asztronómiai és matema-
tikai mûvek (Klaudios Ptolemaios, Johannes de Sacrobosco, stb.),
valamint az alkalmazott tudományokkal foglalkozó, elsôsorban orvos-
tudományi és gyógyszerészeti kiadványok (Johannes Mesue, Guido de
Cauliaco, stb.) viszonylag nagy száma a világi mûvelôdés fokozatos
elôretörését tükrözi.
Antikva-állományunk számos darabja nem tudományos vagy esztétikai
szempontból, hanem tartalmának korabeli aktualitása miatt érdekes
számunkra. Fôleg nagymennyiségû aprónyomtatvány-anyagunkban
találhatók ilyen jellegû kiadványok: politikai röpiratok, reformációs-
ellenreformációs vitairatok, törökellenes propaganda-anyag (az ún.
„turcikák”), és számos egyéb, korabeli eseményekre reflektáló, újság-
híreket is tartalmazó, de szabályos periodikának nem tekinthetô
aprónyomtatvány, gyakran Neue Zeitung címmel.
Itt említendôk meg alkalmi kiadványaink is: a temetési beszédek,
esküvôi gratuláló vers-gyûjtemények, doktori vita-tézisek, stb., ame-
lyek sokat árulnak el a korabeli társadalmi szokásokról, viszonyulá-
sokról, az akkori tudományos élet gyakorlatáról, ezért ezek regiszt-
rálását sem szabad elhanyagolnunk.
Tartalmi szempontból értékes vagy érdekes antikváink mellett vannak
bibliofil értékeik miatt is figyelemre méltó 16. századi kiadványaink, pl.
a több neves mûvész metszeteivel díszített, I. Miksa császár tiszteletére
1517-ben kiadott Theuerdandk.
Antikva-állományunk értéke azonban nemcsak tartalmi vonatkozá-
saiban és könyvészeti, bibliofil jellegzetességeiben rejlik. A példányok
jellemzôinek: a régi kézírásos bejegyzéseknek (possessor-bejegy-
zéseknek, margináliáknak, hosszabb kézírásos toldalékoknak), valamint
az egykorú díszes kötéseknek tanulmányozása is gazdag, eddig még
csak igen szerény mértékben kiaknázott területet jelent a tudományos
kutatás számára.
A possessor-bejegyzések közül elsô helyen a nagyszombati, turóci és
vágsellyei kollégiumok birtoklására vonatkozókat kell megemlítenünk,
ugyanis ezek összegyûjtése (a fennmaradt kézírásos katalógus segít-
ségével) lehetôvé tette - legalábbis részben - könyvtárunk ôsál-

lományának rekonstruálását, az ún. antikvissima-gyûjtemény létre-
hozását, bár ennek 15. századi darabjai az ôsnyomtatványtárban van-
nak elhelyezve, a 16. századiak pedig részben a vetustissima-raktár-
ban, részben az RMK-gyûjteményben. (Ezzel a témával Farkas Gábor
Farkas kollégánk foglalkozik behatóan. Ld. Farkas Gábor Farkas:
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. 2. Nagyszombat 1632-1690.
Szeged, 1997.)
Hasonlóképpen lehetséges lenne a soproni, máriavölgyi, lepoglavai és
a többi szerzetesrend könyvtáraiból származó könyvanyagunk ma is
meglévô darabjainak összegyûjtése a könyvekben található bejegy-
zések és az abolíciós listák segítségével.
Egy-egy kötet provenienciájának nyomonkövetése, possessor-bejegy-
zéseinek, margináliáinak és hosszabb kéziratos toldalékainak elemzése
kapcsán maga a történelem elevenedik meg elôttünk, sok esetben a
hétköznapi kis emberek történelme. Possessor-bejegyzéseinkben
azonban több ismert, a történetírás által jegyzett név is elôfordul. Pl.
az abolíció alkalmával a Pozsonyi Jezsuita Kollégiumból hozzánk került
számos könyv közül jó néhány Mossóczi Zakariás nyitrai püspök és
rokona, Kecskés János bejegyzését ôrzi. E bejegyzésekbôl kiderül, hogy
Mossóczi könyvtára Kecskés Jánosra maradt, aki azt a Pozsonyi Jezsuita
Kollégiumnak ajándékozta. Némelyik Mossóczi-bejegyzés a flamand
származású, Magyarországon élô ismert humanistát, Nicasius Ellebo-
diust is említi, mint tulajdonost, akinek Mossóczi ajándékozta a
könyvet. (Pajkossy Györgyné Ellebodius és baráti körének könyvei az
Egyetemi Könyvtárban címû cikke (MKSzle 90.évf. 1983/3.sz. pp.225-
242.) szerint e könyvek Ellebodius halála után visszakerültek Mossóczi
könyvtárába.) Vannak közöttük a görög-latin klasszikus mûvek mellett
természettudományos kiadványok is, kiemelendô közülük Copernicus
De revolutionibus orbium coelestium c. mûvének 1543. évi nürnbergi
editio princeps-e. (Ezt Pajkossyné nem említi.)
Mindezek az adatok, valamint más humanista olvasókörök könyveiben
elôforduló bejegyzések azt bizonyítják, hogy Magyarországon már a
16. században is volt olvasási kultúra, sôt bizonyos elit értelmiségi-
arisztokrata körökben az olvasás szervezett, programszerû tevé-
kenység volt, és ezek néha figyelemmel kísérték a legmodernebb
tudományos eredményeket is.
Néhány nevesebb possessor még: Clemens Flavius de Lehota, eszter-
gomi kanonok, aki Ritoókné Szalay Ágnes Bakócz Tamás breviáriumá-
nak kéziratos versei c. cikke (ITK 79.évf. 1975. p.543.) szerint Bakócz
Tamás környezetében is megfordult; Magnus Hundt, a lipcsei gymna-
sium magistere (Vet.08/34); Jan Dantyszek lengyel humanista
(Vet.37/41c=Ant.Tyrn. 1632/70: Alfraganus: Rudimenta astro-
nomica); Háporthoni Forró Pál (az elôbb említett könyv következô
tulajdonosa) - e két utóbbi possessorral kapcsolatban ld. Farkas Gábor
Farkas Egy lengyel humanista könyve c. cikkét (MKSzle 1994/4.sz. pp.);
Nádasdy Ferenc gróf – több olyan könyvben is olvashatjuk bejegy-
zését, amely késôbb a lorettoi szervita kolostor tulajdonába került (pl.
Vet.88/2). De sorolhatnánk vég nélkül a neveket, hivatkozhatnánk
érdekesnél érdekesebb adatokat tartalmazó bejegyzésekre, már az
eddig feldolgozott anyag alapján is. Ezeknek további feltárása, össze-
sítése, elemzése a könyvtári feldolgozó munka és a tudományos
kutatás jövôbeli feladatai közé tartozik.
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A szövegközi margináliák, interlineáris bejegyzések, valamint az
elôzékeken található rövidebb jegyzetek is sok érdekes probléma
tanulmányozását teszik lehetôvé. Különösen értékesek a mû tartal-
mához fûzôdô reflektív bejegyzések, amelyek a korabeli gondolkodás
és vitastílus érdekes dokumentumai. Pl. A Vet.12/26b jelzetû Jacobus
de Voragine c. mû  margináliái elárulják, hogy szerzôjük szkeptikus 
a legendák tartalmával kapcsolatban. „Hiszem nagy hazugság ez”,
„Szép tréfabeszéd” - ilyen jellegû megjegyzéseket fûz hozzájuk. 
Ehhez a típushoz sorolhatók a hitvitázó jellegû margináliák is. Pl. 
A Concordantiae maiores Bibliae c. kiadvány (Vet. 06/28) végén
Lutherra utaló, szintén magyar nyelvû bíráló megjegyzést olvashatunk,
a kor szellemének megfelelôen kissé vaskos stílusban fogalmazva. 
A magyar nyelvû bejegyzések egyébként nem egy esetben nyelvem-
léknek tekinthetôk, régi nyelvünk idiomatikus fordulatait ôrzik.
Az elôzékeken, vagy a könyv végébe kötött leveleken található hosz-
szabb jegyzetek, feljegyzések vagy összefüggô kéziratok szintén
érdekes kutatási objektumok lehetnek. Ezek sokszor a mû tartalmához
kapcsolódnak, lazán, vagy szorosabban. Néha csak témájuk rokon vele,
ilyenek pl.: Clemens Flavius (possessor) Viri venerabiles, sacerdotes
Dei kezdetû írása a Vet. 02/8b jelzetû Petrus Lombardus-példányunk
elôzékein, amelyet feltehetôen a De dignitate sacerdotum c., Szent
Ágostonnak tulajdonított mû valamelyik kiadásából másolt ki. (Ld.
Ritoókné Szalay Ágnes fentebb idézett cikkét.) Vannak azonban a mû
tartalmával szervesen összefüggô, azt kiegészítô kézírásos toldalékok
is, pl. Odo Magdunensis Herbarum vires c. mûvében (Vet.s.a./1) egy
három levélnyi kézirat: Index Herbarum, a mûben szereplô növény-
nevekrôl. A mû tartalmától teljesen független kézírásos toldalékok
sem ritkák 16. századi könyveinkben, amelyeket írójuk valószínûleg
csak papír szûkében jegyzett éppen a könyvbe. Leggyakoribbak a tulaj-
donos háztartásával, házi gazdaságával, családi életével kapcsolatos
adatok feljegyzése. Ezek különösen érdekesek lehetnek egy-egy ismert
nevû tulajdonos esetében. Pl. egy kéttagú kolligátum-kötetben, amely
Guillermus Parisiensis Postilla, valamint Jacobus de Voragine Legenda
aurea c. mûvét tartalmazza (Vet.07/48, 09/31), Wárday Tamás kirá-
lyi személynök családjának eseményeirôl, gyermekei születésérôl szóló
feljegyzéseket olvashatunk.
A könyv tartalmához nem kapcsolódó hosszabb kézírásos toldalékok
sok esetben a könyvtôl függetlenül, kéziratként is értéket jelentenek
olyannyira, hogy néhány ilyen kiadvány a kézirattárba került elhe-
lyezésre, kézirat-jelzettel. Pl. Szent Ágoston Contra Pelagianos c.
mûvéhez (Vet.29/77) van kötve , több rövid kézirattal együtt egy
szerzôt és címet feltûntetô 3 levélnyi önálló traktátus: Az mirigh halal-
rol valo rövid kerestieni ertelem, melliet irt Banfi Huniadi Benedek.
Ugyanebben a kötetben, amely egyébként 7 tagú kolligátum-kötet,
több kézirat is található, így a kézirattárban van elhelyezve, Ms D 90

jelzettel.
Remélhetôleg e néhány példa elegendô annak megvilágítására, hogy 
a kézírásos többletek valamennyi fajtájának (possessor-bejegyzések-
nek, margináliáknak, hosszabb kéziratoknak) tanulmányozása emberi
közelségbe hozza a régi könyvek régen élt olvasóit, olvasásuk, megfej-
tésük esetén úgy érezzük, mintha személyesen is közünk lenne e régi
emberekhez.

Antikva-példányaink muzeális értékét az érdekes kéziratos többletek
mellett nagymértékben emelheti az is, ha egykorú, vagy legalábbis 16.
századi díszes bôrkötésük van, különösen akkor, ha ezek viszonylag
épen megmaradtak. E példányok a korabeli gótikus és reneszánsz
stílusú könyvkötészet illusztris darabjai, némelyik bizonyíthatóan
valamelyik neves mester mûhelyébôl került ki. Ez kideríthetô a díszí-
tésükhöz használt bélyegzôkön, görgetôkön, lemezeken gyakran meg-
található monogramok, évszámok értelmezése révén. Ilyenek pl. a
Koberger-kötések. Nagy segítségünkre vannak ezek meghatározásában
Rozsondai Marienne tanulmányai: A könyvkötés mûvészete, Bp. 1983.,
Anton Koberger mûködése, Bp. 1978., valamint Konrad Haebler: Rollen-
und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts (Leipzig, 1928-1929.) c.
kétkötetes kézikönyve.
Külön figyelmet érdemelnek a Magyarországon készült díszes kötések,
ezek között is kiemelten a budai reneszánsz kötések, amelyekkel Sz.
Koroknay Éva foglalkozott, és ezzel kapcsolatban az Egyetemi Könyvtár
állományát is vizsgálta. (Ld. Sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz
könyvkötések. Bp., 1973.)
Beszélhetnénk még egyéb példány-jellemzôkrôl is, pld. a kiadványok
kézi illusztrálásáról, amelyre szintén találunk példát antikva-anya-
gunkban, vagy a kötéstáblákban és könyvgerincek alatt rejlô kódex-
töredékekrôl, amelyek egy részét Mezey József és munkatársai már
feldolgozták (ld. Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis
Budapestinensis, Bp. 1983.), de azt hiszem, az eddig elmondottak is
elég meggyôzôen bizonyítják, hogy könyvtárunk páratlanul értékes
antikva-gyûjteményt ôriz, mind tartalmi, mind formai vonatkozásban.
Azonban - a már említett feltárással, feldolgozással kapcsolatos prob-
lémákon kívül - talán még sürgetôbb gondok is vannak ezzel az értékes
állomány-résszel, mégpedig az, hogy több darabja fizikailag eléggé siral-
mas állapotban van: kötésük szakadozott, csonka, lapjaik szétesôk,
fatáblájuk szúrágta, díszes rézkapcsuk töredezett, vagy leválófélben
van, rendbehozataluk pedig igen költséges. Könyvtárunk anyagi ere-
jéhez mérten mindig sokat áldozott erre: rendszeresen restauráltatta
régebben is vetustissima-gyûjteményünk legritkább rászoruló darab-
jait, nemcsak házi mûhelyünkben, hanem amíg módja volt rá, külsô
restaurátorokat is foglalkoztatott. A leválogatott 16. századi állomány
fertôtlenítve, letisztítva került az újonnan kialakított raktárrészbe.
Anyagi lehetôségeink azonban - más kultúrintézményekhez hasonlóan
- igen szûkösek. Úgy gondoljuk, mûvelôdéspolitikánktól joggal elvár-
ható, hogy többek között feladatának tekintse annak elôsegítését is,
hogy az Egyetemi Könyvtár antikva-állománya, ez a páratlan kultúr-
történeti érték ne váljék a fizikai enyészet martalékává. Sôt eszmei
értékéhez méltó fizikai állapotba hozva, nemzeti vagyonunk részeként
tovább szolgálja a hazai mûvelôdést, forrásanyagként segítse elô törté-
nelmünk, mûvelôdéstörténetünk iránt érdeklôdô jövôbeli tudós
nemzedékeink munkáját, a hozzáértô külföldiek elôtt pedig legyen
bizonyító erejû dokumentum arról, hogy ebben az országban már 
a régi évszázadokban is volt mûvelôdés, volt iskola, volt könyvtár, 
és olvasó emberek is voltak. 

Dr. Bene Sándorné

A cikk az Egyetemi Könyvtár 2003-ban kiadásra kerülô évkönyvében megjelenô
tanulmány rövidített változata. A kézirat lezárva: 2002. június 11-én.
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Kedves Olvasók! 

E számunktól kezdve a Horizon Hírlevél „Honlap ajánló” rovata
kibôvülve, nagyobb terjedelemben és némiképpen megváltozott
tartalommal jelentkezik. A könyvtári munka szempontjából
fontosnak vélt weboldalak részletesebb bemutatása mellett külön
figyelmet szentelünk a virtuális segédleteknek és igyekszünk az
olvasók elé tárni olyan, nem szorosan a tudományos vagy szak-
mai érdeklôdéshez tartozó helyeket, amelyek sokrétû, érdekes, 
ötletadó információkat nyújtanak a felhasználóknak. Természe-
tesen továbbra is felhívjuk a figyelmet az új kezdeményezésekre,
s nyomon követjük az internetes tartalmak fejlôdését, de nagyobb
teret szentelünk az átfogóbb, teljességre törekvô gyûjtemények és
portálok bemutatására. A rovatban szereplô valamennyi címhez
megadjuk a teljes elérési útvonalat, a kezelésükhöz szükséges fur-
fangokat, hogy Önök minél elôbb eljussanak a kívánt informá-
cióhoz, idôben megszakíthassák a reklámok és egyéb haszonta-
lanságok letöltôdését. :-)

Illô módon, s hogy mindjárt magyarázatot is adjunk az elôbbi
mondatvégjel használatára, a bevezetôt zárjuk az elektronikus
írásos kommunikáció jelszótárának egyik legkomplettebb vál-
tozatával: a http://www.e-nyelv.hu/onlineszotar.html

weboldalon kattintani kell az “Unofficial Smiley Dictionary” feli-
ratra. Keresni ugyan nem lehet sem a jelekre, sem magára az
ábrázolni kívánt kifejezésre, de viszonylag kezelhetô a ter-
jedelme, hamar átfuthatjuk az egészet. Tapasztalataim szerint 
a legkifinomultabb levelezôk sem használnak 10-15 jelnél töb-
bet, az ismeretlen „mosolygók” azonosítására pedig tökélete-
sen megfelel. Ajánlom figyelmükbe a honlapon lévô többi
szótár megtekintését is, mert nemcsak szakszótárakhoz, hanem
nyelvi szótárakhoz, rövidítésgyûjteményekhez, különféle nyelvi-
nyelvészeti fórumokhoz, szakirodalomhoz is juthatunk errôl 
a pontról.
Egyetemi könyvtárosi gyakorlatunkból valamennyien tudjuk,
hogy egyetemi, fôiskolai tankönyveket szerezni nem könnyû
feladat a mai hallgatók számára. A http://studentnet.hu

honlap azonban segíthet ezen a gondon, – ezen kívül magunk
is használhatjuk az adatbázist a szakirodalom beszerzésénél. 
Aki online szeretne rendelni, az viszonylag könnyen, pontos
útmutató segítségével teheti ezt meg, s a könyvek árából 10%
kedvezményt is kap. Lehet keresni témakörök szerint, vagy
konkrét mûre, s a felvételire készülôk is tájékozódhatnak a vizs-
gákkal kapcsolatos kiadványokról. A portál aktuális tudnivalókat,
híreket és címjegyzéket is közöl a felsôoktatási intézményekrôl.
Idôrôl idôre érdemes felkeresni szakmánk virtuális kiinduló-
pontját, a szegedi egyetem szerverén székelô, s a Magyar
Könyvtáros Egyesület szekciójának égisze alatt épített és 
karbantartott Könyvkaput (http://www.bibl.u-szeged.hu/

mke_eksz/portal/lenn.html), amely a könyvtári munka
területei szerint rendezett adatbázisaival, linkgyûjteményével

folyamatosan tájékoztat minden, a könyvtárszakmát érintô
kérdésrôl. Letölthetô segédletekhez juthatunk, pályázatokat
böngészhetünk – a mai forráshiányos idôkben ez különösen
aktuális –, bekapcsolódhatunk a szakmai levelezôlistákon folyó
kommunikációba, továbbképzési programokból választhatunk.
A webmester és segítôi méltán lehetnek büszkék munkájukra
– szép példáját láthatjuk egy jól szervezett, áttekinthetô, nem
zsúfolt, de mégis komplett, felesleges cicomák nélküli portál-
nak.
A Könyvkapuhoz hasonló, külföldi portálok közül kiemelnék
egy igen színvonalas, magánkezdeményezésre létrejött, LibDex
címû oldalt, melyet kiindulópontként használhatunk a világ
könyvtáraihoz. Közel 18 000 könyvtár adatait, adatbázisait
gyûjtötte össze, s természetesen nem feledkezett meg a szak-
mai adatbázisokról, online elérhetô szakirodalomról, a fontos
nemzetközi vagy nemzeti, de kiemelkedô jelentôségû szer-
vezetekrôl sem. Aki gyors áttekintést akar kapni a könyvtáros
mesterségrôl, vagy éppen a World of Learning nincs kéznél 
a postai címek felkutatására, keresse fel bátran a http://

www.libdex.com oldalt. Az elsô pillantásra szerény külsô ne
tévesszen meg senkit, mert az egyes menüpontok alatt igen
gazdag tartalom rejtôzik. :-)
A miénknél szerencsésebb tájékain a világnak gôzerôvel folyik
a kulturális emlékek - könyvek, iratok, fotók stb. - digitalizálása.
Kétségtelen, hogy az amerikaiak, angolok messze Európa
könyvtárai, múzeumai elôtt járnak - jelenleg is futó projektjeik
száma több száz -, de lassan az öreg földrész intézményei 
is igyekszenek felzárkózni az éllovasokhoz. A legambíció-
zusabbnak a németek tûnnek. Tessék körülnézni a http://

gdz.sub.uni-goettingen.de/en/index.html oldalon -, s 
ha megunjuk a több, mint egymilliónyi nyomtatott oldalt
magában foglaló adatbázisban való keresgélést, kutatást, gyö-
nyörködhetünk a Gutenberg Biblia lapjaiban vagy elmélked-
hetünk a különféle digitalizálási tervek részletein. Közben
eltûnôdhetünk azon, vajon saját könyvtárunk kincsei hogyan és
mikor kerülhetnek a világ virtuális közössége elé?
Végül egy hasznos segédeszközt ajánlanék mindenki figyelmébe,
aki gyakran találja szembe magát a különféle mértékegységek,
mennyiségek átváltásának problémájával. A http://www.ex.

ac.uk/cimt/dictunit/dictunit.htm weboldal segítségével
egyszerûen megoldhatjuk az ilyen típusú feladatainkat, megis-
merkedhetünk a mértékegységek és a mennyiségek kialakulásá-
nak, fejlôdésének rövid történetével, számítási módjaival.
Vigyázat, pénzforgalmi egységek átváltására ez az oldal nem
alkalmas!

Pálfi Éva
palfi@lib.elte.hu
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Tanszéki könyvtárak a rendszerben

Az Egyetemi Könyvtár Informatikai fôosztálya májusban tan-
folyamot tartott az újonnan bekapcsolódó tanszéki könyv-
tárosok részére. A tanfolyamon részt vett az Indoeurópai
Tanszék, a Magyar Nyelvészeti Könyvtár és a TTK Kari Könyvtár
egy-egy munkatársa, könyvtáros kollégája.

Kölcsönzés a Központi Olvasóteremben

A BTK Központi Olvasóterme áprilisban használatba vette a
Horizon kölcsönzô modulját. Az olvasók adatait már korábban
rögzítették a rendszerben. A hónap elsô felében a könyvtá-
rosok rövid tanfolyamon elsajátították a kölcsönzô modul
használatát, majd megkezdték a gépi kölcsönzést.

Nyitva tartás

Július 22 és augusztus 23 között a könyvtár zárva tart. Ez idô
alatt a könyvtárközi kérések fogadása és kiszolgálása folyamatos,
és a kikölcsönzött mûveket is vissza lehet hozni.
Augusztus 26 és szeptember 14 között egy mûszakos munka-
rendben tart nyitva a könyvtár.
Szeptember 16-tól indul a két mûszakos munkarend.

Pályázat

Az Egyetemi Könyvtár Informatikai fôosztálya az NKA Könyvtári
Kollégiuma által kiírt pályázaton az alábbi témakörökben siker-
rel vett részt:
– Retrospektív feldolgozás az Egyetem könyvtári hálózatának
idegen nyelvû könyvtáraiban: 1 500 000 Ft.
– Oktatási és demonstrációs eszköz (projektor) beszerzése:
950 000 Ft.

A 2001-ben elnyert Telematika pályázatból az ELTE rezsikölt-
ségként elvont 600 000 Ft-ot, errôl Hírlevelünk elôzô szá-
mában részletesen is beszámoltunk. A NKÖM közbenjárására
intézményünk lehetôséget kapott az elvont pénzösszeg fel-
használására, melyet eszközvásárlásra és újabb 1250 rekord
elkészítésére fordítottunk.

A NKÖM 5 000 000 Ft-tal támogatta az Egyetemi Könyvtár
Régi Nyomtatványok osztálya raktárának korszerûsítését és
bôvítését. 

Hírek, információk

Közreadja: az Egyetemi Könyvtár Informatikai fôosztálya
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. Tel: 266-1555

A megjelenést a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja
Felelôs kiadó: Dr. Szögi László

Szerkeszti: Varga Klára, Kálóczi Katalin
Tipográfia: Németh Ferenc József
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