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Kálóczi Katalin
ELŐSZÓ

 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei sorozat 1962-ben indult Mátrai László 
akkori főigazgató, valamint Tóth András és Vértesy Miklós szerkesztésé-
ben.  A sorozat keretében 1972-ig rendszeresen, kétévente jelent meg új kö-
tet, számos jeles szerző munkáját vonultatva fel. A szerkesztők alapelve  
az volt, hogy a nagy múltú intézmény megmutassa tudományos könyvtári 
tevékenységét, az itt dolgozó tudós könyvtárosok kutatási eredményeit. A kö-
tetekben helyet kaptak a könyvtártudomány és a humán tudományok külön-
böző területein kutató szakemberek publikációi is. A sorozat kiadása 1973-tól 
1996-ig szünetelt, eben az időszakban új kiadvány indult, a „Fontes et Studia 
Bibliotheca Universitatis Budapestinensis” Kulcsár Péter szerkesztésében. 
Az új sorozat nyolc kötetet számlált.1

 Az évkönyvek sorozatát Szögi László élesztette újjá, 1995-től 2013-ig tartó 
főigazgatói ciklusa alatt további nyolc kötet jelent meg a szerkesztésében. Eb-
ben az időszakban a kötetek tematikája kibővült az egyetem- és felsőokta-
tás-történet kérdéseit taglaló tanulmányokkal, megtartva a korábbi irodalom-
történeti, művelődéstörténeti fókuszt.2

 A 2010-es években kezdődő, a könyvtár működését befolyásoló és meg-
változtató tényezők a sorozat hagyományos tematikájának átalakulását is elői-
dézték. Miközben az Egyetemi Könyvtár mint kiemelkedő kulturális örökség 
birtokosa, őrzője és kezelője folyamatosan, évszázadok óta végzi szakértelem-
mel és felelősen ezt a feladatát, ezen időszakban nagy lépéseket tett a szolgál-
tató könyvtárrá, intézménnyé alakulás felé. Az Egyetemi Könyvtár (2017-től 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár) zászlajára tűzte az egyetemen folyó oktató-, 
kutatómunka könyvtári eszközökkel történő támogatását, az egyetemi tudás-
vagyon feltérképezését és közzétételét, együttműködve az ELTE könyvtárai-
val. A könyvtár működésének középpontjába a hagyományos szolgáltatások 
mellett a távolról elérhető és digitális szolgáltatások kerültek, amelyek lehetővé 

1 Erről ld. bővebben: Szögi László: Előszó, in: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei VII-VIII., Budapest, 
1997. 15-17.
2 Bővebben: Bella Katalin – Kiszl Péter: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei sorozat összevont 
XIV-XV. kötete, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2. sz. (2012) 60-64., valamint Bella Katalin – Kiszl 
Péter: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVI. kötetei, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 5. sz. (2014) 
http://ki2.oszk.hu/3k/2014/06/az-egyetemi-konyvtar-evkonyvei-xvi-kotete/ 2020.08.11.
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teszik, hogy minél szélesebb körben és platformon válhassanak kutathatóvá az 
itt őrzött kulturális értékek, és hogy az oktatók, a kutatók és a hallgatók minél 
sokrétűbben használhassák azokat.
 A 2010-zel kezdődő évtizedben az Egyetemi Könyvtárban jelentős szerve-
zeti átalakulási folyamatok indultak. Megszületett a már korábban elfogadott 
szenátusi határozattal3 létrehozott Egyetemi Könyvtári Szolgálat szervezeti 
és működési szabályzata, megalakult a Könyvtári Tanács mint ezen szervezet 
operatív irányító testülete. A Könyvtári Tanács elnöke az Egyetemi Könyv-
tár mindenkori főigazgatója, így szakmai irányítója az egyetem könyvtárai 
működésének. Ez az új feladatkör jelentős változást indított el az Egyetemi 
Könyvtár mindennapjaiban. 2015-ben, a kancellári rendszer bevezetésével pár-
huzamosan, az új egyetemi szabályozások értelmében ez az irányítói feladat 
még nagyobb hangsúlyt kapott. Az Egyetemi Könyvtár deklaráltan központja 
az egyetem könyvtárainak. 2017-ben intézményi integráció keretében összevo-
násra került az Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Levéltár, valamint a szom-
bathelyi Savaria Egyetemi Központ könyvtára ELTE Egyetemi Könyvtár és 
Levéltár néven. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár intézménye további köte-
lezettségként a 2017-ben elindított Gazdálkodástudományi Intézet kari könyv-
tári funkcióját is betölti. Az intézmény feladatköreinek bővülése napjainkban 
is zajlik, megkezdődött az egyetemi gyűjtemények, muzeális tárgyak feltér-
képezése, egy koordinált hálózat kialakítása, amelynek feladata az egyetemen 
őrzött, a kulturális örökség részét képező tárgyi emlékek számbavétele, egy 
egységes virtuális egyetemi gyűjtemény / múzeum kialakítása.
 A könyvtár táguló tevékenységi köre megváltoztatta a munkatársak szak-
mai feladatait, maga után vonva a folyamatos szakmai fejlődés erőteljes igényét. 
A könyvtár munkatársai egyre nagyobb számban tanulnak tovább különböző, 
a szakma változásait érintő területeken, formális és nem formális képzéseken 
vesznek részt, s ezzel párhuzamosan megváltozott az intézményben felhalmo-
zódó szakmai tudás disszeminációja is. Növekedett a szakmai sajtóban megje-
lenő publikációk száma, számos konferencián, szakmai rendezvényen tartunk 
előadásokat, prezentációkat, bemutatva az intézményünkben folyó fejlesztési 
és szakmai eredményeket. Egyre több rendezvényt, látogatási lehetőséget szer-
vezünk a széles nagyközönség számára, bemutatva könyvtárunk kincseit, az 
épület nevezetességeit, különlegességeit.

3 XXXIV/2009. (III.23) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtár hálózati reform koncepciójának 
elfogadásáról
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 Eredményeink közvetítésének kiemelt csatornái a könyvtár által közre-
adott kiadványok. Ezen a területen is fontos változások történtek. 2011-ben 
elindítottuk konferenciasorozatunkat Hagyományok és kihívások címmel. 
A konferenciához kapcsolódóan évente kötetet jelentetünk meg, amely tartal-
mazza az elhangzott előadásokat. Az Egyetemi Levéltár is meghirdette szak-
mai napját, amely hasonlóan a könyvtárihoz, országos szakmai érdeklődés 
középpontjában áll, és szintén kiadványban gyűjti össze az elhangzott előa-
dásokat. Az utóbbi években megnyíló kiállításainkhoz katalógusok készültek, 
amelyek a kiállított anyaghoz kapcsolódó fontos művelődéstörténeti források. 
Az egyetemtörténeti kutatómunka színtere 2013 óta a megalakult MTA-ELTE 
Egyetemtörténeti Kutatócsoport. A kutatások eredményeit publikáló kötetek 
elsősorban a Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat. gondozásában je-
lennek meg.

 A fentebb felsorolt körülmények befolyásolták évkönyvünk megjelenésé-
nek gyakoriságát, illetve a tartalom tematikáját. Továbbra is elődleges célunk, 
hogy megismertessük intézményünk több évszázadnyi történetére visszate-
kintő különleges értékeit, a magyar és egyetemes kulturális örökség becses 
darabjait, azok sorsát és tudománytörténeti vonatkozásait. Teret kívánunk adni 
a tudományos pályán is alkotó munkatársainknak. Be kívánjuk mutatni leg-
újabb szakmai törekvéseinket, mind az Egyetemi Könyvtár és Levéltár, mind 
a teljes egyetemi könyvtári hálózat könyvtárosi, levéltárosi, muzeológusi mun-
kájának eredményeit.

 Legújabb kiadványaink digitális / elektronikus formában is megjelennek, ame-
lyeket így egyetemünk repozitóriumában is elhelyeztünk a www.edit.elte.hu cí-
men, az évkönyveket pedig teljes sorozatban digitalizáltuk és közzétettük.

 Könyvünket, amellyel reményeim szerint találkozik az érdeklődő Olvasó, 
kérem, fogadja úgy mint az Egyetemi Könyvtár és Levéltár történetének fontos 
állomását, akár nyomtatva, akár elektronikus formában „tartja kezében”.
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Tóth Krisztina

A FORRÁSKIADÁS OKTATÁSÁNAK
KEZDETEI EGYETEMÜNKÖN *

Krisztina Tóth: The beginnings of teaching source publishing at our 
university
In the autumn of 1887, upon the initiative of Ágoston Trefort, Minister 
of Religion and Education, a historical seminar was established to 
train future researchers and secondary school teachers through direct 
teacher-student relationships and purposeful methodological education. 
Since the basis of historical research is professional knowledge of 
sources and resource management, the seminar focused on reading 
and interpreting archival - especially medieval - sources. To this end, 
with the assistance of László Fejérpataky, an outstanding instructor 
of the seminar, close relationship was established with the Vienna 
Institute of Austrian Historic Research (Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung), and its director, Theodor von Sickel, provided 
the seminar with his remarkable collection of diplomas. Today the 
collection of diplomas can be found at the University Archives. The 13–
14th century diplomas, which are unpublished with a few exceptions, 
can be read in the study as complete transcripts. As the University 
Archives also possesses transcriptions made by former students, it 
could also be traced back which students made the transcripts, when, 
and what source publishing policies and methods were followed.

A kritikai történetírás alapjait Magyarország Pray György vetette meg. Mun-
kássága bizonyította, hogy hiteles történelmet csak az írott források szakszerű 
elemzésével és kritikájával lehet írni. A 18. század végétől ezért az írott for-
rások jelentősége egyre inkább növekedett, és ezzel egyenes arányban nőtt 
a forráskiadások száma is. Nem volt ez másképp Európa más országaiban 
sem. De míg a 19. század végén már Párizsban és Bécsben is működött egy 
magas színvonalú paleográfiai iskola, amely az írott – főként – középkori for-
rások szakszerű olvasását és elemzését tanította, addig hazánkban hasonló in-
tézmény nem jött létre. Ezt a hiányosságot majd az egyetemi oktatás tudta né-
miképp orvosolni, többek között Fejérpataky Lászlónak köszönhetően, akinek 
a személyében egy jól felkészült, külföldi tanulmányok után hazatért tanár indí-
totta el a történészek új generációját és teremtette meg a történetírás új irányait. 

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVIII, 2021, szerkesztő: Knapp Éva
DOI: https://doi.org/10.21862/EKevkony.18.2021.10-37
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 A 19. század második felében az egyetemi oktatás tananyagát még 
a II. József által 1784-ben kiadott „Entwurf für das philosophische Studium” 
című tanmenet határozta meg. Ebben háromféle tudományt különböztettek meg: 
az első csoportba a tanítás alapjául szolgáló tudományok kerültek, mint a fi-
lozófia, a matematika és a természettudományok, a második csoportba a tu-
dományok helyes alkalmazását tanító tudományokat sorolták, mint például 
a gyakorlati matematika és gyakorlati filozófia, és végül a harmadik csoportba 
osztották azokat a tudományokat, amelyek a többi tudomány művelését segítik 
és kiegészítik, mint például a diplomatika, a heraldika és a régiségtan. Míg 
az első két csoportba tartozó tudományokat rendes tanárok tanították, addig 
a harmadik csoportba tartozó segédtudományok oktatását rendkívüli tanárok 
látták el.1 A segédtudományok oktatásának célja így mindössze annyi volt, 
hogy a történelmi ismereteket kiegészítse, és egy áttekintő képet adjon a törté-
neti forrásokról. Ilyen szellemben készültek el a tantárgyhoz tartozó tanköny-
vek is, Schwartner Márton 1790-ben kiadott diplomatikáról szóló munkája la-
tin nyelven,2 majd harminc évvel később Perger János Schwartner munkájáról 
készült magyar nyelvű fordítása.3 
 Az 1867-ben bekövetkezett politikai változások az egyetemi oktatás rend-
szerében is számos újítást, sőt sok esetben teljes átalakulást vontak maguk után. 
A Bölcsészettudományi Kar korábban előkészítő jelleggel működött, azaz nem 
nyújtott szakképzést, csupán felkészítette a hallgatókat az egyetem egyéb – 
teológiai, jogi és orvosi – karán folytatandó tanulmányokra. 1867 után azonban 
a Bölcsészettudományi Kar feladata egyértelműen a középiskolai tanárképzés 
lett. Ennek megszervezése nem volt egyszerű feladat, bár két külföldi példa is 
a rendelkezésre állt. A Párizsban 1795-ben alapított École Normale Supérieure 
önálló intézményként, az egyetemektől teljesen független szervezetben műkö-
dött. A másik lehetséges megoldást a németországi egyetemeken már a 18. szá-
zadtól alkalmazott szemináriumok bevezetése jelentette volna.4 Ezek a szemi-
náriumok kezdetben filológiai oktatással a tanárképzést tekintették elsődleges 
feladatuknak, a 19. században azonban már a tudósképzés, a tudomány önálló 
művelésére való nevelés is céljaik között szerepelt.5 Magyarországon a kétféle 
rendszer keverékéből egy teljesen új módszer született: egy szervezetileg füg-
getlen, de a Bölcsészettudományi Karral szoros kapcsolatban lévő intézmény. 

* A tanulmány az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Pályázat „Közösségépítés: család és nemzet, 
hagyomány és innováció” támogatásával készült.
1 Fejérpataky (1885a: 60–61).
2 Schwartner (1790: 1–342).
3 Perger (1821: 1–270).
4 Szentpétery (1935: 473).
5 Szentpétery (1935: 503).
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Ez a Tanárképző Intézet az 1870/1871. évi tanévben kezdte meg működését, 
oktatói, sőt hallgatói többsége is az egyetem Bölcsészettudományi Karáról ér-
kezett.6
Az intézmény azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A diákok 
felkészületlenek voltak, vizsgáikat nem tudták teljesíteni, amely részben az ok-
tatás kereteinek szervezetlenségéből és elégtelenségéből fakadt.

Működésem első éveiben, midőn kicsiny hallgatóságnak tisztán elmé-
leti tárgyakból tartottam előadásokat, fiatalságomból eredő önérzettel 
azt hittem, hogy a siker elérésére elég erős vagyok egymagam, hogy 
reám nehezül az egész felelősség, enyém lesz az érdem is egészen. Ta-
nulmányi szabályzatokkal ez időben vajmi keveset törődtem, abban a 
hitben éltem, hogy a jó tanár bármilyen szabályzatok mellett is sikert 
arathat. Később, miután hallgatóságom köre úgynevezett „köteles” 
tantárgyak előadása által nagyra nőtt, s tanításom eredményét ezrekre 
menő vizsgálatokon ellenőrizni alkalmam nyílt, e hitem egyedül saját 
erőm elégséges voltában évről évre gyengébb lett. Minden új tanév 
új hallgatóságot hozott előadási tantermembe, minden évben megú-
jult erővel és reménnyel kezdtem meg előadásaimat, s mégis minden 
évben újra meg újra láttam, hogyan hanyatlik a tanulók szorgalma és 
a tárgy iránti érdeklődése az év elejétől annak végéig.

– írta Eötvös Loránd Trefort Ágostonnak, az akkori vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek címzett nyílt levelében.7

 A megoldást Eötvös a német szemináriumi rendszer bevezetésében látta, 
amelynek előnyeit Heidelbergben töltött tanulóévei alatt volt alkalma kitapasz-
talni.8 A javaslat nem számított újdonságnak, hiszen 1852-ben már felmerült 
a Bölcsészettudományi Karon bécsi mintára egy filológiaitörténeti szeminá-
rium felállítása, de akkor erre nem került sor.9 Trefort Ágoston fontolóra vette 
Eötvös javaslatát, és 1883-ban bécsi tanulmányútra küldte Szász Károly mi-
niszteri tanácsost, aki útja végeztével részletes jelentésben számolt be a bé-
csi történelmi, filológiai és matematikai szemináriumokról. Trefort Ágoston 
mindezeket megfontolva 1886. június 6-án három szeminárium indítását ren-
delte el a Budapesti Tudományegyetemen. A szemináriumok, azaz a klasszi-

6 Szentpétery (1935: 476).
7 Eötvös (1887: 307).
8 Buday– Budayné (1986: 63–84).
9 Szentpétery (1935: 504).
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ka-filológiai szeminárium, a modern filológiai szeminárium és a történelmi 
szeminárium az 1887/1888. tanévben kezdték meg működésüket.10 Szabályza-
tukat 1887. január 14-én hagyta jóvá a vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
 E szerint a szemináriumok célja az volt, hogy tagjaikat a tudomány módsze-
rébe bevezessék, és így azok idővel képesek legyenek „mint a tudomány vív-
mányait közlő középiskolai tanárok sikeresen működni,” valamint a tudományt 
saját kutatásaikkal gazdagítani. A szemináriumok élén az igazgató és egy vagy 
több vezetőtanár állt. Az igazgató képviselte az intézetet a felettes hatósággal 
szemben, ő vezette az intézet adminisztrációját, és ő készítette el a hivatalos 
jelentéseket a szeminárium munkájáról a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek és a Bölcsészettudományi Kar dékánjának. Az igazgató a vezetőtanárok 
véleményének meghallgatásával állapította meg a szemináriumok tanmenetét, 
valamint ő választotta ki a szeminárium hallgatóit is. Az ösztöndíjas hallgatók 
személyére a vezető tanárokkal együtt javaslatot tehetett a vallás- és közokta-
tásügyi miniszternek. Tag lehetett az a diák, aki az egyetem rendes hallgatója 
volt és középiskolai tanárnak vagy tudományos pályára készült. A rendes ta-
goknak kötelező volt részt venni az órákon és szemeszterenként legalább egy 
írásbeli dolgozatot benyújtani. A vezetőtanároknak ezenkívül lehetősége volt 
rendkívüli tagok felvételére is az igazgató jóváhagyásával. A rendes és rendkí-
vüli hallgatók száma nem haladhatta meg a tizenöt főt. A szemináriumoknak 
önálló helyiségeik voltak, amelyekhez a hallgatóknak saját kulcsuk volt. Ezek-
ben a helyiségekben volt elhelyezve a szeminárium könyvtára, segédeszközei 
és tanszerei. Minden rendes tagnak a helyiségben saját asztala és fiókja volt.11  
 A történelmi szeminárium számára Trefort Ágoston az Egyetemi Könyv-
tárban jelölt ki helyiséget. Igazgatója Salamon Ferenc, két vezetőtanára pe-
dig Marczali Henrik és Fejérpataky László volt. Salamon 1892-ben bekövet-
kezett halála után Lánczy Gyula vette át a szeminárium vezetését. Salamon 
Ferenc, illetve utóda, Lánczy Gyula egyetemes történelmet, Marczali Hen-
rik magyar történelmet, Fejérpataky László pedig paleográfiát tanított.12 
Fejérpataky László nem volt könnyű helyzetben. A paleográfia, illetve álta-
lában a történelmi segédtudományok oktatása még mindig a II. József-féle 
tanterv szellemében zajlott az egyetemen. 1846-tól Horvát Árpád tanította 
a történelmi segédtudományokat, aki oklevéltanból „kissé elmaradt álláspon-
ton volt, s az éppen ebben a tudományszakban annyira szükséges módsze-

10 Szentpétery(1935: 509–512).
11 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár 50.h. Bölcsészkari szemináriumi sza-
bályzat.
12 Szentpétery (1935: 511–512; 514).
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resség is hiányzott nála némileg.”13 Horvát Árpád egészen haláláig, 1894-ig 
tanított az egyetemen. Fejérpataky azonban egészen más alapokra kívánta he-
lyezni a paleográfia és a diplomatika oktatását.
 Fejérpataky László 1875 és 1877 között végezte a Budapesti Tudomány-
egyetemen bölcsész tanulmányait, majd kétéves ösztöndíjat kapott a bécsi Tör-
ténetkutató Intézetbe (Institut für Österreichische Geschichtsforschung), ahol 
Theodor Sickel tanítványa lett, és ez egész későbbi pályafutását meghatározta. 
Hazatérése után 1879-ben kapta meg középiskolai tanári oklevelét, illetve 
ugyanebben az évben habilitált magyar oklevéltanból.14 Ezután egy nyolchó-
napos európai tanulmányúton vett részt, amely során néhány hónapot a ber-
lini egyetemen, néhány hónapot pedig Párizsban, az École des Chartes-ban 
töltött.15 Magyarországra visszatérve a Nemzeti Múzeumban kapott állást. 
1882-ben a Múzeumban szervezeti változásokat hajtottak végre, és az addig 
együtt kezelt kéziratos anyagot kettéosztották. Az okleveleket és iratokat kü-
lönválasztották, és levéltár néven egy új osztállyá szervezték, míg az egyéb 
kéziratos anyag az újonnan létrehozott kézirattár része lett. Fejérpatakyt kine-
vezték a levéltár élére, és az ő feladata lett ennek rendezése, rendszerezése. Fe- 
ladata azonban nemcsak ebben merült ki: minden igyekezetével azon volt, hogy 
a levéltár anyagát tovább bővítse, ezért kiterjedt összeköttetései voltak külföldi 
könyvkereskedésekkel és antikváriumokkal, valamint kezdeményezte több 
magyar nemesi családnál, hogy levéltárát – akár letétbe, akár ajándékként – 
a Nemzeti Múzeumban helyezze el.16 Munkájának meglett az eredménye, je-
lentős számú oklevéllel gyarapította a gyűjteményt, amely ma a Magyar Nem-
zeti Levéltár Országos Levéltárában található.17

 1885-ben a Magyar Történelmi Társulat Fejérpataky Lászlót kérte fel, hogy 
az országos kiállítás alkalmával, a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
összehívott történelmi kongresszuson a segédtudományok magyarországi 
helyzetéről beszéljen. Miután itt Fejérpataky részletesen előadta a történeti 
segédtudományok addigi fejlődést, és bemutatta a külföldön már magas szin-
ten működő, segédtudományokkal, főként paleográfiával foglalkozó intéze-
teket, három pontban vázolta fel, milyen fontos újításokat kellene bevezetni 
a közeljövőben.18 Elsőként egy egységes oklevélkiadási szabályzatot javasolt, 
amelyet a Monumenta Germaniae Historica szabályzata alapján el is készített. 

13 Szentpétery (1935: 592).
14 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 8.m. Professzorok életrajzai.
15 Sinkovics (1987: 8).
16 Holub (1923: 224).
17 MNL OL, DL, Magyar Nemzeti Múzeum Törzsanyag (Q 10).
18 Fejérpataky (1885a: 53–66).
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A Monumenta Germaniae Historica a korszak legjelentősebb oklevélkiadási 
vállalkozása volt, amely Németország történelmi emlékeit gyűjtötte össze. 
Az 1819-ben indult vállalkozás új lendületet 1875-ben kapott, amikor Auszt-
ria, illetve Theodor Sickel csatlakozott a szerkesztőséghez, és elkezdődött az I. 
Konrád és I. Henrik okleveleit tartalmazó kötetek szerkesztése.19 Ezt a munkát – 
Sickel több más tanítványával együtt – Fejérpataky is közelről figyelhette, sőt 
bizonyos mértékig részt is vehetett benne. Sickel oklevélkiadással kapcsolatos 
módszerét teljes egészében elsajátította, és maga is alkalmazta. Ahogy Sickel 
I. Konrád és I. Henrik okleveleinek vizsgálatával a két császári kancellária 
működését felvázolta, úgy Fejérpataky Árpád-kori okleveleink feldolgozását 
követően egy monografikus művet jelentetett meg az Árpád-kori kancellária 
működéséről.20 Nem volt tehát kérdés számára, hogy a középkori dokumentu-
mok kiadásánál is Sickel módszerét követi. Így tett Gentilis bíboros iratainak 
kiadásánál is,21 és ezt a szabályzatot javasolta követendő példának minden ok-
levélkiadó számára. 
 Fejérpataky másik javaslata az 1885. évi kongresszuson egy paleográfiai 
iskola felállítása volt Magyar Történelmi Intézet néven. Ennek az intézetnek 
a működését külföldi példák, a francia École des Chartes és az osztrák Ins-
titut für Österreichische Geschichtsforschung mintájára képzelte el. Elsősor-
ban könyvtárosok, levéltárosok képzésére lett volna alkalmas az intézmény, 
amelyben a gyakorlati oktatásnak sokkal nagyobb szerep jutott volna, mint 
az elméleti képzésnek. Ebből következett Fejérpataky harmadik javaslata: egy 
facsimile és egy pecsétgyűjtemény összeállítása. A facsimile gyűjteményben 
százötven-kétszáz darab oklevél közlését tervezte, hogy minden típusból és 
minden korszakból a hallgatók rendelkezésére álljon egy-egy darab.22

 Fejérpataky elképzelései végül nem valósultak meg. Egyedül oklevélkiadási 
szabályzatát használta egyre szélesebb körben a történészszakma, míg végül 
1920-ban a Magyar Tudományos Akadémia kötelező ajánlásként a Századok 
című folyóiratban is megjelentette.23 Paleográfiai iskola felállítására nem ke-
rült sor, de Fejérpataky 1886-tól órákat kapott az egyetemen, 1887-től pedig 
a történelmi szeminárium vezető tanáraként a paleográfia oktatásának felelőse 
lett. Eleinte félévenként egy vagy két órát tartott kizárólag az oklevéltan téma-
körében, majd az 1895/1896. tanévtől, Horvát Árpád halála után címertani és 
pecséttani kurzusokkal bővült a kínálata, így egy félév során általában négy 

19 MGH (1879-1884: 1–40).
20 Fejérpataky (1885b: 3–149).
21 Monumenta Vaticana (1885: CXIX).
22 Fejérpataky (1885a: 77–82).
23 Szabályzat (1919–1920: 22–24)
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órája volt. Minden félévben megtartotta Oklevéltani gyakorlatok című kurzu-
sát, amelyet 1893-tól két csoportra osztott, külön tartott órát a kezdők, és külön 
a haladók részére.24  Ezeknek a kurzusoknak a célja az volt, hogy „a bennök 
résztvevők lehető sok eredeti oklevél másolása és fejtegetése által a középkori 
oklevelek nemeivel, jogi tartalmával, és így a középkor jogi életével mennél 
alaposabban megismerkedjenek.”25 Bár a bölcsészkari szemináriumok szabály-
zata szerint egy kurzuson legfeljebb tizenöt fő vehetett részt, a Fejérpataky 
óráin résztvevők száma ennél nagyobb volt. Az 1902/1903. tanévben a magas 
látogatottság miatt az órákat meg kellett kettőzni. A 20. század elejéről fenn-
maradt tanári jelentések szerint a kurzus létszáma és a feldolgozott oklevelek 
száma évenként a következőképpen alakult:26

Hallgató Oklevél 
1901/02 37 114
1902/03 34 168
1903/04 30 154
1905/06 35 180
1906/07 38 242

1. táblázat: A Fejérpataky László óráin részt vevő hallgatók és a feldolgozott oklevelek száma

 Az oklevelek magas számából látszik, hogy Fejérpataky az oktatás során 
a gyakorlatra helyezte a hangsúlyt. A hallgatónak a félév során önállóan kel-
lett feldolgozni négy-öt oklevelet, ezeket Fejérpataky ellenőrizte és javította. 
Az órákon nem olvastak okleveleket, csak a bennük előforduló szakkifejezé-
seket, fogalmakat értelmezték, magyarázták. A történelmi szemináriumnak 
azonban – amelynek keretében ez a típusú munka folyt – nem volt saját ok-
levélgyűjteménye, és a Fejérpataky által 1885-ben javasolt facsimile gyűjte-
mény sem jelent meg. Fejérpataky így a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből 
kölcsönözte ki az okleveleket. Az ötletet valószínűleg részben a francia École 
des Chartes módszere adta, amely a levéltárral egy épületben működött, és 
annak anyagát használta; részben pedig az is ide vezethette Fejérpatakyt, hogy 
a Nemzeti Múzeum levéltárának vezetőjeként meg kellett oldania az oklevelek 
feldolgozásának problémáját. Ezzel a módszerrel mindenki jól járt: a hallgatók 

24 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, Tanrendek.
25 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 102. Történelmi Szeminárium iratai, 
1901/1902. tanév.
26 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 102. Történelmi Szeminárium iratai.
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eredeti, változatos okleveleket olvashattak, a Nemzeti Múzeum levéltárában 
pedig segédletek készültek az oklevelekhez.

 Az oklevelek átírásához külön szabályzat nem készült, de Fejérpataky szá-
mára egyértelmű volt, hogy a Monumenta Germaniae Historica elvei szerint 
készítik  el azokat. Az 1885-ben már részletesen kifejtett előírásokat tette köte-
lezővé diákjai számára is.27 Ezek a következők voltak:

1. A tulajdonneveket betűhíven kellett átírni. Nagybetűvel csak a tu-
lajdonneveket, a hónapneveket és a megszólításokat kell írni.
2. Az oklevél szövegét a humanista latin helyesírás szabályai szerint 
kell átírni, tehát az u és v betűket kiejtés szerint írták át, de az ae betű-
kapcsolat helyett írt e betűket megtartották. Az olyan szavakban, ame-
lyekben j betű szerepelt, i betűt írtak helyette, az ij betűkapcsolatok 
helyett ii-t. Az y betűt viszont megtartották, ha az i betű helyén állt. 
3. Az eredeti oklevelekben előforduló hibákat az átírásban nem javí-
tották, a tulajdonneveket jelző siglákat lábjegyzetben oldották fel. 
4. A számokat az oklevél szerint írták át, tehát az eredeti oklevél után 
vagy római számokat, vagy arab számokat használtak, vagy betűvel 
írták ki a számokat. 
5. A központozást a korabeli hatályos helyesírás szerint kellett elké-
szíteni. 

 Ezeket összehasonlítva a Theodor Sickel által 1876-ban leírt megfigye-
lésekkel és oklevélkiadási javaslatokkal28 azt találjuk, hogy a 2. és a 4. pont 
kivételével Fejérpataky szabályzata mindenben Sickel módszerét követi. 
Az említett két pontot valószínűleg azért tette még hozzá Fejérpataky, hogy 
hallgatóit egyértelmű utasításokkal lássa el, és a legnagyobb gondot okozó be-
tűk, betűkapcsolatok átíráshoz segítségen adjon. 
 A hallgatók által készített átírások ma is megtalálhatók az oklevelek mel-
lett.29 Fejérpataky évi részletes jelentései alapján jól azonosítható, melyik ta-
nuló milyen oklevéllel foglalkozott.30

 A tanítványok közül három, később igen jelentős karriert befutott sze-
mélyt választottunk, hogy a Fejérpataky óráin olvasott okleveleket meg-

27 Fejérpataky (1885a: 66–69).
28 Sickel (1876: 427–439).
29 MNL OL, DL
30 A jelentések megtalálhatók: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 102. Törté-
nelmi Szeminárium iratai.
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vizsgáljuk. Eckhardt Ferenc (1885–1957) a DL 40979, DL 50123, DL 41462, 
DL 41973, DL 49187 és DL 41618 számú oklevelet olvasta. Az oklevelek közül 
a DL 50123 számú oklevél 1906-ban kerül a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdo-
nába, és Eckhardt már 1906. december 21-én elkészítette az átírást.31 Fejérpataky 
az újonnan bekerült okleveleket nyilván legtehetségesebb diákjaira bízta, 
így rövid időn belül elkészült az új gyűjtemény feldolgozása is. Holub 
József (1885–1962) a következő oklevelek átírását készítette el: DL 40647, 
DL 40808, DL 41183, DL 41179, DL 41256, DL 42401 és DL 42598. Végül 
Hóman Bálint (1885–1951) a DL 40040, DL 49687, DL 40721, DL 40815, DL 41312, 
DL 49554, DL 49030, DL 41536, DL 41639, DL 42014, DL 42368, DL 50205 
számú oklevelekkel dolgozott.32 Az oklevelek átírásainál mindenben követ-
ték Fejérpataky utasításait. Két dologban tapasztalható csak bizonytalanság. 
A j betűk írásánál még sokszor használtak j betűt i helyett (pl. Eckhardt Ferenc 
a DL 50123 számú oklevélben Johanne alakot írt, vagy Holub József a DL 41183 
oklevélben judicist írt iudicis helyett). Amiben következetes hibát mutatnak 
az átírások, az a c és t betű használata. Ebben az esetben ugyanis nem 
a Fejérpataky szabályzatában előírt humanista írásmódot követték, hanem 
vagy kiejtés szerint, vagy következetlenül, egyszer a humanista helyesírás sze-
rint, egyszer kiejtés szerint írták át a szót. (Például Eckhardt a DL 50123 ok-
levélben presencium alakot használ, később azonban a ratione, etiam szavakat 
már nem hangzóhíven írja át. Holub és Hóman átírásaiban általában a kiejtés 
szerinti írásmód érvényesült). Az átírt oklevelekhez nem készült apparátus, 
csak rövid fejregesztát írtak hozzá a hallgatók, az oklevél külső leírását, lelőhe-
lyét, esetleges kiadásait azonban már nem tüntették fel.  Az oklevélátírások ma 
is az egyes oklevelek mellett találhatók, sok esetben az egyetlen mutató vagy 
segédlet az oklevél feldolgozásához. 
 Bár Fejérpataky ily módon sikeresen oldotta meg a hallgatók gyakorlati 
képzését, továbbra is fontosnak tartotta egy saját, csak a szeminárium tag-
jai által használt oklevél- vagy facsimilegyűjtemény beszerzését. Ezt sikerült 
is megvalósítani, amikor 1902-ben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
Fejérpataky László kérésére megvásárolta Theodor Sickel oklevélgyűjtemé-
nyét.33 Sajnos nem maradt fenn jegyzék arról, hogy pontosan hány oklevelet 

31 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 102. Történelmi Szeminárium ira-
tai, 1906/1907. tanév. Az oklevelek beazonosítása az MNL OL, DL adatbázisa alapján készült: 
www.hungaricana.hu/adatbazisok/a-kozepkori-magyarorszag-leveltari-forrasai, 2019. október 29.
32 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 102. Történelmi Szeminárium ira-
tai, 1906/1907. tanév. Az oklevelek beazonosítása az MNL OL, DL adatbázisa alapján készült: 
(www.hungaricana.hu/adatbazisok/a-kozepkori-magyarorszag-leveltari-forrasai).
33 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 102. Történelmi Szeminárium 1901/1902. 
tanév iratai.
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tartalmazott ez a gyűjtemény, és hogyan került Sickel tulajdonába. A gyűjte-
ményt később valószínűleg Fejérpataky László is gyarapította, majd 1939-ben 
újabb három, Árpád-korból származó oklevéllel bővült.34 Az oklevelek alapos 
vizsgálata talán választ adhat arra a kérdésre, hogy honnan kerülhettek egyes 
oklevelek a történelmi szeminárium birtokába. Ezt a vizsgálatot az alább kö-
zölt oklevelek esetében el is végeztük, és azt a következtetést lehetett levonni, 
hogy a tizenkét, 13. és 14. századi oklevél közül négy biztosan, egy vagy kettő 
pedig valószínűleg nem tartozott Sickel gyűjteményéhez.35 A gyűjteményt 
egyébként csak az 1980-as évek végétől, az Egyetemi Levéltárba kerülése 
után nevezték el Theodor Sickelről, noha valószínűleg az okleveleknek csupán 
egy része származik tőle.36 Sinkovics István 1987-ben írt tanulmányában még 
Fejérpatakyhoz köti a gyűjteményt, aki „mintegy 100 oklevelet gyűjtött össze 
egyetemi tanszéke részére vásárlás, ajándékozás által.”37 Ezeket az okleveleket 
azonban Fejérpataky nem, vagy csak néha használta óráin, utódja Szentpétery 
Imre viszont annál gyakrabban adta diákjai kezébe őket. Részletes feljegyzé-
seket is készített arról, melyik oklevelet ki és mikor írta át, sőt néhány hallgató 
oklevélátírása is megmaradt.38 Szentpétery mindben Fejérpataky módszereit 
követte, az oklevélátírások módszertana, szabályzata változatlan maradt a tör-
ténelmi szeminárium 1949-ben történt megszüntetéséig. 
 Fejérpataky László volt tehát az egyetemen az, aki a történeti források ki-
adásának, a modern paleográfiának a módszertanát kidolgozta. Történészek 
generációit oktatta, akik azután az ő útmutatásait követve a történetírásnak 
egészen új irányzatát kezdték el megvalósítani. Fejérpatakynak köszönhe-
tően a középkori források kiadásában is jelentős változások történetek, hiszen 
ő készítette el azt a szabályzatot, amelyet azután követendő mintának tekintett 
mindenki, és amely tulajdonképpen a mai forráskiadási szabályzataink irány-
elveit megszabja. 
 Fejérpataky nagyon fontosnak tartotta, hogy tanítványai eredeti oklevele-
ket olvashassanak, ezért hozta létre azt az oklevélgyűjteményt, amelyet utóda, 
Szentpétery Imre is nagy haszonnal forgatott a középkori paleográfia oktatá-

34 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 49. Középkori és koraújkori oklevél-
gyűjtemény. Az oklevelek hátlapi feljegyzései, pecsétjei alapján lehet erre következtetni vö. a tanul-
mány végén közölt oklevelekhez csatolt megjegyzések.
35 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 49. Középkori és koraújkori oklevél-
gyűjtemény. Árpádkori oklevelek: 1-3, 5.sz., valószínűleg nem tartozott a Sickel gyűjteménybe: 6., 7.sz.
36 Az oklevélgyűjteményt elsőként a Kiss-Szögi-Ujváry (1988: 282) nevezi előszőr Sickel-gyűjte-
ménynek.
37 Sinkovics (1987: 9).
38 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár, 49. Középkori és koraújkori oklevél-
gyűjtemény. Az oklevelek mellett palliumban megtalálhatók az oklevélátírások, a palliumon pedig fel-
tüntették azoknak a hallgatóknak a nevét, akik foglalkoztak az oklevéllel az 1924/25. tanévtől kezdve.
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sában, és amely végül a történelmi szeminárium megszűnése után az Egye-
temi Levéltárba került. Bár a gyűjteménybe került okleveleket számos hallgató 
átírta, csak néhány oklevél jelent meg forráskiadványban, és vált mindenki 
számára elérhetővé. Tanulmányunk hátralévő részében a gyűjtemény 13. és 
14. századi okleveleit tesszük közzé, a modern átírási szabályzatnak megfe-
lelően.39 Az oklevelek leírása után röviden megpróbáltuk rekonstruálni, hogy 
az oklevél milyen úton kerülhetett a gyűjteménybe, illetve kitértünk arra is, 
hogy hányan olvasták az okleveleket és mennyi hallgatói átirat maradt fenn 
róluk. 

1.
[1263 v. 1264.] szeptember 19.

IV. Béla király elrendeli, hogy Ound-i Gergely és Sukuroud-i Izsép 
Ponith ispán ellen folytatott perében az okleveleket a kijelölt határna-
pon mutassák be.

Eredeti, hártya. Függő pecsétek nyomai. 
Jelzet: Egyetemi Levéltár 1. (MNL OL, DF 250415.)
Kiadása: ÁUO VIII. 47.; KUBINYI (1867: 53–54). 
Regeszta: RA 1393.sz. 
A kiadási évét pontosította az oklevélben szereplő tisztviselők hivatal-
viselése alapján: KARÁCSONYI (1902: 100–101). 

 Az oklevél eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában volt, in-
nen az Országos Levéltárba, majd 1939-ben csereként a Történelmi Szeminári-
umhoz került, azaz nem tartozott a Sickeltől megvásárolt gyűjteményhez. Hát-
lapján a „Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi Seminarium” feliratú 
bélyegző látható.
Az oklevelet mindig a második félévben írták át, tehát némi gyakorlat volt 
szükséges az olvasásához. Az 1941/1942., az 1942/1943. és az 1946/1947. tan-
évben dolgoztak vele a hallgatók, de egyetlen átírása sem maradt fenn. 

 Nos B(ela) Dei gracia rex Ungarie damus pro memoria, quod Gregorius de 
Ound et Isep de Sukuroud40 pro se et pro cognatis eorum ac pro filiis Ebed coram 
nobis constituti contra Ponith comitem personaliter astantem exhibuerunt nobis 

39 Tringli (2000: 23–40). A szabályzattól csak egy esetben tértünk el: a -ci, -ti szótag írásánál nem 
a humanista helyesírást, hanem a hangzóhív elvet követtük, mivel a c és a t betű írása gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen az oklevelekben.
40 ’Sokoró’ (Győr m.) Györffy II (1987–1998: 623624).
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litteras sub pendentibus sigillis venerabilium patrum Ph(ilippi) Strigoniensis 
archiepiscopi41 et Symragdi42  archiepiscopi Kolocensis43 ac aliorum barronum 
nostrorum et barronum regis Stephani karissimi filii iudicum per nos et per 
regem Stephanum deputatorum super facto44 possessionum suarum confectas, 
quibus infrascriptis cum iudicium proferre voluissemus inter partes, idem Ponit 
comes respondit, quod ipse haberet litteras predictorum venerabilium patrum 
et barronum sub eisdem sigillis, per quas predictas litteras per Gregorium de 
Ound et Isep de Sucuroud exhibitas posset infringere seu anichilare. Super 
quo decernimus,45 quod in quindena beati Michaelis predictus Ponith litteras 
predictas, que46  barronum nostrorum et barronum regis Stephani, quas dixit 
se habere, coram nobis exhibere debeat occasione qualibet non obstante, 
eodem eciam die predicti Gregorius et Isep litteras suas coram nobis exhibitas 
similiter exhibere debeant coram nobis, ut visis ipsis litteris exutraque parte 
exhibitas et tenoribus earumdem perlectis iudicium debitum proferamus 
inter partes. Quia contra magistrum Farcasium47 prepositum Albensem,48 
vicecancellarium aule nostre per Ponith comitem fuit suspicio, presentes 
litteras sigillis barronum nostrorum, videlicet magistri L(aurencii) iudicis curie 
nostre, comitis Musuniensis,49 Moys magistri thavarnicorum incliti ducis Bele 
karissimi filii nostri, comitis Symigiensis et Worosdiensis50 et Erney51 bani 
comitis Nitriensis52 fecimus sigillari. Datum iuxta Danubium prope Sanctum 
Iohannem53 quinto die octavarum nativitatis beate54 Virginis. 

2.
[1284–1285 k.]

Szatmári bírák László királynak jelentik, hogy parancsa ellenére Ehte 
fia Mykou nem adta vissza Abraam mester árváinak Sunkad nevű 
földjét. 

41 Türje nb. Ivanchin fia Fülöp esztergomi érsek 1262–1272 vö. Zsoldos (2011: 81).
42 Symaragdi Kubinyi
43 Smaragd nb. Smaragd fia Smaragd kalocsai érsek 1257–1265 vö. Zsoldos (2011: 85).
44 facti Kubinyi
45 decrevimus Kubinyi
46 que hiányzik ÁUO
47 Sm. ÁUO
48 Bejc nb. Farkas fehérvári prépost, alkancellár 1262–1268 vö. Zsoldos (2011: 111).
49 Kemény fia Lőrinc országbíró 1262–1265, mosoni ispán 1263, 1264 vö. Zsoldos  (2011: 31; 170).
50 Mojs fia Mojs hercegi tárnokmester 1260–1265, somogyi ispán 1260–1267, varasdi ispán 1260–
1264 vö. Zsoldos  (2011: 193; 221).
51 Ernei ÁUO
52 Ákos nb. Erdő fia Ernye nyitrai ispán 1263–1267 vö. Zsoldos  (2011: 175).
53 ’Szentiván’ (Győr m.) GYÖRFFY II (1987–1998: 625–626).
54 beati ÁUO
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Hártya, hátlapján zárópecsét darabja. Hátlapján korabeli írással:
Domino regi super facto terre Sunkad vocate.
Jelzet: Egyetemi Levéltár 2. (MNL OL, DF 250417.) 
Fényképmásolata: MNL OL, DL 105231. (Ernst-gyűjtemény 4.)
Regeszta: PITI–NEUMANN–C.TÓTH (2010: 43). 3. sz.

 Az oklevél hátlapján a „Pázmány Péter Tudományegyetem Törté-
nelmi Seminarium” feliratú pecsét szerepel, az oklevél tehát 1921 után 
került a gyűjteménybe, valószínűleg az előző oklevéllel együtt 1939-
ben. Nem maradt feljegyzés arról, hogy ki és mikor írta át az oklevelet 
a hallgatók közül.

 Excellentissimo domino eorum Ladislao Dei gracia illustri regi Hungarie 
Houdus, Mykael, magister Thomas et Myke filius Mykael iudices provincie 
ex ipsius gracia deputati de Zotmar in Domino cum perpetua fidelitate. 
Cum per vestras litteras nobis dedissetis in mandatis, ut super faciem terre55 
pupilli magistri Abraam Sunkad56 vocate, quam Mykou filius Ehte detineret 
potencialiter, personaliter accederemus et iuxtam veteres metas secundum 
continenciam vestrarum litterarum reambulando ipsam terram dicto pupillo 
statueremus ab omni iurisdiccione et potestate predicti Mykou ipsam 
possessionem57 villam penitus exhimendo. Nos igitur vestro mandato satis 
facere cupientes, ut tenemur, ad faciem predicte terre personaliter accessimus 
et ipsam terram per veteres metas reambulando comite Mykou prenotato 
contradiccione non existente predicto pupillo statuimus, ad ultimum vero facta 
ipsa statucione pretaxatus comes Mykou edificia et agriculturas in preiudicium 
ipsius pupilli comparavit vestrum preceptum contumaciter omittendo, que 
omnia dirigimus vestre maiestatis ad examen. Quicquid autem vestre maiestati 
videbitur faciendo super premissis58 nobis rescribatis. Datum in Zalaka59 
feriarum quarta proxima post festum beati Iacobi apostoli.60

55 Utána áthúzva pulli
56 ’Sonkád’ (Szatmár m.) Csánki i. (1890–1941: 485).
57 sor fölé beszúrva: possessionem
58 sor fölé beszúrva: super premissis
59 ’(Máté)Szalka’ (Szatmár m.) Csánki I. (1890–1941: 485).
60 ’Július 25. utáni szerda’
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3.
1279. június 25.

Miklós bán átírja László király oklevelét, amelyben Pousa comest és 
testvérét, Gueche mestert és népeiket kiveszi a kőrösi ispán jogható-
sága alól, és a szlavón bán hatósága alá helyezi.

Eredeti, hártya. Függő pecsét zsinórja. 
Jelzet: Egyetemi Levéltár 3. (MNL OL, DF 250416.)
Miklós nádor oklevelének kiadása: SMICIKLAS VI (1908: 308–309)., 
CD VII.5. 594–595.
László oklevelének kiadása: CD VII.5. 593–594., SMICIKLAS VI. 
(1908: 307–308).
László oklevelének regesztája: RA 2991. sz.

 Fejér György szerint az oklevél Jankovich Miklós gyűjteményében található, 
Smiciklas szerint pedig a Nemzeti Múzeum Levéltárában volt,a Jankovich-
gyűjteményben. Szentpétery kiadványa szerint ugyanakkor az ELTE BTK 
Történelem Segédtudományi Tanszék gyűjteményében található. Valószínűnek 
látszik tehát, hogy az oklevél Jankovich Miklós tulajdonából először 
a Nemzeti Múzeum Levéltárába, majd onnan az Országos Levéltárba, végül 
a másik két Árpád-kori oklevéllel együtt 1939-ben a Történelmi Szeminárium 
gyűjteményébe került.
Ezt megerősíti, hogy mindössze két hallgató írta át, az egyik az 1941/1942. 
tanév első félévében, a másik pedig az 1946/1947. tanév második felévében. 
Egyik átírás sem maradt ránk. 

 Nicolaus61 banus tocius Sclavonie omnibus Christi fidelibus presentes litteras 
inspecturis salutem in omnium Salvatore. Ad universorum noticiam harum 
serie volumus pervenire, quod Pousa comes et magister Geuche frater eiusdem 
ad nostram accedentes presenciam exhibuerunt nobis privilegium Ladislai 
incliti regis Ungarie super quibusdam libertatibus collatum et confectum 
petendo cum instancia, ut ipsum privilegium acceptare et tenorem eiusdem 
nostro privilegio dignaremur confirmare. Cuius tenor talis est: 
Ladislaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Bosnie,62 Servie, Gallicie, 
Lodomerie, Cumanie Bulgarieque rex omnibus Christi fidelibus tam presentibus, 
quam futuris salutem in salutis largitore. Ad universorum noticiam harum 
serie volumus pervenire, quod nos consideratis gratuitis63 et meritoriis serviciis 

61 Gutkeled nb. István fia Miklós szlavón bán 1278–1279 vö. Zsoldos (2011: 47).
62 Rame CD
63 gratiosis CD
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fidelium nostrorum comitis Pouse et magistri Gueche fratris sui, que nobis in 
etate tenera constitutis in diversis expedicionibus nostris cum omni fidelitate 
inpenderunt et nobis semper in fervore64 solite fidelitatis adheserunt tempore 
discriminis variantibus et disturbantibus baronibus regni nostri, propter quod 
universi populi ipsorum in regno Sclavonie constituti per continuos insultus 
et bello intestino baronum inter se dimicancium destructi fuerant penitus et 
dispersi, volentes eos regio prosequi cum favore eosdem comitem Pousam et 
magistrum Guechem ac universos populos ipsorum in Crisiensi et Symigiensi 
comitatibus, videlicet ultra Drawam in Vrbouna65 et Charaburda in Rathina66  
existentes a iudicio et iurisdiccione comitis Crisiensis67 pro tempore constituti 
in omnibus et per omnia de speciali gracia perpetuo duximus eximendos, 
reservantes seu relinquentes eos dumtaxat iudicio bani tocius Sclavonie, qui 
similiter fuerit pro tempore constitutus. Quare volumus et bano tocius Sclavonie 
ex68 tempore constituto precipiendo mandamus, quatenus eosdem comitem 
Pousam et Guerchem fratrem eius ac predictos populos eorum contra quoslibet 
in nullo articulo sive causa per officialem suum, scilicet Crisiensem pro tempore 
constitutum dimittat iudicari, sed suo tantum modo examini eosdem reservet 
de cetero quocienscumque expedierit iudicandos, ut igitur series huiusmodi 
specialis gracie per nos eisdem et eorum populis concesse perpetuo perseveret, 
presentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
Datum per manus discreti viri magistri Nicolai69 aule nostre vicecancellarii, 
dilecti et fidelis nostri anno Domini Mo CCo LXX nono Idus Iulii regni autem 
nostri anno septimo.
Nos igitur una cum nobilibus regni Sclavonie, qui tunc nobiscum adherant, 
attendentes meritoria servicia eorumdem Pouse et fratris sui, que domino 
regi inpenderunt, licet maiora mereri debuissent, dictum privilegium domini 
regis non abrasum, non cancellatum, non in aliqua sui parte viciatum ratum 
habentes et acceptum et de verbo ad verbum presentibus insertum auctoritate 
presencium confirmamus. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam 
presentes concessimus litteras sigilli nostri munimine roboratas. Datum in 
Tetun70 in generali congregacione tocius regni Ungarie in festo sancti Iacobi 
apostoli anno gracie Mo CCo septuagesimo [nono].

64 in fervore hiányzik CD
65 Vrbanana CD; Orbova (Pozsega m.), ma ’Vrbova’ Horvátországban.
66 Charaburda Rathina Smiciklas; Rathina (Körös m.) ma ’Rasinja’ (Apajkeresztúr) Horvátországban.
67 utána existentis CD
68 pro CD
69 Kán nb. László bán fia Miklós fehérvári prépost, alkancellár 1278–1279 vö. Zsoldos (2011: 112).
70 Tetum Smiciklas; CD
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4.
1306. szeptember 22.     

A nyitrai káptalan előtt Ruh fia Domonkos fia Ruh átadja Hont megyei 
Varbók, Litva és Kernye nevű birtokának felét Halald fia Jakabnak és 
fiainak. 

Eredeti, hártya. Függő pecsét helye. Alsó részén ABC chirograp-
hum. Díszes kezdőbetű. Hátlapján korabeli felirattal: super donacione 
possessionum Vrbouk, Lytua et Kerenen.
Jelzet: Egyetemi Levéltár 4. (MNL OL, DF 250515.) 
Kiadása: REG.SLOV. I. 197.
Regeszta: AOkl. II. 73. sz.

 Györffy György 1987-ben megjelent kiadványában a jelzete még 1. szám.71 
Györffy munkájához az anyaggyűjtést az 1950-es évek elején kezdte meg, 
valószínűleg akkor még nem sorolták be a korábban létrejött gyűjteménybe 
az Országos Levéltártól 1939-ben megszerzett okleveleket, így annak ez volt 
az első darabja. Vincent Sedlák 1980-ban megjelent művéhez nem tudta erede-
tiben megnézni, mert akkor az oklevél lappangott. Ma azonban az eredeti pél-
dánya a levéltárban megtalálható. Hátlapján a Történelmi Seminarium pecsétje 
látható, tehát 1921 előtt került a gyűjteménybe.
Az oklevelet először Vargha Izabella írta át az 1924/1925. tanév első félévében, 
ezután majdnem minden félévben készült róla egy átírás egészen az 1941/1942. 
tanévig. Az 1937/1938. tanévben Fügedi Erik írta át az oklevelet. Az oklevélről 
László József átírása maradt fenn. 

 Universis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis capitulum ecclesie 
Nitriensis salutem in Domino sempiternam. Ad universorum noticiam harum 
serie volumus pervenire tam presentibus, quam futuris, quod Ruh filius 
Dominici filii Ruh ad nos accedens propria in persona proposuit oraculo vive 
vocis, quod cum comes Iacobus filius Halald ac filii sui in proxima lynea72 
consanguinitatis sibi dignoscantur pertinere et eidem multa genera caritatis 
exibuissent indefesse, ea propter dimidietates trium possessionum suarum 
Vrbouk,73 Lytua74 et Kerenen75 nuncupatarum cum omnibus utilitatibus et 

71 Györffy III. (1987: 207; 216; 262).
72 linea REG.SLOV.
73 ’Varbók’ (Hont m.) Györffy III. (1987: 262–263).
74 ’Lit(a)va’ (Hont m.) Györffy III. (1987: 216–217).
75 ’Kernye’ (Hont m.) Györffy III. (1987: 207).
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pertinenciis universis earumdem dimidietatum porcionum tam racione dotis 
et rerum parafarnalium domine Elysabeth relicte ipsius Ruh, quam eciam 
pretextu quarte domine Margarete coniugis eiusdem comitis Iacobi filii Halald76 
filie prenominati Ruh prefatis comiti Iacobo et filiis suis, videlicet Georgio, 
Gregorio, Petro et Nicolao dedit, donavit, contulit et asignavit in perpetuum 
possidendas semper et habendas. Si vero sibi mori contingat, ex tunc residuas 
porciones, quas sibi duxerat servandas, eodem modo ipsi comiti Iacobo et 
filiis suis prehabitis reliquit77 possidendas iure perpetuo semper et habendas. 
In cuius rei memoriam et perpetue stabilitatis incrementum presentes litteras 
concessimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus discreti viri 
magistri Clementis lectoris ecclesie nostre in festo beati Mauricii anno Domini 
Mo CoCoCo sexto.

5.
1327. augusztus 17.

Péter fia Tamás közjegyző előtt bolognai polgárok eladnak egy föld-
részt és egy kertet.

Eredeti, pergamen. Közjegyzői jel. Hátlapján korabeli írással: emptio 
orti de vignole.
Jelzet: Egyetemi Levéltár 5. (MNL OL, DF 250418.)

 Az oklevél a gyűjtemény különleges darabja, hiszen azon ritka kivételek 
közé tartozik, amelyeknek semmilyen magyar vonatkozása nincs. Hátlapján 
a Történelmi Seminarium feliratú pecsét látható, tehát még 1921 előtt került 
a szemináriumhoz. Az oklevél átírásainál az olvasható, hogy az oklevelet 
a művészettörténeti gyűjteményből vették át. Elképzelhető tehát, hogy nem 
tartozott Sickel oklevelei közé, más egyetemi gyűjtemény része volt. Az okle-
velet először az 1930/1931. tanév első félévében írták át, majd utána többször 
előfordult, utoljára pedig az 1941/1942. tanévben használták. Elkészült átírás 
nem maradt fenn róla. 

 In Christi nomine Amen. Anno ab eius nativitatis millesimo trecentesimo 
vigesimo septimo indiccione decima die decimoseptimo mensis Augusti cum 
domini Petrus filius quondam domini Hugolini de Sabatinis et Petrus filius 
quondam domini Petri Amadoris Blanchiti cives Bononenses vendiderint 

76 Halad REG.SLOV.
77 reliquet REG.SLOV.
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domino Francisco filio quondam domini Alberti de Sero de Parma peciam 
unam terre aratam atque ortum cum una domo cupata, inbalchione, curia et 
puteo constructis et edificatis ibidem posita in guardia civitatis Bononiensis in 
strata sancti Donati et loco dicto vignole iuxta dominum Toresanum de Lecariis, 
iuxta dominum Manfredinum domini Cetolini de Calana et iuxta stratam 
publicam. Et ipsam peciam terre cum omnibus suis iuribus atque pertinenciis 
se ipsius emptoris nomine constituit, possidet donec ipsius orti suarumque 
pertinenciarum posse acciperet, corporali dans ei omnimodam licen[ci]am ex 
tunc accipiendi auctore propria et eciam retinendi eandem, ut patet ex inscripto 
vendicionis huiusmodi mei Thome notarii manu scripto. Idem dominus 
Franciscus tam auctoritate propria, quam ex licencia per vendicione huiusmodi 
sibi tradita et concessa ingressus sunt tenuti et corporali posse ipsius pecie terre 
et pertinenciarum eiusdem eundo per ipsam peciam terre ac de frondibus erba 
et glebis ipsius in manibus accipiendo, intrando et exeundo domini predictam 
eiusque hostia claudendo et aperiendo dictus atque protestans se illam cum suis 
iuribus atque pertinenciis universis, nedum corpore atque animo possident. 
Actum in dicta pecia terre sub porticu dicte domus presentibus domino 
Guidonis et Benvenuto Stolin capelle sancti Georgii de Idozali Bononiensis et 
Masimo Dominici de capella sancti Egidii testibus ad hoc vocatis. 
Ego Thomas Petri Tranchedi auctoritate imperiali condam notarius preteritus 
interfui atque rogatus publice scripssi.

6.
1350. január 18.

Péter fia Tamás liptói és kőrösi ispán Kozma fia Dénes perét Egyed fia 
Tamás ellen elhalasztja. 

Eredeti, papír. Hátlapján kerek zárópecsét nyoma. Hátlapján egykorú 
írással: pro Dyonisio filio Cozme contra Thomam filium Egidi ad fe-
riam secundam proximam post quindenis festi sancti Anthoni proro-
gata.
Jelzet: Egyetemi Levéltár 6. (MNL OL, DF 250419.) 
Regeszta: AOkl. XXXIV. 56. sz.

 Az oklevél hátlapján a „Történelmi Seminarium” feliratú pecsét látható, te-
hát még 1921 előtt került a gyűjteménybe. Volt egy hasonló tartalmú, ugyan-
aznap kiadott oklevél a Nemzeti Múzeum Véghely Dezső gyűjteményében 
(MNL OL, DL 41130.). Fejérpataky László több oklevelet olvastatott hallgató-
ival ugyanezen gyűjteményből, tehát előfordulhat, hogy ez az oklevél is onnan 
került a szeminárium gyűjteményébe. 
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Az oklevelet először az 1924/1925. tanév első félévében írták át, utoljára pedig 
az 1937/1938. tanévben. Átírása nem maradt fenn. 

 Nos magister Thomas filius Petri comes Liptoviensis et Crisiensis78 
damus pro memoria, quod tamen Dyonisius filius Cosme79 feria secunda 
proxima post festum beati Anthoni80  iuxta continenciam priorum litterarum 
nostrarum contra Thomam filium Egidi movere habebat coram nobis, scilicet 
quia quindecimus erat terminus ac predictus Thomas non venit neque misit, 
ideo propter maioris iusticie evidenciam ad quindenas datarum presencium81 
duximus prorogandam. Datum in termino predicto anno Domini Mo CCCo 
Lmo.

7.
1351. április 24.

Tamás országbíró Petrikó fia Miklósnak adományozza a Zsolna mel-
letti Zavadi birtokot, és kiváltságokat ad a letelepedőknek. 

A Eredeti, szakadozott, foltos hártya. 
Jelzet: Egyetemi Levéltár 7. (MNL, OL DF 250420.)
B 1714. évi hiteles másolat Zsolna város levéltárából.
Jelzet: MNL OL, DF 282011. (Palásthy család lt.)
C 1714. évi hiteles másolat Zsolna város levéltárából.
Jelzet: MNL OL, DF 268740. (Závodszky család levéltára)
Regeszta: TÓTH (2001: 89). 64. sz.

 A hitelesítő záradékok szerint az oklevél Zsolna város levéltárában volt 
a 18. században. Jelenleg Zsolna város levéltárában nem található ilyen tar-
talmú oklevél. Nagyon valószínű, hogy az Egyetemi Levéltárban lévő példány 
volt egykor Zsolna város levéltárában, mert a két fennmaradt hiteles átírásban 
lévő hiány ugyanazon a helyen található, ahol az eredeti példányban is hiány 
van. Milyen úton került Zsolna város levéltárából Theodor Sickel vagy más 
tulajdonába az oklevél, nem tudjuk. Az oklevél hátlapján nem található pe-
csét, ami arra utalna, hogy a Történelmi Szeminárium gyűjteményébe tartoz-
hatott-e. 

78 Gönyűi Tamás liptói ispán (1338-1350), kőrösi ispán (1349-1350). vö. Engel I. (1996: 150).
79 Tohne AOkl.
80 ’1350. január 18.’
81 ’1350. február 1.’
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Az oklevéllel kapcsolatban nem maradt fenn semmilyen jegyzet arról, hogy ki 
foglalkozott vele az órákon, és ki készített róla átírást.

 [N]os Thomas82 iudex curie excellentissimi et magnifici principis domini 
Lodovici Dei gracia incliti regis Hungarie memorie commendantes tenore 
presencium significamus, quibus expedit universis, quod nos considerantes et 
intuentes honestatem et huminitatis discrecionem Nicolai filii Petriconis civis de 
Selna,83 volentes eciam domus et possessiones sub nostro nunc honore existentes, 
prout de iure tenemur, populosas efficere ac multitudine populorum decorare, 
eidem Nicolao filio Petriconis de [Selna ipsius]que heredibus et successoribus 
villicacionem possessionis [Zavoda84 nuncupate] et prope civitatem [Selna] 
habite sub metis et terminis, sub quibus eadem po[ssessio] Zavoda vocata ab 
antiquo dignoscitur fore85 limitata seu cir[cumdata cum] omnibus utilitatibus 
et pertinenciis suis86 universis secundum iura et consuetudinem … seu iuxta 
morem predicte civitatis Selna dedimus et contulimus regia et nostra authoritate 
mediante perpetuo possidendam, tenendam et conservandam. Ceterum87 
dedimus eidem Nicolao suisque heredibus et successoribus universis in eadem 
villicacione sub aratro suo agros in Orlyk88 sitos89 bene ad medium laneum 
colendos. Praeterea volumus, ut idem Nicolaus laneos possit facere plantari et 
ordinari et de eisdem laneis, quos scilicet plantaverit ac ordinaverit, ipsi Nicolao 
et suis heredibus septimum laneum commisimus serviendum. Item damus dicto 
Nicolao suisque heredibus et successoribus medium90 molendinum nostrum et 
medium molendinum aliud in fluvio Selna in metis suis construendum cum 
una libera thaberna91 cum quatuor operatoribus mechanicis, videlicet pistore, 
fabro, sutore et carnifice libere ad habendum, item liberam piscaturam, libera 
prata eidem necessaria ad possidendum. Item donamus universis hominibus 
in ipsam possessionem venientibus a die adventus ipsorum sedecim annos 
libertatem eomodo, ut nullo debito seu censu medio tempore teneatur, qua 
libertate exspirata de singulis laneis singulas marcas, videlicet in festo sancti 
Georgii martiris mediam, [pro festo sancti Michaelis archangelis similiter] 

82 Szécsényi Tamás országbíró (1349-1354) vö. Engel I. (1996: 7).
83 ’Zsolna’ (Trencsén m.) Csánki IV. (1890–1941: 83–84).
84 Valószínűleg a Zsolnától nyugatra található Zavodi (Szentistvánpatak) településről van szó Tren-
csén megyében. Csánki IV. (1890–1941: 213).
85 fore dignoscitur B, fore hiányzik C
86 suis hiányzik B
87 Demum B, C
88 Orlik B, C
89 siccos C
90 idem C
91 Thaberna B
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mediam nobis solvere teneantur, de aliis vero fatigationibus omnibus pure et 
simpliciter sint exempti. Item comitem eorum in tribus terminis per annum, 
videlicet in festo Passce Domini ac in festo nativitatis Domini, necnon in 
festo ecclesie92 patroni comitem eorum videant muneribus secundum ipsorum 
facultatem. In cuius donacionis memoriam perpetuamque firmitatem presentes 
litteras nostras pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eidem 
Nicolao filio Petriconis duximus [concedendas.] Datum Bude in festo beati 
Georgii martiris anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo. 

8.
1356. május 18.

László csázmai prépost előtt Árokkeszisár László fia Gergely egyez-
séget köt Káldi János fia Domonkossal és Ivánka fia Péterrel Zala me-
gyei birtokok ügyében.

Eredeti, papír. Hátlapján kerek zárópecsét töredéke. Hátlapján egy-
korú írással: Pro Anthonio et Iohanne filiis Ladislai contra Gregorium 
et Thomam filios Ladislai super iudiciaria in quindenis reversionis 
predictorum Anthonii et Iohannis de exercitu regio fienda in 
Huzyutot presente testimonio capituli Castriferrei fiendo et super 
solucionem trium marcarum in octavas festi nativitatis beati 
Iohannis baptiste in dicto capitulo Castriferrei facienda ac aliis factis 
composicionalibus.
Jelzet: Egyetemi Levéltár 8. (MNL OL, DF 250421.) 
Regeszta: AOkl. XL. 307. sz.

 Az oklevél hátlapján a „Történelmi Seminarium” pecsét látható, tehát 1921 
előtt került a gyűjteménybe. 
Az oklevelet tizenkét hallgató is átírta az 1924/1925. tanév és az 1949/1950. 
tanév között. Az átíró hallgatók közt szerepel Fekete Nagy Antal, Ila Bálint, 
Ember Győző és Kubinyi András is. Az oklevélről egy átírás is fennmaradt, 
Schmidt Olgától. Az átírást azonban több helyen piros tollal korrigálták, való-
színűleg Szentpétery Imre javította.

 Nos Ladislaus prepositus ecclesie Chasmiensis, comes capelle et secretarius 
cancellarius domini Lodovici Dei gracia regis Hungarie damus pro memoria, 

92 ecclesie sor fölé beszúrva A
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quod Gregorius filius Ladislai de Arukkezisar93 pro se personaliter et pro 
Thoma fratre suo carnali cum procuratoriis litteris capituli Castriferrei ab una, 
item Dominicus filius Iohannis et Petrus filius Iuanka pro Anthonio et Iohanne 
filiis Ladislai de Kald94 cum procuratoriis litteris eiusdem capituli parte ab 
altera coram nobis comparentes in facto subscripto sunt confessi dictas partes 
se taliter concordasse, ut secundumque boni viri communes inter partes 
arbitri fuissent, sic predicti Anthonius et Iohannes filii Ladislai centesimo se 
nobilibus, scilicet quilibet eorum quinquagesimo se apud ecclesiam sancti 
Michaelis archangeli95 de Hozyutouth96 presente testimonio predicti capituli 
per ipsos Anthonium et Iohannem filios Ladislai adducendo, quod per ipsum 
capitulum ad id transmitti presentibus postulamus in quindenis reversionis 
predictorum Anthonii et Iohannis filiorum Ladislai de exercitu regio proxime 
movendo fiende super eo, ut ipsi domos prefatorum Gregorii et Thome in 
possessione Tormasfyues habitas non fecissent concremari ac possessionum 
ipsorum utilitates aliquas contra legitimam prohibicionem potencialiter uti 
non fecissent et97 usi non fuissent sacramentum prestare tenerentur ipsamque 
possessionem Tormasfyues et possessiones Markfeulde98 ac Uk99 vocatas in 
comitatu Zaladiensi habitas, que ipsis Gregorio et Thome de iure attinerent 
iuxta veras litteras privilegiales dictarum Gregorii et Thome ipsis Gregorio et 
Thome, prout eis pertinerent possidere, dicti filii Ladislai de Kald remisissent 
et eorum procurator predictos remisit coram nobis iure perempnali, que eciam 
filii Ladislai de Kald tres marcas compoti Zaladiensis … in100  denariis pro 
tempore currentibus101 et partim in estimacione denarios valente in octavis 
festi nativitatis beati Iohannis baptiste affuturis102 in dicto capitulo Castriferrei 
pretactis Gregorio et Thome solvere tenerentur, numquam sine voluntate 
ipsorum Gregorii et Thome aliquam utilitate possessionum et porcionum103 
possessionariarum104 predictorum Gregorii et Thome uti et percipi facere 
audentes. Litteras eciam inquisitorias, causales gravatoriasque quaslibet 
inter partes hactenus confectas preter prohibicionales et composicionales 

93 ’Árokköz’ (Vas m.) Csánki II. (1890–1941: 733).
94 ’Káld’ (Vas m.) Csánki II. (1890–1941: 761).
95 sancti Michaelis archangeli sor fölé beszúrva
96 ’Hosszutót’ (Zala m.) Csánki III. (1890–1941: 62).
97 uti non fecissent et sor fölé beszúrva
98 ’Márkfölde’ (Zala m.) Csánki III. (1890–1941: 81).
99 ’Uk’ (Zala m.) Csánki III. (1890–1941: 120).
100  Zaladiensis … in sor fölé beszúrva, kihúzva marcarum
101  utána kihúzva partim in denariis
102  ’1356. július 1.’
103  utána kihúzva ipsorum
104  utána kihúzva aliquarum
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ac perpetuales earum litteras cassas et viribus carituras commiserint partes 
coram nobis. Hoc expresso, quod si dicti filii Ladislai in solvendo predictas tres 
marcas prefatum terminum preterirent, tunc ipsi contra partem alteram in duplo 
dictarum trium marcarum convincebitur eo facto sic eciam, quod si comes 
vel vicecomes Zaladiensis racione predicte cause aliquam pecunie quantitatem 
ab ipsis Gregorio et Thoma exigere vellet, tunc ipsi Gregorius et Thomas nil 
penitus ad hoc solvere et dare tenerentur, prout partes premissa omnia coram 
nobis ordinarunt. Datum in Vissegrad decimo octo die octavarum festi beati 
Georgii martiris anno Domini Mo CCCo Lmo sexto.

9.
1370. szeptember 29.

László nyitrai püspök elismervényt ad Sárosdi Péter fia Jánosnak, 
Benedek bán káplánjának az átadott Újvár vár tartozékairól.

Eredeti, papír. Hátlapján rányomott, kerek pecsét töredéke. Hátlapján 
18. századi tartalmi összefoglaló.
Jelzet: Egyetemi Levéltár 9. (MNL OL, DF 250422.)

 Az oklevél hátlapján a Történelmi Seminarium elmosódott, halvány 
pecsétje látható, tehát az oklevél 1921 előtt került a gyűjteménybe. 
Az oklevél a következő három oklevéllel együtt Himfi Benedek bán tevékeny-
ségéhez köthető. A Döbrentei Himfi család oklevelei a herceg Batthyány család 
levéltárába kerültek. Itt külön kezelték őket Heimiana néven. A második vi-
lágháború végén azonban a levéltár egy része megsemmisült, néhány darabját 
pedig a Batthyány család tagjai Ausztriába vitték, ahonnan azóta sem kerültek 
elő.105 A Heimiana-nak nevezett oklevélegyüttes nagy része is lappang valahol 
jelenleg. A következő négy oklevél tartalmilag a Himfiek levéltárához tartozik. 
Az oklevelet tizenhárom hallgató írta át, az 1924/1925. tanév és az 1942/1943. 
tanév között. Egy névtelen átírása is fennmaradt. 

  Nos Ladislaus Dei et apostolica gracia ecclesie Nitriensis episcopus 
universis noticiam harum serie habere volentibus significamus, quod cum 
nos anno Domini Mmo CCCmo LXXmo in festo videlicet beati Michaelis 
archangeli ex mandato regie maiestatis castrum Vywar106 vocatum 
occupassemus, magister Iohannes filius Petri de comitatu Zaladiensi, nobilis 

105  Horváth (2010: 117).
106  ’Holics’ (Nyitra m.) Györffy IV. (1987–1998: 481–482).
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de Sarusd,107 tunc capellanus magistri Benedicti bani108 castri prenotati nobis 
modo infrascripto asignare curavit veluti homini regio, quod in dicto castro 
rolada cum XII curribus et due tunelle vini, ex quarum altera modicum109 
perbiberant, existerunt ac possessiones dicti castri, prout nobis dispensator 
provincie ipsius castri, necnon villici conscienciose retulerunt, LXXXta 
iobagionibus augmentasset. In cuius rei testimonium idem magister Iohannes110 
presentes a nobis dari postulavit, quasquidem eidem concessimus communi 
iusticia suadente. Datum111 die et loco prenotatis.

10.
1372. október 9. 

Lajos király utasítja Himfi Benedeket, hogy Gál fia László bányát tar-
talmazó birtokát vegye el, és egy hasonló értékű birtokot adjon neki 
a királyi birtokok közül.

Eredeti, papír. Köralakú kis zárópecsét darabjai. A pecsét alatt: relacio 
Georgii Zudar. Külzet: Fideli suo magistro Benedicto quondam bano 
comiti Temesiensi. 
Jelzet: Egyetemi Levéltár 10. (MNL OL, DF 250423.)

 Az oklevél hátulján a Történelmi Seminarium elmosódott, halvány pecsétje 
látható, tehát az oklevél 1921 előtt került a gyűjteménybe. Az oklevél tartalma 
szerint a Döbrentei Himfi család levéltárába tartozik. 
Az oklevelet az 1926/27. tanév és az 1949/1950. tanév közti időszakban öt hall-
gató írta át, az utolsó átírója Fügedi Erik volt. Átírása Koch Istvántól maradt 
fenn 1905-ből. 

 Lodovicus Dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. fidelitati vestre 
mandamus, quatenus illam possessionem Ladislai filii Galli, in qua montaria 
existit, occupetis pro nobis et pro eadem equivallentem de possessionibus nostris 
in valore sibi assignetis interim possidendam quousque ubicum tractabimus 
facto de premisso. Datum Posonii sabbato proximo post festum beati Francisci 
confessoris anno Domini Mo CCCo LXXo secundo. 

107  ’Sáros(d)fő’ (Zala m.) Csánki III. (1890–1941: 100).
108  Himfi Benedek temesi és csanádi ispán (1371-1375) Engel I. (1996: 203).
109  Utána áthúzva pb
110  Iohannes sor fölé beszúrva
111  Utána áthúzva in Vywar
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11.
1377. május 30. 

I. Lajos király meghagyja Szepesi Jakab országbírónak, hogy a Volyai 
János fia Jakab ügyében hozott ítéletet azonnal hajtsa végre.

Eredeti, papír. Rányomott pecsét darabjai. A pecsét alatt: commissio 
domini regis et relacio Petri bani. Hátlapján újkori írással rövid tárgy-
megjelölés. 
Jelzet: Egyetemi Levéltár 11. (MNL OL, DF 250424.)

 Az oklevél hátulján a Történelmi Seminarium elmosódott, halvány pecsétje 
látható, tehát az oklevél 1921 előtt került a gyűjteménybe. Az oklevél tartalma 
szerint a Döbrentei Himfi család levéltárába tartozik. 
Az oklevelet kilenc hallgató írta át az 1924/1925. tanév és az 1942/1943. tanév 
között. Átírása nem maradt fenn.

 Lodovicus Dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. fideli nostro 
magnifico viro comiti Iacobo de Sceps,112 iudici curie nostre vel vices suas 
gerentibus salutem et graciam. Dicit nobis Georgius filius Iohannis de Voya113 
querulose, quomodo ipse vestri et aliorum baronum nostrorum in presencia iusto 
iuris tramite per diffinitivam sentenciam in causa inter ipsum et Benedictum 
fratrem suum ab una parte, vero ex altera magistrum Benedictum banum filium 
Pauli filii Heem et fratres suos habita super facto possessionum114 Voya vocate 
et aliarum quinque ad ipsam pertinencium, in qua magister Iohannes Bissenus 
expeditor pro ipsis magistro Benedicto bano et fratribus suis affuisset, ipsas 
possessiones reoptinuissent et eas, licet eis unacum prefatis baronibus nostris 
adiudicassetis, tamen factum huiusmodi exsequacioni mandare non curaretis. Et 
quia nemini in suo iure volumus deesse, ideo fidelitati vestre firmiter percipimus 
et districte, quatenus quemadmodum dictam causam unacum dictis baronibus 
nostris adiudicastis, sic et eodemmodo fine decisivo concludere et determinare 
ac ipsos filios Iohannis secundum sentenciam latam de ipsis possessionibus eis 
adiudicatis investire et ad eas intronizare facere debeatis lege regni et communi 
iusticia requirente. Ubi eciam habita conclusione huiusmodi mox et in instanti 
ac absque prorogacione aliquali eidem magistro Benedicto bano ex parte ipsius 
magistri Iohannis Bisseni de suis possessionibus, prout sentencie premisse de 
et super hoc late explanant, plenam exhibeatis satisfaccionem non obstante, 

112  Szepesi Jakab országbíró (1372, 1373-1380) Engel I. (1996: 8).
113  Volya (Hunyad m.) Csánki V. (1890-1941: 148).
114  possessionis-ről javítva
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si idem magister Iohannes Bissenus suas possessiones iam distribuisset 
condonando. Et aliud pro nostra gracia non facturi. Datum in Diosgeur sabbato 
proximo post festum corpus Christi anno eiusdem Mo CCCo LXXo septimo.

12.
1381. augusztus 6.

Lajos király néhai Benedek bán fia Miklós minden ügyét Szent Mihály 
nyolcadára halasztja, mivel a bárók csekély száma miatt Szent Jakab 
nyolcadán nem tudták megtárgyalni.

Eredeti, papír. Az oklevél jobb felső sarkában: relacio magistri Georgii 
Bebek. A hátlapján középen nagy rányomott pecsét nyoma. A pecsét 
alatt: relacio magistri Georgii Bebek.
Jelzet: Egyetemi Levéltár 12. (MNL OL, DF 250425.)

 Az oklevél hátulján a Történelmi Seminarium pecsétje látható, tehát az ok-
levél 1921 előtt került a gyűjteménybe. Az oklevél tartalma szerint a Döbrentei 
Himfi család levéltárába tartozik. 
Az oklevelet hat hallgató írta át az 1926/1927. tanév és az 1937/1938. tanév kö-
zött. Az átírók közt szerepel Váczy Péter, Komoróczy György és Balázs Éva. 
A fennmaradt átírást Balog Szidi készítette. 

 Lodovicus Dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. fidelibus suis 
magnificis viris dominis Nicolao de Gara,115 regni Hungarie palatino et 
Nicolao de Zeech,116 iudici curie sive eorumque in iudicatu vices gerentibus 
salutem et graciam. Cum cause magistri Nicolai filii quondam Benedicti 
bani in presentibus octavis festi beati Iacobi apostoli117 mote et habite propter 
paucitatem prelatorum et baronum nostrorum nequant fine debito terminari de 
presenti, fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus universas 
causas eiusdem magistri Nicolai in presentibus octavis festi beati Iacobi 
apostoli coram vobis vertentes statu sub priori ad octavas festi beati Mychaelis 
archangeli proxime affuturum118 debeatis prorogare. Aliud non facturum. 
Datum Bude feria tercia proxima post festum beati Dominici confessoris anno 
Domini Mmo CCCmo LXXXmo primo. 

115  Garai Miklós, id. nádor (1375-1385) Engel I. (1996: 4).
116  Szécsi Miklós országbíró (1381-1384) Engel I. (1996: 8).
117  ’1381. augusztus 1.’
118  ’1381. október 6.’
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OKTATÓ GYŰJTEMÉNYEINEK SORSA

Georgina Schlay: The fate of cultural collections, research and 
educational collections of ELTE
In this study, I present the foundation, fate and current position of 
the cultural assets, scientific and educational collections of ELTE, 
sketched and highlighted due to their limitations, and linked to the 
turning points of university history in an international context. My 
aim is to highlight the fact that the issue of university heritage is 
present at universities with a history, very similarities are found in the 
fate of university collections, and different strategies for managing and 
coordinating university collections have been developed, taking into 
account institutional characteristics. can also be used on.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fennállásának 385 éve alatt számos ku-
tatás, tanulmány, képes kiadvány foglalkozott e nagy múltú intézmény törté-
netével. Ezekben kiemelt helyen szerepelnek azok az egyedülálló kulturális 
javak, amelyek az egyetem alapításával, bővítésével és költözéseivel kapcso-
latosak, mint például a Pázmány Péter által kiadott alapítólevél, a rektori és 
dékáni láncok, a karoknak ajándékozott pedumok, de számos értékes tárggyal, 
dokumentummal folytathatnánk a sort. Azonban az egyetem örökségéhez nem 
csak az egyedi tárgyak tartoznak, hanem a különböző karokon alapított tudo-
mányos és oktató gyűjtemények is, melyek alapítása és a sorsa együtt változott 
az egyetem igényeivel és az intézményt ért külső hatásokkal.
 Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2019. októberében tartott kon-
ferenciáján az egyetem néhány muzeális gyűjteményének képviselője, gyűj-
teménykezelője vett részt. A szervező célja az volt, hogy megtörténjen az 
első lépés az egyetemi gyűjtemények diskurzusában. A szakmai napon el-
hangzott előadások röviden ismertették néhány egyetemi gyűjtemény törté-
netét, kezelésének és bemutatásának lehetőségeit. Ezenfelül Claudia Feigl, a 
Bécsi Egyetem Egyetemi Könyvtárának gyűjteményi koordinátora előadá-
sában betekintést engedett abba, hogy az ő intézményükben milyen keretek 
között működik a majdnem 100 darab egyetemi gyűjtemény szakmai koor-

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVIII, 2021, szerkesztő: Knapp Éva
DOI: https://doi.org/10.21862/EKevkony.18.2021.38-69
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dinálása. A két egyetem közötti párbeszéd elindulásával világossá vált, hogy 
az ELTE gyűjteményeinek története és jelenlegi helyzete igen nagy hason-
lóságot mutat a bécsi egyetemi gyűjteményekkel, habár a lépték más. 
 Jelen tanulmányomban tehát szeretném az ELTE kulturális javainak, a tu-
dományos és oktató gyűjteményeinek alapítását, sorsát és jelenlegi helyzetét 
– a terjedelmi korlátokból kifolyólag vázlatosan és kiemeléseket alkalmazva 
– bemutatni, valamint összekapcsolni az egyetemtörténeti fordulópontok-
kal, nemzetközi kontextusba helyezve azokat. Célom rávilágítani arra, hogy 
az egyetemi örökség kérdése a történeti múlttal rendelkező egyetemeken jelen 
van, s igen nagy hasonlóságok mutathatók ki az egyetemi gyűjtemények sor-
sában; az intézményi sajátosságok figyelembevételével különböző stratégiákat 
dolgoztak ki az egyetemi gyűjtemények kezelésére és koordinációjára, ame-
lyek az ELTE gyűjteményeinek esetében is alkalmazhatóak.
 
Annak érdekében, hogy az általam kiválasztott, az ELTE-n ma is megtalálható 
egyetemi gyűjteményeket, valamint az ezek számára lehetséges integrációs 
formákat nemzetközi kontextusban bemutathassam, két múzeumtörténeti mo-
dellt kell bevezetnem.
 Marta C. Laurenco a doktori disszertációjában1 végzett nagy volumenű ku-
tatása keretén belül a legtöbb európai egyetem történetének vizsgálata után 
állította fel azt az elméletet, hogy az egyetemi gyűjtemények és múzeumok 
történeti fejlődésük során hat típusba sorolhatóak létrejöttük szerint. Az első 
típus az ún. korai oktató és tanulmányi „gyűjtemény” („collection” of tea-
ching and studying). Azért szükséges a gyűjtemény szót idézőjelbe tenni, mert 
az adott időszakban még nem beszélhetünk tervszerű gyűjtésről, csupán ar-
ról van szó, hogy a különböző oktatási eszközök használata egyidős magával 
az oktatással, de ezek bekerülése az egyetemekre esetleges.
 A második típus az ún. oktató gyűjtemény (teaching collection), amely 
a szemléltetésre kiállított tárgyakon alapuló oktatás és tanulmányozás fejlődé-
sével vette kezdetét a középkori egyetemeken. Erre az első példák a 16. szá-
zadtól kialakított hortus medicusok (a vizsgálat tárgyai a növények), az ana-
tómiai színházak (a vizsgálat tárgya az ember), valamint a 18–19. században 
általánossá váló fizikai szertárak vagy kabinetek, amelyek számos esetben ön-
álló múzeummá váltak a 20. század folyamán. Például 1928-ban így jött létre 
az utrechti Egyetemi Múzeum, 1938-ban pedig a coimbrai Fizikai Múzeum 
(Phsycs Museum, jelenleg a Science Museum of the University of Coimbra 
elnevezésű intézmény része) alakult meg.

1 Laurenco (2005: 49–84).
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 A természettudományok fejlődésével egyre inkább előtérbe került az első 
tanulmánygyűjtemények (study collections) létrehozásának igénye. Ezeknek 
a virágkora a 16–18. századra esik, kialakításuk általában egy-egy oktató-
hoz kötődik, akiket személyes érdeklődés vagy szakmai cél vezetett; például 
számos osztályozási rendszer kialakításában segítettek ezek a gyűjtemények. 
Az első ilyen tanulmánygyűjteményt feltételezhetően Ulisse Aldrovandi (1527–
1605), a bolognai egyetem fosszíliákat, növényeket és állatokat tanulmányozó 
professzora alakította ki.
 A negyedik típusba sorolt kutatógyűjtemények (research collections) ész-
revétlenül alakultak ki a tanulmánygyűjteményekből, elsősorban a 18–19. 
században, annak köszönhetően, hogy a professzorok érdeklődni kezdtek 
a természeti jelenségek mintáinak összegyűjtésén túl azok összehasonlítása és 
előállítása iránt is. Elsősorban az állattan, paleontológia, botanika, ásványtan, 
geológia, régészet, antropológia és a néprajz területén figyelhető meg a kutató-
gyűjtemények kialakulása.
 Az ötödik típusba a művészeti gyűjtemények (art collections) tartoznak. 
Az egyetemek tulajdonába már alapításuk során kerültek különböző műtár-
gyak. Ezek általában emléktárgyak, szakrális és ceremoniális tárgyak, portrék 
és freskók, kéziratok és könyvek. Azonban az így összegyűlt műtárgykincs 
nem nevezhető – még akkor sem, ha több hasonló készült belőlük – gyűjte-
ménynek, amelynek feltétele valamilyen rendszer kialakítása. Az első mű-
vészeti gyűjtemény feltételezhetően 1546-ban került kialakításra, amikor 
az oxfordi egyetemen található Christ Church College-ban megalapítottak egy 
festménygyűjteményt.
 A hatodik típus pedig az ún. egyetemi múzeum (university museum), ame-
lyeknek az alapfunkciója nem egyezik meg a jelenleg használt múzeumi alap-
funkciókkal: elsődleges célja az egyetemi polgárok közössége és az egyetemi 
oktatás és kutatás támogatása azáltal, hogy az összegyűjtött tudás és tárgyak 
bemutatását, tanulmányozását és kutatási lehetőségeit biztosítja. Az első egye-
temi múzeum a világon – amely ma is az egyik leghíresebb múzeumok között 
van – az 1683-ban alapított Ashmolean Museum.
 A második modell, amit szeretnék a bevezetésben felvázolni, az egyetemi 
örökség kezelésének, az egyetemi múzeumok típusának időbeli változását mu-
tatja be. Ebben a folyamatban Clercq2 generációs szinteket határozott meg. 
Az ún. első generációs egyetemi múzeumok a 16. század végétől jelentek meg. 
Ezek a specifikus múzeumok általában téma-orientáltak voltak, szorosan kap-
csolódtak az egyetemen folyó kutatáshoz és oktatáshoz, de feladatukul tűzték 
ki a nyilvános bemutatást is. Általában egy jól kialakított egyetem több mint 
húsz gyűjteménnyel rendelkezett.

2 Clercq (2006: 23–30); Clercq (2009: 13–21).
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 Az ún. második generációs egyetemi múzeumokat a 20. század első felében 
hozták létre. Az addig felhalmozott, de múzeummá nem alakított gyűjtemé-
nyekből elsősorban tudományos múzeumokat hoztak létre, melyeknek célja 
az elavult 18–19. századi eszközök, modellek és laboratóriumi felszerelése 
megőrzése volt. Erre a típusra példa az Oxfordi Egyetem 1924-ben alakult Tu-
dománytörténeti Múzeuma, vagy Leidenben az 1929-ben létrehozott Boerha-
ave Múzeum, amely azóta nemzeti múzeumi státuszt kapott és már nem csak 
az egyetemi közösséget szolgálja ki.
 A 20. század második felében, elsősorban az 1980-as évektől kialakított 
egyetemi múzeumokban – hasonlóan a más indíttatásból létrejött múzeu-
mokhoz – erőteljes szerepet kap a múzeumpedagógia, az identitásteremtés és 
a tudománynépszerűsítés. Ezek az intézmények, amennyiben elköteleződnek 
a nyilvánosság mellett, kaput jelenthetnek az egyetemen zajló kurrens kutatá-
sok széles körű terjesztésére.

Az egyetemi gyűjtemények és kulturális javak helyzete, lehetőségei 
a kezdetektől napjainkig – vázlatos áttekintés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története egészen a 16. századig nyú-
lik vissza. Ebben az időszakban gyengült meg a katolikus egyház hatalma, 
a reformáció térnyerésével egész városok váltak protestánssá, ráadásul Ma-
gyarországon a törökök elleni harc és a katolikus klérus vezető tagjainak ha-
lála miatt további veszteségeket szenvedett a katolikus egyház fennhatósága. 
Buda 1541-es elfoglalása után a Magyar Királyság három részre szakadt, 
az ország vezető tisztségviselői és hivatalai a katolikus főpapokkal együtt a ki-
rályi Magyarország területére menekültek. Két szabad királyi város alakult át 
hatalmi központtá: Pozsonyban talált új otthonra az állami intézményrendszer, 
Nagyszombatban az esztergomi érsekség és káptalan 1543-tól.3
 Az 1545–1563 között kisebb-nagyobb megszakításokkal ülésező tridenti 
zsinaton az egyik legfontosabb kérdés a reformáció elleni küzdelem és a ka-
tolikus megújulás kérdése volt. Ennek következtében került előtérbe az 1540-
ben katolikus szerzetesrendnek elismert Jézus Társaság. Tagjainak célkitűzése 
a kora újkori oktatási rendszer megismerése és az általuk feltárt pedagógiai 
problémákra reflektálva saját intézményrendszer kialakítása volt nemzetközi 
szinten, melynek alapját a Ratio Studiorumnak nevezett tanulmányi tervben 
fektették le.4
 Magyarországon Oláh Miklós (1493–1568) érsek oktatásügyi reformjai ré-
vén kívánt új lendületet adni a papi képzésnek, a katolikus oktatásnak annak 

3 Madas–Monok (1998: 93–107).
4 Mikonya (2014: 303–304).
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érdekében, hogy az iskolából kikerülő papok képesek legyenek a hitviták-
ban logikusan érvelni és retorikai fogásokat alkalmazni. Ennek keretén belül 
Nagyszombatban 1554-ben hozta létre a káptalani-városi iskolát, melynek fel-
ügyeletét 1558-tól maga az érsek látta el. Továbbá Oláh Miklós hívta be 1561-
ben a királyi Magyarországra a Jézus Társaságot I. Ferdinánd engedélyével. 
A jezsuiták missziós tevékenységet végeztek az országban és elkezdték kiépí-
teni a már Európa-szerte alkalmazott oktatási módszereiket követő intézmé-
nyeiket. A jezsuita kollégiumi rendszer keretén belül Magyarországon is alapí-
tottak könyvtárakat, elsőként Nagyszombatban.5

 Miután néhány évvel később az első nagyszombati kollégium és könyv-
tár leégett, Rudolf királytól kapta meg a rend a túróci prépostságot. Forgách 
Ferenc (1560–1615) érsek segítségével 1615-ben alapították újra a nagyszom-
bati jezsuita kollégiumot.6 A mai Egyetemi Könyvtár jogelőd intézményeinek 
állományából számos kötetet ma is a muzeális értékű könyvállomány részeként 
őriz. A nagyszombati, túróci és vágsellyei jezsuita kollégiumok könyvanyagá-
ból számos 16. századi nyomtatványt tartalmaz az ún. Antikva gyűjtemény.7  
A legrégebbi ősnyomtatvány pedig egy 1586–1589 között beszerzett, Cicero 
műveit tartalmazó kolligátum, amelyet a jezsuiták tankönyvként használtak 
az oktatásban.8 Az egyetem 1635-ös megalapításától kezdve a könyvtár törté-
nete szorosan összekapcsolódik az egyetem történetével, a könyvgyarapítások 
pedig azóta is az egyetemen zajló oktatás támogatását szolgálják.
 Pázmány Péter (1570–1637) jezsuita szerzetest 1616-ban nevezte ki eszter-
gomi érsekké II. Mátyás. A rend által kialakított és Európában már működő 
– például a mintaként vett grazi egyetem is ilyen – kétfakultásos egyetemtípust 
szerette volna Magyarországon is meghonosítani. Ennek megfelelően az alap-
képzést a bölcseleti fakultás elvégzése jelentette, amely a nemesek számára ele-
gendő volt a világi pályák betöltéséhez. Ez a rendszer előírta, hogy az egyházi 
pályaválasztáshoz kötelező teológiai karra csak a filozófiai stúdiumok elvég-
zése után lehetett beiratkozni. Az egyetem alapítására végül 1635-ben kerül-
hetett sor II. Ferdinánd támogatásával,9 ugyanis VIII. Orbán (1568–1644) pápa 
nem akarta jóváhagyni a hiányos szerkezetű egyetem létrehozását.10 Az intéz-
mény fenntartásához szükséges alapítványi összeget (60 000 forint), valamint 
az alapítólevelet 1635. május 12-én adta át, megbízva ezzel a nagyszombati 

5 Farkas (2008: 7–10).
6 Sinkovits (2003: 16–17).
7 Knapp–Szögi (2012: 152).
8 Knapp–Szögi (2012: 95).
9 II. Ferdinánd császár egyetemalapítást megerősítő oklevele, 1635. október 18. ELTE Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár. I/c-III. Rektori Hivatal iratai. Alapítólevelek.
10 Farkas (2008: 23–24).
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jezsuitákat az uralkodó által elismert egyetem működtetésével. Ebben lefek-
tette az egyetemalapítás legfontosabb céljait: a katolikus vallás terjesztése és 
a magyar nemzet méltóságának emelése.11 Terveinek megfelelően a tanítás még 
ebben az évben megkezdődhetett, az ünnepélyes tanévnyitóra 1635. november 
13-án került sor.12

 A 17. század első felében számos más egyetemet is alapítanak az ellenrefor-
máció jegyében. Ekkor élik virágkorukat az Ibériai-félszigeten található sala-
mancai és coimbrai egyetem, valamint a magyar diákok körében kedvelt pe-
regrinációs célpontok, mint Graz, Würzburg és Dillingen jezsuita egyetemei. 
A 16. század második felétől alapított jezsuita kollégiumokban és kvázi-egye-
temeken kötött, igen szigorúan kialakított rend szerint haladhattak előre a di-
ákok a tanulmányaikban. A közös katolikus értékrend kialakítása és erősítése 
érdekében kötelező volt minden hallgató számára a latin nyelv ismerete, de 
a nem teológiai képzésben részt vevők számára olasz és német területeken en-
gedélyezték a helyi nyelvek használatát is.13

 Ezzel szemben más, középkori alapítású négyfakultásos egyetem, mint 
Pádua, Róma, vagy Párizs katolikus, illetve Leiden és Heidelberg kálvinista 
szemléletű intézményei a vallási toleranciát választották, és nyitva álltak más 
keresztény felekezethez tartozó hallgatók számára is. Ugyanis ezeken nem 
a teológiai képzés, hanem a másik három kar került előtérbe. A humanista és 
a teológiai szemléletű egyetemeken túl létezett még a tudományos fokozatot 
ugyan nem adó, azonban az egyetemi képzésből kiszorult speciális (termé-
szettudományos és technikai jellegű) ismeretek oktatását felvállaló akadémiák. 
Továbbá külön csoportot alkottak az angol college-rendszer felsőfokú képzést 
biztosító intézményei, amelyben az elnevezés a hallgatók kötelező lakóhelyére 
utal.14

 A VIII. Henrik által kezdeményezett reformáció lehetővé tette, hogy az ok-
tatási intézmények ellenőrzésében megszűnjön mind a világi, mind az egyházi 
(pápai) hatalomnak a kontinens egyetemein továbbra is megfigyelhető aktív 
befolyása. 1538-ban, a szerzetesrendek megszüntetésével egyidőben kialakult 
az új oktatási rendszer, melynek felügyeletét a király látta el. Jelentős, a világ 
első egyetemi múzeumát és Nagy-Britannia első közgyűjteményét alapította 
meg 1683-ban Elias Ashmole. Az oxfordi egyetemen létrehozott intézményben 
különböző, a szemléltető oktatást elősegítő gyűjtemény található, melyeknek 

11 Pázmány Péter alapító oklevele, 1635. május 12. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi 
Levéltár. I/c-III. Rektori Hivatal iratai. Alapítólevelek.
12 Sinkovits (2003: 16–17).
13 Mikonya (2014: 359–360).
14 Mikonya (2014: 309–311).
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alapját Ashmole saját gyűjteményei jelentették: herbáriumon, rovargyűjtemé-
nyeken, szakkönyvtáron és pinakothékán túl természettudományos laboratóri-
umok is helyet kaptak a múzeumban.15

Reprezentációs eszközök a kora újkori egyetemeken

A szimbólumok, egyetemi címerek és különböző reprezentációs eszközök 
használata jelentős a különböző korszakokban alapított egyetemek ünnepi ritu-
áléiban, ugyanis ezek utalnak az alapítás korára, az alapítás aktusára és – korai 
alapítások esetén – a folytonosságra.

1. kép: Az egyetem első zászlója, 1635k. ELTE Aula Magna. Nagyné Pál Gabriella felvétele.

A középkori és kora újkori alapítású egyetemek a mai napig használják a 
korai alapításról tanúskodó szimbólumaikat, pecsétjeiket (például Bécs és 
Krakkó). Mivel Pázmány Péter nem adományozott saját címert az intézmény-
nek, az ELTE-n nem ez történt, hanem az alapító címereit használták. Erre 
látványos példa az egyetem első zászlója, melyen nem csak a védőszentként 
szereplő Madonna (Patrona Hungariae) látható a gyermek Jézussal, hanem 
a  Madonna jobb lábánál Pázmány Péter családi címerét is elhelyezték.16 Ke-
vésbé látványos példa, hiszen az eredeti pecsétnyomó elveszett, Maylád Mik-

15 Mikonya (2014: 320–321).
16 Az egyetem első zászlója, 1635k. ELTE Aula Magna.
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lós 1642-ben kiadott diplomájának pecsétnyomata, amely a védőszent Madon-
nát jobb kezében a Bibliával, bal kezében a gyermek Jézussal ábrázolja, míg 
a pecsétkép alatt kapott helyet Pázmány Péter bíborosi címere: három strucctoll 
a bíborosi kalap alatt.17 Az egyetem számára Mária Terézia adományozott cí-
mert (egyúttal nagypecsétet), melynek részletes leírása az 1780-ban, a Budára 
történő költöztetéssel egyidőben kiadott Diploma Inaugurale-ban olvasható. 
Ez alapján a szívpajzs – amely a mai napig használatban van – egy régebb óta 
használt, Zsigmond által az óbudai egyetemnek adományozott címer szimbó-
lumára utal:

„az alsó pedig a budai főtanoda [egyetem] ősi jelvényét mutatván, 
úgymint kék mezőben ezüstsújtásos, aranyöltönyű s jobbra kinyújtott, 
arany szegély fekete táblába kötött zárt könyvet tartó kart…”18

2. kép: Diploma Inaugurale, 1780. március 25.
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár

17 Majláth (1899: 144).
18 Papp (1982: 79).
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Csakúgy, mint az egyházi és uralkodói oklevelek esetében, az egyetemeknek 
is szüksége volt saját, az autonómiát igazoló pecsétre, amellyel az általuk ki-
adott okmányokat hitelesítették. A pecsétek megbecsültségét mutatja, hogy 
például a duisburgi egyetem alapítására rendezett körmenetben az új egye-
tem pecsétjét egy díszpárnán hordozták körbe a menet elején 1654-ben. Ezen 
az ovális alakú pecséten az alapító II. Miksa portréja látható, de számos egye-
tem pecsétjén az egyetem védőszentje szerepel, például az ELTE által 1642-ben 
használt pecséten.19 Az ELTE korai rektori és kari pecsétjeit csak töredékesen 
ismerjük. A karok 1772-ben kaptak Mária Teréziától egységes pecséteket, de 
az intézmény Budára költözése miatt hamar új pecsétekre lett szükség. 
Az 1777-ben adományozott intézményi pecsét kifejezi az országos jelleget, 
ugyanis ahogy az a Diploma Inaugurale címerképén látható, a szívpajzsot 
a koronához tartozó országok címerein helyezték el, míg a királyi jelleget 
a szívpajzson elhelyezett korona hivatott kifejezni. Összesen 7 pecsét került 
adományozásra ekkor, ugyanis a négy karon kívül saját pecsétet kapott a sza-
bad művészetek főgimnáziuma és az Egyetemi Királyi Tanács (Senatus) is. 
Ezeken az intézményi pecséten is látható szívpajzsot más-más, az adott szer-
vezeti egységre jellemző pajzstartó (telamon) fogja közre, míg a szenátus pe-
csétjét jobbról egy babér-, balról egy olajág fogja közre.20

 

3. kép: Az egyetem nagypecsétje a Pestre költözés után. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár,
Egyetemi Levéltár. Egyetemtörténeti Gyűjtemény. Képessy Bence felvétele.

19 Mikonya (2014: 429).
20 Diploma Inaugurale, 1780. március 25. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár. 
I/c-III. Rektori Hivatal iratai. Alapítólevelek.
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Szintén az egyetemi autonómiát, egész pontosan a bíráskodás és a szabad dok-
toravatás jogát fejezi ki a jogar vagy díszbot, latin kifejezéssel a pedum vagy 
sceptrum. Az ELTE számára más jezsuita intézményekhez hasonlóan az alapí-
tással egyidőben adományozott rektori és két dékáni pedumot Pázmány Péter; 
ezek használatáról a királyi megerősítő oklevél szól:

„Európa összes akadémiái által ilyeneknek tartassanak és magának 
a felavatásnak ténye által részesei legyenek mindazon kiváltságoknak, 
kegyeknek, mentességeknek, megbecsültségnek, kivételeknek, a me-
lyeknek egyéb akadémiákon mások örvendenek, […] akár ékességben, 
mint a milyenek a talárok, doctori süvegek, gyűrűk és az akadémia 
efajta jelvényei, a melyeket bárki rendfokának és hivatalának meg-
felelő jogarral, pecséttel és czímekkel együtt engedélyezettnek mon-
dunk ki…”21

A rektori pedum tetején az intézmény védőszentje látható: Madonna a gyer-
mek Jézussal. A szobor lábánál két pajzs (a később a pecséteken is használt 
Magyarország címerének négy folyója, valamint a hármas halomból kiemel-
kedő apostoli kereszt), míg a gomb tetején két vésett címer látható: a jogar 
feltételezhetően 1635 előtt készült, ugyanis nem csak Pázmány Péter bíborosi 
címere, hanem a végül engedélyt nem adó VIII. Orbán pápa három méhet áb-
rázoló címere is helyet kapott.22 A bölcseleti fakultás egykori jogarán drága-
kövekkel díszített abroncsban Xavéri Szent Ferenc, a bölcsészek védőszentje 
látható.23 A teológiai kar peduma feltételezhetően nem készült el az alapításra, 
ugyanis az ünnepélyes megnyitón még a jogar nélkül vonultak fel. A díszbot 
gömbjét 1785-ig a kar védőszentjének, Szent Ignácnak a szobra díszítette.24 
A megrongálódott jelvényt később látták el a Megváltó alakjával.25

 Az egyetem további karokkal történő bővítése során új jogarokat is készí-
tettek. Az 1667-ben alapított jogi kar is megkapta ugyanazokat a kiváltságokat, 
s az ekkor adományozott pedum tetején a kar védőszentjének, Szent Ivónak az 
alakja látható.26 A negyedik kar, az orvosi kar alapítására csak 1769-ben került 
sor, melynek dékánja a rákövetkező évben szintén megkapta saját hivatali jel-
vényét, melyen Szent Lukács látható az ökör attribútumával.27

21 Papp (1982: 171).
22 Rektori pedum, 1635k. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Ötvösgyűjtemény. Ltsz. 1949.17.
23 Bölcsészettudományi Kar peduma, 1635k. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Ötvösgyűjte-
mény. Ltsz. 1949.20
24 Papp (1982: 63).
25 Hittudományi Kar peduma, 1635k. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar.
26 Állam- és Jogtudományi Kar peduma, 1667. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Ötvösgyűj-
temény. Ltsz. 1949.19.
27 Orvostudományii Kar peduma, 1770. Semmelweis Egyetem, Rektori Hivatal.
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 Hatalmi jelvényként jelent meg a kora újkor végén a rektori és dékáni láncok 
viselésének szokása, ugyanis a hasonló medállal ellátott, nemesfémből készült 
láncok korábban a főnemesek és a magas beosztású udvari hivatalnokok ki-
váltsága volt. A prágai egyetem rektora és dékánjai már a 16. század folyamán 
viselték a hivatali láncot, Bécsben pedig a 18. században váltja fel a hivatali 
lánc az addig viselt talárt.28 I. Ferenc a 19. század folyamán a birodalom többi 
egyetemének is adományozott hasonló tisztségláncot az 1806. évi II. Ratio Edu-
cationis kiadása után, a lembergi egyetem 1817-ben, a pesti egyetem 1819-ben 
(ünnepélyes átadására 1820. május 18-án került sor), 1826-ban az innsbrucki és 
a grazi egyetem, 1837-ben pedig az olmützi egyetem kapta meg új jelvényeit. 
Az ELTE láncait és a rajtuk elhelyezett, az adományozó – a bécsi befolyás és 
abszolutizmus kifejezésére – I. Ferenc portréjával ellátott medálokat aranyból 
készítette a bécsi Johann Baptist Harnisch.29

 A II. világháborút követő politikai átalakulás a felsőoktatási intézményeket 
is érintette. 1948. június 16-án elfogadták az iskolák államosításáról szóló tör-
vényt, majd az egyetemi reform elemeinek kidolgozása következett. 1947. már-
ciusában a kisgazdapárti, 1946 óta egyetemi tanárként dolgozó Ortutay Gyula 
került a vallás- és közoktatásügyi miniszteri pozícióba. Az általa végrehajtott 
reform célja az egyetemi autonómia teljes megszüntetése, az egyetemeken folyó 
oktatás pártállami ellenőrzése volt, s hogy a főiskolák működését összehangba 
hozzák a megváltozott, megváltoztatott társadalmi és művelődéspolitikai igé-
nyekkel. Az 1948/49. évi tanév jelentette a fordulatot a magyar felsőoktatásban, 
1949 nyarától megszűnt minden jellegű egyetemi autonómia.30

 A fentebb említett, adományozás révén kapott, az egyetemi autonómiát ki-
fejező és biztosító tisztségjelvényeket is ekkor vették el az ELTE-től. Mivel 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kérésére az Egyetemi Tanács nem 
volt hajlandó átformálni a pedumokat és láncokat – arra hivatkozva, hogy ezek 
zárt egységet alkotó, műemlék jellegű relikviák az alapítás korából –, ehelyett 
használatukat felfüggesztve múzeumi megőrzést javasoltak. Az aranyból ké-
szült tisztségláncokat és a nemesfémből készült, drágakövekkel díszített joga-
rokat 1949. május 31-én helyezték el a Magyar Nemzeti Múzeumban; több más 
festmény és szobor is eltávolításra került ekkor.
 Mivel 1951-ben az MDP eltörölte az egyetemek doktoricím-adományozási 
előjogát, valamint a rektori és dékáni szabad választást, így a tisztségjelvények 
is ceremoniális funkciójukat vesztették rövid időre. Az egyetem számára leg-

28 Mikonya (2014: 429–430).
29 Bölcsészettudományi Kar dékáni lánca, 1819. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, Ötvösgyűj-
temény. Ltsz. 19.I.12./1949.
30 Borsodi (2003: 314–321).
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közelebb csak a 325. jubileumra készítettek új tisztségjelvényeket. 1957-ben 
visszaállították a doktorátust, és újra elrendelték az avatással egybekötött ce-
remóniák megtartását. Az Egyetemi Tanács, Ortutay Gyula rektori kezdemé-
nyezésére, 1958-ban hozott határozatot az új pedumok és láncok elkészítteté-
sére. Az Iparművészeti Vállalat Eötvös Stúdiójában 1960 májusára készültek el 
az új rektori, jogi kari, bölcsészettudományi kari, és az alig 10 éve létreho-
zott természettudományi kari tisztségjelvények. A politikai háttér megjelent 
a pedumok ornamentikájában is: levelekké stilizált ötágú csillagdíszek kerültek 
kialakításra.31

 Az újabb alapítású egyetemek annak érdekében, hogy saját identitásukat 
erősítsék és tekintélyüket hasonlóvá tegyék a korábbi alapítású intézményeké-
hez, általában szintén felveszik a ceremoniális szokásokat és a tárgyi kultúrát.32  
Hasonló jelenség figyelhető meg az ELTE-n is az újabb karok alapításakor, 
az intézményhez csatoláskor. Ahogy a 17. században a jogi, a 18. században 
az orvosi, és 1960-ban az eredeti alapításkor még nem létező természettu-
dományi kar is kapott saját tisztségjelvényeket, úgy a rendszerváltás után 
az egyetemi hálózat integrálásának során 2000-től az ELTE részévé vált 
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, valamint a Tanító- és Óvó-
képző Főiskolai Kar is kapott saját jelvényeket. Az ELTE ma is fennálló szer-
kezete 2003-ban alakult ki, amikor a már működő öt kara mellé megalakult 
az Informatikai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, továbbá a Társadalom-
tudományi Kar.33

Az első tanítást segítő gyűjtemények: a botanikus kertek

Az egyetemi gyűjtemények első szervezett formái a botanikus kertek vagy 
füvészkertek voltak. A hortus medicus vagy orvosságos kert, melynek kiala-
kításában része volt a tudomány és a hasznosság mellett az esztétikumnak is, 
a korai modern időkben jelent meg. Míg gyógynövényeket már az ókortól 
kezdve termesztettek és használtak a gyógyításban, az első kerteket, amelyek 
szerepet kaptak az egyetemeken folyó botanikai oktatásban is, a 15–16. szá-
zadban alapították. A füvészkertek jellegükből adódóan szorosan összekap-
csolódtak egy egyetem orvosi karának tevékenységeivel, az azon folyó oktatást 
és kutatást segítették. Az első botanikus kertek itáliai egyetemeken alakultak, 

31 Papp (1982: 17–18; 65–70).
32 Mikonya(2014: 429–430).
33 Jelenleg ceremoniális eseményeken az 1960-as években, valamint az azóta készült tisztségjelvé-
nyek vannak használatban, ezeket a Rektori Kabinetben őrzik.
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például 1533-ban Páduában34 és 1544-ben Pisában, de hamar megjelentek más 
európai egyetemeken is, például 1587-ben Leidenben és 1593-ben Montpelli-
erben. A páduai és leideni füvészkert különleges helyzetben volt, hiszen előbbi 
esetében Velence közelsége, a második esetében pedig a Holland Kelet-indiai 
Társaság révén számos egzotikus növényhez juthattak hozzá.35

 Hamarosan 120 éves lesz az ELTE füvészkertje: alapítására 1771-ben, nem 
sokkal az egyetem orvosi karának létrehozása után került sor. Az egyetem 
1771. július 18-án kapta meg Mária Terézia engedélyét arra vonatkozóan, hogy 
a város falain kívül eső területet vásárolhat hortus botanicus létesítése céljából. 
Azonban a megvásárolható telek nem volt alkalmas füvészkert létrehozására. 
Helyette 1774-ben, az egy évvel korábban feloszlatott Jézus Társaság telkeiből 
tudtak vásárolni alkalmas területet, de a beültetése váratott magára. Winterl 
Jakab, aki a kar alapítása óta szorgalmazta az oktatásban hasznosítható botani-
kus kert létrehozását, így érvelt a hortus botanicus késleltetett kialakításának 
következményeire utalva:

Ám nem hiszem, hogy ne következnék el az idő, amikor az egyetem 
vezetői is be fogják látni a botanikus kert szükségességét. A jogtudósok 
szerint a bűntett az igazság anyja; a gyógyszerek körül elkövetett hibák 
majd Magyarországon is belátásra fogják bírni az embereket, hogy a bo-
tanikáról komolyabban kell gondolkodni. Akkor az orvosok is nagyobb 
bizalommal és biztossággal fogják gyakorolhatni praxisukat.36

A füvészkertet az egyetem Budára, majd Pestre költözésével szintén áttelepí-
tették. Először Krisztinavárosban, az Angolkisasszonyok korábbi majorját ne-
vezték ki az új területnek, majd 1783-ban a ferenciek telkén álló gyümölcsösbe 
került. 1809-ben költöztették át a mai Múzeum körútra, területe körülbelül 
a mai Trefort-kert helyén volt. Azonban az árvíz 1838-ban súlyosan megron-
gálta a területet. József nádor 1847-re megvásárolta az Üllői úti Festetich-par-
kot az Egyetem számára, így ide helyezték át az egyetemi botanikus kertet. 
Tehát vásárlás útján kapta meg az egyetem a legrégebbinek számító épületét: 
az egykori Festetich-parkban álló egyemeletes vadászkastély 1802–1803-ban 
épült (4. kép).

34 A padovai botanikus kert mint a világ első egyetemi botanikus kertje felkerült az UNESCO vi-
lágörökségi listára. https://whc.unesco.org/en/list/824/, 2019. 12. 10.
35 Spencer–Cross (2014: 56–57).
36 Győry (1936: 60–61). Winterl leírása egyébként igaz a kórházak, klinikák kialakítására is; pana-
szában a hullák, betegek, orvosi eszközök hiányát is megemlítette. A füvészkert ügyéhez hasonlóan 
sikerült jól érvelnie, ugyanis Mária Terézia a német egyetemeket is megelőzve a tudományegyetem 
számára engedélyezte a nagyszombati városi kórházban való tanítást, az intézmény Budára költözése-
kor pedig már saját klinikát alakíthatott ki az intézmény. Papp (1982: 103).
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4. kép: A botanikus kert főépülete,

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár.
Egyetemtörténeti Gyűjtemény, 2008.239.1.

 A botanikus kert eredetileg 10 hektár volt, azonban a 19. század végén szük-
ség volt újabb épületekre a Trefort-kert szűkössége miatt, így a területét jelen-
tősen lecsökkentették (ma 3,1 hektár) és hamarosan magas épületeket húztak fel 
az orvosi kar klinikái számára a növények helyén:

Valamikor fiatal korunkban az Üllői-út végén lévő nagy botanikus 
kertben készültünk csendben, szorgalmasan kollokviumainkra, tanári 
vizsgáinkra és hazánk nem egy nagy embere itt gyűjtötte alapismere-
teit. Azonban az orvosi tudomány fejlődésével szükség volt a helyre, 
a Botanikus kertet, a sciencia amabilis gyönyörű kertjét széjjelbontot-
ták, a mai tudományos kert a réginek talán egyötöd része. Minden kul-
túra világvárosnak büszkesége a Botanikus kertje, csak mi budapes-
tiek nélkülözzük ezt már évtizedek óta. Egyetemi hallgatóinknak ma 
egyetlen kis pihenője a Múzeum körúti kis kert, ahol Trefort Ágoston 
szobra áll.37

37 Papp (1982: 104–107).
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Tanulmánygyűjtemények, kutatógyűjtemények

Ahogy arról már volt szó a botanikus kertek tekintetében, Mária Terézia és II. 
József igyekezett színvonalas oktatási és tanulmánygyűjteményeket biztosítani 
az egyetem számára, de ennek ellenére nem tartozott Európa legkorszerűbb in-
tézményei közé, ráadásul folyamatos hanyatlás figyelhető meg. A bécsi udvar 
abszolutizmusának köszönhetően a 19. század első felében az udvar provin-
ciális egyetemnek tekintette a magyarországi intézményt, csakúgy, mint más 
tartományi egyetemek. Jelentős támogatást a bécsi felsőoktatási intézmények 
kapták, azokon kívül pedig csak a prágai egyetem és polytechnikum kapott vi-
szonylag nagyobb támogatást a fejlesztésre. Ennek következtében az épületek 
állapota leromlott.
 A gyűjtemények tekintetében is hasonló figyelhető meg. Az egyetem ter-
mészettani gyűjteménye csupán elfogadható volt, hiszen kisebb vásárlások 
s adományozások történtek – például 1809-ben Alexandra Pavlovna (1783–
1801), József nádor felesége ajánlotta fel gyűjteményét –, de azok nem kellő 
mértékben tudták gyarapítani az egyetemi gyűjteményeket. A természettani 
(fizikai-mechanikai) és mérnöki-vízműtani gyűjtemények viszont alig követ-
ték a korszak technikai-tudományos fejlődését. Jedlik Ányos saját erőből gya-
rapította a gyűjteménytárat a színvonal fenntartása érdekében, ugyanis míg 
a fizikai eszközök beszerzésére Bécsben évi 1100 Ft állt rendelkezésre, addig 
Pesten csak 100 Ft jutott beszerzésekre.
 Az 1848-49-es szabadságharcot követő önkényuralmi időszakban a hum-
boldti modellt vették át, vagyis Leo von Thun-Hohenstein (1811–1888) az egye-
temi reformjaival arra törekedett, hogy tudományos képzést biztosítson a ma-
gyar egyetemen is, lehetőleg szemléltető oktatással. Ehhez azonban szükség 
volt a megfelelő gyűjtemények, múzeumok és laboratóriumok biztosítására. 
Továbbá fontos változás a korszakban, hogy a bölcsészeti kar előkészítő jellege 
megszűnt, legfontosabb feladatává ekkor a gimnáziumi tanárképzés megszer-
vezése vált. Emellett cél volt, hogy a bölcsészeti képzést is arra a tudományos 
szintre emeljék, mint a gyakorlati szakmákat nyújtó jogi és orvosi karokat.
 Az orvosi kar Pesten sokáig nem megfelelő körülmények között, a szük-
ségesnél jóval kisebb épületekben volt elhelyezve. Thun-Hohenstein nagysza-
bású tervei nem valósulhattak meg pénzügyi okokból, csak 1859-ben tudta 
az egyetem megvásárolni az Állatgyógyintézet részére a város beépítés alatt 
álló kültelkének számító Ország út mellett (ma Múzeum körút) mellett álló 
Kunewalder-házat, de a korszerű igényektől ez még messze állt. Másfelől pe-
dig, annak érdekében, hogy a bölcsészeti kar tudományos színvonala fejlődni 
tudjon, megfelelő helyszínre volt szükség a különböző gyűjtemények elhelye-
zésére és laboratóriumok kialakítására.38

38 Sashegyi (2003: 193–196).
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 A Pestre költöztetett tudományegyetem, amely más felsőoktatási intéz-
mények, például a József nádor Műszaki Egyetem 1872-es alapításával (ma-
gával vitte a mérnöki-vízműtani gyűjteményt) immár megkülönböztetésként 
a pesti, illetve az 1873-es egyesítés után a budapesti tudományegyetem elneve-
zést kapta. A hallgatók számának intenzív növekedésével, valamint a magyar 
tudományos képzés és a nyugati tudományos képzőhelyek színvonalához tör-
ténő felzárkózás igénye elvárta, hogy a régi, az egyetem számára kiutalt városi 
épületek helyett kimondottan az egyetemi oktatás és kutatás számára tervezett 
épületek készüljenek. A 19. század folyamán, főként a század második felében, 
nagyarányú építkezések kezdődtek meg – az egyetemek felügyeletét az 1867-
es kiegyezés után ellátó – vallás- és közoktatásügyi minisztérium javaslatára 
és támogatásával. Az orvosi kar korszerű klinikai épületeiről volt már a fenti-
ekben szó, a továbbiakban pedig két, a mai Trefort-kertben található épületet és 
az abban elhelyezett gyűjteményeket szeretném bemutatni.
 A jelenleg Trefort-kertnek nevezett campus kiépítése a kiegyezés után kez-
dődhetett meg egy pesti/budapesti természettudományos képzési központ ki-
építése érdekében. A kivitelezés jelentős része, valamint számos bővítés Trefort 
Ágoston (1817–1888) nevéhez köthető; az egyetem gyors növekedése következ-
tében az Egyetem téri épületből folyamatosan költöztek el a bölcsészkar (ekkor 
még természettudományost képzést is nyújtó) tanszékei. Számukra – az orvosi 
kar és a Műegyetem tanszékeivel együtt – az egykori Füvészkert helyén, a Mú-
zeum körúton álló kisebb telkek összevonásával húzták fel az új épületeket.39

 Elsőként a „B” épületet adták át a Kémiai Intézet számára 1868–1871-ben. 
A szimmetrikus főhomlokzatú, közép- és sarokrizalitokkal, bejárati portikusz-
szal kialakított épületben 300 fős nagyelőadó, bal szárnyában kísérleti termek, 
jobb szárnyában raktárak, szertárak és az intézeti személyzet kapott helyet. 
A megfelelően kialakított laboratóriumok érdekében Than Károly (1834–1908) 
kémikus, az egyetem professzora tizennégy európai egyetemet látogatott meg 
annak érdekében, hogy a legkorszerűbb mintákat láthassa.40 Ezt a gyakorlatot 
a többi épület megtervezése előtt is folytatták.

39 Schmidt (2013: 98–100).
40 Papp (1982: 109).
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  5. kép: Múzeum a Trefort-kertben. Királyi Magyar Tudományegyetem épületei,
1. kötet. Divald Károly fotója.

Az „A” épület eklektikus neoreneszánsz stílusú épülete 1883–1886-ban készült 
el, az orvosi kar és a bölcsészeti kar természetrajzi tanszékeinek (például állat-
tan, növénytan, ásványtan, antropológia, paleontológia) adott otthont. Ezekhez 
múzeumok is csatlakozta, a szemléltető oktatás kiszolgálása mellett vasárna-
ponként a nagyközönség is látogathatta őket.41 Ezek közül a paleontológiai 
gyűjtemény alapítása az őslénytani tanszék felállításáig nyúlik vissza, 1882-ig, 
sorsa mind az egyetem, mind a tanszék aktuális helyzetéve összefüggött. Gya-
rapítása a kezdeti időszakban támogatott volt, elsősorban a természetrajz-taná-
rok vették hasznát, de ahogy azt a korabeli neve – Zoológiai és Összehasonlító 
Boncztani Múzeum – is kifejezi, összehasonlító kutatásokat is végeztek benne. 

41 Papp (1982: 117).
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Fennállásának több mint 130 évében a gyűjteményt kilencszer kellett átköl-
töztetni, gyakran a léte is veszélybe került rongálás, háborús károk, vagy a 
tanszék megszüntetése miatt.42

 A természetrajzi épülethez tartozó gyűjtemények nagy része a második vi-
lágháborúban elpusztult, Budapest ostroma alatt az egyetem épületei súlyos 
károkat szenvedtek. A 87 egyetemi épület nagy részének sérült vagy leomlott 
a tetőszerkezete és szinte az összes ablak betört, amelyek az épületek felsze-
relésében és a bennük elhelyezett gyűjteményekben is nagy kárt okoztak. Pél-
dául a már említett 1809-es adományozású Pavlovna-féle kőzetgyűjteményből 
már csak az eredeti orosz nyelvű katalógus maradt meg.43

 A világháborús károk enyhítése után a megmaradt gyűjteményeket tovább 
fejlesztették, a paleontológiai gyűjteményt az immár önálló természettudomá-
nyi karon folyó geológusképzés szolgálatába állították, és az 1970-es évektől 
ismét jelentősen gyarapították. A kar új campusa 1998 és 2001 között átadásra 
került Lágymányoson, s 2002-től az északi tömb üvegpiramisában helyett ka-
pott a természetrajzi gyűjtemények között a Biológiai és Paleontológiai Gyűj-
temény is.

6. kép: A múzeum háború utáni romos állapota. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár,
Egyetemi Levéltár. Egyetemtörténeti Gyűjtemény, 2008. 258. 3.

42 Szeitz (2013: 383).
43 Borsodi (2003: 305).
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Visszakanyarodva a Trefort-kert 19. századi állapotához, a „D” épület át-
adására 1884–1886-ban került sor a fizikai intézet számára. Tervezésében – 
Than Károly közreműködése mellett – Eötvös Loránd (1848–1919) egyetemi 
tanár is részt vett. Eötvös 1870-ben doktorált fizikából a heidelbergi egyete-
men, 1871-től meg már a pesti tudományegyetem helyettes tanára, matemati-
kai fizikaelőadásokat tartott. Rendes tanári kinevezését 1872-ben kapja meg 
az ekkor létrehozott elméleti fizika tanszéken, valamint az 1848-ban megszün-
tetett csillagászati tanszéket is ekkor létesítik újra. A másik fizikai tanszék, 
a kísérleti fizika rendes tanára ekkor Jedlik Ányos volt. Önálló fizikai épü-
let hiányában Jedlik az Egyetem téri főépületben, Eötvös pedig a Than Ká-
roly által a rendelkezésére bocsátott előadóteremben tartotta meg előadásait. 
1878-ban, Jedlik Ányos (1800–1895) nyugdíjba vonulásával Eötvös felügyelete 
alatt egyesült az elméleti és kísérleti fizikai tanszék (kísérleti fizika néven), 
ekkor kapta meg a Jedlik által kialakított (korabeli elnevezésével) természet- és 
erőműtani gyűjteménytárat is, mely hamarosan otthonra is talált.44

7. kép: A Trefort-kert D épülete. Előtérben a pavilon és a torony, háttérben
a főépület homlokzata és a szertás épületszárnya. Királyi Magyar Tudományegyetem épületei,

1. kötet. Divald Károly fotója.

44 Buday–Budayné (1986: 106–134).
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Az 1886-ban átadott, eklektikus neoreneszánsz stílusú, nyerstégla-burkolatú 
épület amellett, hogy megfelelt a pontos és változatos fizikai mérések lebonyo-
lításához szükséges követelményeknek, az Eötvös-család otthona is lett életük 
végéig. Az épület eredetileg 3 különálló részből állt. Az épületegyüttes legna-
gyobb része a főépület, mellette két melléképület, egy földszintes pavilon és 
egy emeletes, toronnyal ellátott kisebb épületrész került elhelyezésre.
 

8. kép: A Fizikai Intézet új épületének demonstrációs szertára 1900-ban.
A Trefort-kert D épülete. Királyi Magyar Tudományegyetem épületei,

1. kötet. Divald Károly fotója.

 A főépület első emeletén impozáns, kétszintes, lépcsőzetes kialakítású nagy 
előadóterem került elhelyezésre, melyet a hallgatók, az oktatók és a látogatók 
részére különböző ajtókkal láttak el. Körülbelül 250 ember fér el benne. A je-
lenleg táblaként használt nagy ajtó mögött voltak az előkészítő laboratóriumok. 
Ebből az előkészítő teremből lehetett a nagy ajtón keresztül átvinni az előadá-
sokra a megfelelő műszereket. A kertbe keskenyen benyúló bal oldali szárny-
ban a kísérleti oktatás során használt tanszergyűjteményt,45 valamint Eötvös és 

45 Az elsősorban 19. század folyamán gyártott demonstrációs eszközök között ugyanúgy vannak He-
idelbergben vagy Párizsban gyártott eszközök, mint a magyar Calderoni által készített általános okta-
tási vagy egyedi megrendelésre készült eszközök.
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az egyetem egykori kutatóinak műszereit tárolták. Ezekből számos még ma is 
használatban van az Anyagfizikai Tanszék demonstrációs laboratóriumában, 
köztük számos innovatív, nemzetközi technikatörténeti szempontból jelentős 
eszközt is itt őriznek. Ugyanis Eötvös Loránd 1907-től tovább bővítette a „D” 
épület profilját. Már nem csak családjának és az egyetem Fizikai Intézeté-
nek adott otthont az épület, hanem itt alapította meg a Geofizikai Intézetet is. 
Az 1880-as évektől folytatott gravitációs mérések során kifejlesztett egy olyan 
eszközt, amely a föld alatt található nyersanyagok felkutatására alkalmas. 
A ma Eötvös-ingaként ismert eszköz lehetővé tette, hogy szerte a világban 
elinduljon az ipari szintű kőolaj-kitermelés. Eötvös a kutatási eszközeit szintén 
szertárában helyezte el.
 A főépület mellett elhelyezett földszintes pavilon vasmentes szobái lehetővé 
tették a pontos mágneses méréseket. A mára betoldással összekötött emeletes 
melléképületben pedig háromablakos, kísérletekhez használt szobák kaptak 
helyet, illetve ebben az épületrészben található egy jelenleg lezárt, magasra 
felvezetett lépcső, melynek határoló falai négyszögletes, szigetelt tornyot ké-
peznek. Gyakorlati jelentőségét Fröhlich Izidor (1852–1931), az elméleti fizika 
rendes tanára 1896-ban így foglalta össze:

„Ennek lapos kőkerítéses teteje csillagászati megfigyelésekre szolgál 
és széttolható faházat visz, melyen belől csillagászati eszközök vannak 
elhelyezve; ellenben nagy mélységű lépcsőháza nagy esés-magasságú 
kísérletek megejtésére és igen hosszú ingák lengésére alkalmas.”46

Más intézményekben alapított, jelenleg az ELTE-hez tartozó gyűjtemények

A 2000-es évek környékén történt integrációs folyamatoknak köszönhetően je-
lenleg az ELTE-n számos olyan gyűjtemény található, amelynek alapítása nem 
köthető közvetlenül az egyetemhez, bár a tudományos kapcsolódási pontok sok 
esetben tetten érhetők.
 Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia-történeti 
Gyűjteményének gondolata a névadó, Bárczi Gusztáv (1890–1964) nevéhez 
köthető (kapcsolódási pont, hogy Bárczi a tudományegyetemen Eötvös Lo-
rándtól hallgatott bevezető fizikai előadást a többi orvostanhallgatóval együtt, 
erről a gyűjteményben elhelyezett indexe is tanúskodik). Már 1944-ben felve-
tette az ötletet, hogy szükség lenne egy olyan történeti gyűjtemény felállítá-
sára, amely lehetővé teszi, hogy a gyógypedagógia 18. századra visszanyúló 

46  Hőgyes (1896: 486).
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múltját tanulmányozni lehessen, az elavult eszközök pedig így elhelyezésre 
és megőrzésre kerüljenek. A gyűjteményt 1965-ben alapították meg a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.47

 Gothard Jenő (1857–1909) szombathelyi nemesi családból származott, 
a családjától a természettudományok iránti szeretetet és érdeklődést hozta ma-
gával. Nemesi származása ellenére Bécsben gépészmérnöki tanulmányokat 
folytatott, 1879-es hazatérés után azonban gazdálkodni kezdett, szabadidejében, 
a birtokán alapított Herényi Műcsarnokban kezdett kísérletezésbe és külön-
böző műszerek gyártásába öccsével együtt. A csillagászat iránti érdeklődése 
Konkoly-Thege Miklósnak (1842–1916) köszönhető, aki 1871-ben meghívta 
Ógyallán alapított magánobszervatóriumába. Ennek hatására építtette meg 
Gothard Jenő és testvére, Sándor kastélyuk mellett a Herényi astrophysikai 
Observatoriumot, valamint hoztak létre egy modern asztrofizikai műszerpar-
kot és szakkönyvtárat.
 Haláluk után a szombathelyi premontrei gimnáziumnak és magánkezdemé-
nyezéseknek, 1957 után pedig a Városi Tanácsnak köszönhetően maradt meg 
és fejlődött tovább a csillagvizsgáló. 1972-ben került átadásra az új, igen kor-
szerű csillagászati kupola. 1979-től a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 
az ELTE TTK Csillagászati Tanszékének gyakorlóhelyeként működik közre 
az oktatásban és kutatásban.48

Egyetemi múzeumok lehetőségei és az egyetemi gyűjtemények koordinációs 
stratégiái – külföldi példák

Az ELTE-n már a különböző karok és tanszékek alapítása óta léteztek egye-
temi gyűjtemények, és az egyetem vezetése a 20. század elején, 1911-ben ha-
tározta el először, hogy szükség lenne egy egyetemi múzeumra. Békefi Remig 
(1858–1924) bölcsészkari dékán az alábbi javaslatot tette a tanácsülésen:

Úgy látjuk és tudjuk, hogy egyetemünk múltjának szemléletes em-
lékei nagy részben elpusztultak. De mégsem minden. Van még sok 
menteni való. Most a tizenkettedik órában lássunk munkához, s még 
sokat pótolhatunk. S éppen most kedvező alkalom kínálkozik, hogy 
egy szobát a megalapítandó Tudományegyetemi Múzeum részére 
biztosítsunk. Ez a Múzeum őrizné mindazokat a tárgyakat, melyeket 
a kegyelet egyetemünk emlékei közé sorol. Ide tartoznak egyetemünk 
legrégebbi és tartalmilag nagyfontosságú oklevelei, pecsétei, anya-

47 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény https://barczi.
elte.hu/content/gyogypedagogia-torteneti-gyujtemeny.t.125?m=28, 2019.12.10
48 Jankovics–Kovács–Szabó–Vincze (2017: 16–18; 77).
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könyvei, érmei, különféle tárgyai és eszközei. Az egyetem egykori és 
jelenlegi otthonának, alapítóinak, újjáalkotójának, rectorainak, dékán-
jainak, tanárainak […]  irodalmi mőködése könyvekben, esetleg fon-
tosabb kéziratokban, az egyetemre vonatkozót irodalom, kapcsolatban 
az egyetem életének és szervezetének történeti kifejlődését felölelő 
emlékekkel. […] Jelen indítványommal csak általánosságban akartam 
rámutatni ama nagy kötelességre, mellyel szeretett Alma Materunk-
nak tartozunk. Az egyetemi tanár felelőssége tudatában és a magyar 
művelődéstörténet professorának a nemzeti múltért hevülő lelkével 
indítványozom a tekintetes Egyetemi Tanácsnak, határozza el, hogy 
Tudományegyetemi Muzeumot szervez.49

Annak ellenére, hogy az Egyetemi Tanács támogatta a múzeum felállítását, 
amely a javaslat alapján mind egyedi tárgyakat, mind oktatási eszközöket tar-
talmazott volna, kiegészítve tanári hagyatékokkal és publikációkkal, nem si-
került megvalósítani az elképzelést. Ugyan számos egyetemtörténeti kiállítást 
szerveztek az elmúlt több mint 100 évben, de ezek csak időszakosak voltak és 
általában valamely jubileumhoz kötődtek. Például 1935-ben az egyetem ala-
pításának 300. évfordulójára az Egyetemi Könyvtár díszterme adott otthont 
egy jubileumi kiállításnak, melyen Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás is 
részt vett.50

 A javaslatban is említett levéltári dokumentumok esetében sem történt át-
törő változás a két világháború között sem. 1951-ben azonban az egyetem be-
szolgáltatta iratait a Magyar Országos Levéltárba, ahol 1956-ban bombatalálat 
következtében elégtek a 18-19. századi irat- és anyakönyvsorozatok. A meg-
maradt források felmérését és összegyűjtését 1957-ben javasolta Mátrai László, 
az Egyetemi Könyvtár főigazgatója. Javaslata nyomán megalakult az Egyetemi 
Levéltár, melynek gyűjtőkörébe egyetemi múzeum híján az egyetem történeté-
nek tárgyi emlékei azóta is beletartoznak.51

 Az itt felvázolt nehézségek azonban nem csak az ELTE-n, nem csak a ma-
gyar egyetemeken figyelhetők meg. Az egyetemi gyűjtemények elsődleges fel-
adata az anyaintézményben folyó oktatás és kutatás támogatása, míg az egye-
tem feladata az oktatás biztosítása. Ennek megfelelően az elavult tárgyakat 
felvonultató múzeumok fenntartásához az intézmények gyakran nem tudják 
biztosítani a múzeumi törvényi regisztrációhoz szükséges pénzügyi, szakmai, 

49 Szögi–Varga (2008: 8).
50 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár. Egyetemtörténeti Gyűjtemény, 
2010.48.3.
51 Szögi–Varga (2008: 10).
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szakemberi és nyilvánosságot biztosító feltételeket. Noha ezek a tárgyak érté-
kesek, a nemzeti és a nemzetközi múlt emlékei, gyakran unikális darabokkal, 
amelyek különböző, elsősorban intézményi identitások alapjai, általában nem 
kapnak kellő figyelmet.
 Az ICOM-UMAC (International Committee of University Museums and 
Collections) megpróbál lehetőséget teremteni arra, hogy a problémákra nem-
zetközi szinten tegyenek megoldási javaslatokat, az egyetemi múzeumok és 
gyűjtemények nemzetközi szinten is láthatóak legyenek, s párbeszédbe kezd-
hessenek. A különböző intézmények múzeumi regisztráció hiányában más-
más stratégiát dolgoztak ki az intézményen belüli kezelés koordinálására.
 A továbbiakban a múzeumi és gyűjteményi integráció lehetséges formái 
közül mutatok be néhányat egy-egy európai egyetem példája alapján.

Egyetemi gyűjtemények összevonása

Ez a modell a gyűjtemények egy (közös) struktúrába tömörítését jelenti, fizi-
kai mozgatással. Az intézmény gyűjteményeinek megőrzése szempontjából ez 
számít a legoptimálisabb megoldásnak, hiszen így egy-két épületben alakítan-
dók ki a megfelelő raktározási és kiállítási feltételek. További pozitívuma, hogy 
mind a szervezési, mind az irányítási kérdések egyszerűsödnek. Tehát az egy 
(vagy legfeljebb két) épületben való kialakítás során látványos egységgé válik 
az egyetemi múzeum, könnyebb a célközönség figyelmét ráirányítani. Azon-
ban nem elhanyagolható negatívum, hogy a különböző gyűjtemények így az 
eredeti helyükről elmozdítva, kontextusukból kiragadva éppen az elsődleges 
szerepükből, az oktatási funkcióból veszítenek.
 Ilyen modellt alkalmaztak például a norvégiai Bergeni Egyetemen. 
Az egyetemi struktúrába illeszkedik a törvényi regisztrációval bíró egyetemi 
múzeum. Az intézmény összes gyűjteménye két épületben került elhelyezésre. 
Az egyikben a kulturális örökség kapott helyet, míg a másik épületben és 
a botanikus kertben a természettudományi gyűjtemények látogathatók.52

 Másik északi példa az Uppsalai Egyetem gyűjteményi összevonása. Míg 
a Gustavianumnak nevezett egyetemi múzeum a numizmatikai és művészeti 
gyűjteményt egyesíti, addig maga a múzeum is része egy nagyobb koordiná-
ciós egységnek. Az Uppsala University Culture and Heritage (szabad fordí-
tásban Uppsalai Egyetemi Kultúra és Örökség) elnevezésű szervezeti egység 
több egyetemi múzeumot és gyűjteményt is magába foglal: a botanikus kertet 
csakúgy, mint a jazz zenekart.53

52 Bergeni Egyetemi Múzeum szervezete, https://www.uib.no/en/universitymuseum/65019/organisa-
tion, 2019. 12. 10
53 Uppsalai Egyetem Gustavianum szervezete, https://www.gustavianum.uu.se/about-us/organisa-
tion/, 2019.12.10.
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Közös koordináció, in situ megőrzéssel

Ebben az esetben a gyűjtemények eredeti őrzési helyükön maradnak, azonban 
egy közös koordináció kialakítása révén lehetővé válik, hogy egységes figyel-
met, kezelést és bemutatási lehetőségeket kapjanak a különböző gyűjtemények.
 Ez a közös koordináció többféleképpen jelentkezhet, mindegyiknek azon-
ban alapja, hogy a gyűjteményeket nem mozdítják el az elsődleges felhaszná-
lási helyről. Ez egyrészt a gyűjteményeknek az oktatásban betöltött szerepe 
miatt fontos, másrészt a kiállítások szempontjából is hasznos, hiszen eredeti 
kontextusukban lehet bemutatni a modern kor kívánalmainak megfelelően az 
egyes gyűjteményeket. A közös koordináció kialakítása pedig optimális eset-
ben megteremti azt a helyzetet, hogy amennyiben ugyan a tanszékek szakmai 
szempontokat figyelembe véve, fizikailag maguknál tartják a gyűjteményeket, 
de a fenntartás, a kiállítások és a nyilvános közzététel menedzselése, valamint 
a megfelelő raktározási viszonyok kialakítása egy közös, kari/ magasabb okta-
tási szervezethez tartozó egységhez kerül. A továbbiakban két európai példán 
keresztül röviden összefoglalom, hogy milyen megoldások születtek a közös 
koordináció kivitelezéséhez kapcsolódóan.
 A skóciai Aberdeeni Egyetemen két múzeum is működik, mert mindkét col-
lege kialakította a sajátját a profiljának megfelelően. Ezek az intézmény többi 
közgyűjteményéhez hasonlóan egy gyűjteményi igazgatóság koordinációja alá 
tartoznak.54

 A fenti példához hasonló a Bécsi Egyetem megoldása is, azonban itt az 
egyetemi könyvtári szervezeten belül hozták létre a közös koordináció felada-
tait ellátó szervezeti egységet. A Sammlungskoordinierung elnevezésű szer-
vezeti egység legfontosabb feladata, hogy az Egyetemi Könyvtáron keresztül 
interdiszciplinális közvetítőként működjön az egyetemi adminisztráció/veze-
tés és az egyetemi gyűjtemények között, valamint biztosítsa az egyetemi gyűj-
temények hálózatát. A gyűjtemények közötti kommunikáció elősegítése és a 
gyűjteménytalálkozók szervezése mellett a Gyűjteményi Koordináció további 
alapfeladatai közé tartozik az egyetemi gyűjtemények teljes áttekintése, ehhez 
a gyűjteménykezelők, helyszínek, kiállítások, intézményi kapcsolatok nyilván-
tartásának létrehozása és kezelése (Sammlungsverzeichnis). Az egyetem kul-
turális javainak teljes körű felmérése után a gyűjteményi koordinátor feladata 
a gyűjtemények kezelésére vonatkozó egységes előírások kidolgozása.

54 Az Aberdeeni Egyetem múzeumainak története, https://www.abdn.ac.uk/museums/documents/
University_of_Aberdeen_Museums_history.pdf, 2019.12.10.
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 A későbbiekben további koordinációs tevékenység az egyetemi szintű gyűj-
tési stratégia és a gyűjtési politika kidolgozása és végrehajtása az egyetemi 
adminisztrációval való kapcsolattartás jegyében. Emellett a gyűjteményi koor-
dinátor feladata, hogy a kulturális javak biztonságos és az állománynak meg-
felelő tárolásában támogassa a gyűjteménykezelőket, valamint összehangolja 
a megfelelő raktározási körülmények kialakításának és fenntartásának igényeit 
és a rendelkezésre álló erőforrásokat. További segítséget nyújt a gyűjtemények-
nek a kulturális javak szakmai nyilvántartásba vételében, valamint közremű-
ködik a kiállítások, szállítások és kölcsönzések lebonyolításában.
 A Bécsi Egyetemen alkalmazott gyűjteményi stratégiában nem kapott he-
lyet a törvényi regisztráció, a különböző szervezeti egységekben és tanszékek 
keretén működő egyetemi gyűjtemények két típusként kerülhetnek be a gyűjte-
ményi nyilvántartásba: aktívan használt (van gyűjteménykezelő), valamint zárt 
gyűjteményekként.55

Virtuális egyetemi múzeum

A harmadik integrációs forma annyiban nem illeszkedik az eddig tárgyalt mo-
dellekhez, hogy a virtuális egyetemi múzeum létrehozható közös koordinációs 
rendszer kiépítése mellett vagy helyette is, ugyanis elsődleges felhasználási le-
hetősége, hogy a helyi széttagoltság mellett ebben a formában teljeskörűen be-
mutatható az egyetem szellemi és tárgyi vagyona. Akár szűkítve a bemutatott 
gyűjteményeket, akár interdiszciplináris módon pedig olyan tárgyegyüttesek 
is összehozhatók a virtuális térben, melyek illeszkednek a koncepcióhoz, de 
a valóságban ritkán lehet megszemlélni őket együtt.
 A digitalizált művek bemutatásának számos más előnye is létezik. A virtuá-
lis térben lehetőség van arra, hogy láttatni lehessen a szabad szemmel felfogha-
tatlant, például jelenségeket, kísérleteket, vagy olyan tárgyakat, amelyek a va-
lóságban csak tudományos eszközökkel érzékelhetőek. Továbbá természetesen 
a szabad szemmel látható tárgyak is alaposabban megszemlélhetők, forgatha-
tók, de akár kiegészíthetők is. További előnye, hogy a látogató dönthet, mennyi 
plusz információt akar tudni.56

 A legjelentősebb múzeumi digitalizációs vállalkozás a Google Art Project, 
melyhez hasonló technológiát már más cégek is alkalmaznak Magyarországon is. 

55 Claudia Feigl gyűjteményi koordinátor szóbeli közlése alapján.
56 A Princeton Egyetem Művészeti Múzeuma számos stílusban készült virtuális kiállítást és inter-
aktív játékot tesz közzé online. Például egy amerikai portrén való nyomkeresés során kérdésekre kell 
válaszolni a festmény részleteit illetően az interaktív megismeréshez. http://artmuseum.princeton.edu/
legacy-projects/portrait/portrait.html, 2019. 12. 10.
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A Google Térkép szoftver „Utcakép” (Street view) funkciója segítségével a vi-
lág jelentős múzeumainak műtárgyai tekinthetők meg „valóságos” múzeumi 
környezetben. Amennyiben nagy felbontásban készülnek el a felvételek, úgy 
a képek eddig nem látott részletei is megmutathatóakká válnak, valamint ez 
a technológia lehetővé teszi egy műemléki környezet virtuális bejárását is. 
Hátrány azonban, hogy a virtuális tér kezelhetősége nem feltétlenül könnyű, 
illetve ez a technológia csupán a valóságban megtekinthető kiállítások statikus 
leképezése, amelyben mozogni lehet, de plusz információval vagy interaktivi-
tással nem minden esetben tud szolgálni.
 Ezzel szemben virtuálisan létrehozhatók kiállítások; az ún. virtuális mú-
zeum angol elnevezései a műfaj három legfontosabb típusára utalnak:

• digital museum: valódi tárlatok/gyűjtemények virtuális mása oly 
módon, hogy válogatást ad a valóságban is megtekinthető tárgyakból, 
így inkább virtuális kiállítási katalógusként vagy gyűjteményi adatbá-
zisaként funkcionál.57 Tartalmazhat moderált interaktív lehetőségeket 
is, például a látogató saját digitális dokumentumaival gazdagíthatja 
a bemutatott gyűjteményt.
• online museum, electronic museum, cybermuseum, Web museum: 
csak a virtuális térben létező kiállítás, amelynek tárgyait gyakran több 
gyűjtemény őrzi. Felhasználásában hasonlít az előzőhöz, azonban egy 
adott koncepció alapján összegyűjtött tárgyakat mutat be egy virtuáli-
san felépített térben, melyekhez interaktív múzeumpedagógiai elemek 
társíthatóak.58

• hypermuseum: olyan műveket, kiállításokat mutat be, amelyek csak 
a virtuális térben léteznek (pl. net art: kollektív vagy egyéni, csak di-
gitális formában létező alkotások; virtuális valóság: digitális eszkö-
zökkel felépített mikrovilágok; kiterjesztett valóság: valós helyszínek 
vagy tárgyak fotójához csatolt virtuális tartalom).59 

57 Például a Coimbrai Egyetem reprezentatív gyűjteményi adatbázisa, http://museudaciencia.
inwebonline.net/?hasFlash=true&, 2019. 12. 10.
Vagy a Princeton Egyetem Művészeti Múzeumának ázsiai gyűjteménye, http://artmuseum.princeton.
edu/asian-art/about/, 2019. 12. 10.
58 Az Aberdeeni Egyetemen meghirdetett Connecting Collections elnevezésű projekt azt kéri a szak-
mai közönségtől, az egyetem polgáraitól és a látogatóktól, hogy keressék meg azokat a kapcsolódási 
pontokat, ahol az egyetemi múzeumok, levéltárak és könyvtárak anyagai egy-egy téma mentén kap-
csolódni tudnak egymáshoz, az eredményeket pedig egy adatbázisban teszik közzé. Ezt már csak egy 
lépés, a bemutatás megváltoztatásának módja választja el a virtuális kiállítástól.
https://www.abdn.ac.uk/museums/collections/connecting-collections-427.php, 2019.12.10.
59 Például mindezt egyesíti az Aberdeeni Egyetem virtuális sétája az egyiptológiai gyűjtemény be-
mutatására. Ennek keretén belül az eredeti helyszínt és raktárakat fényképezték le 3D-ban, azonban 
hozzácsatoltak egy virtuális formában létrehozott sírt a fontosabb tárgyak bemutatásával. Amennyiben 
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Nem elhanyagolható szempont, hogy a virtuális kiállítás minden eleme köny-
nyen módosítható és bővíthető, az új szerzemények és felismerések integrálása 
egyszerűbb és olcsóbb, mint egy valódi tárlat esetében. Emellett a digitalizált/
virtuális kiállításokkal el lehet érni azt a közönséget, amely elsősorban on-
line forrásokon keresztül tájékozódik, és a kultúrát is ilyen módon fogyasztja. 
Az internetre kiterjesztett vagy csak ott létező kiállítás megtervezésekor te-
hát a szakszerűség és élményszerűség mellett az oktatási szempontokat fon-
tos figyelembe venni, a multimédia pedagógia lényege pedig az interaktivitás. 
A személyessé tétel pedig tovább mélyíti a tudást azáltal, hogy a szabad bön-
gészést, a saját látogatói utak kialakítását lehetővé teszi. De akár több narra-
tíva megjelenítése is lehetséges azonos tárgyegyüttesben: a kurátor, a kutató és 
a látogató saját interpretációi egymást gazdagítják.

Összegzés

Tanulmányom szűk kereteinek figyelembevételével annak első részében váz-
latosan összefoglaltam az ELTE kulturális javainak, tudományos és oktató 
gyűjteményeinek alapítását és sorsát, összekapcsolva az egyetemtörténeti for-
dulópontokkal, nemzetközi kontextusba helyezve azokat. A tanulmány máso-
dik felében néhány példát felvillantva a világ minden tájáról – hiszen az on-
line térben ez is lehetséges – bemutattam három lehetséges integrációs formát 
az egyetemi múzeumok és gyűjtemények számára. Célom az volt, hogy rávilá-
gítsak arra, hogy az egyetemi örökség kérdése a történeti múlttal rendelkező 
egyetemeken jelen van, s igen nagy hasonlóságok mutathatók ki az egyetemi 
gyűjtemények sorsában, valamint hogy az intézményi sajátosságok figyelem-
bevételével más és más stratégiákat dolgoztak ki az egyetemi gyűjtemények 
kezelésére és koordinációjára, amelyek az ELTE gyűjteményi koordinációjá-
ban is alkalmazhatóak.
 A szakirodalom áttekintésekor két, külföldi szerző által megállapított mo-
dellt mutattam be, amelyek sok európai egyetem gyűjteményeinek és múze-
umainak vizsgálata segítségével összegezték a gyűjtemények történeti kiala-
kulásának típusait, valamint az egyetemi múzeumok mint integrációs formák 
kialakulásának történeti síkjait is meghatározták. Az ELTE alapításának, 
néhány reprezentatív – a Lorenco-féle modell egy-egy típusára reflektáló –
egyetemi gyűjteményének és alapításához köthető kulturális javainak bemu-
tatásával azt szerettem volna kiemelni, hogy az ELTE története során milyen 

ezekre a virtuális tárgyakra rákattintunk, úgy az eredeti tárgyak forgatható, 3D-s modelljét és leírását 
tekinthetjük meg.http://www.mercury92.com/AU-Museums/Egypt.html, 2019. 12. 10.
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szervesen illeszkedik fejlődésében és nehézségeiben az európai egyetemekhez. 
A különböző tisztségjelvények, a botanikus kert, az ELTE Természetrajzi Mú-
zeumának gyűjteményei, valamint Eötvös Loránd szertárának darabjai – me-
lyek 2019. november 22. és 2021. május 22. között megtekinthetőek az ELTE 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár „A pontosság bűvöletében – Eötvös Loránd 
élete és munkássága” című időszakos tárlaton – mind az egyetemi kulturális 
örökség részét képezik, az egyetemi múlt egy-egy különleges darabjaként.
 A múltdarabkák közös koordinációjára számos próbálkozás, modell létesült 
az európai egyetemeken, melyeket egymástól tanultak el vagy az intézményi 
sajátosságok figyelembevételével alakította ki. Ezek közül mutattam be néhá-
nyat, amelyek az egyetemi múzeumoktól kezdve az egyetemi gyűjtemények 
koordinációs szervezetei egységein keresztül egészen a virtuális térben létező 
múzeumok és kiállításokig igen széles palettát ölelnek fel.
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ISMERETLEN HUNGARICUM-NYOMTATVÁNYOK
(Módszertani vizsgálat két, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

állományában található 16–17. századi nagyszombati 
nyomtatványtöredék azonosításával)

Éva Knapp: Unknown Hungaricum Prints: Methodological Study 
on the Identification of two 16-17th-Century Print-Fragment of  
Nagyszombat/ Trnava in the Collection of the ELTE University 
Library and Archives
It is a pioneering task for the bibliographers to present unknown works 
(not yet described in the printed volumes of the Hungarian National 
Bibliography, in other bibliographies, monographs and specialist 
studies) that have not yet been accounted for, or to add new copies to 
the knowledge of the precious prints. This is primarily because these 
publications represent, among other things, an ever-expanding source 
of resources for literary, historical and cultural research. The paper 
identifies eight prints or their fragments and presents the methodology 
of identification.

Elsőrendű könyvészeti feladat a magyar nemzeti bibliográfia 
nyomtatásban megjelent köteteiben1, egyéb bibliográfiákban,2  
monográfiákban és szaktanulmányokban3 eddig még számba nem 
vett ismeretlen munkákat bemutatni vagy korai, minden fellelhető 
példányukban becses nyomtatványok ismeretét újabb példányokkal 
kiegészíteni.4  Elsősorban azért, mert e kiadványok jelentik – többek 
között – az irodalom-, történelem- és művelődéstörténeti kutatások 
forrásbázisának folyamatos bővülését.

1 Ismeretes, hogy a 18. századi magyarországi nyomtatványok alapvető számbavétele – jobb biblio-
gráfiák hiányában – egyrészt Petrik Géza bibliográfiája (1712-től), másrészt annak folyamatosan meg-
jelenő, az Országos Széchényi Könyvtár által szerkesztett pótkötetei (1701-től). Petrik (1888–1892); 
PÓTLÁSOK Petrik (1971–2019).
2 Így például a Régi Magyarországi Vallásos Nyomtatványok (= RMVaNy) című sorozatban, mely 
a Borda Antikvárium kiadásában, Zebegényben jelenik meg.
3 Elsősorban a Magyar Könyvszemle, a Könyvtári Figyelő és az Irodalomtörténeti Közlemények ha-
sábjain megjelent dolgozatokban bemutatott, eddig ismeretlen munkákra utalok.
4 Újabb nyomtatványok előkerülésére folyamatosan lehet számítani. Ez véleményem szerint ter-
mészetes és örvendetes folyamat, mely egyetlen nyomtatásban megjelent bibliográfiát sem kritizál. 
Vö. például Knapp (2000); Knapp (2011); Knapp (2014a); Knapp (2014b).

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVIII, 2021, szerkesztő: Knapp Éva
DOI: https://doi.org/10.21862/EKevkony.18.2021.70-81
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A történelmi korszakokon átívelő könyvtárosi igyekezet egyik alapvető cél-
kitűzése a dokumentumok autopszián alapuló, lehetőség szerinti minél telje-
sebb számbavétele. A retrospektív nemzeti bibliográfiából hiányzó 1800 előtti, 
úgynevezett régi magyarországi nyomtatványok számbavétele folyamatosnak 
tekinthető. Az újabb nyomtatványok feltárását elsősorban az elmúlt években 
egyre gyarapodó számú, szisztematikus irodalom-, könyv- és könyvtártörté-
neti alapkutatások eredményezték. Ezt a ma már tekintélyes számú regisztrá-
latlan nyomtatványt sem Szabó Károly, sem Petrik Géza, sem az ő nyomtat-
ványfeldolgozó munkájukat szervezett keretekben folytató nemzeti könyvtári 
munkacsoportok korábban nem ismerték, konkrét meglétükre nem következ-
tettek, és azt nem feltételezték. Borsa Gedeon becslése a nemzeti nyomtat-
ványkincs bővülésének távlatairól az újabban feltárt dokumentumok tükrében 
minden tekintetben helytállónak bizonyult, a korábban ismeretlen 17–18. szá-
zadi nyomtatványok száma évről évre gyarapszik.5 E kiadványok legfontosabb 
őrzőhelyei – a nyilvános könyvtárak mellett – a nyilvános levéltárak.6  Ugyan-
akkor nem szabad szem elől téveszteni a releváns nem nyilvános gyűjteménye-
ket, mindenekelőtt a magángyűjteményeket sem.7 
         Az utóbbi tényre irányította figyelmemet – többek között – két körül-
mény a budapesti Egyetemi Könyvtár és Levéltárban fellelhető, Pázmány Péter 
egykori pozsonyi magánkönyvtárából származó kötetek feltárása során. Egyik 
az a végkövetkeztetés, hogy – a könyvek szétszóródása miatt – szinte bárhonnan 
számíthatunk e különösen becses könyvtárból származó újabb kötetek további 
felbukkanására. Másrészt szinte kalandosnak mondható keresés végén sike-
rült „újra” fellelni egy magyarországi magángyűjteményben a pozsonyi Páz-
mány-magánkönyvtárból származó, 1987-ben regisztrált kötetet.8  Az utóbbi 
kötet (Abraham Bzovius, Concionum dominicalium totius anni tom I–II, Colo-
niae Agrippinae, A. Boetzerus, 1612) az időközben felszámolt nagybörzsönyi 
plébániai könyvtárból a Váci Egyházmegyei Gyűjtemény „érintésével”,9  több, 
általam ismeretlen magánkézen „megfordulva” került mai őrzési helyére.10 
A kötet „keresés”-ekor megnyílt előttem több féltve őrzött magángyűjtemény, 
s áttekinthettem néhány, a tudományos kutatás számára „anonim” magán-
könyvtár anyagát. Így lettem figyelmes több regisztrálatlan régi magyarországi 
nyomtatványra, melyek közül korábban néhányat már kiválasztottam bemuta-
tásra.11

5 Vö. például Borsa (1974); új kiadása például, Borsa (1996).
6 Vö. például Kádár (2013).
7 Knapp (2019).
8 László (1987).
9 A kötet több oldaláról sikertelenül próbálták meg eltávolítani a jól olvasható köriratú gyűjteményi pecsétet.
10 Jelenleg Bogisich Ferenc (Győr) magángyűjteményében.
Vö. Knapp ( (2013: 285).
11 Ld. erről 4. jegyzet. A nyomtatványok nem találhatók meg Zelliger (1931) Pantheon Tyrnaviense 
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Újabb öt ismeretlen 18. századi nyomtatvány

Ismeretlen nagyszombati és pozsonyi nyomtatványok a 17–18. századból cí-
men 2017-ben12 dolgoztam át három, korábban a Magyar Könyvszemlében 
megjelent közleményt. A változatos tartalmú, jobbára 18. századi munkák el-
térő kiadványtípusokhoz tartoznak. Túlnyomó többségük olyan kisnyomtat-
vány, melyek fennmaradását minden valószínűség szerint egykorú használa-
tuk segítette elő: kis formátumú, néhány levélből álló kiadványként könyvbe 
helyezhetők voltak. A jelenleg már ismeretlen őrzőkönyvekből időközben 
kiemelhették őket, valószínűleg a gyűjteményüket folyamatosan gyarapítani 
vágyó magángyűjtők. Egy részük antikvár kereskedelmi forgalomba került. 
Mivel a könyvgyűjtők szeretik tudni, mit ér szorgalmuk, igyekeznek a lehető 
legpontosabban regisztrálni javaikat – emiatt részben felkérések, részben ma-
gánérdeklődésem nyomán kiadványok sorát tekinthettem át, mindenekelőtt 
bibliográfiai vonatkozású munkáim kiegészítésének célzatával. Az így meg-
nyílt magángyűjteményekből folyamatosan váltak azonosíthatóvá olyan régi 
magyarországi nyomtatványok, melyeket a retrospektív magyar nemzeti bib-
liográfia nem regisztrált. Ez az előtörténete a most bemutatásra kerülő újabb 
öt 18. századi nyomtatványnak is.13 Az újonnan regisztrált nyomtatványokat 
megjelenésük időrendjében mutatom be. 
 Hitvédelmi és oktatási célzattal végzett kiadói tevékenységet a pozsonyi 
Szent Megváltóról elnevezett (Sanctus Salvator) jezsuita kollégiumban létre-
hozott Bibliotheca Polemico Catechetica (teljes neve: Bibliotheca Polemico 
Catechetica Societatis Jesu Posonii ad Sanctum Salvatorem). A müncheni je-
zsuiták könyvkiadó alapítványa14 mintájára Magyarországon Pozsonyban és 
Nagyszombatban (Bibliotheca Catechetica)15 működött hasonló alapítvány. Po-
zsonyban „Ex Bibl. Pol. Cat. S. J. Posonii ad S. Salv. 1741.” impresszummal, 
két levél terjedelemben jelent meg az a magyar nyelvű, bibliográfiailag isme-
retlen kisnyomtatvány, mely arról közöl oktatást párbeszédes formában, hogy 
miért nem üdvözülhetnek Martin Luther követői, Mi tészen akadékot az Eretne-
kek előtt az üdvözülésben? címmel. A lapszélek jellegzetes sérülései jelzik, hogy 
a nyomtatvány e példányát egykor könyvkötésben makulatúraként hasznosították. 

című kiadványát ismételten megjelentető, azt a magyar és a szlovák nemzeti bibliográfia újabb tételei-
vel és válogatott adalékaival bővítő, az alapvető könyvészeti jobbításokat és kritikát azonban nagyobb-
részt nélkülöző új kiadásában Käfer–Kovács (2013).
12 Knapp (2017).
13 A nyomtatványokat Szabó Béla István őrzi magángyűjteményében.
14 Brückner (1984).
15 Korábban két, a nagyszombati Bibliotheca Catechetica által 1745-ben és 1758-ban kiadott, biblio-
gráfiailag ismeretlen nyomtatványt mutattam be. Knapp (2017: 201–204).
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Őrzőkönyve ismeretlen. A nyomda, ahol napvilágot látott, feltételesen sem 
azonosítható, mivel 1741-ben Pozsonyban Paul Royer örököseinél éppúgy meg-
jelenhetett, mint a Spaisser nyomdában vagy Johann Michael Kochberger mű-
helyében. Ismeretes, hogy Pozsonyban jelentős, elsősorban német anyanyelvű 
evangélikus közösség élt. A minden valószínűség szerint a pozsonyi magyar 
evangélikusok oktatását és katolikus hitre térítését célzó nyomtatvány érv-
készletét az „M.” rövidítéssel jelzett Mester/Magister adja át a „T.” rövidítéssel 
jelzett Tanulónak/Tanítványnak, utóbbi kérdéseire válaszolva. Az összesen tíz 
kérdésre ugyanennyi, változó hosszúságú válasz készült, melyekben Luther 
teológiai nézetein és azok módszeres cáfolatán kívül újszövetségi hivatkozá-
sok találhatók. A nyomtatvány külön érdekessége, hogy az ismeretlen, való-
színűleg pozsonyi jezsuita szerző mintegy „meghívja” a pozsonyi jezsuitákhoz 
az egyik választ olvasva esetleg még kételkedő tanítványt vagy katolikus hitre 
áttéríteni kívánó személyt, hogy saját szemével győződjön meg az itt hivatko-
zott Luther szövegrészlet pontosságáról: „Ha nékem ebben hitelt nem akarsz 
adni, jöj a’ Collegiumba, meg-mutatom a’ Luther könyvében.” A nyomtatvány 
teljes leírása a következő: Mi tészen akadékot az Eretnekek előtt az üdvözülés-
ben? Ex Bibl. Pol. Cat. S. J. Posonii ad S. Salv. [Pozsony, ny. n.], 1741.
 1770-ben Leopold Franz Landerer budai tipográfiájában készült az a német 
nyelvű, hátoldalán üres, egyleveles, nyomdai cifrákkal keretezett, középen fa-
metszettel díszített (ponyva)nyomtatvány,16  amely Jézus Krisztus egyik úgy-
nevezett titkos sebét17  ábrázolja, leírja ennek kinyilatkoztatását, s közöl egy 
a sebhez intézett imádságot. A három részre osztott, haránt alakú lap köze-
pén dicsfényben, azon belül koszorúval övezve Krisztus Szent Bernátnak ki-
nyilatkoztatott vállsebe látható. A történet szerint Szent Bernát egy alkalom-
mal megkérdezte Krisztust, hogy melyik lenne az ő ismeretlen szenvedése. 
A természetfeletti válaszból megtudta, hogy Krisztusnak azon a vállán, melyen 
a keresztet vitte, három ujj mélységű seb keletkezett, mely az összes többinél 
fájdalmasabb volt, s erre kevesen gondolnak a hívők közül, mert csaknem telje-
sen ismeretlen. A leírás kitér arra is, hogy e seb tiszteletével, ezt imádságaikba 
foglalva az emberek kegyelmeket nyerhetnek, melyek megszerzéséért a nyom-
tatvány harmadik részében imádság olvasható. A nyomtatvány teljes leírása 
 a következő: Offenbarung [… und] Gebett zu der H. Wunden, Ofen, gedruckt 
bey Leopold Franz Landerer, 1770.

16 Vö. Knapp (2018a).
17 Krisztus titkos sebeihez ld. Szilárdfy (2003).
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 Áhítati nyomtatvány az a kétleveles, nagyszebeni, magyar nyelvű kiadvány 
is, mely 1779-ben készült. Számozatlan első oldalán Hodigitria típusú ábrázolás 
látható. Bár a fametszeten Szűz Mária szeméből könnyek folynak, mégsem 
dönthető el, hogy a nyomda a képpel a kolozsvári, a máriapócsi18  vagy esetleg 
egy másik síró Mária-kegyképre kívánt-e utalni. A kolozsvári jezsuita templom 
stilizált könnyező képére utal a keretezés és a háttér, ugyanakkor a szöveg nem 
árulja el, hogy melyik könnyező kép tiszteletére készült és jelent meg az imád-
ság. Az ismeretlen szerző egyként utal az Ave Mariára („malasztal, és irgal-
massággal tellyes vagy”), a Loretói litániára („oh szomoruak vigasztalója”) és 
Szent Bernát imádságára (Memorare „Emlékezzél-meg oh kegyességes Szüz! 
hogy soha nem hallatott, hogy a’ki te nálad szegitséget [!] keresett, el-hagyatott 
vólna”). Az impresszum egyúttal új nyomdatörténeti adalékot tartalmaz. Köz-
tudott, hogy idősebb Hochmeister Márton Sárdi Sámuellel együtt 1779–1789 
között a nagyszebeni Városi nyomda bérlője volt. Ugyanakkor Hochmeister 
Márton az impresszumban nyomdatulajdonosként („Betüivel”) tünteti fel ma-
gát mint privilegizált tipográfus és bibliopola. A nyomtatvány teljes leírása 
a következő: Az könyvezö bóldog Szüz Máriához ájtatos imádság, Szebenben, 
Hochmeister Márton, 1779.
 Szikszai György református prédikátor (1738–1803) a szerzője annak az ed-
dig ismeretlen kétleveles könyvhirdetésnek (Tudósítás), mely impresszum nél-
kül jelent meg. Szikszai zárómondata szerint „Írtam Debretzenben Juniusnak 
20-dik napján 1791-dik Esztend.”, ugyanakkor a munka nem debreceni nyom-
tatvány.19  Ilyen hirdetések, figyelemfelhívások viszonylag ritkán maradtak 
fenn önállóan. Ebben az esetben mégsem képzelhető el, hogy a nyomtatvány 
például egy magyar nyelvű folyóirat melléklete lett volna, melyet nem kötöt-
tek hozzá egy adott számhoz, s így az kiesett onnan. Ezt a lehetőséget maga 
a hirdetés szövege cáfolja, mivel Szikszai – a szöveg szerint – a Tudósítást 
a lelkipásztorokhoz és elöljáróikhoz kívánta eljuttatni, előrendeléseket remélve.20 
 Valószínű, hogy ez a Tudósítás Pozsonyban, Wéber Simon Péter nyomdájában 
készült. Wébertől nem volt idegen könyvekről történő előzetes, önálló tudósí-
tás nyomtatása,21 és ismeretes, hogy korábban már jelent meg Szikszai-munka 
e nyomdában.22  Maga a hirdetett munka, a Közönséges lelki áldozatok […] 
első (1795), második (1803) és harmadik (1807) kiadása is a pozsonyi Wéber 
nyomdában készült. Így talán nem tévedünk,23 ha a könyv hirdetésének megje-
lentetését feltételesen e tipográfiának tulajdonítjuk. 

18 Tüskés (2010).
19 Vö. Benda–Irinyi (1961).
20 „[…] bátorkodom a’ Lelki Pásztoroknak hív Elöl-járóikat, t. i. a’ két hazában lévő Traktusoknak 
Tisztelendő Esperestjeit, […] kérni, hogy […] szándékomat […] elő segíteni ne sajnálják […].
21 Vö. Tudósítás (1789).
22 A Mártírok oszlopa 1789-ben.
23 Annak ellenére, hogy a Közönséges Tanítások és Imádságok második kiadása, melyre a hirdetés-
ben hivatkozás történik, 1790-ben Pozsonyban a Landerer nyomdában készült.
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 A Tudósítás közli, hogy a tervezett könyv milyen négy szakaszból fog 
állni, s a benne lévő imádságok „ollyan együgyüek és világosok lésznek, mint 
a’ már kézben forgó Keresztyéni Tanítások24  között lévök, és hogy nem más 
nyelvekböl való fordítások, se nem öszve szedések, hanem a’ szerént a’ mint 
az Isteni kegyelem segített, egészen újjak”. A hirdetés megjelentetését azzal 
indokolja Szikszai, hogy jóllehet a tervezett munkában híveknek szánt imád-
ságok lesznek, de a hívek a lelkipásztorokat „nézik” (azaz követik), akik 
a gyülekezet előtt „hallatos szóval” imádkoznak. Így – mint írja – „szükséges 
előre meg-tudnom, mintegy hány darabokat kellessék ezen Templombéli Kö-
nyörgésekből nyomtattatni; mivelhogy ez illyen egy Rendhez szoríttatott mun-
kából nem kell annyi darab, mint az ollyanból a’ mely minden rendűekre tarto-
zik”. Vagyis Szikszai azt kérte, hogy a gyülekezetek elöljárói vegyék számba 
„a’ könyvet meg-szerezni akarókat […] ’s azoknak számokat vélem közleni ne 
terheltessenek. A’hol pedig a’ dolog úgy hozza magával, a’ magános jelentése-
ket-is szívesen el-fogadom.” 
 Figyelemre méltó, hogy a szerző – tekintettel a mű várhatóan nagy terje-
delmére – megígéri, hogy „úgy fogom intéztetni a’ nyomtatást, hogy a’ kinek 
tetszik, külön-is köttethesse a’ négy Szakaszokat”,25 továbbá „Ha kik jó-féle író 
papirosra kívánnák a’ nyomtatást, abban-is jelentést vévén róla szolgálhatunk.” 
Mivel sem a könyv árát, sem a pontos terjedelmét nem tudta még nyilvános-
ságra hozni a szerző, jelezte, hogy „ismét egy Tudósítás26  fog a’ magokat előre 
jelentőkhöz botsáttatni, mellyben a’ könyvnek mind ára, mind el-készülésének 
ideje, mind a’ hozzá való jutásnak módja hírül fog adattatni.” Az előrendelé-
sek lassan érkezhettek be Szikszaihoz, mivel a Tudósítást követően még négy 
évet kellett várni a mű első kiadásának megjelenésére (1795). A nyomtatvány 
teljes leírása a következő: Szikszai György, Tudósítás, [Pozsony, Wéber Simon 
Péter], 1791.
 Az ötödik retrospektív magyar nemzeti bibliográfiában eddig még számba 
nem vett nyomtatvány egy mindössze egyetlen levél terjedelmű német nyelvű 
töredék,27 egy címlap és annak hátoldala.28 Az 1797-ben megjelent Gebeth zu 
der Allerheiligsten Mutter Gottes, welche in der Domkirche zu Raab, den 17. 
März 1697. In ihrer gnadenreichen Bildniß drey Stunden lang wunderthätig 
Blut geschwitzet hat, und annoch mit unzähligen Gnaden leuchtet a címlap- 

24 1. kiadás: Pozsony, Landerer, 1786; 2. kiadás: Pozsony, Landerer, 1790.
25 Az 1., 2. és a 3. kiadás közel azonos terjedelemben, a keretszövegeken kívül 776 oldalon egy kötet-
ben jelent meg.  A 4. kiadás (Pest, Trattner János Tamás, 1821) azonban két kötetbe kötve maradt fenn.
26 Ez a második Tudósítás jelenleg nem ismert.
27 A második oldal alja őrszó értékű szótaggal (her-) fejeződik be.
28 A dokumentum Dubay Miklós gyűjteményéből került Szabó Béla István tulajdonába.
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információk szerint a vérrel verítékezés századik évfordulójára készült. Min-
den valószínűség szerint a győri Streibig nyomda egyik, eddig még nem re-
gisztrált terméke.29 A nyomtatványtöredékhez valamikor másodlagosan 
hozzáragasztották A. Zenger kegyképről készített rézmetszetét.30 Az imádság-
töredék a győri kegyképet – többek között – a kereszténység és Magyarország 
védelmezőjének („[…] du Schutz der Christenheit […] Du Frau und Beschützerin 
des Königreichs Ungarn”), valamint a kereszténység ellenségei legyőzőjének 
(„[…] du […] mächtige Obsiegerin über die Feinde des Christenthums”) ne-
vezi. A nyomtatvány teljes leírása a következő: Gebeth zu der Allerheiligsten 
Mutter Gottes, welche in der Domkirche zu Raab, den 17. März 1697. […] 
Blut geschwitzet hat […], [Raab, Joseph Streibig], 1797.
 További, korábban számba nem vett 18. századi nyomtatványok azonosí-
tási lehetőségéhez módszertani megjegyzésként egy közelmúltban a Krisztina 
Antikvárium 47. könyv- és papírrégiségi árverésén (2019. 04. 27.) felbukkant 
rézmetszet tanulságaira hívom fel a figyelmet.31 Az erősen körbevágott, sérült, 
hátoldalán megragasztott, datálatlan 18. századi metszeten a Keszthely mel-
letti Szent Mihály-hegyi kápolna látható remetelakkal, kerttel, egy kútból vizet 
húzó és egy a kápolna felé igyekvő alakkal. A kápolna mellett a levegőben 
a kegyszobor (egy mariazelli másolat) és Szent Mihály arkangyal alakja lebeg. 
A rézmetszetes ábrázolás jól datálható, mivel ugyanez a kompozíció egy má-
sik, rámetszett 1755-ös évszámú, magyar feliratos metszetről is ismert.32 Utób-
binak az alján jobbra, megcsonkítva az „A2” jelzés fedezhető fel. A kápolnáról 
és a kegyszoborról fennmaradt egy ettől eltérő kompozíciójú másik magyar 
feliratos rézmetszet is 1758-as évszámmal,33 jobbra lent az „A4” jelzéssel. 
Az árverésen felbukkant roncsolt rézmetszetet ismételten megvizsgálva, fel-
tűnt rajta ugyancsak jobbra lent egy szinte teljesen levágott, értékelhetetlenné 
vált jelzés.34 Azaz a három rézmetszet mindegyikén jobbra lent rámetszett 
jelzés található, amely közül kettő semmiképpen nem oldható fel a valami-
kori metsző szignálásaként, ugyanakkor ívjelzésként (A2; A4) értelmezhető. 
Mindebből valószínűleg nem téves annak a következtetésnek a levonása, hogy 
egykor mindhárom rézmetszet egy-egy olyan nyomtatvány35 része volt, mely 
jelenleg még nem azonosítható.

29 Pitroff (1915); Horváth (2017).
30 A rézmetszet közölve: Szilárdfy–Tüskés–Knapp (1987: nr. 104).
31 A rézmetszetet tévesen „búcsúcédula”-ként határozták meg.
32 Közölve: Tüskés–Knapp (2001: 390).
33 A rézmetszet közölve: Szilárdfy–Tüskés–Knapp (1987: nr. 346).
34 Ezt a képet megfordítva, a hátoldalán tintával ráírt „f.4 / LI 369 VO. CO / Vnmaneat” értékelhetet-
len sorok láthatók.
35 Két magyar és egy német nyelvű nyomtatvány.
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Két, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár állományában található 
16–17. századi nagyszombati nyomtatványtöredék azonosítása

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 1711 előtti hungaricum-nyomtat-
ványainak teljességre törekvő elektronikus feldolgozásakor figyeltem fel arra 
a körülményre, hogy esetenként egy-egy nyomtatványhoz sajátos „mellékle-
tek” tartoznak. Ezek nem a kötetek restaurálásakor a kötéstáblákból előke-
rült makulatúra vagy a kötéshez tartozó egyéb tartozékok,36 hanem jobbára 
az adott nyomtatvánnyal semmiféle kapcsolatba nem hozható könyvtörténeti 
dokumentumok. Ilyen található például az RMK I 46:2 jelzetű, Pázmány 
Péter Felelet az Magiari Istvan sarvari praedicatornak az orszag romlasa oka-
irul irt köniuere (Nagyszombat, typ. capituli Strigoniensis, 1603)37 című vita-
iratának négy levél terjedelmű töredéke (C1–4) mellett egy borítékban, azzal 
a felirattal, hogy „Azonosítni kell”.38 A borítékban a Pázmány-töredékkel azo-
nos méretű további nyomtatványtöredékek találhatók, szintén négy-négy levél 
terjedelemben. Az azonos méretből és a töredékek sérüléséből úgy tűnik fel, 
hogy a Pázmány-töredék és az azonosítatlan töredékek valamikor egy őrző-
könyvből kerültek ki – de a közös őrzőkönyv kilétét elfelejtették rögzíteni.
 Az azonosítatlan, összesen nyolc levél terjedelmű töredéket az ívjelzések, 
az őrszavak és az oldalszámok figyelembevételével két, négy-négy levél ter-
jedelmű részre lehetett szétválasztani. A három egy jelzeten (RMK I 46:2) 
található, illetve rejtőző töredéket egymás mellé helyezve felismerhetővé vált, 
hogy azonos nyomdában készültek, s ez nem lehetett más, mint a már azono-
sított Pázmány-töredék tipográfiája, a nagyszombati (Esztergomi) Káptalani 
nyomda (1578–1609). Ismeretes, hogy a nyomdát Telegdi Miklós esztergomi 
érseki helynök alapította a reformáció terjedésének megállítására és katolikus 
nyomtatványok előállítására. A török veszély elől Nagyszombatba menekült 
esztergomi káptalan anyagi segítségével Telegdi megvásárolta a használaton 
kívüli bécsi jezsuita tipográfia felszerelését, s ezzel Nagyszombatban nyomdát 
alapított.39 Telegdi halála után (1586) a nyomda szellemi vezetője Monoszlói 
András pozsonyi (felhévízi) prépost lett, szintén haláláig (1601), s a tipográfi-
ában a gyakorlati munkálatokat Pécsi Lukács irányította. A már említett Páz-
mány-vitairaton (Felelet az Magiari Istvan sarvari praedicatornak […]) kívül 
egy másik Pázmány-vitairat szintén itt jelent meg, de ezt nem lehetett kapcso-
latba hozni a még azonosítatlan töredékekkel.40

36 Például a korábbi restaurálás(ok) során felhasznált, de az újabb restaurálás során hasznavehetetlen 
részek.
37 Szabó RMK I 385; RMNy 905.
38 A felirat készítője és a ráírás időpontja ismeretlen.
39 Bánfi (2010); Ecsedy (2010: Káptalani nyomda Nagyszombatban (1578–1609), 43–44, 245–254).
40 További itt készült Pázmány-vitairat: RMNy 984.
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  Monoszlói András (1552–1601) munkássága szoros kapcsolatban áll Páz-
mány Péterével, lényegében az ő munkásságát készítette elő. Ezenkívül ismert, 
hogy a korban kivételesnek számító műveltségét Bologna és Bécs egyetemén 
szerezte, művei bizonyítják – többek között – nyelvművelő tevékenységét, 
s jelentős magánkönyvtáráról tanúskodik annak fennmaradt töredékrésze.41 
Mindebből következtetve érdemesnek tűnt fel az azonosítatlan töredékekkel 
együtt áttekinteni Monoszlói megjelent munkáit. Ezek közül az egyik négy-
leveles töredék azonosítható volt a De invocatione et veneratione sanctorum. 
Az szenteknec hozanc valo segetsegekrül […] (Nagyszombat, typ. capituli 
Strigoniensis, 1589)42 című munka egy részével, az Y jelzésű ívfüzettel (169–
176. p.).43 A másik töredék Monoszlói De gratia, ac libero hominis arbitrio 
et de voluntate Dei. Az Isten malasztyarol […] (Nagyszombat, typ. capituli 
Strigoniensis, 1600)44 című másik vitairatának egy része, a Z jelzésű ívfüzet 
(177–184. p.). Ugyanebből a nyomtatványból egy másik, ugyancsak négy folio 
terjedelmű töredéket már korábban azonosítottak, s ez az RMK I 43:2 jelze-
tet kapta. Utóbbi töredék az ii1–2 (két-két darabból álló), a kk3 (két darabból 
álló) és a kk4 (két darabból álló) levélből tevődik össze. Őrzőkönyve szintén 
ismeretlen, s az nem lehet azonos a Pázmány-töredékkel együtt őrzött, most 
meghatározott két Monoszlói-töredékkel, mivel az egykori kötéstábla, amely-
ből kifejtették, nyolcadrét alakú volt. Ezt az utóbbi tényt bizonyítja, hogy 
az egykori, ma ismeretlen őrzőkönyv egy előzék- és egy utózéklevele az RMK 
I 43:2 jelzetű töredékek mellett található, megjegyzés vagy jelzet nélkül – 
s ennek formátuma nyolcadrét. Így a most azonosított töredék új jelzetet (RMK 
I 43:3) kaphat.
 A három, minden valószínűség szerint azonos őrzőkönyvből származó, 
együtt megőrzött töredék (RMK I 36:2, RMK I 43:3, RMK I 46:2) közös tar-
talmi jellemzője, hogy mindegyik egy-egy vitairat egy-egy teljes ívfüzete. 
1603, a Pázmány-vitairat megjelenése után válhattak feleslegessé45 és használ-
ták fel őket makulatúraként. E körülmény arra ösztönzött, hogy a nagyszom-
bati Káptalani nyomda 1603 után megjelent nyomtatványai között keressem 
az őrzőkönyvet. 1604–1609 között készült, negyedrét alakú nagyszombati 

41 Peisch (1941); Varga (1986: 90–92).
42 Szabó RMK I 229; RMNy 633; jelzete az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban RMK I 36. 
Ez a teljes példány a De cultu imaginum (RMK I 37) című másik Monoszlói-munkával egybekötve, 
sötétbarna bőrkötésben, pirosra festett lapszélekkel maradt fenn. A tulajdonosi bejegyzés szerint 
(az RMK I 36 címlapján: „Catalogo Societatis Jesu Tyrnaviae inscriptus 1632. L. A. n. 177”) ez a pél-
dány a nagyszombati jezsuita könyvtáré volt. Utóbbihoz vö. Knapp (2018b:162).
43 Jelzete az RMK I 36:2 lesz.
44 Szabó RMK I 314; RMNy 868; teljes példányának jelzete az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár-
ban RMK I 43.
45 A vitairatok egyféle időhöz kötött alkalmi nyomtatványok voltak, aktualitásuk viszonylag rövid 
volt.
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nyomtatvány azonban nem található a könyvtár állományában, így minden 
valószínűség szerint nem a nagyszombati (Esztergomi) Káptalani nyomdában 
vagy azzal kapcsolatot tartó könyvkötő műhelyben vált makulatúrává e három 
töredék.
 A vizsgálat végén összegezve elmondható, hogy az ismeretlen nyomtatvá-
nyok azonosítása valóban a könyv- és könyvtártörténet egyik jövőbeni ígéretes 
területe. Ezáltal egyrészt a retrospektív nemzeti bibliográfia korábban számba 
nem vett munkákkal bővíthető. Másrészt a töredékek vizsgálatának bevonásá-
val újabb régi magyarországi nyomtatványok sora határozható meg. Mindezzel 
párhuzamosan további, eddig ismeretlen nyomda-, könyv- és könyvtártörténeti 
adalékok sora is előkerülhet.

Irodalomjegyzék

Bánfi 2010 = Bánfi Sz.,
A bécsi Singriener-nyomda (1510–1562) könyvdíszeinek utóélete a magyarországi nyomtató műhe-
lyekben, Magyar Könyvszemle, 126 (2010), 24–55.

Benda–Irinyi 1961 = Benda K. – Irinyi K.,
A négyszáz éves Debreceni Nyomda (1561–1961), Budapest, 1961.

Borsa 1974 = Borsa G.,
Magyarországi nyomdászattörténet XV–XVII. század, in: Pintér M. (szerk.), Régi könyvek és kéz-
iratok, Budapest, 1974, 85–96.

Borsa 1996 = Borsa G.,
Magyarországi nyomdászattörténet XV–XVII. század, in: Hargittay E. (szerk.), Bevezetés a régi 
magyar irodalom filológiájába, Budapest, 1996, 20–27.

Brückner 1984 = W. Brückner,
Zum Literaturangebot des Güldenen Almosens: Verifikations- und Beurteilungsprobleme, 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 47 (1984), 1. sz., 121–139.

Ecsedy 2010 = V. Ecsedy J.,
A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század, 1. kötet, Nyugat- és észak-magyaror-
szági nyomdák, Budapest, 2010.

Horváth 2017 = Horváth  J.,
Fejezetek a győri nyomdászat történetéből, 1. A Streibig-nyomda, 1727–1850, Magyar Grafika 
(2017), 2. sz., 64–71.

Kádár 2013 = Kádár Zs.,
Két ismeretlen társulati kisnyomtatvány a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Le-
véltárából. Pótlás az RMNy-hez, Magyar Könyvszemle, 129 (2013), 372–380.



80

KNAPP ÉVA

Käfer–Kovács 2013 = St. Käfer – E. Kovács (ed.),
Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae Typis Academicis, 1648–1777, Budapestini – Strigonii – 
Tyrnaviae, 2013.

Knapp 2000 = Knapp É.,
Officium Rákóczianum […], Budapest, 2000.

Knapp 2011 = Knapp É.,
Officium Rákóczianum – Pótlások, Magyar Könyvszemle, 127 (2011), 103–106.

Knapp 2013 = Knapp É.,
Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban, in: Aj-
kay A. – Bajáki R. (szerk.), Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, Vác, 
2013, 283–303.

Knapp 2014a = Knapp É.,
Ismeretlen nagyszombati nyomtatványok (1661, [1745 körül], 1758), Magyar Könyvszemle, 130 
(2014), 281−287.

Knapp 2014b = Knapp É.,
A történeti állományok bővülési lehetősége – 1800 előtti ismeretlen nyomtatványok azonosítása, 
Könyvtári Figyelő, 24/60 (2014), 2. sz., 167−172.

Knapp 2017 = Knapp É.,
Ismeretlen nagyszombati és pozsonyi nyomtatványok a 17–18. századból, in: Knapp É., Librum 
evolvo: Eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI–XX. századból, Budapest, 2017, 197–213.

Knapp 2018a = Knapp É.,
Egyleveles (ponyva)nyomtatványok egy dunántúli gyűjteményben, in: CSÖRSZ RUMEN I. (szerk.), 
Doromb: Közköltészeti tanulmányok 6, Budapest, 2018,199–227.

Knapp 2018b = Knapp É.,
A budapesti Egyetemi Könyvtár 1635 előtti ősállományának újabb kötetei, II, Az Egyetemi Könyv-
tár és Levéltár Évkönyvei, 17 (2018), 150–190. DOI: https://doi.org/10.21862/EKevkony.17.2018.150

Knapp 2019 = Knapp É.,
Újabb ismeretlen 18. századi nyomtatványok, kézirat, Budapest, 2019. 

László 1987 = László M.,
Pázmány Péter könyvtárának két kötete, Magyar Könyvszemle, 103 (1987), 221.

Peisch 1941 = Peisch A.,
Monoszlóy András (1552–1601), Budapest, 1941.

Petrik 1888–1892 = Petrik G.,
Magyarország bibliographiája 1712–1860, I–IV, Budapest, 1888–1892.

Pitroff 1915 = Pitroff P.,
A győri sajtó története (1728–1850), Győr, 1915.

Pótlások Petrik 1971–2019 = Pótlások Petrik Géza
Magyarország bibliographiája 1712–1860 c. művéhez, 1701–1800 között megjelent magyarországi 
(és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok, V–X, Budapest, 1971–2019.



ISMERETLEN HUNGARICUM-NYOMTATVÁNYOK

81

Szilárdfy–Tüskés–Knapp 1987 = Szilárdfy Z. – Tüskés G. – Knapp É.,
Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről, Budapest, 1987.

Szilárdfy 2003 = Szilárdfy Z.,
Krisztus titkos szenvedéseinek ikonográfiája, in: Szilárdfy Z., Ikonográfia – kultusztörténet: 
Képes tanulmányok, Budapest, 2003, 52–61.

Tudósítás 1789 =
Tudósítás a’ [Pictet] Piktét Benedek Keresztyén erköltstudományjának tóldalékjairól, Pozsony, 1789.

Tüskés 2010 = Tüskés A.,
A pócsi Mária-kegykép kisgrafikai ábrázolásai, in: Tüskés A. (szerk.), Ars perennis: Fiatal Mű-
vészettörténészek II. Konferenciája: CentrArt Művészettörténeti Műhely tanulmányok, Primus 
Gradus tanulmányok: 2nd Conference of Young Art Historians, Budapest, 2009, Budapest, 2010, 
267–284.

Tüskés–Knapp 2001 = Tüskés G. – Knapp É.,
Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században: Források, formák, közvetítők, Budapest, 
2001.

Varga1986 = Varga A. (sajtó alá rend.),
Magyarországi magánkönyvtárak, I, 1533–1657, Budapest–Szeged, 1986.   

Zelliger 1931 = Zelliger A.,
Pantheon Tyrnaviense, Tyrnaviae, 1931.



82

KNAPP ÉVA

Knapp Éva

LITTERARIA HEBRAICA – JUDAICA
Válogatás az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár állományából 

(A 2004. június 9. – augusztus 27. közötti kiállítás anyaga)

Éva Knapp: Litteraria Hebraica – Judaica. Selection from the 
Collection of the ELTE University Library: Material of the Exhibition 
from June 9 to August 27, 2004
 The Chamber Exhibition “Litteraria Hebraica – Judaica” was one 
of the exhibitions of the ELTE University Library, which has been 
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“Exhibitions in the ELTE University Library”. Now we are trying to 
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A Litteraria Hebraica – Judaica című kamara-kiállítás az ELTE Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár egyik – 1999 óta tervszerűen megvalósított, a teljes do-
kumentumállományból tematikus válogatásban a szélesebb érdeklődő közön-
ségnek bemutatott – tárlata volt. Több tekintetben rendhagyónak számított/
számít, mivel nem övezte szélesebb érdeklődés, és a bevezetővel kibővített 
katalógusa sem jelent meg a Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban című 
kiadványsorozatban. A kiállításról mindössze néhány rövid hír tudósított, így 
például a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján (2004. VI. 7.), ahonnan 
visszahivatkozás keretében lehetett eljutni a könyvtár honlapjára. 
 Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (= OR-ZSE) honlapján (2004. 
VI. 10.) a kiállítás egyik megnyitója, az időközben 2015. III. 6-án elhunyt Bor-
sányi-Schmidt Ferenc, az Or-Zse docense és az Or-Zse könyvtárának főigaz-
gatója adott hírt a rendezvényről a következő szavakkal:

„[…] a kiállítás […] gondos, szakszerű válogatás […] bepillantást enged 
a Könyvtár gazdag hebraisztikai-judaisztikai állományába, amelyben 
kódex-töredékek, antiquák, kéziratok és modern anyag egyaránt talál-
ható. A megnyitón köszöntőt mondott Dr. Szögi László, az Egyetemi 
Könyvtár főigazgatója. A kiállítást megnyitotta és kultúrpolitikai be-
szédében méltatta Várnai Schorer Judit, Izrael Állam magyarországi 
nagykövete és Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc, az Országos Rabbiképző 
– Zsidó Egyetem Könyvtárának igazgatója, aki beszédében a héber 
könyvkultúra és a magyarországi héber nyomtatás történetét vázolta 
fel. Dr. Knapp Éva, a kiállítás anyagának válogatója ismertette a be-
mutatott anyagot és a kiállítás létrejöttét”. 

 Borsányi-Schmidt Ferenc megnyitójának szerkesztett változata a kiállí-
tás négy kiválasztott, reprezentatív képével illusztrálva a Múlt és jövő. Zsidó 
kulturális folyóiratban jelent meg (2004, 4. szám, 121–123. p.). A tárlat anya-
gát dokumentálta a Jeruzsálemi Héber Egyetem (The Hebrew University of 
Jerusalem) is, melynek célja – többek között – „a köz-, tudományos, oktatási 
és szakmai vezetés képzése; zsidó, kulturális és szellemi hagyományok megőr-
zése és kutatása; és a tudás határainak kiterjesztése az egész emberiség javára”.    
 A kiállítás keretében az érdeklődők megtekinthették a könyvtár több szak-
területet átfogó gazdag történeti állományának egy eddig kevés figyelemre 
méltatott szeletét, néhány vonatkozó, kivétel nélkül eredetiben bemutatott kéz-
iratát és nyomtatványát. Ez a Magyarországon páratlan könyvtár megalapításá-
tól, 1561-től szinte érintetlen állományt őriz, mely hosszú időn át folyamatosan 
és tervszerűen gyarapodott. A gyűjtemény az európai és a magyar kulturális 
örökség részeként folyamatosan dokumentálja a Kárpát-medence több évszá-
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zadának történetét. A tár állománya nagyon sokrétű, számos, egymástól eltérő 
jellegű, kisebb-nagyobb gyűjteményből tevődik össze. A kiállított dokumentu-
mok több „algyűjtemény”-t reprezentáltak, így a kódextárat, az ősnyomtatvá-
nyokat, antikvákat és nem utolsó sorban a hungaricum-nyomtatványokat. 
 A könyvtár az elmúlt években vált kedvelt és elismert kiállítóhellyé. 
A közgyűjteményi feladatkör önkéntes kibővítéséhez hozzájárult az a felis-
merés, hogy közintézményként szeretné a szűkebb értelemben vett hazai és 
nemzetközi tudományos kutatás képviselőinél szélesebb körben közkincs-
csé tenni féltve őrzött, folyamatosan gyarapodó kéziratait és nyomtatványait. 
Az utóbbi húsz év alatt a nagyközönség több mint negyedszáz kamara-kiállítá-
son ismerkedhetett meg a gazdag kézirat- és nyomtatványtárral. A kiállítások 
jelentős része egyben több Magyarországon rendezett nemzetközi konferencia 
(így például Historia Litteraria, 2004;  A Zrínyiek és Európa – Die Zrínyis und 
Europa, 2007; Az ismeretlen Mikes – Der unbekannte Mikes, 2011) kísérőren-
dezvényeként is szolgált. A Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban című 
sorozatban eddig hét kiadvány jelent meg.
 A könyvtár a számos szakterületet átfogó gazdag történeti állománya révén 
a magyar és az európai történeti vizsgálatok egyik fontos tanulmányi és kuta-
tóhelye. Az európai kulturális örökség része, melynek ismeretét a nemzetközi 
kutatás sem nélkülözheti. Fontos feladatai közé tartozik a forrásanyag által 
kínált lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása, a zárt történeti gyűjte-
mény folyamatos fenntartása, hozzáférhetőségének biztosítása és megismerte-
tése, valamint a forrásokkal kapcsolatos élő tudományos párbeszéd.
 A könyvtár méltán nevezhető az ország egyik leggazdagabb és legrégibb 
történeti, művelődés- és irodalomtörténeti forrásgyűjteményének, s e gondolat 
keretében a kiállított dokumentumok a kulturális emlékezet megtestesítőiként 
szerepet játszanak a magyar társadalom mindenkori történetiségének tudato-
sításában. A pótolhatatlan értékű, értő kezek által restaurált és jó állapotban 
tartott dokumentumok a látvány és a tartalom kettős vonzásában mindene-
kelőtt az érdeklődő, nyitott emberek számára jelentenek „csemegét”, „ínyenc” 
szellemi élvezetet és különleges intellektuális megpihenést, szórakozást – re-
mélhetőleg olvasmányként, dokumentált formában is.1

1 A leírások részei, külön sorban, a könyvtári jelzet előtt a kiállításon bemutatott részlet pontos 
meghatározása az adott műből. A latin betűs átírásban – tekintettel a közvetítő nyelvekre (jiddis, illetve 
latin és görög) – az írásmód némileg eltér az eredeti hangzástól és szóképtől. A magyar helyesírásban 
elfogadott és követett gyakorlat szerint a latin betűkkel író nyelvekből a szavakat eredeti módon, a nem 
latin betűs nyelvekből pedig fonetikusan írjuk át. Ez alól kivétel a hagyományos, illetve a hanglejegyző 
(tudományos) írásmód.
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I. Biblia-kéziratok, -kiadások és -fordítások

Középkori pergamenkódex töredéke 
Biblia, Józsua (Széfer Jehósua) II. 9–22.
Fólió alakú háromhasábos levél, az első hasáb jobb széle hiányzik.
Őrzőkönyve ismeretlen. 
Ms. Fr. Cod. Hebr. 1.

Hebraicus Pentateuchus Latinus […] Adiectus insuper e Rabbinorum 
commentarijs annotationibus pulchre et voces ambiguas et obscuriora quae 
que elucidantibus. Item Cantica Canticorum, Ruth, Threni, Ecclesiastes, 
Esther.
Velence 1551 Ex Officina Iustinianea.
A1v–A2r: Teremtés (Széfer b’résit) kezdete
Ant.4879

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine […] Benedictus Arias 
Montanus […] a se cum Complutensi et correctissimis aliis exemplaribus col-
latos, recensuit et probavit. 
Antwerpen 1569 Ch. Plantin.
Tom. II: 368–369: Sámuel II (Széfer S’muél) kezdete
Ant.4899

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine […] Benedictus Arias 
Montanus […] a se cum Complutensi et correctissimis aliis exemplaribus 
collatos, recensuit et probavit. 
Antwerpen 1569 Ch. Plantin.
Tom. IV. Címlapelőzék: 368–369: ’Domus Israel (B’né Jisráél)’ szimboli-
kus megjelenítése
Ant.4901

Biblia Hebraica, eorundem Latina interpretatio Xantis Pagnini Lucensis, 
recenter Benedicti Ariae Montani Hispal. Et quorundam aliorum collato 
studio ad Hebraicam dictionem diligentissime expensa.
Antwerpen 1584 Officina Ch. Plantini.
54–55: Zsoltárok (Tehillim) befejezése és a Példabeszédek (Mislé) kezdete
Ant.4667
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[Biblia – Próféták]
Isaias, Jeremias, Ezechiel, Osee, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michaeas, 
Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias, Hebraice 
cum inter lineari versione Xantis Pagnini, Ben. Ariae Montani, et aliorum 
collato studio ad Hebraicam dictionem diligentissime expensa.
Raphelengii 1616 Ex Officina Plantiniana Raphelengii.
Bar.00526

Biblia Rabbinica magna (Buxtorfius, Johannes, maior)
Basel 1619
Tom. I. A2r: Teremtés (Széfer b’résit) kezdete
Bar.00853

Biblia Rabbinica magna (Buxtorfius, Johannes, maior)
Basel 1619
Tom. III. Címlap
Bar.00855

Biblia Hebraica, Samaritana, Caldaica, Graeca, Syriaca, Latina, Arabica. 
(Tom I–X. Antwerpen 1628–1645.)
Paris 1645 Antonius Vitre.
Tom. I. Előzékmetszet: Hódolat a ’Bölcsesség (Chochmá)’ szimbolikusan 
megjelenített királyi széke előtt
Bar.00865

Biblia Sacra polyglotta, complectentia textus originales, hebraicum 
cum Pentateucho samaritano, chaldaicum, graecum […]. Edidit Brianus 
Waltonus. Tom. I–VI.
London 1657 Thomas Roycroft.
Tom. I. Kihajtható tábla a 21. lap előtt, rajta a ’Sancta Sanctorum’ képze-
letbeli képe a frigyládával
Bar.00859

Biblia Rabbinica – [egybe tartozik vele]: Buxtorfius, Johannes, maior: 
Tiberias, sive commentarius masorethicus triplex historicus, didacticus, cri-
ticus […] quo primum historia Masoretharum Tiberiensium […] explicatur; 
secundo clavis Masoraes traditur […] tertio castigationes innumerorum men-
dorum per universam Masoram proponitur.
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Basel 1665 J. König.
Címlap
Bar.00981

Restaurálatlan nyomtatványtöredék sérült könyvtáblából
Biblia – Jeremiás könyve
Azonosítatlan kiadású nyomtatványból származik, a szöveget meghatározta és 
azonosította Scheiber Sándor. Őrzőkönyve ismeretlen.
Fr. Hebr. (jelzet nélkül, 10)

Stern Á[brahám]:
Széfer mislé mit treuen […] deutschen Übersetzung, Biur […].
Pest 1862 M. E. Löwy. (nyomda: Ofen 1862 Univ.)
44–45. p.
Aa1269
(Példabeszédek Könyve magyarázattal és német fordítással, Dán Róbert cím-
leírása)

C’éná uréná, v’huhámisá humse Torá, imhámés m’gilot v’tárgumin 
v’háftárot, mikol hásáná hákol k’szidrá, v’nuszá fláze heszpedet churbán 
Béthá mikdás.
Ofen 1862 Univ.
Beszállás Noé bárkájába, fametszetes ábrázolással
Aa1380
(A Tóra jiddis fordításban a jeruzsálemi templom gyászával)

Bloch Joél (sajtó alá rend.):
Széfer t’hilim im snébiurim. Lánajdo, S’muel […] ázárjá Figó. M’szudár 
ál jád Joél Bloch.
Ofen 1863 Univ.
Címlap
Aa1283
(A Zsoltárok Könyve kommentárokkal)

Berliner, A. (herausgegeben und erläutet):
Targum Onkelos, I. Theil: Text, nach editio Sabionetica v. J. 1557. II. Theil: 
Noten, Einleitung und Register.
Berlin 1884 Gorzelanczyk Co.
Kettős címlap
Aa1322



88

KNAPP ÉVA

Deutsch Henrik (ford., kiad.):
Háftárák.
In: Uő.: Genesis vagyis Mózes első könyve masszoretikus szöveggel magyarra 
ford., magy. Deutsch Henrik. Budapest 1887 A szerző kiadása.
1.: Haftárák kezdete.
509710

Engel Farkas:
A Tárgum Onkelosz, mint Rási Tóra kommentárjának fő forrása.
Budapest 1938 Gewürcz ny.
Címlap
Hh1084 

II. Apokrif (sz’ fórim chicónim) és pszeudo-apokrif irodalom

Leo Jud (ford.):
Dye bücher dye den alten un der biblische Gschrifft nit gezelt seind, auch 
bey den Ebreer nit gefunden. Neüwlich widerumb durch Leo Jud verteütsc-
het.
Straβburg 1529 Wolff Köpffel.
XXVv–XXVIr: Ezra IV. könyvének kezdete
Ant.0640

Tischendorf, Constantinus:
Apocalypses Apocryphae Mosis, Esdrae […].
Leipzig1866 Hermann Mendelssohn.
1.: ’Apocalypsis Mosis’ kezdete
Aa201

III. Talmud, Talmudkommentárok és talmudi irodalom

Középkori pergamenkódex töredéke 
Scheiber Sándor véleménye szerint azonosíthatatlan Talmud-részlet ős-
nyomtatvány kötésének bordájában – keskeny csíkok egy háromhasábos 
Talmud-kódexből.
Őrzőkönyv: Thomas de Aquino: Commentaria in omnes epistolas Sancti Pauli. 
Ed. Petrus de Bergamo. Basel 1495 Michael Furter pro Wolfgang Lachner.
[Ms. Fr. Cod. Hebr. 2] – Inc526
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Középkori pergamenkódex töredéke
Rásbám kommentárja ad Bába bátra 107v–109r.
Töredék Sámuel ben Méir Talmud kommentárjából.
Ősnyomtatvány elejére és végére kötött, a nyomtatvány védelmét szolgáló két 
hártyakódex-csík.
Őrzőkönyv: Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra […]. Pars III. 
Velence 1482–1483 Franz Renner.
Az első kötéstábla belső része
[Ms. Fr. Cod. Hebr. 3] – Inc158

Középkori pergamenkódex töredéke
Áséri ad Peszáchim30r–31r.
Töredék Ásér ben Jechiél Talmud kommentárjából, glosszákkal.
Kötéstáblaként megőrzött háromhasábos kódex töredéke.
Egykori őrzőkönyve: Thomas Anglus [Thomas White]: De mundo dialogi tres. 
Parisiis 1642.
Ms. Fr. Cod. Hebr. 4/I.

Középkori pergamenkódex töredéke
Áséri ad Chullin 1r,  4r, 39v, 42r.
Töredék Ásér ben Jechiél Talmud kommentárjából, glosszákkal.
Kötéstáblaként megőrzött háromhasábos kódex töredéke.
Egykori őrzőkönyve: Thomas Anglus [Thomas White]: De mundo dialogi tres. 
Parisiis 1642.
Ms. Fr. Cod. Hebr. 4/II.

Haggadah – Rituset celebratio Phase Iudeorum […] Thomas Murner ex 
Hebreo in Latinum traducta eloquium.
[Frankfurt/Main 1512 Beatus Murner]
Címlap
Ant.0653
(Haggada, latin nyelven)

Coch [Coccejus], Joannes:
[Talmud]. Duo tituli Thalmudici Sanhedrin et Maccoth […] cum excerptis ex 
utriusque Gemara […].
Amsterdam 1629 J. Jansson.
Címlap
Bar.00466
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Talmudis Babylonici Codex Middoth sive De Mensuris Templi, una cum 
versione Latina. Opera et studio Constantini L’Empereur de Oppyck […].
Leiden 1630 Elzevir.
(*****)4V–1. p.: Ger[ardus] Io[annes] Vossius köszöntő verse és a mű kez-
dőlapja
Bar.08346

Lesuden, Johannes:
Tractatus Talmudus […] una cum Versione Hebraica duorum capitum 
Danielis.
Utrecht 1665 M. Dreunen.
Címlap
Bar.09930 coll.2.

Rhenferdius, Jacobus – Sheringhamius, Robertus:
Joma. Codex Talmudicus, in quo agitur de sacrificiis, caeterisque ministeriis 
diei explanationis […].
Franeker 1696 Wibiumbleck.
12–13. p.: A II. fejezet kezdete.
Bar.07586

Brill, Ázriél:
Hádrát Kodes. Kolél misnájot […] Injáné ászeret j’mé tsuvá.
Ofen 1827 Univ.
Imprimatur
Aa1381
(Talmud kommentár és könyörgések)

Hagadah.
Pozsony 1833 A. Schmid.
Címlap az előző kolligátum-tag (Kinoth. Pozsony 1837 A. Schmid.) utolsó 
lapjával.
Ad10142 coll.2.

Bürger Theodor:
Der Talmud und die Perfectibilität des Mosaismus […]..
Pest 184 Kilian.
Címlap
Aa1267 coll.2.
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Széder Rawan.
Pozsony 1860 H. Sieber
[8v–9r]
Ad1554

Klein Andor:
Midráš š’né k’thubim. Egymásnak ellentmondó bibliai helyek egyeztetése 
a Talmud hermeneutikája szerint. Bölcsészdoktori értekezésül.
Budapest 1930 (ny. Klein Gyula, Kisvárda).
Címlap
Hh1062

Chesronoth haschschischa sedarim. Ausgelassenes aus den sechs Traktaten 
des Talmud […]. Hrsg. v. Br. A. Luzsénszky.
(Leipzig) [1938] (B. Hartwig).
[Hozzá tartozik]: Erläuterungen zu den Notiznummern. (Budapest) 
é. n. [1938] (Stephaneum).
I.p.: Erläuterungen zu den Notiznummern kezdete
Hh537

IV. Törvénykódex – Törvények, előírások

Középkori pergamenkódex töredéke
Misné Tóra, Hilchót Szánhedrin XVIII,6; XIX.1,4
Töredék Májmúni Törvénykönyvéből
Lefejtetlen és restaurálatlan kötéstáblaként megőrzött kéthasábos kódex töre-
déke. A kötéstáblaként felhasznált levelet félbevágták.
Őrzőkönyv: Joannes Piscator Argentinensis: M. T. Ciceronis De Officiis 
Librorum III. Analysis Dialectica. […]. Speyer 1582 B. 
Albinus.
[Ms. Fr. Cod. Hebr. 6] – Ant.3766

L’Empereur ab Opwyck, Constantinus:
De legibus Ebraeorum forensibus […] Ex Ebraeorum pandectis versus et 
commentariis illustratus.
Leiden 1635 Ex Officina Elzeviriorum.
Címlap
Bar.00357
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Hottinger, Johann Heinrich:
Juris Hebraeorum leges CCLXI. […] Ductu Rabbi Levi, Barzelonitae […].
Tagernsee 1655 J. J. Bodmer.
184–185. p.: Lex CXXXV: Praeceptum sacrificii pro peccato.
Bar.02740

Coccejus, Johannes:
Morech Nebochim.
Lugduni 1665 F. Lopez de Haro.
9–11. p.: Sententia Judeorum de Justitia.
Bar.10373 coll.2.

Fleury, Claude:
Les moeurs des Israëlites. Seconde edition, corrigée et augmentée.
Paris 1682 G. Cloutier.
Címlap
Bar.07437

T’filát Jiszráél, kolél t’filot mikol hásáná im tikuné Sábát.
Ofen (1865) Univ.
12–13. p.
Ad10383
(Imádságoskönyv a szombati előírásokkal és törvényekkel, Dán Róbert cím-
leírása)

V. Liturgia – Imádságoskönyvek, Máchzor

Középkori pergamenkódex töredéke
Máchzor Jóm–Kippur Sácháritjával
Töredék egy Máchzor kódexből.
Lefejtetlen és restaurálatlan kötéstáblaként megőrzött, félbehajtott 
levél.
Őrzőkönyv: Biblia. [Basel] 1486 [Johann Amerbach].
[Ms. Fr. Cod. Hebr. 7] – Inc224

Középkori pergamenkódex töredéke
Máchzor Jóm–Kippur Muszáfjával
Töredék egy Máchzor kódexből.
Lefejtetlen és restaurálatlan kötéstáblaként megőrzött levél.
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Őrzőkönyv: Victorinus Strigelius: De circulis coelestibus et aliis. 
Leipzig 1564.
[Ms. Fr. Cod. Hebr. 8] – Ant.4541

Középkori pergamenkódex töredéke
Kínot (?)
Töredék ősnyomtatvány kötésének bordájában. Keskeny csíkok egy feltehetően 
gyászdalokat tartalmazó kódexből, szövege Scheiber Sándor szerint azonosítha-
tatlan.
Őrzőkönyv: Petrus Tartaretus: Expositio super textu logices Aristotelis. Emend. 
Martinus  Moelenfett de Livonia. [Freiburg im Breisgau 1494 Kilian Fischer].
[Ms. Fr. Cod. Hebr. 9] – Inc524

Széder Hát’filá – m’duják ál pi g’dolé hám’dákdkim […] kolél hát’filot 
l’chol ul’moádim […].
Ofen 1819 Univ.
Címlap
Ad1518
(Imádságoskönyv)

Hágádá sel Peszah.
Ofen 1819 Univ.
Címlap és címlapelőzék
Ae29 coll.2.
(Húsvéti szertartáskönyv)

Hágádá sel Peszah.
Ofen 1820 Univ.
Címlap
Ae4343 coll.2.
(Húsvéti szertartáskönyv)

T’chinot ubákásot. (Inthalten deutse T’filot fir gute fromme jüddische 
Weiber.)
Ofen 1833 Univ.
Címlap
Ad10392
(Nők imádságoskönyve)
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T’chinot ubákásot.
Ofen 1833 Univ.
Tartalomjegyzék
Ad10384
(Imádságoskönyv)

T’chinot ubákásot.
Jácá Láor b’Peszt.
Ofen 1843 Univ.
A mű kezdete
Ad10389
(Imádságok és könyörgések)

Rosenthál Moritz (ford.):
Hágádá sel Peszáh […]. Elbeszélés Izráel népének Egyiptomból való kime-
neteléről.
Ofen 1844 Univ.
Címlap
Ad3927
(Húsvéti szertartáskönyv)

Kohn, Sálom (Überstezt fon):
T’filot j’surun […] Gebéthe der Israeliten.
Ofen 1852 Univ.
Címlap
Ad10388
(Imádságoskönyv)

T’filot […]. Gebete der Israeliten mit Uebersetzung.
Ofen 1852 Univ.
250–251. p.
Ad11901
(Imádságoskönyv)

Danzig, A.:
Beth Abraham.
Pozsony 1859 Schmid.
Címlap
Aa1264



LITTERARIA HEBRAICA – JUDAICA

95

Hágádá sel peszách in deutser spráche. Zichron j’ciát Micrájim.
Ofen 1861 Univ.
Fametszettel díszített címlap
Ad10147

Füredi Ignácz (ford.):
Teljes héber-magyar Máchzor kilencz kötetben. Ünnepi imádságok 
magyar zsidók számára.
1. kötet: Újév első napja.
Budapest 1889 Lőwy M. E.
48–1. p.: Az esti imádság vége és a reggeli imádság kezdete
Ae5586/1

Füredi Ignácz (ford.):
Teljes héber-magyar Máchzor kilencz kötetben. Ünnepi imádságok 
magyar zsidók számára. 3. kötet: Engesztelő nap előestéje.
Budapest 1889 Lőwy M. E.
124–125. p.: ’Salamon Gabirol, Királyi Korona’ kezdete
Ae5586/3

Futamok a ’Halljad Izráel’-hez.
Budapest 1956. – Gépirat. (Kézirat)
H 238

VI. Hellenisztikus zsidó irodalom

Josephus Flavius:
De antiquitatibus […] De Judaico bello […].
Paris 1514 Regnault – Petit.
Címlap
Ant.1486

Josephus Flavius:
De antiquitatibus […] De Judaico bello […].
Paris 1514 Regnault – Petit.
F. 194v-1r: A ’De antiquitatibus’ befejezése és a ’De Judaico bello’ kezdete
Ant.1485
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Josephus Flavius:
Opera omnia.
Basel 1524 Frobenius.
890–891. p.: A ’De Imperio ratione, quo libro tradit mortem 
septem fratrum Machabaeorum et matris’ kezdete (A Josephus 
Flaviusnak tulajdonított mű szöveggondozója Rotterdami Erasmus volt.)
Ant.2506

Josephus Flavius:
[Opera omnia cseh nyelven]. Ford.: Pawel Hradecky.
Prossnitz 1553 J. Günther.
F. 197r: A ’De Imperio ratione, quo libro tradit mortem septem fratrum 
Machabaeorum et matris’ kezdete
Ant.6905

Josephus Flavius:
De bello Judaico ac expugnata per Titum […] Hierosylyma libri septem. 
Interprete Rufino Aquilejensi. Post complures authoris editiones, novissime 
a reliquis aperitus separatim, ob historiae dignitatem, typis dati.
Nagyszombat 1755 Typ. Acad. S. J.
Címlap
Hb 4r 151

Josephus Flavius:
[Historia Judeorum] – Hystorie Zidowske.
Azonosítatlan kiadású nyomtatvány, 403–464.
Az Ab 40 jelzetű kézirathoz kötve.

Philo Judaeus [Alexandriai Philón = Jedidja]:
[Opera omnia].
Basel 1554 N. Episcopius Junior.
620 – 621. p.: ’De legatione ad Caium’ kezdete
Ant.6949

Philo Judaeus [Alexandriai Philón = Jedidja]:
Omnia quae extant Opera. [Latin-görög].
Frankfurt 1691 Schrey – Meyer.
602–603. p.: A ’De vita Mosis kezdete
Bar.07886
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Alexandriai Philó – Fischer Gyula (ford.):
Mózes élete.
[Budapest 1920?] (Globus ny.)
Népszerű Zsidó Könyvtár, 17–18. (szerk.: Bánóczi József és Gábor 
Ignác)
Címlap
Ca 5964/17–18

VII. Történelem – Művelődéstörténet

Triumphus Caesareus polyglottus […]. 
Romae 1655 V. Mascardi.
In: Athanasius Kircher: Oedipus Aegyptiacus. Tom. I. Romae 1652 [recte 1655] 
ex Typ. Vitalis Mascardi.
E2r: [III. Ferdinánd császárt, magyar királyt dicsőítő héber vers.]
RMK I 199a

Triumphus Caesareus polyglottus […]. 
Romae 1655 V. Mascardi.
In: Athanasius Kircher: Oedipus Aegyptiacus. Tom. I. Romae 1652 [recte 1655] 
ex Typ. Vitalis Mascardi.
F2r: [III. Ferdinánd császárt, magyar királyt dicsőítő káld
(in lingua chaldaica thargumica) vers.]
RMK I 184b

Hottinger, Johann Heinrich (Uri ben Shimon):
Cippi Hebraici […].
Heidelberg 1659 S. Bruon.
2–3. p.: Genealogia Patriarcharum […].
Bar.06482

Bzensky, Rudolf, S. I.:
Origines propagationis variae fidei in Transylvania.
[Claudiopoli 1699].
6–7. p.: Origo Judaeorum […].
Ms. Collectio Hevenesiana XVI. Nr. 1.

Ritus ac mores Hebraeorum Italico idiomate refutati a Doctore Paulo 
Medici – nunc aucti ac Latini redditi. Notisque hebraicis ac subinde 
graecis illustrati a P. Nicolao Rosty O.S.P.P.E linguae professore.
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[Nagyszombat, XVIII. század közepe].
Caput X. De oratione Hebraeorum et praeparatione ad eam.
Ms. A 198

[Winkler Mihály]:
Epistola ad omnes Judaeos, qui dispersi sunt sub coelo per universam 
terram.
Viennae 1800 Typ. Jos. Hraschanzky.
Címlap
Ca 3386

Junger Mózes S.:
József ibn Caddik Széfer […].
Vácz 1908.
Címlap
Hh1046

Durchsclag Pinkász:
József Sambari. Egy középkori egyiptomi héber-arab krónikás. Bölcsész-
doktori értekezés.
Budapest 1930 Gewürcz F. ny.
Hh1063

Áminoách, N.:
A vallásos munkásmozgalom (Palesztinai vallásos építőmunka története). 
(Ford. Fleischer Lipót).
Budapest 1946 Magyarországi Báchád kiadása.
Tórá vá-ávodá Könyvtár 2.
Külső borítóról készült másolat és a kihajtható térkép
208402

Futamok a ’Halljad Izráel’-hez.
Budapest 1956 Gépirat.
Címlap a mottókkal és a szerzői előhang másolata
H 238
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VIII. Grammatika, szótárirodalom

Calepinus, Ambrosius:
Dictionarium undecim linguarum […] Respondent autem Latinis voca-
bulis Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica, 
Polinica, Ungarica, Anglica […].
Basel (1590) Henripetri.
382–383. p.: ’D’ betűs szavak kezdete
RMK I 37a

[Buxtorfius, Johannes, maior]:
Epitome radicum Hebraicarum. Hoc est omnium thematum, cum eius 
derivatis, quae in Sacris Bibliis Hebraicis extant […].
Basel 1600 C. Waldkirch.
432–433. p.: Kezdete.
Ant.7155

Megiser, Hieronymus:
Thesaurus polyglottus vel dictionarium multilinguae […].
Frankfurt am Main 1603 [ny.n.]
832–1.p.: ’L’ betűs szavak vége, ’M’ betűs szavak kezdete
RMK I 45a
(A szerző tíz táblázatba foglalta a világ nyelveit, így a héber nyelvet is.)

Buxtorfius, Johannes, maior:
Epitoma radicum Hebraicarum et Chaldaicarum complectens omnes 
voces […] in Sacris Bibliis […] nova aucta, illustrata, locupletata.
Basel 1607 C. Waldkirch.
982–983.p.
Bar.00620

Regestruma és magyarázata egynéhány zsidó, görög és deák igéknek […] 
mellyek a Szent Bibliában néhol elő forognak.
In: Szent Biblia […] Magyar nyelvre forditatott […] Caroli Caspar elöljáro 
beszédével. Ez masodic kinyomtatást igazgatta, néhol megis jobbitotta 
Szenci Molnár Albert. Hanau 1608 Johannes Halbey.
)( )(5v – 6r.
RMK I 52–53
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Buxtorfius, Johannes, maior:
Manuale Hebraicum et Chaldaicum quo significate omnium vocum, tam 
primarum quam derivatarum, quot quot in Sacris Bibliis, Hebraea et 
partim Chaldaea linguae scriptis, extant solide et succinte explicantur.
Basel 1613 Waldkirch.
Címlap
Bar.00621

Buxtorfius, Johannes, maior:
Manuale Hebraicum et Chaldaicum […].
Basel 1619 L. König.
Címlap
[Egybekötve]: Buxtorfius, Johannes, maior: Synagoga Judaica […]. Ed. 3. 
priori auctior et correctior. Hanau 1622 P. Antonius.
Bar.00540

Némely zsidó, görög és egyéb idegen nyelven való igéknek és neveknek 
megmagyarázása.
In: Szent Biblia […] Magyarra fordította a Jésus-alatt vitézkedö társa-
ság-béli nagy-szombati Káldi György pap.
Bécs 1626 Formika Máté.
1172–1173. p.
RMK I 92

Komáromi Csipkés György:
Schola Hebraica.
Utrecht 1654 Typ. Gisberti á Zyll.
Címlap
RMK III 320a

Alting, Jakob:
Fundamenta Punctationis Linguae Sanctae. Sive Grammatica Hebraea 
[…]. Ed. 3.
Kolozsvár 1698 Misztótfalusi Kis Miklós.
54–55. p.: Sectio VI. De particula.
(Egybekötve: Kaposi Sámuel: Breviarium Biblicum. Quatuor 
Priora Capita Geneseos Hebraice edita. Kolozsvár 1699
Misztótfalusi Kis Miklós.)
RMK II 432b – RMK II 442b
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Rosty, Nicolaus, O.S.P.P.E.:
(Héber nyelvtan) – Institutiones linguae sacrae ad usum studiosae iuven-
tutis.
Nagyszombat 1759.
34v–35r: Conjugatio
Ms. H 66

[Héber nyelvészeti szótár a héber szókincs ’leltára’.]
Vetus Testamentum Hebraicum.
[Nagyszombat? XVIII. század].
65v–66r.
Ms. H 65
(A szerző csak a nyelvi alakokkal, nem pedig a szavak jelentésével foglalko-
zott.)

[Héber szókiegészítések.]
[Nagyszombat? XVIII. század].
2–3. p.
Ms. H 239 

Ehrentheil Mózes:
Héber – magyar – német szótár Mózes öt könyvéhez. 
Pest 1868 Lauffer Vilmos kiadása.
A szerző előszava és a mű első oldala
Hc 8207

Telegdi Zsigmond:
A talmudi irodalom iráni kölcsönszavainak hangtana. Bölcsészdoktori ér-
tekezés.
Budapest 1933 (Kertész J. ny., Karcag).
[3]. p.: Előszó
Hh1069

IX. Biblikus tudományok – lexikon, konkordancia, kommentár

Buxtorfius, Johannes, maior:
Lexicon Hebraicum et Chaldaicum […]. Cum indice vocum latino.
Basel 1615 Waldkirch.
Címlap
Bar.09195
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Buxtorfius, Johannes, maior:
Concordantiae Bibliorum Hebraicae, nova et artificiosa methodo dispositae 
[…] accesserunt novae concordantiae Chaldaicae omnium vocum, quae 
corpore Bibliorum Hebraico continentur. Cum praefatione […] per Johannem 
Buxtorfium fil. [1. kiadás].
Basel 1632 L. König.
Praefatio vége, a konkordancia kezdete
Bar.00392

Buxtorfius, Johannes, minor:
Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum […]. Et copia et delectu 
exemplorumTargumicorum, Talmudicorum, Rabbinicorum eleganter 
declarantur […] ut non solum vulgaris lexici, sed amplissimi […] thesauri 
philologici loco esse possit. […].
Basel 1640 L. König.
Címlap
Bar.08122

Coccejus, Johannes:
Lexicon et commentarius sermonis Hebraici et Chaldaici Veteris 
Testamenti. […].
Amsterdam 1669. J. á Someren.
A szerző portréja és a mű első oldala
Aa 2r 171

Buxtorfius, Johannes, maior:
Lexicon Hebraicum et Chaldaicum […]. Accessit Lexicon breve rabbinico-
philosophicum, communiora vocabula continens, quae in commentariis 
passim occurrunt. Ed. 10., de novo recognita et innumeris in locis aucta et 
emendata.
Basel 1698 sumptibus F. Plateriet J. Ph. Richteri.
Az ’Epistola dedicatoria’ befejezése és a ’Lexicon’ kezdete
Bar.09968

Székely István:
Exegesis sublimior e textu hebraico.
Viennae 1883.
[8–9]. p.
Ms. A 264/f/1
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X. Orvostudomány

Isaac ben Salomo (= Beimiran, Isak Judaeus):
Diaetarum universalium liber – Diaetarum particularium liber – 
Definitionum et descriptionum liber – Libe relementorum.
Papírkódex a XV. század második feléből, 1483 előtt. 
61v – 62r: A ’Diaetarum particularium liber’ kezdete
Ms. Cod. Lat. 91.
(A kéthasábos kódex Prágában készült, a bejegyzések szerint 1565-ben Or-
szágh Kristóf országbíróé volt, majd 1708-ban a pozsonyi jezsuitáké. Az álta-
lános és a részletes diaetetikán kívül tartalmazza a héber bölcselet egyik fontos 
alapművét, a Definitionum et descriptionum libert.)

Detsinyi, Leopoldus:
Dissertatio historico-medica de Mosaicae legislatione diaetetica […].
Buda 1847 Typ. Univ.
Címlap
Misc.I 8r.40/coll.42.

Löwenfield Dániel:
Nyilvános orvosi vitatkozás.
[Pest] (1848) Lukács és Társa.
Címlap
Misc.I 8r.41/coll.47.

XI. Szépirodalom – Filozófia

Avianus, Hieronymus:
Clavis poeseos sacrae […].
Leipzig 1627 G. Grosus.
Címlap
Bar.09346

Hottinger, Johann Heinrich:
Promptuarium, sive bibliotheca orientalis.
Heidelberg 1658 A. Wyngarden.
50 – 51. p.: Poëtae Hebraei
Bar.06277
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[Jehuda Halevi (ha-Lévi)]:
Kuzarij. – Liber Cosri, continens colloquium seu disputationem de religione 
[…] inter regem Cosareorum et R. Isaacum Sangarum Judaeum […].
Basel 1660 G. I. Decker.
1. p.: A keretszövegek vége és a mű első oldala
Bar.08087
(Kitabal Kazari, héber – latin nyelven. E filozófiai mű a kazárok áttérésének 
mondájára épült, benne a kazár király és a tudós szerző arab nyelven folytat 
párbeszédet. Scheiber Sándor véleménye szerint „védőirat a zsidó vallás mel-
lett”. Mint ismeretes, Jehuda Halevi nevét az európai irodalomban H. Heine 
elevenítette fel.)

Gorionides, Josephus:
(Liber historicus in gratiam Romanorum, héber – latin.)
Gotha 1707 J. Mevius.
Címlap, a címlapelőzék metszettel
Hh504

XII. A Budai Egyetemi Nyomda kiadványaiból

Szeder Hátfilá – m’duják ál pi g’doléhám’dákdkim […] kolél hátfilot l’ho-
lul moádim […].
Ofen 1819 Univ.
Címlap
Ad1518
(Imádságoskönyv)

Hágádá sel Pészah.
Ofen 1820 Univ.
Címlap
Ae4343
(Húsvéti szertartáskönyv)

Hágádá sel Pészah.
Ofen 1820 Univ.
Címlap
Ae 29
(Húsvéti szertartáskönyv)
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Brill, Ázriél:
Hádrát Kodes. Kolél misnájot […] injáné ászeret j’métsuvá.
Ofen 1827 Univ.
Címlap
Aa1381
(Talmudkommentár és könyörgések)

T’hinot ubákásot. Inthalten deutse t’filot firgute fromme jüddische 
Weiber.
Ofen 1833 Univ.
Címlap
Ad10392
(Nők imádságoskönyve)

T’hinot ubákásot. 
Ofen 1833 Univ.
Címlap
Ad10384
(Imádságoskönyv)

Neimann, S’muél:
T’filát J’sárim.
Ofen 1834 Univ.
Címlap
Ad11856
(= T’hilot utfilot. Imádságoskönyv)

T’hinot ubákásot inhal tt’filot ubákásot.
Jácáláorb’Peszt.
Ofen 1843 Univ. (Pesten jelent meg.)
Címlap
Ad10389
(Imádságok és könyörgések)

Rosenthál Moritz (ford.):
Hágádá sel Pészáh […]. Elbeszélés Izráel népének Egyiptomból való kime-
neteléről.
Ofen 1844 Univ.
Címlap
Ad3927
(Húsvéti szertartáskönyv)
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Kohn, Sálom (Übersetzt fon):
T’filot j’surum […] Gebéthe der Israeliten.
Ofen 1852 Univ.
Címlap
Ad10388
(Imádságoskönyv)

T’filot […].
Ofen 1852 Univ.
Címlap
Ad11901
(Imádságoskönyv)

Hágádá sel Pészáh in deutser spráche. Zichronj’ciát Micrájim.
Ofen 1861 Univ.
Címlap
Ad10147
(Húsvét-esti szertartáskönyv)

Stern Á[brahám]:
Széfer mislé mit treunen […] deutschen übersetcung […].
Pest 1862 M. E. Löwy. (nyomda: Ofen 1862 Univ.)
Címlap
Aa1269
(A Példabeszédek könyve magyarázattal)

C’éná uréná, v’huhámisá humse Torá, imhámés m’gilot v’tárgumin 
v’háftárot, mikol hásáná hákol k’szidrá, v’nuszá fláze heszpedet churbán 
Béthá mikdás.
Ofen 1862 Univ.
Címlap
Aa1380
(A Tóra jiddis fordításban a jeruzsálemi templom gyászával)

Bloch Joél (sajtó alá rend.):
Szefert’hilimim snébiurim. Lánajdo, S’muel […] Ázárjá Figó. M’szudár ál 
jád Joél Bloch.
Ofen 1863 Univ.
Címlap
Aa1283
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(A Zsoltárok könyve kommentárokkal)
T’filát Jiszráél, kolél t’filot mikol hásáná imtikuné Sábát.
Ofen [1865] Univ.
Címlap
Ad10383
(Imádságoskönyv a szombati előírásokkal és törvényekkel)
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Varga Klára

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT

KÖNYVTÁRAI A KÖNYVTÁRI STATISZTIKAI

ADATOK ÉS MUTATÓK TÜKRÉBEN

Klára Varga: Members of the University Library Service in the mirror 
of statistical data and indicators of libraries
The paper presents data values submitted in the data sheet „ Report on 
Libraries in the year xxx” according to the regulations of the 288/2009. 
(XII. 15.) Government Decree on data collection and data transmissions 
of the National Statistical Data Collection Program, and the indicators 
generated on the basis of the following documents: „Performance 
indicators in the Hungarian library system: Recommendations for the 
use of library performance indicators based on the standard MSZ ISO 
11620:2000” and „Methodological guide for self-evaluation for the 
ELTE University Library Service” characterising the libraries covered 
by the Quality Management System of the University Library Service 
of the Eötvös Loránd University in the years 2014–2018.

Az alábbi dolgozatban a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Sta-
tisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szerint 
kitöltött „Jelentés a könyvtárak xxx. évi tevékenységéről” c. adatlap értékei, 
a „Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben : Ajánlás a könyvtári 
teljesítménymutatók alkalmazására az MSZ ISO 11620:2000 szabvány alapján” 
és a „Módszertani útmutató az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat Önértéke-
léséhez” alapján készített mutatók szerepelnek az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem (ELTE) Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) Minőségirányítási 
rendszerének hatálya alá tartozó könyvtárak 2014–2018. évek vonatkozásában. 
A megjelenített könyvtárak:

1. Egyetemi Könyvtár és Levéltár1  (EKL), 
2. Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár (ÁJK),

1 Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár esetében a Savaria Könyvtár és Levéltár külön adatként szere-
pel SEK rövidítéssel.

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVIII, 2021, szerkesztő: Knapp Éva
DOI: https://doi.org/10.21862/EKevkony.18.2021.108-162
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3. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtár és Gyógypedagó- 
 gia-történeti Gyűjtemény (BGGYK),
4. Bölcsészettudományi Kar könyvtárai: Központi Olvasóterem és 
 a mindenkori hatályos BTK Kari Szervezeti és Működési Szabály- 
 zatban felsorolt könyvtárak (BTK),
5. Informatikai Kar Kari Könyvtár (IK),
6. Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kari Könyvtár (PPK),
7. Tanító- és Óvóképző Kar Kari Könyvtár (TÓK),
8. Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Könyvtár (TÁTK),
9. Természettudományi Kar Kari Könyvtár (TTK),

Statisztikai adatok
Néhány adat a Ksa 2018 adatgyűjtéséből.

Szolgálandó közönség

„Azok, akiknek az érdekében a könyvtárat létrehozták és működtetik szolgál-
tatás- és dokumentumellátás céljából. Szolgálandó közönségét a könyvtár maga 
határozza meg.”2 Nyilvános könyvtárak esetében a teljes egyetemi polgárság 
a szolgálandó közönség. Így ez az adat erősen befolyásolja a BTK, az EKL, 
a PPK és a SEK ehhez kapcsolódó mutatóit. A PPK esetében – bár nyilvános 
könyvtár maradt – 2018-tól nem a teljes ELTE hallgatói, dolgozói létszámot, 
hanem a kari létszámot adta meg.

2 Tmkr(2003: 33).
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1. ábra: Szolgálandó közönség könyvtáranként, fő

 2. ábra: Szolgálandó közönség létszáma összesen, fő
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Regisztrált használó

„Könyvtári szolgáltatásban részesülő személy, akinek személyes adatait 
a könyvtár nyilvántartásba vette, és ennek alapján használhatja a könyvtár 
szolgáltatásainak egy részét vagy egészét.”3

A BTK esetében egy fő többször is szerepelhet, ha több könyvtárba iratko-
zott be. A teljes adatfelvételt tekintve egy fő többször is szerepelhet, ha több 
ELTE-s könyvtárban regisztrált.

A könyvtárakban regisztrált használók száma (összesen) az elmúlt 5 évben 
(2014=100%) 16 százalékkal csökkent.

3. ábra: Regisztrált használó könyvtáranként, fő

3 Tmkr (2003: 31).
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4. ábra: Regisztrált használó összesen, fő

Összes könyvtáros munkakörben dolgozó

„Aki a könyvtári munkával, a szolgáltatásokkal, a gyűjteménnyel (a raktári 
munkát is beleértve) foglalkozik.”4 Az adat teljes munkaidőre átszámított éves 
létszám.

Az 5 év alatt az ELTE könyvtárosi létszáma – átlagosan – nem változott. 
A 2015–2016–2017 évek minimális emelkedését 2018-ban egy csökkenés kö-
vette (2014=100%, 2018=101%). 

 

4 Tmkr (2003: 33).
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5. ábra: Összes könyvtáros munkakörben dolgozó átszámítva teljes munkaidőre könyvtáranként, fő

6. ábra: Könyvtáros munkakörben dolgozó átszámítva teljes munkaidőre, összesen, fő
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A tárgyévben leltárba vett állomány, állománygyarapításra fordított összeg, 
teljes állomány

A ténylegesen állományba vett (leltározott) dokumentumok száma, amely tar-
talmazza a helyben tárolt dokumentumokat és azokat a távoli forrásokat, ame-
lyeket a könyvtár leltárkönyvben nyilvántart.5

Az adatokat torzíthatja, kiugrásokat mutathat a retrospektív feldolgozás.6 
Az állomány értékénél az összegben minden beszerzési mód (vétel, csere, aján-
dék) és minden beszerzési forrás (saját, pályázati) szerepel.

Az ELTE teljes könyvtári állományának – amely 2018-ban kicsivel több mint 
4 millió egység volt – 70 százalékát a BTK és az EKL dokumentumai adják.
A TTK esetében a magas leltárba vételi összeget magyarázhatja, hogy 
a tudományterület szakirodalmi költségei igen magasak.

A kifizetett számlák alapján számított állománygyarapítási mutatók gyakorla-
tilag használhatatlanok. A kari gazdasági szakemberek nem egyforma lekér-
dezés szerint állapítják meg az adatokat, így azok – még adott karon belül sem 
– alkalmasak az összehasonlításra. Ezt támasztja alá a könyvtárak költségként 
meghatározott összege és a vele képzett mutatók is (ld. 56–57. ábrák).

5 Ksa (2018: 10).
6 Az EKL esetében 2017-ben történt meg egy nagyobb mennyiségű oklevél retrospektív feldolgo-
zása, ezért lett kiugróan magas a leltárba vett állomány értéke. A grafikon értelmezhetősége kedvéért 
nem a pontos adat szerepel a 8. ábrán.
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7. ábra: A tárgyévben leltárba vett állomány könyvtáranként, db

8. ábra: A tárgyévben leltárba vett állomány értéke könyvtáranként, eFt
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9. ábra: Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján könyvtáranként, eF

10. ábra: Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján összesen, eFt
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11. ábra: Tárgyév december 31-ei állomány összesen karonként, kötet, db

Teljesítménymutatók

A könyvtári teljesítménymutatók kidolgozásával a Teljesítménymérési Mun-
kabizottság célja az volt, hogy egyrészt módszertani útmutatóként szolgáljon 
a könyvtárak számára, másrészt a könyvtári szolgáltatások hatékony mérését 
segítsék elő, amelyek eredményeit az önértékelésben, a döntéselőkészítésben, 
a normatívák meghatározásában lehet felhasználni.7

Az összesített adatok mutató esetében a szolgálandó közösség minden esetben 
a teljes ELTE polgárság – oktatók, kutatók, hallgatók, dolgozók, stb. 

Könyvtárral való ellátottság

 „A mutató a könyvtárak, szolgáltatóhelyek minőségét nem jellemzi, összeve-
tésre nem alkalmazható. […] A mutató kizárólag önértékelésre használható.”8

7 Tmkr (2003: 3).
8 Mú (2013: ST01).
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12. ábra: Könyvtárral való ellátottság 10.000 főre könyvtáranként

13. ábra: Könyvtárral való ellátottság 10.000 főre összesen



AZ EKSZ KÖNYVTÁRAI STATISZTIKAI ADATOK ÉS MUTATÓK TÜKRÉBEN

119

Dokumentumellátottság

„A szolgálandó közönség egy tagjára jutó könyvtári dokumentumok száma. […] 
A mutató a dokumentumellátás tartalmát, összetételének minőségét nem jel-
lemzi.”9

A PPK esetében a 2014–2017. évek alacsony mutatóértéke a szolgálandó kö-
zönségnél is jelzett teljes ELTE polgári létszámból adódik. A reális képet 
a 2018. évi mutató jelöli.

Az IK esetében feltételezhető, hogy az alacsony érték nem az elégtelen gyűjte-
ménynagyságot, hanem a kar oktatási specialitását tükrözi.

14. ábra: Dokumentumellátottság 1 főre könyvtáranként

9 Mú (2013: ST02).
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15. ábra: Dokumentumellátottság 1 főre összesen

Beszerzett dokumentummal való ellátottság

„A szolgálandó közönség ezer tagjára jutó beszerzett dokumentumok száma. 
[…] A mérés a folyóiratokra, illetve az egyéb, nem egyedi, hanem sommás 
nyilvántartású dokumentumokra nem terjed ki.  […] A mutató a dokumen-
tumellátás tartalmát, összetételének minőségét nem jellemzi. A túlságosan 
alacsony érték elégtelen gyarapodási volumen lehetőségére, közvetve a nem 
megfelelő ellátásra utalhat a friss dokumentumok terén, ugyanakkor a könyv-
tárközi kölcsönzés, az ODR erőteljes használatára is. A túlságosan magas érték 
fölöslegesen beszerzett mennyiség lehetőségére, közvetetten a könyvtárközi 
kölcsönzés, az ODR kihasználatlanságára, túlzó helyi állományépítésre, a tör-
lés, selejtezés hiányára, az állomány fizikai kihasználatlanságára utalhat.”10

A könyvtárak éves adatai rendkívül változatosak, az előző évekhez egyik 
sem hasonlítható. Ez következhet abból például, hogy a kari könyvtárak költ-
ségvetése igen hektikus. Egyedül az EKL mutat viszonylag állandó képet. 
Összességében csökken a beszerzett dokumentumok száma.

10 Mú (2013: ST03).
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16. ábra: Beszerzett dokumentummal való ellátottság könyvtáranként db / 1000 fő

17. ábra: Beszerzett dokumentummal való ellátottság összesen
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Alapterületi ellátottság – könyvtárcélú alapterület

„A szolgálandó közönség száz tagjára jutó könyvtárcélú alapterület.11 
[…] A mutató a könyvtárak, szolgáltatóhelyek alapterületének minőségét (be-
redezések, bútorok stb.) nem jellemzi, összevetésre nem alkalmazható. A mu-
tató kizárólag önértékelésre használható.”12

Az összességében látható minimális ellátottsági emelkedést nem a területek 
növekedése, hanem a szolgálandó közönség csökkenése okozza.

18. ábra: Könyvtárcélú alapterületi ellátottság könyvtáranként
 

11 „[…] könyvtárcélú alapterület, vagyis az olvasóterek, az állománytároló területek, a személyzeti 
munkaterületek, a használóknak nyújtott szolgáltatások területei, a nyilvános szolgálat pultjai, a kiállí-
tási területek, a könyvtártechnikai berendezések (számítógépek) által elfoglalt területek, az ülőhelyek 
közti átjárók és minden egyéb, a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások (pl. a kötészeti műhely) 
céljaira használt területek. Nem tartoznak ide az előszobák, az előcsarnokok, a közlekedési utak, a 
porta vagy az őrség tároló és szolgálati területei, az illemhelyek, a személyzet pihenőhelyei, a büfék, a 
liftek, a lépcsőházak, a folyosók, a fűtő, szellőztető és hűtő berendezések által elfoglalt területek által 
használt valamennyi helyiség alapterülete.” in MÚ (2013: ST04).
12 Mú (2013: ST04).
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19. ábra: Könyvtárcélú alapterületi ellátottság összesen

Tárolási index – könyvtári célú alapterületre

 „A könyvtárak, szolgáltatóhelyek egy m2 alapterületére jutó állomány[a]. […]  
A mutató a könyvtárak, szolgáltatóhelyek zsúfoltságát jellemzi. […] A forgalmi 
adatokkal együtt vizsgálva értelmezhető.”13

Helyhiánnyal küzd az EKL, a TÓK és a TÁTK, a terültcsökkenés után pedig 
a TTK is. Átfogó, jól megtervezett selejtezés enyhíthetne a zsúfoltságon.

13  Mú (2013: ST05).
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20. ábra: Tárolási index könyvtáranként, kötet, db / m2

21. ábra: Tárolási index összesen, kötet, db / m2
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Beszerzési kvóta – állománygyarapító összeg

„A szolgálandó közönség egy tagjára jutó állománygyarapításra költött összeg. 
(Az összeg a kifizetett számlák alapján számolva.) […] A mutató a dokumentu-
mellátás minőségét és az anyagi forrásfelhasználás tartalmát nem jellemzi. A 
túlságosan alacsony érték elégtelen beszerzési keretre, közvetve a szolgálandó 
közönség nem megfelelő ellátására utalhat. A túlságosan magas érték a túlzott 
gyarapításra vagy drága beszerzési forrásokra, közvetetten a könyvtári rend-
szerrel történő együttműködés hiányosságára, a könyvtárközi kölcsönzés, az 
ODR kihasználatlanságára, túlzott helyi állományok kiépítésére, az állomány 
fizikai kihasználatlanságára utalhat.”14

A könyvtárankénti kiugró adatok oka számomra nem ismert, ld. 8-9. ábrák 
magyarázata.

Az összesített adat (a szolgálandó közönség itt is a teljes ELTE polgárság) vi-
szont jól mutatja, hogy a beszerzési kvóta mutató értéke folyamatosan csökken. 
Miközben a szolgálandó közönség (ld. 2. ábra) folyamatos növekszik (2014: 
29.074 fő = 100%, 2018: 32.629 fő = 112%) aközben az állománygyarapításra 
fordított összeg a kifizetett számlák alapján (ld. 10. ábra) folyamatosan csök-
ken (2014: 187 MFt = 100%, 2018: 160 MFt = 85%).

14 Mú (2013: ST06).
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22. ábra: Beszerzési kvóta (állománygyarapítás) könyvtáranként eFt/fő

23. ábra: Beszerzési kvóta (állománygyarapítás) összesen eFt/fő
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Beszerzési kvóta – leltárba vett érték

„A szolgálandó közönség egy tagjára jutó leltárba vett érték. (Az összeg a tár-
gyévben leltárba vett dokumentumok összértéke.) […] A mutató a dokumen-
tumellátás minőségét és az anyagi forrásfelhasználás tartalmát nem jellemzi. 
A túlságosan alacsony érték elégtelen beszerzési keretre, közvetve a szolgá-
landó közönség nem megfelelő ellátására utalhat. A túlságosan magas érték 
a túlzott gyarapításra vagy drága beszerzési forrásokra, közvetetten a könyv-
tári rendszerrel történő együttműködés hiányosságára, a könyvtárközi köl-
csönzés, az ODR kihasználatlanságára, túlzott helyi állományok kiépítésére, 
az állomány fizikai kihasználatlanságára utalhat.”15

A kiugró adatok lehetséges magyarázatát ld. a 7-8. ábráknál.

Összességében mind évente, mind könyvtáranként rendkívül hullámzó 
a mutató értéke. Azt jelzi, hogy a költségvetésben nem jól tervezhető a beszer-
zési keret.

 24. ábra: Beszerzési kvóta, leltárba vett állomány alapján, könyvtáranként eFt/fő 

15 Mú (2013: ST07).
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25. ábra: Beszerzési kvóta, leltárba vett állomány alapján, összesen eFt/fő

Könyvtárossal való ellátottság

„A szolgálandó közönség tízezer tagjára jutó teljes munkaidőre átszámított 
könyvtári munkakörben dolgozók száma. […] A mutató a könyvtár hatékony-
ságát csak formálisan minősíti, tartalomra nem utal. A túlságosan alacsony 
érték a könyvtári munka hiányosságaira, a szolgáltatás gyengeségére utalhat. 
A túlságosan magas érték kihasználatlan kapacitásra utalhat.”16

Az ELTE könyvtárai közül különösen rossz helyzetben vannak könyvtáros-
sal való ellátottság terén, leginkább a SEK, az EKL, az IK és a BTK. A PPK 
esetében – ahogy azt az 1. ábránál jeleztem – megváltoztatták a szolgálandó 
közönség alapját, így a mutató értéke már reális képet ad. Különösen szomorú, 
hogy a két legnagyobb állománnyal bíró könyvtár – az EKL és a BTK – ilyen 
kevés szakemberrel kell ellássa feladatait. 

16 Mú (2013: ST08).
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Az elektronikus szolgáltatások, a digitális tartalmak nem helyettesítik 
a szakembereket, kiegészítik, plusz értéket jelentenek, de nem pótolják a hiányt.

Az összesített adat pedig világosan fölfedi, hogy folyamatosan csökken 
a könyvtárosok száma.

26. ábra: Könyvtárossal való ellátottság könyvtáranként FTE/10.000 fő
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27. ábra: Könyvtárossal való ellátottság összesen FTE/10.000 fő

Ülőhely-ellátottság – regisztrált használóra

„A használók csoportjának ezer tagjára jutó számukra fenntartott ülőhelyek 
száma. […] A mutató az ülőhely-ellátottság tartalmát (az ülőhelyek minősé-
gét, felszereltségét, kényelmességét) nem jellemzi. A túlságosan alacsony érték 
elégtelen ülőhelymennyiségre, közvetve a használók nem megfelelő ellátására 
utalhat. A túlságosan magas érték: önmagában a magas érték nem értelmez-
hető. Amennyiben a magas érték párosul az ülőhelyek kihasználatlanságával, 
akkor ez fölösleges kapacitásra, közvetetten az erőforrások nem optimális fel-
használására utalhat.”17

Az EKL, SEK,18 TÁTK, TÓK, BGGYK esetében elégtelen az ülőhelyek száma. 
A BTK és a PPK csak kevéssel csúszik át az 50 ülőhely/1.000 fő értéken. Jó 
helyzetben van az ÁJK, az IK19 és a TTK. 

17 Mú (2013: ST09).
18 2018-ban szokatlanul magas volt az ülőhelyek száma. Elképzelhető, hogy más mérési módszerrel 
dolgoztak.
19 2017-ben szokatlanul magas volt a regisztrált olvasók száma (ld. 3. ábra), ezért ilyen alacsony 
a mutató értéke.
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Összességében az ülőhely-ellátottság javul, de még mindig elégtelen a férőhe-
lyek száma.

28. ábra: Ülőhely-ellátottság könyvtáranként ülőhely/1.000 fő
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29. ábra: Ülőhely-ellátottság összesen ülőhely/1.000 fő

Számítógép-ellátottság

„A szolgálandó közönség tízezer tagjára jutó használók számára fenntartott 
számítógépek száma. […] A mutató a számítógép-ellátottság tartalmát (a szá-
mítógépek minőségét) nem jellemzi. A túlságosan alacsony érték elégtelen 
számítógép-mennyiségre, közvetve a szolgálandó közönség nem megfelelő 
ellátására utalhat. A túlságosan magas érték: önmagában a magas érték nem 
értelmezhető. Amennyiben a magas érték párosul a számítógépek kihaszná-
latlanságával, akkor ez fölösleges gépkapacitásra, közvetetten az erőforrások 
nem optimális felhasználására utalhat.”20

Az EKL és a BTK – újra a két legnagyobb állománnyal bíró könyvtár – ki-
vételével a szolgáltatóhelyek viszonylag jól ki tudják elégíteni az olvasók 
számítógépes igényeit, ha a darabszámot nézzük. Ahogy a mutató magyará-
zatában is olvashatjuk, ez azonban nem jelenti azt, hogy minőségében is jó 
az ellátás. 

20 Mú (2013: ST10).
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Összességében csökkenő tendenciát látunk. Az olvasói szokások megváltoz-
tak, egyre többen használnak saját számítógépet. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a könyvtáraknak nem kell fejleszteniük, bővíteniük a számítógépes olva-
sóhelyeiket.

30. ábra: Számítógép-ellátottság könyvtáranként 10.000 főre
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31. ábra: Számítógép-ellátottság összesen 10.000 főre

Regisztrált használók aránya

„A regisztrált használók százalékos aránya a szolgálandó közönségből. […] 
A mutató a könyvtár hatékonyságát csak formálisan minősíti, tartalomra nem 
utal. A mutató 0 és 100 közé eső szám, az optimalitás 100 felé tart. A túlságo-
san alacsony érték közvetetten a hiányos marketingmunkára, a szolgáltatások 
gyengeségére, közösségen belüli alábecsülésre utalhat. Túlságosan magas ér-
ték: nincs, hiszen a cél a 100%-os olvasóarány elérése.”21

A karok könyvtárainak zöme igen jó mutató értékekkel22 rendelkezik. Szolgá-
landó közönségüket elérik.

A SEK esetében az oktatási forma specialitása (pl. sok levelező hallgató), 
az IK esetében pedig az eltérő használói szokások okozhatják az alacsony 
értéket.

21 Mú (2013: ST12).
22 A 100% feletti értékek mérési hibák.
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Az EKL esetében a szolgálandó közönség a teljes ELTE polgárság, így szem-
lélve az adatot, valamint ismerve a könyvtár gyűjtőkörét és földrajzi adottságát 
a 28% körüli érték nem elégtelen.

Összesített adatok 100% fölöttiek; ez a többszörös regisztrációból23 adódik.

A folyamatosan csökkenő érték egyrészt a szolgálandó közönség növekedésé-
nek (ld. 2. ábra), másrészt a regisztrált használók csökkenésének (ld. 4. ábra) 
eredménye.

32. ábra: Regisztrált használó-arány könyvtáranként, %

 

23 Ld. 3. ábra magyarázata.
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33. ábra: Regisztrált használó-arány összesen, %

A könyvtárhasználat népszerűsége – személyes használat

„A szolgálandó közönség egy tagjára jutó személyes használatok száma. […] 
A mutató a könyvtár hatékonyságát csak formálisan minősíti, tartalomra nem 
utal. Kockázat: a személyes használatok száma gyakran becsült adat. A túlsá-
gosan alacsony érték a szolgálandó közönség elégtelen elérésére, közvetetten 
a marketing munka hiányosságaira, a szolgáltatások gyengeségére, közösségen 
belüli alábecsülésre utalhat. A túlságosan magas érték: önmagában a magas ér-
ték értelmezhetetlen. Ha a magas értékhez magas munkaterhelés (kölcsönzés, 
referensz kérdések nagy száma stb.) járul, akkor ez utalhat arra, hogy a könyv-
tár szolgáltatásai kiválóak, és a könyvtárat létszámban meg kell erősíteni.”24

A PPK esetében a 2018 előtti adatok nem alkalmasak összehasonlításra. 
A SEK, az IK, és az EKL esetében ugyanazokat lehet elmondani, mint 
az előző mutatónál: mások az olvasói szokások, sokkal nagyobb a szolgálandó 
közönség.

24 Mú (2013: ST16).
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A TÓK esetében kiugróan magasak az értékek, az ábrázolhatóság kedvéért 
nem a pontos adat szerepel a diagramon. Az oktatás a karon kifejezetten épít 
a könyvtári könyvekre, erősen leterheli az állományt, sokkal többet kell fordí-
tani beszerzésre (ld. 16. ábra). 

A TTK esetében a drágább szakirodalom kevésbé teszi lehetővé az állomány-
gyarapításkor a többes példányok beszerzését.

 34. ábra: A könyvtárhasználat népszerűsége könyvtáranként, alkalom/fő
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35. ábra: A könyvtárhasználat népszerűsége összesen, alkalom/fő

A dokumentumhasználat népszerűsége

„A szolgálandó közönség egy tagjára jutó dokumentumhasználat. […] A mu-
tató a könyvtár hatékonyságát csak formálisan minősíti, tartalomra nem utal. 
Kockázat: a közvetlenül használt dokumentumok száma gyakran becsült adat. 
A túlságosan alacsony érték a szolgálandó közönség elégtelen elérésére, köz-
vetetten a marketing munka hiányosságaira, a gyűjtemény, a szolgáltatás gyen-
geségére utalhat. A túlságosan magas érték: nincs felső határ. A könyvtár jó 
teljesítményére utal. Kiugróan magas érték esetén feltételezhető a könyvtár 
teljesítményén kívüli tényezők közrejátszása is (a szolgálandó közönség össze-
tétele, pl. hallgatók nagy aránya a települési könyvtár használói között stb.).”25

A SEK esetében nincs adat a 2014–2017 évekre. ELTE: A néhány kimagaslóan 
jó adat ellenére összességében csökkent a dokumentumhasználat. 

A TÓK esetében – a többi könyvtár adatának értelmezhetősége kedvéért – nem 
a pontos adatokat tartalmazza a diagram. Ahogy a 34. ábrán is látszik, rendkí-
vül kihasznált a könyvtár állománya.

25 Mú (2013: ST18).
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A PPK esetében a 2018. évi adat ad reális képet (ld. 1. ábra), az EKL és az IK 
esetében pedig a nagy számú szolgálandó közönség és az eltérő olvasói szoká-
sok látszanak a mutató értékein.

Összességében azonban folyamatosan csökken a dokumentumhasználat. 
Ez lehet következménye

- az egyre nagyobb számban és területen elérhető teljes szövegű 
 digitális tartalmaknak – egyre több forrást biztosít erre 
 az Egyetem;
- a megváltozott olvasói szokásoknak – a könyvtárat inkább tanulói, 
 közösségi térként, mint könyvlelőhelyként használják;
- a szolgálandó közönség növekedésének.

36. ábra: A dokumentumhasználat népszerűsége könyvtáranként, kötet, db/fő
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37. ábra: A dokumentumhasználat népszeresége összesen, kötet, db/fő

Az állomány használata

„A könyvtárból «kivitt» és a helyben kölcsönzött és közvetlenül használt do-
kumentumok százalékos aránya a leltári állományból, azaz milyen arányban 
használódott az állomány. […] A mutató az állomány kiválóságát, használa-
tának tartalmát, összetételének minőségét nem jellemzi. A mutató 0 és 100 
közé eső szám, az optimalitás 100 felé tart. Kockázat: a közvetlenül használt 
dokumentumok száma gyakran becsült adat. A túlságosan alacsony érték fi-
zikailag kihasználatlan gyűjteményre, törléshiányra utal. A túlságosan magas 
érték fizikailag túlságosan igénybe vett gyűjteményre utal. Ok lehet a szűk 
alapterület, a beszerzés gyengesége.”26

Az állomány használata – úgy tűnik – nincs lineáris összefüggésben az állo-
mány feldolgozottságával27 (ld. 40. és 41. ábrák). Sokat segít, ha minden könyv 

26 Mú (2013: ST19).
27 A diagramokat a Czinki-Vietorisz (2015), Czinki-Vietorisz (2016), Czinki-Vietorisz(2017), 
Czinki-Vietorisz (2018), Czinki-Vietorisz (2019) dokumentumokban található adatokból 
állítottam össze.
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egyszerűen megtalálható a katalógusban, a „halott” vagy többes példányok is 
forgásba kerülhetnek. Ennél azonban többre vágyik az olvasók zöme, legin-
kább a fiatalabb generáció; magát a tartalmat szeretné elérni, azonnal, ott, ahol 
éppen van. 

38. ábra: Az állomány használata könyvtáranként, %



142

VARGA KLÁRA

 39. ábra: Az állomány használata összesen, %

40. ábra: A leltári állomány feldolgozottsága könyvtáranként, %
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41. ábra: A leltári állomány feldolgozottsága összesen, %

Az állomány forgási sebessége

„A könyvtárból «kivitt» és a helyben kölcsönzött és közvetlenül használt do-
kumentumok százalékos aránya a kölcsönözhető állományból, azaz milyen 
arányban használódott a kölcsönözhető állomány. […] A mutató a kölcsönöz-
hető állomány kiválóságát, használatának tartalmát, összetételének minőségét 
nem jellemzi. A mutató 0 és 100 közé eső szám, az optimalitás 100 felé tart. 
Kockázat: a közvetlenül használt dokumentumok száma gyakran becsült adat. 
A túlságosan alacsony érték kihasználatlan gyűjteményre, törléshiányra utal. 
A túlságosan magas érték túlságosan igénybe vett gyűjteményre utal. Ok lehet 
a szűk alapterület, a beszerzés gyengesége.”28

Az ÁJK esetében nincs kölcsönözhető állomány, ezért ez a mutató nem értel-
mezhető. A SEK esetében nincs adat a 2014–2017 évekből.

A TÓK esetében a mutatói 2014–2015-ben mérési hibásak. 

28 Mú (2013: ST20).
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A TÓK – és a 2014–2015 években a TÁTK – könyvtáránál látjuk, hogy az ál-
lomány rendkívül nagy használatnak van kitéve, amelyen érdemes lenne eny-
híteni további beszerzéssel. 

A forgási sebesség minden könyvtárban – és összességében is – csökkenő ten-
denciát mutat. Az állomány nem kihasználatlan, de egy átfogó, jól megterve-
zett selejtezés nem csak a zsúfoltságra (ld. 20. ábra), hanem a forgási sebes-
ségre is jótékony hatást gyakorolna.

42. ábra: Az állomány forgási sebessége könyvtáranként, %
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 43. ábra: Az állomány forgási sebessége összesen, %

Az állomány kopása

„A használt dokumentumok és a beszerzett dokumentumok aránya, azaz egy 
beszerzésre hány használat esik, azaz az állomány kopásának foka. […] A mu-
tató az állomány használatának tartalmát, összetételének minőségét nem jel-
lemzi. Kockázat: a helyben használt dokumentumok száma gyakran becsült 
adat. A túlságosan alacsony érték az állomány fizikai kihasználatlanságára, 
közvetetten a fölösleges mennyiségek lehetőségére utal. A túlságosan magas 
érték az állomány erős fizikai igénybevételére, elégtelen beszerzési volumen 
lehetőségére utal.”29

A SEK esetében nincs adat a 2014–2017 évekből.

Az állománygyarapítási összegek hektikussága itt is tetten érhető (ld. 9. ábra). 
A TÓK esetében kimagaslóan magas az érték (ld. még 20. és 42. ábra). 

29 Mú (2013: ST21).
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Összességében minimális csökkenés tapasztalható az állomány kopásában 
köszönhetően az állománygyarapítás csekély javulásának (ld. 10. ábra) és 
a dokumentumhasználat csökkenésének (ld. 37. ábra). 

 44. ábra: Az állomány kopása könyvtáranként, %
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 45. ábra: Az állomány kopása összesen, %

Átlag rendezvényszám

„Az egy könyvtárra, szolgáltatóhelyre jutó rendezvények száma. […] A mutató 
a rendezvények minőségét nem jellemzi, összevetésre nem alkalmazható.  […] 
A mutató kizárólag önértékelésre használható.”30

Az EKL esetében a magas rendezvényszám egyrészt a központi funkciók-
ból adódik (pl. integrált könyvtári tanfolyam, MTMT tanfolyam), másrészt 
a TÁMOP 3.2.4/09/1/KMR/2010-0021 pályázat31 megvalósításához és a pályá-
zati eredmények fenntartásához kapcsolódó olvasást és könyvtárhasználatot 
népszerűsítő programokból adódik.

Összességében a rendezvények száma nőtt, a könyvtárak mindegyike szervez 
programokat a szolgálandó közönségnek

30 Mú (2013: ST23).
31 https://www.konyvtar.elte.hu/hu/palyazat/tamop-324091kmr2010-0021
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 46. ábra: Átlag rendezvényszám könyvtáranként, alkalom

 47. ábra: Átlag rendezvényszám összesen, alkalom
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Rendezvényellátottság

„A szolgálandó közönség tízezer tagjára jutó könyvtári rendezvények száma. […] 
A mutató a könyvtár hatékonyságát csak formálisan minősíti, tartalomra nem 
utal. A túlságosan alacsony érték a szolgálandó közönség elégtelen elérésére, 
közvetetten marketing munka hiányosságaira, szolgáltatások gyengeségére, 
közösségen belüli alábecsülésre utalhat. A túlságosan magas érték: önmagában 
a magas érték értelmezhetetlen. Ha a magas értékhez magas munkaterhelés 
(kölcsönzés, referensz kérdések nagy száma stb.) járul, akkor ez utalhat arra, 
hogy a könyvtár szolgáltatásai kiválóak, és a könyvtárat létszámban meg kell 
erősíteni.”32

A rendezvényekkel való ellátottság 2017–2018 éveket tekintve könyvtáranként 
hasonló értékeket mutat, kivéve a SEK-ben, ahol drasztikus csökkenés tapasz-
talható. 

48. ábra: Rendezvényellátottság könyvtáranként, alkalom/10.000 fő
 

32 Mú (2013: ST24).
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49. ábra: Rendezvényellátottság összesen, alkalom/10.000 fő

A képzett használók aránya

„A képzett használók százalékos aránya a szolgálandó közönségből. […] A mu-
tató a könyvtár hatékonyságát csak formálisan minősíti, tartalomra nem utal. 
A mutató 0 és 100 közé eső szám, az optimalitás 100 felé tart. A túlságosan 
alacsony érték a szolgálandó közönség elégtelen elérésére, közvetetten mar-
keting munka hiányosságaira, szolgáltatások gyengeségére, közösségen belüli 
alábecsülésre utalhat. Túlságosan magas érték: nincs, hiszen a cél a 100%-os 
képzett használóarány elérése. A magas érték utalhat eltérő regisztrációs kri-
tériumokra.”33

Több könyvtár és év esetében nincs mért adat.

A BGGYK és a TÓK kivételével – ahol a hallgatók képzésének része pél-
dául a könyvtárhasználati órák – igen alacsony a képzett használók aránya. 
Ez látszik az összesített adaton is, amely csökkenő tendenciát mutat. 

33 Mú (2013: ST25).
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 50. ábra: A képzett használók aránya könyvtáranként, 

51. ábra: A képzett használók aránya összesen, %
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A könyvtárosok munkaterhelése

„Az egy könyvtári munkakörben dolgozóra jutó személyes könyvtárhasznála-
tok száma. […] A mutató a személyzet kiválóságát, munkája tartalmi minősé-
gét nem jellemzi. Kockázat: a személyes használatok száma gyakran becsült 
adat. A túlságosan alacsony érték olvasószolgálati szempontból kihasználatlan 
könyvtáros személyzetre utal. A túlságosan magas érték az olvasószolgálati 
feladatokkal túlságosan megterhelt könyvtáros személyzetre utal.”34

Az értelmezhetőség kedvéért a személyes/helyben használat adatait tartalmazó 
ábra is ide került.

A személyes használat népszerűsége – a digitális tartalmak széles körű elér-
hetősége mellett – sem csökkent. A könyvtárosok munkaterhelése – az IK, 
a PPK és a TÁTK kivételével – közepesen magasnak tekinthető. Kiemelkedően 
megterheltek a TÓK könyvtári munkatársai. 

52. ábra: A könyvtárosok munkaterhelése könyvtáranként, alkalom/fő

34 Mú (2013: ST26).
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53. ábra: Személyes használat könyvtáranként, alkalom

54. ábra: A könyvtárosok munkaterhelése összesen, alkalom/fő
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55. ábra: Személyes használat összesen, alkalom

A használókra vetített költség

Az egy aktív használóra jutó éves kiadási költség. „A mutató valós szám felső 
határ nélkül. Értékeli a könyvtár költséghatékonyságát. […] A mutatót lehetőleg 
ne használják önmagában. Hasznos, ha mint szolgáltatási mutatót általánosabb 
összefüggésbe helyezik. Az értékelést a szolgáltatások körével és minőségével, 
még általánosabban a könyvtár céljaival összefüggésben kell elvégezni.”35 

Ahogy az állománygyarapításra fordított összeg esetében (ld. 9–10. ábrák) és 
a hozzájuk kapcsolódó egy főre jutó beszerzési költségnél (ld. 22–23. ábrák) 
jeleztem, az ott megadott összegek vélhetően mérési hibásak. A valóságot job-
ban kifejezhetik az éves költséghez kapcsolódó mutatók.

Kiugróan magas értéket látunk az ÁJK esetében (2018-ra vonatkozóan nincs 
költségadat). Az egy főre jutó átlagos éves kiadási költség 12–22 eFt körül mo-
zog. A SEK esetében nincs költségadat.
 

35 Tmkr (2003: 7).
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56. ábra: A használókra vetített költség könyvtáranként, eFt/fő

57. ábra: A használókra vetített költség összesen, eFt/fő
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A személyes használat költsége

Az egy személyes használat éves költsége. „A mutató valós szám felső határ 
nélkül. A mutatót nem szabad önmagában használni. Hasznos, ha mint szol-
gáltatási mutatót általánosabb összefüggésbe helyezik. Az értékelést a szol-
gáltatások körével és minőségével, még általánosabban a könyvtár céljaival 
összefüggésben kell elvégezni.”36

A személyes használat minimálisan emelkedik (ld. 53., 55. ábrák), költsége 
azonban nem, ha az összképet nézzük.

A SEK esetében nincs költségadat.

58. ábra: A személyes használat költsége könyvtáranként, eFt/fő
 

36 Tmkr (2003: 9).
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59. ábra: A személyes használat költsége összesen, eFt/fő

A kölcsönzések költsége

A kölcsönzések (kötet, darab) egységnyi költsége. „A mutató valós szám felső 
határ nélkül. Normál értéke a könyvtár típusától függ. A mutató nem értelmez-
hető egy kölcsönzési művelet átlagos becsült költségeként. A mutató értékeli az 
olyan könyvtárak költséghatékonyságát, ahol a kölcsönzés meghatározó szol-
gáltatás.”37

Az ÁJK csak az oktatók számára kölcsönöz, így ebben az esetben a mutató 
nem használható.

Az IK esetében mérési hiba feltételezhető, még akkor is, ha tudjuk, hogy a kari 
könyvtárhasználói szokások eltérők lehetnek a megszokottól. A többi könyv-
tárban az értékek 700 és 4800 Ft/kötet, darab között mozognak.

37 Tmkr (2003: 18).
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60. ábra: A kölcsönzések költsége könyvtáranként, eFt/kötet, db

 61. ábra: A kölcsönzések költsége összesen, eFt/kötet, db
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A könyvtárközi kölcsönzés hatékonysága

„Azon kért dokumentumok aránya, amelyeket a használói igényekhez igazított 
időn belül könyvtárközi kölcsönzés útján szereztek be a használók számára.”38

A mutató max. értéke 100% lehet, ami azt jelenti, hogy minden könyvtárközi 
kéréssel kért dokumentumot megkapott az intézmény. A 100% feletti adatok 
mérési hibát jeleznek.

A SEK esetében feltételezhető, hogy a kért dokumentumok száma helyett 
a kérések száma szerepel. Azaz egy kérés több kért dokumentumot takar; in-
nen adódhatnak a kiugró adatok.

Összességében a könyvtárközi kölcsönzés hatékonysága lassan megközelíti a 
100%-ot.

62. ábra: A könyvtárközi kölcsönzés hatékonysága könyvtáranként, %

38 Tmkr (2003: 21).
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63. ábra: A könyvtárközi kölcsönzés hatékonysága összesen, %

Összegzés

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat Minőségirányítási rendszerének hatá-
lya alá tartozó könyvtárak 2014–2018. évek vonatkozásában bemutatott adatok 
és mutatók a vizsgált könyvtárak egymáshoz viszonyításához használhatók. 
Egyes értékek önállóan minősítésre nem alkalmasak. Arra azonban jól hasz-
nálhatók, hogy képet kapjunk a jelenlegi helyzetről, a tendenciákról, segítve 
ezzel a stratégiai döntéseket, a szükséges lépések előkészítését.

A mérési hibák pedig arra figyelmeztetnek, hogy mindig lehet jobban és ponto-
sabban dolgozni, az adatgyűjtés nem önmagában álló tevékenység.

S. R. Ranganathan39 a könyvtártudomány számára megfogalmazott öt törvé-
nyét a számok között is tetten érhetjük.

39 Szalóki  (2005: 300-301).
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1. A könyv használatra való. – A könyvtárhasználat, dokumentum- 
 használat népszerűsége, az állomány forgási sebessége tükrözi szá- 
 munkra ezt.
2. Minden olvasónak meg kell találnia a könyvét! – Tegyünk azért, 
 hogy a beszerzési kvóta, a dokumentummal való ellátottság meg- 
 felelő legyen!
3. Minden könyvnek meg kell találnia olvasóját! – A könyvtárossal 
 való ellátottság, a minél gyorsabban előállított metaadatok, a szak- 
 értelemmel gyarapított és apasztott állományok egyik fundamentuma.
4. Tiszteljük az olvasó idejét! – Az állomány feldolgozottsága nem 
 csak a képzett használót segíti abban, hogy a kívánt tartalomhoz, 
 dokumentumhoz hozzájusson, hanem a teljes szolgálandó közösséget is.
5. A könyvtár folyamatosan növekvő szervezet. – Gyarapszik és 
 apad, raktári kapacitását folyamatosan figyelemmel kell követni.
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REPOZITÓRIUMÉPÍTÉS AZ ELTE-N:
A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG

Az ELTE Digitális Intézményi Tudástár kialakítása és 
fejlesztése, megfelelés a növekvő elvárásoknak

Gabriella Virág: Building the institutional repository of ELTE from 
the beginning util today. The development of the EDIT (ELTE Digital 
Institutional Repository), and living up to increasing expectations 
The history of the ELTE Digital Institutional Repository (EDIT) is 
presented in its complexity. The thematically structured university 
repository operates within the framework of and in accordance with 
the Rector’s Order No 6/2012 (II. 23.) of the Eötvös Loránd University 
and the Organizational and Operational Regulations of the Eötvös 
Loránd University, and basically follows an Open Access strategy. Its 
operation is coordinated by the ELTE University Library and Archives, 
and its archive is available at http://edit.elte.hu Its significance is proved 
by the fact that 13.4% of the records (a total of 326,560 records on 
07-05-2020) accessible through the domestic common search engine 
supporting the OAI (Open Archives Initiative) protocol is stored by 
EDIT (the number of EDIT records is 43,798 on 07-05-2020). The data 
regarding the repository also prove that, as a result of version upgrades 
and flexible connection developments, EDIT is one of the well-
functioning, easy-to-use, user-friendly document servers in Hungary. 
Its indexing system makes it possible to include its uploaded material 
in the research networks of scientific life in and out of Europe.

Az ELTE intézményi repozitóriuma

Hét év telt el azóta, hogy betöltöttük az első dokumentumot az ELTE Digitális 
Intézményi Tudástárba (továbbiakban: EDIT) és ezzel elindítottuk az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) intézményi repozitóriumát.
 Az intézményi repozitóriumok elektronikus anyagok archiválására és hoz-
záférhetővé tételére szolgálnak, dokumentumszerverként működnek. A hang-
súly az elektronikus anyagok szabályozható hozzáférésén, az adatok hordozha-
tóságán és a hosszú távú megőrzésen van. Ma már alapvető igény a felhasználók 
részéről, hogy amihez joguk van hozzáférni, azt a lehető leggyorsabban el is 
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érhessék. Az EDIT mint szabad hozzáférésű archívum előnye az, hogy egy 
intézmény tudásvagyonát egy helyen jeleníti meg, s az intézmény kutatói által 
készített publikációk teljes szövege is hozzáférhetővé válik. Mégpedig nem az 
ELTE szervezeti egységeinek elszigetelt portáljaira feltöltve, hanem egy erre 
a célra kialakított, rendszerezett és áttekinthető repozitóriumban – a szerzők és 
publikációik adatainak nyilvántartásával együtt.
 Egy repozitórium kialakításánál nagy hangsúlyt kell fordítani az előkészü-
letekre, a célok meghatározására, a megfelelő szoftver kiválasztására. Mi egy 
sokszínű és összetett tudástárat álmodtunk meg, amely amellett, hogy nyilván-
tartja és archiválja az intézmény tudományos publikációit, támogatja az okta-
tást, az igazgatási folyamatokat és az adminisztrációt. A kutatási eredmények 
közzétételével az információcsere felgyorsítható, a hozzáférési akadály le-
küzdhető. Fontos igényként merült fel, hogy a tudományos publikációk mellett 
megjelentethessük az ún. szürke irodalom körébe tartozó dokumentumokat, 
segítségével eleget tegyünk a PhD-dolgozatok közzétételi kötelezettségének. 
A projektek, szerződések, szabadalmak dokumentációja mellett háttértároló-
ként funkcionáljon internet és intranet portálhoz.
 Az ELTE-n az intézményi repozitórium kialakítására, a hozzá szükséges 
forrás előteremtésére egy európai uniós pályázat (TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-
2009-0001 „Együttműködés, Lehetőség, Tudáshasznosítás, ELTE”. Kutatási- 
és technológiatranszfer szolgáltatások fejlesztése az ELTE-n) adott lehetősé-
get, melyen az ELTE Pályázati és Innovációs Központja vett részt.
 Technikai előfeltételét az ELTE Informatikai Igazgatóságának 2010-ben be-
vezetett informatikai felhője jelentette, mely erőforrás-takarékos üzemeltetést 
és biztonságos, 24 órás háttérkiszolgálást nyújt. 
 A közbeszerzési tenderre 2011-ben került sor. A tenderkiírás szerint 
az „Open Society Institute: A Guide to Institutional Repository Software, 3rd 
Edition, August 2004” dokumentumban meghatározott követelményeknek 
kellett megfelelni. A tender győztese a Monguz Kft. lett, akik a kiírás alapján 
a saját fejlesztésű repozitóriumi szoftverük (JaDoX) helyett az ELTE számára 
szállítandó rendszert a DSpace1-szel valósították meg, ahhoz fejlesztettek, 
hogy a követelményeket teljesítsék. Ez a rendszer a világ egyik legelterjedtebb 
repozitóriumi szoftvere, folyamatosan fejlesztik, nyílt forráskódú, igényeink 
szerint alakítható. A DSpace közösség szolgáltatásai garantáltan hosszú távon 
fognak működni. Számos levelezőlista áll rendelkezésre, ahol technikai kérdé-

1 A DSpace nyílt forráskódú szoftvercsomag, a DSpace közösség által fejlesztett adattár alkalmazás, 
melyet a non-profit DuraSpace szervezet támogat. (https://duraspace.org/dspace/)
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seket lehet feltenni, illetve megvitathatók a fejlesztések. Létezik egy általános 
lista is a nem szakmai közösség számára.
 A rendszer indexeli a feltöltött anyagainkat, így biztosítja a digitális adatok 
több szempontú nyilvántartását és visszakereshetőségét, valamint teljes szö-
vegű keresésre is lehetőséget nyújt. Moduláris felépítésének köszönhetően al-
kalmas multidiszciplináris adattár létrehozására.

Jogi keretek, a működés szabályozása

A repozitórium létrehozásánál figyelmet kell fordítani arra, hogy a hatályos 
jogszabályok milyen előírásokat tartalmaznak, az intézményi szabályozásokat 
is ennek megfelelően kell kialakítani.
 A tárolható és közreadható dokumentumok jogi kereteit az alábbi törvények 
és kormányrendeletek határozzák meg: Szjt. 30. § (1999. évi LXXVI. törvény 
a szerzői jogról); Szjt. 38. § (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról); Nftv. 
53/A. § (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról); 117/2004. (IV. 
28.) Kormányrendelet; 51/2001. (IV.3.) Kormányrendelet 40-41. §; 387/2012. 
(XII.19.) Kormányrendelet.
 Az EDIT ELTE szintű működésének szabályozását a „6/2012. (II. 23.) számú 
rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs tevékenysé-
gének nyilvántartásáról”, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabály-
zata, I. kötet, Szervezeti és Működési Rend 8. számú melléklete, az Egyetemi 
Könyvtári Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 A rektori utasítás az MTMT-be való feltöltés rendje és kötelezettségei mel-
lett arról is határoz, hogy a publikációk teljes szövegének az EDIT-be kell ke-
rülniük. A könyvek kivételt képeznek ez alól, ugyanis könyvek esetében csak 
a címoldal, a tartalomjegyzék és az irodalomjegyzék feltöltése kötelező. A fel-
töltés a kiadói jogok miatt nem jelent azonnali szolgáltatást, lehetőség van a do-
kumentumok hozzáférését szabályozó késleltetési idő (embargó) beállítására.
 A disszertációk közzétételéről az egyetem Doktori Szabályzata rendelkezik, 
a Doktori Szabályzat, 2013. (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. 
kötet: Szervezeti és Működési Rend 12. sz. melléklete; Hatályon kívül helyezve 
2016. szeptember 1. napjától.), valamint a Doktori Szabályzat, 2016. (az ELTE 
Szervezeti és Működési Szabályzata, II. kötet: Hallgatói Követelményrendszer 
6. sz. melléklete).
A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottakra és a 
2016. szeptember 1-jén doktorjelölti jogviszonyban állókra még a Doktori Sza-
bályzat, 2013. szabályzatot kell alkalmazni.
A doktori disszertációk EDIT-be kerülésének szabályozása hosszú folyamat 
volt, időbe telt, amíg minden előírásnak meg tudtunk felelni. A Doktori Sza-
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bályzat értelmében a doktori disszertációk EDIT-be történő feltöltése a Doktori 
Hivatalokkal együttműködésben történik. Miután a papíralapú disszertáció 
beérkezik az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárba, a könyvtár munkatársai 
ellenőrzik és jóváhagyják a feltöltést, majd közzéteszik azt. Az Nftv. 53/A. § (2) 
bekezdésében előírja a disszertációk DOI (Digital Object Identifier) azonosító-
val való ellátását. Így a 2013. augusztus 1. után íródott PhD-dolgozatok DOI 
azonosítót kapnak.
 Az Egyetem megállapodást kötött az MTA Könyvtár és Információs Köz-
ponttal a DOI azonosítók biztosításáról, képzésüket, kiosztásukat azonban az 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár koordinálja. Az azonosítókat az ELTE dok-
tori hivatalok munkatársai az EDIT-ben elhelyezett DOI menedzser linkre 
kattintva, néhány fontos adat (szerző neve, disszertáció címe, szerző MTMT 
azonosítója, témavezető neve) kitöltése után generálhatják.
 Fontos igény mind az oktatók, mind a hallgatók részéről, hogy az egye-
temen készült hallgatói dolgozatok (szakdolgozatok, TDK-dolgozatok) elérhe-
tőek, tanulmányozhatók legyenek az EDIT-ben. Központi, egységes szabályo-
zás hiányában azonban a tömeges feltöltés még várat magára.

A DSpace felépítése

Az DSpace-ben kialakítható struktúra legfelső szintjén a kategória helyezke-
dik el. A kategóriák alatt alkategóriákat hozhatunk létre, s ezeken belül helyez-
hetjük el a specifikus gyűjteményeket, melyekbe a digitális tartalmak (tételek) 
tölthetők. Minden egyes kategóriának korlátlan számú alkategóriája és gyűjte-
ménye lehet. Ez a szerkezeti felépítés lehetővé teszi, hogy a rendszer rugalma-
san alkalmazkodjon az intézmények különböző igényeihez. A gyűjtemények 
kezelése mellett irányelvek és munkafolyamatok meghatározását is lehetővé 
teszi.
 Minden kategóriának van egy belépési oldala (kezdőoldala), ahol elhelyez-
hetünk a kategória szempontjából érdekes információkat, híreket, linkeket, va-
lamint a kategória gyűjteményeiről szóló leírást. Ezen az oldalon megjelenik 
továbbá az adott kategóriához tartozó összes alkategória és gyűjtemény.
 A gyűjtemények témakör, információtípus, vagy bármely más, az in-
tézmény igényeihez igazodó szortírozási módszer szerint kialakíthatók. A 
gyűjteményeknek is lehetnek különböző irányelveik és munkafolyamataik. 
A gyűjteményi belépési oldalon (kezdőoldalon) ugyancsak megadhatók az 
adott gyűjteményhez tartozó információk, hírek, linkek, vagy ismertető leírás.
A kategóriák és a gyűjtemények a felhasználói navigációt segítik, a tételek 
képezik a konkrét digitális tartalmakat.
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 A tételek metaadatokból és fájlok gyűjteményeiből (köteg) állnak. A tételek, 
az eredetileg feltöltött fájlok mellett, a teljes szöveg kinyeréséhez szükséges, 
rendszer által generált fájlokat, illetve előre beépített licensz fájlokat is tartal-
maznak. Minden egyes az adattárban elhelyezett fájl egy bitstream (adatfo-
lyam).
 A metaadatok metaadat-séma segítségével értelmezhetők, a DSpace alap-
értelmezetten a Dublin Core-t2 (továbbiakban: DC) használja. A DC egy szab-
ványos metaadat formátum, nyelvfüggetlen, 15 tag-et, vagyis adatelemet tar-
talmaz. A szabvány definiálja, hogy az egyes elemek mit jelentenek. Mivel 
a biztosított elemek nem bizonyultak elégségesnek, megjelent a Qualified Dub-
lin Core verzió, mely az egyes tag-ek finomítását tette lehetővé úgynevezett 
minősítők alkalmazásával.
 Az elemek mindegyike szabadon választható és ismételhető, így például 
dátum esetében megadható a készítés és a publikálás dátuma is. Az EDIT-ben 
ezt a minősített Dublin Core-t használjuk.

Jogosultságkezelés

Felhasználók és csoportok
Jogosultságkezelés alatt két folyamatot értünk: hitelesítést és engedélyezést. 
A hitelesítés jelenthet IP alapú azonosítást, regisztrált felhasználó azonosítást, 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) vagy Shibboleth használatot. 
Engedélyezés alatt az olyan végrehajtható műveleteket értjük, mint a hozzá-
adás, eltávolítás, írás, olvasás.
 Háromféle felhasználót különböztethetünk meg: anonymus, normál és ad-
minisztrátor. Az anonymus felhasználók azok, akik nincsenek bejelentkezve 
a rendszerbe, s így nem kaphatnak jogosultságot. A normál felhasználók 
a regisztrált és bejelentkezett felhasználók, akik jogokat kaphatnak különböző 
tevékenységekhez. Az adminisztrátor a DSpace teljes funkcionalitását hasz-
nálhatja.
 A felhasználók regisztrálása történhet önregisztráció formájában, e-mail 
cím megadásával, vagy authentikációs rendszerek használatával (pl. Shibb-
oleth) bejelentkezéskor, a hálózati azonosító megadásával. Az ELTE-n – így 
az EDIT-nél is – a Shibboleth-tel történő bejelentkezéshez az „IIG-azonosító” 
nevű hozzáférési kódot használjuk.

2 A Dublin Core Metadata Initiative (DCMI = Dublin Core Metaadat Kezdeményezés) felelős a 
Dublin Core metaadat elemkészletének fejlesztéséért és szabványosításáért. (http://dublincore.org/)



168

VIRÁG GABRIELLA

 A logikailag összetartozó felhasználókat csoportokba rendezhetjük. A hoz-
záférési jogokat csoportokhoz lehet definiálni, nem felhasználókhoz. A cso-
portokat egymásba is ágyazhatjuk. Két speciális csoport van a DSpace-ben: 
az anonymus és az adminisztrátor. Az anonymus csoporthoz nem adható fel-
használó; ezt akkor használjuk, ha nem bejelentkezett felhasználóról van szó. 
Az adminisztrátor csoportba azok a felhasználók kerülnek, akik teljes hozzá-
férést kapnak a rendszerhez.

Feltöltés, munkafolyamat
Egy dokumentumfeltöltés az alábbi lépésekből áll: gyűjtemény kiválasztása, 
űrlap kiválasztása, leíró adatok megadása, fájl(ok) feltöltése, a megadott infor-
mációk ellenőrzése, licensz elfogadása.
 A munkafolyamat (workflow) a feltöltés és az archívumba kerülés közötti 
lépés, melyeket gyűjteményenként külön-külön tudunk definiálni; a munkafo-
lyamat az adminisztratív feladatokat is meghatározza.
 A rendszer automatikus e-mail értesítést küld az adminisztrátornak, ha egy 
tétel az általa kezelt gyűjteménybe, azaz az általa ellenőrzött munkafolyamatba 
kerül.
 A végrehajtható tevékenységek: az elfogadás, dokumentumok szerkesztése, 
visszautasítás, ellenőrzési feladat végrehajtásának megszakítása, visszahelye-
zés a listába, és későbbre halasztás. A visszahelyezés a listába azt jelenti, hogy 
a hozzárendelt személyek mindegyike ismét látja a feldolgozásra váró tételt, 
míg a későbbre halasztásnál csak az ezt választó adott személy látja, saját mun-
katerületre kerül a tétel.

Jogosultságkezelés gyűjteménynél
A gyűjtemények alapértelmezetten mindenki számára megtekinthetők. Szemé-
lyenként és csoportonként is kioszthatunk feladatokat. Megadhatunk bevitelre 
jogosultakat (feltöltőket), kiosztható az elfogadás/visszautasítás lépés (Work-
flow Step 1); az elfogadás/visszautasítás/ dokumentumadatok szerkesztése lé-
pé3s (Workflow Step 2); a dokumentumadatok szerkesztése lépés (Workflow 
Step 3); valamint megadhatók a gyűjteményi adminisztrátorok, akik teljeskörű 
jogosultsággal rendelkeznek az adott gyűjteményre nézve.

Egyedi azonosító
A DSpace-ben minden tétel az archívumba kerülés során kap egy külső azo-
nosítót. A CNRI (Corporation for National Research Initiatives) Handle Sys-
tem szolgáltatása intézmény vagy adattár számára biztosít azonosító előtagot. 

3 A Corporation for National Research Initiatives (CNRI) működteti a Handle nyilvántartást, a 
Handle.Net Registry-t (HNR). (https://www.handle.net/)
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Amennyiben előfizetünk, regisztráljuk az adattárunkat a szolgáltatásba, glo-
bálisan egyedi azonosítók rendelhetők az egyes tételekhez, úgynevezett URI 
(Universal Resource Identifier) címet kapnak.
 Az EDIT-ben valamennyi dokumentum kap ilyen Handle-azonosítót, amely 
tehát hivatkozásként használható, s állandó elérést tesz lehetővé a dokumen-
tum későbbi esetleges helyváltoztatását követően is.
Az azonosító formája: http://hdl.handle.net/HandleServerAzonosito/SajatID; 
például: http://hdl.handle.net/10831/34882, ahol a 10831 azonosítja az EDIT-et.

Nyílt hozzáférés
Az EDIT alapvetően a nyílt hozzáférés (Open Access = OA) eszméjére épül, 
azaz annak kíván eleget tenni, hogy a tartalmak mindenki számára ingyenesen 
olvashatóvá, letölthetővé, hozzáférhetővé váljanak, illetve keresőmotorral in-
dexelhetők és kereshetők legyenek. Az Open Access két legfontosabb stratégi-
ája a nyílt hozzáférésű folyóiratokban és a nyílt hozzáférést biztosító kiadóknál 
való publikálás („arany út” – Gold OA), illetve az önarchiválás (self-archiving) 
nyílt hozzáférésű archívumokban, intézményi vagy diszciplináris repozitóriu-
mokban (zöld út” – Green OA).
 A repozitóriumi elhelyezés a mindenkori szerzői jogszabályoknak és kiadói 
előírásoknak eleget téve történik. A feltöltési folyamat részeként az ELTE fő-
titkára által 2014-ben jóváhagyott elhelyezési megállapodást fogad el a feltöltő. 
Ahhoz, hogy az EDIT tárolja és hozzáférhetővé tegye a dokumentumot, a fel-
töltőnek el kell olvasnia, majd elfogadnia a licenszet (elhelyezési megállapo-
dást). A szerző emellett védheti dokumentumát Creative Commons License 4 
használatával is.
 A nyílt hozzáférésű archívumok elterjedésével a kiadók átalakították szer-
zői jogi politikájukat, melyben külön kitérnek a szerzői önarchiválás lehetősé-
gére. A kiadók és a folyóiratok politikáját a FAIR (Focus on Access to Institu-
tional Resources) SHERPA projektje rendszerezi RoMEO (Rights MEtadata 
for Open archiving) listáján5.

Hozzáférés-korlátozás
Kedvező számunkra, hogy a hozzáférés többszintű jogosultságkezeléssel to-
vább finomítható. Az EDIT alapvetően a nyílt hozzáférés elveire épül, azonban 

4 A Creativ Commons lincensek segítségével a szerzők szabványos módon adhatnak engedélyt mű-
veik felhasználására. A Creativ Commons közhasznú társaság különböző licens-szerződéseket kínál. 
(https://creativecommons.org/)
5 A SHERPA/RoMEO lista információt nyújt arról, hogy a kiadók a tudományos publikációk önar-
chiválásával kapcsolatban mit engedélyeznek. (https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/)
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találhatóak benne olyan dokumentumok is, amelyek csak az ELTE számító-
gépein vagy zárt hálózaton keresztül egy-egy személy vagy csoport számára 
érhetők el.

A repozitórium tartalmának elérése ugyanis szintekre korlátozható:
1. szint, amikor csak a dokumentum néhány metaadata (szerző, cím,  
 kiadás dátuma) tekinthető meg;
2. szint, amikor hozzáférhetünk a dokumentum összes metaadatához;
3. szint, amikor a metaadatok mellett a teljes szöveg is letölthető.

Ezek a hozzáférési szintek IP-alapú vagy jelszavas bejelentkezéssel kontrollál-
hatók.
Egy tételhez (leíráshoz) több fájl is kapcsolható, amelyek hozzáférése külön-kü-
lön szabályozható. Például lehetőség van arra, hogy egy leíráshoz kapcsolt két 
fájl közül az egyik hozzáférését teljesen nyíltra, míg a másikat zártra állítsuk.
Hozzáférés-típusok:
Nyílt: A dokumentum bárki számára hozzáférhető az interneten.
Zárt: Csak archiválási céllal kerül feltöltésre egy dokumentum. Kizárólag 
a repozitórium adminisztrátorai férnek hozzá.
IP-korlátozás: Teljes intézményi hálózattól akár egy-két számítógépre korlá-
tozva.
Jelszavas hozzáférés: Az adminisztrátor felhasználói csoportot hoz létre, mely-
hez beállítja az olvasási jogot, majd hozzáadja a felhasználókat.
Hozzáférés lejárati idő után: Embargódátum beállításának lehetősége. Az ad-
minisztrátor az adott fájlhoz lejárati dátumot állít, amely addig zárt, majd a 
megadott dátumtól automatikusan elérhetővé válik.
Hozzáférés későbbi korlátozása: A repozitóriumból nem törlünk, azonban a 
korábban beállított hozzáférések megváltoztathatók. Meglévő tételhez is le-
het új fájlokat csatolni, például az elavult, hatályát vesztett dokumentumokat 
zártra állítjuk, majd csatoljuk hozzá a frissített, érvényben lévő változatot

Az EDIT indulása
A DSpace korábban két felhasználói felületet támogatott, az egyik a JSPUI 
(Java Server Pages User Interface), a másik az XMLUI (Manakin Framework, 
Apache Cocoon). A Monguz Kft. munkatársai 2013-ra a JSP felhasználói fe-
lületén valósították meg elképzeléseinket. Az Egyetemi Könyvtár és Levél-
tár 2013 májusában vette át a fejlesztést, de a rendszer ekkor még nem került 
nyilvános használatba. Próbafeltöltéseket végeztünk és a szerkezet kialakítá-
sán dolgoztunk. A belső használat során elkezdtük fejleszteni az XML fel-
használói felületet; a fejlesztés során az egyedi igényekre szabott újdonságokat 
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megtartottuk, egy részüket pedig továbbfejlesztettük és az új felhasználói fe-
lülethez igazítottuk.
 Minél hamarabb szerettük volna a repozitóriumunkat elindítani, átadni 
a használóknak, ez azonban akadályokba ütközött. Az XML felhasználói felü-
letre való átállással nem haladtunk olyan ütemben, mint ahogy elképzeltük és 
a tervezett adminisztrátori hálózat kiépítése, betanítása sem kezdődött el.
 Adminisztrátori hálózat hiányában az egyetem polgárainak még nem adhat-
tuk át a rendszert, ezért úgy döntöttünk, hogy tesztüzemmódban indítjuk el. 
Ez azt jelentette, hogy olyan dokumentumokat kezdtünk el feltölteni, amelyek 
az Egyetemi Könyvtárban rendelkezésünkre álltak. Így esett a választásunk 
elsőként a könyvtár Metszet-, Térkép- és Tájképgyűjteményére, illetve néhány 
ELTE-s folyóirat szerkesztőségével is tárgyalásokba kezdtünk a feltöltéseket 
illetően. Kezdetben tehát az Egyetemi Könyvtár munkatársai vettek részt a fel-
töltésben, de közben zajlott a kari adminisztrátori hálózat kiépítése, betanítása.
 A szerkezet kialakításánál az ELTE szervezeti felépítése, nagysága, valamint 
a tárolni kívánt dokumentumok széles köre miatt több probléma is felmerült.
 El kellett döntenünk, hogy hogyan építsük fel az igényeknek megfelelő 
szerkezetet: tematikus legyen vagy a szervezeti felépítést tükrözze. Végül az 
utóbbi mellett határoztuk el magunkat, ugyanakkor létrehoztunk néhány ki-
emelt tematikus kategóriát is, például a doktori disszertációk számára.
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Nem vártuk meg az új felhasználói felületre való átállást, 2013 szeptemberé-
ben elérhetővé tettük az edit.elte.hu webcímen (https://edit.elte.hu); az XML 
felhasználói felületre végül csak 2014-ben tértünk át.
Az EDIT 1700 feltöltött tétellel kezdte meg működését, majd 2013 októberben 
újabb közel 2500 tétellel gazdagodott, év végéig pedig meghaladtuk a 6000 
tételt. A gyarapodás mértéke hónapról hónapra ingadozó, sok mindentől függ, 
többek között az egyes gyűjteményeknél meghatározott munkafolyamatoktól, 
vagy a feltöltés módjától, az erőforrástól, a feltöltési hajlandóságtól.
 2014 januárjában csatlakoztunk a Kulturális Közfoglalkoztatási Program-
hoz, melynek keretében a kezdetben 15, majd később 10 fős csapat nagy meny-
nyiségű anyagot digitalizált, illetve a feltöltésbe is be tudtuk vonni a résztve-
vőket. A programban jelenleg is részt veszünk, igaz a foglalkoztatottak száma 
nagymértékben lecsökkent.
 A tudományos publikációk gyűjteményeibe SWORD protokoll segítségé-
vel kerülnek a tételek. Az Magyar Tudományso Művek Tárába (MTMT) már 
felvett dokumentumok metaadatai pár kattintással átkerülhetnek az EDIT-be. 
Ennek következtében egyszeri bevitellel szerepeltethetjük a tételeket a biblio-
gráfiai adatbázisban (MTMT), és a teljes szöveget hozzáférhetővé tehetjük az 
EDIT-ben.

A tudományos publikációk gyűjteményeit karonként alakítottuk ki. Az 
EDIT-be érkező rekordok automatikusan külön kari adminisztrátori munkafe-
lületen landolnak, ahonnan az adminisztrátorok engedik ki az EDIT nyilvános 
felületére.
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 A könyvtári katalógusban feldolgozott dokumentumok metaadatait egy-
szeri, csoportos áttöltéssel töltjük a repozitóriumba. Míg az EDIT-ben minő-
sített Dublin Core metaadatsémát használunk, addig az OPAC-ban Marc21 
szabvány szerint katalogizálunk. Egy-egy áttöltés előtt tehát megfeleltetést 
végzünk.

Adminisztrátori hálózat
Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár az Eötvös Loránd Tudományegyetem 8 
kari könyvtárával, több mint 40 intézeti, illetve tanszéki könyvtárával alkotja 
az Egyetemi Könyvtári Szolgálatot (EKSZ), mely egy összehangolt szolgálta-
tásokat nyújtó könyvtári hálózat. A repozitórium támogatási hátterét az Egye-
temi Könyvtári Szolgálat biztosítja. Az adminisztrátorok sok esetben egyben 
MTMT adminisztrátorok is.
 Az EDIT-et és adminisztrációs hálózatát az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
koordinálja. A fejlesztéseket, karbantartást az intézményi adminisztrátor mel-
lett két informatikus végzi. Jelenleg egy-egy kiemelt gyűjteményhez rendelt 
4 egyetemi könyvtári dolgozó és 15 kari könyvtáros látja el az adminisztrátori 
feladatokat.
 Az adminisztráció hatékonyabb koordinálásához levelezőlistát hoztunk 
létre. A felhasználókkal való gördülékeny kommunikáció érdekében megosz-
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tott e-mail címet használunk (editadmin@lib.elte.hu), melyre elküldhetik ész-
revételeiket, kéréseiket, illetve kérdéseiket.
 Az üzemeltetés folyamatos odafigyelést, karbantartást igényel, követni kell 
a verzióváltásokat, alkalmazkodni kell a felmerülő igényekhez, stabilan mű-
ködő, megújulni tudó adattárat kell működtetni.
 Az EDIT adminisztrátori hálózatának meghatározott működési rendje van. 
A gyűjteményenkénti jogosultságkezelés több lehetőséget biztosít számunkra, 
a szerepek specifikus meghatározásával a feladatok jól elkülöníthetők.
 Az egyes gyűjtemények gyarapítása különböző munkafolyamatokat igé-
nyelhet, melyekben az ELTE polgárok szerepe más és más lehet. Az EDIT 
alapvetően önfeltöltésre épül, így a feltöltést bármely ELTE polgár végezheti, 
adott esetben a szerző is, azonban sokszor a feltöltés is könyvtárosra hárul. 
A feltöltés ellenőrzését, a metaadatok és a fájl helyességét, majd a jóváhagyást 
minden esetben könyvtáros végzi.

Adatcsere
A használt protokolloknak köszönhetően, mint például az OAI (Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting) és a SWORD (Simple Web-ser-
vice Offering Repository Deposit), az adatcsere szabványosan megvalósítható.
 A MTMT-hez kapcsolt repozitóriumoknak, így az EDIT-nek is, önértékelé-
sen alapuló minősítésen kell átesniük, melynek eredményeként Minősített re-
pozitórium címet kapnak. A minősítés egyik feltétele volt az OAI-PMH kom-
patibilitás.
 Az OAI-PMH egy szabvány protokoll, amely az archívum automatikus ara-
tását teszi lehetővé. Nagy mértékben növeli a dokumentumok láthatóságát és 
lehetővé teszi a leíró adatok újrafelhasználhatóságát, a dokumentumok több 
irányból is kereshetővé és elérhetővé válnak. A SWORD protokoll egy általá-
nos betöltő interfész, lehetővé teszi az egyidejű, több archívumba történő be-
töltést. A DSpace zip állományban, csomagban várja a betölteni kívánt digitális 
anyagot, a METS6 formátumú metaadatot és a teljes szövegű dokumentumot.

Folyamatos megújulás
Az EDIT kialakítása során meghatároztuk, hogy egy adott feltöltési lépésben 
mely metaadatok kitöltése legyen kötelező. Egyedi igény volt az URL alapú 
fájlfeltöltés. Fontosnak tartottuk olyan úgynevezett saját mappa kialakítását, 
ahol a regisztrált felhasználók egy helyre rendszerezhetik a számukra fontos 
dokumentumokat, eltárolhatják korábbi keresési kifejezéseiket.

6 A METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) szabvány gondozója a Library of Cong-
ress (http://www.loc.gov/standards/mets).
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 Az EDIT-ben tárolni kívánt dokumentumok köre igen széles, a feltöltött 
anyagoknak egyedi sajátosságaik lehetnek. Ezért a különböző dokumentumtí-
pusokhoz különböző metaadatokkal rendelkező űrlapot hoztunk létre.
 A tárolni kívánt dokumentumok köre miatt elengedhetetlen volt számunkra, 
hogy a választott rendszer széles állományformátumot támogasson, a DSpace 
szöveg-, kép-, hang- és videofájlok tárolására egyaránt alkalmas, a szöveges 
formátumok egy részének (pdf, html, ppt, word doc) tartalma kereshető. Szö-
veges dokumentum esetében a PDF/A formátumot preferáljuk, mely biztosítja 
az elektronikus dokumentumok hosszú távú megőrzését. De emellett telepítet-
tük a szöveg OCR-ezett változatának tárolására szintén alkalmas DjVu formá-
tumhoz tartozó kiegészítést is, melynek segítségével a fájlban tárolt szöveg a 
PDF/A fájlokban levőhöz hasonlóan kereshetővé válik.
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 A 2015-ös év az átalakulásról szólt. Az EDIT több verziót átívelő verzióvál-
táson és nagymértékű szerkezetátalakításon esett át.
 A DSpace szoftver 3.2-es verziójáról 2015 decemberében először 5.1-es, 
majd 2016 januárjában 5.4-es verzióra tértünk át. Egy-egy ilyen átállásnál a 
korábban beépített egyedi fejlesztéseket az új verzióhoz igazítjuk.
 Természetesen minden verzióváltás előtt az MTA-val együttműködve tesz-
teljük a SWORD adatáttöltést, azonban 2016 januárjában a szerkezetátalakítás 
miatt újra kellett hangolnunk.
 Mint ahogy fentebb vázoltam, az EDIT struktúrájának kialakulásakor az 
egyetem hierarchiáját képezte le, így szervezeti egységenként volt menedzsel-
hető. Az Egyetem 8 kara, Egyéb szervezeti egységek, az Egyetemi Könyvtári 
Szolgálat, a Disszertációk és a Pályázati termékek alkották a fő kategóriákat.
 A rendszer megengedi azonban, hogy struktúráját átalakítsuk, gyűjtemé-
nyeit átcsoportosítsuk, mivel a digitális tartalmak mindegyike Handle-azono-
sítóval rendelkezik. A kezdeti felépítés adminisztrátori szempontból ugyan jól 
kezelhetőnek, használhatónak bizonyult, két év elteltével mégis úgy döntöt-
tünk, hogy átalakítjuk azt, így tematikus kategóriákba rendeztük gyűjtemé-
nyeinket. Az átalakítással tehát 2015 decemberében készültünk el.
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 Figyelembe kellett vennünk, hogy kis létszámú adminisztrátori hálózat 
áll rendelkezésünkre, melynek tagjai az egyetem könyvtárosai, és a meg-
lévő feladataik mellett végzik az adminisztrációs teendőket. Ezért a feladatok 
megkönnyítése érdekében néhány kategórián belül indokolt volt a karonkénti 
gyűjtemények megőrzése. Ezzel tudjuk segíteni az adminisztrátorok közötti 
munkamegosztást.
 A DSpace többféle keresési és böngészési lehetőséget biztosít, melyeket a 
konfiguráció megváltoztatásával és saját fejlesztésekkel is testre szabtunk. To-
vábbá kereshetünk, böngészhetünk a teljes EDIT-ben, illetve kategóriákban, 
alkategóriákban, vagy akár egy-egy gyűjteményen belül is. A szerkezet átala-
kításával nemcsak átláthatóbbá vált az adattár, hanem a keresési és böngészési 
lehetőségeket is jobban ki tudjuk használni.
 A kialakított 12 tematikus kategóriával az aratható adathalmazokat (set-
eket) is könnyebben meg tudjuk adni a különböző kereső-, illetve aggregátor-
szolgáltatók számára.
 Az archiválás, visszakereshetőség mellett igyekszünk a megjelenítésre is 
figyelmet fordítani. Kezdetben flash alapú dokumentumnézegetőt használ-
tunk, mellyel a képformátumban feltöltött dokumentumainkat könyvszerűen 
lapozhattuk, ebben az esetben a dokumentumoldalak egyforma méretben, kép 
formátumban (jpg) kerültek feltöltésre. Az egy egységet alkotó, de különböző 
méretű vagy tájolású kéziratokat pedig saját fejlesztésű képgalériában jelenít-
jük meg.
 A szemantikus web megvalósulásának előfeltétele, hogy az információk 
RDF-ben (Resource Description Framework) rendelkezésre álljanak. A DSpa-
ce-ben található beépített RDF modul.
 Az RDF célja erőforrások leírása metaadatokkal. Az erőforrásokat egységes 
erőforrás-azonosítókkal (URI) adjuk meg, ezek közül legismertebbek a webes 
hivatkozások (URL, például http://www.google.hu).
 Az RDF adatmodellje szerint minden erőforrást „hármasokkal” (triples) 
írunk le; egyszerűbben ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az RDF leírások 
olyan állításokból vagy kijelentésekből (statements) állnak, amelyek három 
alapvető elemből tevődnek össze: az alany (subject) a leírandó erőforrást adja 
meg, az állítmány (predicate) a leírandó erőforrás egy tulajdonságát vagy attri-
bútumát adja meg, a tárgy (object) pedig ennek a tulajdonságnak az értékét, 
ami vagy egy erőforrás, vagy egy szöveges leírás (literál).
 Lekérő nyelve a gráf mintaillesztésen alapuló SPARQL. Az RDF leggyak-
rabban használt és általunk is implementált kimeneti szintaxisa az RDF/XML, 
ami igen bonyolult felépítésű, emellett meg tudunk jeleníteni egy kompakt, fel-
használóbarátabb Turtle és egy teljesen leegyszerűsített N-Triples formátumot.
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 Implementáltuk az RDFa-t, ami tetszőleges XML-be és XHTML-be ágyaz-
ható leegyszerűsített RDF változat. Az RDFa már létező XHTML attribútu-
mokat használ alany, állítmány, tárgy hármasok leírására (href, content, rel, 
rev, datatype, about, role, property).
 Regisztráltunk a Google Search Console-ba, ahová az elérhető anyagaink 
linkjeit egy úgynevezett sitemap fájlban feltöltöttük. A Google ez alapján inde-
xelte az EDIT-et, így amennyiben minket is érintő keresés indul el, a Google 
keresőben előkelő helyre kerülünk. Emellett számos statisztikai adatot is ka-
punk a keresésekről, találatokról.
 2017-ben kezdtük el tesztelni a 6-os verziót, a verzióváltás 2018. augusz-
tus 27–31. között zajlott, az adatbázis leállításával. Az EDIT új verzióját és az 
MTMT2 összekapcsolását megvalósító SWORD protokollt teszteltük és beál-
lítottuk, így a 2018. november 1-jén induló MTMT2-vel zökkenőmentes volt az 
adatátviteli kapcsolat. 
 Elhagytuk a flash alapú dokumentumnézegetőt, fejlesztettünk a képgalé-
rián, valamint a pdf fájlok megjelenítésén, felhasználóbarát megtekintésén is 
dolgoztunk.
 A 6-os verzió több változást is tartalmazott, lényeges fejlesztés például az 
egyedi, alapértelmezett azonosítók, az UUID-k (Universally Unique IDen-
tifier) használata, amely 32 hexadecimális számként van ábrázolva, öt cso-
portban, kötőjelekkel elválasztva, 8-4-4-4-12 formátumban, összesen 36 
karakterként (32 alfanumerikus karakter és 4 kötőjel). Például: 123e4567-e89b-
12d3-a456-426655440000
 Az EDIT ORCID (Open Research and Contributor Identifier) integrációját 
is megkezdtük a 6.1-es verzióban, a konfigurálás azonban még jelenleg is fo-
lyamatban van. Az ORCID egy nemzetközileg általánosan elfogadott és hasz-
nált szerzőazonosító kód, amely kiküszöböli a különböző névalakok, a gyakori 
nevek, a névváltozások, vagy az intézetváltás okozta problémákat, és meg-
könnyíti az automatikus adatfeldolgozást az indexelő adatbázisokban.
 Igyekszünk folyamatosan fejlődni, új szolgáltatásokat bevezetni, minél sok-
színűbben és rugalmasabban kezelni tartalmainkat, ezáltal is növelve doku-
mentumaink láthatóságát, visszakereshetőségét.

Regiszterek, aggregátorok, keresőszolgáltatások, projektek
Az EDIT-hez hasonló adattárak működésének fontos része az aggregáló-szol-
gáltatásokkal való együttműködés. A tartalmak, illetve metaadataik elérhető-
ségét az EDIT OAI-PMH kompatibilitása teszi lehetővé. A keresőmotoroknak 
köszönhetően az adattárban tárolt adatok láthatósága nagymértékben nő. A 
különböző halmazok (set-ek) használatának, valamint az aratás során beállít-
ható paramétereknek köszönhetően megadhatjuk, hogy az adattár mely részét, 
halmazát kívánjuk hozzáférhetővé tenni az egyes kereső-, illetve aggregátor-
szolgáltatások számára.
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Az EDIT-ben tárolt PhD-értekezéseket aratja a DART-Europe.
Videotárunkkal csatlakoztunk az eduOER projekthez. A GEANT OER (Open 
Education Resources) az európai kutatói és oktatási hálózatokat (NREN-eket) 
fogja össze; a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) 
képviseli hazánkat ebben a közösségben. A GEANT OER csapat egy metaadat 
aggregátor szolgáltatást indít, amely a multimédiás nyílt oktatási erőforrások 
hatékonyabb megosztását és terjesztését célozza európai szinten. A szolgálta-
tás meglévő videógyűjtemények (ún. tartalomszolgáltatók) által kiajánlott tar-
talmakat képes aggregálni és egy központi portálon kereshetővé tenni, termé-
szetesen a forrásoldalra irányítva a felhasználót. A Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett Videotorium szolgáltatás már 
tagja ezen közösségnek.
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 A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) adatbázi-
sán keresztül muzeális gyűjteményeink az Europeana-ba kerülnek.
 A Ranking Web of Repositories nemzetközi repozitóriumi rangsorában az 
EDIT 2016. januártól szerepelt, a rangsor időközben megszűnt.
Regisztráltuk a repozitóriumunkat a DPR Celestial-ben (The University of Il-
linois OAI-PMH Data Provider Registry).
 Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár gyűjteményének néhány értékes 
darabja is megtekinthető a Coimbra Csoport (COIMBRA Online Exhibition) 
virtuális kiállításán: https://collections.ed.ac.uk/coimbra. Metszettár gyűjte-
ményünk a Hungaricana Képcsarnokban is helyett kapott, valamint Hevene-
si-Kaprinai-Pray gyűjteményünk szintén megtalálható az adatbázisban.
 Az OpenAIRE egy hároméves projekt az Európai Bizottság által finanszí-
rozott 7. keretprogram támogatásában. A kompatibilitás az EU-támogatással 
keletkezett kutatási eredmények, publikációk tárolását teszi lehetővé. Az EDIT 
OpenAIRE kompatibilitása lehetővé teszi az EU-támogatással keletkezett ku-
tatási eredmények, publikációk tárolását.
 Az OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories), azaz a nyílt hoz-
záférésű repozitóriumok webes jegyzéke, melynek az EDIT szintén regisztrált 
tagja.
 A Magyar Tudományos Akadémia által létrehozott repozitóriumi közös ke-
resőben, a magyarországi intézmények repozitóriumai között az EDIT is meg-
található. A kereső az oaikereso.sztaki.hu címen érhető el (http://oaikereso.
sztaki.hu/).
 Mivel mind az EDIT-nek, mind az általunk használt integrált könyvtári 
rendszernek (Aleph) van OAI kimenete, így implementáltuk a VuFind-ot, ami 
közös keresőfelületet biztosít a könyvtár adatbázisai számára, csökkentve így a 
kereséssel töltött időt. A keresést, böngészést az OAI-PMH protokoll használa-
tával learatott rekordok közös SOLR adatbázisba való betöltése teszi lehetővé.
 A VuFind, mint az általunk használt szoftverek nagy része, nyílt forrás-
kódú, így magunk fejlesztjük a különféle elvárásoknak megfelelően. (Például 
ennek révén a nyilvánosan elérhető csomagból hiányzó magyar fordítást a szá-
munkra szükséges mértékben pótolhattuk.)

Statisztikai adatok
Természetesen a különböző statisztikai adatok és az általa nyert tapasztalat 
is nagyon fontos szerepet játszik egy intézmény életében. Az EDIT képes log 
fájlokból (naplófájlokból), SOLR alapon és regisztrált adatszolgáltatóktól nyert 
(pl.: Awstat) statisztika készítésére. 2015 decemberétől a Google Analytics ál-
tal nyújtott eredményeket is gyűjtjük, elemezzük. Használata így könnyen fel-
térképezhető, a kapott statisztikai adatok jobban rendszerezhetők. A jövőben 
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igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni ezen adatok rendszerezésére, a hasz-
nálat feltérképezésére.

Népszerűsítés
Az EDIT népszerűsítésére több csatornát használunk, saját információs oldal-
lal rendelkezik az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálján. Az oldal tartalmát 
folyamatosan frissítjük, az igényeknek és a gyakori kéréseknek megfelelően 
alakítjuk.
 Használjuk a különböző közösségi felületeket is. Az EDIT-ben a nyílt hoz-
záféréssel elhelyezett dokumentumokat akár egyetlen kattintással megoszthat-
juk a Facebookon, Twitteren, vagy a Pinteresten. Útmutatókat, segédleteket, 
tájékoztató anyagokat készítünk, melyeket valamennyi csatornán eljuttatunk a 
felhasználóknak. Igény szerint képzéseket szervezünk.
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ZÖLD ÉRTÉKEINK NYOMÁBAN
Az ELTE K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság Zöld könyvtár 

munkacsoportjának az Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban 
lefolytatott fenntarthatósági kultúra felmérése 2018-ban

Zsolt Dubniczky, Zsuzsanna Kutasi: Green library survey at ELTE 
University Library Service The Green Library Working Group of the 
ELTE K21 Quality Management Coordination Committee conducted 
a green library survey in the major libraries within the network of the 
University Library Service, and at an institute library in the spring 
and summer of 2018.

The primary purpose of the survey was on the one hand to examine 
the environmental culture of libraries with respect to sustainability 
and environmental awareness and, on the other hand, to present the 
green values of the network and its larger libraries which enhance 
corporate social responsibility.

The survey consisted of two parts:
a) a questionnaire of almost 100 questions that we have prepared
b) an audit involving taking photos, and a personal visit to each library 
that filled out the questionnaire

During the evaluation, the responses received were grouped into three 
large thematic units (building and location, operation and service, 
green library management) according to the characteristics of the green 
library, and within these, even smaller sub-units were identified, and 
the evaluation of the given institution or library network was carried 
out on the bases of these.
The data of the indicator system supporting the assessment of 
sustainability were quantified – to enable us to measure it. This 
enhanced our work and insured its consistency, and the possibility to 
make diagrams.

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVIII, 2021, szerkesztő: Knapp Éva
DOI: https://doi.org/10.21862/EKevkony.18.2021.182-292
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Fenntarthatósági kultúra felmérés az ELTE könyvtári hálózatában

Az ELTE Könyvtári Tanácsának K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizott-
ság Zöld könyvtár munkacsoportja az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (további-
akban EKSZ) hálózatán belül működő nagyobb könyvtárakban – az Egyetemi 
Könyvtárban, az egyes karok kari és központi könyvtáraiban, valamint egy in-
tézeti könyvtárban – 2018 tavaszán és nyarán zöld könyvtári felmérést végzett, 
amelyben elsősorban az intézmények ökológiai fenntarthatóságát vizsgálta.

A felmérés két részből állt: 

kérdőív elkészítése és kiküldése,
auditálás, fényképfelvételek készítése.

Munkacsoportunk 2017-ben határozta el, hogy egy felmérés lefolyta-
tásával elősegíti és bemutatja a hálózat zöld könyvtári intézkedéseit. 
Ebben az évben összeállítottunk egy általunk szerkesztett, közel száz 
kérdést/indikátort tartalmazó kérdőívet Az Egyetemi Könyvtári Szol-
gálat könyvtári hálózatának környezeti fenntarthatósági felmérése 
(2017) címmel (2. sz. melléklet), amelyben a kérdéseket három téma-
kör alapján rendeztük el: 
1. 1) A könyvtár épülete
2. 2) Működés és szolgáltatás 
3. 3) Szemléletformálás/a környezeti tudatosság elősegítése. Környe- 
     zeti menedzsment és kommunikáció.
A fenntarthatóság felmérését támogató indikátorrendszer ada-
tait – hogy azok kiértékelhetőek legyenek – számszerűsítettük, ami 
a munkánkat segítve az egységességet tette lehetővé. Az egyes kér-
dések maximálisan 4 pontot értek. Voltak köztük olyanok, amelyekre 
– a kérdés/indikátor tartalmától függően – csak 0 vagy 4; 0, vagy 
2, vagy 4, illetve 0-tól 4-ig szabadon választható pontot lehetett adni. 
Ez utóbbiból volt a legtöbb. A pontozást maguk a könyvtárak végezték 
el a kérdőív kiküldését követően, így a számszerűsíthető eredmények-
ben és az ez alapján készült diagramokban a könyvtárak saját értéke-
lése jelenik meg.
A kérdőív összeállításakor elsősorban arra törekedtünk, hogy olyan 
indikátorokat válasszunk, amelyekhez az információk a könyvtáro-
sok által elérhetőek, s azokat a tényezőket vizsgáljuk meg, amelyekre 
a könyvtárosoknak is befolyása van vagy lehet. Ugyanakkor pedig 
a hálózat összes könyvtárára egyaránt vonatkozó, s jórészt azonos 

a)
b)

a)
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tartalommal rendelkező ismeretekre kívántunk rákérdezni. A számok 
azonban sokszor kevésbé engedik meg a kellő árnyalást, ezért min-
den számmal értékelhető sor mögé a megjegyzés rovatba beírható volt 
olyan szöveges kiegészítés, ami a válasz pontosítását szolgálta, illetve 
egyéb észrevételeket tartalmazott.
 2017 elején munkacsoportunk A környezetvédelem vonzásában1 
címmel  ajánlást készített az ELTE-n működő könyvtárak számára, 
hogy elősegítse az intézmények környezettudatos működését – 
felhívva a figyelmet mindazon intézkedésekre és gyakorlatokra, ame-
lyek segítségével a környezetünk és erőforrásaink megőrzése érdeké-
ben zölddé, zöldebbekké válhatnak. A felméréshez használt kérdőív 
főként erre az ajánlásra épült. Ugyanakkor a kérdőív felépítésénél és 
a témakörök összeállításánál egyrészt az általunk már korábban meg-
fogalmazott zöld könyvtár meghatározást, másrészt az Online Dictio-
nary for Library and Information Science (ODLIS) fenntartható/zöld 
könyvtár szócikk definícióját vettük alapul, amit kiegészítettünk a té-
mában megjelent más kiadvány(ok)nak a könyvtárak fenntarthatósági 
jellemzőit tárgyaló szempontjaival.2

A felmérés másik része az auditálásból állt, ami minden kér-
dőívet kitöltő könyvtár személyes felkeresését jelentette abból 
a célból, hogy egyrészt a kérdőív válaszait megbeszéljük, másrészt pe-
dig személyesen is tájékozódjunk a könyvtárban. 
A felmérés és értékelés során fontosnak tartottuk a képi dokumen-
tációt. Ezért az auditálás során fényképeket készítettünk az adott 
könyvtár egy-egy zöld részlegéről, a fenntarthatósággal kapcsolatos jó 
gyakorlatáról, ötleteiről, újdonságairól.3 Egyúttal a hiányokat és prob-
lémákat is számba vettük, s azokat – képileg is – rögzítettük.

1 Dubniczky-Kutasi (2017).
2 Brém–Dubniczky (2014: 407–408); MCBANE Mulford–Himmel (2010); greenlibrary/susta-
inablelibrary szócikk. [Elektronikus dokumentum] = Online DictionaryforLibrary and Information 
Science (ODLIS), URL: https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx, 2018. 11. 21.
3 A tanulmányban szereplő képek többsége a munkacsoport az auditálás során készített saját felvé-
tele. Ahol nem mi készítettük a képet, ott lábjegyzetben tüntetjük fel annak forrását.

b)
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A felmérést motiváló szempontok

Abban, hogy ezt az áldozatos munkát elvégezzük, számos tényező motivált 
minket, melyek között hazai és külföldi projektek egyaránt megtalálhatóak. 
A hazaiak között kell megemlítenünk a több mint húszéves múltra visszate-
kintő KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért Zöld Iroda Program-
ját,4 ami egy olyan alapos és átfogó vizsgálat az irodai környezeten belül, mely-
ből mi is sokat tanultunk. Mivel sok átfedés és hasonlóság van egy irodai és 
egy könyvtári miliő között, a program fontos és alapvető szempontokat adott 
abban, hogyan fogjunk hozzá a munkánkhoz: milyen tényezőket vegyünk ala-
pul, hogyan vizsgálódjunk, illetve a felmérés milyen alapvető részekből álljon. 
Egyúttal persze tudtuk azt is, hogy a hasonlóság ellenére számos különbséggel 
is számolnunk kell, hiszen az irodai környezet a könyvtárnak csak az egyik – 
s nem is feltétlenül a legfontosabb – szegmensét képezi. A könyvtár nemcsak 
társadalmilag, de funkciójában is más jellegű intézmény, mint egy iroda.
 Ösztönző volt az is, hogy az ELTE Egyetemisták a Környezettudatos Szem-
léletért csoport5 a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért szakmai 
támogatásával és iránymutatásával, valamint a Felelős Gasztrohős szakmai 
együttműködésével 2014-ben meghirdette a Környezettudatos Egyetem Prog-
ramot, amelynek a célkitűzései között szerepelt, hogy „a környezetkímélő 
megoldások alkalmazásával, a szokások megváltoztatásával és fokozottabb 
odafigyeléssel az ELTE irodáit energiahatékonyabbá, az ott dolgozókat pedig 
környezettudatosabbá tegye”.6
 Mivel hazánkban fenntarthatósági jellegű könyvtári felméréssel nem talál-
koztunk, külföldi példák és gyakorlatok után néztünk! Leginkább olyan doku-
mentumokat és információkat kerestünk, amelyek segítségével a saját célki-
tűzésünkhöz meríthettünk ötleteket. Nemcsak kérdőíves vizsgálatokra voltunk 
kíváncsiak, hanem olyan projektekre is, amelyek a könyvtári zöldítés egyes 
területeit érintették és a könyvtár fenntarthatósági jellemzőit vizsgálták. Míg 
projektekből többet is találtunk,7 addig a felmérésekben a külföldi intézmények 

4 Zöld Iroda Program. [Elektronikus dokumentum] = KÖVET Egyesület honlapja,
URL: http://kovet.hu/zold-iroda/, 2019. 10. 29
5 A csoport neve később Együtt a Környezettudatos Szemléletértre változott. Mivel az Egyetemisták 
a Környezettudatos Szemléletért, illetve az Együtt a Környezettudatos Szemléletért csoport rövidített 
neve is EKSZ, szeretnénk hangsúlyozni, hogy írásunkban az EKSZ rövidítéssel minden esetben az 
ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatra hivatkozunk.
6 Környezettudatos Egyetem Program. [Elektronikus dokumentum] = Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem honlapja, URL: https://www.elte.hu/content/kornyezettudatos-egyetem-program.t.7229, 
2019. 10. 29.
7 Genovese–Albanese (2013); Niegaard (2013); Logan–Braithwaite–Binks–Hogarth–Wilson 
(2012).
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sem voltak igen aktívak. Az ilyen típusú vizsgálódások leginkább a 2010-es 
évekre jellemzőek,8 korábbiakról nem rendelkeztünk információkkal, ami va-
lószínűleg annak köszönhető, hogy a zöld könyvtári törekvések nemzetközi 
viszonylatban erre az időszakra váltak ismertté. Ez abból a szempontból öröm 
volt a számunkra, hogy a mi vállalkozásunk is, reményeink szerint, az úttörő 
kísérletek közé fog tartozni – akár még nemzetközi összehasonlításban is.
Mindezek alapján természetesen az is ösztönzött minket, hogy valami újba 
kezdhessünk bele, amelyre – a felmérés kiterjedtségét tekintve – a hazai gya-
korlatban még biztos nem, nemzetközi szinten pedig még valószínűleg nem 
volt példa. S persze mi is kíváncsiak voltunk arra, mi mindent lehet egy ilyen 
felmérésből kihozni, a magunk és mások okulását és ismeretszerzését szol-
gálva.
 S végül, de nem utolsósorban meg kell említenünk munkacsoportunk és 
a könyvtári hálózatunk adottságait és lehetőségeit is, amelyek a vizsgálódás 
irányába tereltek minket. Ott és abban nyitottak utat a számunkra, hogy a ko-
rábban megszerzett ismereteink birtokában egy más, talán magasabb szintre 
lépjünk. Úgy is megfogalmazhatjuk mindezt, hogy az elmélet gyakorlatra vál-
tását, azaz hogy miként körvonalazódik a könyvtári mindennapok területén 
mindaz, amit az elmélet szintjén korábban megismertünk, részben végrehaj-
tottuk. Könyvtári hálózatunk decentralizált, számos intézményből és egység-
ből álló volta, valamint a tudományos és felsőoktatási életet szolgáló jellege 
elsősorban arra biztosított lehetőséget és adott ösztönzést, hogy a közös, egye-
temistákat bevonó gyakorlatok és programok helyett a mindannyiunk számára 
is hasznos, egyúttal egymás környezettudatossági és fenntarthatósági értékeit 
feltáró vizsgálódás útjára lépjünk.

A felmérés célja

A felmérés elsődleges célja a könyvtárak környezeti kultúrájának fenntart-
hatósági és környezettudatossági szempontok alapján történő megvizsgálása 
volt. Felmérésre és nem értékelésre törekedtünk, hiszen korántsem volt célunk 
bármiféle rangsor vagy hierarchia felállítása, amely az Egyetemi Könyvtári 
Szolgálat könyvtárait különböző értékkategóriákba sorolná – egyeseket esetleg 
előnyős, másokat viszont hátrányos helyzetbe hozva. A személyes tapasztala-
tok során magunk is meggyőződtünk arról, hogy minden könyvtár helyzeténél 
fogva más és más – sokszor nehezen változtatható – adottságokkal rendelke-
zik, s ezek mentén tud a könyvtárakat érintő újabb és újabb – köztük a környe-
zettudatossági és fenntarthatósági – kihívásoknak is megfelelni.

8 Sonkkanen (2013: 123–135); Karioja–Niemitalo (2013: 137–150); Hauke– Grunwald –Wilde 
(2014).
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 Ugyanakkor a felméréssel az is célunk volt, hogy felkutassuk és bemutas-
suk mindazon, a társadalmi felelősségvállalást növelő zöld értékeinket, ame-
lyekkel a hálózat, illetve annak nagyobb könyvtárai rendelkeznek. A bemuta-
tás kettős természetű, melynek összetevői szorosan kapcsolódnak egymáshoz, 
hiszen egyaránt szól az EKSZ hálózatán kívüli világnak és a hálózaton belül 
elhelyezkedő intézményeknek. Részben a külvilágnak szóló híradás, mellyel 
a környezeti elkötelezettségünket szeretnénk demonstrálni, részben pedig szá-
munkra egyfajta érzékenyítésként is felfogható, amely segít megismerkedni 
a saját pozitívumainkkal, a környezettudatosság terén megmutatkozó zöld ér-
tékeinkkel. A felmérés ugyanis rávilágít azokra a területekre és tényezőkre, 
ahol ezeket az értékeket keresni érdemes, egyúttal pedig ezek a meglévő, lát-
hatatlannak tűnő értékek a magunk számára is láthatóakká válnak.
 Reményeink szerint az elvégzett munkánk eredménye egyfajta példaadást 
és ösztönzést is jelent más intézmények és a magunk számára is, aminek egy 
alapvető hozadéka mindenképpen van: ahhoz, hogy egy úton el tudjunk in-
dulni vagy tovább tudjunk lépni, először a saját értékeinkkel és korlátainkkal, 
adottságainkkal és lehetőségeinkkel kell tisztában lennünk!

Értékelés

A kiküldött 11 db kérdőívet minden könyvtár kitöltötte. Mivel a kérdőív kérdé-
seit a fenntarthatósági jellemzők mellett a könyvtári működésre vonatkozó sa-
játosságok alapján állítottuk össze, fontosnak éreztük, hogy az értékelés során 
ezt némileg átalakítsuk abból a szempontból, hogy a fenntarthatósági és kör-
nyezettudatos jellemzők – a pozitívumok és a hiányok – még inkább kidom-
borodjanak. Ezért a beérkezett válaszokat a zöld könyvtár jellemzőinek meg-
felelően három nagy tematikus egységbe soroltuk (épület és helyszín, működés 
és szolgáltatás, zöld könyvtári menedzsment), ezeken belül pedig még kisebb 
alegységeket különítettünk el, s ennek alapján végeztük el az adott intézmény, 
illetve az EKSZ hálózatának a kiértékelését (1. sz. melléklet). Azt vizsgáltuk 
meg, hogy a fenntarthatósági és környezettudatossági értékek hogyan nyilvá-
nulnak meg az intézménynek helyet adó épületben, az intézmény mindennapi 
működésében és szolgáltatásában, s hogyan történik mindezen értékek közve-
títése és menedzselése az intézmény által.
 Így az értékelés során az épület és helyszínhez 13, a működés és szolgálta-
táshoz 65, a zöld könyvtári menedzsmenthez 16 indikátort rendeltünk (1. ábra). 
Ennek alapján a maximális 376 pontszámon belül az épület és helyszín körét 
érintő kérdéseknél 52, a működés és szolgáltatásnál 260, a zöld könyvtári me-
nedzsmentnél 64 pontot lehetett elérni. A három nagyobb és az azokon belül 
elhelyezkedő kisebb tematikus egységeknél feltett kérdések száma egyúttal 
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jelzi azt is, hogy melyek azok a területek, ahol az EKSZ hálózat könyvtárai ké-
pesek a környezettudatossági elveknek és gyakorlatoknak megfelelni, egyúttal 
pedig az intézmény ökológiai lábnyomát jelentősebb mértékben csökkenteni.

 

1. ábra: A kérdőívben feltett kérdések megoszlása az értékelésnél használt
három tematikus egység között

 Sokszor azonban nehéz volt egy-egy kérdést önmagában vizsgálni, kizáró-
lag csak egy fenntarthatósági terület (pl. épület) jellemzőjeként kezelni, hiszen 
mint ahogy a fenntarthatóság egyes területei, úgy a könyvtár fenntarthatósági 
kultúráját jellemző indikátorok is sokszor szervesen összefüggnek egymással, 
s több zöld könyvtári területhez is hozzárendelhetőek. A kerékpártárolókra 
például az épületjellemzők között kérdeztünk rá, de a zöld könyvtári menedzs-
ment terén is megállná a helyét, mint olyan ösztönzőerő, amely a felhasználó-
kat az alternatív, részben az egészséget, részben a környezetünk megóvását is 
elősegítő közlekedési megoldásokra késztet(het)i. De idesorolható a zöld infor-
matika területe is, amelynek a hatása egy könyvtár esetében a papírfelhasz-
nálás csökkentésében vagy az energiafelhasználás hatékonyságában egyaránt 
megmutatkozik.
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A felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetem következő könyvtárait érin-
tette:9

• Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár (ÁJK),
• Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtár és Gyógypedagó- 
 gia történeti Gyűjtemény (BGGYK),
• Bölcsészettudományi Kar Központi Olvasóterem (BTK KO),
• Egyetemi Könyvtár és Levéltár Egyetemi Könyvtár (EK),
• Informatikai Kar Könyvtár és Közösségi tér (IK),
• Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy utcai Könyvtár 
 (PPK KAZY),
• Pedagógiai és Pszichológiai Kar Izabella utcai Könyvtár 
 (PPK IZU),
• Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtár (TÓK),
• Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Kari Könyvtár (TÁTK),
• Természettudományi Kar Kari Könyvtár (TTK),
• Bölcsészettudományi Kar Távol-keleti Intézet Könyvtára (BTK 
 TÁVK).10

Épület és helyszín

A zöld épület jellemzően a környezettudatos és fenntartható értékekre kon-
centrál, összefüggésben a lokalitással, valamint az intézménynek helyet adó 
könyvtári épület szűkebb és tágabb környezetével. Az épület helyszínének 
gondos kiválasztása és megtervezése, valamint az épület megfelelő elhelye-
zése hozzájárul ahhoz, hogy a hely és környezete, illetve a régió környezeti 
terhelése csökkenjen. A számos tényező közül a következőket vizsgáltuk: 
az elhelyezkedésen belül a tömegközlekedési eszközökkel és kerékpárral tör-
ténő megközelíthetőséget, az épület ablakait a szellőztetés, az energiahaté-
konyság és a természetes fény biztosítása szempontjából, valamint az azokhoz 
tartozó belső árnyékolókat. Emellett információkat gyűjtöttünk a tájolásról, 
az épület környezetének és egyéb elemeinek (pl. tető) fenntarthatósági jellem-
zőiről. Az épület sajátos, a könyvtárhasználókat és dolgozókat egyaránt érintő 
jellemzői közé tartozik a beltéri környezet minősége, amelynél a könyvtár 

9 A továbbiakban az itt szereplő könyvtárak rövidítését használjuk.
10 A kérdőívünket a Bölcsészettudományi Karon belül a Távol-keleti Intézet Könyvtára is kitöltötte, 
így a szöveges értékelésünk során erre az intézményre is kitérünk, a grafikonok között viszont nem 
szerepeltetjük, mivel a jelen felmérés elsősorban a kari és központi könyvtárakra, valamint az Egye-
temi Könyvtárra irányult.
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felhasználói által igénybe vett terének felosztására, valamint az ergonómia és 
komfortérzet elemeire (természetes fény, levegő és növényzet, konyha, búto-
rok, kilátás) kérdeztünk rá, illetve vizsgáltuk.

A könyvtáraknak helyet adó épületek és az abból fakadó sajátosságok

Az EKSZ könyvtárai a hálózaton belül két nagy csoportra oszthatók: az ere-
detileg is könyvtárnak tervezett, önálló könyvtárépülettel rendelkező Egye-
temi Könyvtárra, valamint az egyes Karok felsőoktatási épületeiben elhelye-
zett, vagy könyvtárnak tervezett, vagy könyvtári célokra átalakított központi, 
kari könyvtárakra. Ez utóbbiak többnyire korábbi intézmények tantermeiből, 
irodáiból (ÁJK, BGGYK, BTK KO, TÓK), étteremből (PPK KAZY), vagy 
más célokra tervezett helyiségekből (TTK Fizikai gyűjt., TÁTK) lettek kiala-
kítva. Az eltérő jelleg eltérő fenntarthatósági jellemzőket hordoz. Az Egyetemi 
Könyvtár közel 150 éves (épült 1876-ban), ma is az eredeti céloknak megfelelő 
történeti épülete a változó időkhöz alkalmazkodó, megújulásra képes könyv-
tárépület, mely már önmagában is rendelkezik zöld/fenntarthatósági jelleg-
gel. Egy olyan tervezési fázison ment keresztül, amely során arra törekedtek, 
hogy az épület hosszan fenntartható és energiatakarékos legyen. Ezt szolgálják 
a helyiség rendeltetésének megfelelő vastagságú falak, a természetes ventilá-
ció, valamint a természetes megvilágítás biztosítása (pl. olvasóterem). A kari, 
központi könyvtárak esetében sem kizárt mindez, de ott inkább a meglévő 
adottságokhoz való igazodás és az abból kiinduló tervezés a legfőbb jellemző. 
A jórészt 20-30 évre visszatekintő múlttal rendelkező kari könyvtárak sokkal 
fiatalabb intézmények, s azáltal, hogy többségük a kari épületek helyiségeinek 
könyvtárrá történő átalakításával jött létre, a pozitívumok mellett sok esetben 
negatívumokat is hordoznak.
 Az eltérő jellegből számos, az épületre és az intézmény működésére vonat-
kozó sajátosságok adódnak. A kari könyvtárak esetében az épület sajátosságai 
az adott kar épületének pozitív vagy negatív jellemzőivel esnek egybe, azaz 
bármiféle környezettudatos fejlesztés a könyvtárakat is magába foglaló épület 
egészének környezettudatos beruházását jelenti, amely jórészt a kari vezetés 
döntésén múlik, és az egész épület érdekeinek figyelembevételével zajlik. Per-
sze ez nem jelenti azt, hogy a beruházások és fejlesztések az Egyetemi Könyv-
tár és a kari könyvtárak esetében más természetűek volnának, de sokszora kari 
könyvtárak esetében mindez a minőségi tényezők mellett a megvalósítással és 
megvalósíthatósággal is nagymértékben összefügg, hiszen egy kar működésé-
ben az épület és a könyvtár az anyagi erőforrások hiányában sokszor marginá-
lis területet jelent.
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 Pozitívum azonban, hogy a beruházásoknál a könyvtárvezetőkkel történő 
egyeztetés nyomán sokszor a könyvtár érdekeit is figyelembe veszik (pl. BGY-
GYK).
 A könyvtáraknak helyet adó épületek többsége összességében megfelel 
az épülettel szemben támasztott fenntarthatósági elvárásoknak, függetlenül 
attól, hogy újabban (TTK, IK) vagy még korábban épült épületről van szó. 
Mindez abból is látszik, hogy az épületekre magas pontszámú válaszok szü-
lettek, illetve, hogy a TÁTK-ot kivéve minden épület 50% fölötti eredményt 
ért el (2., 3. ábra). Az eredmények azt mutatják, hogy a régi vagy korábban 
épült épületekben korszerűen végbevitt energetikai vagy más jellegű felújítá-
sok az épület fenntarthatósági jellemzőit nagymértékben képesek javítani (EK, 
ÁJK), viszont egy új építésű, energetikailag korszerűnek mondható épületben 
a helytelen pozícionáltság, azaz a könyvtár alagsorban/pincében történt elhe-
lyezése, az intézmény fenntarthatósági jellemzőit jelentősen rontja (TÁTK). 
A TÁTK-nak a könyvtári hálózat intézményei között is kifejezetten rossz hely-
zete – ahogy 2016-ban a Kar vezetője fogalmazott – „másfél évtizede komoly 
erőpróba elé állítja az ott dolgozó kollégákat.”11

 A régi épület egyben az épület fenntarthatósági jellemzőire is kihatással 
van, hiszen amikor létrejöttek, nem léteztek még az épületekkel szemben tá-
masztott zöld/fenntarthatósági, a környezeti terhelést csökkentő elvárások és 
kritériumok. A korban általánosan használt építőanyagokból és építési techno-
lógia szerint épültek, ami nem feltétlenül jelent hátrányt (pl. EK). Az épülettel 
szemben támasztott igényeknek és szemléletváltásnak köszönhetően, ha lassan 
is, de ezek az épületek is – lebontás és újjáépítés helyett – korszerűsítésen men-
nek keresztül, ami egyrészt az épület életciklusának kiterjesztését, másrészt 
– a már mondott – energiaforrások felhasználásának hatékonysági jellemzőit 
javítja. A korszerűsítések az épület külső jellemzőin kívül (pl. jól szigetelt ab-
lakok) ez utóbbi területen – a működésen/működtetésen belül – éreztetik leg-
inkább hatásukat. A felújítások leginkább akkor mondhatók zöldnek és fenn-
tarthatónak, ha azok magának az épületnek a megértéséből, azaz az eredeti 
anyagok és építési módszerek megismeréséből indulnak ki (pl. nyílászárócsere 
ÁJK). A korábban mondottak alapján az egy-egy épület korszerűsítéséből fa-
kadó előnyök az épületben elhelyezkedő kari, központi könyvtárakat is érintik. 

11 Juhász (2016: 4).
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Az elmúlt időszak korszerűsítései a következő területeket és intézményeket 
érintették:

• ablakszigetelés (ÁJK),
• padlószőnyeg kicserélése parkettára az irodákban (ÁJK),
• irodák festése (IK),
• energetikai korszerűsítés (nyílászárók cseréje) (PPK IZU; PPK 
 KAZY; TÁTK; TÓK; TTK; EK),
• fűtéskorszerűsítés (EK),
• napkollektorok elhelyezése az épület tetején (TTK).

A tervbe vett változtatások között a következők szerepelnek:

• zöld tető kialakítása (PPK KAZY),
• a könyvtár teljes mértékű, a könyvtár működési feltételeinek javí- 
 tását szolgáló átalakítása (TÓK),
• a könyvtár átköltöztetése az alagsorból felsőbb szintekre (TÁTK),
• az elektromos hálózat felújítása (BTK KO).

2. ábra: A könyvtári hálózat „épület és helyszín” jellemzői
a beérkezett válaszok pontszámai alapján
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3. ábra: A könyvtári hálózat épületeinek külső megjelenése és környezetük

a beérkezett válaszok pontszámai alapján

4. ábra: A 3. ábra adatai lebontva kérdésterületekre
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)
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A könyvtárak elhelyezkedése és környezete, megközelíthetőségük

Az auditálás során győződtünk meg arról, hogy az EKSZ könyvtárainak helyet 
adó épületek jórészt olyan időszakban jöttek létre, s olyan időszakban kerültek 
bennük a könyvtárak elhelyezésre, amikor a mára már fontos szempontokat 
jelentő környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontok még nem – vagy 
csak kevésbé – játszottak szerepet. Vagyis az olyan jellemzőket, mint a termé-
szetes megvilágítás és a napfény optimalizációja, valamint az épület hőház-
tartását biztosító természetes megoldásokat mint környezettudatos szempon-
tot, az épület tervezésekor és elhelyezésekor – annyira tudatosan talán, mint 
manapság – még kevésbé vették figyelembe. Így a könyvtáraknak helyet adó 
épületek elhelyezkedésüket tekintve – meglátásunk szerint – többnyire a város 
már meglévő térszerkezetéhez igazodtak és igazodnak.
 A városi környezet a könyvtár környezetét és a könyvtárból történő kilá-
tást is jórészt behatárolja. A könyvtárak többségének nincs külső zöld területe, 
s a kilátás is a környező utcákra nyílik, ami egyúttal a beltéri levegő minősé-
gét is ront(hat)ja. A könyvtárhoz tartozó zöld terület hiánya nem minden eset-
ben jelentkezik negatívumként, mert előfordul, hogy a kilátás a szomszédos 
intézmény és épület rendezett zöld udvarára nyílik (ÁJK). Viszont azoknak 
a kari, központi olvasóknak, amelyek egyetemi campusokon belül helyezked-
nek el, az intézménynek az épületben való elhelyezésétől függően biztosított 
az irodák vagy olvasótermek többségéből a természetes környezetre való ki-
látás (BTK KO, TTK), némely könyvtár esetében a sokszor szép panoráma 
(TTK Fizikai-Kémiai gyűjt.). A könyvtárak közelében elhelyezkedő természeti 
környezet, illetve a hozzájuk tartozó külső vagy belső udvar a kilátáson kívül 
az árnyékolás és a természetes légcsere által a komfortérzet más összetevőit, 
a beltéri környezet minőségét is jelentős mértékben képes növelni.
 Az épületek megközelíthetősége általában véve jó. Mivel oktatási intézmé-
nyekben elhelyezkedő könyvtárakról van szó, az intézmények tömegközleke-
dési eszközökkel könnyen elérhetőek, az intézmények honlapjáról azonban 
erről nehezen szerezhető információ.12 A város középpontjában található EK 
a tömegközlekedéssel való elérés szempontjából ugyancsak kedvező helyen 
fekszik, a TTK esetében viszont – a beérkezett válasz alapján – némi problé-
mát jelent, hogy a villamosmegállótól sokat kell gyalogolni a könyvtárnak is 
helyet adó épületig. A könnyű megközelíthetőség szempontjából ez valóban 
gondot okoz, viszont az egészségünk megőrzése érdekében még hasznos is le-
het, emellett pedig az ugyanabban az épületben elhelyezkedő IK és TÁTK ezt 
nem érezte problémának.

12 Vö. Figyelemfelhívás és információközvetítés, ösztönzés, programok szervezése
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Kerékpártárolók

Az intézmények többsége mára már alkalmazkodott az új alternatív, egyúttal 
sokszor környezettudatosságot is jelentő szokásokhoz, így jórészt rendelkez-
nek az ehhez szükséges kerékpártárolókkal (4. ábra), ami nemcsak a meglévő 
szokásokhoz való igazodást, de ösztönző erőt is jelent az egyetemi és könyv-
tárhasználó polgárok számára. Szolgálja a diákok mobil életmódját, valamint 
néhány intézményben (TTK, PPK IZU, EK) a könyvtárosok olcsó, de gyors és 
környezetbarát munkába járását. Az ELTE-n 2011-ben és 2012-ben kampány 
is folyt a kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében (1. kép),13 aminek 
promotálását a könyvtárak is felvállalták. Biztonsági szempontból azonban 
a könyvtárosok kerékpártárolásra inkább a könyvtár valamely használaton 
kívüli vagy kevésbé használt (raktár)helyiségét használják (TTK, PPK IZU). 
A kerékpártárolók többsége azonban nem a könyvtárhoz, hanem a karok épü-
leteihez tartozik, de a könyvtárhasználó diákok éppúgy igénybe vehetik, mint 
más egyetemi polgárok. Ezenkívül vannak olyan kerékpártárolók is, amelyeket 
az önkormányzat helyezett el az oktatási intézmény közelében. 
 A kerékpártárolók kapacitása és kihasználtsága sokszor változó, ami nagy-
mértékben függ a biztonságos őrzési feltételektől, valamint attól, hogy több-
nyire nem fedett területek állnak rendelkezésre ebből a célból. A belső udva-
rokban található kerékpártárolók biztonságosabbak (EK, PPK IZU), viszont 
nehezebben is megközelíthetőek, kizárólag az épület földszintjén, a biztonsági 
kapukon keresztül történő áthaladás által.

1. kép: Az ELTE kerékpáros közlekedést népszerűsítő felhívása 2012-ben14

13 BRINGÁZZ AZ ELTE-RE! [Elektronikus dokumentum] = Eötvös Loránd Tudományegyetem 
honlapja, URL: https://www.elte.hu/content/bringazz-az-elte-re.t.8587, 2018. 11. 21.;
14 Forrás: Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapja,
URL: https://www.elte.hu/content/bringazz-az-egyetemre.t.8286, 2019. 01. 16.
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Zöld felület, növények/udvarok

Egyes könyvtárakhoz külső vagy belső udvarok is tartoznak, melyek több-
nyire a könyvtárhasználók elől elzárt, vagy használható, de kevésbé használt 
területek. Többségük növényekkel beültetett kertes udvar (BGGYK, EK), ahol 
viszont kövezettek vagy betonozottak, ott a kövezet zordságát cserepes növé-
nyekkel teszik hangulatossá (ÁJK) (2. kép).

2. kép: Az ÁJK könyvtári udvarát zöldítő cserepes növények

 Egy városi környezetben a zöld udvar külön értéket jelent, hiszen szubkul-
túrát teremt és szerepet játszik a biológiai sokféleség, a biodiverzitás megőrzé-
sében. Külön kiemelendő a BGGYK udvarának kertje, ami nagyságrendjénél 
és berendezéseinél (kiépített sétány, szaletli) alkalmanként közösségi térként 
is szolgál (3. kép). Emellett az élővilág fenntartását kihelyezett madárodú is 
szolgálja (4. kép). A kert élővilágának gazdagságát a változatos növényeken 
kívül (meggy, alma, barack, levendula és más virágok) a megforduló madarak 
sokfélesége is jelzi, amit a könyvtárosok időnként a közösségi médiában is 
megosztanak. 
 Más könyvtár esetében a környező élővilág megőrzését a madarak etetése 
jelenti (PPK KAZY), amit a könyvtár ablakában elhelyezett madáretető bizto-
sít. Az elköteleződésről és szakszerűségről tesz tanúbizonyságot, hogy ugyan-
itt egy olyan plakáttal is találkozhattunk, ami a Mályi Természetvédő Egyesü-
let gondozásában a téli madáretetés alapvető tudnivalóit sorolja fel (5., 6. kép).
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3. kép: A BGGYK udvarának kertje a közösségi térrel

 4. kép: Madárodú a BGGYK udvarának kertjében
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5. kép: Madáretető a PPK KAZY olvasótermének ablakában

 

6. kép: A PPK KAZY irodai szekrényét díszítő plakátok
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Ablakok és árnyékolók

A kérdőív válaszai alapján a könyvtárak döntő többsége rendelkezik a termé-
szetes megvilágítást biztosító ablakokkal, viszont az épület már nem mindenütt 
teszi teljesen lehetővé a természetes megvilágítás minél előnyösebb kihaszná-
lását. Ennek ellenére, ahol lehetett, ott a helyiségek kialakításánál figyelembe 
vették a komfortérzetet is növelő természetes fény optimális felhasználását. 
A természetes megvilágítást elősegítő ablak azonban több könyvtár esetében 
problémát jelent. A TÁTK esetében ez az egész könyvtárat érinti, míg az IK 
és a PPK KAZY könyvtárnál az intézmény egy-egy részlegére korlátozódik: 
olvasóterem és közösségi tér, kölcsönző.
 Mivel az IK-n az ablakok nagy része az épület folyosóira néz, az olvasóte-
remben elég sötét van és sokszor a mesterséges világítást is igénybe kell venni. 
Az ablakoknak ez a rendje a szellőztetést is nagymértékben nehezíti.
 Jórészt a TÁTK-hoz hasonló a helyzet a PPK KAZY kölcsönzőjében, ahol 
csak egy világítóudvarra néző ablak van, s egész nap mesterséges megvilá-
gítást használnak. Ha felújításra vagy átalakításra kerül sor, ide mindenképp 
szeretnének egy a természetes megvilágítást biztosító ablakot.
 A BGGYK-n az okoz gondot, hogy csak a raktárban és az irodákban van 
kinyitható ablak, a BTK KO-n pedig az, hogy ugyan nyithatóak, de rosszul 
zárnak, s némelyik életveszélyes, a TTK-n pedig a raktárak többségében nincs 
ablak.
 A beérkezett adatok alapján az ablakok a hálózat egyes könyvtáraiban meg-
felelően szigeteltek, több intézmény esetében viszont ez a feladat még várat 
magára. Nyílászárók cseréje az utóbbi időben az EK-ban és az ÁJK-n történt. 
Több könyvtárnál a természetes megvilágítást a tetőn elhelyezett ablakok vagy 
üvegfelületek is nagymértékben segítik (EK, TTK) (10. kép), azonban a klíma-
változás és a kisebb belmagasság következtében az üvegházhatás miatt néhol 
ez inkább hátrányt jelent (TTK kölcsönző részlege).
 Az előbbi jellemzők az elért pontszámokban is visszatükröződnek. Ott, 
ahol, az „ablakok” kérdéskör 10 vagy annál magasabb pontszámot ért el (ÁJK, 
EK, IK, TÓK, TTK) (4. ábra), a válaszadók megfelelően szigeteltnek ítélték 
azokat, és a többi paraméterrel is elégedettek voltak, a többi intézmény eseté-
ben részben a fent vázolt problémák csökkentették a kérdéskörre adható pont-
számot.
 A klímaváltozásra tekintettel ma már egyre nagyobb szükség van az épület 
belső hőháztartásának egyensúlyát természetes módon elősegítő árnyékolásra, 
amelyek – akár belső, akár külső árnyékolásról van szó – esztétikai célokat 
is szolgál(hat)nak. A felmérés a belső árnyékolókat vette számba, külsővel – 
tudomásunk szerint – egyik épület sem rendelkezik. 
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 Az árnyékolás a hálózat könyvtárainak többségében kisebb-nagyobb hiá-
nyosságokkal megoldott. A legtöbb helyen az jelent problémát, hogy az árnyé-
kolók nincsenek minden ablakra felszerelve (EK), illetve hiányoznak egyes 
helyiségekből (iroda, olvasóterem) (ÁJK, BGGYK, BTK KO, PPK KAZY, 
TÓK), ami a beérkezett válaszokból is kiolvasható (4. ábra). Az árnyékolás – 
az épületek építési technológiájától is függően – különböző módokon bizto-
sított, legtöbb helyen a ma divatos szalagfüggöny (ÁJK, IK, TÁTK, TTK, 
EK), máshol függöny és sötétítőfüggöny (BTK KO olvasóterem), redőny (PPK 
IZU), illetve redőny és sötétítőfüggöny (BGGYK, TÁVK, TÓK), textilroló 
(PPK KAZY), vagy spaletta (EK) található. Ugyanakkor több helyen jelent 
problémát elhasználódottságuk vagy a karbantartás, tisztítás hiánya (ÁJK, 
BTK KO). A BGGYK olvasótermében biztonsági okokból – illetve meghibá-
sodási okokból kifolyólag is –, valamint a gépek napsugárzástól való védelme 
miatt állandóan lehúzva tartják a redőnyöket, ami viszont a beltéri környezet 
minőségét rontja (természetes fény hiánya, szellőztetési nehézségek). 
 Az árnyékolásban segíthetnek a könyvtárak környezetében (belső és külső 
udvar, szomszédos kertek) található lombos fák is (BGGYK, PPK KAZY), 
amelyek télen a természetes megvilágítást nem gátolják.
 A TTK kölcsönző részlegében a fentebb jelzett, az épület tetőgerincén el-
helyezett ablakokon betűző nap ellen belső árnyékolóként napernyőket hasz-
nálnak – jórészt csekély eredménnyel. A megoldást itt a megfelelő árnyékolás-
technika kiépítése jelenthetné!

A beltéri környezet minősége

A beltéri környezet minőségénél fontosnak tekintettük az intézmény könyvtár-
használói érdekeket szolgáló felosztását, azaz a könyvtáron belül az egyéni ta-
nulásra alkalmas helyek, valamint a közösségi terek együttes meglétét. Emel-
lett figyeltünk arra is, hogy úgy alakították-e ki a könyvtár belső tereit, hogy 
a munkavégzéshez és a könyvtárhasználathoz minél több természetes fény áll-
jon rendelkezésre, illetve, hogy az intézmény rendelkezik-e konyhával. Ugyan-
akkor rákérdeztünk ennél a területnél még a munkahelyi légkör és levegőmi-
nőség paramétereire, valamint ezzel összefüggésben a zöld növényekre.
 A beérkezett válaszok adatai alapján (5. ábra) az épület külső megjelenésé-
hez és környezetéhez viszonyítva arányaiban itt gyengébb eredmények szület-
tek: például egyik könyvtár sem ért el maximális pontszámot, s kettő is 50% 
alatti eredményt mutat (PPK IZU, TÁTK). Emellett érdekesség az IK és a PPK 
IZU esetében, hogy a fentebb említett két területet (az épület külső megjele-
nése és környezete – beltéri környezet minősége) összehasonlítva éles kont-
raszt tapasztalható (100% – 57%; 83% – 46%), míg a többi intézmény esetében 
a két terület közel hasonló arányokat mutat (3., 5. ábra). Az IK-nál részben 
a – korábban már említett – folyosóra néző ablakok jelentenek problémát. 
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5. ábra: A könyvtári hálózat épületeiben a beltéri környezet jellemzői
a beérkezett válaszok pontszámai alapján

 

6. ábra: Az 5. ábra adatai lebontva kérdésterületekre
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)
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Épületmegosztás és -felosztás. Egyéni tanulásra alkalmas hely – közösségi tér

Az átalakuló felhasználói igények és a könyvtárakkal szemben támasztott el-
várások az intézmény térelosztását is átalakításra késztetik. Ma már a könyvtár 
sokszor közösségi helyszín is egyben, s nemcsak a tanulás céljait szolgálja. 
Korábban ezt a könyvtárak szociális funkciójával hozták összefüggésbe, nap-
jainkban pedig leginkább mint az otthon és az iskola/munkahely utáni har-
madik hely nyer megfogalmazást.15 Manapság hallgatói és oktatói igényként 
jelentkezik, hogy a könyvtár mint közösségkovácsoló erő a csoportos igények 
szolgálatába is álljon. Az EKSZ minden könyvtára érzékeli ezt a változást, de 
az évtizedekkel korábban kialakított térelrendezésen nehezen tudnak – s szinte 
alig lehet – változtatni. Ugyanakkor, miként az auditálás során kiderült, min-
den könyvtár meggyőződése, hogy ha átalakításra vagy felújításra kerül sor, 
ezt az igényt mindenképpen figyelembe kell venni! Ma már az egyetemi élet 
szerves részét alkotják a szakmai konferenciák és műhelyviták, a workshopok, 
a könyvbemutatók és filmvetítések, amelyek közösségi teret igényelnek, emel-
lett pedig a közösségi tanulás iránt szintén növekvő igény tapasztalható.
 A meglévő térbeli adottságaikkal a könyvtárak különböző módon felelnek 
meg ezen igényeknek, ami a kérdésre adott pontszámbeli különbségekben is 
megmutatkozik (6. ábra). Összességében véve a közösségi tereket a hely, illetve 
a könyvtár adottságai, a felhasználók részéről jelentkező igények, valamint 
a könyvtárosok elképzelései alakítják. Ahol lehet, a meglévő helyiségek átala-
kításával vagy a helyiségek funkciójának bővítésével/kiterjesztésével válnak 
a könyvtári szerepkörök mellett rendezvények helyszínévé és közösségková-
csoló erővé. Az EKSZ könyvtári hálózatán belül ennek többféle módja tapasz-
talható:

A legtöbb esetben a könyvtár olvasóterme alakul át egy-egy alkalom-
mal rendezvény helyszínévé, ami az asztalok és székek mozgatásával 
jár együtt (EK, BTK KO) (7. kép).
A közösségi teret a könyvtáron belül térbelileg elkülönített, de fizikai-
lag nem elválasztott hely szolgálja, ami legtöbbször az olvasóteremhez 
kapcsolódik (BGGYK, TTK) (8., 9. kép).
A közösségi tanulást és a rendezvények megtartását fizikailag is elkü-
löníthető helyiségek szolgálják (TÓK) (11. kép).
A közösségi tanulást, illetve a rendezvények megtartását fizikai-
lag elkülönülő helyiségek szolgálják, amelyek részben a helyiség(ek) 

15 Szóllás (2010).

a)

b)

c)

d)
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korábbi funkcióinak megszűnésével jött(ek) létre (ÁJK, BGGYK) 
(12., 13., 41.kép). Más esetben a helyiség már a tervezés során ma-
gában hordta ennek a szerepkörnek a lehetőségét (EK tanácsterem, 
14. kép), vagy a helyiség egy korábbi rendeltetéséből adódik (TÓK 
épületfolyosó, 15. kép).
A könyvtár mint közösségi tér (IK) (16., 17., 18. kép).
A könyvtár nem könyvtári célokat szolgáló részlegei (konyha,16 udvar, 
aula) válnak alkalmanként közösségi térré (ÁJK, EK) (21. kép).
A könyvtár környezetében elhelyezkedő épületrészek (folyosó, udvar) 
funkcionálnak közösségi térként (BGGYK, IK, TTK) (3. kép)

7. kép: Az EK konferenciateremmé átalakult olvasóterme
a könyvtár szakmai rendezvénye alkalmából  (2016.augusztus 31.)17

16 Vö. Konyha
17 Forrás: ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet (ELTE LIS) honlapja,
URL: http://elte-lis.blogspot.com/2016/09/hagyomanyok-es-kihivasok-v.html, 2019. 02. 25.

e)
f)

g)
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8. kép: A BGGYK közösségi térként is szolgáló folyóiratolvasója
a könyvtár olvasótermének részeként

9. kép: A TTK közösségi tere a könyvtár olvasótermének részeként
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10 kép: A TÓK fizikailag is leválasztható közösségi tere a könyvtár olvasótermének részeként

11. kép: Az ÁJK könyvtár közösségi térként is funkcionáló folyóirat- és hírlapolvasója (pipatórium)
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12. kép: AZ ÁJK könyvtár tanulószobája/tankönyvszobája,
újrahasznált ülőbútorokkal és párnákkal

13. kép: Az EK kiállítási térré átalakuló tanácsterme 2016 októberében –
az ’56-os forradalom  60. évfordulója alkalmából18

18 Forrás: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Egyetemi Könyvtár.
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14. kép: A TÓK közösségi térként is funkcionáló folyosója

 Az IK újítása közé tartozik, hogy az intézmény könyvtárát annak kiala-
kítása során (2016 körül) úgy rendezték be, hogy az egyben közösségi tér-
ként is funkcionáljon. Ez egyrészt a könyvtár elnevezésében is tükröződik 
(ELTE Informatikai Kar Könyvtár és Közösségi tér) (16. kép), másrészt pedig 
a küldetésnyilatkozatban is megfogalmazásra került, hiszen közösségi térként 
lehetőséget kívánnak nyújtani a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az önképzés-
hez és a kreatív tevékenységekhez.19 Az átalakításnak köszönhetően a könyv-
táron belül kétfajta közösségi tér jött létre: egy nagyobb, ahol a tanulás és a sza-
bad idő eltöltésének aktív és játékos funkciói kapcsolódnak egybe, illetve egy 
ettől egy fallal leválasztott kisebb területű számítógépterem, mely az egyéni 
tanulás mellett a csoportos foglalkozásokra úgyszintén alkalmas. A nagyobb 
közösségi tér a kölcsönzőt és a tájékoztatót, valamint az olvasói asztalokkal 
ellátott szabadpolcos olvasótermi részleget is magába foglalja. 

19 ELTE Informatikai Kar Könyvtár és Közösségi tér küldetésnyilatkozata. [Elektronikus dokumen-
tum] = Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar honlapja,
URL: https://www.inf.elte.hu/konyvtar, 2019. 03. 04.
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 A közösségi térben a szabad idő eltöltését társasjátékok, televízió, a tér kö-
zepén elhelyezett pingpongasztal, illetve elliptikus tréner szolgálja, amelyek 
részben adományok, részben vétel útján kerültek a könyvtárba. A diákok alter-
natív kényelmi és tanulási igényeit szolgálják az ökológiai szemléletű részlegé-
ben/zónájában elhelyezett babzsákok (18. kép)

15. kép: Az IK közösségi térként is funkcionáló könyvtárának névtáblája

16. kép: Az IK közösségi terének etikai kódexe
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17. kép: Az IK közösségi térként is funkcionáló könyvtára a zöld zónával

 Ez utóbbi zöld zóna (tér a térben), ami – a létrehozók elgondolása alapján 
– természetközeli színt visz a könyvtárba, külön érdekesség a közösségi téren 
belül, a létrehozását pedig amerikai könyvtári projekt is ösztönözte. Az ameri-
kai egyesült államokbeli Cornell Egyetem két könyvtárában (Albert R. Mann 
Library, illetve John M. Olin Library) a 2010-es évek elején találták ki azt 
az ötletet, hogy – részben a környezettudatosság erősítése, részben a stressz 
oldás érdekében – a könyvtár egy részlegében gyepszőnyeget fektetnek le, ahol 
az olvasók természetes körülmények között érezhetik magukat.20 Az IK eseté-
ben ez egy mesterséges zöld felületet jelent, a hozzá tartozó falfelületre pedig
a hatás növelése érdekében lombos fát festettek. 
 Elrendezésében hasonló, de inkább a komfortérzetet biztosító megoldásaz 
EK olvasótermében is található, ahol a terem egyik – részben elkülönülő, ön-
álló – sarkában babzsákok szolgálják az alternatív megoldásokat kedvelő olva-
sók kényelmét (18. kép).

20 Cornell Soothes Stressed Out Students by Installing Grassy Lawn in the Olin Library. [Elektroni-
kus dokumentum], URL:
https://inhabitat.com/cornell-soothes-stressed-out-students-by-installing-grassy-lawn-in-the-olin-library/, 
2018. 11. 21.; De-stresson Mann Library’s lobby lawn. [Elektronikus dokumentum],
URL: http://blogs.cornell.edu/hort/2011/10/20/de-stress-on-mann-librarys-lobby-lawn/, 2018. 11. 21.
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18. kép: Alternatív ülőalkalmatosságok az EK olvasótermében

Ergonómia és komfortérzet

Levegő és növényzet

A beltéri levegő minősége a könyvtárak többségének olvasótermében és iro-
dáiban kielégítő, és sok helyen mérik is azt (20. kép), de vannak olyan intéz-
mények, ahol jobb is lehetne. Erre utal, hogy hat könyvtár válasza 50 vagy 
annál kisebb százalékú elégedettséget mutat (6. ábra), leginkább a következő 
problémák miatt. Több intézményben kifogásolták a kevésbé ideális alacsony 
hőmérsékletet (TÁTK), ami azonban az épület külső homlokzati burkolásából 
is adódhat (BGGYK). Az auditálás során szembesültünk azzal, hogy hasonló 
problémával küszködnek az EK tetőtéri irodáiban dolgozók is, ahol a tető szi-
getelésének hiányában nyáron meleg, télen pedig hideg van. Máshol az utcáról 
bejövő szmogos levegő (PPK IZU) okozza a legtöbb gondot, vagy a légkondi-
cionáló hiánya az olvasóteremben (ÁJK).
 Külön kategóriát képeznek a raktárak, ahol a megfelelő levegőminőség 
az állomány megőrzését és fenntartását is szolgálja. Többnyire az alagsorban 
és pinceszinten elhelyezett raktárak esetében tapasztalható probléma, ahol 
a kicsi és sokszor ki sem nyitható nyílászárók miatt a levegő páratartalma ma-
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gas, ami kedvez a penészgombák elszaporodásának. Ezekben a helyiségekben 
a falak sokszor salétromosak – amit a helytelen szigetelés is okozhat – és mál-
lik róluk a vakolat, a könyvtári dokumentumok penészednek, s a megelőzésre 
használt páraelszívó sem váltja be a hozzá fűzött reményeket (ÁJK). Az önálló 
könyvtári épülettel rendelkező EK raktárai általában világosak és szárazak, 
a védett kiadványok raktáraiban mérik a hőmérsékletet, de vannak kevésbé 
szellőztethető helyiségek is. Az alagsori kötészeten pedig a rendszeres szellőz-
tetés ellenére érződik a dohos szag.
 Az EK-ban – részben az előbbiekhez is hasonlóan – még a következő problé-
mákról számoltak be: az irodákban, olvasói terekben, raktárakban, az udvaron 
a belvárosi szennyezett levegő érezhető, amit tovább ront a szomszédos étterem 
konyhájából származó használt levegő és ételszag; penészes falak; vegyszerek 
használata; a (fertőtlenítő) takarítás irodanyitást követően történik; a könyvtári 
konyhák szagelvezetése nem megoldott; régi, igen poros kiadványokkal tör-
ténő munkavégzés.
 A természetes szellőztetés a legtöbb helyen biztosított, de nem mindenütt 
kielégítő. A BGGYK esetében ez a raktáron keresztül történik, máshol viszont 
a – már említett – szmogos levegő okoz gondot. Az alagsorban elhelyezkedő 
raktár (ÁJK) vagy könyvtár (TÁTK) esetében a szellőztetés egyáltalán nem 
megoldott.
 A legtöbb könyvtárban találhatóak szobanövények, amelyek részben a kom-
fortérzetet biztosítják, részben a mérgezőanyagok megkötésével a megfelelő 
minőségű beltéri levegő fenntartásában vesznek részt. Szinte kivétel nélkül 
otthonról behozott vagy máshonnan befogadott növényekről van szó, melyek 
az irodákban és olvasótermekben nyertek elhelyezést. A szobanövényeket 
a könyvtárosok gondozzák. Az EK irodái ebből a szempontból változatos 
képet mutatnak – valószínűleg az igények függvényében –, mert van olyan 
munkaszoba, ahol sok növény található, míg másutt alig akad egy-egy. Kü-
lön érdekesség egyes könyvtárakban, hogy a szobanövényeken kívül fűszer- és 
haszonnövényeket is ültetnek. Az ÁJK-án ez még csak terv, az EK teraszán 
viszont termést hozó paradicsomtővel is találkozhattunk (20. kép).
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19. kép: Az EK olvasótermi levegőjének adatait mutató egykori műszer 

20. kép: Cserépben nevelt paradicsom az EK teraszán
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A komfortérzetet biztosító zöld növények különféle változatokban fordulnak 
elő a könyvtárakban:

 a ahol a fény- és helyviszonyok megengedik, élő növények kerülnek 
 elhelyezésre (ÁJK, BGGYK, EK, BTK KO, PPK KAZY, TÓK, 
 TTK) (23. kép);
 a ahol a fényviszonyok kevésbé adottak, – külön kísérletezés ered- 

 ményeképpen – az ottani félárnyékos helyet kedvelő növények van 
 nak (TÁTK);
 a művirágokként (TÁTK);
 a a komfortérzetet és otthonos légkört növények helyett más módo- 

 kon teremtik meg: pl. ásványgyűjtemény kihelyezése (PPK KAZY, 
 TTK) (24.,25. kép);
 a komfortérzet növelése a falra ragasztott természeti fotók által (BTK 

 KO, PPK KAZY) (26. kép).

21. kép: Újragondolt, ma már nem használt katalógusszekrény a TÓK könyvtári folyosóján

a)

b)

c)
d)

e)
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22. kép: Ásványgyűjtemény a PPK KAZY kölcsönzőjében

23. kép: A PPK KAZY kölcsönzőjét otthonosabbá tevő sünök
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24. kép: A BTK KO irodájának zöld részlege: virágok és természeti fotók a falon

Bútorzat

A könyvtári bútorok vegyes összetételűek, régiek és maiak egyaránt megtalál-
hatóak, nemcsak a hálózat egészében, hanem többnyire egy-egy könyvtáron 
belül is. A meglévő bútorzattal való gazdálkodás mellett leginkább a harmó-
niára való törekvés és a funkcionalitás, valamint a felhasználói igényekhez 
való alkalmazkodás jellemzi a könyvtárakat. Ez utóbbi olyan megoldásokban 
érhető tetten, mint az olvasóteremben vagy a közösségi terekben történő bab-
zsákok elhelyezése (EK, IK) (18., 19. kép), illetve az olvasóterem nyugalmát és 
csendjét szolgáló műanyag laminált padló kicserélése padlószőnyegre (ÁJK). 
A bútorzat az egyik olyan terület, ahol az újrahasználat és újrahasznosítás 
az intézményen belül látványosan képes megmutatkozni! A hálózat több könyv-
tárában találhatóak olyan bútorok, amelyekre máshol már nem volt szükség, 
viszont a könyvtárban hasznosítani tudták azokat. Többnyire székek, asztalok, 
párnák, árnyékolók, a szabad idő eltöltését szolgáló eszközök (társasjátékok) 
tartoznak ezek közé, amelyek a könyvtárak egy-egy részlegének, leginkább 
közösségi terének kialakítását tették lehetővé (IK, ÁJK) (13. kép).
 Az újrahasznosítás elve abban is megnyilvánul, hogy a könyvtár a már nem 
használt, leselejtezett bútorait felajánlja más szervezeteknek és intézmények-
nek (TTK). 
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 Az újrahasznosítás sokszor a könyvtárak ötletgazdagságát és kreativitását is 
mutatja. Ezek közé tartoznak azok a megoldások, amikor a már nem használt 
katalógusszekrényt virágállványként használják újra (TÓK) (23. kép), vagy 
a leselejtezett könyvekből asztal készül (EK) (27. kép). A komfortérzet növelé-
sét, egy-egy iroda vagy könyvtári részleg otthonosabbá tételét újrahasznosított 
papírból (szűrőpapír, kiflis zacskók) készült papírdíszek is szolgálhatják (TÓK; 
EK) (15., 28. kép). 

25. kép: Könyvekből készült asztal az EK egyik helyiségében

26. kép: Újrahasznosított papírból (kiflis zacskó) készült csillagdísz
az EK irodájában
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Konyha

A könyvtárak többségében található a könyvtárosok számára fenntartott, ét-
kezési célokra alkalmas konyha, de mint ahogy a kérdésre érkezett válaszok is 
mutatják (6. ábra), a különböző méretek, valamint kialakítási lehetőségek kö-
vetkeztében nem mindig képesek betölteni rendeltetési funkciójukat. Ugyan-
akkor jórészt mindegyikük rendelkezik az ételek melegítésére és tárolására 
szolgáló eszközökkel: hűtőgép, mikrohullámú sütő. Az EKSZ könyvtári háló-
zaton belül konyhák kialakítása terén többféle megoldással is találkozhatunk:

 a önálló helyiség a könyvtáron belül (ÁJK, EK, TTK),
 a önálló helyiség a könyvtárnak helyet adó épületen belül (BTK KO),
 a fizikailag elkülönülő/elkerített rész a könyvtáron belül (TÁTK),
 a a könyvtár egyik helyiségének (általában raktár, munkaszoba) 

 funkcionálisan elkülönülő része, ami fizikailag kevésbé van elhatá- 
 rolva magától a helyiségtől (PPK IZU, TÓK).

 A kényszermegoldások következtében több probléma is adódik. Ott, ahol 
a konyha a könyvtár más, felhasználók által használt részlegével (pl. olvasó-
terem) egy légteret alkot, s csupán a bútorzat szolgál a fizikai elkülönülésre, 
gyakran okoz problémát az ételszag átszivárgása (TÁTK). A TÁTK esetében 
a problémát növeli, hogy mivel a könyvtár az alagsori helyiségben került kiala-
kításra, gondot jelent a szellőztetés, ugyanis a könyvtárnak nincsenek ablakai. 
 Hasonló tapasztalható ott is az ételszaggal kapcsolatban – a könyvtárosokat 
érintően –, ahol a konyha vagy az akként funkcionáló részleg a raktárban, iro-
dában/munkaszobában lett kialakítva. 
 Ugyanakkor a megfelelő nagyságú helyiség hiánya sokszor étkezésre alkal 
matlanná is teszi a konyhának nevezett részleget. A PPK KAZY esetében 
a „konyhát” a volt zuhanyzó előtti térből alakították ki, s ugyan van benne 
mikrohullámú sütő és hűtőszekrény, de étkezésre nem alkalmas.
 Egy-egy konyha az étkezés mellett, illetve azzal összekötve közösségi tér-
ként is szolgál(hat), ahol a könyvtárosok egy rövid idő erejéig megbeszélhetik 
a könyvtárral kapcsolatos mindennapi teendőiket, szakmai kérdéseket vagy 
a magánéleti eseményeket. A konyha leginkább ott tudja betölteni ezt a belső 
közösségépítő szerepét, ahol a könyvtár munkatársai jórészt elkülönülten, ön-
álló irodákban és szobákban, esetleg szinteken dolgoznak, s az étkezési időt 
leszámítva – ami nem feltétlenül kötődik az ebédhez – alig találkoznak egy-
mással (EK, ÁJK).

 

a)
b)
c)
d)
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Működés és szolgáltatás

Leginkább a működés és a szolgáltatás az a terület, ahol a könyvtárosok fele-
lősséggel tartoznak intézményük környezeti fenntarthatósági mutatóinak javu-
lásáért. Itt nyilvánul meg környezettudatos gondolkodásuk minden szegmense, 
és itt képesek a környezetük megóvása iránti elkötelezettségüket a hétközna-
pok valóságában, a mindennapi gyakorlatok terén is alkalmazni, valamint 
a szükséges javításokat és beavatkozásokat elvégezni. Napi zöld kultúrának 
(daily green culture) is nevezik azoknak az intézkedéseknek az összességét, 
amelyeket a könyvtárak mindennap megtesznek azért, hogy a fenntarthatóság 
jegyében működhessenek, és bolygónk egészségének megőrzését szolgálják.21  
Legfőbb céljuk az intézmény ökológiai lábnyomának csökkentése, mely in-
kább számos apró lépés sorozatával érhető el, mintsem egyetlenegy, jelentős-
nek mondható terület kitüntetése által.
 A kérdőívnek ebben a részében három olyan nagy szektort érintettünk, 
amelyek jelentős fajsúllyal vesznek részt az intézmények környezeti terhelé-
sének csökkentésében és a forrásmegőrzésben: energiagazdálkodás, hulladék-
gazdálkodás és -menedzsment, vízgazdálkodás. Emellett rákérdeztünk még 
a zöld információs technológia jellemzőire, illetve a közlekedés és szállítás 
egyes elemeire.
 A kérdéskörön belül elérhető maximális 260 pontszámot – a beérkezett 
válaszok alapján – az IK közelítette meg leginkább (194 pont). Ugyanakkor 
örvendetes, hogy két könyvtár kivételével (BTK KO, TÁTK) mindegyik meg-
haladta a 150 pontot, azaz több mint 57%-os eredményt értek el (7. ábra).

21 Aldrich–Benton–Schaper–Scherer (2013: 21–22).
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7. ábra: A hálózat könyvtáraiban a működés és szolgáltatás jellemzői 
a beérkezett válaszok pontszámai alapjá

8. ábra: A 7. ábra adatai lebontva kérdésterületekre
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)
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Energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodás területén vizsgáltuk meg egyrészt a világítás és a fű-
tés-hűtés kérdését, másrészt pedig a természetes fény előnyeinek kihaszná-
lását, az elektromos berendezések hétvégére történő kikapcsolását, a felesle-
ges e-mailek elküldésének, valamint a lift használatának gyakorlatát, illetve 
a szellőztetés módját, az árnyékolók használatát. Emellett rákérdeztünk más, 
a takarékosságot szolgáló eszközökre és eljárásokra is: helyi világítás, energia-
takarékos izzók, mozgás- és fényérzékelő lámpák, szabályozható radiátorok, 
a helyiség céljának és rendeltetésének megfelelő hőmérséklet beállítása, számí-
tógépek energiatakarékos működtetése.
 Az eredmények alapján megállapítható, hogy a hálózat könyvtárai, illetve 
a bennük dolgozó könyvtárosok jobbára igyekeznek megfelelni az energiata-
karékossági elveknek és gyakorlatoknak.
 A hálózat egésze 53%-on teljesített (20. ábra), ami nem mondható rossznak, 
de talán kiemelkedőnek sem nevezhető. Az arány egyrészt a könyvtárosok 
elkötelezettségét, másrészt az intézmények felszereltségét tükrözi. Ha tovább 
bontjuk az eredményeket az egyes könyvtárakra (8. ábra), akkor látható, hogy 
a felmérésben szereplő tíz intézmény közül öt több mint 50%-ot ért el ezen 
a területen, míg kettő 50%-ot, három pedig ez alatt teljesített.22

 A TÁTK esetében megmutatkozó legalacsonyabb 25%-os eredmény 
a könyvtár – már említett – alagsori elhelyezkedéséből adódik, ami a hálózat 
egészének mutatóit is jelentős mértékben rontja. A hálózatot jellemző 53%-ban 
a TÁTK máig megoldatlan problémája is visszaköszön! Ugyanis a könyvtár 
olvasótermében ablakok híján a természetes fény kihasználására nincs lehe-
tőség, az irodai ablakokon viszont nincsenek árnyékolók, ami a nyári meleg 
természetes módon való csökkentését szolgálná. De alighanem ez utóbbira ta-
lán itt nincs is szükség! A könyvtárban egész évben mesterséges fény van, 
ugyanakkor nincs helyi világítás, és a lámpatestek is csak részben energiata-
karékosak. A kirívó negatív eredmény mögött egyúttal a fűtés-hűtés kérdése 
is meghúzódik. Mivel csak az irodákban vannak szabályozható radiátorok, így 
a könyvtár helyiségeinek többségében nem alakítható ki a funkciónak meg-
felelő ideális hőmérséklet. A többi könyvtárnál jóval alacsonyabb eredmény-
nek (világítás/helyi világítás: 6 pont, fűtés-hűtés: 6 pont) többnyire ez az oka 
(9. ábra). Emellett külön probléma, hogy az irodákban a szabályozható radiá-
torok nem adnak elég meleget! Mindezek egyúttal azt is eredményezik, hogy 

22 ÁJK: 65 pont, 58%; BGGYK: 63 pont, 56%; BTK KO: 56 pont, 50%; PPK IZU: 55 pont, 49%; PPK 
KAZY: 56 pont, 50%; TÁTK: 28 pont, 25%; TÓK: 50 pont, 45%; TTK: 76 pont, 68%; EK: 68 pont, 
61%.
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nehéz a takarékosságot szolgáló intézkedéseket egymástól elválasztani és kü-
lön kezelni, és sokszor egymást generáló folyamatokról van szó. A TÁTK-ot 
jellemző éles kontraszt nemcsak a könyvtári hálózat egészéhez és az egyes 
könyvtárakhoz mérten kiugró, hanem a TTK-hoz és IK-hoz mérten még in-
kább szembetűnő. Jórészt azért, mert ugyanabban az épületben elhelyezkedő 
intézményekről van szó, sőt olyan épületről, ami a közelmúltban épült. A TTK 
és IK jó eredménye az energiagazdálkodást illetően viszont ennek is köszön-
hető (76 pont, 8., 9. ábra), s az eredmény az épületeket jellemző adatokban is 
megmutatkozik (2. ábra). Az épületre vonatkozó és az energiagazdálkodási 
jellemzők összefüggése az EK esetében is megjelenik. A XIX. századi építés 
ellenére kimagasló épületjellemzők mögött (2. ábra) alighanem a nemrégiben 
lezajlott energetikai felújítás (kazán-, radiátor- és nyílászáró csere) is ott van. 
(68 pont, 8., 9. ábra). Már csak sajnálni lehet, hogy a felújítást megelőzően 
és azt követően nem készült külön, az épület egészére vonatkozó, a zöld épü-
letminősítési rendszereket támogató felmérés! Ugyanakkor az EK hálózaton 
belül jónak mondható energiahatékonysági jellemzőiben az is benne van, hogy 
a felmérésben szereplő könyvtárak közül csak itt találhatóak – az általunk is 
vizsgált – mozgásérzékelő lámpák (iroda, raktár).
 Sokszor egyéb – leginkább az épület és az intézmény felszereltségéből 
adódó – tényezők akadályozzák a környezettudatosság megnyilvánulását egy-
egy intézményben. Az IK és a TTK esetében a bukó ablakok miatt nem lehet 
– az energiatakarékossági jellemzőket érintő – kitárt ablakokkal szellőztetni, 
a BGGYK-n pedig biztonsági okokból az olvasóteremben állandóan lehúzott 
ablakok akadályozzák a természetes fény kihasználását.
 A nyári meleg természetes úton való csökkentését több könyvtárban 
(pl. ÁJK, BTK KO) az is akadályozza, hogy az intézményen belül nem minden 
helyiség rendelkezik árnyékolókkal.23 Részben ugyanez mondható el a helyi 
világítás kapcsán az ÁJK esetében, ahol ez csak az olvasóteremben biztosított. 
 Ugyanakkor az energiatakarékosság nem minden esetben valósítható 
meg teljes mértékben, s nem is mindig a munkatársak tudatosságán múlik. 
Ez ott tapasztalható leginkább, ahol a válaszokban a tudatosság is tetten érhető. 
Az energiagazdálkodás terén például rákérdeztünk arra, hogy az adott könyv-
tárban törekszenek-e az ott található informatikai eszközök energiatakarékos 
üzemeltetésére? Kikapcsolják-e a monitort, számítógépet, fénymásolót, ha 
hosszabb ideig (pl. egy óra) nem használják, vagy inkább a képernyőkímélőt és 
az alvó állapotot választják? Az ÁJK, BGGYK és IK esetében arra a kérdésre, 
hogy mindenki így tesz-e, 4 pontos, egy kivétellel az összes többi könyvtár 

23 Vö. Ablakok és árnyékolók
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esetében pedig 3 pontos válaszok születtek, azaz mindenki, illetve a legtöb-
ben így cselekszenek. Viszont mégis a legkevésbé energiatakarékos megoldást, 
a képernyőkímélőt használják, aminek megvan a működésbeli magyarázata is, 
hiszen nyitvatartási időben egy állandó forgalom mellett érdemesebb ezt al-
kalmazni, mintsem állandóan ki- és bekapcsolni a számítógépet. Sajnos ebben 
az esetben az irodákra és az olvasóteremre nem kérdeztünk rá külön-külön!
 A könyvtárak energiatakarékossági jellemzőinek javulását tovább növelné, 
ha a könyvtárakban található összes világítótestet energiatakarékosra cserélnék 
le. Jelenleg ez csak részben érvényesül! A legtöbb könyvtárban a hagyományos 
és energiatakarékos égők egyaránt megtalálhatóak, viszont LED-es égőkkel 
egyes intézmények még egyáltalán nem rendelkeznek (ÁJK, PPK IZU, PPK 
KAZY). A BTK KO-n a mennyezeti világítást neoncsöves égők biztosítják, 
a polcok között viszont már a LED-es égők is megtalálhatóak. Ez utóbbiak 
azonban nem mindenhol világítanak megfelelően, mert nagyobb teljesítményű 
izzókra volna szükség. Jellemző eset, hogy a TÓK-on pár éve ugyan felújítot-
ták a világítást, de a hagyományos világítótestek nem kerültek lecserélésre.
 A TÁTK – már említett – energetikai mutatóját tovább rontja, hogy az ál-
landó mesterséges megvilágítást hagyományos neoncsöves égők biztosítják, 
s ezek nem kapcsolhatóak fel külön-külön. Ezzel szemben a TTK környezeti 
terhelését nagymértékben csökkenti, hogy az olvasóteremben 80%-ban LED 
égők találhatóak, az egymástól többnyire fizikailag is elkülönülő szabadpolcos 
terekben pedig külön-külön kapcsolhatóak a lámpák. Ez utóbbi az IK és PPK 
IZU, PPK KAZY esetében is fennáll, de a könyvtárak többségéről szintúgy 
elmondható, hogy az egyes részlegek világítása külön kapcsolókkal történik, 
azaz nem mindenütt ég egész nap folyamatosan a villany! A TTK esetében 
külön kiemelendő, hogy ottjártunkkor csak az a részleg volt megvilágítva, ahol 
felhasználó tartózkodott. 
 Az EK épületében a mennyezeti világítást neoncsövek biztosítják: vegyesen 
vannak újabb (energiatakarékosabb) és régebbi világítótestek. Az olvasói terek 
viszonylag világosak (sok ablak), viszont a mennyezeti világítás általában fel 
volt kapcsolva. A raktárakban azonban van időzített villanykapcsoló! Az alag-
sori kötészeten munkavégzéskor mindig szükség van a mesterséges megvilá-
gításra is, ugyanis az ablakokon nem jön be elegendő természetes fény.
 Az energiagazdálkodás területén vizsgáltuk a fűtés-hűtés kérdését. A be-
érkezett válaszok, valamint az auditálás során szerzett tapasztalataink alapján 
megállapítható, hogy a legtöbb könyvtárban a helyiségek többségében (iroda, 
olvasóterem, kölcsönző) a radiátorok egyénileg szabályozhatóak, s többnyire 
ügyelnek is arra, hogy a könyvtár különböző helyiségeiben a rendeltetésnek 
megfelelő hőmérséklet legyen kialakítva, a szellőztetést pedig a legtöbb helyen 
(kivéve IK, TTK) rövid ideig és kitárt ablakokkal végzik. 
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 Mivel a fűtés-hűtés területén a légkondicionáló használatára is kíváncsiak 
voltunk, a hiányuk – ami nem feltétlenül értelmezhető negatívumként – több 
könyvtár pontszámát is csökkentette (ÁJK, BTK KO, PPK IZU, PPK KAZY, 
TÓK). Viszont ahol van, ott jórészt érvényesülnek a fenntarthatósági elvek, 
hiszen a sokszor szélsőséges nyári hőséget sem csökkentik 25 °C alá. Kivételt 
képez ez alól az IK, ahol ezt a könyvtárosok nem tudják szabályozni, illetve 
a BGGYK, ahol nyáron is 22 °C alá csökkentik a hőmérsékletet. 
 Ennél a kérdéskörnél jegyezték meg, de alighanem minden működésbeli 
területre igaz, hogy sokszor munkatársi kompromisszum is szükséges mindeh-
hez. Döntő többségében ugyanis nem önálló irodákban dolgozó munkatársak-
ról van szó, akik saját igényeik vagy környezeti elköteleződésük függvényében 
szabályozzák a könyvtári működés egyes területeit.
 A levegő hőmérsékletének mérésére ugyan a beltéri környezet minőségénél 
kérdeztünk rá, az eredménye azonban leginkább itt mutatkozik meg. Mivel 
az EK-ban és TTK-án rendszeresen mérik a levegő hőmérsékletét, jórészt – 
a beérkezett válaszok alapján – mindenütt a helyiség rendeltetésének megfelelő 
hőmérséklet kerül kialakításra, ami a fűtés-hűtés eredményekben is visszakö-
szön (36 és 40 pont, 9. ábra). Némileg azonban rácáfol erre a BTK KO és IK vá-
lasza, hiszen bár nem mérik a levegő hőmérsékletét, mégis az egyes helyiségek 
a funkciónak megfelelő értékekkel rendelkeznek. A fűtés-hűtés témában elért 
pontszámaik viszont alacsonyabbak, mint az EK-é vagy a TTK-é.

9. ábra: A hálózat könyvtáraiban az energiagazdálkodás a működés és
szolgáltatás jellemzőin belül a beérkezett válaszok pontszámai alapján

(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)



224

DUBNICZKY ZSOLT, KUTASI ZSUZSANNA

Hulladékgazdálkodás

A könyvtárakat érintő egyik legfontosabb hulladékgazdálkodási kérdés a pa-
pírhasználat, illetve a papírhulladék kérdése. Az e téren mutatkozó jó példák 
egyrészt a környezetszennyezés csökkentését, másrészt pedig a szemléletfor-
málást szolgálják. A hulladékgazdálkodás esetében három olyan terület van, 
amely a különböző fokú zöld megoldásokon keresztül a mindennapok során 
keletkező hulladékok kezelését és csökkentését szolgálja. Ez a három mód 
az angol terminológiából jól ismert, 3R-nek is nevezett reduce, reuse és recy-
cle, ami a könyvtárakban is alkalmazott módszernek számít.24

 Közülük a legkevésbé zöld megoldásnak az újrahasznosítás/újrafeldolgo-
zás (recycle) számít. Ez az anyagában történő hasznosítást jelent, mely során 
a hulladékból újra termék készül. A könyvtár mindennapi működését ez két-
féle formában is érinti: egyrészt az újrahasznosított termékek felhasználásánál, 
másrészt pedig a szelektív hulladékgyűjtés és -kezelés területén. 
Az újrafelhasználás (reuse) az előbbinél már egy zöldebb megoldásnak számít, 
amivel kiterjeszthető bármely termék életciklusa. Akkor beszélhetünk erről, 
amikor egy adott terméket jelentősebb fizikai beavatkozás és átalakítás nélkül 
újra ugyanarra a tevékenységre, célra vagy feladatra használunk, mint amire 
eredetileg is gyártották. Könyvtárak esetében ez leginkább a papírfelhaszná-
láshoz, illetve az adományok területéhez kapcsolódik.
 A legzöldebb változat a csökkentés (reduce), hiszen valamit nem használni 
vagy csökkenteni a legkörnyezetbarátabb megoldások közé tartozik. A dig-
italizálás a papírhasználatot, a helyi termékek vagy a nagyobb egységekben 
történő vásárlás a felesleges szállítással járó környezeti terhelést, míg a tudatos 
vásárlás a felesleges termékek megvételét, s ezzel együtt a későbbi hulladék-
keletkezést csökkenti. Ugyanakkor a papírfelhasználás csökkentését többek 
között a tudatosság, az e-mailek kinyomtatásának elkerülése, illetve a közös 
elektronikus felületek használata is nagymértékben képes segíteni.
 A kérdéskörön belül legjobb eredményt – 70 és afölötti pontszámot – négy 
könyvtár ért el a hálózatból: IK, PPK IZU, PPK KAZY, TÓK (10. ábra). 
Az előbb mondottak alapján persze az sem mindegy, hogy mely területeken 
érték el ezt az eredményt! Míg a PPK két könyvtára az újrahasznosítás/szelek-
tív gyűjtés terén jeleskedik – figyelmeztetik is erre a könyvtárhasználókat(!) –, 
addig az IK teljesítménye a legzöldebb változatnak számító csökkentés/tudatos 
vásárlás, felhasználás során látszik kimagaslónak (11. ábra).

Mcbane Mulford–Himmel (2010: 126–129); CARDOSO (2018: 64–71). 24 
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Újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés

A környezettudatosság erősítésének és az intézmények zöldülésének első je-
lei közé tartozott a szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése az EK-ban, valamint 
az egyes kari épületek folyosóin és a könyvtárakban. Ugyanazokat a gyűjtőket 
sok esetben a könyvtárosok és a felhasználók egyaránt használ(hat)ják. PET 
palack-, illetve papírgyűjtőkből egy épületen belül sokszor több is található, 
a lassan gyűlő hulladékokhoz – üveg, használt fénycső, elem – többnyire csak 
egy-egy áll rendelkezésre (29. kép). Használt fénycső-, illetve elemgyűjtővel 
viszont az EK-ban nem találkoztunk eggyel sem. 
 Kivételt képez a TÁTK (11. ábra), ahol a könyvtáron belül nem, hanem csak 
a könyvtár közelében a kari épületen belül található szelektív gyűjtő, ami jelen-
leg kevésbé ösztönzi a könyvtárat arra, hogy szelektíven gyűjtsék az intézmé-
nyükben keletkezett hulladékot. Ezen a téren a PPK IZU, PPK KAZY folytat 
kimagasló és követendő gyakorlatot, ahol amellett, hogy mindenki mindig így 
gyűjti a hulladékot, egyúttal arról is gondoskodnak, hogy idegen eredetű anyag 
ne kerüljön ezekbe a tartályokba (32 pont, 11. ábra). A papírhulladékot gyűjtő 
tartályok jobb kihasználását a PPK KAZY-n úgy érik el, hogy a régi beirat-
kozási űrlapok és a leselejtezett szakdolgozatok címoldalának szétvágásához 
iratmegsemmisítőt használnak, s a keletkezett papírhulladék csak ez után kerül 
be a szelektív gyűjtőkbe. Más könyvtárak esetében az alacsonyabb pontszá-
mot egyrészt az magyarázza, hogy a könyvtáron belül a munkatársak körében 
kevésbé nyilvánul meg a szelektív gyűjtés iránt az elköteleződés, másrészről 
pedig, hogy kevésbé tudatosan és rendszeresen történik mindez (ÁJK, BTK 
KO). Viszont akik így gyűjtik a hulladékot, azok rendszerességgel, azaz tuda-
tosan és nem ösztönösen teszik (ÁJK).25 Ugyanakkor az, hogy nem mindenütt 
gondoskodnak a szelektív gyűjtők elszállíttatásáról, nem feltétlenül a környe-
zettudatosság hiányából ered, hanem abból, hogy az a munkamegosztás terén 
a takarítók feladatai közé tartozik, vagy az ő munkájuk körébe sorolják. Rész-
ben ez is magyarázza a BTK KO alacsonyabb pontszámát a hálózat többi 
könyvtárához képest (13 pont, 11. ábra).
 Ugyanakkor nemcsak a BTK KO-n, de más kari intézményeknél is sokszor 
problémát jelent a gyűjtők kiürítése, ennek a szervezettsége és rendszeressége, 
s ezzel összefüggésben az, hogy a hulladék további sorsa az egyes intézménye-
ken belül gyakran követhetetlen. A legtöbb helyen az ürítést és az elszállíttatást 
az Együtt a Környezettudatos Szemléletért csoport végzi, vagy a kar gondos-
kodik a hulladék elszállíttatásáról (pl. BGGYK), de több intézményben maguk 
a könyvtárosok is segédkeznek ebben, illetve a takarítók ürítik a gyűjtőedé-
nyeket. Külső partner bevonására tudomásunk szerint a TTK-n került sor.26

25 Vö. A környezettudatosság és egyéb sajátosságok a hálózat könyvtáraiban
26 Vö. Partnerhálózat, lokális értékek, felhasználói ötletek
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 Többnyire az intézmény és a felhasználói létszám nagyságától – és kör-
nyezettudatosságától is (!) – függ, hogy mennyi idő alatt telnek meg a gyűj-
tők. Míg egy kisebb intézeti könyvtárban (BTK TÁVK) kb. két évet, addig 
a nagyobb kari intézményekben ez kb. fél évet vesz igénybe. Ugyanakkor az is 
befolyásoló tényező, ha az épületben a könyvtáron kívül is lehet a hulladékot 
szelektíven gyűjteni. A TÓK-on viszont inkább az a probléma, hogy az olvasók 
nem igazán használják a szelektív hulladékgyűjtőket. 
 Csak az ÁJK részéről mutatkozott igény még egy-egy papír és PET palack 
gyűjtőre, a többi könyvtár elegendőnek ítélte a meglévők mennyiségét.
 Egy könyvtár nemcsak a szelektív hulladékgyűjtés révén tudja az újrahasz-
nosítást támogatni, hanem azáltal is, hogy ilyen termékeket használ. Az újra-
hasznosított papír (újrapapír) vásárlása ma már egy alapvető takarékossági és 
környezetmegóvási programnak tűnik, viszont az olyan papírdíszek, amelyek 
újrahasznosított papírból (kiflis zacskóból) készülnek, könyvtári körökben ku-
riózumnak számítanak. Mi – ahogy már jeleztük – a TÓK-on, valamint az 
EK egyik irodájában találkoztunk ilyennel, ami egyúttal esztétikussá és ottho-
nossá is teszi a helyiséget! (15., 28. kép)

27. kép: Szelektív gyűjtő a BGGYK egyetemi épületének folyosóján
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Újrahasználat

A kérdőívben az újrahasználat terén a csomagolóanyagok és a piszkozatpapí-
rok újbóli felhasználására kérdeztünk rá, valamint arra, hogy ez utóbbi részére 
van-e külön tárolóeszköz a könyvtárakban. 
 A hálózat könyvtáraiban ma már ez egy megszokott, rutinszerű cselekedet-
nek számít, ami a környezettudatosság mellett részben a kényszer folyománya 
is. A csomagolóanyag kiválasztása azonban sok esetben a címzettől is függ, hi-
szen egy újrafelhasznált csomagolópapír néha nem is a környezettudatosságról 
hanem a szerényebb anyagi lehetőségekről árulkodik, s a partner kisebb meg-
becsülésének is tűnhet! A BTK KO és IK esetében az alacsonyabb pontszám 
a tárolóeszköz hiányából, az EK és TTK esetében pedig a csak helyenkénti 
meglétükből adódik (11. ábra), hozzátéve ehhez természetesen azt is, hogy 
nincs is mindig feltétlenül szükség erre, hiszen az EK gyakorlatából kiindulva: 
„aki rontott papírt gyártott, maga is használja fel”! 
 Az egyszer már felhasznált papír sokféleképpen hasznosítható újra: piszko-
zatpapírként, vázlatok és tervezetek készítéséhez, illetve raktári kérőlapként. 
Ez utóbbinak egy ötletes, a mindennapi „zöld praktikák” körébe tartozó meg-
oldását a PPK KAZY-n alkalmazzák, ahol a raktárból történő kikérést szolgáló 
kérőlapokat nem nyomtatják, és nem fénymásolják, hanem az egyik oldalukon 
üres lapokra (piszkozatpapír) bélyegzővel készítik, ami a következő adatokat 
tartalmazza: a kérő neve, a kérés ideje, a szerző neve, a mű címe, raktári jel(ek) 
(30. kép). Emellett a raktári kikérés e-mailben is lehetséges.

28. kép: Raktári kikérő cédula készítése bélyegző és
újrahasznált papír segítségével a PPK KAZY-n
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 Az újrahasználat egy másik formája a bútorzat területén mutatkozik meg, 
amelyben a könyvtár átadó és átvevő is lehet egyben. Használt bútorokat 
a TTK ajánlott fel egy alapítvány részére, a hálózat könyvtárainak többségében 
azonban a mások által leselejtezett vagy otthon már nem használt bútorok fel-
használásáról van szó (ÁJK, BTK KO, PPK IZU, PPK KAZY, BTK TÁVK) – 
ami egyúttal a könyvtárak infrastrukturális felszereltségéről is árulkodik néha, 
de azért korántsem rontja a könyvtár esztétikai megítélését (13. kép). 
 A kreatív ötletek közé tartoznak azok a megoldások, amelynek során a már 
nem használt, leselejtezett tárgyak, dokumentumok nyernek új funkciót. Ezek 
közé sorolható az EK-ban a könyvekből összeállított dohányzó- (vagy telefon)
asztal (27. kép), vagy a TÓK-on az a virágállvány, ami egy régi katalógusszek-
rény újragondolásával vált a könyvtár meghatározó díszévé (23. kép).
 Az újrahasználathoz lehet sorolni a szabadon elvihető könyveket is. Jórészt 
a hálózat minden könyvtárában található olyan doboz vagy tárolóeszköz, ahon-
nan a felhasználók ingyen elvihetik a könyvtár leselejtezett vagy a gyűjtőkö-
rébe nem tartozó dokumentumait, fölöspéldányait. Ennek intézményesítettnek 
mondható, és a nagyobb nyilvánosságot érintő formája az EK-ban zajlik, ahol 
évente egyszer külön nyílt napot hirdetnek erre (31. kép). Ilyen alkalmakkor 
az EK több ezer kötetet osztogat szét ingyen, bárkinek, aki érte megy. Az ilyen 
események – a zöld értékeken kívül – a könyvtár egy más típusú közösségte-
remtő szerepére világítanak rá, s valamelyest a könyvtár társadalmi szerepét 
erősítik, hiszen nagyobb figyelem esik rájuk, a nyilvánosság homlokterébe ke-
rülnek, és mint ahogy az egyik hírportál megfogalmazta: „egy csomó ember 
között számodra érdekes könyvek után turkálni még akkor is jó szórakozás 
lehet, ha a végén nem találsz semmit.”27 (32. kép)

 

27 Horváth (2018).
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29. kép: Az EK hirdetménye az ingyen elvihető könyvekről…28

 30. kép: … és a hirdetményre érkező közönség29

28 Forrás: Egyetemi Könyvtár és Levéltár Egyetemi Könyvtár honlapja,
URL: https://www.konyvtar.elte.hu/hu/cikk/visszahozni-nem-kell, 2019. 02. 25.
29 Forrás: 444.hu honlapja, URL:
https://444.hu/2018/09/24/a-regi-konyv-lett-az-uj-iphone-megrohantak-az-elte-konyvtaranak-ingyenes-konyvosztasat, 
2019. 01. 10.
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 A szabadon elvihető könyveknek egy némileg másfajta, de rendszeresebb 
formája az a fővárosszerte terjedő, nyitott könyvszekrények mintáját alapul 
vevő, nyitott könyvespolcnak is nevezhető megoldás, ahonnan nemcsak el-
vinni, de ahova hozni is lehet a könyveket. Szintén az EK-ban tapasztaltunk 
ilyet, ami a Könyvcserélő nevet viseli, s arra buzdítja az intézmény látogatóit, 
hogy „hozz egy könyvet, és vigyél helyette egy másikat! (33. kép)

31. kép: Az EK Könyvcserélője

 Az újrahasználat az életciklus meghosszabbítását, az élettartam kiterjeszté-
sét is jelenti egyben. De nemcsak azoknak a dokumentumoknak az élettarta-
mát lehet meghosszabbítani, amelyeket ingyen elvihetnek a felhasználók, ha-
nem azokét is, amelyekre a felhasználóknak a könyvtárban van szükségük, de 
a sok használat már láthatóan megviselte őket. Nem más ez, mint a – fenntart-
hatóság körébe utalható – állománymegóvás, művészi kivitelben: restaurálás. 
Ilyen önálló műhellyel a hálózaton belül az EK rendelkezik, „fapados módsze-
rek és eszközök” azonban minden könyvtárban rendelkezésre állnak, és ezek 
sokszor magát a beszerzést pótló megoldások. Mi a PPK KAZY-n találkoztunk 
ilyennel (34. kép).
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32. kép: Egy könyv élettartamának meghosszabbítása:
a restaurálás „eszközei és helyisége” a PPK KAZY kölcsönzőjében

Csökkentés/tudatos vásárlás, felhasználás

A témakörön belül olyan mindennapi gyakorlatokat vizsgáltunk, amelyek 
az irodaszerek vásárlásához, az elektronikus dokumentációhoz és iratkezelés-
hez, a papírfelhasználási és nyomtatási gyakorlatokhoz, a rendezvények cate-
ring szolgáltatásaihoz (palackozott ásványvíz és az egyszer használatos, eldob-
ható, papírból vagy műanyagból készült eszközök – tálcák, poharak, tányérok, 
evőeszközök, névjegytartók – használatának kerülése) tartoznak.
 A hálózat könyvtárai a hulladékcsökkentés területén jórészt egy kiegyensú-
lyozott, nagyobb kilengésektől mentes, átlagos teljesítményt mutatnak, bár ta-
pasztalható némi szélsőség is (22‒36 pontos értékek, 11. ábra). Ahol lehetőség 
van eszközbeszerzésre, ott a tudatosság, azaz a felesleges vásárlások elkerülése 
elsődleges szempont, ami nem feltétlenül a környezettudatosságból, hanem in-
kább az ésszerű, szükségleteknek megfelelő beszerzésből fakad. Ez abból is 
kikövetkeztethető, hogy – miként többen is megjegyezték – a beszerezhető ter-
mékek listájából nem mindig vagy inkább csak néha derül ki, hogy ökológiai 
szempontokat is figyelembe vettek-e gyártásuk során.
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 A hálózat könyvtárainak e téren jelentkező kiegyensúlyozottságát magya-
rázza, hogy a működése terén jórészt az összes könyvtár a hagyományos, 
nyomtatott megoldásokkal szemben előnyben részesíti a digitális lehetősége-
ket, ami az elektronikus adatkezelésben, az ingyen rendelkezésre álló közös 
felületek használatában (google drive), valamint a rendezvények elektronikus 
formában történő megszervezésében és hirdetésében nyilvánul meg leginkább. 
Bár a felmérés nem tükrözi, de fontos megjegyezni, hogy maga az EKSZ is 
közösen szerkeszthető felülettel és információs hálózattal rendelkezik. Persze 
a környezettudatosság mellett mindezt a kényelmi szempontok és a társadalmi 
elvárások is indokolják, nem utolsósorban pedig az a decentralizáltság, ami 
az EKSZ könyvtári hálózatát jellemzi.
Ma már – a kérdőív tanúsága szerint – a hálózat könyvtárosai körében bevett 
szokás az e-mailek kinyomtatásának elkerülése, ami egyrészt köszönhető an-
nak, hogy ez napjainkban általánosan elfogadott, s többnyire követendő gya-
korlattá nőtte ki magát, de leginkább abból az EK-ból kiinduló kezdeménye-
zésből fakad, hogy az elektronikus levelek végén gyakran olvasható – mintegy 
tudatosításként – az erre irányuló figyelemfelhívás.30 A felesleges nyomtatá-
sokra vonatkozó és a csökkentés területén is visszaköszönő pontszámbeli kü-
lönbségek (11. ábra) a könyvtárak archiválási kötelezettségéből, illetve a part-
nereknek, valamint a fenntartónak a nyomtatott formátumot előnyben részesítő 
elvárásaiból is adód(hat)nak, s nem feltétlenül a környezettudatosság hiányát 
jelentik. Továbbá a maximális pontszám elérését sok könyvtár esetében az is 
nehezítette ezen a téren, hogy a rendezvények háttértámogatása, a catering 
szolgáltatás még kevésbé környezettudatos módon történik (nem helyi forrás-
ból származó ételek, üvegkancsó helyett palackozott ásványvíz), illetve a csök-
kentés mint környezettudatos megoldás iránt csak a könyvtárosok egy része 
elkötelezett.

 

30 Vö. Figyelemfelhívás és információközvetítés, ösztönzés, programok szervezése
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10. ábra: A hálózat könyvtáraiban a hulladékgazdálkodás és -menedzsment
a működés és szolgáltatás jellemzőin belül a beérkezett válaszok pontszámai alapján

 

11. ábra: A 10. ábra adatai lebontva kérdésterületekre
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)
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Vízgazdálkodás

A vízgazdálkodás nem feltétlenül az a terület, ahol a könyvtárak jelentős ered-
ményeket könyvelhetnének el, mégis számos olyan tényező van ezen a téren, 
ahol az intézmény ökológiai lábnyomának csökkentésén kívül a környezettu-
datosság iránti elkötelezettség – sokszor látványos módon is – prezentálható és 
ösztönözhető.31

 A mindennapi rutin területén a kérdőív a könyvtárosi problémakezelési 
gyakorlatokra kérdezett rá: a csöpögő csapok elzárásától a szerelő mielőbbi 
értesítéséig. Az e téren megnyilvánuló, jórészt kivétel nélküli maximális meg-
felelés (8. ábra) féltett kincsünk, a jövő zálogát jelentő vízkészletek megőr-
zésének és fenntartásának is szól! Az eredményesség mögött valószínűleg az 
is meghúzódik, hogy ma már számos médiából hallhatunk a veszélyben lévő 
vízkészletekről.

Green IT

A zöld információs technológia (zöld informatika) az 1990-es évektől létező 
fogalom, ami egy-egy intézmény környezeti fenntarthatósági törekvéseit tá-
mogatja az elektronizáció, a számítógépes és informatikai rendszerek segít-
ségével. Számos terület kapcsolódik ehhez, a környezetbarát számítógépektől 
kezdve a papírfelhasználást csökkentő digitális tartalmakon keresztül az intéz-
mény forrásgazdálkodásának hatékonyságát maximalizáló, valamint a tiszta 
technológiák alkalmazását támogató informatikai rendszerekig bezárólag.
 A kérdőívnek ebben a részében a könyvtárak elektromos berendezéseinek 
(számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, multifunkcionális gépek) környezeti 
terhelést csökkentő jellemzőire (energiatakarékos üzemmód, digitális tartal-
mak készítése, kétoldalas nyomtatás), valamint az intézmény meglévő digitális 
tartalmaira kérdeztünk rá.
 A válaszok alapján a BGGYK, a TÁTK és a TTK ért el hasonló (10 pont) 
eredményt (8. ábra) azzal a különbséggel, hogy a TTK gépparkja támogatja 
leginkább a könyvtár fenntartható működését, hiszen az összes számítógépet 
lehet takarékos üzemmódban működtetni, a többségükkel pedig digitális tar-
talmakat készíteni és kétoldalas nyomtatást végezni, viszont – ennek ellenére 
(!) – mégsem vagy csak elenyésző mértékben rendelkeznek digitális tartalmak-
kal. Ezzel szemben a BGGYK-nál és a TÁTK-nál a géppark fenntarthatósági 
szempontból némileg elavultabb, de a digitális tartalmak megléte viszonylag 
jól kompenzálja az intézményeknek ezt a hátrányát. Fenntarthatósági szem-
pontból a legelavultabb gépparkkal a BTK KO rendelkezik (12. ábra).

31 Dubniczky (2018).
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 A papírfelhasználás csökkentését szolgálja a hálózat több könyvtárában is 
(PPK KAZY, TÓK) alkalmazott, az információs technológia újdonságait fel-
használó QR-kódos megoldás, amelynek a segítségével a könyvtárról szóló 
alapvető információk érhetők el gyorsan és egyszerűen – papíralap nélkül 
(35., 36., 37. kép).
 Ugyanez a megoldás az ÁJK esetében a tartalomszolgáltatás terén is bevett 
gyakorlatnak számít, ami a könyvtárnak járó vagy korábban járatott folyóira-
tok digitalizált számait tartalmazó adatbázisokhoz irányítja az olvasót

33. kép: QR-kód-tartó és figyelemfelhívó plakát a PPK KZY kölcsönzőjében

34. kép: A PPK KAZY könyvtáráról szóló információk papíralapon és ugyanazon információk 
QR-kód általi megjelenítése a mobiltelefonon
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35. kép: A könyvtárról szóló elektronikus információkat megjelenítő QR-kód a TÓK bejáratánál

36. kép: Az adatbázishoz vezető út QR-kódja, az ÁJK folyóirat-gyűjteményének szabadpolcán
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12. ábra:A hálózat könyvtáraiban a green IT a „működés és
szolgáltatás” jellemzőin belül, a beérkezett válaszok pontszámai alapján

(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)

Digitalizálás, digitalizált tartalmak, e-könyvek

A digitalizálás az EK, valamint a kari könyvtárak többségének (ÁJK, BGY-
GYK, PPK KAZY, TÁTK, TÓK) működési jellemzői közé tartozik, de a há-
lózat egészének szempontjából egymástól elszigetelt jelenségek. A digitális 
tartalmak nagyságrendje a könyvtári állomány egészéhez viszonyítva minden 
könyvtárban alacsony (1-25%) értéket mutat, a BTK KO, IK és TTK pedig nem 
is rendelkezik saját digitalizálású dokumentumokkal, a TTK esetében igény-
ként jelentkezik (12. ábra). Ahol végeznek digitalizálási tevékenységet, ott 
az részben a felmerülő igények alapján folyik, részben pedig tervszerű, de 
minden esetben a humánerőforrások függvényében zajlik. A kari könyvtárak 
részéről leginkább az oktatási tevékenységhez kapcsolódik, míg az EK eseté-
ben – ahol a pályázási lehetőség is nagyobb – a régi, muzeális, védett/védendő, 
illetve kutatási célokat szolgáló (pl. kézirat-) anyag élvez prioritást. A kari in-
tézmények esetében a digitalizálás leginkább a következő dokumentumfajtá-
kat érinti:

• disszertációk,
• szakdolgozatok,
• tankönyvek,
• szakkönyvek,
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• folyóiratok,
• tananyagok fogyatékkal élők számára,
• egyéb dokumentumok.

 Az ÁJK-n és a TÓK-on az igényszintű digitalizált anyagok közé tartoznak 
a könyvtárközi kérések, amelyeket külön meghajtón tárolnak. Ugyanez mond-
ható el az ÁJK-n és a PPK KAZY-n a fogyatékkal élőknek szóló tananyagokról 
is, melyekhez a célközönség általában egy erre kijelölt külön gépen (dedikált 
gép) férhet hozzá szabadon.
 A régi disszertációk digitalizálása az ÁJK-n tervszerű, eddig kb. 10% ké-
szült el, a későbbi tervek között pedig egy tananyagarchívum létrehozása is 
szerepel.
 A BGGYK archív gyűjteménye 2009 óta gyarapszik folyamatosan. Egy ré-
szét – állományvédelmi szempontok figyelembevétele alapján – az 1800 után 
kiadott egyes könyvek digitalizált változatai alkotják, más részét pedig olyan, 
jórészt hetven évnél régebbi szakkönyvek, amelyeket saját géppel digitalizál-
tak. A szerzői jogok függvényében a dokumentumok vagy az ELTE Digitális 
Intézményi Tudástárba (továbbiakban EDIT) kerülnek be vagy dedikált gépen 
a könyvtárban teszik őket hozzáférhetővé. Emellett digitalizálásra kerültek régi 
– az 1890–1940-es évek közötti időszakból – gyógypedagógiai folyóiratok is, – 
az EK segítségével a MANDA projekt keretében. Tervben van még az1980-as 
évek előtti szakdolgozatok digitalizálása, ugyanakkor jelenleg is folyik a 2011 
után CD-n leadott szakdolgozatok feltöltése az EDIT-be.
 A TÁTK-on ugyancsak kiemelten kezelik a szakdolgozatok elektronikus 
változatainak a létrehozását, ugyanis a 2001-től napjainkig terjedő összes do-
kumentum digitalizálásra került, 2013-tól pedig már csak elektronikus formá-
ban gyűjti ezeket a könyvtár. Ugyanakkor nem kerültek feltöltésre az EDIT-be, 
hanem a könyvtár saját tárhelyein – három dedikált gépen – érhetőek el. Ha-
sonló elérési lehetőséget terveznek ahhoz a 12 db tankönyvhöz is, melyek je-
lenleg fénymásolatban vannak meg.
 A TÓK-on a tankönyvek élveznek prioritást a digitalizálás terén. Az 1870 
és 1940 közötti időszakból – a kar oktatóinak ajánlása alapján – olyan doku-
mentumok lettek erre a célra kiválogatva, amelyeknél már lejárt a szerzői jog. 
A digitális dokumentumok feltöltésre kerültek az EDIT-be is. Igen népszerűek, 
a statisztikák szerint a legtöbb „klikkelés” ezekre a dokumentumokra történik. 
(Első három hely!) Egyelőre azonban itt nincs tervbe véve további digitalizálás.
Tervszerű munka ezen a téren egyedül az EK-ban zajlik, ahol jelenleg két nagy 
teljesítményű gép, illetve több lapszkenner áll rendelkezésre. Többek között 
régi kódexek, nyomtatványok, metszetek, fotók, újságok kerülnek digitalizá-
lásra, emellett rendszeres a régi doktori disszertációk szkennelése, valamint 
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az olvasói igények teljesítése is (reprográfiai szolgáltatás), amiben az olva-
sószolgálatos kollégák is részt vesznek. Az utóbbi idők nagyszabású akciója 
a könyvtár megalapításától 1995-ig beszerzett könyvállományt legteljesebben 
feltáró alapkatalógus elektronikus változatának az elkészítése volt,32 ami pá-
lyázati keretből történt.
 Digitális tartalmak létrehozására több könyvtár esetében nemcsak 
a könyvtár munkatársainak van lehetősége, hanem a felhasználók – diákok – 
is elkészíthetik maguknak. Leginkább órai jegyzetek, vázlatok, tananyagok 
azok a tartalmak, amelyeket a diákok szkennelnek. Egyes könyvtárak ese-
tében ingyen, máshol fizetés ellenében vehető igénybe ez a szolgáltatás, ami 
a felhasználói igények kielégítése mellett egyúttal a papírhasználat csökkenté-
sét is szolgálja.
 A külföldön egyre népszerűbbekké váló e-könyvek a hálózat könyvtárai 
számára sem ismeretlen dokumentumok. Már vannak az IK-n, a BTK KO-n, 
a TTK-n és az EK-ban, valamint a BGGYK-n, a közelmúltban például a Sprin-
ger kiadótól sikerült beszerezni nagyobb könyvcsomagokat. A dokumentumok 
többsége azonban nemcsak az adott könyvtár, hanem az informatikai kiter-
jesztésnek köszönhetően a hálózat többi könyvtára számára is hozzáférhetők 
és letölthetők.
 A digitalizálás terén az EKSZ-en belül problémát jelent – a pozitív példák 
mellett – az összehangoltság és a tervszerű munka hiánya, mely utóbbi el-
sősorban a rendelkezésre álló géppark és humán erőforrás függvénye. A ter-
vezhetőséget és a kiszámíthatóságot nagymértékben elősegítené egy a háló-
zat egészére vonatkozó digitalizálási stratégia elkészítése, valamint a közeli 
és távolabbi célok és irányelvek kijelölése, a prioritások meghatározása, ami 
egyúttal az intézményi repozitórium feltöltésében és ezen elektronikus tar-
talmak csoportosításában és visszakereshetőségében is segítségül szolgálna, 
s a jövőbeni pályázati lehetőségek hatékonyságát, valamint a fenntarthatósági 
jellemzők erősödését növelné.

Közlekedés és szállítás

A közlekedés és szállítás területén többek között az utazással járó környezeti 
terhelést csökkentő intézményi online szolgáltatásokra és a könyvtárközi köl-
csönzésnél alkalmazott távolsági szempontrendszerre kérdeztünk rá.

32 ELTE Egyetemi Könyvtár – Alapkatalógus. [Elektronikus dokumentum] = Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Digitális Intézményi Tudástára (EDIT),
URL: https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/21712, 2018. 12. 20.



240

DUBNICZKY ZSOLT, KUTASI ZSUZSANNA

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy egy nagyobb szervezeti egységtől ma már 
elvárható, hogy rendelkezzen a legtöbb, a könyvtári felhasználást elősegítő 
és támogató online szolgáltatással. Különösen elvárható ez egy olyan intéz-
mény(rendszer)től, amelynek a felhasználói közé ma már leginkább az ebben 
felnőtt, s egyúttal a mobilitást és gyorsaságot kedvelő generációk tartoznak. 
Alighanem a felhasználói igények is motiválták a hálózat legtöbb könyvtárát 
arra, hogy elinduljon ebbe az irányba, s a közlekedés és szállítás terén elért jó 
eredmények ezt a felismerést igazolják vissza. Így elmondható, hogy a legtöbb 
intézményben a katalógusok, könyvtári tájékoztatók és hírek, az elektronikus 
könyvtárak, archívumok, repozitóriumok, szakirodalmi adatbázisok és adattá-
rak a felhasználók számára online 24/7 elérhetőek. Ahol van, ott a könyvtárközi 
kölcsönzés is online működik (ODR rendszer). Az online hosszabbítás jórészt 
mindenütt működő szolgáltatás, az online előjegyzés és raktári kérés viszont 
már csak kevésbé jellemző minden könyvtárra, egyes intézmények mutatójá-
nak értékét pedig tovább rontja, hogy egyikkel sem rendelkezik (ÁJK, TÁTK). 
 A kérdéskörön belül elért eredményt az előbbieken túlmenően más szem-
pontból némileg az is rontja, hogy a könyvtárközi kölcsönzésnél csak néhány 
intézmény ügyel arra, hogy a megkért könyv minél közelebbről érkezzen meg 
hozzá (ÁJK, PPK IZU, PPK KAZY, TTK). A BTK KO esetében elért alacso-
nyabb eredmény mögött pedig az áll, hogy az intézmény nem végez könyvtár-
közi szolgáltatást (8. ábra).

Zöld könyvtári menedzsment

A könyvtár társadalmi szerepvállalása sokrétű és összetett dolog, mely 
az információközvetítéstől kezdődően egy közösség létrehozásáig és fenntar-
tásáig bezárólag számos összetevőből áll. A zöld könyvtár célja és feladata 
– mint minden más könyvtáré – nem merül ki az intézmény környezettudatos 
és a környezeti terhelést csökkentő fenntartásában és működtetésében, hanem 
emellett fontos szerep hárul rá a környezeti nevelés támogatásában, a környe-
zettudatos értékek társadalmasításában. A hálózat könyvtárait megpróbáltuk 
abból a szempontból is felmérni, hogy a környezettudatosság mennyire hatja 
át az intézmény működését és működtetését, azaz milyen célokkal és stratégi-
ákkal, valamint humán erőforrásokkal – akik maguk is elkötelezettek és „ér-
zékenyek” a téma iránt – rendelkezik ezen a téren. Folytat-e együttműködést 
más hasonló szervezetekkel és intézményekkel, mely együttműködésbe a fel-
használók felé való nyitottság, az ő ötleteik elfogadása is beletartozik, akik 
éppúgy partnerei és támogatói lehetnek a könyvtárnak, valamint a könyvtár 
környezettudatos értékeinek és törekvéseinek. Ez utóbbinak egyben közösség-
teremtő, szociális funkciója is van, egyúttal pedig jelzi azt, hogy a könyvtár 
messzemenőkig szem előtt tartja az aktuális közösség érdekeit és igényeit. 
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 A könyvtár alapvető feladatai közé tartozó információközvetítést a kör-
nyezettudatosság közvetítésének szempontjából vizsgáltuk, mely az általános 
értékek bemutatásán túl a saját értékeink kommunikációját is jelenti külön-
böző aktivitási formákon keresztül. A könyvtárakat tradicionálisan a tanulás 
és feltárás helyszínével azonosítják, ami azt is magában foglalja, hogy az in-
tézményen keresztül bemutathatók a manapság fontosnak tartott zöld/fenn-
tarthatósági értékek. Ez az oktató, nevelő tevékenység leginkább a különböző 
programokban ölt testet, de ugyanígy ide tartoznak a könyvtári állománnyal 
kapcsolatos figyelemfelhívások is.

13. ábra: A hálózat könyvtáraiban a zöld könyvtári menedzsment jellemzői 
a beérkezett válaszok pontszámai alapján

 Mint a későbbiekben látni fogjuk (18. ábra), a hálózat a menedzsment terén 
37%-os eredményt ért el, ami a többi területhez (épület és helyszín, műkö-
dés és szolgáltatás) képest alacsony, de önmagában véve nem rossz eredmény. 
Ha lebontjuk ezt az eredményt a felmérésben részt vevő egyes könyvtárakra 
(13. ábra), látható, hogy vannak olyanok, amelyek százalékos arányba át-
számítva jóval ezt meghaladóan teljesítettek (PPK IZU, PPK KAZY: 62%, 
EK: 64%, TTK: 54%). Kettő intézmény a hálózat 37%-os eredménye alatt, de 
még a 30%-os értéken belül (ÁJK: 34%, TÓK: 32%), a többi ez alatt (BGGYK, 
BTK KO, IK, TÁTK) tud eleget tenni pontszámaik alapján a zöld könyvtári 
menedzsment kihívásainak.
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 Ugyanakkor, ha további elemeire bontjuk ezeket az adatokat, látható, hogy 
a hálózati értéknél magasabbal rendelkező könyvtárak a menedzsmenten belül 
jórészt minden területen rendelkeznek pontszámokkal, azaz valamilyen jel-
lemzőkkel (14. ábra). Vagyis róluk kevésbé mondható el – mint majd a háló-
zatról –, hogy vannak olyan területek, ahol sikeresek, de vannak olyanok is, 
ahol alig könyvelhető el eredmény a javukra. Ugyanakkor köztük is akad olyan 
intézmény, ahol egy terület a többinél jobban működik. Az EK esetében – mint 
ahogy ezt látni fogjuk – kimagasló a figyelemfelhívás és információközvetítés, 
ami persze nem véletlen, hiszen a kari intézményektől eltérő adottságokkal és 
eszközökkel rendelkező könyvtárról beszélhetünk (14. ábra). 
 A következőkben a menedzsment egyes területeit részletezzük az intézmé-
nyekhez kapcsolódó sajátosságokkal együtt.

14. ábra: A 13. ábra adatai lebontva kérdésterületekre
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)
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Célok és stratégiák, humánerőforrások

A környezettudatossággal kapcsolatos célok megfogalmazása egy gyakran el-
hanyagolt terület a könyvtár környezeti kultúrájában. Pedig nélkülözhetetlen! 
Ugyanis így mutathatja be a könyvtár, a tervezés dokumentumain keresztül 
(küldetés, jövőkép, célok, stratégia) a környezetünk megőrzése iránti elkötele-
ződését, ami kodifikálja és kinyilvánítja, egyúttal pedig el is mélyíti mindezt 
a könyvtár életén belül.33

 A hálózat könyvtárai nem rendelkeznek önálló fenntarthatósági stratégiával 
és célkitűzéssel, önálló dokumentum helyett inkább az egyetem fenntartható-
sági intézkedéseinek, céljainak és stratégiájának könyvtárakra lebontott prog-
ramjában látják jövőbeni helyüket és szerepüket. Erre utal az is, hogy a PPK IZU, 
a PPK KAZY, valamint az EK válaszában is megjelenik, hogy EKSZ szintű 
van, amit mértékadónak ítélnek. A PPK ebből kiindulva adott magának 4 pon-
tot (14. ábra).
 Környezettudatosságot koordináló humán erőforrással azok a könyvtárak 
rendelkeznek, akik képviseltetik magukat a hálózaton belül működő – jelen 
felmérést is készítő – zöld könyvtár munkacsoportban (EK, IK, PPK KAZY, 
TTK) – ugyanakkor pontszámot erre csak a PPK IZU, PPK KAZY és a TTK 
adott magának (14. ábra).

Partnerhálózat, lokális értékek, felhasználói ötletek

A fenntarthatósági szervezetekkel történő partnerkapcsolatok kialakítása csak 
részben jellemző a könyvtárakra. Az együttműködés egyik változatának te-
kinthető az egyetemen belül tevékenykedő Együtt a Környezettudatos Szemlé-
letért csoporttal34 való együttműködés, ami a szelektív gyűjtőkben összegyűlt 
hulladékok elszállíttatásában nyilvánul meg. Mivel maga a csoport is az egye-
temen verbuválódó önkéntesekből áll, ezért az elszállíttatás rendszeressége és 
gyakorisága gyakran problémákba ütközik, s korántsem megoldott a gördülé-
keny együttműködés.35

33 Aldrich–Benton–Schaper–Scherer (2013: 23–24); Karioja–Niemitalo (2013: 149).
34 Együtt a Környezettudatos Szemléletért csoport honlapja. [Elektronikus dokumentum], URL: 
http://fenntarthatosag.elte.hu/index.php?page=1&lang=_hu, 2018. 12. 06.;
Zöld hullám. Egyre többen vannak az ELTE Együtt a Környezettudatos Szemléletért környezetvédelmi 
program önkéntesei, ELTE Hírek, július (2018), 4.
35 Vö.: Újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés
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 Másik változat a külső partnerekkel való együttműködés, amit a hálózat 
könyvtárai közül a TTK folytat. A könyvtárvezető kezdeményezésére sike-
rült olyan vállalatokkal felvenni a kapcsolatot, amelyek ingyen elszállítják 
a különböző hulladékokat. A leselejtezett elektromos hulladékot eddig már két 
alkalommal szállították el, a Duna Recycling cég pedig rendszeresen viszi el 
a papírhulladékot ingyen.
 Egy másik területet érint a könyvtárakban zajló rendezvények háttértámo-
gatási kérdése. A catering szolgáltatás megrendelésénél ma még nem érvénye-
sülnek a fenntarthatósági szempontok, ugyanis a II.8./2. kérdésre adott vála-
szok alapján a könyvtárak többségében (BGGYK, BTK KO, IK, PPK IZU, 
PPK KAZY, TÁTK, TÓK) a rendezvényeknél nem tartozik az elsődleges 
kritériumok közé a fenntarthatósági értékekkel vagy ökológiai tudatossággal 
rendelkező partnerek kiválasztása, illetve az olyan beszállítók megkeresése, 
akiknek a termékei a hazai iparból vagy mezőgazdaságból származnak. 
 A partnernek tekintendő felhasználók megszólítása annak kapcsán, hogy 
a környezettudatossággal vagy fenntarthatósággal kapcsolatos ötleteiket meg-
osszák a könyvtárral, ugyancsak ritka. Ahol ez már működik, ott a könyvtárak 
4, ahol még csak tervezik, ott 2 pontot adtak maguknak. A TTK 3 pontja mö-
gött az húzódik meg, hogy a hallgatók mindezt legtöbbször személyesen vagy 
e-mailen keresztül tehetik meg (14. ábra). A felhasználói ötletek fogadásának 
egyik legjobb példája az ÁJK könyvtárában található, ahol az olvasóterem aj-
tajánál egy ötletládát helyeztek el (39. kép). A beérkezett igények és kérések kö-
zött azonban csak elvétve szerepelnek környezettudatos szemléletűek – jórészt 
a nyári hőséget csökkentő klíma felszerelése iránti igény tekinthető ennek.
 Hasonló célokat szolgál a BGGYK-n a bejáratnál található Olvasói üzene-
tek, vélemények feliratú doboz is.

37. kép: Ötletláda az ÁJK olvasótermében
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 A partnerkapcsolatok terén fontos a könyvtár és a vezetőség/fenntartó kö-
zötti információáramlás és -megosztás, valamint a vezetőség elköteleződése és 
elkötelezettsége a könyvtár fenntarthatósági intézkedései iránt. Az auditálás 
során kiderült, hogy a könyvtárak többségénél ez inkább elvi és erkölcsi tá-
mogatást jelent, és a könyvtárak helyi erőforrásainak körébe utalják a kérdést. 
Ugyanakkor vannak biztató együttműködések és különböző támogatási for-
mák is:

• a vezetés támogatja az elektronikus adatbázisok, e-könyvek be- 
 szerzését (ÁJK);
• elektronikus kommunikáció (BGGYK, TÁTK);
• sok kis fénymásoló és nyomtató helyett központi helyeken elhelye- 
 zett eszközök használata (BGGYK);
• a vezetőség tervezi a zöld tető kialakítását (PPK KAZY);
• fűtéskorszerűsítés, napelemek a tetőn (TÓK);
• légkondicionálók cseréje; energiatakarékos, tükröződésmentes mo- 
 nitorok beszerzése, napelemek felszerelése az épületek tetejére 
 (TTK);
• tömegközlekedéssel történő munkába járás támogatása a törvény- 
 ben előírt kötelezettségeknek megfelelően: távolsági közlekedés 
 támogatása.

 Részben a partnerkapcsolatok, részben az információközvetítés témakö-
réhez tartozik a társintézmények fenntarthatósági/zöld rendezvényein vagy 
a könyvtár és az építészet kapcsolatát érintő Liber Architecture Group ese-
ményein való részvétel is. A hálózat könyvtáraira összességében ez még nem 
jellemző, egy-egy könyvtár (EK, BTK KO, BTK Angol-Amerikai Intézet 
Könyvtára és Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára) esetében azonban 
előfordul. Ugyanakkor külön megtiszteltetés a munkacsoportunk számára, ha 
a társintézmények rendezvényein előadóként vehetünk részt, illetve, ha isme-
reteinket tanulmány formájában is közzétehetjük.
 Ismeretszerzés nemcsak a szakmai rendezvényeken, konferenciákon való 
– aktív vagy passzív – részvétel által történhet, hanem a hazai vagy külföldi 
intézmények meglátogatása során is. A tapasztalatok megosztására – általában 
félévente – Könyvtár Café címmel az ÁJK biztosít helyszínt számítógépter-
mében, ahol ugyan nem közvetlenül a fenntarthatóságot érintő, de a könyvtári 
ismereteinket bővítő előadásokat több könyvtár munkatársától is hallhattunk 
már (41. kép).
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38. kép: Az ÁJK – a Könyvtár Café rendezvényeinek is helyet adó –
a korábbi ruhatárból átalakított számítógépterme 

39. kép: Az egyetem történetét bemutató idővonal az ÁJK számítógéptermének falán
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Figyelemfelhívás és információközvetítés, ösztönzés, programok szervezése

Manapság a könyvtárral szemben támasztott felhasználói igények átalakulá-
sának köszönhetően (közösségi tér, információközvetítés) a hálózat könyvtá-
raiban számos rendezvény megtartására kerül sor – élen az EK-val. A kari 
könyvtárakban zajló programok többnyire behatároltabbak, mint az EK ren-
dezvényei, mely lehetőségénél fogva gazdagabb tárházzal és nagyobb nyilvá-
nossággal rendelkezik ezen a téren, egyúttal pedig mint a hálózat szakmai irá-
nyítója, többnyire a közös programok kezdeményezője és szervezője is egyben. 
Az elért, hálózaton belül kimagasló 26 pont – mint említettük – ennek köszön-
hető (14. ábra). Külön kiemelendő, hogy az EK a 2017-es éves szakmai rendez-
vényét – elsők között az országban – a zöld könyvtári kérdésnek szentelte, ahol 
a különböző szakterületekről meghívott előadók más és más megvilágításban 
járták körbe a témát.
 Munkacsoportunk készséggel vett részt az esemény megszervezésében és 
lebonyolításában, ahol előadóként is megjelenhettünk.36 Mint minden szakmai 
naphoz, úgy ehhez is készült szerkesztett kötet.37

 Ugyanakkor, miként a többi könyvtár pontszáma is tükrözi, a figyelemfel-
hívás és információközvetítés terén nemcsak az EK, hanem minden intézmény 
jeleskedik valamiben (14. ábra). Az egyes karok könyvtárainak tudományterü-
leti profilja, valamint a rendelkezésre álló közösségi tér megszabja a rendezvé-
nyek tartalmát és a közönség nagyságrendjét, az érdeklődés és a nyilvánosság 
fokát, mértékét. Zöld szemléletet érintő eseményekkel ott találkozhatunk leg-
inkább, ahol ez egybevág a könyvtár profiljával (pl. ökológiai előadások; ásvá-
nyok, kőzetek bemutatása – TTK). Ez a fajta „érzékenyítés” egyaránt szól(hat) 
a felhasználóknak és a könyvtárosoknak.
 Ugyan a komfortérzet növelését szolgálja, de az ökológiai szemlélet erősíté-
sében is szerepet játszhat az az ásványgyűjtemény, amit a PPK KAZY kölcsön-
zőjében helyeztek el a könyvtárosok (24. kép). Hasonló célokat szolgálhatnak 
a falra vagy más felületekre kihelyezett természeti képek is (BTK KO, PPK 
KAZY, TTK) (26. kép).

36 ZÖLD UTAT A JÖVŐNEK ‒ HAGYOMÁNYOK ÉS KIHÍVÁSOK VI. Könyvtárszakmai nap 
az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. [Elektronikus dokumentum] = Egyetemi Könyvtári 
Szolgálat honlapja, URL: https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/zold-utat-jovonek-hagyomanyok-es-kihiva-
sok-vi-konyvtarszakmai-nap-az-elte-egyetemi-konyvtar-es, 2018. 11. 27.;
Zöld utat a jövőnek, könyvtárak a fenntarthatóságért – beszámoló. [Elektronikus dokumentum] = Ma-
gyar Nemzeti Digitális Archívum honlapja, URL: https://mandadb.hu/cikk/881497/Zold_utat_a_jovo-
nek_konyvtarak_a_fenntarthatosagert__beszamolo, 2018. 11. 27.; NÁSZ (2017).
37 MEGJELENT A HAGYOMÁNYOK ÉS KIHÍVÁSOK VI. KONFERENCIAKÖTET. [Elektroni-
kus dokumentum] = Egyetemi Könyvtári Szolgálat honlapja, URL: https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/
megjelent-hagyomanyok-es-kihivasok-vi-konferenciakotet, 2018. 11. 27.
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 A zöld könyvtár, azaz egy intézmény fenntarthatósági értékek mentén való 
működtetése hazánkban talán ma már nem számít olyan újdonságnak, mint 
tíz évvel ezelőtt. Amikor ezt állítjuk, elsősorban arra gondolunk, hogy maga 
a fogalom is kezd ismertté válni, amit a gyakorlat terén elért eredmények – ha 
lassabban is, de – követnek. Mindez persze nem megy a munkatársak ösztön-
zése nélkül! A PPK zöld könyvtár menedzsment terén elért 62%-os eredménye 
(40 pont) (13. ábra) mögött valószínűleg az is ott van, hogy ez a munkatársi 
ösztönzés a könyvtári mindennapok része, hiszen mind a kollégákat, mind 
a könyvtárhasználó közösséget ösztönzik a környezettudatos viselkedésre, 
a már kialakult rossz szokások megváltoztatására (15. ábra). A munkatársakat 
az értekezleteken és a mindennapi munkavégzés során ösztönzik, az olvasókat 
pedig úgy, hogy felhívják a szelektív hulladékgyűjtőkre a figyelmet és kérik 
a felesleges nyomtatások elkerülését. 
 Ugyanakkor talán árulkodó adat, hogy a menedzsment területén azok 
a könyvtárak értek el 30% (20 pont) feletti eredményt (13. ábra), amelyek 
gyakrabban ösztönzik a munkatársakat és/vagy a felhasználókat a környezet-
tudatos viselkedésre, vagyis 2, 3 vagy 4 pontos választ adtak az erre irányuló 
kérdésekre. Az ösztönzés ezekben az intézményekben is a PPK könyvtárához 
hasonló módon történik, azaz részben szóban és írásban, részben a szelektív 
gyűjtők kihelyezésével tudatosítják a kollégákban a problémakört, és felhívják 
egymás figyelmét a jó gyakorlatokra. Emellett a TÓK írta, hogy Facebook-ol-
dalán is megoszt információkat.
 Érdekes volna annak megvizsgálása, hogy az ösztönzés és a – későbbiekben 
csak részben tárgyalandó – környezettudatosság megléte milyen összefüggése-
ket mutat egy-egy intézményen belül.
 Az ösztönzést illetően fontos továbbá kiemelni, hogy egészségünk megőr-
zését nemcsak a beltéri környezet minősége szolgálja, de saját magunk is fele-
lősek vagyunk érte. Az auditálás során győződtünk meg arról, hogy az ÁJK 
könyvtárosai erre figyelmeztetik egymást azokon a kis, általuk készített, igé-
nyesen összeállított plakátokon, amelyek a rendszeres testmozgásról szólnak 
vagy a gyaloglás fontosságára hívják fel a figyelmet (40. kép). Az ötlet egyúttal 
az egymás iránt érzett felelősséget is növeli az intézményen belül, s alighanem 
nem véletlen az itt megszerzett 4 pont! (15. ábra)
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15. ábra: A hálózat könyvtáraiban a munkatársak és a könyvtárhasználó közösség ösztönzése 
a környezettudatos viselkedésre, a már kialakult rossz szokások megváltoztatására 

a III./4. és a III./5. kérdésekre beérkezett válaszok pontszámai alapján
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)

 

40. kép: A gyaloglást népszerűsítő plakát az ÁJK irodai ajtaján
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 A figyelemfelhívás és információközvetítés ma már számos módon és for-
mában működik. Manapság az egyik legkedveltebb és leggyorsabb forma 
a közösségi média területe, amelyen keresztül – a beérkezett válaszok alapján 
– a hálózati könyvtárak döntő többsége képviselteti magát. Korunk információ 
megosztásának talán ez az első fontos lépése! A megosztás azonban nemcsak 
információközvetítést jelent, hanem az információszolgáltatáson keresztül 
a közösség nevelését is: érzékenyítést és szemléletformálást egyben. A közös-
ség – ahogy utaltunk rá – ebben az esetben nemcsak a felhasználókat, hanem 
a könyvtár munkatársait is magában foglalja. Zöld információk megosztásával 
a hálózat könyvtárainak döntő többségében alig találkozhatunk, ami többek 
között abból is adódik, hogy az intézmények kevésbé vannak tisztában azok-
kal az értékekkel, amelyek környezettudatosságukat illusztrálják. A jelen fel-
mérés részben ezt a célt is szolgálja! Ugyanakkor a külvilág érdeklődését és 
fogékonyságát mutatja, hogy a közösségi médiában a TTK által megosztott, 
a kari épület tetejére felszerelt új napelemekről szóló hír máig a legtöbbet láj-
kolt hírek közé tartozik.38 A BGGYK az udvaruk madárvilágának változatos-
ságáról közölt hasonló módon hírt.
 Ahogy az épületnél utaltunk rá, a környezettudatosság erősítése szempont-
jából ma már fontos, hogy a könyvtár akár tömegközlekedéssel, akár kerékpár-
ral is megközelíthető legyen, amire érdemes felhívni a figyelmet. Ugyanakkor 
arról is célszerű tájékoztatni a felhasználókat, hogy melyek a legelőnyösebb 
elérési lehetőségek (útvonalak és eszközök). A felmérés során érkezett vála-
szok arra engednek következtetni, hogy az ÁJK, BGGYK, EK, TÓK esetében 

38 A bejegyzés tartalma a következő volt: 

Új napelemek a Lágymányos campuson

A 2016-ban elnyert energiamegtakarítási célú KEHOP projekt következő ütemének részeként 
több száz új napelemet telepítenek az ELTE épületeire.
A mostani munkálatok során a Lágymányosi campus északi épületének tetején 284 db, a déli 
épületen 572 db napelemet helyeznek el, emellett 7 db 500 kW-os és 3 db 1000 kW-os technoló-
giai- és komfort hűtőberendezéssel is gazdagodott a campus. A KEHOP-pályázat segítségével 
éves szinten több mint 300 millió forintos energia-megtakarítást érhet el az ELTE, ennek kö-
szönhetően 4500 tonna szén-dioxiddal kevesebb kerül a levegőbe.
Egyetemünk közel 5 milliárd forintos támogatást nyert el energetikai korszerűsítésre: a pályá-
zat első ütemében a tavalyi évben – hasonlóan több más egyetemi épülethez – a kémia épület-
ben új nyílászárókat szereltek fel, idén pedig a második ütem részeként a klíma- és hűtőberen-
dezések cseréje valósulhat meg a Lágymányosi campuson.
A többlépcsős beruházásnak köszönhetően építészeti, gépészeti és energetikai felújítások kez-
dődnek az ELTE 16 épületében, többek között az egyetem kollégiumaiban, közoktatási intéz-
ményeiben, valamint egyes karainak épületeiben. A KEHOP-projekt során korszerűsítik az 
épületek fűtési és szabályozási rendszerét, új homlokzati hőszigetelést kapnak az épületek, kor-
szerűsítik a használati melegvíz-hálózatot, kicserélik a nyílászárókat, valamint napelemeket 
telepítenek.
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ez már megvalósult, bár a honlapon ez még nehezen észrevehető! A PPK-n, 
TÁTK-on és TTK-n viszont még mindez csak a tervezés fázisa alatt van, 
a többi könyvtár azonban sajnos nem oszt meg magáról ilyen jellegű informá-
ciókat.
 A figyelemfelhívások tárgya közé tartozik a szelektív – főleg papír- és 
műanyagpalack- – hulladékgyűjtők megléte a hálózat összes könyvtárában, 
külön erre ösztönző írásos felhívással (pl. plakát, kiírás) azonban az auditálás 
során csak a BGGYK-n találkoztunk. Pozitívum azonban, hogy szinte kivétel 
nélkül jól látható helyre teszik a gyűjtőket, egy-egy könyvtárban néha többet 
is. Emellett használt elem, illetve égő gyűjtésére szolgáló tároló az EK-n kívül 
a legtöbb kari épület folyosóján szintén megtalálható, amelyek sokszor önma-
gukban is kellő figyelemfelhívó erővel rendelkeznek! (29. kép)
 Fontos és hatásos kezdeményezés ezen a téren az EK könyvtárosa(i) ré-
széről az a fentebb már említett, máshol is alkalmazott gyakorlat, hogy egyes 
e-mailek alján a felesleges nyomtatás elkerülésére való figyelmeztetés ol-
vasható: Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt 
az e-mailt. Ennek ellenére ez – a válaszok alapján – az EK munkatársaira ke-
vésbé jellemző, leginkább az ÁJK-s kollégák élnek ezzel a környezettudatos-
ságot erősítő lehetőséggel!
 A rendezvények híradása során a környezettudatos intézkedések bemutatá-
sában az EK a legaktívabb (14. ábra). Ez elsősorban a rendezvényeik és prog-
ramjaik sokaságából adódik, amelyekről a különböző fórumokon (Facebook, 
honlap) rendszeresen közölnek híreket és információkat. Az ökológiai szemlé-
letet is magában foglaló és ahhoz szorosan kapcsolódó fenntarthatósági prog-
ramok – ha nem is mindig ilyen értelemben tervezett és tudatos, de – fontos 
események az EK nagyobb nyilvánosságot megszólító rendezvényeinek. Ilyen-
nek számít a visszatérő kalligráfiai workshop,39 a 2005-től induló könyv-örök-
befogadási program40, a lokális kulturális értékek bemutatása a különböző, 
a kultúrát reflektorfénybe állító éjszakákon (Múzeumok Éjszakája, Kutatók Éj-
szakája, Kulturális Örökség Napjai), valamint az EK-ban, illetve a BGGYK-n 
az esélyegyenlőség programszintű támogatása.41

39 KALLIGRÁFIA WORKSHOP AZ ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁRBAN. 
[Elektronikus dokumentum] = Egyetemi Könyvtári Szolgálat honlapja, URL: https://konyvtar.elte.hu/
hu/cikk/kalligrafia-workshop-az-elte-egyetemi-konyvtar-es-leveltarban-0, 2018. 11. 27.
40 KÖNYV-ÖRÖKBEFOGADÁSI PROGRAM. [Elektronikus dokumentum] = Egyetemi Könyvtári 
Szolgálat honlapja, URL: https://www.konyvtar.elte.hu/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orok-
befogadasi-program, 2018. 11. 27.
41 KEDVES GÓLYÁK! ISMERJÉTEK MEG A KÖNYVTÁRAT! (VIDEÓ JELNYELVI TOL-
MÁCCSAL). [Elektronikus dokumentum] = Egyetemi Könyvtári Szolgálat honlapja,
URL: https://konyvtar.elte.hu/node/4461, 2018. 11. 27.
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 A lokális értékeket a rendezvények háttértámogatási kérdése kapcsán már 
érintettük. Az auditálás során viszont felfigyeltünk a lokális értékek egy másik 
típusára, amely magához a könyvtárhoz kapcsolódik, és a gyűjtemény vagy 
a könyvtárnak helyet adó intézmény bemutatásáról szól. Az EK esetében ez 
talán természetesnek vehető, a kari könyvtárak közül viszont az ÁJK kezeli 
mindezt kiemelten, s egy-egy jelesebb eseményhez aktualizálva. A számító-
gépterem falát az egyetem történetét bemutató tárlat – idővonal – teszi esztéti-
kusan otthonossá és látványossá (42. kép), az olvasóterem galériáján pedig régi 
könyveket bemutató vitrin található.
 Az auditálás során meggyőződtünk arról is, hogy a hálózat könyvtárosai-
nak többsége fontosnak tartja a fenntarthatósági és környezetvédelmi intézke-
déseket, és a könyvtárban is figyelmet szentelnek ennek. Ugyanakkor pedig 
a többségük szívesen részt venne ezzel kapcsolatos programokon, „érzékenyí-
tésen” – természetesen a program tartalmától, helyszínétől és idejétől függően. 
Kihelyezett könyvtári rendezvény kapcsán a csepeli szennyvíztisztító vagy 
az egyetem botanikus kertjének meglátogatása merült fel ötletként. Hasonló 
programot az ÁJK könyvtárosai szerveznek, amikor a budai hegyekbe mennek 
kirándulni vagy piknikezni a csapatépítés vagy a szabadidő közös eltöltése 
céljából. Ehhez hasonló volt a K-21 minőségfejlesztési csoport idén szervezett 
visegrádi évfordulós találkozója is.42

Zöld gyűjtemény

A fenntarthatósághoz és ökológiai gondolkodáshoz kapcsolódó, az olvasóte-
remben vagy szabadpolcos részben tematikusan és fizikailag elkülönülő zöld 
gyűjteménnyel (ökosarok, ökopolc) egyik könyvtár sem rendelkezik. Viszont 
ugyanezekben a terekben többnyire megtalálhatóak az ETO szakrend-beosz-
tása alapján (500, 502, 504, 630, 632, 613, 711) a témával kapcsolatos dokumen-
tumok, melyek elsősorban a természettudományt, a környezetvédelmet érintik, 
illetve a növény- és állatvilággal, a bioszférával kapcsolatosak. A könyvtárak 
többsége kevésbé rendszeresen fejleszti ezeket, ami adódhat a könyvtár gyűj-
tőkörének specifikusságából, valamint a szerény beszerzési lehetőségekből is. 
A pontszámok alapján rendszeres fejlesztés leginkább a PPK könyvtárára, va-
lamint a TÓK-ra jellemző. Ez utóbbi könyvtárnál azonban a gyűjtemény sze-
rényebb méretű (16. ábra).

42 TÍZ ÉV A MINŐSÉG JEGYÉBEN. [Elektronikus dokumentum] = Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
honlapja, URL: https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/tiz-ev-minoseg-jegyeben, 2018. 11. 21.
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 A gyűjtőkör sajátosságából adódóan a legtöbb e témakörbe tartozó doku-
mentum a TTK Földrajzi gyűjteményében található, ugyanakkor a környezet-
védelmet több könyvtár is kiemelten kezeli (BGGYK, PPK IZU, PPK KAZY, 
TÁTK, TÓK, TTK) (43.; 44. kép).

41. kép: A PPK KAZY környezetvédelemmel kapcsolatos, ETO szakrendbe
illeszkedő dokumentumai a könyvtár olvasótermi részlegében…

42. kép: … és ugyanez a TÓK-on.
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16. ábra: A hálózat könyvtáraiban található zöld

állomány jellemzői a beérkezett válaszok pontszámai alapján
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)

 A kari könyvtárak feladata elsősorban a karon oktatott diszciplínák szakiro-
dalmi támogatása, így a fenntarthatósághoz kapcsolódó, szakrendbe illeszkedő 
dokumentumaik is jórészt az ott oktatott tudományterületeket vagy rokontudo-
mányokat érintik: környezetvédelmi joggal kapcsolatos könyvek (ÁJK); kör-
nyezeti nevelés (BGGYK); humánökológia, épített környezet, környezeti neve-
lés, fenntarthatóság (TÓK), környezetpszichológia (PPK IZU). Ebből adódik, 
hogy van olyan könyvtár is, amelynek gyűjtőköre jórészt alig vagy egyáltalán 
nem érinti a fenntarthatósági kérdéseket (IK, TTK Matematikai gyűjt.). 
 A hálózat közös integrált könyvtári rendszerének adatbázisában – melyet 
az általunk vizsgált összes könyvtár épít –, illetve az ezt tükröző elektronikus 
online katalógusban sincs olyan megkülönböztetés (ikon, szín, információke-
reső nyelv, tematikus tárgyszó), ami külön gyűjteménnyé, tematikus egységgé 
szervezné a témával kapcsolatos dokumentumokat. Részben kivételt képez 
munkacsoportunknak az a – még korántsem kidolgozott – törekvése, hogy az 
intézményi repozitóriumba (EDIT) bekerülő dokumentumainkat a visszake-
reshetőség és a gyűjteményszervezés érdekében a specifikus tárgyszavakon 
kívül elláttuk a zöld könyvtár és a fenntarthatóság és könyvtár tárgyszavakkal.
 Ugyanakkor elektronikus adatbázis sem épül a könyvtári hálózaton belül 
a virtuális felületen, ahol a valós vagy a virtuális tér információi, dokumentu-
mai kerülnének megosztásra – ami természetesen a humán erőforrás és szemé-
lyi leterheltség függvénye is egyben! 
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Hálózati jellemzők

A hálózat egésze, azaz a felmérésben szereplő tíz könyvtár az elérhető 3760 
pontból 2285-öt ért el, ami 60,8%-os fenntarthatósági/zöld teljesítményt je-
lent. Az egyes könyvtárakra lebontva ez a legtöbb esetben 6–7%-ot mutat. 
A kérdőív adatai alapján a legtöbb pontszámot a TTK érte el (271 pont; 7,2%), 
a legkevesebbet a TÁTK (141 pont; 3,7%) (17. ábra).

17. ábra: A felmérésben részt vett hálózati könyvtárak fenntarthatósági/zöld értékei
(A számok az elért pontszámokat jelentik.)

 A hálózat 60,8%-os eredményét többféleképpen is lehet értelmezni! Jónak 
mondható, ha a nullához viszonyítva nézzük a teljesítményt, viszont, ha azt 
vesszük alapul, hogy ma már talán elvárható egy közintézménytől valamilyen, 
a társadalmi tudatosságot is erősítő fenntarthatósági teljesítmény vagy intézke-
dés, akkor az elért eredmény annak arányában csökken, hogy hol húzzuk meg 
ezt a határt: a 25 vagy esetleg az 50 százaléknál. 
 Ugyanakkor fontos kiemelni azt is, hogy az eredmény függ az egyes te-
rületekhez tartozó kérdések számarányától, valamint a tartalmuktól, azaz 
a szempontrendszerhez tartozó indikátorok kiválasztásától. Más indikátorok 
talán hasonló, de arányaiban eltérő eredményt mutattak volna ki!
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Az eredmény jobbnak tűnik, ha lebontjuk az általunk vizsgált három területre, 
hiszen mind az épület, mind a működés és szolgáltatás terén az elért pontszám 
több, mint 60,8%-os volt. Az épület esetében 69%-ot, a működés és szolgálta-
tás terén 65%-ot mutatott ki a felmérés, míg a zöld könyvtári menedzsmentnél 
jóval kevesebbet, mindössze 37%-ot (18. ábra).

18. ábra: A könyvtári hálózat fenntarthatósági/zöld értékei az egyes területekre lebontva
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)

 Mindez nem meglepő akkor, ha azt vizsgáljuk, hogy az egyes kérdésekre 
leggyakrabban hány pontos válaszok születtek (módusz), ami azt jelzi, hogy 
mi a legtipikusabb vélemény és meglátás az egyes területekkel kapcsolatban 
(19. ábra). A legtöbb kérdésre leggyakrabban 3 és 4 pontos válaszok érkez-
tek, s ezek a kérdések leginkább az épület, valamint a működés és szolgálta-
tás területére vonatkoznak. Kisebb számban, de ugyanezt a két területet ölelik 
fel azok a kérdések is, amelyekre a leggyakrabban adott válasz 2 pontos volt. 
A 0 pontos válaszok leggyakrabban a működésre, de leginkább a menedzs-
mentre vonatkoztak – ami indokolja és alátámasztja az ezen a téren elért 37%-
os eredményt, hiszen a válaszadók is úgy ítélik meg, hogy ez a leggyengébb 
terület.
 Persze ez a 37% sem tekinthető olyan rossznak, hiszen az előzetes várako-
zásaink, s a hálózaton belüli tapasztalataink alapján arra számítottunk, hogy 
az elért eredmények ezen a területen lesznek a legrosszabbak. De nemcsak 
a saját benyomásaink éreztették ezt velünk, hanem a publikációk formájában 
megjelenő külföldi beszámolók, tapasztalatok is. A 2012-ben végzett finnor-
szági felmérés eredményei alapján is ez a terület mutatkozott a legkevésbé ha-
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tékonynak, mert a válaszadók többsége úgy ítélte meg, hogy ez még nem túl 
gyakori a könyvtárakban.43 S ez nálunk sincs másképp! Ahogy a finnek akkor, 
úgy mi most ismerkedünk a témával, mármint azzal, hogy fontos és egyre 
fontosabbá válik a zöld értékek meglétén kívül azok kommunikációja és me-
nedzselése is!
 Külföldön jórészt a 2000-es évek elejétől szaporodott meg a zöld könyvtár-
ral foglalkozó publikációk száma, ami egyrészt azt jelezte, hogy a téma beke-
rült a szakmai vérkeringésbe, másrészt pedig a könyvtárak is igazodni kezdtek 
ehhez az új kihíváshoz, s ez a mai napig folytatódik. Ugyanakkor Magyar-
országon még manapság is kevés olyan szakmai berkekben napvilágot látott 
intézkedésnek és törekvésnek lehetünk a tanúi, amelyek ösztönzőleg hatnának 
ránk ezen a téren.

19. ábra: A kérdésekre adott válaszoknak a pontszámok szerinti
gyakorisága (módusz), s ennek megoszlása az egyes témakörök között
(A pontszámmal értékelhető kérdések száma összesen: 94 db= 100%.)

Mi látható az elért eredményekből?

 Az épületek terén elért legmagasabb eredmény (69%, 18. ábra), illetve, hogy 
kevés 0 pontos válasz született velük kapcsolatban (19. ábra), arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a könyvtárak épületei általában rendelkeznek azokkal a jel-
lemzőkkel, amelyek az alapvető fenntarthatósági kritériumok közé sorolhatók. 

43 Karioja–Niemitalo (2013: 143–144).
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A legtöbbjüknek van nyitható ablaka, a nyílászárók többnyire szigeteltek, van 
természetes megvilágítás, rendelkezésre állnak kerékpártárolók, és közösségi 
közlekedéssel is jól megközelíthetők. Jórészt minden intézményben igyekez-
nek optimálisan kihasználni a belső tereket. Ahol lehet, ott egyéni tanulást elő-
segítő helyeket és közösségi tereket is kialakítanak, s mindenhol van legalább 
egy „konyhasarok”. Hiányosságként említhető – amit mutat, hogy születtek 
gyakran 2 pontos válaszok is ezen a területen –, hogy nem minden épület ren-
delkezik a meleget természetes módon csökkentő és szabályozó redőnyökkel, 
valamint árnyékolókkal, illetve a munkahelyi légkör és levegőminőség – a hő-
fok és a minőség szempontjából – több könyvtár esetében lehetne jobb is. Lég-
kondicionáló sincs minden könyvtárban, az auditálás során viszont azt tapasz-
taltuk, hogy ma már jórészt mindenütt mutatkozna rá igény. Viszont ott, ahol 
van légkondicionáló, azt szükség esetén a legtöbb helyen ki is lehet kapcsolni. 
Sok helyen vannak zöld növények, viszont számos helyen elférne és szívesen 
látnának még többet – főleg olyanokat, amelyek segítenek a káros anyagok 
megkötésében.

20. ábra: A könyvtári hálózat fenntarthatósági/zöld értékei a működés és szolgáltatás terén
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)
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 A működés és szolgáltatás terén elért 65%-os eredmény (18. ábra), valamint 
az, hogy a leggyakrabban 3 és 4 pontos válaszok születtek az e téren feltett 
kérdésekre, ugyanakkor akadtak 0 pontos válaszok is (19. ábra), a meglévő 
pozitívumok mellett a hiányosságokra, illetve a javítható területekre hívja fel 
a figyelmet. 
 Ha megnézzük a kérdéskörön belül az egyes területeket (20. ábra), látható, 
hogy a hálózat a legmagasabb eredményt (98%) a vízgazdálkodás terén érte el, 
amely ugyan nem tartozik a könyvtárak környezettudatosságának fő profiljá-
hoz, de napjaink egyik kulcsfontosságú kérdése. Hasonló mondható el a köz-
lekedéssel kapcsolatos indikátorok esetében is (83%). Ez köszönhető többek 
között annak, hogy a legtöbb helyen már bevezették az online szolgáltatásokat, 
ami elkerülhetővé teszi a felesleges utazásokat. Pontszámot csökkentő ténye-
zőnek mutatkozott azonban, hogy több helyen a raktári könyvkikérés területén 
ez még nem teljesen megoldott. Örvendetes azonban, hogy a könyvtárak öko-
lógiai lábnyomában jelentős területet elfoglaló hulladékgazdálkodás jó muta-
tókkal rendelkezik, ami köszönhető annak is, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 
jórészt az összes könyvtárban működik ma már. A gyűjtőedényeket általában 
rendszeresen használják, ugyanakkor ügyelnek arra is, hogy ne kerüljön a tar-
tályokba idegen eredetű anyag. 
 Sajnos a hiányosságok közt említhető, hogy – miként az auditálás során ta-
pasztaltuk – a szelektív hulladékgyűjtők ürítése sok helyen nem egyértelműen 
megoldott és rendszerezett, és az így összegyűjtött hulladéknak a campusokon 
való nyomon követése is sokszor lehetetlen és eredménytelen vállalkozásnak 
tűnik.

21. ábra: A könyvtári hálózat fenntarthatósági/zöld értékei a hulladékgazdálkodás terén
(A zárójelbe tett számok a kérdéskörökre adható maximális pontszámot jelentik.)
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 A hulladékgazdálkodás és -menedzsment terén elért 71% mögött (20. ábra) 
azonban valószínűleg már nemcsak ösztönösség, hanem tudatosság is meghú-
zódik. Alighanem köszönhető ez annak is, hogy fogyasztói társadalmunkban 
a hulladék egyre inkább égető problémává válik, s számos fórumon és kom-
munikációs csatornán keresztül hallhatunk a hulladékkeletkezés megelőzé-
sének vagy csökkentésének fontosságáról. Ez a tudatosság leginkább a zöl-
debb kategóriát jelentő újrahasználat területén érezhető, amit a hálózat 79%-os 
eredménye mutat (21. ábra), s a használt papír felhasználásának különböző 
módozatait érinti. Az újrahasznosítás/szelektív gyűjtés, valamint a csökkentés/
tudatos vásárlás, felhasználás terén elért 70, illetve 69% (21. ábra) ugyancsak 
többet jelez az ösztönösségénél. Az újrahasználat területéhez viszonyított ala-
csonyabb eredmény mögött azonban részben szervezeti, kultúrabeli sajátossá-
gok, részben pedig a közösség egészének környezettudatossági elköteleződésé-
nek hiánya húzódik meg. Míg az előbbi ott érhető tetten, hogy hiába törekszik 
a könyvtáros környezettudatos vásárlásra, ha az intézmény – többnyire a fenn-
tartó egyetem – nem áll kapcsolatban olyan partnerekkel, akiktől környezet-
barát termékek (is) beszerezhetők; vagy ha a rendelési listából nem mindig 
deríthető ki, hogy például ökopapírt vásárolunk-e vagy sem, addig az utóbbi 
beszerzése már a könyvtárosok felelőssége, hiszen több olyan intézmény is 
akad, ahol nem mindenki elkötelezett a hulladékgazdálkodás és -menedzsment 
minden területén. 
 Az energiagazdálkodás és green IT terén elért közel hasonló eredmény (53%, 
52%) (20. ábra) egyrészt a két terület kölcsönhatására és összefüggésére mutat 
rá, másrészt pedig az alacsonyabb eredmény az elektronikai eszközök életko-
rából (elöregedett géppark), korszerűtlenségükből, s az ezzel szintén összefüg-
gésben álló digitális tartalmak alacsony számából és a hálózati együttműködés 
hiányából is ered. A hálózat eredményét – mint utaltunk rá – nagymértékben 
rontja a TÁTK energiagazdálkodási mutatója, ugyanakkor felszereltségi prob-
lémák (árnyékoló hiánya, a szellőztetést akadályozó bukó ablak) is mutatkoz-
nak az alacsonyabb eredmény mögött. Mindamellett az energiagazdálkodás 
terén – amelybe a világítás és a fűtés-hűtés kérdései is beletartoznak – pozití-
vumok is tapasztalhatók! A legtöbb helyen energiatakarékos égőkkel találkoz-
hatunk – bár nem a legkorszerűbbekkel –, de csak elvétve találhatók mozgás- 
és fényérzékelők, valamint LED-es lámpák. Némileg jól kompenzálja mindezt, 
hogy általában lekapcsolják a villanyt, ha 10 percnél hosszabb időre elhagyják 
a könyvtár helyiségeit (iroda, raktár). Azonban ez utóbbi nem mondható rend-
szeresnek – a legtöbbször 3 pontos válaszok születtek erre –, ezért a moz-
gás- és fényérzékelő lámpák felszerelése nemcsak a könyvtárak energiahaté-
konyságát növelné, hanem az erre irányuló tudatos vagy ösztönös figyelmet is 
automatizmussal váltaná fel. Elmondható, hogy a legtöbb könyvtárban törek-
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szenek az ott található informatikai eszközök energiatakarékos üzemeltetésére. 
Az elektromos berendezéseket néhány kivételtől (pl. hűtőgép) eltekintve hét-
végére áramtalanítják. Nem jellemző viszont a könyvtárakra – a már mondott 
okoknál fogva sem –, hogy általában kikapcsolnák a monitort és a számító-
gépet, fénymásolót, ha hosszabb ideig (pl. egy óra) nem használják. A leg-
több könyvtárban mindenki figyel a felesleges e-mail-küldések elkerülésére, és 
a legtöbben gyalog tesznek meg két-három emeletnyi távolságot. Persze a lift 
használata az adott feladattól is függ (pl. könyvszállítás). Nappal, ha lehet, 
nem használnak mesterséges fényt, és sok helyen alkalmaznak helyi világítást 
(pl. íróasztali lámpák).
 A zöld könyvtári menedzsment területe a hálózaton belül érdekes képet 
mutat, hiszen a beérkezett válaszok pontszámbeli gyakorisága alapján azt lát-
hatjuk, hogy a kérdéskör indikátoraira leggyakrabban 4 vagy 0 pontos vála-
szok érkeztek, s a köztes tartományok csak elvétve találhatóak meg (19. ábra). 
Ez arra enged következtetni, hogy vannak olyan területek, ahol a hálózat jól 
teljesít, de bőven akadnak olyanok is, ahol alig könyvelhető el eredmény. 
Sajnos ez utóbbi terület tűnik többnek!
 Az alacsony eredmény valószínűleg szervezeti kultúránk e téren tapasztal-
ható hiányosságából ered, amelyben az egyes tényezők korántsem egymástól 
elszigetelt és különálló kérdések, hanem sokszor egymást erősítő – jelen eset-
ben inkább gyengítő – elemek. Mivel a hálózat intézményeinek nincs szoros 
és rendes együttműködése környezetvédelmi szervezetekkel, kevés olyan ha-
tás/inger éri a hálózatot, ami környezettudatosságra ösztönözhetné a tagjait. 
Persze az elköteleződés – mint ahogy az eredmények is mutatják – ott van 
az egyes személyekben, s a hálózaton belül is tapasztalható. Ez azonban inkább 
a mindennapi élet területéről érő hatásoknak (reklámok, rádió- és tv-műsorok, 
internetes tartalmak) köszönhető, mintsem magának a hálózatnak, ahol lehe-
tőség nyílna a tapasztalatok kicserélésére és bemutatására. Persze nem len-
nénk igazságosak, ha az egyes területek mutatóiba nem számítanánk be azo-
kat a könyvtárakban zajló, korábban bemutatott törekvéseket, amelyek során 
a munkatársak különböző módokon (szóval, jó példával, feliratokkal, könyv-
tári értekezleteken előforduló kérdésekkel) is ösztönzik egymást a fenntartha-
tóbb működés érdekében. 
 Talán az előbb mondottakból fakad az is, hogy jórészt egyik intézmény sem 
rendelkezik a környezettudatossághoz kapcsolódó közvetlen, a mindennapo-
kat meghatározó cselekvési programmal vagy célokkal, vagy ha rendelkezik, 
akkor ezek nem kerülnek megfogalmazásra és kimondásra, amellyel az intéz-
mény a környezeti elkötelezettségét demonstrálná. Mivel nincsenek megfogal-
mazott céljaink és tapasztalataink a környezeti kultúránk megőrzését illetően, 
a jelenlétünk és intézkedéseink ezen a téren a külvilág felé egyáltalán nem 
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érzékelhető, pedig a mindennapi működésben sokszor rácáfolunk erre, amit 
a fentebb vázolt mutatók is alátámasztani látszanak. A megfogalmazott és ki-
nyilvánított célok és programok egyrészt távlatokat, illetve irányokat adnának 
az intézményeknek, másrészt pedig a mindennapi működés apró mozzanatait 
tennék környezeti szempontból tudatossá/tudatosabbá. Ugyanis a fenntartha-
tóság/zöld szemlélet folyamatos bevonása a gondolkodásba a zöld kultúra el-
mélyítését és elmélyülését eredményezi a könyvtárban. Mindehhez azonban 
megfelelő személyi feltételekre is szükség van, azaz olyan egyénekre, akik 
az adott intézmény működését koordinálják ezen a téren. 
 Egy információgazdag világban fontos a hírek és tartalmak megosztása 
ott, ahol az eljut az emberekhez – történjen ez elektronikus vagy hagyomá-
nyos módon szerkesztett formában. Azonban a környezeti kommunikáció is 
a rendszerünk egyik hiányosságának tekinthető, pedig a könyvtárak döntő 
többsége képviselteti magát a közösségi oldalakon. Az elért eredmények és 
az auditálás során szerzett tapasztalatok azt igazolják, hogy a hálózat rendel-
kezik zöld értékekkel, de ezek nem kerülnek kimondásra! E mögött azonban 
az a probléma is meghúzódik, hogy sokszor magunk sem vagyunk tisztában 
egy-egy intézkedés, új gyakorlat környezetünk megóvására és fenntartására 
gyakorolt hatásával, ami részben a környezeti nevelésre és érzékenyítésre, illetve 
az e célt szolgáló környezetvédelmi szervezetekkel való kapcsolat hiányára is 
visszavezethető. A mutatók azt bizonyítják, hogy a hálózat az átalakuló könyv-
tári kultúra és az ahhoz tartozó paraméterek által kijelölt úton halad, és sok 
olyan intézkedés megtalálható benne, amelyek megfelelnek ezen átalakuló 
kultúra általános elvárásainak és trendjeinek, viszont nem kapnak hangsúlyt 
az ezekben meglévő zöld értékek. Hiszen ne felejtsük azt el, hogy a mai gon-
dolkodásban a környezettudatosság is erősen jelen van már, s a célok és gya-
korlatok sok egyéb szempontjai mellett ezek is megfogalmazásra kerülnek!
 Arra, hogy szükség van az értékek kommunikálására, az auditálás során 
is meggyőződtünk, hiszen egyrészt mindenki jelezte azt, hogy kíváncsi lesz 
az elért eredményekre, másrészt pedig a más könyvtárakban alkalmazott jó 
gyakorlatok megismerésére. Emellett pedig – úgy ítéljük meg –, hogy a felmé-
rés során szerzett tapasztalatok más – hálózaton kívüli – intézményeknek is 
példát nyújthatnak, hatással lehet másokra a zöld gyakorlatok elfogadásában 
és megismerésében. Ugyanakkor pedig pozitív képet alkot rólunk, a hálózatról! 
Nem feltétlenül azt tudjuk jelenleg bizonyítani, hogy minden téren jól műkö-
dünk, de azt igen, hogy megpróbáljuk megtenni! Ez a pozitívum – reménye-
ink szerint – a hálózat iránt tiszteletet és megbecsülést ébreszt(het) másokban, 
ugyanakkor pedig partnereket vonz(hat) a hálózat és annak egyes könyvtárai 
számára, mely partnerség talán előnyt jelent mindazon feleknek, akik a zöld 
értékek mentén együttműködésre vállalkoznak.
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 Ma már számos kommunikációs forma és csatorna áll rendelkezésre, ahol 
a meglévő értékek napvilágot láthatnának, ami egyúttal a könyvtári hálóza-
tunk környezeti nevelésben betöltött társadalmi szerepét is erősítené! Mint 
ahogy azt a TTK esetében láthattuk, talán a felhasználók részéről is lenne rá 
igény. Közelebb hozná őket a könyvtár mindennapi életéhez s nagyobb felelős-
séget éreznének iránta.

A környezettudatosság és egyéb sajátosságok a hálózat könyvtáraiban

A felmérésben szereplő indikátorok nemcsak a zöld értékek meglétére vagy 
hiányára segítettek rávilágítani, hanem arra is, hogy némi információt szerez-
zünk a környezettudatosság meglétéről és annak erősségéről. Erre az ösztönzés 
kapcsán a menedzsment területén érintőlegesen rákérdeztünk,44 ugyanakkor 
pedig – a meglátásunk szerint – ott érhető a leginkább és legkönnyebben tet-
ten, ahol egy már meglévő zöld érték használatáról van szó. Például a szelektív 
hulladékgyűjtés során mindig s mindenki ügyel-e arra, hogy ne kerüljön a hul-
ladékgyűjtő tartályokba/edényekbe idegen eredetű anyag vagy inkább ez csak 
a kollégák egy részére jellemző, s csak alkalmanként valósul meg (II.4.1./3. 
és II.4.1./4. kérdés). Ebben az esetben egy kérdésen belül vizsgálható meg 
a tudatosság erőssége, de vannak olyan kérdések is, ahol maga a zöld érték 
(pl. a hőséget természetes módon csökkentő árnyékolók) és annak használata 
más-más területekhez kapcsolódik (pl. az árnyékolók meglétére az épületjel-
lemzők között kérdeztünk rá, a használatuk viszont a fűtés-hűtés/energiagaz-
dálkodás területén mérhető). 
 A felmérés az ilyen típusú (mindig, mindenki így tesz-e) vizsgálatokat 
leginkább 12 területhez tartozó 25+(1) kérdés esetében engedi elvégezni.45 
Az elemzésünknek nem célja, hogy ezt részletesebben vizsgáljuk, inkább 
csak néhány általánosságot és érdekességet szeretnénk bemutatni. A vizsgá-
latba bevont kérdésekre leggyakrabban 3 pontos (13 db), illetve 4 pontos (7 db) 
válaszok születtek, ami alátámasztani látszik a hálózat összesített 60,8%-os  
(17. ábra), illetve a működés és szolgáltatás terén elért 65%-os eredményét 
(18. ábra), hiszen az ilyen mutatók elérésénél alighanem többről van szó, mint 
a környezetünk megóvásáért folytatott ösztönös cselekedetről, ezt már környe-
zeti elkötelezettségnek is nevezhetnénk.

44 Vö. Figyelemfelhívás és információközvetítés, ösztönzés, programok szervezése
45  II.1./2., II.1./3.; II.1./4., II.1./5.; II.1./6., II.1./7.; II.2./8., II.2./9.; II.4./4., II.4./5.; II.4.1./3., II.4.1./4.; 
II.4.1./5., II.4.1./6.; II.4.2./1., II.4.2./2.; II.4.2./3., II.4.2./4.; II.4.2./5., II.4.2./6.; II.5./1., II.5./2.; (I./3.), 
II.3./8., II.3./9., II.3./10.
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 Mindez arra motiválhat bennünket, hogy ez az ösztönösségnél túlmutató 
elkötelezettség a mindennapi életünket meghatározó tudatossággá váljon!
 Amikor különböző, a környezettudatosság meglétének az erősségét is je-
lentő, gyakorisági esetekre kérdeztünk rá, tehát, hogy egy kérdéskörön belül 
mindig s mindenki él-e az adott zöld lehetőséggel, az esetek túlnyomó többsé-
gében azonos pontszámú válaszok születtek. Amikor például megkérdeztük, 
hogy törekszenek-e a könyvtárban a felesleges e-mail-küldések elkerülésére, 
s ezt különbontottuk úgy, hogy megteszi-e ezt mindig s mindenki (II.1./4., 
II.1./5. kérdés), akkor a két kérdés az esetek többségében ugyanazt a pontszá-
mot hozta, de néhány esetben kisebb mértékű, egypontos eltéréssel született 
válaszok is érkeztek. Mindez a fentebb említett környezettudatosság erőssé-
gére is következtetni enged! Az egyéni sajátosságok viszont azokban az esetek-
ben mutatkoznak meg, amikor ez az eltérés már számottevő különbséget, azaz 
4 és 1 pontos válaszokat mutat ugyanazon a kérdéskörön belül.
 Az egyik ilyen sajátosság a szelektív hulladékgyűjtés területéhez kapcsoló-
dik, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy az adott könyvtárban ügyelnek-e arra, 
hogy ne kerüljön a hulladékgyűjtő tartályokba idegen eredetű anyag. Az ÁJK 
esetében született olyan válasz, hogy csak néhányan ügyelnek erre, viszont 
az a néhány személy mindig így cselekszik! Persze még mindig jobb ez annál, 
mintha ez a néhány személy csak ritkán cselekedne így, s reméljük, hogy jó 
példájuk a többiek számára is vonzóvá válik! Ugyanakkor mindez felveti an-
nak a kérdését is, hogy mi a jó mutató. Ha kevesen, de mindig így cseleksze-
nek, vagy ha sokan, de csak ritkán, vagy nem mindenki s nem minden esetben. 
Mint említettük, ez külön vizsgálódást igényelne!
 Szintén a hulladékgazdálkodást érinti az a kérdés, hogy felhasználják-e 
a csak egyik oldalán használt papírt még egyszer. A BTK KO esetében szüle-
tett az a válasz, hogy a könyvtárból mindenki felhasználja, de ez inkább csak 
általában, s nem rendszeresen történik. Ehhez hasonló válasz született a TTK-n 
a világítás terén. Ugyanis a legtöbben lekapcsolják a villanyt, ha 10 percnél 
hosszabb időre elhagyják a könyvtár helyiségeit, de ezt csak néha teszik meg! 
Ottjártunkkor – mint utaltunk rá – nem ezt tapasztaltuk, bár lehet, hogy ez 
nem volt véletlen, s inkább a jelenlétünknek volt köszönhető…!? Ezek szerint 
itt a jó energetikai mutatók más intézkedéseknek a folyományai: pl. kihasznál-
ják a természetes fény előnyeit és ügyelnek arra, hogy a könyvtár különböző 
helyiségeiben a rendeltetésüknek megfelelő hőmérséklet legyen kialakítva, va-
lamint környezetbarát informatikai eszközökkel rendelkeznek!
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A BTK Távol-keleti Intézet Könyvtárának jellemzői

A kiküldött kérdőívet a munkacsoportunkban dolgozó egyik kollégánk is kitöl-
tötte, aki nem egy kari, hanem egy intézeti könyvtár munkatársa. Az auditálást 
természetesen itt is elvégeztük, s az eredmények arra adnak lehetőséget, hogy 
– egy részletesebb elemzés helyett – néhány kari és intézeti könyvtári sajátos-
ságot vessünk össze az eddig megismert területek mentén.
 A BTK TÁVK a Bölcsészettudományi Kar campusán elhelyezkedő könyv-
tár, öt fő gyűjteménnyel: kínai, japán, koreai, délkelet-ázsiai, belső-ázsiai. 
Elhelyezkedésénél fogva leginkább a BTK KO és a TÁTK azok az intézmé-
nyek, amelyeknek mutatóival érdemes összehasonlítani. Az összevetést a BTK 
KO-val az azonos campus és az egymáshoz közeli épület, a TÁTK-kal pedig 
az épületen belüli elhelyezkedés indokolja, hiszen mindkét könyvtár esetében 
alagsorban elhelyezkedő intézményekről beszélhetünk. Talán ezért is nem vé-
letlen, hogy a BTK TÁVK „épület és helyszín” mutatója (22 pont) egyrészt 
a legkisebb érték a többi könyvtárhoz viszonyítva, másrészt pedig sokkal kö-
zelebb áll a TÁTK-hoz (24 pont), mint a BTK KO-hoz (34 pont) (vö. 2. ábra).
 Itt is elsősorban a természetes fényt biztosító ablak – bár a TÁTK-hoz viszo-
nyítva itt jobb a helyzet –, valamint a hozzá tartozó árnyékolók kevés száma, 
illetve a könyvtár belső, a természetes megvilágítást nem elősegítő térelren-
dezése okoz gondot. Ugyan van természetes fény, de emellett mindig szükség 
van mesterséges megvilágításra is. A kevés zöld növényzet részben az előbbiek 
folyománya, az önálló konyha hiánya pedig az intézeti jellegből és a könyvtári 
létszámból (1 fő) adódik. Külön probléma, hogy a meglévő ablakok nem szige-
teltek, így télen a hideg, máskor pedig– az alagsori elhelyezkedésnek köszön-
hetően – a por jön be a könyvtárba. 
 A bútorok között találhatóak újrahasznált berendezések, amiket a könyvtá-
ros maga hozott be otthonról, valamint egy olyan, fából készült polcrendszer, 
ami egy japán alapítvány segítségével jött létre, egyúttal pedig a természetes 
alapanyagok felhasználásának szemléletét tükrözi.
 Mint láttuk, a BTK TÁVK az épület terén pontszámban a TÁTK-hoz állt kö-
zelebb, viszont ha az elért összes pontszámot nézzük (vö. 17. ábra), a BTK KO-
val szinte azonos szintet ért el (BTK KO: 183 pont; BTK TÁVK: 184 pont).  
Ez annak köszönhető, hogy a működés és szolgáltatás terén jobb mutatókkal 
rendelkezik, mint a másik két intézmény. A BTK TÁVK itt összesen 154 pon-
tot ért el, amivel a BTK KO (139 pont) és a TÁTK (105 pont) előtt végzett, 
a felmérésben részt vevő összes többi könyvtár ezen mutatója viszont jobb lett 
az övénél (vö. 7. ábra). 
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 Talán nem érdektelen, ha megvizsgáljuk, mely területek és kérdések azok, 
ahol az intézeti könyvtár nagyobb pontszámmal rendelkezik, mint a másik két 
kari intézmény. A jobb eredmény mögött részben meghúzódik a takarékosságot 
szolgáló fejlettebb géppark (I.2./1.; I.2./2.; I.2./3. kérdés), ami persze egy inté-
zeti könyvtár esetében kettő-három elektronikai berendezést jelent mindössze. 
Emellett a mutató javulását eredményezte az is, hogy a könyvtárban található 
külön tárolóeszköz a csak az egyik oldalon használt papírok számára (II.4.2./8. 
kérdés), míg a másik két intézménynél ez kevésbé jellemző, illetve nyáron 
a könyvtár összes helyiségében – ahol van – mindig használnak árnyékoló-
kat, hogy a meleget természetes módon enyhítsék (II.3./8.; II.3./9.; II.3./10. 
kérdés). Ugyanakkor az eredményben nagymértékben visszatükröződik a 
környezettudatosság iránti elkötelezettség is, azaz a mindennapi odafigyelés 
az energia- és hulladékgazdálkodás egyes területeire, ami talán nem véletlen, 
hiszen a könyvtár munkatársa egyúttal a zöld könyvtár munkacsoport tagja is. 
Ez a tényező a működés terén elért jó mutatókat felértékeli abból a szempontból, 
hogy a BTK TÁVK-ban mindössze egy könyvtáros dolgozik, aki gondoskodik 
arról, hogy kikapcsolja az elektromos berendezéseket hétvégére (II.1./1. kér-
dés), és lekapcsolja a villanyt, ha 10 percnél hosszabb időre elhagyja a könyvtár 
helyiségeit (II.2./8.; II.2./9. kérdés), valamint ügyel arra, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtésnél ne kerüljön a hulladékgyűjtő tartályokba idegen eredetű anyag 
(II.4.1./3.; II.4.1./4.; II.4.1./5.; II.4.1./6. kérdés).
 A jobb eredményhez a gyakorisági mutató is hozzájárult, ami arról ad visz-
szajelzést, hogy mindig s mindenki ügyel-e a környezeti terhelést csökkentő 
tényezőkre. Ebben a könyvtárban ez a legtöbb esetben megtörténik. Mivel 
azonban a BTK TÁVK esetében – mint említettük – egy egyszemélyes könyv-
tárról van szó, fontos kiemelni azt is, hogy az ilyen kis létszámú intézmények 
esetében a környezettudatosság iránti elköteleződés nagyobb mértékben képes 
az intézmény fenntarthatósági/zöld mutatóit pozitív vagy negatív irányba el-
tolni, mint ott, ahol ez a felelősség már több ember vállán és mindennapi csele-
kedetein nyugszik. Talán megkockáztatható az a kijelentés, hogy ilyen esetben 
az intézmény működés- és szolgáltatásbeli ökológiai mutatója – de részben ide 
vehetjük a zöld könyvtári menedzsment területét is – egyben az intézmény 
munkatársának ökológiai szemléletét és környezettudatosságát is tükrözi.
 A menedzsment terén a BTK TÁVK 8 pontot ért el (13%), ami nem sokkal 
tér el a BTK KO és TÁTK intézményeitől (BTK KO: 10 pont, 16%; TÁTK: 12 
pont, 19%) (vö. 13. ábra) – bár ezen a területen ennek az összehasonlításnak 
nincs különösebb jelentősége. Az alacsony eredmény részben az intézményi 
jellegből s az abból fakadó hátrányokból ered: alacsony munkatársi létszám, 
kevés program és rendezvény, tudományterületi specializálódás, partnerkap-
csolatok hiánya. Kétségtelen, kisebb intézménynek talán szűkebbek és kö-
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töttebbek a lehetőségei ezen a téren, bár ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
egyúttal gyengébb mutatókkal is kell rendelkeznie! Erre utal az, hogy a kari 
intézmények közül az IK a BTK TÁVK-nál még alacsonyabb eredményt ért el, 
mindössze 6 pontot (vö. 13. ábra).
 
Ha egyszer kifognánk az aranyhalat…

Az auditálás során fontosnak éreztük, hogy feltérképezzük azokat a hiányo-
kat is, amelyeket minden intézmény a legégetőbb, leginkább megoldásra váró 
problémaként tart számon. Úgy fogalmaztuk ezt meg a személyes beszélge-
tések során, hogy „egy a három kívánság közül”, s arra voltunk kíváncsiak, 
mire lenne elsősorban szüksége az adott intézménynek a fenntarthatósággal 
kapcsolatban.

A következő válaszok születtek:

ÁJK: Új épületre, a raktár helyzetének megoldására. (Mivel a raktár 
dohos, nedves, beázik, a vakolat már hámlik a falakról.) Klímára az 
olvasóteremben.

BGGYK:  Klimatizálás megoldására az irodákban.

PPK IZU: Modernebb bútorzatra.

PPK KAZY: Belsőépítészeti átalakításra.

TÁTK: Átköltözni az alagsorból egy megfelelőbb helyre.

TÓK: Ergonomikusabb munkakörnyezet (asztalok, székek, lámpák) 
kialakítására.

TTK: Az üvegablakok (tetőablakok) árnyékolására. 

TTK Fizikai gyűjtemény: A jó minőségre – bár drágább a minőségi 
anyagok használata, azonban egy könyvtári működésnél hosszú távon 
gazdaságosabb lenne. 

BTK TÁVK: Belső felújításra, festésre.
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 Reméljük és bízunk abban, hogy ezek a vágyak, melyek teljesülése a min-
dennapi működést segítené, előbb-utóbb valóra is válnak!
 
A felmérés tanulságai

Nem véletlen, hogy a Zöld Iroda Program nagy hangsúlyt fektet az auditá-
lásra, mert ebből sokszor alaposabb információk nyerhetők, mint kizárólag 
a kérdőívre adott válaszok elemzése által. A felmérésünkben ezt mi is alapvető 
fontosságúnak éreztük, s mikor tervbe vettük, hogy belevágunk, az auditá-
lást semmiképpen sem akartuk kihagyni. Jól döntöttünk! Hiszen a könyvtá-
rak személyes felkeresése egyrészt minőségi tényezőkre világított rá, másrészt 
magyarázatot adott olyan helyi sajátosságokra, amelyek a kérdésekre adott 
válaszokban nem feltétlenül tükröződtek, legfeljebb csak akkor, ha a kitöltő 
könyvtár a megjegyzés rovatban külön felhívta a figyelmet erre; ilyen eset vi-
szont ritkán fordult elő. A kerékpártárolók és az ablakok kapcsán nagyon jól 
érzékelhető mindez!
 A kérdőívben ugyanis arra kérdeztünk rá, rendelkezik-e a könyvtár kerék-
pártárolókkal (I./5. kérdés), illetve van-e kinyitható ablaka (I./1. kérdés), de azt 
viszont már a kérdés nem tette lehetővé, hogy ennek térbeli és fizikai adott-
ságait számba vegyük, azaz a körülményeket is vizsgáljuk. Mert, mint sze-
mélyesen többször is meggyőződhettünk róla, nem mindegy, hogy a meglévő 
kerékpártároló az épület udvarán található-e, ahová adott esetben nehezebb 
a bejutás, és így az igénybevétel is alacsonyabb, vagy az épület közelében 
az utcán helyezkedik el, ahol könnyebben használatba tudják venni azokat. 
A PPK IZU könyvtárában azzal az érdekes esettel találkoztunk, hogy míg a ne-
hezen megközelíthető udvari kerékpártároló szinte pangott az ürességtől, addig 
az épület előtti utcafronton, ahol nem volt tároló, a kerítéshez kötve több bicik-
lit is összeszámolhattunk. Persze hozzátartozik az igazsághoz, hogy azt már 
nem tudtuk pontosan eldönteni, hogy ezek az órákat látogató egyetemistáké 
vagy pedig a közelben tartózkodó kerékpárosok találtak maguknak egy vi-
szonylag biztonságosnak mondható, alternatív tároló helyet (45., 46. kép).
Ugyanakkor az auditálás sokszor a pontszámbeli különbségekre is magyaráza-
tul szolgált. A TTK könyvtárának egyes részlegei és a TÁTK könyvtára egy-
azon épületben helyezkednek el, mégis az épületi adottságokat figyelembe véve 
az elért pontszámok között óriási különbség mutatkozott, amit az ablakokból 
történő kilátás messzemenően jól érzékeltetett. A TÁTK könyvtárának irodája 
ugyan rendelkezik ablakkal, de mivel alagsorban helyezkedik el, a kilátás leg-
inkább egy belvárosi bérház lichthofjához hasonlítható. Ezzel szemben a TTK 
ablakaiból az olvasók a dunai panorámában gyönyörködhetnek, így egyúttal 
a természetes megvilágítás is messzemenően biztosított (47., 48. kép).
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43. kép: A PPK IZU udvari kerékpártárolója

44. kép: A PPK IZU épület előtti utcaszakasza
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45. kép: Dunára néző panoráma a TTK Kémiai gyűjteményének olvasótermi ablakából

 

46. kép: A TÁTK irodai ablakából nyíló kilátás
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 Tanulság volt számunkra az is, hogy a decentralizáltság, ami számos pon-
ton nehezítheti egy könyvtári hálózat életét, ebben a felmérésben kimondottan 
előnynek számított, hiszen ugyanaz a fenntarthatósági terület és kérdés válto-
zatos, sokféle megoldás formájában jelent meg a különböző könyvtárakban. 
Erre az auditálás során ugyancsak fény derült! Említhetjük itt többek között 
a közösségi és egyéni tanulást szolgáló terek sokféle elrendezését, a zöld növé-
nyek változatos gazdagságát és alternatíváit, illetve a hulladékkezelés és -csök-
kentés különböző megoldásait.
 Ugyanakkor a felmérés felvetette azt is – amire a korábbiakban már rámu-
tattunk –, hogy mi számít egy könyvtár szempontjából jó mutatónak: a sokan, 
de csak ritkán, vagy a kevesen, de sokszor cselekvők környezeti, fenntartható-
sági elkötelezettsége. Illetve arról is meggyőződhettünk, hogy az intézményi 
mutatók sokszor szoros összefüggésben állnak a munkatársi állomány nagy-
ságrendjével és elkötelezettségével. Azaz, miként arra már mások is rámutat-
tak, nem minden csak az épületen múlik!46

Amikor majd beérik a gyümölcs…

A könyvtári hálózatunknak – mint minden felsőoktatási könyvtárnak – meg-
van az a sajátossága, hogy szorosan kapcsolódik az egyetem vezetéséhez, mely 
a legtöbb esetben fenntartó és irányító is egyben. Ugyanakkor a diákok és 
az oktatók elsősorban abban érdekeltek, hogy a felsőoktatási intézmény adott 
tudományterületét műveljék. Persze mindez nem zárja ki a fenntarthatósághoz 
kötődő szemléletformálás lehetőségét, de hatékonyan valószínűleg ott műkö-
dik, ahol a tanterv és az órák tárgyai is érintik ezeket a kérdéseket. Ugyan-
akkor az tapasztalható, hogy az újonnan bekerülő generációk már fontosabb-
nak tartják a klímaváltozás kapcsán felmerülő környezetvédelmi kérdéseket. 
Ez többek között abból szűrhető le, hogy az ilyen, az egyetemen zajló, 
de csak részben vagy nem feltétlenül az oktatáshoz kapcsolódó, a környezetvé-
delmet érintő programokon a hallgatók érdeklődően és aktívan vesznek részt. 
Saját szakmánknál maradva példaként az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének 
(továbbiakban ELTE BTK KITI) Nyitott Napok programsorozatának legutóbbi 
rendezvénye említhető, ahol az újonnan megnyílt Óbudai Platán Könyvtár ‒ 
Ezüsthegyi Könyvtár környezettudatos intézkedéseinek és programjainak 
a bemutatására került sor. Nemcsak szép számmal jelent meg a hallgatóság, 
de a sok kérdés és hozzászólás is utalt a fokozott érdeklődésre!47

46 Aulisio (2013); Jones–Wong (2018: 156–158).
47 Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban - Egy zöld könyvtár és speciális szolgáltatásai (ELTE BTK 
KITI - Nyitott Napok – előadássorozat, 2019. október 9.); Vendégünk volt Szépvölgyi Katalin (Beszá-
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 Ugyanakkor pozitívumnak tekinthető az is és a szemléletváltást jelzi, hogy 
az ELTE-s rendezvényeken (pl. Pázmány-napok, ELTEfeszt) az utóbbi időben 
egyre többször kerülnek elő azok a programok, amelyek a környezetvédel-
met és a fenntarthatóságot is érintik. A nagyobb szabású, kimondottan a kör-
nyezettudatossághoz kapcsolódó események közül a 2012-ben megrendezett 
Ökoszemináriumot48 (49. kép), illetve a már többször megrendezett Bringázz 
az ELTE-re kampányt lehetne kiemelni.
 A UI GreenMetric World University Ranking egy olyan kezdeményezés, 
ami 2010-ben indult külföldön a University of Indonesia kezdeményezésére, 
és a világ felsőoktatási intézményei vehetnek részt benne. A felállított rang-
sor célja a fenntartható környezeti fejlődés támogatása azzal, hogy információt 
ad a világ felsőoktatási intézményeinek aktuális fenntarthatósági jellemzői-
ről. A kezdeményezés célja, hogy a begyűjtött adatok és pontszámok alapján 
a rangsorban elfoglalt hely tükrözze az intézmény fenntarthatósági politiká-
ját, a környezeti szennyezés csökkentése és a szemléletformálás érdekében tett 
erőfeszítéseit, így teremtve meg az összehasonlítás és a fejlődés lehetőségét.49

 2015-ben 407 egyetem került rangsorolásra abból a szempontból, hogy 
az intézmények campusai mekkora zöld területekkel rendelkeznek, az intéz-
ményben mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, vé-
geznek-e szelektív hulladékgyűjtést, vannak-e víztakarékos berendezések és 
bármilyen egyéb olyan intézkedés, amely a környezettudatos hozzáállásról ta-
núskodik. Örvendetes, hogy ebben a rangsorban több magyarországi egyetem 
is szerepelt, amelyek közül ebben az évben a Szegedi Tudományegyetem ért el 
szép eredményt: a legjobb magyarként a 29. helyet foglalta el, míg a Debreceni 
Egyetem a 182. lett. Az ELTE a középmezőnyt jelentő 281. helyen végzett, 
maga mögé utasítva a Miskolci, a Budapesti Corvinus, illetve az Óbudai Egye-
temet.50

 A 2018-as rangsorban, ahol már 719 intézmény szerepelt, az ELTE a 264. 
helyet foglalta el, s ezzel az eredménnyel a magyarországi intézmények között 
Szeged és Pécs után a harmadik legzöldebb egyetemnek számít51 – hasonlóan 
2015-höz.

moló). [Elektronikus dokumentum] = Az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet honlapja, 
URL: http://elte-lis.blogspot.com/2019/10/vendegunk-volt-szepvolgyi-katalin.html, 2019. 11. 04.
48 SELMECZI (2013).
49 UI GreenMetric World University Ranking Background of the ranking. [Elektronikus dokumen-
tum] = UI GreenMetric honlapja, URL: http://greenmetric.ui.ac.id/what-is-greenmetric/, 2019. 10. 30.
50 ZÖLLNER (2016).
51 Overall Rankings 2018. [Elektronikus dokumentum] = UI GreenMetric honlapja, URL: http://gre-
enmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018-2/, 2019. 10. 30.; List of Universities in Each Country (2018). 
[Elektronikus dokumentum] = UI GreenMetric honlapja, URL: http://greenmetric.ui.ac.id/detailnega-
ra2018/?negara=Hungary, 2019. 10. 30.
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 Az ELTE hálózati könyvtáraira sok helyen fontos intézményként tekinte-
nek, de elsősorban az oktatás, tanulás segítését és támogatását várják el tőlük, 
s mellékes szempont, ha esetleg környezettudatosságra is szeretnének nevelni. 
A megbecsültség ezen a téren – úgy látjuk – még kevésbé érezhető! Elmozdu-
lás ezen a téren ott tapasztalható, hogy az ELTE éppen megújuló fenntartható-
sági stratégiájába a könyvtárak is bekerülnek.
 Sokan megállapították már, hogy akkor lehet igazi haladásról beszélni, ha 
nem felülről jövő kényszer formájában fogalmazódik meg mindez, hanem a ve-
zetés és a társadalmi akarat találkozik egymással. A felsőoktatási hálózatban, 
így az ELTE-n is akkor válnak a fenntarthatósági törekvések igazán gyümöl-
csözővé, amikor az ez iránt fogékony és érzékeny diákok, az egyetemi veze-
tés és a – sok esetben a diákélet központját jelentő – könyvtárak közös útra 
lépnek. A felmérésünk, meglátásunk szerint, rávilágított arra, hogy nemcsak 
az egyetem, hanem az egyetemi könyvtári hálózat könyvtárai is elindultak 
ezen az úton – az egyetemmel való szorosabb összefogás, és a találkozási pon-
tok megtalálása azonban még várat magára!

47. kép: Az ELTE-n 2012-ben megrendezett Ökoszeminárium egyik, még ma is látható plakátja
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AZ ELTE SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT
 KÖNYVTÁRÁNAK INNOVÁCIÓS ÚTJA

a kezdetektől a Minősített Könyvtár címig és azon is túl: 
a 60 éves jubileum margójára

Katalin Barki: The Path of Innovation at the Library of the ELTE 
Savaria University Center: from the Beginning to the Certified Library 
and Beyond: remarks to the 60th Anniversary
The legal predecessor of the ELTE ULA Savaria Library and Archives 
began its operations in the academic year 1959/60. To commemorate 
the 60th anniversary, the author undertook a review of 40 years 
innovative development of the library. The study looks at institutional, 
organizational, infrastructural and service developments by decades, 
presenting the innovative solutions that made the library a model for 
college libraries, and entitled it to participate in national professional 
councils, in decision-making upon request from the ministry, and in 
supervision. Based on traditional services the library could build up a 
system of services supporting learning. A special chapter is devoted to 
the special collections of regional importance, the applications which 
were implemented autonomously or in wide cooperation connected with 
national projects. Public education appeared as a special target in the 
rich programme range of TÁMOP applications. The implementation of 
library automation in Szombathely from the ISIS database management 
system to the development of the Aleph integrated library system as 
well as its prominent role in user education, education and training 
was presented.
 With the opening of its new building in 2006, the library was given 
up-to-date infrastructure which provided the facilities for services 
for which the library was awarded the title “Library of the Year” in 
2007, and was the first to win this title among academic libraries. As 
a result of conscious and continuous quality improvement activities, 
it was also one of the first academic libraries awarded with the title 
“Qualified Library” in 2014.
 The library has always been proud of its librarians’ broad 
competencies and innovative way of thinking, which has always 
enabled them to respond to new social challenges, and the changing 
needs of users by providing state-of-the-art service

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVIII, 2021, szerkesztő: Knapp Éva
DOI: https://doi.org/10.21862/EKevkony.18.2021.293-352
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Bevezetés

Jubileumi tanévet kezdett 2019 szeptemberében az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem szombathelyi szervezeti egysége, a Savaria Egyetemi Központ. Jog-
előd intézménye, a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet 1959 szeptem-
berében kezdte meg első tanévét. A jubileumhoz a könyvtár is kapcsolódik, 
hiszen Majtényi Károlyné 1959. július 1-én kapott megbízást a könyvtár ki-
alakítására, mely azóta is töretlenül fejlődött, és neve a szakmában ismertté 
és elismertté vált. E jeles alkalom késztette a szerzőt arra, hogy bepillantást 
nyújtson a 60 év könyvtári történésire, az innovációs fejlődésre, az elért ered-
ményekre, a sikerekre, az elismerésekre. A visszatekintésre Katona Attila1 
Szárnyas idő című kötete és a szerző2 által szerkesztett könyvtártörténeti on-
line weblap szolgált alapul.

A könyvtár célja és küldetése

Az ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár ‒ a Berzsenyi Dániel Főiskola 
(továbbiakban BDF) Könyvtára jogutódaként ‒ a Dunántúl egyik legnagyobb 
felsőoktatási könyvtára. Nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség 
és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, 
hogy mindenki számára szabadon, korlátozás nélkül biztosítsa a hozzáférést 
a dokumentumokhoz, az információkhoz, a magyar és az egyetemes kultúra 
kincseihez, továbbá támogassa az egész életen át tartó tanulást. Küldetését fo-
lyamatosan megújuló dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek 
megfelelő szolgáltatásaival, fejlett infrastruktúrájával, könyvtárosai szakmai 
felkészültségével valósítja meg. Az információkultúra könyvtári alapjainak 
megismertetésével, a módszerek és az információkeresési technikák elsajátít-
tatásával fontos szerepet tölt be az oktatásban, az önálló ismeretszerzés folya-
matában.
 A könyvtár feladata, hogy – az intézményben folyó oktatás és kuta-
tás szakirodalmi háttereként – korlátozás nélkül biztosítsa a hozzáférést 
a szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Emellett nélkülözhetetlen 
erőforrásként van jelen a szűkebb (városi), a tágabb (megyei és az észak-dunán-
túli régió) környezetében az oktatott és kutatott tudományterületek informá-
ciós forrásaként. Pedagógiai szakkönyvtári funkciók ellátásával regionálisan 
támogatja a közoktatás tevékenységét. 

1 Katona (2010: 9–84).
2 Barki K.: Könyvtártörténet. http://tudastar.nyme.hu/sekkonyvtar/konyvtartortenet [Letöltés 
2019.11.05.]
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1. A tanteremkönyvtártól a Forrásközpontig 

Az ELTE EKL Savaria Könyvtár és Levéltár, illetve legismertebb jogelőd-
jének, a BDF Könyvtárának története egyidős az intézménnyel. Az 1958. 
évi 26. sz. törvényerejű rendelet alapján indulhatott el a felsőfokú tanító-
képzés. Szombathely lett az egyetlen olyan város, ahol tanítóképzési, peda-
gógusképzési, és felsőoktatási előzmények nélkül hoztak létre felsőfokú ta-
nítóképzőt. A hivatkozott jogszabály előírta a szükséges személyi és tárgyi 
feltételek megteremtését. Kellett egy épületegyüttes, amelyben elhelyez-
hetővé vált az új intézmény. Ez lett az 1930-ban Vass József népjóléti és 
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter közbenjárásával megépült és átadott 
Faludi Ferenc Reálgimnázium épülete. Az egykori Horthy Miklós téri épü-
let 1942-től hadikórház lett, melyet 1957-ben ürítettek ki és adtak vissza 
a városnak, s amelyben 1959-ben megkezdődhetett a felsőfokú tanítóképzés. 
Az 1958 decemberében napvilágot látott miniszteri végrehajtási utasítás alap-
ján első lépésben a Kőszegen még működő középfokú leány-tanítóképzőt köl-
töztették Szombathelyre. Az alapvető taneszközöket és a felszereléseket, töb-
bek között az 5071 kötetes ifjúsági és tanári kézikönyvtárat Kőszegről hozták 
át. Ezzel a Felsőfokú Tanítóképző Intézet megkezdte működését.

1.1. A Tanítóképző Intézethez könyvtár tartozik

A könyvtár az új intézet egyik legfontosabb bázisa volt. A művelődésügyi mi-
niszter 187/1958. (M.K. 23.) M. M. számú utasítása a tanító- és óvónőképzés 
1958. évi 26. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról a 3. §. (1) bekezdés-
ben rendelkezett annak létrehozásáról. „A Tanítóképző Intézethez … könyv-
tár … tartozik.” A könyvtár kialakítására 1959. július 1-én Majtényi Károlyné 
kapott intézeti könyvtárosi kinevezést. Az ő feladata volt az oktatás, a tanulás 
könyvtári hátterének megteremtése. A dokumentumállomány alapját a régi-
óban megszüntetett kőszegi és zalaegerszegi középfokú tanítóképzőktől örö-
költ kiadványok képezték. A gyűjtemény 1959. augusztus 29-én foglalhatta 
el helyét a mai „A” épület északi szárnya I. emeletének két szobájában, nyolc 
vaspolcon és két háromrészes szekrényben. Az első könyv 1959. augusztus 10-
én került bejegyzésre a leltári nyilvántartásba. A könyvtárgépesítés kezdetét 
az 1961 februárjában kapott, könyvtári jelekkel kiegészített írógép jelentette.
 A változó társadalmi igényeket figyelembe véve a Magyar Forradalmi Mun-
kás-Paraszt Kormány 24/1962. (VII. 14.) sz. rendeletében népművelő-könyvtá-
ros szak létesítését rendelte el a szombathelyi és a debreceni tanítóképzőkben. 
Az újdonságot nem annyira a felsőfokú képzés, hanem a két szak párosítása 
jelentette. E képzési formában már akkor divatos szlogennek számított az élet-
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hosszig tartó tanulás, ’a jó pap is holtig tanul’ elv. Az élet 1972-ben kikénysze-
rítette a népművelő-könyvtár szak megszűntetését, átalakítását és a szakpár 
szétválasztását. A népművelő-könyvtáros szakon 1979-ben végeztek az utolsó 
hallgatók.
 A fent említettek a könyvtárban is új szervezési, tárgyi, személyi, tartalmi 
stb. feltételeket kívántak meg. A megnövekedett feladatok ellátására 1962-ben 
Gróf Ervin, majd az ő tanszékre történő távozásával 1963. szeptember 9-étől 
Tóth Gyuláné kapott könyvtárosi megbízást, aki 1964 nyarától könyvtárveze-
tőként tevékenykedett 2002-ben történő nyugdíjba vonulásáig. 
 Az 1963/64. tanévben több új változás is történt. A tanító, valamint a népmű-
velő-könyvtár szakosok könyvtári ellátása érdekében a tanév elején a könyvtár 
nagyobb helyiségbe költözött és részben új bútorozást kapott az „A” épület 
földszintjén. A kölcsönzés megkönnyítésére kölcsönzőkártyák készültek és 
a füzetes helyett az egykártyás kölcsönzés került bevezetésre. Ezzel párhuza-
mosan épült a raktári katalógus. A két fő könyvtáros létszám miatt hallgatókat 
kellett bevonni a kölcsönzés adminisztrációjába.
 A könyvtár 1965/66. évi munkaterve a könyvtári feladatokon túl foglalko-
zott a raktári férőhelyek hiányával. A könyvállomány és a könyvtárhasználat 
növekedésével újabb alapterület-bővítés vált szükségessé, amelyre 1966-ban 
kerülhetett sor az új kollégium épületének átadásával. Az újabb terekkel bő-
vült, 210 m2-es alapterületen a raktár és az olvasóterem kialakításán túl nőtt
a kölcsönzési tér is. A következő tanév már a szolgáltatásokban hozott újat.
A kezdetektől gyűjtött, feldolgozott szakdolgozatoknak elkészült a cédulaka-
talógusa. Elkezdődött a Népművelési Propaganda Iroda által kiadott analitikus 
bibliográfia építése, amely az időszaki kiadványokban megjelenő irodalomtu-
dományi cikkek keresését tette lehetővé. Ez a bibliográfia később bővült to-
vábbi kiadványok saját munkaerővel történt feldolgozásával.
 Az 1970/71-es tanévtől a tanítóképző intézetek és a tanárképző főiskolák új 
tanterve előírta a szakirodalmi és könyvtárhasználati ismeretek oktatását
a pedagógusjelöltek részére, mely a didaktika keretében kapott helyet. Szepesi 
Hajnal3 írása többször is hivatkozik a szombathelyi gyakorlatra. Tóth Gyuláné 
vezette a tanítószakos hallgatók Könyvtárhasználati ismeretek nevű tárgyának 
kiscsoportos gyakorlatait.
 Az 1971-es év a szabályalkotás éve. A Szombathelyi Tanítóképző Intézet 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. sz. mellékleteként elkészült Az in-
tézeti könyvtár szabályzata.4

3 Szepesi (1971: 28–32)..
4 Az intézeti könyvtár szabályzata. Szombathely, 1971. július 20. 8 lev.
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1.2. A 70-es évek – a kihelyezett tagozattól a Berzsenyi Dániel Főiskola 
létrehozásáig

Az 1971/72-es tanév az intézmény történetében újabb fordulópontot jelentett. 
Szombathelyen útjára indult a kétszakos általános iskolai tanárképzés. A válto-
zást részben a pedagógusképzés aránytalansága (a négy főiskola közül csak a 
pécsi volt a Dunántúlon), részben a meglévő pedagógushiány, valamint a műve-
lődési minisztérium oktatáspolitikai törekvései indukálták. A fő képzési terület 
a matematika lett – építve a komplex matematikatanítási kísérletre –, a szakpár 
kiválasztását pedig részben az intézmény oktatási adottságai, részben a megyé-
ben jelentkező pedagógushiány határozták meg. Megkezdődött a matematika–
testnevelés, a matematika–orosz, a matematika–rajz, valamint a matematika 
ének–zene szakosok képzése. A változás másik okát a közművelődési törekvé-
sek korszerűsítése és új szerepe jelentette. Megszülettek a könyvtár–magyar, 
a könyvtár–matematika, a népművelés–ének, a népművelés–magyar szakpá-
rok, amelyeket később újabbak követtek. A következő változást az 1972-ben 
átadott új, nyolcosztályos gyakorló iskola megépítése jelentette a Derkovits-la-
kótelepen. 
 A kihelyezett tagozat első éveit meghatározta, hogy az addigi szakcsoporti 
rendszert tanszéki struktúrává szervezeték. Ezzel párhuzamosan történt a tan-
széki könyvtárak fejlesztése. Az életbe léptetett új kerettantervek (1970, 1973) 
alapján módosult a tantárgystruktúra, szakirányok és speciálkollégiumok jöt-
tek létre. 
 A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1974. évi 14. számú törvényerejű ren-
delete – a Szombathelyi Tanítóképző Intézet átszervezéséről, a Szombathelyi 
Tanárképző Főiskola létrehozásáról – 1974. szeptember 1-ével megteremtette 
az önálló főiskolát. Átalakult az intézmény, a hároméves tanítóképzés meg-
maradt, mellette egyre nagyobb hangsúllyal szerepelt a két tanár, valamint 
a közművelődés-tanár szakosok képzése, ez utóbbi, mint szombathelyi modell. 
A hetvenes évek közepén döntés született az intézmény teljes profilú képzésé-
nek megteremtéséről. 
 Az önálló Szombathelyi Tanárképző Főiskola létrehozásával az addigi leg-
nagyobb mérvű tartalmi és létszámbeli fejlődés indulhatott meg. A könyvtár-
nak is a három képzési irány – általános iskolai szaktanárok, általános iskolai 
tanítók, közművelődési szakemberek – oktató, kutató munkájához kellett a fel-
tételeket megteremtenie. Bővült az oktatói kar létszáma, növekedett az intéz-
mény tudományos munkája, meghonosodtak a felsőoktatási módszerek.
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A könyvtári feladatok sokasodásával, valamint a megnövekedett hallga-
tói létszám igényei miatt 1975 augusztusában bővítésre és felújításra5 került 
a könyvtár.
 A főiskola könyvtárának fejlesztését, jelen és jövőbeni feladatait az 1976-
ban megjelent, A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 15. 
sz. törvényerejű rendelete a könyvtárakról6, illetve a hozzá kapcsolódó A Mi-
nisztertanács 17/1976. (V. 7.) sz. rendelet a könyvtárakról szóló 1976. évi 15. 
számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról7 dokumentum határozták meg és 
hangolták egybe a magyar könyvtárügy egyéb területeivel. 
Ezen rendeletek megerősítették, hogy a felsőoktatási könyvtárak intéz-
ményenként alkotnak hálózatot. A könyvtár két legnagyobb tagkönyvtára 
a gyakorló általános iskola könyvtára és a kollégiumi könyvtár. A tanszékeken 
az oktatók munkáját segítő, néhány száz kötetes kézikönyvtárak voltak megta-
lálhatók a legfontosabb általános és szaktájékoztató segédleteket foglalva ma-
gukba. 
 A hetvenes évek második felében számos újítás, fejlesztés ment végbe. 
1977-ben megtörtént az Egyetemes Tizedes Osztályozás módosítása által meg-
követelt katalógusrevízió, amely a gyakorlatban mintegy 50 000 katalóguskar-
ton behasonlítását, javítását eredményezte. Ez év nyarán került sor a teljeskörű 
állományellenőrzésre. A revízió innovatív módon, számítógép segítségével és 
valamennyi munkatárs bevonásával történt. Az állományellenőrzésről Nagy 
László8 tájékoztató könyvtáros írt szakdolgozatot.
 Nemzetközi jelenség volt, hogy az oktatási intézmények könyvtárai egyre 
inkább kibővült fogalomkörű könyvtárrá, médiatárrá váltak, és egyre több 
nemhagyományos ismerethordozót integráltak állományukba. E cél érdekében 
született meg a főiskola intézkedési terve a médiatárról, amely a Video-Gyár-
tási Csoporton belül 1977 januárjában kezdte meg működését.  Ebben az évben 
kezdődött el a főiskolán a mikrofilmek készítése is, amely a beszerezhetetlen 
szakirodalom hiányának csökkentését szolgálta.
 A személyi lapos kölcsönzés helyett 1977. szeptember 1-től a könyvtár át-
tért a tasakos, színcsíkos kölcsönzésre, amely gyakorlat a számítógépes köl-
csönzés bevezetéséig hatékonyan működött. Eredményeként a könyvek forgási 

5 Cser Kovács G. (cser) Megszépült a könyvtár. In: Vas népe, (1975 : aug. 31, [8]).
6 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelete a könyvtá-
rakról. In: Magyar közlöny, (1976 : 45; 530-533).
7 A Minisztertanács 17/1976. (V. 7.) sz. rendelet a könyvtárakról szóló 1976. évi 15. számú törvénye-
rejű rendelet végrehajtásáról. In: Magyar közlöny, (1976 : 45; 533-538).
8 Nagy (1977: 54).
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sebessége felgyorsult, fegyelmezettebbé vált a kölcsönzési határidők betartása. 
Ez érvényes volt a folyóiratok kölcsönzésére is, ahol ugyanettől az időponttól
a peremlyukkártyás9 nyilvántartás került bevezetésre.  
 A könyvek beszerzésének új módjaként 1978. január 1-től a könyvtár mint 
a pedagógia szakterület észak-dunántúli regionális könyvtára kötelespél-
dány-szolgáltatásban részesült. Így bővült az állomány a pedagógia területén 
megjelent teljes szakirodalommal, beleértve a könyvárusi forgalomba nem 
került kiadványokat is. A tanítási segédletek kezdettől fogva fontos szerepet 
töltöttek be a könyvtár szolgáltatásában. Ez az állományrész tartalmazta va-
lamennyi általános iskolai tankönyvet (1-8. osztály), módszertani segédletet, 
tanári kézikönyvet, főiskolai jegyzetet. 1978 nyarán került sor ezen állomány-
rész revíziójára, illetve az addigi ideiglenes, rövid címleírások helyett a doku-
mentumok teljes feldolgozására, a mintegy 30 000 kötetes állományrésznek 
a könyvekhez hasonló mélységű feltárására a katalógusokat is beleértve. A kö-
zel 100 000 cédula sokszorosítását a Vizigráf nevű technikai eszközzel sikerült 
előállítani, amely eszközt a könyvtár a Robotron írógép megjelenéséig használt.
A technika fejlődésének eredményeképp 1979 márciusától megkezdte műkö-
dését az első nagyteljesítményű gyorsmásoló (APECO Bond Copier 300), ame-
lyet kezdetben főként az ügyvitelben használtak a könyvtárosok.  
 A népművelő–könyvtár szak megszűnésekor a könyvtár megjelentette első 
kiadványát, a képzés időszakában (1962–1979) készült szakdolgozatok kataló-
gusát, amelyet Tokaji Nagy Erzsébet10 tájékoztató könyvtáros szerkesztett. 
 Ezektől az évektől kezdve Tóth Gyuláné, a könyvtár vezetője aktív tagja-
volt a Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának, számos felkérést kapott szakmai 
anyagok készítésére, véleményezésére. Az 1979/80-as tanév beszámolójában 
újdonságként a Könyvtárvezetők Tanácsának munkájában való részvétel, a tu-
dományos munkát támogató oktatói publikációs tevékenységről készült biblio-
gráfia11 jelent meg. 
 Az 1976-os könyvtári törvény végrehajtási utasítása szükségessé és indo-
kolttá tette valamennyi könyvtártípus szervezeti és működési szabályzatának 
átdolgozását. A főiskola könyvtára még 1979-ben megkezdte a SzMSz12 át-
dolgozását, amelyet a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya 1980-ban 
hagyott jóvá, s amely számos főiskolai könyvtár számára vált mintává. 
 Az évtized végére a 300 m2-es alapterületen működő könyvtár kicsinek 
bizonyult. Az olvasóterem túlzsúfolt volt, amelyet tovább korlátoztak a tanév 

9 Molnár I., (1970: 68).
10 Tokaji Nagy (1982: 308).
11 Molnár  Z., (1980: 57–70).
12 A Szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtárának Szervezeti és Működési szabályzata. Szombat-
hely, 1980.
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során a könyvtárban tartott tájékoztatási szemináriumi foglalkozások. Hason-
lóan szűkös volt a feldolgozó munkaszoba is, amelynek kézikönyvtári állo-
mányát gyakorta használták a könyvtárszakos hallgatók. Félévenként mintegy 
5-6 hallgató végezte gyakorlatát a könyvtárban a könyvtári munka számos 
területén.
 Jelentős siker volt, hogy a katalógusok (raktári, betűrendes szerzői, cím-, 
szak- valamint a szakdolgozati) megbízhatóan tárták fel a könyvtár állomá-
nyát, illetve jelentős segítséget nyújtottak az analitikus bibliográfiai és a társa-
dalomtudományi katalógusok, melyek építéséről V. Molnár Zoltán13 jelentetett 
meg szakcikket.

1.3. A 80-as évek – fejlesztés új könyvtár építése nélkül

Az évtized meghatározó főiskolai fejlesztése, a természettudományos oktatási 
épület („C” épület) az 1983/84-es tanévre készült el. A 70-es évekre már el-
fogadták, hogy a főiskolává váló tanítóképzők neveket vegyenek fel, amelyre 
intézményünk esetében a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1983. évi 22. 
törvényerejű rendeletével nyílt lehetőség. Több javaslat közül a döntéshozók 
a Berzsenyi Dániel név mellett döntöttek, s az ünnepélyes névadóra 1984. 
március 27-én került sor. A nyolcvanas évek közepére megszületett az átfogó 
jellegű új oktatási törvény, amely nagyobb belső szabadságot biztosított a főis-
koláknak. A tizenkét tanszék mellé újabbak szerveződtek: 1983-tól az orosz-
ból kiváló szlovén, valamint a fizika és a technika, illetve 1984-től a földrajz, 
a biológia és a kémia. A természettudományos szakok belépésével teljessé 
vált az általános iskolai tanári képzési kínálat, s a nyolcvanas évek végén 
a német (1989), az angol, az olasz és a francia (1990) szakokkal egészült ki. 
A választható szakpárok száma folyamatosan bővült, 1983-ban még csak 21, öt 
évvel később már 27, 1990-ben 64, 1991-ben pedig számuk már 108-ra emel-
kedett. 1984-ben megtörtént a tanító- és a tanárszak integrálása. Az 1987-es új 
tanulmányi és vizsgaszabályzat már lehetővé tette „C” szakok felvételét, illetve 
megengedte az áthallgatás intézményét. A folyamatos mennyiségi növekedés 
örök küzdelmet jelentett a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokkal. A megé-
pített „C” épület enyhítette a teremgondokat, de meg nem oldotta. 
 Ez az évtized volt a főiskola életében a kulturális élet legpezsgőbb időszaka. 
A növekvő diáklétszámmal együtt nőtt az igényes kultúrafogyasztók száma, 
hangsúlyos volt a közösségépítés az ötnapos munkahét során. Az intézmény 
vezetőjét, Szalay Lászlót 1988 decemberében nyugdíjazták, utóda Iker János 

13 Molnár  Z., (1981: 2; 75–76).
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főigazgató-helyettes lett. Az intézmény újabb fejlődésnek indult. Az infrastruk-
túrafejlesztés részét képezte a főiskola udvarán megépített könyvtári kölcsönző 
(1989), a számítástechnikai központ kialakítása, a PC-labor megteremtése, az 
új sportcsarnok átadása (1991). A főiskola 1990-ben megszerezte a Berzsenyi 
Dániel téren az MSZMP épületét, az ún. „D” épületet, amely 2018 őszéig szol-
gálta az idegennyelv-szakosok képzését. 
 Az intézményfejlesztés eredményeképp folyamatosan nőtt a hallgatói lét-
szám, ezáltal megnövekedtek a könyvtárhasználói igények. A nyolcvanas évek 
egyik fő jellemzője lett az innováció, amelyről Nagy Lászlónak,14 a könyvtár 
munkatársának is jelent meg írása a TMT-ben. A szakdolgozatok feltárására 
bevezetésre került a fénylyukkártyás rendszer, amellyel párhuzamosan folyt 
a tárgyszórendszer kialakítása. A könyvtárban folyó szakmai munka elisme-
réseként a Kulturális Minisztérium felkérésére a könyvtár vezetője elkészí-
tette a főiskolai könyvtárak fejlesztési irányelveinek egyik részanyagát, amely 
a könyvtárak személyi ellátottságával, annak tervezésével foglalkozott. Még 
e tanévben dr. Tóth Gyuláné felkérést kapott a Kaposvári Tanítóképző Intézet-
től, hogy végezzen helyzetelemzést a könyvtári szakkollégiumi képzés tárgyában.
 A feltáró tevékenységben kiemelkedik a leíró katalógus átszerkesztése, 
amely 1988 nyarán kezdődött el az MSZ 3401-81 A bibliográfiai tételek be-
tűrendbe sorolásának szabályai, illetve az MSZ 3493-82 Bibliográfiai tételek 
besorolási szabályai c. szabványok alapján. A változtatás célja az volt, hogy az 
olvasók az átszerkesztett katalógust szívesebben használják munkájuk során. 
A technikai változások sora a szakdolgozatok fénylyukkártyás feltárásának 
bevezetésével, továbbá a Robotron memóriás villanyírógép és a Rank Xerox 
másológép munkába állításával folytatódott. A számítógép megjelenésével le-
hetővé vált a Micro-ISIS alapú adatbázisok (MANCI, MPI, PRESSDOK) szol-
gáltatása.  
 Az évtized egy másik jellemzője a kapcsolatok bővítése országhatáron kívül 
és belül. Együttműködési szerződés aláírására került sor a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesülettel, melynek keretében feldolgozásra került az alsóőri könyv-
tár15 magyar nyelvű anyaga. Tulajdonosai lettünk Devecseri Gábor könyvtári 
hagyatékának csakúgy, mint 1985-ben Pungor Ernő akadémikus analitikai 
kémiai gyűjteményének, amely a könyveken kívül idegen nyelvű szakmai fo-
lyóiratokat tartalmazott. Az adományozó kívánságát szem előtt tartva a gyűj-
teményt a Magyar Kémikusok Egyesülete Vas Megyei Szervezetének tagjai is 

14 Nagy L.(1982: 1–2; 1–8).
15 Barki K. (1981: 150).
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használhatták, s a dokumentumok bekerültek a könyvtárközi kölcsönzés útján 
az országos rendszerbe is.
 A szakmai kapcsolatokban jelentős szerepet töltött be a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete. A Vas Megyei Szervezet elnökévé 1985-ben a tagság dr. Tóth 
Gyulánét választotta meg. Ugyanebben az évben alakult meg az MKE szer-
vezetén belül az Iskolai Könyvtárosok Szekciója, amelynek elnökévé szintén 
a könyvtár igazgatóját választották. A szakmai szervezetekben való részvétel 
bizonyította a könyvtár helyét, rangját a magyar könyvtárügy egészében.
 Az új szakok igényeinek kielégítését megcélozva és a könyvtárhasználók szá-
mának növekedésére számítva – új könyvtárépület híján – 1984-ben megvalósult 
a könyvtár és az alatta lévő szint (klubhelyiség) összekapcsolása, melynek 
eredményeképp az alapterület 150 m2-rel nőtt. Az alsó szintre került a folyó-
iratolvasó mintegy 300 féle kurrens folyóirattal, valamint a szépirodalom és 
az általános művek szabadpolcos kölcsönzési tere. A felső szinten a tanítási 
segédletek állományrész a könyvállománnyal integrálva került elhelyezésre, 
hogy az olvasók számára könnyebb legyen a hozzáférés. 1988 szeptemberében 
sajátos helyzet alakult ki a könyvtár használatában: statikai problémák miatt 
a könyvtár 30 főben szabta meg az egy időben a könyvtárban tartózkodók szá-
mát. A zsúfoltság és a statikai túlterhelés megszüntetése érdekében még 1989-
ben megépült a 414 m2-es könyvtári kölcsönző a „C” épülethez kapcsolódóan. 
 Az évtized fordulóján jelent meg dr. Tóth Gyula és dr. Tóthné Király Ka-
talin A pedagógusképző könyvtárak a felsőoktatási könyvtárak működéséről 
szóló útmutató tükrében című vizsgálat eredményeként egy összefoglaló,16 
amely egyfajta helyzetképet nyújtott az adott időszakról.

1.4. A 90-es évek dinamizmusának eredményei

Az 1991 nyarán kiírt főigazgatói pályázatot dr. Pusztay János nyerte el, aki egy 
lendületbe jövő és versenyképes főiskola irányítását vehette át. Megválasztá-
sával új korszak kezdődött a főiskolán. Megfogalmazta az egyetemmé válást, 
mint célt. Az intézmény szerepéről regionálisan gondolkodott, az itt lévő szür-
keállományt és humánerőforrást szerette volna erőteljesebben megjeleníteni 
a szakmai és helyi nyilvánosság előtt. Megalapította a Savaria University Press 
Alapítványt, amely mára már országosan is elismert könyvkiadó. Fontosnak 
tartotta az országos és regionális szakmai bizottságokban való munkálkodást. 
 Új, nem tanári szakok jöttek létre, mint az egyházzene, a számítástechnika, 
a környezetvédelem, az uralisztika, az alkalmazott nyelvészet vagy a közmű-

16 Tóth Gy.-Tóthné Király K. (1991: 2; 210–218).
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velődés szakot felváltó művelődésszervező, majd 1999-től a kommunikáció. 
Az előzőek a kilencvenes évek végén kiegészültek a gazdálkodási képzés meg-
indításával. Egyetemi szakok indultak, mint az uralisztika, az alkalmazott 
nyelvészet, a nemzetközi, illetve az Európa tanulmányok. A bővülő képzési 
profil miatt 2000-ben a főiskola nevéből töröltetett a tanárképző elnevezés.
 1991-ben megalakult a Regionális Informatikai Központ, melynek egyik 
legfőbb partnere a könyvtár lett. X.25-ös végpont került bekötésre az olvasó-
terembe, ezáltal elérhetővé vált az internet. A főiskolai könyvtárak közül elsők 
között készült el 1996 júliusában a saját fejlesztésű weblap, amely megalapozta 
a könyvtár munkatársainak ez irányú tudását és annak folyamatos fejlesztését.  
 Az ISIS adatbázis-kezelővel 1991-ben megkezdődött a dokumentumok 
számítógépes feldolgozása a PC Lib egyfelhasználós rendszerben. Először 
az idegen nyelvű könyvek, majd a szakdolgozatok és az oktatók publikációs 
tevékenysége is számítógépre került. Hazai viszonylatban talán először egy 
adatbázisban voltak elérhetők a könyvtári és a különböző természettudomá-
nyi adatbázisok, amelyek a későbbi konverziók folyamán koptak ki a közös 
rendszerből. A gyakorlati tapasztalatokra építve a könyvtár munkatársai az 
adatbázisépítéssel bekapcsolódtak könyvtárszakosok képzésébe. Pályázati te-
vékenység eredményeként 1994-ben megvalósult az Aleph integrált könyvtári 
rendszer beszerzése és üzembe állítása. Indulásként 14 ezer ISIS-ből áttöltött 
rekord konverziójával kezdődhetett meg a munka a feldolgozás területén és 
vált elérhetővé az OPAC a használók számára. 1995-ben a szerzeményezési 
modul, 1997-ben pedig a folyóiratmodul került használatba. 2003-tól, az Aleph 
grafikus verziójának bevezetésétől a teljes könyvtári munkafolyamat automati-
zált. Az integrált könyvtári rendszer bevezetésének két nagyon fontos szakmai 
eredménye volt. Egyfelől a könyvtárosok aktív fejlesztői lettek a rendszernek, 
másfelől a könyvtár munkatársa országosan is bekapcsolódott az egyes mo-
dulok oktatásába, ezáltal 17 intézményi kapcsolatot ápolva. A másik pozitív 
hatást a szombathelyi MARC műhely létrejötte jelentette, különös tekintettel 
a HUNMARC alkalmazására. Ennek folyománya volt részben szakmai előa-
dások tartása, képzés megvalósítása, illetve a HUNMARC magyarországi be-
vezetése az Aleph integrált könyvtári rendszerbe. A gyakorlati tapasztalatok 
tették lehetővé hogy a könyvtár munkatársa megbízást kapott a MOKKA szá-
mára végzendő adatkonverziós tevékenységre.  A műhelymunka eredménye-
ként 1997-ben oktatási segédlet17 készült, 2003-ban pedig megtörtént annak 
online tananyaggá18 fejlesztése.  

17 Barki K. (1997: 217).
18 Barki K.-Prejczer P. Számítógépes katalogizálás : HUNMARC. Szombathely, 2003 https://mek.
oszk.hu/05200/05287/html/ [Letöltés: 2019. 11. 06.]
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 Intenzív könyvtár- és gyűjteményfejlesztési időszak is volt ez az évtized. 
A nyelvi szakok oktatásának, tanulásának, kutatásának támogatására a „D” 
épületben Idegennyelvi Könyvtár jött létre.  A szakmai munka elismeréseként 
regionális szerepkörű könyvtárak kaptak helyet intézményünkben: Osztrák 
Könyvtár (1992), Angoltanári Módszertani Továbbképző Központ és Könyv-
tár (1994), Környezeti Nevelési Szakkönyvtár (1995). Különgyűjteményként 
a főiskolára került a nyelvész, Hadrovics László könyvtára. Az intézmény át-
alakítása következtében a Médiatár szervezetileg is a könyvtárhoz kapcsoló-
dott. Megkezdte működését az Európai Dokumentációs Központ Horváthné 
Varga Tímea vezetésével a Nemzetközi Tanulmányok égisze alatt, s amely in-
dulásakor szakmailag, 2012-től pedig szervezetileg is a könyvtárhoz tartozott. 
 A könyvtárvezető és ezzel a könyvtárosok munkáját pályázatok és együtt-
működések határozták meg: FEFA, „Világbanki Projekt”, Soros Alapítvány, 
TEMPUS Közalapítvány, NKA, Felsőoktatási Könyvtárfejlesztési Pályázat 
stb. Mindezek a könyvtár számára hazai és nemzetközi tapasztalatok megszer-
zését biztosították, és jelentős infrastrukturális fejlesztést eredményeztek a 
meglévő helyzethez képest.
 Az intézmény 1997-től felkerült a nyilvános könyvtárak jegyzékére is. 
A személyi fejlesztés elérte maximumát, a 23 főt. Jelentős vívmányként meg-
kezdődött a szakirodalmi és könyvtárhasználati ismeretek oktatása az I. évfo-
lyamos hallgatók számára tantervi követelményként, a könyvtárosok közremű-
ködésével.
 1992-ben könyvtári kiadványsorozat indult Series Bibliothecae címmel. 
Tóthné Király Katalin szerkesztésében két kötet jelent meg: Radó György köl-
tői, műfordítói, filológusi, szerkesztői munkásságának bibliográfiája, valamint 
Devecseri Gábor könyvtárának katalógusa.
 Az intenzív mennyiségi növekedés eredményeképp 1998-ban elkészült 
az a Könyvtárfejlesztési terv, melyben a korábbi bővítésekkel szemben az új 
könyvtárépület építése kapott kiemelt szerepet. Az alapterületet 2400 m2-ben 
célozta meg az intézmény, ám a terv megvalósulására 8 évet kellett várni.

1.5. A 21. század első két évtizede, a felsőoktatás átalakulása

Az évszázad elején az intézményvezetőknek nem csak a magas hallgatói lét-
számok teremtette kihívásokkal kellett megküzdeniük, hanem a felsőoktatás 
átalakításának napi problémáival is, mint a kreditrendszer, az intézményfej-
lesztési tervek készítése, a bolognai folyamat, az akkreditáció megszervezése, 
a Neptun bevezetése. Az intézmény 2002-ben karosodott, új szervezeti struk-
túra jött létre, rektor kezdte meg működését. Ebben az átalakuló világban kez-
dett újra tárgyalásokba az intézmény vezetése egy lehetséges integrációról, 
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melynek eredményeként a Berzsenyi Dániel Főiskola három karával 2008-ban 
integrálódott a Nyugat-magyarországi Egyetembe (NymE), létrejött a Savaria 
Egyetemi Központ az elnöki hivatal irányításával. A Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium közvetlenül Sopron irányítása alá került. 
 Eközben a század első évtizedében jelentős infrastrukturális fejlesztések 
valósultak meg Szombathelyen. A Berzsenyi téri felújított épületben folyt to-
vább a képzés, átadták a szombathelyiek számára is látogatható Európai Do-
kumentációs Központot. A főiskola tulajdonába került és pedagógiai funkciót 
kapott az „E” épület, itt jött létre a Pedagógiai Szolgáltató Központ. 2006 no-
vemberében átadásra került PPP-konstrukcióban a Regionális Felsőoktatási 
Forrásközpont, ahol a Könyvtár és a Pedagógiai Szolgáltató Központ nyert 
kulturált elhelyezést 240 számítógépes munkahellyel. 
 A jelentősen megemelkedett hallgatói létszám, a használói igények válto-
zása, az elavult infrastruktúra, a hálózat elégtelensége sürgetővé tette a könyv-
tári fejlesztést. 2002-ben az Oktatási Minisztérium (továbbiakban OM) fórum 
keretében nyújtott lehetőséget arra, hogy tájékozódjon a felsőoktatási könyvtá-
rak helyzetéről. Ennek eredményeképp a felsőoktatási intézmények pályázatot 
nyújthattak be könyvtáraik fejlesztésére, amelyben a BDF könyvtára is nagyot 
álmodott. A könyvtár 2003-ban megélte eddigi legeredményesebb fejlesztését, 
amikor 30 milliós OM támogatással megújulhattak a szolgáltatások, az infra-
struktúra, a hálózat, a bútorzat, és elérhetővé vált az Aleph könyvtári rendszer 
grafikus verziója. A fejlesztéseknek és a megnövekedett hallgatói létszámnak 
köszönhetően jelentősen emelkedett a könyvtár használata, így mindinkább 
előtérbe került a széttagoltan működő könyvtárnak egy új épületbe történő át-
telepítése, ahogy az a 2001-es intézkedési tervbe be is került. A megvalósítás 
csak pályázati forrásból volt lehetséges, várni kellett a megfelelő pillanatra.
 Mindezen feltételek mellett a könyvtár tovább folytatta menetelését a szol-
gáltatások fejlesztésében, az együttműködések kiterjesztésében. A Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtár felkérésére projektmenedzseri feladatvállalással kö-
zösen valósult meg az alsóőri (Unterwart) könyvtár Dobis/Libis adatbázisának 
kialakítása, a dokumentum-feldolgozás megkezdése. A könyvtár szakmailag 
és humán erőforrással támogatta a Bolyai Gyakorló Iskola Könyvtárának átté-
rését a Szikla DOS-os verziójáról a grafikusra, megtörtént a dokumentumok 
vonalkóddal való ellátása összekötve az állományrevízióval. A Könyvtár- és 
Információtudományi Tanszék által elnyert pályázat lehetőséget biztosított két 
képzés (Számítógépes katalogizálás HUNMARC formátumban; A feldolgozó 
munka folyamata számítógépes környezetben) akkreditálására és megvalósítá-
sára. 
 A Miskolci Egyetem felhívására 2002-ben az elsők között jelentkeztünk 
a MATARKA adatbázis közös teherviselésen alapuló kialakítására, az adat-
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bázis építésére, mely elismert országos szolgáltatássá nőtte ki magát. Még ez 
évben a könyvtár javaslatára, a hallgatók támogatásával tanácsülési döntés 
született a szakdolgozatok elektronikus formában történő benyújtásáról azok 
megőrzése és archiválása céljából. Az első szakdolgozatok beérkezéséig Sha-
rePoint dokumentumkezelő került kialakításra azok tárolásához és jogszerű 
szolgáltatásához. E témában számos intézmény fordult a könyvtárhoz tanácso-
kért, tapasztalatokért, megvalósult a szombathelyi modell, ami egy TÁMOP 
pályázatnak köszönhetően 2013-ban tovább bővült a Plágiumkereső szolgálta-
tással. A könyvtár munkatársa konkrét tapasztalatok alapján hasonlította össze 
a SZTAKI, illetve más országok plágiumkeresőjét, melynek eredményeképp 
választotta a könyvtár az Ephorus, később Turnitin szolgáltatását. 2013 óta saj-
nos nem sikerült elérni a szolgáltatás országos kiterjesztésének megvalósítását, 
vélhetően forrás hiányában.    
 Az Aleph grafikus verziójának bevezetése (2003) után a feldolgozás formá-
tuma a HUNMARC adatcsere formátum, illetve annak tartalomjelölői lettek. 
Utolsóként a kölcsönzési modul került bevezetésre. Ezt követően egy újabb, 
az oktatás támogatására kifejlesztett modul, a KURZUS (digitális tananyag) 
került bevonásra az oktatásba, elsőként a nagy létszámú művelődésszervező 
szak számára. Csak ebben a formában volt mód arra, hogy mindenki egyenlő 
eséllyel férjen hozzá a kijelölt tananyag elektronikus változatához. A modul 
magyarországi megismerését, hasznosíthatóságát Szombathely segítette elő. 
A Könyvtár- és Információtudományi Tanszékkel való együttműködést erősí-
tette az Aleph rendszerben létrehozott Demo oktatási adatbázis, amely eseten-
ként oktatással is párosult a könyvtárosok részéről. 
 Miközben a tartalomszolgáltatások fejlődtek, újak jöttek létre, a tervezett 
könyvtár építéséhez a kivitelezés egy lehetséges megoldásaként a HEFOP pá-
lyázat mutatkozott. Ezért 2003 nyarán tervpályázat kiírására került sor, amelyre 
18 pályamű érkezett be. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve a főis-
kola képviselőiből és a helyi építészekből álló grémium Puhl Antal és Dajka Pé-
ter munkáját értékelte I. helyezettként. A pályázat benyújtására a Felsőoktatási 
intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása című HEFOP/2004/4.1.2. 1. 
1. pályázati komponens: Tanulást szolgáló közösségi terek (Regionális forrás-
központ) létrehozása, felújítása, akadálymentesítés keretében került sor. A főis-
kola pályázata az utolsó szűrőn esett ki. A megvalósításra új lehetőséget kellett 
találni, ez volt a PPP-beruházás 2005-ben. Az újratervezés során számos szak-
mai anyag készült a könyvtárosok által az igények közvetítésére. A PPP-beru-
házás konkrét céljaként az alábbiak fogalmazódtak meg: a Berzsenyi Dániel 
Főiskola könyvtárának építése a főiskola „B” és „C” épületeinek átalakításával 
létrehozott hallgatói közösségi térben a meglévő informatikai infrastruktúra 
rekonstrukciójával, illetve jelentős bővítésével. Egyúttal egységes építészeti 
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térben kerüljön kialakításra a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont, benne 
a könyvtárral.

A központ egyidejűleg tudja biztosítani:

• a hallgatói közösségi terek kialakítását, mely egyaránt szolgálja 
 az oktatást, a kulturális és a közösségi tevékenységeket;
• az információs technológia térhódításával a könyvtár megváltozott 
 funkciójú szolgáltatásait, a szolgáltatás tereinek és humánerőfor- 
 rásának egy épületbe integrálását, az önálló, a csoportos és közös- 
 ségi tanulói terek megtöbbszörözését;
• az új tanulási technikák – e-learning, távoktatás/-tanulás – fejlesz- 
 tését, megvalósítását, nemzetközi projektek lebonyolítását, az ered- 
 mények tesztelését, közkinccsé tételét, laboratóriumok létrehozá- 
 sát, a fejlesztést, a kutatást, valamint az új tananyagok létrehozását;
• a hallgatói lét emberközpontú, élethosszig tartó tanulásra felké- 
 szítő, esztétikus környezetének megteremtését.

A Forrásközpont átadására 2006. november 15-én került sor, amikorra is be-
költöztetésre került az addig, az intézmény különböző épületeiben elhelyezett 
valamennyi könyvtári egység az Idegennyelvi Könyvtár kivételével. 2006-ban 
a könyvtár bővülését segítette a megszüntetett Vas Megyei Pedagógiai Intézet 
Könyvtárának állománya és szolgáltatásai. A könyvtár a három szinten történő 
zavartalan működtetés és a belső információs csatorna megújítása érdekében 
blog formájában kialakította a Vezetői Információs Rendszerét. A 2006-os 
könyvtárfejlesztés eredményeképp az új infrastrukturális környezetre, a meg-
újuló, korszerű szolgáltatásokra, a használói elégedettségre alapozva a könyv-
tár – a felsőoktatási könyvtárak közül elsőként – nyújtotta be pályázatát 2007-
ben az „Év könyvtára” címre, s amelyet jelentős használói támogatással el is 
nyert. 
 Természetesen sokáig csodájára jártak az új könyvtárnak, hiszen modern 
térkialakításával, zöld-sárga, meleg színeivel, bútorzatával mindenki tetszését 
elnyerte. A megújult épületben a korszerű szolgáltatásokkal párhuzamosan a 
munkatársak a könyvtári információkeresés technikájának oktatása mellett 
részt vettek az informatikus könyvtáros szakos hallgatók mentorálásában, 
egyéb tárgyak oktatásában. Továbberősödött az együttműködési készség a pá-
lyázati és szakmai tevékenységekben (Leonardo da Vinci-projekt, TEMPUS, 
Kultúra-Élmény, NKA, NKÖM stb. pályázatok). 2007-ben a korszerű könyv-
tári infrastruktúrára építve indította útjára a KIT egyik oktatója a Digitális 
erőd információkereső játékát, amely számos könyvtár érdeklődését felkel-
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tette. A program jó gyakorlatként bekerült az OFI TÁMOP-3.2.4 pályázati pro-
jektjébe. A játék könnyített változata az évente ismétlődő Kutatók éjszakáján 
vált szélesebb körben elérhetővé az iskolák, a családok, a város lakói számára. 
 A Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára egy ilyen innovatív időszak után, 
az egyetemi integráció folyományaként 2008. január 1-től a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtáraként a NymE közgyűj-
teményi hálózatának meghatározó tagkönyvtára lett. Az intézményhez tartozó 
gyakorló iskola könyvtára kezdetben letéti, majd tagkönyvtárként működött 
2008. december 31-ig, ettől kezdve az iskola fenntartója a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem lett. Az egyetemi könyvtárral az együttműködés főként az EISZ 
szolgáltatatás, valamint az MTMT építése kapcsán teljesedett ki. Az MTMT 
építésével párhuzamosan lezárásra került a könyvtári katalógus Publikációs 
adatbázisának építése. Az intézményről szóló irodalom további gyűjtésére, tá-
rolására a weboldalon kialakított adatbázis szolgált.
 Az innováció továbbra is jellemző volt a könyvtárra, amelyet több pályázat 
is motivált. A 2009-ben megjelenő Nagy Kul-Túra pályázat, illetve a 2009-
ben és 2011-ben benyújtott TÁMOP pályázatok koordinálása is Szombathelyen 
történt a Regionális Pedagógiai és Szolgáltató Központ háttértámogatásával. 
Ezek keretében további innovációs projektek valósultak meg. Részletesen lásd 
a pályázatokat tárgyaló fejezetben.
 A forráshiányos együttműködés időszakában többször is a humánerőfor-
rás leépítésére került sor. A 2017 elejére 10 főre csökkent létszámmal, a meg-
lévő szolgáltatásokkal és infrastruktúrával történt meg az újabb integráció 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. A Savaria Egyetemi Központ elve-
szítette jog- és szerepkörét, így a szolgáltató egységek betagozódtak az egye-
temi szervezetekbe. A Savaria Egyetemi Központban működő könyvtár így 
lett az ELTE Egyetemi Könyvtárának tagkönyvtára.  

2. Az intézmény meghatározó gyűjteményei

Az intézmény folyamatos fejlődése során újabb és újabb könyvtári egységek 
alakultak a használói igények alapján, regionális szerepkörű könyvtárak kerül-
tek az intézménybe és különgyűjtemények jöttek létre, melyek tovább erősítet-
ték a könyvtár nyilvános voltát, a használói kör kiszélesítését.
 
2.1. Az Idegennyelvi Könyvtár 

A rendszerváltás időszaka a felsőoktatásban is változásokat indított el. 
Az MSZMP Vas Megyei Bizottsága Berzsenyi téri épületének oktatási célokra 
történő megszerzése megteremtette az új nyelvi képzések (német, angol, majd 
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az olasz, francia és uralisztika) személyi, tárgyi és jogi feltételeit. A nyelvi 
szakokkal tovább bővültek a tanárképzés választható szakpárjai. E tanszékek 
megteremtésével a főiskolán nagymérvű fejlesztés indult el világbanki, Phare, 
Tempus és egyéb más támogatással.
 A „D” épületben (Berzsenyi tér 2.) megindult idegen nyelvi képzéssel pár-
huzamosan már 1990 szeptemberében felvetődött a tanulást, az oktatást, a 
kutatást szolgáló könyvtári háttér megteremtésének, az idegen nyelvi könyv-
tár létesítésének igénye. Első lépésként a főiskola vezetése 2,2 millió forint 
egyszeri támogatást biztosított a gyűjtemény megalapozásához. A feldolgozott 
német nyelvű dokumentumok decemberben a „D” épület északi szárnyának 
földszinti termében kaptak helyet, itt indult el a szolgáltatás napi négy órában. 
Az épület II. emeletén lévő, az MSZMP-hez tartozó pártarchívum kiköltözte-
tésével lehetővé vált 96 m2-en az Idegennyelvi olvasóterem kialakítása.  
 Dr. Szalay Lajos, a Német Nyelv- és Irodalom Tanszék vezetője kapcsolata-
inak köszönhetően Szombathelyen, az Idegennyelvi Könyvtárban kapott helyet 
Magyarország negyedik Osztrák Könyvtára, melynek ünnepélyes átadására 
1992. május 4-én került sor. Az angol nyelvi képzés támogatására – főként 
pályázatokból – folyamatosan gyarapodott a könyvtár. 1994 januárjában Or-
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) pályázat útján 5,5 millió Ft-os 
támogatás szolgálta az Idegennyelvi Könyvtár állományának gyarapítását.
 Jelentős fejlesztést eredményezett, amikor 1993-ban megkezdte működé-
sét Gömöri Mária vezetésével a Berzsenyi Dániel Főiskola, a British Council, 
az Egyesült Királyság oktatási és kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló 
nemzetközi szervezete, valamint a Vas Megyei Pedagógiai Intézet közös alapí-
tású intézménye az Angoltanári Módszertani Központ és Könyvtár. A bővülés 
hatására a könyvtár igazgatója ismét tervezett, a II. emeleten, a könyvtári fo-
lyosón a tantermek válaszfalainak kibontásával kialakult a bővített, új könyv-
tári tér, amely 1994. február 1-től 2018 őszéig, a „C” épület Forrásközpontba 
költöztetéséig biztosította a szolgáltatásokat. 
 Az Idegennyelvi Könyvtár kezdetektől fogva nyilvánosan működött. 
Az egyetem hallgatóin, oktatóin és kutatóin kívül kiszolgálta a régió érdeklődő 
használóit a több mint 50.000 kötetes gyűjteményével. Meghatározó nyelvek az 
angol, a német, a francia, az olasz, de hozzáférhetők orosz, horvát és szlovén 
nyelvű dokumentumok is. A könyvtárban valamennyi dokumentumtípus meg-
található a könyvektől a folyóiratokon át az audiovizuális dokumentumokon 
keresztül az elektronikusig bezárólag. Gyűjteménybe szervezésük, feltárásuk, 
visszakereshetőségük biztosítása inspirálta a könyvtárat a számítógépesítés 
korai (1991) bevezetésére. Az Idegennyelvi Könyvtár 2018 nyarán a Forrásköz-
pont II. emeletén, önálló térben kapott elhelyezést.
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2.2. A Médiatár

A főiskolán a hetvenes években mind az oktatásban, mind a kutatásban fontos 
szerepet töltött be az oktatástechnika felhasználása. A szombathelyi intézmény 
hazai és nemzetközi elismertségét a tanító-, a közművelődési és a tanárkép-
zésben alkalmazott korszerű technika vívta ki. A vezetés, élén Szalay László 
főigazgatóval, felismerte, hogy a magas színvonalú oktatás nem képzelhető el 
a korszerű eszközök és a technikai rendszerek ismerete és alkalmazása nélkül. 
Gyakran tartottak nemzetközi (UNESCO) vagy hazai konferenciákat, amelyek 
a technikának az oktatásban való alkalmazását mutatták be. 
 Az 1974 őszén megszervezett Oktatástechnológiai Csoport feladata volt 
az „Oktatástechnológia” tárgy bevezetése, amely során részben az eszközök 
kezelését, részben pedig az információhordozók tervezését és készítését gya-
koroltatták. A képzés eredményesebbé tétele érdekében a pedagógusképző in-
tézmények között elsőként jött létre az audiovizuális főiskolai centrum. Ennek 
tevékenységi körébe tartozott a hallgatói tanítási gyakorlatok felvétele, ezek 
továbbítása a gyakorló iskolából a főiskola épületébe, a mikrotanítások rögzí-
tése és megőrzése, az MTV adások felvétele, archiválása tanításhoz, szükség 
szerint ezek közvetítése a tantermekbe.
 A főiskola egyik erőssége az „Oktatás technikai eszközei” majd az „Okta-
tástecnhológia” nevű tárgy korai bevezetése volt, amely az Oktatástechnológiai 
Csoporthoz kapcsolódott. Ezen belül hozták létre a Médiatárat, amely a csoport 
munkájának támogatását, majd az elkészült és a vásárolt produktumok szolgál-
tatását biztosította az „A” épület II. emeletének egy kis szobájában. Az 1974 
szeptemberében létrehozott Médiatár első főállású alkalmazottjaként került a 
főiskolára Somogyi Ilona. A Médiatár kezdő állományának alapját azok a nem 
hagyományos dokumentumok képezték, amelyeket a TANÉRT és a Diafilm-
gyártó Vállalat szállított: diafilmek, keretes diák, hangosított diák, hangszala-
gok, S8 mm-es filmek, 16 mm-es filmek. 1975-ben az „A” épület 45-ös terem 
mögötti pedagógiai labort átalakították, itt kapott helyet a videostúdió, mellette 
az üvegablakkal leválasztott helyiségben a videomagnók és a Médiatár. Folya-
matosan épült ki az összeköttetés a főiskola néhány tantermével (25-ös, 67-es, 
31-es, klub stb.), az itt elhelyezett tv-készülékekre igény szerint videofelvéte-
leket (tanítási órák, mikrotanítások, rögzített TV-adások) lehetett bejátszani 
a zártláncú televízió segítségével. A helyi felvételek főként a Gyakorló Isko-
lában kialakított két stúdiótanteremben készültek, melyekhez üvegfallal levá-
lasztott megfigyelő helyiség tartozott. Itt folyt a hallgatók hospitálása, miköz-
ben a tanítási órákat a két terem közötti stúdióban videoszalagra rögzítették. 
A bemutató órákat akár élő egyenes adásban is lehetett sugározni a főiskola 
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épületébe. A Médiatár állománya folyamatosan gyarapodott a videoszalagokra 
rögzített órafelvételekkel, televíziós adásokkal.
 Az állomány bővülésével igény keletkezett az AV-dokumentumok visszake-
resésére. Nehézséget jelentett, hogy a nem hagyományos dokumentumok fel-
dolgozásához ekkor még nem létezett szabvány. A bibliográfiai leírás módjának 
és formájának kidolgozását a médiatáros, valamint a Könyvtár tanszék veze-
tője, dr. Tóth Gyula és a könyvtár vezetője, dr. Tóth Gyuláné vállalta magára. 
A használhatóság megkönnyítése érdekében a feltárás a legmélyebb részletes-
séggel történt, pl. diasorozatoknál képenként, hangfelvételeknél művenként. 
A feldolgozó munka eredményeként raktári-leltári katalógus, integrált betű-
rendes és szakkatalógus készült. A feldolgozott dokumentumok a következők 
voltak: fotó, írásvetítő transzparens, diafilm, keretes dia, hangos dia, hangsza-
lag, hangkazetta, hanglemez, 16 mm-es film, 8 mm-es film, egyéni oktatógépi 
program, kollektív oktatógépi program, oktatócsomag, videoszalag; később 
a videokazetták megjelenésével: U-matic kazetta, VHS kazetta. A Médiatár 
a főiskolai oktatáshoz kapcsolódó információhordozókat, valamint az általá-
nos, illetve középiskolai oktatásban, közművelődési tevékenységekben felhasz-
nálható anyagokat  gyűjtötte:

• tanítási órák felvételeit, hallgatói mikrotanításokat, népművelési 
 gyakorlatok felvételeit;
• a stúdióban készült oktatófilmeket, szerkesztett videofelvételeket;
• tv-adások rögzítéseit (iskolatelevíziós adásokat).

 A médiatárosi feladatok mellett technikai jellegű feladatokat is el kellett látni:
• lejátszási igények feljegyzését, egyeztetést, felvételek bejátszását 
 a tantermekbe;
• televíziós adások rögzítését;
• operatőrként részvételt a felvételek készítésében;
• 8 és 16 mm-es filmek vetítését órákon.

 A médiatáros 1979-ben szerzett könyvtáros diplomáját kiegészítendő, 
az OSZK KMK által szervezett egyéves tanfolyamának (Nem hagyományos do-
kumentumok a könyvtárakban) elvégzése, a tanfolyamon szerzett új ismeretek 
és az időközben megjelent új szabványok (ISBD/NBM – A nem-könyv anyagok 
nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása, Hangfelvételek bibliográfiai leí-
rása, Állóképek bibliográfiai leírása stb.) nagy segítséget jelentettek a további 
munkában. A meglévő katalógustételek már nem kerültek módosításra, de 
a későbbiekben a bibliográfiai leírások már az új szabványok szerint készültek. 
1980-ban elkészült a Médiatár első nyomtatott katalógusa.
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 A Commodore 64-es számítógép intézménybe kerülésével 1989-ben Pálvöl-
gyi Mihály, Tokaji Nagy Erzsébet és a stúdió informatikusa társaságában Far-
kasné Somogyi Ilona is ellátogatott az Országos Oktatástechnikai Központba, 
ahol tanulmányozták az ottani Médiatár MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rend-
szerét. Ez alapján kerültek kialakításra a helyi Médiatár első számítógépes 
adatbázisai, a HANG, a VIDEO és a KÉP adatbázisok (visszamenőleg feldol-
gozva a teljes állományt). Az adatbázis építése még sok szakmai kívánnivalót 
hagyott maga után, de a hagyományos cédulakatalógushoz képest ez szinte 
forradalmasította a tájékoztatást.
 A videostúdió fejlesztése, terjeszkedése miatt (ekkor már ők látták el a Re-
gionális Stúdió feladatait is) a Médiatárnak át kellett költöznie az „A” épület 
III. emeletére, a tetőtérbe. A költözés a szolgáltatás tekintetében is változást 
hozott. A tantermi bejátszások teljesen megszűntek. Folytatódott a tv-adások 
rögzítése. Jelentős volt a másolatkészítés: oktatói, hallgatói igények alapján az 
oktatáshoz szükséges video- és hangfelvételek másolása, az ének-zene szakos 
hallgatók kötelező zenehallgatási anyagának másolása (félévente hallgatónként 
10 óra anyag), a tanító szakos hallgatók kötelező zenehallgatási anyagának má-
solása stb. Továbbra is jelentős volt a helyben használat. A hanglemezek kivé-
telével a teljes állomány kölcsönözhető volt.
 1994-ben a médiatári adatbázisok (ISIS) konvertálással átkerültek az Aleph 
integrált könyvtári rendszerbe. A hangfelvételek bibliográfiai leírásai a szab-
ványnak megfelelően javításra kerültek. A videofelvételek feldolgozása to-
vábbra is teljes részletességgel történt, ún. snittlistás feldolgozással, így köny-
nyűvé vált a visszakeresés, ha az oktatáshoz, vagy a stúdió részére adott témájú 
filmrészleteket kellett biztosítani. 1997-ben a Médiatár egyik munkatársát ok-
tatói státuszba helyezték át. A zavartalan működés érdekében dr. Gál László 
főigazgató a Médiatárat szervezetileg ekkor helyezte át a könyvtárhoz. Mivel 
a könyvtár maga is helyhiánnyal küzdött, a teljes integráció még mindig nem 
volt lehetséges az ezredfordulón, helyileg a Médiatár maradt a padlástérben. 
Az Oktatástechnológiai Csoport megszűnésével és kiköltözésével beépítésre 
került az előtér, a fotólabor átadásával ideális helyet kaptak a lejátszó beren-
dezések. 2005-ben a Médiatár előterében kapott helyet a kialakított Tanköny-
vcentrum, csakúgy, mint a könyvtár tankönyvgyűjteménye a könyvtárépítés 
ideiglenes helyen történő működése idején. Ettől kezdve a médiatáros a kiadók-
tól érkező tankönyvek és egyéb kiadványok feldolgozásában is részt vállalt. 
Az átmeneti időszak után, 2006-ban a Forrásközpont új épületének elkészül-
tével költözött a Médiatár is, végre megvalósult a teljes könyvtári integráció.
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2.3. Az Európai Dokumentációs Központ 

Az Európai Dokumentációs Központok létrehozásáról az Európai Gazdasági 
Közösség 1963-ban határozott azzal a céllal, hogy ezen információs és do-
kumentációs létesítmények gyűjtsék és rendszerezzék az Európai Közössé-
gek hivatalos kiadványait, illetve gyors és szakszerű tájékoztatással segítsék 
a felsőoktatásban folyó integrációs képzést, valamint a tudományos kutatást. 
Az Európai Bizottság elsősorban olyan felsőoktatási intézmények és kutató-
intézetek mellett engedélyezte az Európai Dokumentációs Központok (EDK) 
létrejöttét, ahol azt a képzés, illetve a kutatás indokolta. 
 Magyarországon az első Európai Dokumentációs Központ 1988-ban jött 
létre az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Szombathelyen az 1990-es évek 
elejétől indultak kurzusok és kutatási programok, melyek a kelet-közép-euró-
pai átmenetek és az európai integráció kapcsolatával foglalkoztak. 1994-ben 
megalakult a kőszegi Európa Ház Egyesület; maga az épület pedig 1996-tól 
minden nyáron helyet adott a Nemzetközi Nyári Egyetemnek. 1997-ben a főis-
kola benyújtotta az Európa-tanulmányok megnevezést viselő egyetemi szak 
megalapítására vonatkozó kérelmét, szeptember 1-én pedig létrehozta az önálló 
egységként működő Európai Dokumentációs Központot az európai stúdiumok 
támogatására. A központ fő feladata volt, hogy elősegítse a főiskola, illetve Szom-
bathely város polgárainak oktató, képző és továbbképző, valamint tudományos 
kutató és gyakorlati munkáját. Ez magában foglalta mindazokat a könyvtári 
feladatokat, amelyek az érdeklődő közönség szakirodalommal és szakirodalmi 
tájékoztatással való ellátására irányultak. Ugyancsak 1997-ben nyert az intéz-
mény egy Phare CBC pályázatot, amelynek célja az Európa-tanulmányok Inté-
zet és az Európai Dokumentációs Központ épületének átalakítása volt.  1999. 
szeptember 16-án volt a Dokumentációs Központ új épületének megnyitója 
a „D” épülethez kapcsolódóan. A 450 m2-es helyiséget a Makovecz-tanítvány, 
Ekler Dezső építész tervei alapján alakították át rendkívüli leleménnyel, rész-
ben Phare, részben a helyi önkormányzat támogatásával. 
 Szombathelyen a hagyományos értelemben vett Európai Dokumentációs 
Központ státus megtoldásra került egy integrációs szakkönyvtár funkcióval. 
Ezzel az EU-ból származó dokumentumokon túl induláskor mintegy ezer kötet 
könyv is segítette az érdeklődő használók információs igényeinek kielégítését. 
Az EDK 2012-től szervezetileg a könyvtárhoz került, a szolgáltatások jelenleg 
a Forrásközpontban vehetők igénybe.
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2.4. Könyvtári hagyatékok

Devecseri Gábor költő hagyatékának elhelyezéséről 1980 novemberében 
kezdődtek el az első tárgyalások Szalay László főigazgató, dr. Tóth Gyuláné 
könyvtárigazgató és Devecseriné Huszár Klára részvételével. 1982-ben Deve-
cseri Gábor költő özvegye, Huszár Klára kinyilvánította azt a szándékát, hogy 
a költő könyvtárának modern irodalmat tartalmazó részét a főiskola könyvtá-
rának adományozza. Még az év március 22-én a Devecseri Gábor emlékün-
nepség keretében megtörtént 500 kötet átadása, és a tanári tanácskozóban 
biztosított méltó elhelyezésével együtt az alapító okirat hitelesítése. 1984-ben 
Devecseriné Huszár Klára – az anyag együttes megőrzése céljából – szándék-
nyilatkozatot tett, hogy az igen értékes antik anyagot is a főiskola könyvtárára 
hagyományozza. 1987. március 27-én a költő özvegye nagyszabású, irodal-
mi-zenei műsor kíséretében felavatta a könyvtárat. A Benke Éva és Németh 
István által szerkesztett műsorhoz jól illeszkedett a régi jóbarát, Lakatos Ist-
ván, a kiváló Vergilius-fordító és Láng Gusztáv irodalomtörténész előadása.
 A könyvtár állománya 3482 kötet, s egyedülálló a gyűjteménynek az a ré-
sze, amely a klasszikus görög-latin irodalmat, de különösen a Homérosz ki-
adásokat foglalja magába a 15. századtól napjainkig. A könyvtár egy kurrens 
állománya az özvegy használatában maradt, amelyet az örökös megtartott. 
A hagyaték a SEK Tanácstermében, nagyrészt üveges, zárt szekrényben került 
elhelyezésre. A dokumentumok kérésre az olvasóteremben helyben használha-
tók. A könyvtár egésze az online katalógusban, azon belül önálló adatbázisban 
is visszakereshető. A teljes feldolgozott állomány nyomtatott katalógus formá-
ban is megjelent a könyvtár Series Bibliothecae sorozatában. A kiadványhoz 
olyan mutatók készültek, mint a személy- és helynévmutató, a kiadók és nyom-
dák mutatója, a possessorok mutatója, a Devecseri Gábornak illetve a Devecse-
riné Huszár Klárának dedikált példányok mutatója. 
 1996-ban páratlan értékű könyvállománnyal gazdagodott a főiskola: 
dr. Hadrovics László akadémikus a Szláv Filológiai Tanszéknek adományozta 
teljes szakkönyv- és folyóirat-gyűjteményét. Az állomány számos szlaviszti-
kával, germanisztikával, romanisztikával és általános nyelvészettel foglalkozó 
tudományos könyvet, szótárt (pl. a Horvát Akadémia 23 kötetes nagyszótárát), 
szakfolyóiratot tartalmaz. A könyvtárat ünnepélyes keretek között 1997. május 
7-én adták át a főiskola „D”épületének III. emeletén a Szláv Filológiai Tanszé-
ken. A több mint 1900 kötetes könyvtárat az akadémikus eredeti bútoraival 
rendezték be. 2019 januárjától a szolgáltatás a Forrásközpont II. emeletén ve-
hető igénybe. Az állományról a főiskola könyvtárának online katalógusában 
lehet tájékozódni. A gyűjtemény csak helyben használható.
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 Pungor Ernő akadémikus 1986. szeptember 9-én (két évvel a természettu-
dományi szakok indítása után) meglátogatta a BDTF könyvtárát, megtekintette 
a Devecseri Könyvtár elhelyezését. A látogatás eredményeként októberben 
már feljegyzés készült a Pungor Ernő Analitikai Kémiai Könyvtár alapító ok-
iratának elkészítéséről. Az értékes gyűjtemény életre hívása óta (1986) inten-
zív módon áll a főiskola és kémiaoktatás szolgálatában. A Professzor úr a róla 
elnevezett könyvtár fejlesztéséről haláláig személyesen gondoskodott, a főis-
kolát alma materének tartotta, mert a főépületben, a Faludi Ferenc Gimnázi-
umban végezte tanulmányait. A jelentős részben folyóiratokból, kisebb részben 
könyvekből álló gyűjtemény használata helyben lehetséges, de könyvtárközi 
kérésre elektronikusan megküldjük a kért folyóiratcikkeket. A dokumentumok 
visszakereshetősége az online katalógusban biztosított.

Különgyűjtemények

2.4.1. Pedagógiai Múzeum

A könyvtári állományon belül elsőként megszervezett különgyűjtemény a Pe-
dagógiai Múzeum, amelynek alapját még az 1960-as években rakta le a könyv-
tár.  Az eredeti szándék szerint a gyűjtemény az 1868–1948 között kiadott 
elemi iskolai tankönyveket, vezér- és segédkönyveket, továbbá a tanítóképzés-
ben használt dokumentumokat foglalta volna magában. A gyűjtés időhatára 
később módosult, s mára már a Ratio Educationis kiadásától napjainkig gyűjti 
a fent jelzett szakirodalmat. A módosítás oka a sűrűn változó tantervek és az 
azokat követő változások. Alapelv, hogy minden neveléstörténeti szempontból 
érdekes/értékes, a köznapi gyakorlatban azonban már nem használatos kiad-
ványból 1-2 példány archiválásra kerüljön. A gyűjtemény nagysága mintegy 
2000 kötet, amely helyben használható, a könyvtári online katalógusban visz-
szakereshető.

2.4.2. Osztrák Könyvtár

Az Idegennyelvi Könyvtár kialakításával regionális szerepkörű könyvtárak 
befogadása vált lehetővé, amelyeknek Szombathelyre telepítése egyben meg-
tisztelő is volt az intézmény számára. Elsőként a szombathelyi Osztrák Könyv-
tárat19 – az Osztrák Köztársaság értékes ajándékaként – Dr. Alois Mock oszt-
rák külügyminiszter nyitotta meg 1992. május 4-én. Az osztrák könyvtárak 

19 NAGYVÁRADI E. (2008: 379–387).
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jellemzően felsőoktatási könyvtárakban kerültek elhelyezésre Magyarország 
öt városában (Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs, Szombathely). A könyvtár 
több mint 6000 kötetes könyvállományával kölcsönző könyvtárként működik, 
s mint ilyen, nyitva áll az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói, de a város ci-
vil polgárai előtt is. Az osztrák kultúra közvetítőjeként rendezvények, felol-
vasóestek, koncertek, kiállítások, könyvbemutatók, filmvetítések, workshopok 
megrendezésére nyújt lehetőséget. Az együttműködés keretében az Osztrák 
Könyvtár külföldi kapcsolatokat, közös projekteket, színes programokat nyújt 
az egyetem polgárai számára. A könyvtár állományának folyamatos bővítésé-
vel, a frissen megjelenő szép- és szakirodalmi háttér hozzáférhetőségének biz-
tosításával segíti a hallgatók tanulmányait, az oktatók munkáját, tudományos 
kutatásait. A régióban fontos szerep jut a könyvtárnak, ezt bizonyítja a számos 
osztrák témájú, illetve vonatkozású diplomamunka és tudományos tanulmány 
megszületése. A folyamatosan gyarapított gyűjtemény az egyetemi könyvtár 
német nyelvű anyagával egybeosztva áll a használók rendelkezésére, különgyűj-
temény jellegére a rózsaszín színcsík utal. A dokumentumok visszakereshető-
ségét az online katalógus biztosítja. Az Osztrák Köztársaság Külügyinisztéri-
uma az Osztrák Könyvtár működtetéséhez évenkénti egyhónapos ösztöndíjat 
is kínál, melyet az oktatók, illetve könyvtárosok kutatásaik kiszélesítéséhez, 
az osztrák kortárs művészetek megismeréséhez, kulturális, tudományos kap-
csolataik ápolásához vehetnek igénybe Bécsben. A könyvtár munkatársai 
külön adatbázisban gyűjtik az osztrák témájú, illetve vonatkozású német és 
magyar nyelvű diplomamunkákat, tudományos cikkeket, valamint tanulmá-
nyokat. A könyvtári együttműködés fontos része a folyamatos kapcsolattartás 
Bécsben az Osztrák Külügyminisztériummal, az Osztrák Irodalmi Társaság-
gal, valamint a budapesti székhelyű Osztrák Kulturális Fórummal. 

2.4.3. Az Angoltanítási Információs Központ és Könyvtártól a Regionális 
Angoltanári Módszertani Központ és Könyvtárig

1991. december 20-án írt alá egyezményt a British Council részéről dr. J. D. 
Grote, az angol követség kulturális attaséja és dr. Pusztay János, a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola főigazgatója arról, hogy az angol szakos tanárok 
oktatási és információs központja kezdje meg működését Szombathelyen. A 
British Council az angol kultúra népszerűsítéséért, az angol nyelv tanításának 
hatékonyabbá tételéért tevékenykedik a világ számos pontján. Magyarországon 
a budapesti és a miskolci után a szombathelyi lett a harmadik működő köz-
pont, amelynek feladata volt az ország nyugat-dunántúli régiójának ellátása. 
További átadott könyvtárak szolgáltatnak még Debrecenben, Szegeden, Pé-
csett. A különgyűjtemény nem egyszerűen kézikönyvtár lett, hanem friss új-
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ságokkal, hanganyagokkal, videókkal, az egyes tudományok szakkönyveivel 
információs és tanácsadói szolgáltatást nyújtott a régióban már működő és 
a leendő angoltanároknak. A szombathelyi központ hármas vállalkozásként: 
a British Council, a megye és a főiskola sikeres együttműködésével jött létre. Az 
utóbbi kettő a szolgáltatáshoz és az üzemeltetéshez biztosított tárgyi és szemé-
lyi feltételeket. Az információs központ az Idegennyelvi Könyvtár átalakítási 
munkálatai után 1994 februárjában kezdte meg működését a főiskola D épüle-
tében Szűcsné Gömöri Mária menedzserigazgató vezetésével. 2006-ban meg-
szűnt az egyik támogató intézmény, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet, amely-
nek egyik jogutód intézménye a Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ 
lett. A British Council 2009-ig anyagilag is támogatta a könyvtár gyarapítását, 
melynek állománya közel 4500 kötet. A támogatás ugyanekkor lezárult, az állo-
mány az egyetemi könyvtár angol nyelvű anyagával egybeosztva áll továbbra is 
a használók rendelkezésére, különgyűjtemény jellegére a sárga színcsík utal. 
A dokumentumok jelentős része kölcsönözhető, visszakereshetőségét az online 
katalógus biztosítja. 

2.4.4. Tankönyvcentrum

A gyűjtemények létrehozását a Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani 
Szakosztálya és a kiadók határozták el tankönyveik széleskörű megismerteté-
sének céljából. A centrum Szombathelyre kerülését, a könyvtárban való elhe-
lyezését Kővári Istvánné, az akkori Technika Tanszék vezetője kezdeményezte. 
A helyben használható állomány 2005-ben a Médiatár előterében került elhe-
lyezésre, ahol egyúttal szakmódszertani órák tartására, tankönyvi adatbázi-
sok online elérésére is lehetőség nyílt. Fontos színtere volt az oktatásmódszer-
tan könyvtári támogatásának. A Forrásközpont megépítésével a Médiatárral 
együtt a Tankönyvcentrum is az új épületbe került és állománya integrálódott 
a Vas Megyei Pedagógiai Intézet tankönyvállományával. A könyvtár elérése 
az I. emeleten kialakított Tankönyvcentrumban lehetséges, ahol mintegy 10 fős 
szemináriumi csoportfoglalkozásra is van lehetőség. A kölcsönözhető gyűjte-
ményről tájékozódni a főiskola könyvtárának online katalógusában lehet.

3. Pályázati tevékenység

Szinte minden időszakra jellemző volt a forráshiány, amely hol az infrastruk-
túra, hol a dokumentumállomány, hol a szolgáltatások vagy a személyzet 
fejlesztését akadályozta. Ezért vált nagyon fontossá könyvtáraink életében 
az 1980-as évek második felében elindult, és az 1990-es évektől kiteljesedett 
pályázati tevékenység. A pályázatok során a főiskolai könyvtárak jellemzően 
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a második, harmadik körben kaptak támogatást, s a támogatás mértéke is min-
dig kevesebb volt, mint amennyi a megvalósítandó célokhoz szükséges lett 
volna, miközben a használók számára ugyanolyan lehetőségeket kellett (volna) 
biztosítaniuk, mint más (pl. egyetemi) könyvtáraknak. 

3.1. Infrastruktúrafejlesztési pályázatok

A könyvtár első pályázata 1986-ban készült a Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola pályázatához kapcsolódóan, amelyet az Akadémiai Közlöny 1986. évi 
11. számában megjelent felhívásra nyújtott be az intézmény. A pályázat ki-
írója az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) volt. A főiskola, illetve 
könyvtára az MM-MTA kezdeményezte szakirodalmi tájékoztatási rendszert 
előkészítő közös programban kívánt részt venni. E közös program célkitűzése 
az interdiszciplináris szakirodalmi információs számítógépes hálózat kiépítése 
és üzemeltetése. A hálózat alapeszköze egy nagy IBM gép volt az MTA SZTA-
KI-ban, amelyhez három megamini VAX középgép csatlakozott. Ezek közül 
egy az Országos Széchenyi Könyvtárba a nemzeti könyvtári szolgáltatásokra, 
egy az MTA Könyvtárába, mint az ország legjelentősebb interdiszciplináris 
szakirodalmi adatbázisának központjába, a harmadik pedig az Országos Peda-
gógiai Könyvtár és Múzeum kezelésébe került. E három középgéphez 50 IBM 
mikroszámítógépet kívántak csatlakoztatni. A közös program működőképes-
ségéhez megfelelően installált telefonhálózatra is szükség volt. A pályázatban 
a főiskola, benne a könyvtár kinyilvánította együttműködési és bekapcsolódási 
szándékát a számítógépes szakirodalmi tájékoztatási rendszerbe.
 Az OTKA informatikai infrastruktúra-pályázatára benyújtott pályamunkát 
a bíráló bizottság támogatásra érdemesnek minősítette. A fenti előzmények 
után a könyvtárunk 1989-ben csatlakozott az IIF programhoz, ezzel megte-
remtette a főiskola kapcsolódását az országos számítógépes hálózathoz. 
 Intézményünk, és benne a könyvtár 1991-ben lehetőséget kapott egy nem-
zetközi projektben (TEMPUS –JEP) való részvételre, amelyhez a megkere-
sés az Imperial College of Science and Technology (London) könyvtárosától, 
Czigány Magdától érkezett. A cél az információs technológia demonstrálása 
és oktatása magyarországi könyvtárosok és könyvtárhasználók részére a LIV-
NET / Olympos Műhold segítségével lett volna, de a projekt nem kapott támo-
gatást. 
 Könyvtárunk 1992-ben intézményi (Gazdasági és Infrastruktúra Bizottság 
által kiírt) pályázatra nyújtotta be infrastruktúrafejlesztési igényét. A pályázati 
felhívás egyik része FEFA keretből beszerzett számítógépekre terjedt ki, mely-
nek célja az egyes szervezeti egységek információs infrastruktúrájának fej-
lesztése volt. Ekkor a könyvtár 5 db IBM AT (286-os) számítógéppel, Epson és 
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Citizen printerrel rendelkezett, ezért ebben a témában 2 db új, nagyobb teljesít-
ményű és 6 db számítógépet kért ügyviteli munkára. A beérkezett nagyszámú 
igényt figyelembe véve a bizottság 1 db IBM AT-386-os számítógépet juttatott 
a könyvtárnak. A pályázat másik része műszerek és számítástechnikai kiegé-
szítő eszközök beszerzését szolgálta. A bizottság nagyteljesítményű másoló 
beállítását tudta támogatni a forráslehetőségeket meghaladó igények miatt. 
 A következő infrastruktúrafejlesztési pályázat 1993 májusában készült 
a FEFA 3. fordulójára, amely főként az integrált könyvtári rendszer beszer-
zését, azaz a munkafolyamatok gépesítését célozta meg mintegy 18 millió Ft 
értékben. A pályázat azonban nem kapott támogatást, bár ezen időszakban már 
24 féle belső (ISIS) adatbázis épült a főiskolán. 1993 novemberében a BDTF 
Könyvtára az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Mecenatúra kiírására 
nyújtotta be igényét az integrált könyvtári rendszer bevezetéséhez szükséges 
szoftver és hardver feltételek megteremtésére, amelynek megvalósításához 
az 5 440 ezer Ft támogatás mellé az intézmény 2 500 ezer Ft önrészt biztosított. 
A fejlesztés eredményeképp 1994. április 15-én került sor a szerződés meg-
kötésére az Aleph-lite database licence megvásárlásához. Megtörtént a meg-
lévő számítógépek alaplapcseréje és memóriabővítése, majd 5 db számítógép 
vásárlása. Az integrált könyvtári rendszer bevezetésével 1994. június 29-én 
könyvtárunk bejelentette az Osztott Katalogizálási Rendszerhez (OSZKÁR) 
való csatlakozási szándékát. 
 A FEFA felsőoktatás-fejlesztési pályázatának IV. fordulójában, Integrált 
könyvtári rendszerfejlesztés az oktatás- és képzéskorszerűsítés szolgálatában 
címmel benyújtott pályázat befogadásának dátuma 1994. június 30., a megpá-
lyázott összeg 15130 ezer Ft volt, fő céljaként pedig az Aleph könyvtári rend-
szer kiterjesztése valamennyi könyvtári munkaterületre fogalmazódott meg. 
E pályázatban szerepelt a szoftver limit nélküli verziójának beszerzése, újabb 
munkaállomások bővítése és egyéb kiegészítő eszközök vásárlása, mint vo-
nalkódleolvasó, gyorsmásoló, nyomtató, továbbá külső szaktanácsadás és ta-
pasztalatcsere is. A bíráló bizottság jelentős túligénylés miatt a pályázatot nem 
fogadta el annak ellenére, hogy a beküldött anyag célkitűzése és megfogalma-
zása a többlépcsős szakmai véleményezési rendszerben jó bírálatot kapott. 
 A szolgáltatások bővülése és a CD-ROM-okon hozzáférhető adatbázisok 
iránti igény növekedése miatt a könyvtár 1995 márciusában az NKA-hoz nyúj-
tott be pályázatot infrastruktúrafejlesztésre, amely 5 db multimédiás számító-
gép és 2 db nyomtató beszerzését célozta meg 1500 ezer Ft értékben. A bíráló 
bizottság a pályázatot nem támogatta. 
 1996 szeptemberében újabb FEFA pályázati lehetőség nyílt Felsőoktatási 
szoftverbeszerzés címen, amelyben könyvtárunk az Aleph rendszerhez kapcso-
lódó, az online keresést támogató Aleph-www szervert kívánta megvásárolni, 
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de a pályázat nem nyert támogatást. Ugyancsak 1996 végén írt ki pályázatot 
az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, amelyre intézményen-
ként 5 pályázatot lehetett beadni. A könyvtár Olvasói/felhasználói helyek bőví-
tése a számítógépes katalógusok, multimédia és internet eléréshez címmel nyúj-
totta be részpályázatát 1 millió Ft értékben, öt multimédiás PC beszerzésére. 
A főiskola 8 részpályázatából 5, köztük a könyvtáré is elutasításra került.  Így 
a hardverfejlesztés továbbra is megoldatlan maradt. 
 A FEFA 1997. évi pályázatán a könyvtár ismét önálló alprogrammal indult, 
Az Aleph integrált könyvtári rendszer infrastruktúrájának fejlesztése címmel. 
Az igényelt támogatás összege 8050 ezer Ft volt, melyben kiemelten SUN szer-
ver, 10 db PC szerepelt egyebek között. A részprogram 5000 ezer Ft támogatást 
kapott, amelyből megvalósult az Aleph szoftvert működtető UNIX szerver be-
szerzése.
 A könyvtár 1998 márciusában ismételten benyújtotta pályázatát Eszközbe-
szerzés online információ keresés olvasói helyeinek bővítéséhez (OPAC elérés 
növelése) címmel. A rendelkezésre álló 51,5 millió Ft pályázati keretre beér-
kező 795,935 millió forintos támogatási igény miatt a főiskola pályázata ismé-
telten elutasításra került. 
 Az információhoz és a dokumentumokhoz való szabad hozzáférést 
a kulturális tárca hároméves fejlesztési terve a Koncepció az országos könyv-
tári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztésére 
az információs társadalomban című telematikai fejlesztési koncepció határozta 
meg. A hozzá kapcsolódó pályázatokat a minisztérium 1998-tól írta ki, évente 
más-más könyvtári körnek. Intézményünk 1999 márciusában nyújtotta be pá-
lyázatát a kiírt témák közül az elsőre: A közgyűjtemények és közművelődési 
intézmények telematikai infrastruktúrájának fejlesztése (internetcsatlakozás 
kiépítése; meglévő internetcsatlakozás bővítése; lokális hálózat építése, integ-
rált könyvtári rendszer kialakítása). Az első témában 424 pályázat érkezett. 
A Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára 1500 ezer pályázati támogatást nyert 
az igényelt 10200 ezer Ft-tal szemben. A fejlesztés így gyors, átütő sikert nem 
hozhatott. A könyvtár pályázati témája: Az Aleph integrált könyvtári rend-
szer fejlesztése és működtetése a kölcsönzési modul bevezetéséhez, vala-
mint közös katalogizálásban (OSZKÁR) való részvételhez. Szükségessé vált 
az Aleph könyvtári rendszer limitált (120 ezres rekordállomány) verziójának 
cseréje limit nélkülire. A kölcsönzési modul bevezetése hardverfejlesztés nél-
kül nem volt lehetséges. A WebOpac alkalmazása a külső és belső felhasználók 
számának növekedését eredményezhette volna. Új PC-k beállítását igényelte 
az 1998/99. tanév I. éves hallgatói számára bevezetett használóképzéshez szük-
séges gyakorló helyek biztosítása. Az elnyert összeg azonban mindösszesen 
az Aleph integrált könyvtári rendszer grafikus verziójának első részletére volt 
elegendő. Forráshiány miatt a hiányzó összeget a fenntartó biztosítani nem 
tudta.
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 A könyvtár 1998-ban a Felsőoktatási Pályázatok Irodája Programfinanszí-
rozási Pályázat címre nyújtotta be újabb igényét a Technikai fejlesztés a pe-
dagógusjelöltek információkezelési gyakorlatához címmel. A szolgáltatások 
körébe sorolt használóképzés fontosságát támogatva a főiskola vezetése kö-
telezővé kívánta tenni az I. évfolyamos hallgatók körében a szellemi munka 
technikájának elsajátítását. Az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek 
megteremtését célozta meg a fenti pályázat, amelyet forráshiányra hivatkozva 
elutasítottak. A 2000 áprilisában benyújtott újabb pályázat, amely lényegében 
az előző évi megismétlése volt, nem nyert támogatást. Így az infrastruktúra 
nem követte a tartalomfejlesztésben elért eredmények hatékony közvetítését.   
 Máder Béla, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára főigazga-
tója 2001-ben Információs és kommunikációs technológiák kutatási, fejlesztési 
és innovációs irányai20 című dolgozatában nyilvánossá tette, hogy a könyvtárak 
bizonyos mértékig kutató-fejlesztő, innovációs tevékenységet folytatnak, ezért 
fontos, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció támogatását szolgáló állami 
források elnyerésére is pályázhassanak. Még ez évben újabb, az infrastruktúra 
fejlesztését szolgáló pályázat került kiírásra célzottan az egyházi, a főiskolai 
és a városi könyvtárak, – amelyek a 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alap-
ján szerepelnek a nyilvános könyvtárak jegyzékében – számára. A pályázato-
kat három témában lehetett benyújtani, melyek közül főiskolai könyvtárként 
az alábbit választottuk: Számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése (internet-
csatlakozás, lokális hálózat, számítástechnikai eszközök, könyvtári szoftver), 
fenntartva az előző évi pályázati célokat, hangsúlyosan kiemelve a hardver-
fejlesztést. A benyújtott 5 500 ezer Ft-os pályázat 700 ezer forintos pályázati 
támogatásban részesült, amelyből mindösszesen 5 db PC-t sikerült bővíteni. 
Ugyanezen célokért benyújtott további pályázatunk 2002-ben sem nyert támo-
gatást.
 Az infrastruktúra fejlesztésének a könyvtár szempontjából meghatározó 
állomása volt az NIIF (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda) 
nyilvános pályázata 2002-ben. A pályázat célja a műszaki, természettudományi 
és informatikai képzés informatikai fejlesztése és az Elektronikus Információ-
szolgáltatás (EISZ) hallgatói könyvtári férőhelyeinek megvalósítása. A beérke-
zett 35 pályázatból a megbízott kuratórium javaslata alapján az oktatási minisz-
ter 28-at támogatott. Az Informatikai Központtal közösen benyújtott pályázat 
bruttó 18 589 742 Ft támogatást nyújtott, amelyből a könyvtár 1 db IBMxSeries 
220 szerverhez és a hallgatói labor kialakításához 10 db számítógéphez jutott. 
Ez volt könyvtárunk második, valóban komoly, felsőoktatási könyvtárhoz 
méltó fejlesztése.  

20 MÁDER B. (2001: 9–10; 364–374).
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 A könyvtár adott infrastruktúrájához kapcsolódó legnagyobb méretű pályá-
zatát 2003-ban nyújtotta be az Oktatási Minisztériumhoz mintegy 80 millió Ft 
értékben. A 30 milliós támogatásból elsőként az Ethernet hálózatot cseréltük le 
UTP-re. A hardverfejlesztés részben a könyvtárosi munkaállomások, részben 
a használói gépek cseréjét, részben a TFT monitorok beszerzését jelentette. 
Emellett a könyvtár vásárolt egy nagyteljestményű másolót, az oktatáshoz 
szükséges projektort, egy médiaszerkesztőt, és megújításra került a Médiatár 
eszközparkja is. Megvalósult a szoftverfejlesztés, amelynek köszönhetően az 
Aleph300-as, karakteres verzióját lecserélhettük az Aleph500-as, grafikus 
verzióra. A szoftver limit nélküli verziójához 22 munkaállomás, 20 WebOpac, 
és Z39.50 szerver csatlakozott. A fejlesztés eredményeképp bevezetésre került 
az Aleph integrált könyvtári rendszer utolsó modulja, a kölcsönzés.  
 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma meghívásos pályázatán, 
a könyvtári alapfeladatokon túli szolgáltatások támogatásán 2003-ban 500 ezer 
Ft juttatásban részesültünk. A könyvtárközi kölcsönzés hardverfeltételeit 1 PC-
vel és 1 multifunkcionális nyomtatóval sikerült bővíteni. 
 A fentiek bizonyítják, hogy egy főiskolai könyvtárnak szorgos pályázati te-
vékenységgel is nehéz volt infrastruktúrájának fejlesztése, megújítása. A for-
ráshiány miatt számos esetben került elutasításra pályázat, miközben töreked-
tünk a tartalomfejlesztés kiszélesítésére.

3.2. Állományfejlesztési pályázatok

A dokumentumállomány fejlesztésére először 1993-ban nyílt könyvtárunknak 
lehetősége pályázat útján. Az OTKA könyvtárak számára hirdette meg az egy-
szeri rendkívüli támogatást, amelynek során idegen nyelvű könyvekkel és CD-
ROM-okkal bővült az állomány 400.000 Ft értékben.
 A Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési Programja 1995-ben indult, ame-
lyen belül környezeti nevelési báziskönyvtárak létrehozásáról, valamint ezen 
alapuló dokumentációs rendszer működéséről hoztak döntést. A fenti célok 
működtetésére az alapítvány a Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárával 
kötött szerződést. A megállapodás magyar és idegen nyelvű könyvbeszerzé-
sekről, számítógépes feldolgozásról, a környezeti nevelés irodalmának annotált 
szétsugárzásáról szólt. A program elgondolása szerint Magyarország 4 régi-
ójában hasonló könyvtár támogatását indították el, s a felkértek között volt 
a nyíregyházi, a szegedi, a szombathelyi (BDTF) és a pécsi egyetemi könyv-
tár. A részprogram kuratóriuma arra kérte e könyvtárakat, hogy legyenek 
a környezeti nevelés szakirodalmának gyűjtő és bemutató tárai. Az állomány 
gyarapítását a Soros Alapítvány támogatta, melynek összege az első évben 
250 .000 Ft volt. Ezt követően 200.000 Ft-os évi támogatásra nyújtottunk be 
sikeres pályázatot 2000-rel bezárólag.
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 Ugyancsak a Soros Alapítvány írt ki pályázatot 1996 szeptemberében 
a megyei, városi, főiskolai és főiskolai kari könyvtárak részére összehangolt 
beszerzés támogatására. A pályázat benyújtásához együttműködési megálla-
podást kötött a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, a Vas Megyei Pedagó-
giai Intézet Könyvtára és a BDTF Könyvtára. A kért összeg 500.00 Ft volt, 
a támogatást pedig 480 913 Ft-ban állapították meg. 
 A Művelődési és Közoktatási Minisztérium, majd később az Oktatási Mi-
nisztérium 1997-ben hirdette meg első ízben a Felsőoktatási Könyvtártámoga-
tási pályázatát. A felsőoktatásról szóló (többször módosított) 1993. évi LXXX. 
Törvény 9/D. § (3) bekezdésében és a 7/1997. (II. 13.) MKM rendeletben fog-
laltak alapján az oktatási miniszter évente többletforrásokat biztosított a fel-
sőoktatási könyvtárak számára, a hallgatók és oktatók szakirodalommal (ha-
gyományos formában vagy elektronikus hordozón megjelenő szakkönyvekkel, 
folyóiratokkal) történő jobb ellátása érdekében. A 2006-ig évente megjelenő 
kiírásra az 1999. évi LII. Törvény mellékletében felsorolt állami és államilag 
elismert nem állami felsőoktatási intézmények egyetemi (központi) és főisko-
lai (központi) könyvtárai pályázhattak, amelyek a pályázatukban tükröztették 
az adott felsőoktatási intézmény könyvtári fejlesztési igényeit, tehát figyelem-
mel voltak a kari könyvtárak igényeire is. Az első fordulóra 218 könyvtár össze-
sen 211 pályázatot nyújtott be, köztük a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára is. 
A pályázat kiírására utoljára 2006-ban került sor, ezzel megszűnt a felsőokta-
tási könyvtárak állománygyarapításának egyik fontos forrása.
A NKÖM 1999 novemberében a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 73. § (1) 
bek. alapján 800.000 Ft-ot biztosított könyvtári dokumentumok vásárlására. 
A programfinanszírozás körébe tartozott támogatás a 208/1996. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltak módosításának eredménye volt.
 A 2004-ben, az NKA Fotóművészeti Kollégiumához benyújtott pályázat jó 
példája annak, hogy a pályázatfigyelést érdemes széleskörűen végezni. A Ber-
zsenyi Dániel Főiskolán folyó oktatás korszerűsítése során az akkori Rajz Tan-
szék is átalakította a hagyományos rajztanárképzési struktúráját, megteremtve 
a Vizuális kommunikáció szakirány alapjait. Ennek könyvtári állományfej-
lesztésére volt lehetőség az NKA Fotóművészeti Kollégiumánál.
Ezt követően még 2007-ben sikerült utoljára a BDF könyvtárának állomány-
bővítésre pályázni az NKA Könyvtári Kollégiumához. A Nyugat-magyaror-
szági Egyetemmel történt integráció következtében a szerződést már a NymE 
kötötte meg.
 A pénzügy és értékpapírpiac témakörében évente lehetőségünk volt/van tá-
mogatást kérni a Közép-európai Brókerképző Alapítványtól, mely a gazdálko-
dási képzéshez szükséges szakirodalom beszerzését jelentősen támogatja egy 
olyan területen, ahol nagyon fontos a kurrens szakirodalom megléte.
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3.3. Tartalomfejlesztési pályázatok

Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (IIFP) 1992 végén hir-
detett pályázatot az információs források (adatbázisok) építésére és ezek 
szolgáltatására. Az elnyert támogatás az elsődleges feltárást, a feldolgozást, 
az adatrögzítést és a szolgáltatás bevezetését szolgálta. A pályázat benyújtását 
a főiskola könyvtárában folyó, a készre-jelentés időszakában már az Aleph in-
tegrált könyvtári rendszerben (3.2 verzió) végzett adatbázisépítő munka tette 
lehetővé.

Eredményeképp a következő adatbázisok építésére volt lehetőség:
• könyvek bibliográfiai adatbázisa (KONYV)
• a BDTF Könyvtárának periodikái (PERIOD)
• a BDTF oktatóinak publikációi (PUBL)
• szakdolgozatok adatbázisa (SZAKD)

A pályázatban további faktografikus adatbázisok építése valósult meg:
• Erdélyi történeti-ökológiai adatbázis (EHM)
• Magyar történeti orvosbotanikai adatbázis (EMB)
• Biológiai nitrogénmegkötés (NIF)
• Genetikai tartalékok adatbázisa (GEN)

 1995 márciusában a BDTF Könyvtára A Magyarországon 1975-1994 között 
megjelent uralisztikai irodalom adatbázisának építése és szolgáltatása Internet 
hálózaton című pályázatát a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtotta be 800 ezer 
Ft-os pályázati igénnyel. A munka Jávori Jenő A finnugor népek bibliográfiája 
folytatása lett volna, azonban a bíráló bizottság a pályázatot nem támogatta.  
 Sikeresnek bizonyult 2001-ben a BDF Központi Könyvtára magyar és ide-
gen nyelvű dokumentumainak retrospektív katalógus konverziójára benyújtott 
pályázata. Ez különösen az Idegennyelvi Könyvtár anyagának számítógépes 
feldolgozását segítette, mert az angol és az olasz nyelvű dokumentumok kivéte-
lével valamennyi más nyelvterület feldolgozottsága átlag 50%-os volt. Ennek 
eredményeként az online katalógus 1000 bibliográfiai rekorddal bővülhetett. 
Az online katalógus bővítését indokolta, hogy egyre több, főként idegen 
nyelvű szakirodalmat tartalmazó, regionális szerepkörű gyűjtemény került 
a főiskolára. A számítógépes kölcsönzés előkészítése is minél több rekord adat-
bázisba vitelét indokolta.
 A Nemzeti Kulturális Alap több ízben támogatta a könyvtár tartalomfej-
lesztését szolgáló pályázatait, így 2003-ban a könyvtár MARC műhelyének 
eredményeképp elkészült Számítógépes katalogizálás HUNMARC formátum-
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ban című kiadványának interneten való közreadását, 2004-ben pedig a BDF 
Könyvtár- és Információtudományi Tanszékén készült Századok repertóriu-
mainak elektronikus formában való megjelentetését. A főiskolára került Deve-
cseri Gábor különgyűjtemény katalógusa 1992-ben nyomtatott formában meg-
jelent. Az állomány az antik világ, valamint a középkortól napjaink irodalmáig 
terjedő szak- és szépirodalmat tartalmazza, különös tekintettel a költő műfor-
dítói tevékenységére. Közkinccsé tétele érdekében 2004-ben az NKA nyújtott 
támogatást, amellyel a dokumentumok (3482 db) metaadatai visszakereshe-
tővé váltak a könyvtár online katalógusában is. 

3.4. Pályázat rendezvényekre, konferenciákra

Könyvtárunk a 2003-as jelentősebb könyvtárfejlesztésig a meglévő infra-
struktúrája miatt nem igazán tudott vállalkozni rendezvények szervezésére. 
Ezt követően azonban már 2004 januárjában egy egynapos, A Berzsenyi 
Dániel Főiskola Könyvtárának helye, szerepe a régió információellátásában 
címmel megrendezett konferenciára nyújtott be pályázatot az NKA-hoz. A ré-
gió könyvtárosai és kulturális szakemberei számára szervezett rendezvényen 
bemutatásra kerültek a könyvtár speciális gyűjteményei, a szolgáltatások, 
a fejlesztési elképzelések, az együttműködési lehetőségek. Ezt követően to-
vábbi rendezvényekre pályáztunk sikerrel, 2006-ban Az élethosszig tartó tanu-
lásra való felkészítés módszerei és eszközei, 2007-ben Könyvtári partnerség a 
felsőoktatásban, 2009-ben pedig A felsőoktatási könyvtárak szerepe a felnőt-
toktatásban: az 50 éves évforduló jegyében címmel. 

3.5. Pályázatok minőségi címre

Az Oktatási és Művelődési Minisztérium 1996-tól hirdette meg pályázatát 
az Év könyvtára cím elnyerésére. A pályázat célja volt, hogy megújulásra, 
a szolgáltatások korszerűsítésére ösztönözze a könyvtárakat. Könyvtárunk 
első alkalommal 2004-ben nyújtotta be pályázatát, miután az Oktatási Minisz-
térium 30 milliós támogatásával sikerült az infrastruktúrát megújítani (hálóza-
tépítés, számítógéppark megújítása, korszerű monitorok beszerzése, az Aleph 
szoftver grafikus verziójának bevezetése, munkaállomások számának bőví-
tése), szolgáltatásainkat nagymértékben fejleszteni. A fejlesztés legfőbb ered-
ménye a használóbarát webOpac kialakítása, a számítógépes kölcsönzés elin-
dítása volt. A modul bevezetésével teljessé vált a könyvtári munkafolyamatok 
automatizációja. E sikerhez az is hozzájárult, hogy könyvtárosaink részt vettek 
nemcsak az integrált rendszer alkalmazásában, hanem annak fejlesztésében, a 
support tevékenység javításában, a modulok más könyvtárakban történő ok-
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tatásában (katalogizálás, szerzeményezés), továbbképzések szervezésében, az 
adatcsere menedzselésében, oktatási anyagok készítésében. Jelentős eredmé-
nyeket értünk el az elektronikus tájékoztatásban, elsők között kapcsolódtunk a 
MATARKA adatbázis építéséhez, kiterjedt projektmunkákban vettünk részt, 
szolgáltatásainkban építettünk a belső és külső együttműködéseinkre. Szak-
mai műhelymunkát folytattunk az adatcsere-formátum integrált könyvtári 
rendszerben való alkalmazása területén, bekapcsolódtunk a szabványosítási 
munkálatokba, megújítottuk a használók képzését. Könyvtárunk elindult a di-
gitalizálás útján, elsőként a szakdolgozatok elektronikus szolgáltatásával, majd 
folytatva a digitális oktatási gyűjtemény építésével. Akkori pályázatunkat így 
összegeztük:

Felsőoktatási könyvtári helyzetünkből adódóan kulcsszerepet vál-
lalunk a főiskoláról évente kikerülő mintegy kétezer diplomás értel-
miségi: pedagógus, közművelődési, gazdasági, műszaki szakember, 
nyelvész, EU-szakértő szakmai, tudományos, kulturális képzésében, 
az információszerzés technikájának elsajátíttatásában, az élethosszig 
tartó tanulásra való felkészítésben. A régió potenciális használói szá-
mára rendelkezésre bocsátjuk a jól szervezett, feltárt gyűjteménye-
inket, hagyományos és elektronikus szolgáltatásainkat, az ingyenes 
internethasználatot az eMagyarország pontokon. Tudásbázisunkkal, 
rendezvényeinkkel hozzájárulunk a régió tudományos és kulturális 
életéhez.

 Az Év könyvtára címet ez évben azonban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
kapta meg.    
A cím megszerzését továbbra is célul kitűzve 2007-ben ismételten pályáztunk. 
Az indoklást és az érveket a 2006 novemberében átadott Regionális Felsőok-
tatási Forrásközpont új épületét a fókuszba állítva, kiemelkedő infrastruktúrá-
jára építve fogalmazhattuk meg. Szolgáltatásaink jelentős része már a korábbi, 
széttagoltan működő könyvtárépületben is megvolt, hiányzott hozzá az egy-
séges könyvtári tér és a számítógépes infrastruktúra. A 2200 m2-en, három 
szinten működő könyvtár egy térben integrálta a különböző dokumentumtípu-
sokat: a könyveket, a folyóiratokat, a CD-ROM-okat, a CD és video-, valamint 
az egyre bővülő elektronikus dokumentumokat. A hagyományos tájékoztatás 
mellett felértékelődött az elektronikus szolgáltatás és tájékoztatás, a digitális 
forrástájékoztatás. Megteremtődött a hallgatók számára az elektronikus tanu-
lási környezet. A három szinten elosztva 200 számítógépes munkahely mellett 
drótnélküli hálózat tette lehetővé a saját laptop használatát. A fenti infrastruk-
túrára építve kiszélesedett a tartalomszolgáltatás, megújult a használóképzés, 
a könyvtár közösségi térként funkcionált. A cím elnyerésében jelentős értéket 
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képviselt az elégedett használók szavazatokkal történő támogatása, ami a napi 
1500-2000-es látogatottság mellett jelentős volt. A cím elnyerésében a több 
évtizede tartó, a szakmai kihívásoknak mindig megfelelni kész, innovatív csa-
patmunka sikere testesült meg. Korábban a címet jórészt megyei és városi köz-
könyvtárak, 2002-ben egy szakkönyvtár, illetve 2004-ben a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár nyerte el. Felsőoktatási könyvtárként először kaptuk meg 
a kitüntető címet.
 Az Év Könyvtára cím kötelezett bennünket, és egyre nagyobb érdeklődés-
sel fordultunk a TQM alapú minőségszemlélet irányába. Képzéseken vettünk 
részt és nyitottá váltunk a Könyvtárak Közös Értékelési Keretrendszere felé. 
Összerendeztük dokumentumainkat, újakat készítettünk és önértékelést vé-
geztünk. Volt mire építenünk. Innovatívnak kellett lennünk, hiszen a szakma 
kevés tapasztalattal rendelkezett a Minősített könyvtár cím elnyerésében. To-
vább erősödött a szervezeti kultúra, a csapatszellem, az együttműködés, az 
innováció. A benyújtandó pályázathoz az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 
biztosított felkészülési lehetőséget. A NymE SEK Könyvtárának felkészülé-
sére a Minősített könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez 
közel 500 ezer Ft-os támogatást kaptunk. A beküldött anyag három pilléren 
alapult: a könyvtárhasználók érdekében hosszú évek óta kifejtett magas szín-
vonalú munka, illetve a könyvtárosképzésben egy jó gyakorlat bemutatása, 
valamint a könyvtárosok felkészítése a benyújtandó pályázatra előadásokkal, 
mentorálással. A pályázat eredményeként 2014-től 5 éven át viselhettük a Mi-
nősített könyvtár címet. Három könyvtári innovációval pályáztunk a Minőségi 
díjra is, de általa csak egy tapasztalattal lettünk gazdagabbak.

3.6. Uniós pályázatok – TÁMOP

2008-ban a könyvtárak nagy érdeklődéssel várták az uniós pályázatok meg-
jelenését. A TIOP-1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktú-
ra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” pályázatra beadott, a NymE Központi 
Könyvtára által koordinált pályázat nem nyert támogatást. 
 Az ezt követő TÁMOP-3.2.4-08/1 Tudásdepó-Expressz pályázatot a SEK 
Könyvtára koordinálhatta. Hosszas előkészítő munka után 2009 februárjában 
került benyújtásra a Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi 
régióban az oktatás hatékonyságának javítására címmel, amely első körben 
forrás hiányában elutasításra került. Még ez évben újabb forrásokat biztosítot-
tak a fejlesztéshez, így került sor 2010 áprilisában a pályázat aláírására és ez-
zel megkezdődött a megvalósítás számos együttműködő partner bevonásával. 
Az első tevékenységünk a nyilvánosság biztosítása volt a pályázati weblap lét-
rehozásával, amelyen a pályázat teljes megvalósítási programja nyomon követ-
hetővé vált.
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 Meghirdetésre kerültek közös programok az egyetemi könyvtári hálózat 
tagkönyvtárai számára, mint a weblapkészítés; egyetemi portál készítés, benne 
a Tudástár, főként a szakdolgozatok archiválására, feldolgozására, visszakeres-
hetőségére; könyvtári adatbázisépítés, feltöltés a MOKKA adatbázisba; 30 órás 
akkreditált képzés két témában; statisztikai modul készítése a NEFMI rendelet-
hez; közös lekérdező felület kialakítása. Az élet dolgai címmel előadássorozatot 
szerveztünk Vissy Károllyal, Bächer Ivánnal, Jordán Tamással és Kulka Jánossal. 
A másik hangsúlyos pályázati partner a közoktatás volt az alábbi megvaló-
sításokkal: közoktatási portál;  30 órás akkreditált képzés két témában; kép-
zők képzése óvónők számára Az óvodától a forrásközpontig, a meséskönyvtől 
az adatbázisig címmel; iskolai könyvtárosok régiós konferenciája; vetélkedő: 
Egy lépés a toleranciáért; rendhagyó órák: irodalom, testnevelés, történelem, 
embertan, vulkánok, korszerű információkeresés témakörökben; író-olvasó 
találkozók Bosnyák Viktóriával, Berg Judittal és Gáspár Ferenccel; nyári tábo-
rok különböző korcsoportok számára: Vakációzzunk együtt, Iránytű a digitális 
erődbe, Egyetemre készülök; Tinigalopp egynapos összetett program. Végül 
kiemelnénk az Ünnepi könyvheti felolvashow – kampány az olvasásért öt éven 
át fenntartott projektet, amelynek célja a város intézményeinek és polgárainak 
bevonása az együtt ünneplésbe. A program szlogenje: SZombathely az Olva-
sás Fővárosa Is (SZOFI), s az évenként ismétlődő, de egyben megújuló prog-
ramhoz saját weblap készítésére került sor szofi.hu eléréssel. A szombathelyi 
hagyományokhoz híven a város több intézményében és/vagy pontján került 
sor felolvasásra, továbbá egyéb más, gazdag program kapcsolódott a naphoz, 
mint pl. interaktív foglalkozás, kiállítás meghirdetett pályázatokból (pl. rajz, 
szövegtárgy, Helyezd képbe magad, stb.), nyilvános programok a Fő téren.
 A TÁMOP-3.2.4.A-11/2012-es Tudásdepó-Expressz pályázat ismét a SEK 
Könyvtárának vezetésével valósult meg Mentés másként - avagy a szövegértés, 
az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében a nyugat-magyarországi régióban címmel. A pályázat je-
lentős része ismételten a közoktatás bevonására irányult, kiemelt témája pedig 
a szövegértés-fejlesztés képzés volt ötéves fenntartással. A bevont intézmé-
nyek: egy óvoda, két szombathelyi iskola (általános, illetve szakképző), egy 
nemzetiségi általános iskola, és további, hátrányos helyzetű tanulókat foglal-
koztató két intézmény Toronyból és Szombathelyről, illetve a Nyugat-magyar-
országi Egyetemhez tartozó Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium, valamint a Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Intézetének 
hallgatói. Kapcsolódó program: szövegértéshez kapcsolódó kutatás Vas megyei 
helyszínnel, a mérőeszközök, a kutatási terv kidolgozására, szövegértésre irá-
nyuló reprezentatív felmérésre, az adatok elemzésére. A szövegértés-fejlesztés 
nyári táborokban folytatódott életkortól függően: KalandVár, Életünk a víz, 
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Szórakésztető. A pályázat másik fele további tartalomszolgáltatás kialakítására 
irányult. Folytatódott az adatbázisépítés és a rekordok MOKKA adatbázisba 
szolgáltatása; DRM szolgáltatás: jogvédett elérési környezet kialakítása; plági-
umkereső szolgáltatás kapcsolása a szakdolgozatok tárolásához, feldolgozásá-
hoz, archiválásához; weblap fejlesztése az egyetemen készült, nyelvész hallga-
tók által gyűjtött, digitalizált élőnyelvi hanganyag online szolgáltatására.

3.7. A Nagy KulTúra pályázat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008-ban meghirdetett Reneszánsz 
Túrák sikerét értékelve 2009-ben folytatta a diákcsoportok országos utaztatási 
programját kibővítve a könyvtárakkal, a levéltárakkal, azaz a teljes közgyűj-
teményi körrel. A Magyar Turizmus Zrt. ezt az évet a Kulturális Turizmus 
Évének nyilvánította, amelyhez kapcsolódva az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Nagy KulTúra címmel pályázatot jelentetett meg. A 2009. március 6-án 
megjelent OKM felhívás olyan projektet hirdetett meg, amelynek célja, hogy 
„a diákok informális keretek között, élményszerű programok segítségével is-
merkedjenek meg a közgyűjteményekben őrzött tudásanyaggal”. A pályázati 
felhívás a közgyűjteményeket szólította meg olyan komplex programcsoma-
gok kidolgozására, amelyeket az intézmények a Nagy KulTúra kínálta lehető-
ségeket igénybe venni kívánó iskolai csoportok résztvevőinek felkínálhatnak. 
Az osztályok számára a pályázat egy kiválasztott múzeum, könyvtár vagy le-
véltár, illetve közös program esetében több intézmény megtekintését, ott (mú-
zeum)pedagógiai programon való részvételt és a diákoknak biztosított  kiadvá-
nyok árát, valamint az utazási költségek finanszírozását vállalta. A kidolgozott 
ajánlatokkal szemben alapvető elvárás volt, hogy azok az említett pályázat ke-
retein kívül is a kulturális turizmus résztvevői számára versenyképes turiszti-
kai termékként felkínálhatók és fenntarthatók legyenek. A felhívásban megfo-
galmazódott, hogy előnyt élveznek azok a komplex szolgáltatások, amelyeket 
több közgyűjtemény együtt dolgoz ki és bonyolít le. 
 A Közgyűjteményi Főosztálynak a Nagy KulTúra projektbe új elemként si-
került bekapcsolni a könyvtári területet a pályázati kiírás 5. pontjában, amely 
A papirusztekercstől az e-könyvtárakig – A Múlt és Jövő találkozása egy he-
lyen címet viselte. A pályázati felhívásban példaként mint 21. századi könyvtár 
és lehetséges pályázó megnevezésre került a SEK Könyvtára. A megszólítást 
felkérésként értelmeztük és Ókori gyalog galopp Savaria földjén címmel nyúj-
tottunk be pályázatot, koordináltuk és szerveztük a Vas Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár és a Savaria Törté-
nelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány együttműködésében az ókori emlé-
keket nyomon követő útvonalat, ahol a diákok sokoldalú ismeretekre tehettek 
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szert. A meghirdetett programot 447 fő vette igénybe. Sajnálatos, hogy a di-
ákok támogatása megszűnt, a program elhalt. A sikeres pályázatról a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros hasábjain számoltak be a könyvtár munkatársai.21

  
3.8. Pályázati együttműködés

Főiskolai könyvtárként több esetben kapott az intézmény külső megkeresést 
pályázati együttműködésre, többek között a Budapesti Műszaki Egyetem 
Könyvtárától, a Berzsenyi Dániel Könyvtártól, a Miskolci Egyetemi Könyv-
tár, Levéltár és Múzeumtól, a Szegedi Tudományegyetem tagkönyvtárától. 
Ez megerősítette könyvtárunkat abban, hogy munkánkkal kiérdemeltük má-
sok figyelmét is. 

TEMPUS projekt a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárának vezetésével

1998 elején dr. Vásárhelyi Pál azzal a kéréssel kereste meg könyvtárunkat, 
hogy a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) könyvtárával és a Debreceni 
Egyetem Egyetemi És Nemzeti Könyvtárának részeként a Kossuth Lajos 
Gyakorló Gimnáziumának Könyvtárával (KLTE) közösen részt vennénk-e 
egy TEMPUS UM-JET közös pályázatban, az Internetalapú és multimédia 
könyvtári szolgáltatások fejlesztése témában. Az egyeztetéseket hamarosan 
döntés követte, és elindult a TEMPUS UM-JET 13539-98 kódszámú pályá-
zat megvalósítása. A program alapvetően tartalmi fejlesztésekre irányult, de a 
hozzá szükséges infrastruktúra is fejleszthetővé vált, így 12 db számítógéppel, 
4 db nyomtatóval, és egy szkennerrel lett gazdagabb a könyvtár. Kollégáink 
két tanulmányúton (Koppenhága és London) vehettek részt és természetesen 
a tartalmi fejlesztés eredményei is megszülettek. A TEMPUS UM-JEP 13539-
98-as program keretében tanulmány készült, TÓTH Gyuláné és PÁLVÖLGYI 
Mihály szerzőségében Előtanulmány a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
Központi Könyvtára stratégiai fejlesztési tervéhez. 

Adatbázis-építési együttműködés a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral

Az NKA-hoz 2000-ben a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár nyújtott be pá-
lyázatot Az Alsóőri Magyar Könyvtár állományának feltárására elektronikus 
katalógusban címmel. A határon túlra átnyúló pályázati együttműködés pro-
jektmenedzseri feladatára a BDF Könyvtára feldolgozó csoportjának vezetőjét, 

21 Barki K.- Kovács K. - Simonné Hittaller R. (2010: 7; 15–22).
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Barki Katalint kérték fel. Az állomány feldolgozására a BIS-C könyvtári rend-
szerben került sor. A főiskolának már a hetvenes évek végén gyümölcsöző kap-
csolata volt az Alsóőri (Unterwart) könyvtárral, 1980-1984 közötti időszakra 
aláírt dokumentummal rendelkeztünk: Együttműködés a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület alsóőri könyvtárával. A közös munka eredményeképp 1981-
ben megjelent a könyvtár magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményének ka-
talógusa. A fenti tapasztalatokra építve a BDMK projektjének22 eredményes 
megvalósításáról a Vas Megyei Könyvtárak Értesítőjében olvashatunk.

MATARKA projekt indítása a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Mú-
zeum koordinálásával

A Miskolci Egyetem könyvtárából indult el 2001-ben egy telematikai pályázat 
keretében a Magyar kiadású műszaki és természettudományi folyóiratok tar-
talomjegyzékének internetes szolgáltatása egy kereshető és böngészhető rend-
szerben. Az ötletgazda célként az alábbiakat tűzte ki: a szakfolyóiratok számí-
tógépes visszakereshetősége ma már alapvető elvárás az olvasóik részéről, és 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek a magas költséggel készülő és értékes 
tudományos eredményeket közlő kiadványok minél jobban hasznosuljanak, a 
kutatók és diákok egyáltalán tudomást szerezzenek a megjelent publikációkról. 
Az interneten és CD-ROM-on közzétett bibliográfiák igen jó eszköznek bizo-
nyulnak erre a célra, de ahogy ezt több nagy külföldi szolgáltatás (SwetsScan, 
Current Contents, UnCover stb.) sikere bizonyítja: a szakbibliográfiáknál gyor-
sabban és olcsóbban előállítható, egyszerűbb tartalomjegyzék-adatbázisokra 
is szükség van a gyors tájékozódáshoz. A magyarországi kiadású – főleg a 
csak magyarul megjelenő – folyóiratok azonban nem kerülnek bele ezekbe a 
nemzetközi információforrásokba, a hazai könyvtárak feladata (lenne) ezek 
tartalmának internetre vitele. Az elindult MATARKA szolgáltatáshoz a BDF 
Könyvtára is az elsők között kapcsolódott csakúgy, mint az NKA-hoz benyúj-
tott pályázathoz mint együttműködő partner. A könyvtár munkatársainak első 
vállalásai az alábbi folyóiratok voltak: Korszerű Vezetés, Vezetéstudomány, Új 
Pedagógiai Szemle, Magyar Közigazgatás. A feldolgozott folyóiratok listája 
az évek során folyamatosan tovább bővült. 2010-ben az alábbi folyóiratok ke-
rültek feldolgozásra: Iskolakultúra, Könyvtári Figyelő, Pedagógusképzés, Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemények, Vasi Szemle (retrospektív). 
A könyvtár együttműködési szándéknyilatkozattal támogatta a 2003-ban, az 
NKA-hoz benyújtott Magyar folyóirat-lelőhely adatbázis kialakítására és do-

22 Barki K. – Székelyné Török T. (2001: 2; 15–18).
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kumentumküldő szolgáltatás kiépítése a MATARKA-ra alapozva, digitalizálás 
című pályázatot és megvalósítást. Könyvtárunk munkatársa, Kónya Tibor a 
MATARKA Egyesület TÁMOP pályázata keretében vállalta az intézményi 
kiadványok adatbázisba rögzítését, ezzel népszerűsítve az intézményi kiadvá-
nyokat: BÁR, Magyar Terminológia, NymE SEK tudományos közleményei, 
Partes populorum minores alienigenae, A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főis-
kola tudományos közleményei, A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola tudományos közleményei, A Szombathelyi Tanárképző Főiskola tu-
dományos közleményei. A MATARKA ma is a magyar tartalomszolgáltatás 
egyik legnépszerűbb és sokak által igénybe vett szolgáltatása. 

Leonardo program a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai 
Kar Könyvtárával

2004-ben Palotás János, az SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Karról kereste meg 
könyvtárunkat mint lehetséges partnert a Leonardo da Vinci II Programme 
Mobility: Study of User Education Systems in EU Countries programhoz. 
Az együttműködő partnerek listája gyorsan összeállt, a meghívón és a BDF 
Könyvtárán kívül részt vett a projektben a Nyíregyházi Főiskola Könyvtára, 
a Szolnoki Főiskola Könyvtára, a zsámbéki Apor Vilmos Főiskola Könyvtára, 
a mezőtúri Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Karának Könyvtára, 
a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és a Németh 
László Városi Könyvtár. A pályázat témája – A könyvtári felhasználók kép-
zésének tanulmányozása az Európai Unió országaiban, rövid cím: Olvasók 
képzése az EU-ban – előrevetítette a tapasztalatszerzési lehetőséget, amelyre 
a könyvtáraink fejlesztése érdekében mindannyiunknak nagy szüksége volt. 
A projekt célja, hogy tanulmányutak segítségével hozzásegítse a konzorcium 
nyolc tagját ahhoz, hogy könyvtáraikban:

1. megszervezzék az EU-ról szóló információk gyűjtését, illetve biz- 
 tosítsák ezen információk széleskörű hozzáférhetőségét az olvasók 
 számára,
2. megindítsák, illetve egységes elvek és tananyag alapján végezzék a 
 könyvtári felhasználók (olvasók) képzését a hagyományos és elekt- 
 ronikus információk hozzáférhetőségének biztosítására.



AZ ELTE SEK KÖNYVTÁRÁNAK INNOVÁCIÓS ÚTJA 

333

Könyvtárunk két a tapasztalatcserét szolgáló úton vett részt, Kuopioban,23 il-
letve Geelben.24

A Leonardo da Vinci projekt folytatására 2005-ben került sor. A pályázat 
konkrét célkitűzése az alábbiakra irányult: 

a) a könyvtári felhasználó-képzés helyzetének, eredményeinek, prob- 
    lémáinak feltárása a partnerintézmények országaiban; 
b) tanterv-, tanmenet- és tananyagfejlesztés; az elkészült oktatási do- 
    kumentumok lefordítása a partnerországok nyelveire; 
c) több nyelvű e-learning platform létrehozása; 
d) az elkészült elektronikus oktatási környezet és tananyag tesztelése; 
    az eredmények értékelése; 
e) az eredmények terjesztése.

Résztvevő partnerintézmények:
P1: Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely (HU)
P2: Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely (HU)
P3: Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza (HU)
P4: Katholieke Hogeschool Kempen, Geel (BE)
P5: University of Kuopio, Kuopio (FI)
P6: University of Helsinki, Helsinki (FI)
P7: Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers, Angers (FR)
P8: University of Azores, Ponte Delgada (PT)
P9: University of Wales, Bangor (UK)

A projektben Csuk Csaba és Szmrekovszkyné Farkas Éva képviselte könyvtá-
runkat. A könyvtári információkeresésről szóló tananyag a Tudás Alapítvány 
sikeres pályázata alapján megvalósult 153–0–A1 számú, Study of Library Sys-
tem of Norway and Iceland című projekt keretében készült.
 
4. Számítógépesítés - könyvtárautomatizáció

A főiskolai könyvtárak közül elsők között indult el Szombathelyen a számító-
gépesítés köszönhetően annak, hogy a könyvtárnak ötöbb matematika-könyv-
tár szakos munkatársa volt/van. Az első kezdeményezés a teljeskörű állomány-
revízióhoz fűződött, amely még egy nagyméretű számítógéphez kötődött. 
Az állományellenőrzésre Nagy László tájékoztató könyvtáros koncepciója 

23 szmrekovszkyné farkas (2005: 11; 32–35).
24 nagyváradi–takácsné bán–tóthné bordé (2005: 12; 29–34).
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alapján került sor, amelyet a Könyvtári munkafolyamatok adaptálása ODRA 
1013 típusú számítógépre című, korábban meghivatkozott szakdolgozatában 
adott közre. A számítógépesítés nagymérvű kibontakozására azonban az 1990-
es évek elejéig várni kellett. 

4.1. A kezdetek

Az első PC 1988-ban az IIF program keretében került könyvtárunkba, és 
X.25-ös csomagkapcsolt vonalon keresztül tudtunk csatlakozni az IIF háló-
zathoz. Ettől az időponttól kezdve a számítógépek és a számítógépes hálózat 
könyvtári alkalmazása került az érdeklődés középpontjába. 1990-ben az Infor-
mációs Infrastruktúra Fejlesztési Program pályázatot írt ki az IIF alapszolgál-
tatásainak, a hazai adatbázishasználat és a nemzetközi adatforgalom költsége-
inek támogatására. Intézményünkben 1990-ben vetődött fel egy informatikai 
központ kialakításának gondolata, s a könyvtár a használat kiszélesítése ér-
dekében az X25-ös vonalat átadta a központnak. Ennek a bölcs gondolatnak 
eredményeképp szoros kapcsolat alakult ki a két egység között az informatikai 
rendszer fejlesztésében, az integrált könyvtári rendszer feltételeinek megte-
remtésében.
 Első lépésként az IIF által támogatott adatbázisokat alkalmaztuk tájékoz-
tató munkánkban, majd országos szakkönyvtárak adatbázisait vásároltuk meg.
Szolgáltatott adatbázisok:

- Manci, az OSZK KMK-tól vásárolt könyvtártudományi és infor- 
 matikai szakirodalmi adatbázis. 1986 óta a magyar folyóiratokban 
 és a KMK könyvtárában megtalálható, külföldi szakfolyóiratok- 
 ban megjelent tanulmányokat tartalmazza.  
- Pressdok, az Országgyűlési Könyvtár adatbázisa. A hazai folyóira- 
 tokban és napilapokban 1989 óta megjelent politikai, gazdaságpo- 
 litikai cikkek válogatott bibliográfiája.  
- Magyar Pedagógiai Irodalom, a nyomtatott formában megjelenő 
 Magyar Pedagógiai Információ c. kurrens bibliográfia 1990-től.
- Az Iránytű a Hatályos jogszabályok gyűjteményének lezárása óta 
 a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokat regisztrálta, ter- 
 jesztette a Napra-forgó Joginformatika Kft.
- Az Évfordulónaptár az OSZK-KMK-ban készült, több mint 2000 
 évforduló adatainak feldolgozásával. 
- Anna, a saját fejlesztésű adatbázis a főiskolán készült szakdolgoza- 
 tok adatait tartalmazta 1990-től.
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 Ez időszakban a főiskolán további 28 adatbázis épült a tanszékeken, de jól 
kiépített hálózat hiányában ezeket a könyvtár szolgáltatni még nem tudta.
 Ezekben az években a legtöbb olvasó a könyvtárban ült először számító-
gép elé, ezért a tájékoztató könyvtárosok feladata volt a használók oktatása. 
A könyvtár szakos hallgatók a számítógépes alapismeretek elsajátításán túl 
az egyes adatbázisok elemzését is itt tudták elvégezni, gyakorolhatták az adat-
bázis-készítés technikáját.

4.2. Az ISIS adatbázis-kezelő

A főiskola könyvtára részt vett a Művelődési Minisztérium és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia által kezdeményezett szakirodalmi tájékoztatási rendszer-
ben mint felhasználó és saját adatbázist szolgáltató intézmény is. 1989. január 
18-án megtörtént az IBM kompatibilis PC számítógépre az UNESCO ISIS jel-
zésű dokumentációs és adatbáziskezelő program telepítése. A fejlesztés követ-
kező szakaszaként szükségessé vált a főiskola könyvtára és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia között az úgynevezett NEDIX-vonal telepítése. Megismertük 
az ISIS adatbázis-kezelőt, megtanultunk adatbázisokat definiálni (pl. szakdol-
gozatok, oktatói publikációk, folyóirat-nyilvántartás, rendelések nyilvántartása 
stb.), megtapasztaltuk a számítógépes feldolgozás előnyeit, a feltárás korlátok 
nélküliségét, a feldolgozott dokumentumok azonnali visszakereshetőségét. 
Az adatbázis-kezelő elsajátításához több könyv jelent meg az Infotéka kiadásá-
ban. A MikroISIS című kiadvány szerint a program kiválóan alkalmas szöveges 
jellegű információk (könyvreferenciák, dokumentumok, szabadalmi informá-
ciók stb.) tárolására és sokszempontú visszakeresésére, valamint könyvtárak 
menedzselésére. Alapkönyvként tartották számon a Vargha–Huba–Szentjóbi 
szerzők nevével jegyzett Online keresés ISIS adatbázisokban című kötetet. A 
kiadvány bemutatta az információkeresés alapvető módszereit és fogalmait, a 
szöveges adatbázisok sajátosságait. Példákon keresztül ismertette meg az ol-
vasót az ISIS adatbázis-kezelő rendszer parancsainak használatával és az ISIS 
keresési módszereivel. A Szentjóbi Ottó: MikroISIS-ről mindenkinek című kö-
tet célja magának a szoftvernek a megismertetése volt. Az első rész a rendszer 
alapfogalmait ismertette, a második kötet pedig a MikroISIS alkalmazások ter-
vezéséhez kívánt segítséget nyújtani. 
 Az idegen nyelvi szakok indításával 1990-től megnövekedett a gyarapodás, 
amelynek egyharmada idegen nyelvű dokumentum volt. A hagyományos mó-
don feldolgozni ezt már nehéz lett volna, így a fenti tapasztalatokra építve meg-
vásároltuk a Teleinfotéka Kft.-től az ISIS adatbázis-kezelővel működő PC-LIB 
egyfelhasználós könyvtári szoftvert. A szerződés kelte 1991. május 24.  Ezzel 
megkezdtük az idegen nyelvi szakok könyvtári dokumentumainak feltárását 
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és online katalógusban történő szolgáltatását. Ettől kezdve (1991) a főiskolára 
bármilyen forrásból bekerült dokumentumokat adatbázisban rögzítettünk. 
A program nagy előnye volt, hogy a már egyszer bevitt adatot, legyen 
az szerző, cím, tárgyszó, az invertált fájlból elő lehetett hívni. Külön űrlap 
szolgált a könyvek bibliográfiai adatainak tárolására és a példányadatok be-
vitelére. A bevitt bibliográfiai adatok alapján az ISIS nyomtató opciójával és 
egy egyszerű szövegszerkesztő – XyWrite – közbeiktatásával megfelelő számú 
katalóguskártyát lehetett előállítani. Mindez jó előtanulmány volt az országban 
lassan teret hódító integrált könyvtári szoftverek értékeléséhez, kiválasztásá-
hoz. Segítettük a könyvtárszakosok képzését az ISIS oktatásával, könyvtári 
alkalmazásával. Az infrastruktúra hiánya miatt a szoftver egygépes változata 
csak az OPAC és a Katalogizálási modul bevezetését tette lehetővé, emiatt 
szükségesnek tartottuk egy integrált könyvtári szoftver beszerzését. Bíztunk 
abban is, hogy a pénzügyi források megteremtésével a jövőben az igénybe ve-
hető adatbázisok és egyéb szolgáltatások körét alapvetően az igények – és nem 
csak a lehetőségek – szabják meg.     
 1991. november 25-én Dugmanics Imre rendszerfelügyelő, az Infrastruk-
túra Bizottság elnöke az MKM-ben tartandó Felzárkózás az Európai felsőok-
tatáshoz Alap (FEFA) tanácskozásra elkészítette Javaslat a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola információs infrastruktúrájának fejlesztésére című do-
kumentumot. 
 A tanácskozást követően jelent meg: A magyar felsőoktatási és közgyűjte-
ményi információs infrastruktúra fejlesztésének koncepciója és feladatterve,25  
illetve további cikkek jelentek meg a témában Engloner Gyula,26 Hunyadiné 
Naszádos Edit és Tolnai György27 szerzőktől az információs infrastruktúra fej-
lesztéséről. 

4.3. Az Aleph integrált könyvtári rendszer bevezetése

Az 1989-ben átadott Könyvtári kölcsönző („C” épület) tovább növelte a könyv-
tárnak az épületek közötti megosztottságát, ezáltal a katalógusok széttelepí-
tését („A” épület: tárgyi és raktári katalógusok, „C” épület: leíró katalógus, 
„D” épület: online katalógus). Az állománygyarapodás ugrásszerű megnöve-
kedése 1990-től jelentős terhet rótt a humán erőforrásra. Mivel a PC-LIB nem 
hálózatos verziójával dolgoztunk, hamarosan beleütköztünk annak korlátaiba. 

25 A magyar felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztésének koncepciója 
és feladatterve. Kész. a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Budapest, 1991.
26 Engloner Gy. (1991: 4; 608–618).
27 Hunyadiné Naszádos E.-Tolnai Gy. (1992: 4; 619–635).
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Megoldásként a mindinkább terjedő integrált könyvtári rendszer bevezetését 
láttuk.  Az alkalmazást az alábbi tényezők indokolták:

- Az évi gyarapodás mennyisége – pályázati lehetőségek miatt – 
 tartotta tízezres nagyságrendjét.
- A könyvtárosok létszáma nem változott.
- A katalógusok megosztottságának egyre növekvő problémája.
- A visszakereshetőség számbeli korlátai a cédulakatalóguson belül.
- Az OSZK Könyvek Központi Katalógusába való bejelentési köte- 
 lezettség meghaladta a könyvtár teljesítőképességét. 
- Adatok átvételének lehetősége (más könyvtáraktól).
- MNB 1976–1991 adatbázisának megjelenése CD-ROM-on.
- Elindult a felsőoktatási könyvtárakban az integrált könyvtári rend- 
 szerek bevezetése.
- Az egyetemmé válás folyamatában meghatározó lett a korszerű 
 könyvtári háttér.
- Az olvasók könyvtárhasználati szokásaiba mindjobban beépült 
 a számítógépes adatbázisok használata.
- A könyvtár-informatika szakosok képzése is indokolttá tette, hogy 
 a hallgatók a legkorszerűbb módszerekkel és technikával találkoz- 
 zanak a könyvtárban.

 Fontos dátummá vált 1993. május 13-a a központi könyvtár életében, mert 
az Angol nyelv és irodalom tanszéktől 7 db használt számítógépet kapott, 
amelyek már hálózatba köthetők voltak. A könyvtár munkatársai rendszeresen 
részt vettek integrált könyvtári rendszer bemutatókon, hogy a megfelelő hard-
ver rendelkezésre állása esetén mielőbb rendszert tudjunk vásárolni. Sikertelen 
főiskolai FEFA pályázat után a könyvtár 1994-ben önálló Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság (OMFB) pályázatot nyújtott be, amelyből szervert tudott 
beszerezni, és ehhez 5,5 millió Ft állt rendelkezésre. Intézményi támogatásból 
megvásároltuk az ALEPH integrált könyvtári rendszert. A kiválasztás főbb 
szempontjai az alábbiak voltak:

- Pénzügyileg elérhetővé vált a rendszer limitált változata.
- Meglévő PC-s gépparkunk terminálként használható volt.
- A nagy könyvtárakban való működés garanciát nyújtott az esetle- 
 gesen felmerülő problémák megoldására.
- Együttműködési lehetőségek várható irányainak számbavétele.
- Példaértékűen jó együttműködés a főiskola informatikai hálóza- 
 tával, amely mind szakmailag személyi garanciáival, mind a szer- 
 ver biztosításával lehetővé tette a szoftver telepítését.
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 A BDF Könyvtárában hatodikként került telepítésre az Aleph rendszer, 
amelyet korábban olyan intézmények használtak, mint a Budapesti Műszaki 
Egyetem Könyvtára, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, az Orszá-
gos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, az Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár, valamint a Veszprémi Egyetem Könyvtára. Főiskolaként elsőként 
vettük használatba az Aleph300 karakteres felületű verzióját.

Az Aleph (Automated Library Expandable Program) Szombathelyen

A szoftver installálására 1994 májusában került sor, majd augusztusban és 
1995 márciusában már az újabb verziók telepítésén is átestünk. A telepítés 
SUN szerverre UNIX operációs rendszer alatt történt. A rendszer kapcsolódott 
a főiskolai hálózathoz, a „D” épületben lévő Idegennyelvi Könyvtár pedig mo-
demen keresztül lépett be a hálózatba. A hozzáférést a 193.224.74.1 internetes 
cím, illetve az X.25-ös vonal biztosította. 
A könyvtári munkafolyamatok automatizálását 10 munkaállomás, az online 
katalógus használatát 6 hozzáférés tette lehetővé. Az ISIS adatbázis 19 000 
rekordja adatkonverzióval került át az Aleph adatbázisba. Az adatok jellegéből 
adódóan két globális könyvtár került kialakításra:

BDT=könyvtári adatbázisok
 BDT   könyvek 1991-től
 PUBL   oktatói publikációk
 PERIOD   a könyvtár folyóiratai
 SZAKD   szakdolgozatok 1990-től
MED=egyéb adatbázisok
 EMH   erdélyi történeti-ökológiai adatbázis
 NITFIX   biológiai nitrogénkötések
 AMED   Lencsés György: Ars Medica
 BMED   magyar történeti orvosbotanikai adatbázis (Beythe)

Működő modulok:
OPAC (nyilvános olvasói katalógus): tájékoztatott a rendszerről, az adatbázi-
sokról, a keresési lehetőségekről.
 
Keresési lehetőségek:
 MENU  gyakorlatlanabb felhasználók részére
 CCL  parancssoros keresés gyakorlott felhasználók részére
 SCAN   böngészés a listákban – konkrét szerző, cím stb. kikeresése és  
   megjelenítése  listából 
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 FIND visszakeresés – adott keresési ismérvekkel rendelkező találat 
   halmaz készítése, a keresések összekapcsolása algebrai műve- 
   letekkel: keresőkérdés csonkolásának és a karakterhelyettesí- 
   tés mindenféle módjának alkalmazhatósága

A szoftver lehetővé tette a keresés céljának megfelelő formátum kiválasztását, 
az állományadatok megjelenítését.
 A Katalogizálás modul szintén a betöltéstől kezdve működőképes volt. 
A modul főbb jellemzői között kell megemlíteni, hogy az adatok bevitele táb-
lázatos formában történt. Egy billentyű megnyomására egy adott mezőbe be-
emelhetővé váltak a korábban már bevitt és ellenőrzött adatok. A dokumen-
tumrekordok duplikálhatók voltak vagy a saját könyvtárból vagy más könyvtár 
adatbázisából. Az Aleph már akkor több könyvtár adatbázisát volt képes egy-
idejűleg kezelni a CHAIN parancs segítségével. Könyvtárunk kezdettől fogva 
törekedett arra, hogy a már feldolgozott rekordokat átvegye külső könyvtárak-
ból csakúgy, mint az MNB CD-ről. A CD-n felkínált formátumot úgy alakí-
tottuk át, hogy az megfeleljen az Aleph mezőkódjainak. Az adatbiztonságot 
a napi és a heti mentés biztosította kezdetektől fogva. Segédprogrammal a 
cédulanyomtatás automatikusan működött. Természetesen a bibliográfiai re-
kordokhoz kapcsolódott a példányrekordok bevitele is. A Karbantartás modul 
lehetővé tette a besorolási adatok egységesítését a bibliográfiai rekordba való 
belépés nélkül. Ugyancsak itt volt lehetőség az utalók elkészítésére. 
 Az integrált könyvtári rendszerre jellemző a bevezetés fokozatossága. 
A modulok bevezetésének sorrendiségét erősen meghatározták a technikai 
feltételek, s mivel valamennyi modul bevezetése komoly előkészítést igényelt, 
ezért a személyi feltételek is. A Szerzeményezés modul bevezetésére 1995-ben 
került sor. Ezzel megoldódott a rendelések nyilvántartása, illetve az azokról 
való tájékoztatás kérdése is. A leltárnapló hagyományos vezetését a 187000-
es leltári számmal zártuk le. A Folyóirat modul 1997-től tette lehetővé, hogy 
a folyóirat érkeztetésének pillanatától kezdve tájékoztatást nyújtson a hozzáfé-
résről, amely jelentősen emeli a tájékoztató munka minőségét. A Kölcsönzési 
modult a 2003. évi könyvtártámogatási fejlesztés (OM) eredményeképp megva-
lósuló infrastruktúrafejlesztésnek köszönhetően, illetve az Aleph500 grafikus 
felületű szoftver megvételével tudtuk bevezetni. Ennek előkészítéseként szük-
ségessé vált a dokumentumok vonalkóddal való ellátása, az olvasói nyilvántar-
tás létrehozása. A könyvtárosok összefogott munkájának köszönhetően a rend-
szer 2004-től zavartalanul működik. Az új tanév szeptemberében az elsőévesek 
adatai a Neptun rendszerből kerülnek áttöltésre. A modul eredménye, hogy a 
kölcsönzések távolról is figyelemmel kísérhetők, az egyes dokumentumok meg-
hosszabbíthatók, ha nincs rá előjegyzés, illetve a kölcsönzött dokumentumra 
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előjegyzés tehető. A Katalogizálás modulban lényeges változás, hogy a belső 
adatszerkezetet a betűkód helyett a HUNMARC váltotta fel. Ezt megelőzően 
a könyvtárban MARC műhely jött létre, amely alaposan előkészítette az áttérés. 
Az adatkonverzió előkészítését is saját munkatárs közreműködésével végeztük. 
Az új szoftver előnye, hogy a 856-os mező segítségével távoli elérésű doku-
mentumok kapcsolhatók az egyes rekordokhoz. A fejlesztésnek köszönhetően 
2003-tól az Aleph limit nélküli verziójával dolgozunk 22 munkaállomással és 
10 WebOpac használatával. Z39.50 hozzáféréssel lehetőség van a könyvtárunk 
közös katalógusba való becsatlakozására, illetve rekordok átadására. A köl-
csönzési modul bevezetésével teljessé vált a könyvtári munkafolyamatok auto-
matizálása. A fent leírtakból az is következik, hogy könyvtárunkban a humán 
erőforrás felkészültsége a korszerű szolgáltatások bevezetésére mindig előbbre 
járt, mint a hardver- és szoftverfeltételek, azaz az infrastruktúra biztosítása. 
 A könyvtári automatizáció sikeréhez az is hozzájárult, hogy könyvtárosaink 
nemcsak az integrált rendszer alkalmazásában vettek részt, hanem a fejleszté-
sében, a support tevékenység javításában, a modulok (katalogizálás, szerzemé-
nyezés) más könyvtárakban való oktatásában, továbbképzések szervezésében, 
az adatcsere menedzselésében, az oktatási anyagok készítésében is. A főisko-
lán olyan MARC műhely jött létre, amelynek eredményeképp részt vettünk 
a Könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási szabályzat: HUNMARC biblio-
gráfiai rekordok adatcsere formátuma KSZ/4.1 megalkotásában, tankönyvet 
készítettünk a számítógépes katalogizálás oktatásához hagyományos és elekt-
ronikus formában. A Könyvtár- és Információtudományi Tanszék pályázata 
keretében oktatási anyag készült CD-ROM-on, és részt vállaltunk az integrált 
könyvtári rendszerek főiskolai oktatásában is. 

5. Használóképzés, oktatás, képzés, önképzés

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet Könyvtárának munkatervében már 
az 1963/64. tanévre vonatkozóan megjelent a könyvtárosok segítő szándé-
kának megfogalmazása. Ez a törekvés a későbbi években is megfigyelhető 
az éves munkatervekben, a jelentésekben. Az 1970/71-es tanévtől a tanítókép-
zés megújított tantervében az anyanyelvi tantárgypedagógia keretében jelent 
meg a könyvtár használatának módja.28 A szakirodalmi és könyvtárhasználati 
ismeretek oktatásával Tóth Gyuláné könyvtárvezetőt bízták meg, s a tanársza-
kosok belépésével jelentősen megnőtt a könyvtárosok ez irányú leterheltsége. 
Érzékelhetővé váltak a hallgatók könyvtárhasználati és szakdolgozat-írási is-

28 Füle (1970: 31).
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mereteinek hiányosságai, ezért a könyvtár igazgatója számos fórumon jelezte 
a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatásának szükségessé-
gét. A tanító szakosok számára lehetőséget biztosított az, hogy Tóth 
Gyuláné 1984-től átvette a gyermek- és ifjúsági irodalom oktatását, 
amelybe beépítette a használóképzést is. Mind a Főiskolai Könyvtárve-
zetők Tanácsának Pedagógusképző Tagozata, mind a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete (MKE) Képzési Bizottsága megpróbálta elérni, hogy 
a használóképzés ne csak a könyvtárak29 és a könyvtárosok problémája legyen. 
Az időközben megjelenő felsőoktatási törvény rendelkezett az intézményi au-
tonómiáról, így a központi tantervek megszűnésével csak az intézményi tanter-
vekre lehetett számítani. A Nemzeti alaptanterv megjelenésével előtérbe került 
az informatikai műveltségterület oktatására való felkészítés posztgraduális 
képzés keretében. 
 A könyvtár munkatársa tanulmányában30 arról adott számot, hogy a főis-
kola 1998/1999-es tanévétől ismét lehetőség nyílt a könyvtárhasználati ismere-
tek oktatására. A tárgy tantervi órakeretben a Bevezetés az információ techno-
lógiájába tantárgy II. modulja keretében vált oktathatóvá az első évfolyamos 
hallgatók számára. A tárgy célkitűzése: a főiskolai hallgatókat megismertetni 
a könyvtári információszerzés módszereivel és eszközeivel. A tárgy tematikája, 
az oktatás és a számonkérés módszere a hivatkozott tanulmányban olvasható. 
Ugyanitt a további tervekben szerepel, hogy szükség lenne egy a tárgy ismere-
tanyagát tartalmazó jegyzet elkészítésére. Ez egy Leonardo da Vinci pályázati 
együttműködés keretében jött létre Bevezetés a könyvtári információkeresésbe 
címmel. A másik további terv is megvalósult a 2006-ban átadott új könyv-
tárral, amely korszerű infrastrukturális teret biztosított a képzés számára. 
A bolognai folyamat bevezetésével is folytatódott a tantárgy oktatása könyv-
táros közreműködésével, de egyre több esetben az intézeti tanszéki oktatók 
vették át a tárgy tanítását óraszám hiányában. Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemmel történt egyesülés után az egyes szakokon történő használóképzést 
az egyetemi tantervek határozzák meg.
5.1. Oktatás

A könyvtár büszke lehet arra, hogy felkészült kollégákat adott az oktatás szá-
mára. Gróf Ervin egy év után került át tanszékcsoporti állományba a könyv-
táros hallgatók képzésére, Nagy László 1980-ban, Tokaji Nagy Erzsébet pedig 
1983-ban folytatta munkáját tanszéki keretekben. Székely Klára az Idegeny-

29 Tóthné Király– Kovács (1997: 4; 705–714). 
30 Szmrekovszkyné Farkas (1999: 128 –134).
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nyelvi Könyvtárból 2001-ben került a Gazdálkodási Tanszék állományába, ma 
is meghatározó oktatója a képzésnek. Több esetben az egyes tantárgyhoz kö-
tődően kaptak megbízást a könyvtárosok az oktatásba való bekapcsolódásra. 
A gyermek- és ifjúsági irodalom tanítására Tóth Gyuláné 1984 januárjában 
kapta a felkérést a hirtelen elhunyt Cs. Nagy István tanszékvezető pótlására. 
A könyvtár igazgatója 2001 decemberében jelezte a tanítói tanszék vezetőjé-
nek, hogy a Gyermek-és ifjúsági irodalom tantárgy óraadását a félév végétől 
befejezte. Az oktató és a tárgy népszerűségét jelzi, hogy az online katalógus-
ban elérhető, 1990 és 2002 közötti időszakban 91 szakdolgozat készült a tárgy 
keretén belül. 
 Szmrekovszkyné Farkas Éva hosszú éveken át tanította a könyvtár szakos 
hallgatókat az ISIS adatbázis-kezelő elsajátítására. Számos olyan szakdolgozat 
készült, amely adatbázis definícióra épült. Csuk Csaba az integrált könyvtári 
rendszerek tárgy keretében segítette a könyvtár szakos hallgatók képzését. 
Barki Katalin első ízben a 2005/2006-os tanévben kapott felkérést a Gyűjte-
ményszervezés tárgy oktatására I. éves informatikus könyvtár szakos hallga-
tók számára. Ez később kibővült további tárgyak oktatásával pl. Katalogizálás. 
Ibriksz József fiatal munkatárs Adatbázisépítés és Hálózati ismeretek kredit 
értékű tárgyak oktatásába kapcsolódott be. Reiber Anita a Prezentációkészítés, 
egészségfejlesztő szakosoknak című stúdiumra kapott felkérést 2009. második 
felében. Ebbe a témakörbe tartozik, hogy a könyvtárosok szinte teljes létszám-
mal részt vettek/vesznek az informatikus könyvtár szakos hallgatók mento-
rálásában, ezért is volt fontos, hogy biztosítva legyen a munkatársak magas 
képzettsége, folyamatos ön- és továbbképzése.
 A képzésben való részvétel további megvalósulási szintje az egyes tárgyak-
hoz kapcsolódó oktatói felkérés (pl. Irodalom Tanszék, Testnevelés Tanszék 
stb.), amelyben a hallgatók szakterületi könyvtári és kutatásmódszertani útmu-
tatást kapnak tanulmányaikhoz.

5.2. Képzés

A szakmában való elismertség egyik meghatározó tényezője volt a könyvtár 
képzésbe való bevonása és/vagy motiváltsága képzések indítására. Az első 
felkérésre még 1998-ban került sor MARC témában a Nemzetvédelmi Egye-
temen folyó továbbképzés keretében: A MARC formátumok összetevői, össze-
hasonlítása, konverziója, gyakorlati alkalmazása címmel. Egy továbbképzési 
napra szólt a Győr-Moson-Sopron Megyei Könyvtár felkérése a MARC okta-
tása témában. A BDF Könyvtárában kialakult MARC műhelynek és a Aleph 
integrált könyvtári rendszer magasszintű alkalmazásának eredményeképp 
Barki Katalin számos könyvtárban oktatta az Aleph Katalogizálás és Szerze-
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ményezés modulját 1997 és 2002 között, majd hosszú kihagyás után 2007-ben 
az Országgyűlési Könyvtárban.
A MARC-hoz kapcsolódva két képzést alapított a könyvtár a Könyvtári Tan-
szék égisze alatt:

- Számítógépes katalogizálás MARC formátumban,  
 In/19/30/33/2001/(V.3.)
- A dokumentum- és információfeldolgozás munkafolyamata 
 számítógépes környezetben, In/11/30/10/2001/(V.3.)

2001-ben és 2002-ben egy-egy 30 órás akkreditált tanfolyam szerveződött, me-
lyek közül a Számítógépes katalogizálás MARC formátumban Budapesten is 
elindult.
TÁMOP pályázat keretében két újabb képzést sikerült Szombathelyen akk-
reditáltatni, amelyek közül az Irodalmi adatbázisok című tanfolyam képzői, 
a Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten címűnek pe-
dig segítői voltak a könyvtár munkatársai.
 A mai kor kihívásaira reagálva a könyvtár együttműködést ajánlott fel 
a Regionális Munkaügyi Központ számára digitális írástudás tanítására. 
A központ a lehetőséggel élve egy 60 órás (Digitális ismeretek megváltozott 
munkaképességű személyek számára) és három 90 órás (Digitális ismeretek) 
képzésre kapott felkérést, amelyben újabb könyvtárosok tettek tanúbizonysá-
got felkészültségükről: Reiber Anita, Németh Brigitta, Janzsóné Sipos Me-
linda, Kovács Katalin. A tanfolyam minden alkalommal nagy hatékonysággal 
zárult, amelynek egyik fontos összetevője volt az oktatók empatikus készsége 
és határtalan türelme.
 Kiemelten fontos feladatnak tekinti a könyvtár az oktatásmódszertan para-
digmaváltásának támogatását és motiválását. Az oktatás támogatásának fontos 
színtere a Moodle rendszer, amelynek adminisztrátori teendőit két pályázat 
(BDPK, RPSZKK) keretében is Csuk Csaba könyvtáros látja el. Ugyancsak 
ő a legfőbb módszertani segítője a Moodle rendszerben készített elektronikus 
tananyagokat készítő oktatóknak. A képzés leghatékonyabb színtere az egyéni 
foglalkozás, amelyet minden esetben csoportos képzés előz meg. A könyv-
tár dokumentumok, előadások digitalizálásával segíti az oktatók, a hallgatók 
munkáját (lásd a Videotorium SEK csatornáját). Ugyanezt a célt szolgálta 
a Podcast eszközcsomag felügyelete, szolgáltatása, az elkészült felvételek di-
gitalizálása és szolgáltatása a Nyugat-magyarországi Egyetem keretében. 
Kiemelt cél a direkt, személyre szabott képzések biztosítása, azonnali „ügy-
félkapcsolati szintű” szolgáltatások bevezetése. A SEK Könyvtára tanulástá-
mogató szolgáltatási rendszer alkalmazásán keresztül kívánja – megfelelve 
a XXI. század elvárásainak – direkt módon közvetíteni azokat a tartalmakat, 
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amelyekre az oktató, kutató munka során használóinak szüksége lehet. A tanu-
lástámogató szolgáltatás szombathelyi modelljét Csuk Csaba számos fórumon 
közvetítette (írásos megjelenését lásd a kaposvári konferenciakötetben31). A 
legújabb feladat a pedagógusképzéshez beszerzett új eszközcsomagok hasz-
nálatához szükséges ismeretek megosztása  az oktatók és a pedagógusjelöltek 
körében, melyet a könyvtár két munkatársa vezet és koordinál. 

5.3. Önképzés

A BDF/SEK Könyvtárának életében mindig fontos szerepet kapott a munka-
társak képzése. Ez jelentett felsőoktatási tanulmányokat, akkreditált képzések 
teljesítését vagy csak egy-egy továbbképző tanfolyamot. A képzések szerve-
zetten és tervezetten 2001-től követhetők nyomon az 1/2000 NKÖM rendelet-
nek köszönhetően. Az épphogy elindult második hétéves ciklus forrás hiányá-
ban felfüggesztésre került. A forráshiányt e témában jelentősen mérsékelte az 
a tény, hogy a TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0011 kódszámú Tudásdepó-Expressz 
pályázat keretében lehetőségünk volt képzések tervezésére. A könyvtárosok 
jelentős része elvégezte azt a két tanfolyamot, amelyet a pályázati pénzből sike-
rült Szombathelyre akkreditáltatni: Irodalmi adatbázisok; Digitalizálás, digi-
tális dokumentumok közzététele az interneten. Emellett gyakorta vettünk részt 
további akkreditált képzésen, belső vagy külső rövidebb idejű tanfolyamon. 
Ezek közül az egyik legfontosabb az a 16 órás tanfolyam, amelyet a Könyv-
tári Közös Értékelési Keretrendszer (CAF alapismeretek) témában valamennyi 
könyvtáros elvégzett.  
 A képzések mellett kiemelt jelentősége van az önképzésnek, ennek köszön-
hetően sikerült sok esetben korunkat megelőző ismeretekre szert tenni, s eze-
ket a szolgáltatások kialakításába és/vagy fejlesztésébe bevonni. A könyvtár 
életében, ismertségében fontos tényező volt, hogy a bármilyen módon meg-
szerzett tudás kreativitással párosult.

6. Könyvtáros elődök, vezetők és könyvtárosok 

Egy könyvtár történeti áttekintése során nem feledkezhetünk meg könyvtáros 
elődeinkről, mint a könyvtár egyik legfőbb erőforrásáról. A Felsőfokú Taní-
tóképző Intézet a képzés indításával párhuzamosan a könyvtár kialakítására 
könyvtáros státuszt biztosított. A könyvtár kialakítására Majtényi Károlyné 
(1959–1970) kapott megbízást. Őt követte Gróf Ervin (1962–1963), és 1963-

31 Csuk Cs. (2016: 118–129).
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ban megkezdte munkáját Tóth Gyuláné is. Az első időszak munkáját segítette 
dr. Gonda Györgyné (1969–1976), Marosvári Józsefné (1972–1979), aki vezetői 
megbízást is kapott Tóth Gyuláné távolléte idejére. A korai időszakból meg kell 
említenünk Nagy Lászlót (1976–1980), aki előbb oktató, majd megyei könyv-
tárigazgató lett, Mosonyi Máriát (1974–1982), aki később Körmenden könyv-
tárosként, Tokaji Nagy Erzsébetet (1976–1983), aki szintén előbb oktatóként, 
majd az OSZK osztályvezetőjeként, valamint Molnár Zoltánt (1974–1984), aki 
Sárváron könyvtárigazgatóként dolgozott.  
 A fejlődést követően (alapterület, szakok bővülése, hallgatói létszám emel-
kedése, használóképzés stb.) a könyvtár folyamatosan státuszért folyamodott 
az intézmény vezetéséhez, amelynek eredményeképp a könyvtár az évszázad 
végére 23 fővel elérte humánerőforrásának maximumát. Ugyanakkor 2004-től, 
több könyvtáros egyidejű nyugdíjazásával megkezdődött a könyvtári státuszok 
elvonása, 2009-ben pedig a létszám „racionalizálása” is. Ennek következmé-
nyeként az 50. jubileum évében a szolgáltató könyvtárosok száma együttesen 
17 főre csökkent a Központi és az Idegennyelvi Könyvtárban együttvéve. Tíz 
évvel később, a 60. jubileum évében már csak 6 főállású könyvtáros teljesít 
szolgálatot a könyvtár két szintjén. A humán erőforrás hiányát hallgatók fog-
lalkoztatásával lehet ugyan enyhíteni, de ez a könyvtárban megszokott folya-
matos tartalomfejlesztést nem segíti.    
 A könyvtár hírnevét megalapozó munkatársak közül ki kell emelni nyug-
díjasainkat, akik magas szintű elhivatottsággal, szakmai felkészültséggel, em-
patikus készségükkel, nagy tapasztalatukkal példát mutattak az utódoknak: 
Antal Lászlóné (1974–2004), Farkasné Somogyi Ilona (1974–2013), Pinczker 
Zoltánné (1976–2006), Pungor Jánosné (1975–2004), Szmrekovszkyné Farkas 
Éva (1977–2016), Vámos Istvánné (1989–2004; †2014).    
 Az intézményben a könyvtár mindig is híres volt a csapatmunkájáról, 
az összetartó közösségéről, a könyvtárosainak elkötelezettségéről. A könyv-
tár igazgatónője jól választotta meg munkatársait, melynek eredményeképp 
a könyvtárban folyó munka magas színvonalú volt, csakúgy, mint a munkatár-
sak felkészültsége. A könyvtárból távozó munkatársak az élet számos területén 
fontos pozíciókat töltöttek be (oktató, könyvtárigazgató, okmányiroda-vezető, 
iskolaigazgató, pedagógus stb.). Ez is bizonyítja, hogy a jól felkészült könyvtá-
ros az élet számos területén képes tudását a köz javára kamatoztatni.

6.1. A könyvtár vezetése

Dr. Tóth Gyuláné, a könyvtár vezetője, majd igazgatója 1963-ban kezdte meg 
munkáját a Felsőfokú Tanítóképző Könyvtárában. A Ki kicsoda így ír róla: 
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Dr. Tóth Gyuláné könyvtárigazgató, a gyermek- és ifjúsági irodalom 
oktatója. Kutatási területe: a főiskolai könyvtárak fejlesztési és könyv-
tárpedagógiai kérdései.

1985–1988 – a Főiskolai Könyvtárigazgatók Tanácsa pedagógusképző 
          tagozatának vezetője
1986–1990 – A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szer-
vezet elnöke, az iskolai könyvtárosok szekció elnöke

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, melyek közül a legutóbbi: 2003 
(március 15.) – Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozat. A 
laudáció munkájának sokszínűségére enged rálátást: 1963 óta nyugdíjba vonu-
lásáig, 2002-ig vezette a BDF könyvtárát, amely a régió második legnagyobb 
könyvtára. Munkásságának eredményeképp a főiskola, a város, a régió könyv-
tára tervszerűen gyarapított, jól feltárt szakkönyvtárrá fejlődött, amelyben 
korszerű szolgáltatásokra épülő, hagyományos és elektronikus információszol-
gáltatás folyik. Irányításával alakították ki az Idegennyelvi Könyvtárat, ame-
lyet a főiskolának ajándékozott osztrák könyvtári gyűjtemény tesz ismertté, s 
ebben működik az Angoltanári Oktatási és Információs Központ is. Vezetői 
feladatain túl szakmai tevékenysége is jelentős, megindította és szerkesztette 
a Series Bibliothecaei sorozatot, emellett számos szakcikk, előadás, témave-
zetésével készült szakdolgozat bizonyítja sokrétű munkáját. Vezetése alatt 
a könyvtár számos hazai és nemzetközi oktatási projektben vett részt sikere-
sen. Négy évtizedes könyvtárvezetői munkája, embersége és az elért eredmé-
nyek nemcsak a főiskola, hanem a megye kulturális értékeinek gyarapítását is 
szolgálták. További kitüntetései: 2001 – Alma mater díj (BDF), 1996 – Műve-
lődés Szolgálatáért díj, 1990 – Szabó Ervin-emlékérem.
 Az országosan ismert és elismert könyvtár vezetését 2002 októberétől meg-
bízott, majd 2003 májusától kinevezett könyvtárigazgatóként Keszeiné Barki 
Katalin vette át. Kutatási területe: integrált könyvtári rendszerek, MARC adat-
csere formátum, könyvtártörténet, minőségfejlesztés. Szakmai munkájának 
elismeréseként 2008-ban Szinnyei József-díj elismerésben részesült. Több cik-
lusban vezetője volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szerve-
zetének – titkárként vagy elnökként –, 2016-ban MKE-Emlékérem, 2019-ben 
pedig Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme kitüntetést vehetett át.
 Minisztériumi felkérésre 4 éven keresztül részt vett főként a felsőoktatási és 
szakkönyvtárak szakfelügyeleti ellenőrzésében, tagja a Könyvtári Akkreditá-
ciós Bizottságnak és 2019-től a Könyvtári Minőségügyi Szakértői Bizottságnak. 
 2019-ben, a jubileum évében a könyvtári tevékenységet működtető és kö-
zösségi teret is fenntartó könyvtárosok: Barki Katalin (1979–2019.07.31.), Csuk 
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Csaba (1993–), Ibriksz József (2017–), Kocsis Zsoltné (1990–), Kovács Gabri-
ella (1989–), Nagyné Korompai Kyri (1985–1986, 2000–), Simonné Hittaller 
Rita (1986–); levéltáros: Molnár Eszter (2003–).

7. Összegzés

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Könyvtára bár humánerőforrásában visz-
szajutott a 70-es évek szintjére, infrastruktúrájában, szolgáltatásaiban ma is 
meghatározó szerepet tölt be a felsőoktatási könyvtárak között és regionális 
szerepkörű könyvtáraival jelen van a Nyugat-Dunántúl információszolgáltatási 
rendszerében. A könyvtár büszke könyvtárosainak széleskörű kompetenciáira, 
innovatív gondolkodásmódjára, amely lehetővé tette, hogy mindig a legkorsze-
rűbb szolgáltatások kialakításával válaszoljanak az új társadalmi kihívásokra, a 
felhasználók megváltozott igényeire. A munkatársak mindenkor törekedtek az 
innovatív tevékenységhez szükséges tudás megszerzésére, a szolgáltatásokba 
való beépítésére, a tudáshasznosulás biztosítására. Tevékenységükben kezde-
tektől fogva jelen volt a használó-központúság, a minőségben végzett munka, 
legyen ez szabályzatalkotás, szervezeti kultúra, munkatársakkal kapcsolatos 
eredmények, partnerkapcsolatok, folyamatszabályozás, a partnerek elégedett-
ségének vizsgálata stb. A munka elismertségét jelentette a számos szakmai 
grémiumban való részvétel, a minisztériumi felkérések alapján végzett tevé-
kenység, a pályázatokban való partnerség, a regionális szerepkörű könyvtá-
rak szombathelyi létrehozása. A minőségi innovatív munka azon túl, hogy 
a könyvtárnak és jogelőd intézményeinek mindig jó hírnevet biztosított, 2007-
ben az Év könyvtára, 2014-ben pedig Minősített könyvtár címet eredményezett.
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Szabó Panna

HANGTANI VIZSGÁLATOK A KENYÉR PÉLDÁJÁN
A MAGYAR NYELVTERÜLET NYUGATI
FELÉNEK NYELVATLASZAI ALAPJÁN1

Panna Szabó: Phonetic studies using the example of kenyér (‘bread’) 
based on the language atlases of the western part of the Hungarian 
speaking area
With the help of the list of the network of points of research, and that 
of the entry words of the language atlases covering the Hungarian 
language speaking area, it is possible to find out which atlas included a 
given word, and where they have recorded it. The study examinesthree 
linguistic phenomena using the example of kenyér (bread): the 
appearance the relation of the first vowel e: i open-closed and e: ö 
illabial-labial, and the use of í in the second syllable. The sources of 
the study were the following maps: MNyA. 1029, NyvA. 59, MurA. 38, 
ŐHA. No. 15, SZA. 230, ZsA. 38, JBarA. 18 and SzlavA. 29.

A magyar nyelvterület nyelvjárási jelenségeit megőrző nyelvatlaszok egyesített 
kutatópont-hálózatának és címszójegyzékének elkészítése (Szabó 2018), vala-
mint egy térképgeneráló szoftver rendelkezésre állása (vö. Szabó 2018: 93–97) 
elősegítheti, hogy a nyelvatlaszokban eddig különálló nyelvi adatokat gördülé-
kenyebben egymásra vetítve könnyebben képet kaphassunk a vizsgált földrajzi 
terület nyelvi jelenségeiről, illetve az atlaszok gyűjtési idejének függvényében 
azok esetleges változásairól.
 A nyelvi jelenségek mozgásának vizsgálatában a nyelvatlaszok fontosságára 
sokan sokféleképpen felhívták már a figyelmet (a teljesség igénye nélkül ld. 
például Deme 1999, 2004, Hegedűs 2004, 2008, Juhász 2007), emellett:
 

Nyilvánvaló: ahol vannak nyelvatlaszok, különösen a nagyobb területet 
lefedők, ott azok kitüntetett fontosságú források. Erre következtethe-
tünk azokból az észrevételekből, megállapításokból is (átfogó, tüzetes 

1 A vizsgálat elkészítéséhez nyújtott értékes tanácsaiért köszönettel tartozom Juhász Dezsőnek.
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vizsgálat még nem készült egyik esetben sem!), amelyek a nagyatlasz 
után megjelent magyar regionális atlaszok bevezetőiben olvashatók 
arról, hogy a nagyatlasz és a később készült regionális atlaszok meg-
egyező kutatópontjain az azonos kérdésekre más időpontokban kapott 
válaszok eltérései mit mutatnak. 

– írta Kiss Jenő az új magyar nemzeti nyelvatlasz szükségessége mellett érvelő 
tanulmányában (Kiss 2006: 134). A kurrens szakirodalom alapján azonban 
megfigyelhető, hogy egyes magyar régiók nyelvatlaszai gyakrabban jelennek 
meg korpuszként a vizsgálatokban. Ennek többféle oka lehet, például egy új 
kiadvány megjelenése, amely ráirányítja a figyelmet az adott területre és a ku-
tatási lehetőségekre; vagy kerülhetnek be nyelvatlaszok integrált adattárakba, 
adatbázisokba teljes anyagukkal együtt, optimálisabb lehetőségét teremtve 
meg átfogó vizsgálatuknak. A magyar nyelvterület nyugati felének atlaszaira 
ez eddig nem volt jellemző, ezért figyelmemet elsősorban a Duna észak–déli 
vonalától nyugatra fekvő kutatópontokkal is rendelkező 12 dunántúli és egy 
felvidéki magyar nyelvatlaszra fókuszálom.
 A nyelvatlaszok adataira alapozva hagyományosan egyaránt végezhetők 
hangtani, alaktani és lexikai vizsgálatok. E tanulmány2 keretein belül hangtani 
szempontú vizsgálatra a magyar nyelvterület nyugati felén 8 nyelvatlaszban 
is kikérdezett kenyér címszót választottam ki. Forrásaim ennek megfelelően 
a következő atlaszlapokból állnak: MNyA. 1029, NyvA. 59, MurA. 38, ŐHA. 
15, SZA. 230, ZsA. 38, JBarA. 18 és SzlavA. 29 (ahol a nyelvatlasz rövidítését 
a kenyér címszavú térkép száma követi).
 Részben a kenyér címszó magas ismétlődésének a nyelvatlaszokban, rész-
ben hangtani sajátosságainak köszönhetően is többféle vizsgálat végezhető 
rajta. Ezek közül az első magánhangzó e : i nyílt–zárt, illetve e : ö illabiális– 
labiális viszony megjelenését; valamint a második szótagbeli í-zést választot-
tam ki. 
 A címszó nyolc nyelvatlaszban előfordulása, a sok adat miatt az egyesített 
térképlapokon az adatbeíró technikáról le kellett mondanom. Helyette külön-
böző színekkel megfeleltetve mutatom be a vizsgált nyelvi jelenségek elter-
jedését, és emellett a következőkben közlöm a vizsgálatok alapjául szolgáló 
térképeken fellelhető nyelvi adatokat is.

2 A vizsgálatok SZABÓ 2018 nyomán.1

1
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 1. kenyér (MNyA. 1029): [kenyér] Cssz-2. – [kḙnyér] Cssz-2. – <kënyiér> 
C-23, C-26, E-11, F-19. – <kënyír> Cssz-13, A-1. – <kënyÀr> Cssz-11. – këǹyÒr 
B-3, B-18. – këny?r Cssz-15–16, B-32, C-16, C-23–26, D-3–4, D-13, D-16, 
D-37, E-12, E-15–16, F-9, G-5, G-12. – [kënyér] D-12, F-13. – <kënyér> B-34. – 
[khnyér] D-28. – kënyÀr Cssz-14. – kënyeér G-10. – kënyiér D-11, G-8. – kënyiér 
F-4, G-12. – këǹyÒr G-11. – kënyér Cssz-8, Cssz-10–11, Cssz-13–15, A-3, B-30, 
C-2–4, C-6–7, C-10–12, C-15–19, C-21–22, C-25, D-2, D-4–10, D-15, D-18–19, 
D-32–34, D-36, D-38, E-3–8, E-11–15, F-1–2, F-7, F-10, F-18–21, G-2, G-4–6, 
G-9. – kënyèr F-13, F-17. – kënyer F-8. – kënyGr A-1, C-1, 7, 9, 16. – kënyiér 
A-13, A-33, B-11, B-13, B-15, B-28, B-37, C-6, C-13, C-15, C-19, D-33. – 
kënyi͜ er A-4. – kënyi͜ ḙr A-6, A-25. – kënyÌr Au-1, Au-3–4, A-5, A-7–9, A-14, 
A-16, A-18, A-20–21, A-23–24, A-26, A-30, A-32, B-2, B-5, B-8, B-10, B-12, 
B-14, B-17–19, B-21–23, B-25, B-27, B-29, B-31, Ju-1, C-5, 13, D-1. – kënyiFr 
A-2, A-10–12, A-15, A-17, A-19, A-22, A-26–29, A-31, A-34, B-1, B-6–7, B-9, 
B-16–17, B-20, B-24, B-26, C-6, C-14. – kënyÌr A-24, B-2, C-13, C-17. – kë-
nyír Cssz-3, Cssz-7, Cssz-11–12, Cssz-14. – kënnyÌr Au-2, A-30, B-3–4, B-19, 
B-25. – kënnyiér B-9. – <kënnyÌr> Au-3. – kënyŠr C-8. – kFnyéir G-7. – kFnyér 
G-3. – <kḙnyér> F-4. – kHny?r D-5. – kHnyér D-17, D-31. – <khnyéir> G-7. – 
<khnyér> G-3. – kiny?r F-14–15. – köṇyér B-33. – <köṇyér > B-30. – kinyér 
Cssz-1–2, Cssz-4–6, Cssz-8–9, Cssz-13, E-5. – kinyGr E-5. – <kinyír> Cssz-2. – 
kɶ̭nyer F-16. – kõnyer F-16. – köny?r D-29. – <könyér> D-31–32, D-36. – köny‰r 
Ju-2. – köny·r B-36, D-27. – könyeér D-20.  – könyēir D-22. – könyéir D-25–26. – 
könyér B-34-36, D-12, D-14–15, D-19–21, D-23–24, D-27–28, D-30, D-35, 
E-17, F-5, G-1. – könyŠr Ju-2.

 2. kenyér (NyvA. 59): kinyír 2. – kënyér 20. – kënyír 1, 4, 6–16, 18–19, 
21–26. – kinyér 1, 3–5, 14–21.

 3. kenyér (MurA. 38): kënyér 4. – kenyiḙr 7–8. – kenyÌr 12, 19. – kenyÇër 1, 
15–16. – kenyÇér 2, 5. – kenyÇer 3, 6, 10–11, 13–14, 17–18, 20. – kënyÇer 9.

 4. kenyér (ŐHA. 15): <[këny?r]> 13. – <kënyéir> 6. – këǹyi‰r 34, 41–42. – 
këǹyiër 43. – këǹyiŠr 1, 8–9, 19–20, 22. – kënyi?r 33. – kënyi‰r 10–12, 17, 23–24, 
27–28, 32–38, 40, 45–47. – kënyiér 25, 33, 39. – kënyiër 32, 37, 41, 43–44. – 
[kënyi‰r] 13, 16. – kënyiFr 2, 3, 5, 7, 30–31, 44. – kënyìr 6. – kënyiŠr 1–5, 8–12, 
14, 18, 20–22, 27. – kënyiŠr 26, 28, 39. – kënnyi‰r 15, 18–19, 39–40, 42, 46. – 
kënnyiër 29. – kënnyiFr 14–15, 19, 22, 30–31. – kënnyiŠr 29. – kënnyiŠr 3–4, 7, 
13–14, 16, 23, 27, 45, 47. (kënnyiŠr) 17.
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 5. kenyér (SZA. 230): (kënyér) 83–84. – <kënyÎr> 14. – kënyéir 34–35, 75, 
80, 93. – kënyér 5, 17, 23–24, 28, 33, 37, 39, 42–44, 59–64, 70–72, 76–78. – 
[kënyér] 8. – kënyiér 1–7, 9–16, 19, 22. – kënyiër 2. – kënyÌr 8, 18. – kënyi͜ ‰r 
3, 7, 13, 22. – këny?r 20–21, 23, 27–29, 31–32, 35, 38, 40, 47, 64–68, 73, 75. – 
könyeér 58, 99. – könyéir 41, 48, 81, 83–85. – <kënyéir> 91. – khnyéir 46, 87, 
93. – khnyér 20, 52–53, 75. – khnyiér 18. – <khnyiér> 7. – khny?r 25. – <khny?r> 
24. – könyér 25, 36, 41–47, 49–53, 56–57, 69, 71, 74, 79–80, 82, 86–87, 89–90, 
92–93, 96–99. – (könyér) 68. – könyiér 48. – könyÌr 22. – köny?r 30, 54. – 
<köny?r> 9. – könyGir 55, 91, 94–95, 97. – könyGr 88. – köṇyér 17, 25, 49, 71, 90 . – 
köṇyiér 20, 32. – köṇy?r 26, 47–48, 67, 79. 

 6. kenyér (JBarA. 18): këny?r 1, 3, 6. – keny?r 2. – kënyír 7. – këny¿r 9. – 
kenyir 4–5. – kenyirke 8. – kënyirke 8. – kiny?r 10. – (kinyér) 1.

 7. kenyér (SzlavA. 29): kënyér 1, 5, 11. – kinyér 3. – kinyé?r 8. – könyéÇr 
10. – kinyéÇr 2, 4, 6–7, 9. – [kinyer] 6–7. 

 8. kenyér (ZsA. 38): kënyér 1, 6–7, 10, 12, 14, 36, 42, 44–45. – könyér 2–4, 
8–9, 13–15, 17–19, 21–24, 26, 28, 31–32, 35, 37–39, 41, 43, 46–56. – könyeFér 
2, 8, 18, 21, 25–27, 30. – köṇyér 3, 23–24, 35, 44. – könyGr 5, 11, 20, 23, 29, 34, 
40. – kënyeFér 16. – könyëFér  20, 31, 33. – prót 36.

Az első szótag magánhangzója, e > i, e > ö

A kenyér első szótagbeli köznyelvi e nyelvjárási i zártsági viszonyt, valamint 
az e ~ ö labiális viszonyt a nyolc atlasz egyesített atlaszadataiból készített tér-
képlap szemlélteti (ld. 1. térkép). A kenyér szóban az előzetesen ismert és várt 
alaptétel szerint mindkét irányú hangváltozás él a magyar nyelvterület nyugati 
felén, ami igazolódik a nagyatlasz és a hét regionális atlasz adatai alapján. 
 Elsőként nézzük meg nagyatlaszbeli előfordulásokat! A köznyelvi e-nek 
ë hangváltozatát kék, az ö-t piros, az i-t sárga színnel láthatjuk. Ahol több 
adatot is feljegyeztek, előfordul, hogy az első szótag magánhangzójában külön-
böző két alak él egymás mellett. Az ë-s és ö-s alakváltozatot egyaránt használó 
települések lila, az ë-s és i-s kutatópontok zöld jelölést kaptak. 

(Lásd az 1. térképet a cikk végén!)
 
 A nagyatlasz nyugati magyar nyelvterületi adatai alapján az ë elterjedtsége 
a nyelvterület jelentős részén domináns. A labializálódás a Dél-dunántúli 
nyelvjárási régióra erőteljesen jellemző, ë-s alakokat csak az ë és ö ütközőzóná-
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jában, az ö-s alakokkal együtt élve találunk (ld. a lila színnel jelölt kutatópon-
tokat), a régión belül nem. A nyelvterület északi pontjain látunk a köznyelvihez 
képest zártabb, i-s alakokat, Rétén, Barslédecen, Nagyhinden, Csütörtökön és 
Zsitvabesenyőn; valamint Tolna megyében az F-14-es kutatóponton, Decsen és 
az F-15-ös Alsónyéken.  Szintén északon, az ë-s és i-s alakok találkozásánál 
rajzolódik ki egy északnyugat–délkelet irányú átmeneti zóna, ahol mindkét 
változat él. A nagyatlasz jellegéből adódóan átfogó képet kíván adni. Nézzük 
meg, hogyan változik a kenyér első magánhangzójának helyzete, ha rávetítjük 
a regionális atlaszokat!

(Lásd a 2. térképet a cikk végén!)

 Figyelmünket az ütközőzónákra kell irányítani, mert ott várható, hogy 
a regionális atlaszok árnyalják, vagy az eltérő gyűjtési idők miatt módosítják 
a nagyatlasz alapján levonható megállapításokat. A regionális atlaszok adatai-
val együtt pontosabban kirajzolódik az ö-ző terület nyugati felén az ë-s régióba 
nyúló nyaláb határvonala, valamint ennek peremén azok a kutatópontok, ahol 
mindkét változat él. Az ö-s előfordulás legnyugatibb pontja a kenyér adatai 
alapján Nagykanizsa. 
 Az északi területen jellemző zártabb, i-s alakok északnyugat–délkelet irá-
nyú átmeneti zónájának északi részén, a Nyitra-vidéken legerősebb a két alak 
egymás mellett élése. Ugyanitt, a terület közepén, egy összefüggő magként 
megfigyelhető a köznyelvi e-s hangváltozat góca. A területet elsősorban pe-
remhelyzetekben néhány csak i-s formát használó település veszi körbe. Tisz-
tán az i-s alakok használata jelenik meg továbbá a vizsgált terület legdélebbi 
részén, a SzlavA. déli kutatópontjain. 
 A két térképlapot összevetve négy olyan települést találunk, ahol a később 
gyűjtött regionális atlaszok módosítják, árnyalják a MNyA.-ban láthatókat.

1. MNyA. B-30 és SZA. 17, Galambok: az ö-ző terület nyugati szélén 
a nagyatlasz gyűjtési időpontjában az ë-s és ö-s alak egyaránt fellelhető 
volt. Az ö-s a MNyA.-ban „ritkán használt alak” minősítést kapott, és a 
SZA. gyűjtési időpontjában már nem is volt azonosítható. 

2. MNyA. D-12, SZA. 45 és ZsA. 3, Mesztegnyő: a nagyatlasz gyűj-
tési időpontjában az ë-s és ö-s alak egyaránt fellelhető volt, de az ë-s 
alak „újabb/terjedő alak” minősítést kapott. Ennek ellenére a SZA. és 
a ZsA. szerint is már csak az ö-ző változat él, tehát az ë-s alak nagy való-
színűséggel nem gyökeresedett meg, vagy annyira ritka, hogy egyik regio-
nális atlasz gyűjtésekor sem volt fellelhető. 
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3. MNyA. D-14, SZA. 93, Somodor: a nagyatlaszban feljegyzettek szerint a 
településen csak az ö-ző alak él. A SZA. gyűjtési időpontjában, körülbelül 
20 évvel később az ö-ző mellett az ë-s változatot is rögzítették. 

4. MNyA. B-37, SZA. 22, Nagykanizsa: a nagyatlasz adatai alapján 
a Nagykanizsától északra és délre fekvő településeken is megjelent már 
a kenyér szó első magánhangzójának mindkét hangváltozatú formája, de 
Nagykanizsán még csak az ë-s változatot jegyezték fel. Húsz évvel később, 
a SZA. gyűjtésekor már mindkét hangváltozatú alak fellelhető volt. Ez je-
lezheti egyrészt az ë-s mellett az ö-s megjelenését, vagy azt, hogy a regio-
nális atlasz gyűjtése mélyebb volt, és sikeresen feltárt egy ritkábban tetten 
érhető alakváltozatot. 

Az í-zés a magyar nyelvterület nyugati felén a kenyér példáján

A kialakulásának oka és a helyettesített hang alapján a szakirodalom az í-zés 
különböző típusait különbözteti meg (vö. Imre 1971). A kenyér címszó má-
sodik szótagjának példáján a köznyelvi é helyén megjelenő í-zés, valamint 
a nyitódó és záródó diftongusok elterjedtségét vetítettem térképre.

(Lásd a 3. térképet a cikk végén!)

 A MNyA. adatai alapján készült áttekintésben a hangalakok normalizá-
lása után az í-ző alakokat citromsárga, a köznyelvi é-t sötétkék, az e-t fekete, 
a nyitódó Î diftongust piros, az ¶-t szürke színnel jelöltem. Az olyan kutató-
pontokat, ahol több, egymástól eltérő hangalakú változatot is rögzítettek, í-s és 
é-s alakok együttállása esetén zöldre, köznyelvi é és Î együttes megjelenésekor 
lilára, é és éi félhangzós alakokat barnára színeztem. A csökkentett nyomatékú 
elemmel rendelkező hangpárokat a megfelelő diftongussal számítottam egybe. 
 A nagyatlasz adatai alapján az í-ző formájú kënyír kizárólagosan mindössze 
három településen lelhető fel: Martoson, Nyitragerencséren és Nemeshódoson, 
a mai Szlovákia területén. A köznyelvi é-s kënyér előfordulásokkal párhuza-
mosan további öt kutatóponton jegyezték fel, Dunakilitin, Izsapon, Nagyölve-
den, Ebeden és Vágán. 
 Mind az északi részen az í-ző alakok mellett, mind a magyar nyelvterület 
nyugati felének jelentős részén, észak–déli irányban végig a Duna vonalától 
a Közép-dunántúli-kisalföldi és a Dél-dunántúli nyelvjárási régiók nyugati ha-
társávjáig a köznyelvi é hang, a kënyér és könyér forma a domináns, függetle-
nül az első szótag labiális vagy illabiális helyzetétől.
 A nagyatlasz adatai alapján a nyugat-dunántúli régióban kizárólag nyitódó 
Î diftongust hordozó szóalakokat jegyeztek fel. Ennek a területnek az északke-
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leti részén, a köznyelv é-s régió pereme mentén a Kajárpéc, Vanyola, Nyárád, 
Somlóvásárhely észak–déli tengelyen rajzolódik ki az az ütközési zóna, ahol 
a két változat egymás mellett él. A Balaton északkeleti csücskében, Felsőörsön 
és Fülén szintén feljegyezték mindkét alakot, de a kënyiér i hangzóját már csak 
csökkentett nyomatékú elemként. 
 A nyitódó diftongus mellett néhány kutatóponton a záródó ¶-s këny¶r for-
mát találjuk, összefüggő területi egységet alkotva Baranya déli részén Old, 
Cún és Kovácshida településeken. Tőle északra, Somogyban szintén három 
kutatóponton jegyezték fel ezt a hangváltozatot, Marcaliban, Kisasszondon és 
Kaposkeresztúron.
 A köznyelvi é ~ nyelvjárási e hangmegfelelés a legritkább jelenség a ke-
nyér második szótagbeli magánhangzójának hangváltozásai közül, mindössze 
a MNyA. F-16-os és F-8-as kutatópontján, Zengővárkonyban és Kétyen azono-
sítható. 
 Nézzük meg, hogyan változik a térképlap, ha a hét regionális nyelvatlasz 
adatait is rávetítjük!

(Lásd a 4. térképet a cikk végén!)

 Ha a nyolc atlasz térképlapjait egyesítjük, a fenti kép rajzolódik ki. A több-
féle alakváltozatot is felsoroló településeken a már ismert együttállásokon kí-
vül három olyan kombinációt is találunk, amelyre a nagyatlaszban nincs példa. 
Ezek a következők: 1. í-ző és ¶-s alakváltozat (ŐHA. 6, Farkasfa; a térképen 
narancssárga); 2. köznyelvi é, ¶-s és Î hármas együttállás (SZA. 48, Nemes-
vid; a térképen türkizkék); 3. e-s és ¶-s hangváltoztató alakok (SzlavA. 6–7, 
Kórógy és Szentlászló 2; a térképen rózsaszín). 
 A nagyatlasz és a regionális nyelvatlaszok adatai alapján az í-ző formájú 
kënyír északi nyelvföldrajzi képe nem módosul jelentősen. Nyitrától északke-
letre, Kolon, Alsócsitár, Pográny központtal rajzolódik ki a jelenség centruma, 
és körülötte, egyre távolodva fokozatosan jelennek meg a tisztán í-ző alakok 
mellett az í-ző és é-s formát egyaránt használó települések. A tőle délnyu-
gatra fekvő Nemeshódos és Marton településeket már egy é-ző sáv választja el 
a góctól. A kenyér második szótagjában í-t használó települések jelennek meg 
a magyar nyelvterület nyugati régiójának déli részén is, a JBarA. kutatópont-
jain, egy összefüggő észak–déli irányú sávot alkotva. 
 A nagyatlasz kijelölte főbb határokkal összhangban rajzolódik ki a köz-
nyelvivel egyező é használata is. Somogyban a MNyA. három kutatóponton 
jegyzett fel ¶ formát. Ezt a húsz évvel későbbi gyűjtési idejű Somogy-zalai 
nyelvatlasz jelentősen árnyalja, a Közép-somogyi csoportban tíz településen 
– Marcaliban, Gadányban, Libickozmán, Pusztakovácsiban, Mernyén, Rák-
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siban, Igalon, Bodrogban, Somodorban és Somogysárdon – is feljegyezve 
a köznyelvi é mellett a záródó ei félhangzós alakot is. Az összefüggő é-ző terü-
lettől távol, a magyar nyelvterület nyugati peremén a MurA.-ból azonosítható 
e vizsgált szó tekintetében egy külső nyelvjárásszigetként megjelenő település, 
Pártosfalva. 
 A Nyugat-dunántúli régió nyitódó Î diftongusainak egységét Pártosfal-
ván kívül egy nyelvjárássziget, az ŐHA. 6-os kutatópontja, Farkasfa is meg-
bontja. Itt, a környezetétől eltérően, záródó diftongust és í-ző alakot egyaránt 
feljegyeztek, Farkasfa tehát nyilvánvalóan nyelvjárássziget. Tőle délkeletre, 
Ispánkon a nyitódó diftongus mellett a köznyelvi é-s alakváltozatot is azono-
sították. A nyitódó Î diftongussal jellemezhető terület északkeleti határsávját 
nem módosítják, árnyalják a regionális atlaszok, mivel itt változatlanul csak 
a MNyA.-ra hagyatkozhatunk. A délkeleti vidéken a magas kutatópontszám-
mal dolgozó SZA. van segítségünkre a határsáv megvonásában, a nyitódó dif-
tongusos terület legszélső pontját Zalakomárnál jegyezve fel. 
 Szintén a SZA.-nak köszönhetően jelenik meg egy egyedi előfordulási 
kombinációt jegyző település, a háromféle hangváltozatú alakot is felsoroló 
Nemesvid (SZA. 48). Itt az é-s forma mellett a csökkentett nyomatékú i elem az 
é előtti és utáni pozícióban is megjelenik. 
 A nagyatlasz adataihoz képest szintén újdonságként jelentkezik a SzlavA. 
6–7. kutatópontján, Kórógyon és Szentlászlón az e-s változat mellett megjelenő 
éi-s hangváltozatú alak.
 A regionális atlaszok a nagyatlasszal közös kutatópontjaikon általában 
ugyanolyan hangváltozatú alakokat sorolnak fel. A négy kivétel a következő:

1. MNyA. Cssz-5 és NyvA. 15, Nagyhind: a nagyatlasz gyűjtési időpontjában 
csak a köznyelvi é-s változatot jegyezték fel, míg a körülbelül 30 évvel ké-
sőbbi NyvA.-ban az í-ző alakot is. 

2. MNyA. B-29 és SZA. 8, Gelsesziget: a MNyA. csak nyitódó diftongusos, 
a húsz évvel később gyűjtött SZA. emellett köznyelvi é-s alakot is mutat.

3. MNyA. D-11 és SZA. 35, Marcali: a MNyA.-ban is olvasható 
kënyéir mellett a SZA. az é hangalakú változatot is közli. 

4. MNyA. D-14 és SZA. 93, Somodor: a MNyA. könyér változata mellett 
a SZA-ban a kënyéir jelenik meg.
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1. térkép
MNyA.: kenyér (köznyelvi e nyelvjárási i zártsági viszony)
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2. térkép
MNyA. és regionális atlaszok: kenyér (köznyelvi e nyelvjárási i zártsági viszony)
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3. térkép
MNyA.: kenyér (köznyelvi é helyén megjelenő í-zés)
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4. térkép
MNyA. és regionális atlaszok: kenyér (köznyelvi é helyén megjelenő í-zés)
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Guth Holda

GONDOLATOK A FÖLDI ÉLET EREDETÉRŐL ÉS
AZ EVOLÚCIÓTAN FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉRŐL

„De az idő, amely mindent megfosztott életétől, és a világnak az a külö-
nös korszaka, amely megtanította az embereket, hogy elválasszák a végest 
a végtelentől, a testet a lélektől, a természetest az istenitől, s hogy két egé-
szen különböző világba száműzzék őket, e tant is a természet egyetemes 
sírjába és a tudományok közös pusztulásába taszította.” 1

Holda Guth: Ideas about the origin of life on Earth and about the 
history of evolutionary thought
The theory of evolution is one of the most comprehensive and effective 
conceptions which offers an explanation of the development of all living 
organisms including the human being as a part of the phylogenetic tree 
of the animal kingdom. This theoretical construction reckons among 
the foundation stones of our knowledge and can hardly be questioned. 
The impetus for the evolvement of Darwin’s evolutionary concepts 
was only given in the 19th century. This essay presents several 
philosophical ideas from the 18th and 19th centuries, as well as the 
opinions of natural scientists from the 20th century, some conceptions 
regarding the genesis of the living world and the human being, and 
raises many questions.

Az evolúciótan az egyik legátfogóbb és leghatásosabb elméletként magyará-
zatot kínál a fajok kialakulására, valamennyi élőlény törzstörténeti fejlődését 
bemutatja, mely az állatvilág családfájának részeként az embert is magában 
foglalja. Ez az elméleti konstrukció jelenleg tudásunk alapkövének számít, és 
a tudományba való bevonulását követően aligha kérdőjeleződik meg. Kelet-
kezésére ugyanakkor sok tévelygő és homályos elgondolás nyomta rá bélye-
gét. Csak a 19. században kapta meg a tan azt a lendületet és impulzust, ami 
a darwini evolúcióelmélet kialakulásához vezetett. A jelen tanulmány az evo-
lúcióelmélet történetével kapcsolatos néhány 18–19. századi filozófiai gondo-

1 Schelling (1974: 165).
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latot, a 20. század természettudósainak véleményét, az élővilág és az ember 
létrejöttéről alkotott elképzeléseket és számos kérdést vet fel.
Bár az evolúciós gondolkodás gyökerei már az ókori görög és római bölcselők-
nél is megjelennek, a nyugati világban – részben Pál apostol európai térítőút-
jainak eredményeként – egészen a 19. század közepéig a bibliai teremtéstörté-
netbe vetett hit vált elterjedtté. A legtöbb korabeli elmélet elképzelhetetlennek 
tartotta a Föld, az élet és az univerzum kialakulását isteni beavatkozás nélkül. 

A romantika korában a természetfilozófiai írások közül több is foglalkozik 
a fejlődéstörténet kérdésével. Már Fichte gondolkodott arról, hogy az emberi 
természet biológiai eredetre vezethető vissza, mely feltevést az értelemről al-
kotott tézisével nehezen tudta összeegyeztetni. A transzcendentális természet-
konstrukciója során ezért kiemeli, hogy „az értelem és a természet között egy 
abszolút ellentét áll fenn, mely csak egy ugrással, illetve sokkal inkább egy 
csoda által hidalható át: „[...] a természet soha nem hozza létre az értelmet. 
Azt állítják: az emberek eredetileg pusztán állatok voltak, később több ge-
neráción keresztül váltak emberekké. Csakhogy értelem és állati lét abszolút 
szemben állnak egymással, nem csupán a fokozati különbséget tekintve, amint 
azt sokan gondolják. Az értelem egy ugráson, egy csodán keresztül jön létre. 
Az állat állat marad.”2 Fichte tehát, bár az emberi természet biológiai keletke-
zéséből indul ki, a folyamatot a teremtéssel hozza összefüggésbe. Az emberi 
értelem genezisének természetes jelenségekre való visszavezetését vagy az or-
ganikus világon belüli előformáiból való kialakulását radikálisan tagadta.3 Ez 
a megállapítása logikusnak tűnik, hiszen felmerül a kérdés, miként jöhet létre 
egy értelmetlen jelenségből vagy élőlényből egy értelemmel bíró ember, kér-
déses továbbá, hogy egy alacsonyabb rendű létezőből keletkezhet-e magasabb 
rendű és komplexebb élőlény. Fichte a feltett kérdésekkel kapcsolatban arra 
a következtetésre jutott, hogy az embernek az az érteleminstanciája, mely 
az élő és élettelen természet bizonyos kategoriális formáit és tartalmait leg-
először konstruálja, nemcsak hogy származási és függőségi viszonyba nem 
hozható a természetes világgal, hanem egyetlen objektív ismertetőjegyük sem 
lehet közös.4 Ezzel a kijelentésével Fichte a természetes és értelemmel bíró 

2 Die Arbeit u. die Kunst der Natur war nun zu Ende, denn durch die Natur wird Vernunft nie 
hervorgebracht. Man sagt hier: die Menschen wären ursprüngl[ich]. bloße Thiere gewesen, nach u. 
nach aber durch mehrere Generationen hindurch wären sie Menschen geworden. Allein Vernunft 
u. Thierheit sind sich absolut entgegen gesetzt, nicht etwann blos dem Grade nach verschieden, wie 
man glaubt. Vernunft entsteht durch einen Sprung, durch ein Wunder. Thier bleibt Thier.” In: Fichte 
(1977: 300).
3 Uo.
4 Jene Vernunftinstanz des Menschen, die gewisse kategorialen Formen und Inhalte der belebten 
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világ dualizmusának tézisét ismerte el. Elmélete ellentmondásokhoz vezetett, 
állítása szerint ugyanis a természet a teremtés keretében az ember biológiai 
felépítését rendelkezésre bocsátja, az értelme viszont nem a természetből ered. 
Az értelme közvetlenül Isten által lett megalkotva, illetve – a transzcendentális 
filozófia keretében – az abszolút tételezési cselekedetekben saját magát állítja 
elő. Ez az értelem az egész természetes világ kategoriális struktúráját a cseleke-
detein keresztül hozza létre, sőt a természetes élőlények és az élettelen dolgok 
tartalmi rendeltetését alkotó közvetítésével kvázi előhívni képes.5 Ezen teória 
alapján az emberi értelemnek azt a természetet kellene megalkotnia, amely 
a saját megjelenését természettörténetileg megelőzi. Az apória feloldásához fel 
kellene adni azt a meggyőződést, hogy a természet evolúciós történettel bír, 
a bibliai teremtéstörténet ugyanis nem összeegyeztethető az evolúciós teóriával.

Schelling felismerte a fichtei konstrukció hiányosságait, melyeket elsősorban 
a természetről alkotott felfogásában vélt felfedezni. Több felfedezés is megtá-
mogatta Schelling spekulatív érdeklődését a természet fejlődésével kapcsolatos 
elméletei megalkotása során. Galvani a kutatásai alkalmával az állati testben 
elektromos folyamatokat figyelt meg, Volta pedig később kimutatta, hogy a 
kísérletek nem az elektromosság egy új változatáról tesznek tanúságot. Ezzel 
a megállapítással egy szoros kapcsolat jött létre a fizikai jelenségek és az élet-
folyamatok között, eltűnt a válaszfal az organikus és anorganikus világ között. 
A természet egysége ezáltal megerősítést nyert.6 A romantikus korszellem is 
a természet egységes felfogását szorgalmazta, amellyel az emberek egynek 
érezhették magukat, és amelyet teremtőként dicsőíthettek. Ennek köszönhe-
tően több kísérlet is született egy természetfilozófia megalkotására, mely elmé-
leti szinten a világ egységére magyarázatul szolgált.7 Schelling megpróbálta – 
Kant és Fichte nyomán – az egymástól elválasztott fogalmakat, mint „tárgy és 
szemlélet”, „önmagában létező dolog” és „elképzelés” ismét egymással egye-
síteni. Megoldást a problémára Spinoza és Leibniz filozófiájában talált, akik 
a természet és szellem identitását, azonosságát hirdették. Ebből a vélekedésből 
vezette le Schelling azt a gondolatát, mely szerint „az önmagában létező dolog” 
és az elképzelés vagy képzet egyek.8

und unbelebten Natur allererst konstituiert, kann ihrerseits nicht nur in kein Herkunfts- bzw. 
Abhängigkeitsverhältnis von der natürlichen Welt gestellt werden, sondern auch keinerlei sachliche 
Merkmale mit dieser gemeinsam  haben.” In: Uo.
5 Uo., 286.
6 Ihmels  (1916: 4–5).
7 Uo., 5.
8 Uo., 7–8.
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Schelling többek között az organizmus példáján próbál magyarázatot adni 
felfogására. A szervezetben ugyanis minden egyes rész között egység ural-
kodik, minden résznek megvan a saját feladata, semmi sem fölösleges, és 
együtt teljes egészet alkotnak. Ez a tervszerűség megjelenik a tárgyakban is. 
A céltudatosság ugyanakkor egy értelemmel kapcsolódik szorosan össze, mert 
csak egy értelemben tud a cél megfoganni, és csak az értelem vonatkozásában 
tud egy dolog célszerűen megjelenni.9 Miként lehet ezt az állítást a legelső 
megállapítással összeegyeztetni, mely szerint a célszerűség önmagában az or-
ganizmusban rejlik? Ezt az apóriát Schelling csak úgy tudja feloldani, hogy 
az elképzelés és a tárgy, a természet és a szellem identitását, azonosságát téte-
lezi.10 Ez az álláspont szorosan összefügg az empirikus kutatással, mely szerint 
nem létezik más világ, kizárólag csak a tudatban megjelenő, melyből követ-
kezik, hogy az elképzelésünk a realitást tükrözi. A feltételezés a tudományba 
vetett bizalmat eredményezi, melynek feladata a már eleve adott világ meg-
ismerése.11 Ez az ismeretelméleti alaptétel egyben egy metafizikai ítéletet is 
tartalmaz. Schelling ugyanis az elképzelés és a tárgy identitását azzal magya-
rázza, hogy a természet „a látható szellem”, a szellem „a látható természet”. 
Következésképpen a természet realizálja a szellemünk törvényeit: „A bennünk 
lévő szellem abszolút identitásában és a rajtunk kívül álló természetben fel kell 
oldódnia annak a problémának, hogy miként létezhet egy természet rajtunk 
kívül.”12 Schelling úgy vélte, az Ideen zu einer Philosophie der Natur című 
művében a természet lényegét mint látható szellemet sikerült megragadnia. 
Kései műveiben megpróbálta az egész világot a szubjektumként értelmezett 
természetből kiinduló fejlődés részeként ábrázolni.13

A Von der Weltseele (’Világlélekről’) című írásában találjuk a természetfilo-
zófiai rendszerének előmunkálatait. A kiindulópontot a természetben munkál-
kodó két erő képezi. Az első erő egy pozitív princípium, a pozitív erők kimerít-
hetetlen forrása, mely a világban zajló folyamatokat és mozgásokat „újra és újra 
felszítja és töretlenül fenntartja”.14 Ugyanakkor egy láthatatlan hatalom „a világ 
minden jelenségét egy örök körforgásba” vezeti vissza, ezért szükséges egy ne-
gatív erőt keresni, amely a „pozitív princípiumokat folyamatosan korlátozza”.15 
Ez a negatív princípium egy másik erő, mely a természetben munkálkodik: 

9 Uo., 8.
10 Uo., 8.
11 Uo., 8–9.
12 Schelling (1797: 64); idézi Ihmels (1916: 9).
13 Ihmels  (1916: 10).
14 Schelling (1798: 3).
15 Uo., 3–4.
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„A két egymással harcoló erő együttesen, vagy egy konfliktusban elképzelve 
vezettek egy szervező, a világot rendszerré képező princípium eszméjéhez. 
Feltehetőleg korábban erre utaltak a világlélekről alkotott elképzelésekkel.”16 
A dualitás fogalma jelentős szerepet játszik Schelling konstrukcióiban. A fi-
lozófus ezért az Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie című 
kései írásában a mágnesrudat választja az alkotó természet szimbólumául.17 
A Von der Weltseele előszavában ugyanakkor utal arra, hogy semmiképp 
sem egy színlelt egységet keres, hanem a legrégebbi filozófiák nyomdokait 
próbálja követni.18 Schelling világlélekről alkotott felfogása, illetve maga 
a fogalom valóban már Platón és az antik filozófia világlélekről alkotott elkép-
zeléseit, Schiller Don Carlos című művének előszavát is intertextuális össze-
függésbe vonja, de érdemes kitérni Berkeley és az angol deizmus képviselőire, 
Shaftesburyre és Alexander Pope-ra, akinek Essay on Man című művét Schel-
ling már a Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder Über das Unbedingte im 
menschlichen Wissen című írásában is idézi. Hatástörténetéhez pedig szorosan 
hozzátartozik Friedrich Schlegel szonettje, mely 1800-ban az Athenäumban je-
lent meg, illetve érdemes Goethe Weltseele címmel írt művét is megemlíteni.

Schelling megpróbált magyarázatot találni arra a kérdésre, miként lehetséges a 
holt anyagból élő organizmusokat előhívni. Alapként egy idegen princípiumot 
feltételezett, mely nem képzelhető el pusztán erőként.19 Schelling egy evolucio-

16 Uo., 4.
17 Schelling (1799: 297).
18 Der erste ist, daß keine erkünstelte Einheit der Principien in dieser Schrift gesucht oder beabsichtigt 
wird. Die Betrachtung der allgemeinen Naturveränderungen sowohl, als des Fortgangs und Bestands 
der organischen Welt führt zwar den Naturforscher auf ein gemeinschaftliches Princip, das zwischen 
anorganischer und organischer Natur fluctuirend die erste Ursache aller Veränderungen in jener, und 
den letzten Grund aller Thätigkeit in dieser enthält, das, weil es überall gegenwärtig ist, nirgends 
ist, und weil es Alles ist, nichts Bestimmtes oder Besondres seyn kann, für welches die Sprache 
ebendeßwegen keine eigentliche Bezeichnung hat, und dessen Idee die älteste Philosophie, (zu welcher, 
nachdem sie ihren Kreislauf vollendet hat, die unsrige allmählig zurückkehrt), nur in dichterischen 
Vorstellungen uns überliefert hat.” In: Schelling (1798: IV).
19 Auf der tiefsten Stufe würde sich dieses Princip in dem allgemeinen Bildungstrieb offenbaren, den 
wir als Princip aller Organisation voraussetzen müssen, denn die Bildungskraft, die auch der todten 
Materie zukommt, allein konnte nur todte Producte erzeugen. Die ursprünglichste Anlage der Materie 
zur Organisation liegt allerdings in den bildenden Kräften, die der Materie als solcher zukommen, weil 
ohne sie gar kein Ursprung einer durch Figur und Cohäsion unterscheidbaren [sic] Materie denkbar ist. 
Eben deßwegen aber, weil die Bildungskraft auch in der anorganischen Natur herrschend ist, muß zu 
ihr in der organischen Natur  ein Princip hinzukommen, was diese über jene erhebt. […] Die Bildungs- 
kraft wird also zum Bildungstrieb, sobald zu der todten Wirkung der ersten etwas zufälliges, etwa der 
störende Einfluß eines fremden Princips hinzukommt. Dieses fremde Princip kann nun nicht wieder 
eine Kraft seyn, denn Kraft überhaupt ist etwas Todtes; dieses Todte aber was in bloßen Kräften liegt, 
soll eben hier ausgeschlossen werden. In: Uo., 298–299.
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nizmus alapjait kívánta lefektetni, „melyre nem lehet magyarázatot adni, anélkül, 
hogy ne feltételeznénk és fogadnánk el minden természeti oknak egy általános 
folyamatosságát és egy közös közvetítőt, melyen keresztül minden természeti erő 
az érzékeny létezőre hat”.20 Filozófiai fejtegetéseiben mindenütt áttör a ro-
mantikus természetfelfogás, melyben természetfilozófiája gyökerei láthatóvá 
válnak, s amely a természet élő egységként való megragadására törekszik.21 
„Mivel ez a princípium tartja fenn a folyamatosságot az anorganikus és orga-
nikus világ között, és az egész természetet egy egyetemes organizmushoz, egy 
élő szervezethez kapcsolja, így újból felismerjük benne azt a lényeget, amit a 
legrégebbi filozófiák a természet közös lelkeként tételezve üdvözöltek, és amit 
a kor néhány fizikusa a formáló és alakító éterrel (legnemesebb természetek 
részével) egynek tartottak.”22

Bár a Von der Weltseele című műben a filozófus a fajok egymásból való erede-
tét és származását a hosszú évezredek távlatában még lehetségesnek tartotta, 
később ezeket a gondolatokat egyértelműen és véglegesen elvetette. A fejlődés, 
melyet Schelling ábrázol, nem történeti, hanem egy időn és téren felül álló 
esemény, melyen keresztül tér és idő keletkezik. Ennek következtében fejlődés-
tana teleologikus természetű, és mindent a cél gondolata ural.23 A természet a 
tudatért és az öntudatért küzd, ezért minden egyes termék önmagában célszerű 
és egy meghatározott fogalmat realizál. Ugyanakkor szembefordul azokkal 
a racionalista teológusokkal, akik a természet célszerűségét dicsérik, mert 
egy élő szervezetet géphez hasonlítanak, és a konstruáló isteni értelmet ma-
gasztalják.24 Schelling protestál ezen felfogások ellen, melyek kétségbe vonják 
a természet közvetlen teremtő erejét. A természet ezáltal – Schelling szerint – 
puszta művésszé alacsonyodik, mely egy meglevő anyagot munkál meg. Ezek-
kel a kijelentésekkel Schelling nem a természet célszerűségét kívánja vitatni, 
ugyanakkor tagadja az előzetes transzcendentális célelképzeléseket. Tehát egy 
immanens teleológiát képvisel, mely a dolgokban magukban benne nyugszik, 
és teljesen vakon és szükségszerűen jön létre, mert a természeti erők lényegük-
nél fogva egy meghatározott cél felé törekszenek.25

20 Uo., 305.
21 Ihmels  (1916: 40).
22 Schelling (1798: 305).
23 Ihmels  (1916: 42).
24 Uo., 43.
25 Uo.
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Herder szintén gondolkodott a természetben végbemenő változásokról. Egy 
őskáoszból kiinduló törzsfejlődés folyamatát vázolja fel az Eszmék az emberi-
ség történetének filozófiájáról című művében, ugyanakkor ragaszkodik a fajok 
állandóságának eszméjéhez, amennyiben hangsúlyozza, hogy „[e]gyetlen álta-
lunk ismert teremtmény sem lépett ki eredeti organizációjából, és nem alkotott 
magának másikat, mert csak saját organizációjának erőivel működött, és a Ter-
mészet tudta a módját, hogy minden élőlényt megtartson azon az úton, amelyet 
kijelölt számára”.26 A létezők láncának felvázolásakor azonban még a teremtés 
összefüggő művét emeli ki, melyek egy isteni gondolatmenetet demonstrálnak.

Mily nagy és átfogó betekintést enged ez a távlat a hozzánk hasonló 
és tőlünk különböző lények történetébe! Elemeik szerint választja el 
és köti össze a Természet birodalmait és a teremtmények osztályait; 
a legtávolabbi teremtményben is láthatóvá lesz az egyetlen középpont-
ból messzire húzódó sugár. A levegőből és a vízből, a magasságokból 
és a mélységekből látom az állatokat mintegy az emberhez közeledni, 
látom, miképpen haladtak fajunk ősatyja felé, s hogyan közelítettek 
alakjukban fokozatosan hozzá. A madár a levegőben röpköd: […] ha 
akár csak egyetlen rút középrendű alakban közeledik is a földhöz 
(mint például a bőregerek és vámpírok esetében), csontváza hasonlóvá 
lesz az emberéhez. A hal a vízben úszkál; lába és keze még uszony-
nyá és farokká deformálódva létezik: tagjai még kevéssé artikuláltak. 
Mihelyt közeledik a földhöz, legalább a mellső lábai kifejlődnek, mint 
a manátuszfélék esetében, és a nősténynek emlői lesznek. […]. Így 
bújnak ki fokról fokra a férgek porából, a kagylók mészházából, a ro-
varok gubójából a tagoltabb, magasabb rendű organizációk. A kétéltű-
eken át a szárazföldi állatokhoz emelkedünk, s köztük három ujjával 
és elülső emlőjével már maga a förtelmes lajhár is nyilvánvalóan a 
mi alakzatunk közelebbi analogonja. […] Anatómiailag és fiziológi-
ailag igaz tehát, hogy Földünk egész élővilágában egy és ugyanazon 
organizációnak az analogonja uralkodik; azzal a kikötéssel, hogy mi-
nél távolabbi ez az analogon az embertől, […] annál inkább kénytelen 
e teremtmények organizációját is eltéríteni az ősképtől az önmagával 
mindig azonos Természet. És minél közelebbi az analogon az ember-
hez, annál inkább közelítette egymáshoz a Természet az osztályokat 
és rádiuszokat, hogy az emberben, a földi teremtés középpontjában 
egyesítse mindazt, amit csak tud.27

26 Herder (1978: 166).
27 Uo., 120–121.
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Az ember felegyenesedésével kapcsolatban Herder sorai a mai olvasó számára az 
evolúciós elmélet populáris képi és narratív megjelenítéseit idézik emlékezetbe.

 Azt várnánk, hogy miként a fa felfelé nő, a növény fent hozza vi-
rágát, úgy minden nemesebb teremtménynek a növés, az emelkedett 
tartás lesz a sajátja, és nem kell magát elnyúlt, négy lábra kényszerült 
csontozatként vonszolnia. Pedig az állatnak a földre szegezettség e ko-
rai szakaszaiban a saját erőire kellett hagyatkoznia; állati érzékeken és 
ösztönökön gyakorolt, míg annak a legszabadabb és -tökéletesebb tar-
tásnak a birtokába juthatott, melyet mi a magunkénak tudunk. Lassan 
közeledik az egyeneshez: a féreg felemeli fejét a porból, ahogy csak 
bírja, és a tenger állata görnyedve kimászik a partra. […] Az alkotó 
természet egyetlen […] intésére felemelkedik a meghajlott állati test: 
törzse hajtása kiegyenesedik és meghozza finomabb virágát: a mellkas 
domború, a csípő zártabb, a nyak egyenes lesz, az érzékek szépen egy-
berendeződnek és egyesülnek a tisztább tudat, végül az Isteni Gondo-
lat sugarában. (SW 13, 135–136)28 

A természettörténeten belül bizonyos fejlődéseket Schubert is megerősített az 
Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft című művében.

A képző természet első lépése látszólag, az anorganikus létezők köves 
formáitól az élővilág növényeiig és állataiig, véletlenszerű változások-
nak van alávetve, és a különféle külső körülmények hatására hol in-
kább az állat-, hol a vegetatív világ felé közeledik. A legkevésbé töké-
letes állatok éppen olyan közel állnak az anorganikus világ határához, 
mint a legkevésbé tökéletes növények, és a megszokott elképzelés egy 
a természetben a kőtől az élet legtökéletesebb formájáig felfelé ívelő 
sorrendről abban téved, hogy a növény- és állatvilág közötti átmenetet 
úgy ábrázolja, mintha a természet a zuzmóktól a pálmákig előre lépne, 
majd ezektől ismét az állatvilág legtökéletlenebb és alacsonyabb rendű 
fokaira visszasüllyedne, vagy mintha az egész növényvilág minden 
felséges formájának ki kellett volna bontakoznia, mielőtt az állatvilág, 
még csak az első sejtjeiben, kifejlődhetett volna.29

A növények és az állatok közötti átmenet példájaként a tökéletesebb faj-
tából való növényeket említi, többek között az érzékeny mimózát, melynek 

28 Idézi: Hárs (2012: 34).
29 Schubert (1808: 242–243).
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a levelei minden külső érintésre egy érzékeny állathoz hasonlóan összezárulnak.30 
A természetfilozófus ugyanakkor állati érzékenységről is ír, és megemlít olyan 
fűszernövényeket, melyek egyfajta ösztönhöz hasonló mozgékonysággal bír-
nak a virágzás legfőbb pillanatában, mely egyben a virág halálával is együtt 
jár.31 Az élet történetének ezen jelenségeiben Schubert egy mélyebb jelentéstar-
talmat vélt felfedezni, amennyiben csodálta, hogy a virágzás csúcspontjában, 
legmagasabb pillanatában, mely egyben a halál pillanata is, a növényben egy 
magasabb állati létforma előérzete sejlik.32

Egyszerre csak feléled egy tökéletesebb természeti erő, mely érzékeny-
ségként és mozgásként jelentkezik, s mely eddig a növények esetében 
sohasem nyilvánult meg. Így a virág a halála pillanatában egy maga-
sabb élet előérzetével és élő kifejezésével, ahogy az az emberek eseté-
ben is éppen a létezésük legmagasabb, szellemi pillanataiban, melyek 
egyben a legpusztítóbbak is, egy magasabb jövőbeli állapot sejtelmét 
bontakoztatja ki. Az ilyen pillanatokban a szervek és a korábban egy 
teljesebb élet mélyben rejlő erői felélednek és élettel telítődnek, leg-
többször olyan megnyilvánulásban ismerjük fel őket, melyek csodá-
latos módon a természetünk megszokott határait átlépik. A maga-
sabb élet egyszer felébresztett pszichéje kikel a régi burkából, és mint 
a lepke a növekvő szárnyaival, hol gyorsabban, hol lassanként szétfe-
szíti azt. Az individuális létezés legmagasabb pillanatai hasonlóan hat-
nak, saját magukat összetörve és rombolva, mert bennük egy jövendő 
magasabb állapot, az előbbi tökéletlenebbe behatol. Ezen keresztül 
a természet gyakran világos tényekkel az élet forrásának halhatatlan-
ságát igazolja, és egyik létmódot a másikba látunk átlépni, egy jövő-
beni a korábbiba hatol be.33

Ezen természetfilozófiai gondolatok a kor íróit és költőit is inspirálták, akik a 
progresszív univerzális poézis jegyében a költészet és filozófia egységesítésére 
törekedtek. A tudományok poetizálására irányuló schlegeli program megva-
lósításaként a kora romantika költői-gondolkodói attitűdjének kialakulásában 
fontos szerepet játszottak a kortárs természettudományok.34 Friedrich von 
Hardenberg, ismertebb nevén Novalis felfogásában a költészet, a filozófia és 

30 Uo., 245–246.
31 Uo., 246.
32 Uo., 249.
33 Uo., 249–250.
34 Gurka (2006: 88).



GONDOLATOK A FÖLDI ÉLET EREDETÉRŐL

375

a természettudományok összetartoznak és egységet képeznek. A költő élesen 
szembefordult azzal a felvilágosodásból eredő hagyománnyal, mely a tudomá-
nyos racionalitás behatárolását tűzte ki célul. Sok művésztársához hasonlóan 
Novalis költői és filozófusi indulásában is kiemelt szerepet töltött be a kor-
társ természettudományok recepciója. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, aki 
tanulmányozta Schelling és Schubert írásait, szintén ismerte ezeket a termé-
szettudományos tanokat. Az arany virágcserép című művében is megjelennek 
az evolúcióelmélet bizonyos momentumai. Közelebbről megvizsgálva éppen 
az idézett folyamatot ábrázolta Anselmus mennybemenetele alkalmával, aki 
egy szilárd jéghideg masszába, egy kristályüvegbe merevedett meg, akárcsak 
egy pillangó a bebábozódása során a szárnyai kibontása előtt. Anselmus átvál-
tozása ugyanakkor nem egy fejlődéstani szempontból magasabb létformába 
vezet – habár felsőbbrendű emberként és királyfiként jelenik meg Atlantiszban –, 
hiszen a fiatalember szalamandrává változik, mely az állatvilág legalacsonyabb 
formáihoz tartozik.

Bűnhődj hát galád gaztettedért! – kiáltott fel félelmetes hangon a ko-
ronás szalamander, miközben a kígyók fölött mint vakító sugár előter-
mett a lángokból, és tágra tátott torkából tűzzuhatag záporozott Ansel-
musra, aki úgy érezte, mintha a tűzáradat szilárd, jéghideg masszává 
dermedne a teste körül. S miközben Anselmus tagjai egyre csak zsu-
gorodtak és merevedtek, elveszítette az eszméletét. Amikor újra magá-
hoz tért, moccani sem tudott, s mintha csillogó fénysugár ölelte volna 
körül, amelybe beleütközött, amint fel akarta emelni a kezét vagy meg 
akart moccanni.35

A halott test és a haláltusa motívuma részletesen bemutatásra kerül és megele-
venedik az olvasó szemei előtt, aki feltehetőleg még sosem volt üvegbe zárva, 
hacsak „nem egy eleven, ingerkedő álom” űzött vele „efféle varázslatos, bo-
lond tréfát”.36 Anselmus átalakulása a hernyó pillangóvá válásával mutat ha-
sonlóságot. Schubert a fejlődésről alkotott elképzelései alkalmával megemlíti 
az Ansichten című művében, hogy a virágmézet kibocsájtó virágok bizonyos 
hasonlóságot mutatnak az őket látogató és „kifosztó” rovarokkal. Bizonyos nö-
vényi részek és rovarok külső megjelenési formájának hasonlósága egy foko-
zatos természeti fölemelkedésre és fejlődési fokokra enged következtetni.

35 Hoffmann (2007b: 132–133).
36 Uo., 133.
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A virág virágzásának legfőbb pillanatában, mely egyben csöndes lété-
nek végét jelenti, úgy tűnik, hogy elváló életét a rovarokba ülteti át, és 
azokba leheli ki, akik éppen szerelmük pillanatában és a saját nászuk-
ban keresik fel a virágok kelyheit, és így látszólag, hosszú köztes ál-
lapotokat nem igényelve, a megszentségtelenítő szellem új nemzésen 
keresztül egy magasabb létformába való átlépésre képes. A pillangót 
a hernyó teste közepében Schwammerdamm és más tehetséges anató-
musok kimutatták, talán a jövőben, ha nem is az anatómusok, hanem 
sokkal inkább az élet mélyebb történetét kutatók bebizonyítják majd 
a közeli rokonságot és kimutatják a hasonlóságot a hernyóbáb és 
a növények virágzása között is.37

Ezek az elképzelések tükröződnek a levéltáros csodálatos szobájában is – még 
ha rejtettebb módon és pontos utalások nélkül – többek között a zöld kígyó 
formájában, mely a liliomok kelyhében szunnyad, a madarak képében, melyek 
később illatozó virágokként jelennek meg, vagy a különleges virágok formájá-
ban, melyek tulajdonképpen rovarok.

Anselmus diák újra elámult a kert káprázatos tüneményén, de most vi-
lágosan látta, hogy a sötét bokrokon függő sok-sok különös virág iga-
zából ragyogó színekben pompázó megannyi rovar, s az apró rovarok 
pöttöm szárnyaikkal fel s alá röpdöstek, és ide-oda táncolva és forgo-
lódva apró szipókájukkal csókolgatták egymást; a rózsaszínű és égkék 
madarak pedig kellemes szagú virágok voltak, s illatuk halk s bájos 
hangokkal szállt fel kelyhükből, s ezek a távoli kutak csobogásával és 
a sudár bokrok és fák suhogásával végtelenül panaszos vágyakozás 
akkordjaivá olvadtak egybe.38

Anselmus metamorfózisa, amint Schubert pillangóról szóló leírása is, szoros 
kapcsolatot mutat az atman-brahman-tannal. Ez az intertextuális és gondolati 
kapcsolat a következő hasonlatban válik láthatóvá: „Mint egy hernyó, miután a 
levél csúcsát elérte, egy másik kezdetet ragad meg, és saját magát átvonszolja, 
ugyanúgy a lélek is, miután a testet lerázta magáról és a tudatlanságot (ideig-

37 Die Blume scheint in dem höchsten Augenblick ihres Blühens, welcher zugleich das Ende ihres 
stillen Daseyns ist, das scheidende Leben den Insekten zu übertragen, und in diese auszuhauchen, 
welche gerade in der Zeit ihrer Liebe und ihrer eignen Vermählung den Kelch der Blume besuchen, und 
so, keines langen Zwischenzustandes bedürftig, scheint der entweihende Geist, durch neue Zeugung 
schnell in ein höheres Daseyn hinüber zu gehen. Den Schmetterling mitten in dem Körper der Raupe, 
haben Schwammerdamm und andre geschickte Anatomen aufgezeigt, vielleicht daß noch künftig, 
nicht zwar die Anatomie, sondern vielmehr die tiefere Geschichte des Lebens, schon in der Blüthe der 
Pflanzen, die nahe Verwandschaft und Angränzung an den Zustand des Raupeneyes nachweisen wird. 
In: Schubert (1808: 253–254).
38 Hoffmann (2007b: 11).
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lenes) elengedte, egy másik kezdetet ragad meg, és oda átvonszolja saját ma-
gát.”39 A Hoffmannál ábrázolt természet templomában a romantika fejlődéstör-
téneti elképzelései tükröződnek, melyek akkoriban nem csak Németországban 
vertek gyökeret.

Költészet és természetfilozófia együttes megjelenítése Erasmus Darwin, 
Charles Darwin nagyapja gondolkodásmódjára is rányomta bélyegét, aki egy 
poétikai szöveget költött a Természet temploma címmel, melyben ezzel a kü-
lönleges templommal és az evolúcióval kapcsolatos elképzeléseit foglalta ösz-
sze. Meglátásai az antik mítoszokból merítenek, és a római költő, Lucretius 
Carus próbálkozásaival mutatnak némi rokonságot, aki De rerum natura című 
tankölteményében vázolta fel fejlődéstörténeti világmagyarázatát.40 A termé-
szet fejlődéséről misztikus elképzelések már Platón természetfilozófiai írásá-
ban, a Timaiosban is megjelennek.

Az antik epikai hagyományokat követve az anyag magasabb szintű élettel 
való telítődéséért folytatott birkózás, és a természetben állandóan megvaló-
suló, teljességre irányuló harc leírását a múzsák segítségül hívásával kezdi. 
Az antik görögök misztikus nézeteit egy még korábbi, egyiptomi eredetre ve-
zette vissza, amikor a filozófiai gondolatok és vallás még hieroglifikus formák-
ban kerültek feljegyzésre.41 A templom pompás színekben jelenik meg egészen 
a gránit szikláktól a csillagokkal szórt tetőig. Hajnalban a múzsák serege áldo-
zatot mutat be a természet istennőjének, akinek alakját jelentőségteljesen fel-
hők fedik el. Az istennő papjainak vezetésével fénnyel megvilágított termeken 
keresztül vonulnak a múzsák, hasonlóan Az arany virágcserépben leírt jelenet-
hez, melyben a levéltáros Anselmust a „természet templomába” vezeti be.42

Ez a misztikus ábrázolásmód, valamint Darwin egységről alkotott elképze-
lései egybecsengenek a német romantikusok elgondolásaival. Az istenről al-
kotott felfogás Darwin esetében is panteisztikus felhanggal keveredett. Habár 
az anyag örök voltáról és életre való képességéről tesz említést, az Isten és 
a természet fogalmai még egybeesnek és összemosódnak írásában.43 A ter-
mészet személyként kerül bemutatásra, aki méltóságteljesen trónol, és bizo-
nyos hasonlóságot mutat az indiai istenekről alkotott ábrázolásmódokkal. Szá-
razföldek és tengerek fölé nyújtja ki száz kezét, megszámlálhatatlan ivadéka 
szívja száz emlőjét, egy fejkendő fedi homlokát és fejéről fénylő fátyol omlik 

39 Deussen (1938: 475); idézi Sandvoss (2001: 84).
40 Uo.
41 Uo., 32–33.
42 Uo., 25.
43 Uo., 7.
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le, alakját egy szőtt köntös övezi, mely minden gyűrődése ellenére a pompás 
tagok körvonalát felismerhetővé teszi.44 Az ábrázolt képhez Hoffmannál is 
visszhangra találunk, amikor a negyedik vigíliában az elbeszélő az olvasó-
hoz intézi szavait, és a természetanyát vezeti szemei elé: „a káprázatos csodák 
tündérhonában, mely csodák hatalmas hullámverésekkel a legmagasztosabb 
gyönyört és a legmélységesebb iszonyatot ébresztik az emberben, s hol a ko-
moly istennő meglebbenti fátylát, hogy látni véljük ábrázatát – és komoly pil-
lantásában gyakran csillan mosoly, pajkos ingerkedés, mely megannyi kusza 
varázslattal játszadozik velünk, miként az anya babusgatja sokszor legkedve-
sebb gyermekét”.45

Darwin teleologikus természetszemlélete mellett a létért folytatott küzde-
lem is megjelenik. A természetben mindenütt tombol a létért zajló harc, 
a háború démona kibontja zászlaját és egész nemzetek válnak a földdel egyenlő-
vé.46 Ezek a gondolatok Hoffmann írásából, A delejezőből is ismerősen csengenek.

Fel vagy vértezve a harcra, nem? Akkor hát mire ez a henyeség, ez 
a tespesztő nyugalom? A létezés: harc; minden, ami van, harcból szü-
letik. Az éleződő válságból az erősebb kerül ki győztesen, s a leigá-
zott alattvaló is az ő erejét gyarapítja… Kedves Theobald, tudod, hogy 
világéletemben ennek voltam a híve: hogy meg kell vívni a harcot, 
a szellemi életben is. Emlékezhetsz rá, megmondtam már annak ide-
jén is: az a titokzatos szellemi Fölény, amivel a természet felruházza 
egyik-másik gyermekét, az a hatalom, amit az ilyen kitüntetett ha-
landó megkövetelhet magának, ez az, ami egyszersmind táplálékot és 
erőt ad neki ahhoz, hogy egyre magasabbra szárnyalhasson. És mi, 
akikben megvan ez az erő, ez a fölény, ma már, mondhatni, a kezünk-
ben tartjuk azt a fegyvert, amivel ezt a szellemi harcot vívjuk, azért, 
hogy leigázhassuk azt, ami alacsonyabb rendű. […] Hogy terjednek 
szét ezek a sugarak!... Át- meg átjárják a Természet egész élő organiz-
musát, s abból a fényből, mely ott dereng állatban, növényben, hiszen 
őket is ugyanaz a szellemi erő élteti, érezhetjük, hogy társunk minden, 
ami él…47

Érdekes a megfigyelés, melyet Erasmus Darwin a természetben zajló harcról 
megoszt. Azt állítja, hogy a növények alacsonyabb rendű állatok, melyek a 

44 Uo., 31.
45 Hoffmann (2007b: 82).
46 Brandl (1902: 156–157).
47 Hoffmann (2007a: 46–48).
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földhöz tapadnak. Mivel a mozgásra is képes állatok ezeket zsákmányként te-
kintik, vagy éppen egymást üldözik, a világot valóban csatatérnek nevezhet-
jük.48  Darwin itt ismét azon igyekszik, hogy fejlődésbeli kapcsolatokat tárjon 
fel. Ez a szándék fedezhető fel Buffon és Helvetius az emberek evolúciójáról al-
kotott elképzelései hátterében is. Ezen elképzelés alapján az ember egy hiány-
talan fejlődési láncolat csúcspontját képezi, és végső soron egy a Földközi-ten-
ger partjánál élő majomcsaládtól származik. Ez a család ugyanis valamilyen 
módon elsajátította a hüvelykujj különleges használatát és a másik ujj hegyével 
képesek a hüvelykujjukat megérinteni, amit a majmok szokás szerint nem tesz-
nek. A generációk egymásutánisága következtében ez a hüvelykujjizom mé-
retét, erejét és tevékenységét tekintve is sokat fejlődött. A tapintás kifinomult 
tevékenységének köszönhetően ezek a majmok tiszta ötleteket kaptak és végül 
emberré váltak.49 Darwin nem foglal állást az említett gondolatokkal kapcso-
latban, megelégszik azzal, hogy egyszerűen csak közli azokat. Más szövegré-
szek azonban megvilágítják ezen nézetek iránti vonzalmát: „Talán a természet 
minden terméke egy nagyobb tökéletesedés felé halad!”50 Goethe Vonzások 
és választások (1809) című regényében a művészeteket kedvelő Ottilia a kor-
szak majomábrázolásai alapján még éles kritikát fogalmaz meg az ember és 
a majmok rokonságát feltételező elgondolásokat illetően: „Hogy is van szívük 
hozzá, hogy azokat az utálatos majmokat olyan gondosan ábrázolják! Az em-
ber lealacsonyodik már azzal is, hogy mint állatokat szemléli őket; de igazán 
gonosszá válik, ha enged annak az ingernek, hogy ismerős emberek mását ke-
resse ezekben az állatokban. […] Olyan tanító, aki egyetlen jótett, egyetlen jó 
költemény kapcsán mély érzést tud ébreszteni, többet végez, mint aki egész sor 
alacsonyabb rendű természeti képződményt alakjuk és nevük szerint megtanít 
nekünk: mert ennek egyetlen eredménye csak az lehet, amit anélkül is tudunk, 
hogy az ember hordozza legkiválóbban és egyetlenül az Isten képmását.”51

 Darwin téziséhez Bonaventura Éjjeli őrjáratok című művében szintén talál-
ható néhány említésre érdemes megjegyzés.

Az ember beharangozójaként lépek Önök elé. A mélyen tisztelt né-
pes publikum alighanem könnyebben elsiklik afölött, hogy becsületes 
foglalkozásomra nézve bolond vagyok, ha személyem e helyt való iga-
zolása végett Darwin doktorra hivatkozom, aki szerint valójában a ma-

48 Brandl (1902: 160).
49 Uo., 18–20.
50 „Perhaps all the productions of nature are in their progress to greater perfection! An idea 
countenanced by modern discoveries and deductions concerning the progressive formation of the solid 
parts of the terraqueous globe, and consonant to the dignity of the creator of all things.” In: Uo., 85–86.
51 Goethe (2004: 193–195).
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jom – aki pedig komolyság dolgában kétségkívül még hátrább áll, mint 
egy közönséges bolond – az egész emberi nem előhírnöke és prologis-
tája, s gondolataink és érzéseink, az enyéim csakúgy, mint az Önökéi, 
habár finomodtak és civilizálódtak valamelyest az idők folyamán, ám 
eredetükhöz híven mégiscsak olyan gondolatok és érzések maradnak 
mindétiglen, amilyenek egy majom fejében és szívében megfoganhat-
tak. Darwin doktor, akire mint szószólómra és ügyvédemre kívánok itt 
hivatkozni, azt állítja ugyanis, hogy az ember emberként való létét egy, 
a Földközi-tenger vidékén honos majomfajtának köszönheti, amely faj 
egyedei kizárólag annak révén, hogy megtanulták hüvelykük izmának 
olyatén használatát, mely lehetővé tette a hüvelykujjnak a többi ujjak 
hegyével való összeérintését, tettek szert lassanként kifinomultabb ér-
zésekre, melyekről a későbbi nemzedékek során a fogalmakra tértek 
át, hogy végtére is értelmes ember alakjába öltözzenek; amely alak-
ban ma is lépten-nyomon láthatjuk őket büszkén feszíteni udvari vagy 
másmilyen uniformisukban. […] Egy szó, mint száz, a magam részéről 
egyetértek Darwin doktorral, amely egyetértés ama filantróp javas-
latra sarkall, hogy tanuljuk meg öcséinket, minden világrész majmait, 
többre tartani, s iparkodjunk őket, akik ma még parodistáink csupán 
– alaposan kiokítván hüvelyküknek a többi ujjukkal való szembefor-
dításának módja felől, ami az írótollak megfelelőképpeni kézbevételét 
lehetővé teendi számukra – a magunk képére nevelni és pallérozni. 
Még mindig jobb emez első Darwin doktorral egyetértésben a maj-
mokat fogadni el őseink gyanánt, mint addig ellenkezni és húzódozni, 
mígnem egy második jő, aki aztán még más egyéb vadállatokat (sic!) 
tesz meg aszcendenseinkül, s aki alkalmasint éppoly jól meg tudná 
támogatni tézisének valószínűségét […].52

Bonaventuránál Darwin evolucionista gondolatai még ironikusan jelennek 
meg, holott Erasmus Darwin már akkoriban megpróbálta fejlődéstörténeti ta-
nát tudományosan igazolni. A korban a mikroszkopikus kutatás Swammerdam 
és Leuwenhoek munkásságának köszönhetően Darwin természettudományos 
célkitűzései számára rendkívül hasznos volt.53 A nedvességben és vizekben 
mikroszkóp alatt megfigyelhető apró formák Darwin figyelmét az ősorganiz-
musok keletkezésének feltételezett helyére irányították. Állítása szerint az or-
ganikus élet a „gyöngyben gazdag óceánok parttalan hullámaiban” jött létre.54 

52 Bonaventura (2004: 73–75).
53 Brandl (1902: 46).
54 Uo., 50.
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A vízben ezek az apró formák láthatatlanok a nagyító üvegén át élesített te-
kintet számára, de nemzedék nemzedéket követ, és az egyes individuumok 
erősebb tagokat, új erőt nyerhetnek, számtalan növényfaj indul ki belőlük, mint 
ahogy a lélegző uszonyosok, lábasok és lebegők birodalma.55 A sor teljessé 
tétele érdekében a poétai szöveg a következőt állítja:

A hatalmas tölgy tehát, az erdők óriása, aki Britannia mennydörgé-
seit árrá bővíti; a bálna, a tengerek óriás szörnye, a büszke oroszlán, 
a puszták ura, a sas, aki az ég birodalmában lebeg, és akinek a még 
meg nem vakított szeme a nap fényéből iszik, végül a mindennél kü-
lönb ember, aki büszke a nyelvére, az értelmére és a gondolataira, 
aki felemelt tekintettel gőgösen végignéz a Földön, sőt még Istent is 
a maga képére formálja – mindez a forma és értelem ősalakjából, egy 
embrionális pontból, egy mikroszkopikus sejtből jött létre.56

Ezekből a szavakból már az a darwinizmus szólítja meg az olvasót, melyet 
két generációval később az unokája, Charles Darwin képviselt és terjesztett el. 
„Nem azáltal, hogy egy teóriát a saját kutatásai alapján megalkotott, hanem 
egy már meglevőt fejlesztett és mélyített tovább.”57 Charles Darwin hatalmas 
dicsőséget aratott egy olyan elképzeléssel, amely már létezése előtt két évszá-
zaddal rendelkezésre állt. Érdekes ugyanakkor, hogy az evolúcióelmélet, amely 
ma vitán felül álló, megkérdőjelezhetetlen tudományos világnézetnek számít, 
az eredetét tekintve misztikus-okkult spekulációkhoz és az említett természet-
kutatók költeményeihez köthető.

Ebből a perspektívából a mai evolúcióelmélet egy fejlődési láncolat 
csúcspontjának tekinthető, mely egy ezoterikus természetvallásból nőtt ki. 
Érdemes azonban kiemelni, hogy a természetben lévő bölcsességet, az emberi 
értelmet és szellemet a legnagyobb gondolkodók is természetfölötti eredetűnek 
vélték, és ha lázadtak is Isten kinyilatkoztatása ellen, a Teremtő létezését nem 
tagadták meg. Később a Teremtő helyére a természet istennője került. Ez a ter-
mészetvallás idővel megfosztatott a szellemtől, és materializálódott, melynek 
keretében az emberek végül is az új isteneiket ismét a saját tulajdon képükre 
formálták. A természetet többé már nem tudatosan és célszerűen megalkotott 
műnek, hanem egy vak, véletlenszerű mechanizmus produktumának tekintet-
ték.

55 Uo., 51.
56 Uo., 52.
57 Uo.
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Miután megölték a matériát, s a lényeg helyére a nyers képet állították, 
szinte magától adódott az az elképzelés, hogy minden forma külsődle-
gesen nyomódik rá a matériára: de ha a formák pusztán külsődlegesek, 
és kívülük nincs semmi maradandó, akkor az is szükségszerű, hogy 
maradandóan meg legyenek határozva; ily módon megsemmisítették 
a dolgok belső egységét és rokonságát, a világot állandósult különbö-
zőségek halmazára forgácsolták szét […]. Élettelenné tették a matéria 
alapjait, s ezzel eleve eldőlt, hogy a halál az elv, az élet pedig csupán 
származtatott dolog. Miután a matériát már alávetették a halálnak, 
nem maradt más dolguk, csak ugyanilyen testi lénnyé kellett tenniük 
a természet egyetemes szellemét, a formák formáját, a fényt is, és mint 
mindent, mechanikusan fel kellett bontaniuk ezt is, hogy eltüntessék 
az élet utolsó jeleit is; minthogy ily módon az egész minden szervében 
kialudt az élet, és a testi dolgok egymás közti eleven jelenségeit is holt 
mozgásokra vezették vissza, már csak a legmagasabb és végső csúcs 
volt hátra, az a kísérlet ugyanis, hogy ezt a legbelsejéig elpusztított ter-
mészetet mechanikusan visszavezessék az életbe; e törekvés jelentette 
a materializmust az elkövetkező korokban, s e törekvés még arra sem 
volt képes, hogy legalább azokat visszatérítse az eredeti forrásokhoz, 
akik felismerték tébolyultságát, inkább csak arra szolgált, hogy még 
jobban megerősítse és teljesen kétségtelenné tegye a matéria halálát, 
így a materializmus olyannyira eldurvította a természetről  és a termé-
szet lényegéről alkotott elképzeléseket, hogy ehhez képest az egyéb-
ként vadnak nevezett népek is tiszteletet érdemelnek, akik a napot, 
a csillagokat, a fényt, az állatokat vagy az egyedi természeti dolgokat 
imádják.58

A természet élő organizmusként való felfogása Schellinget ugyanakkor pa-
radox módon éppen a materializmushoz és ateizmushoz hozta közelebb. 
Az Epikureisch Glaubensbekenntnis Heinz Widerporstens (1799) című köl-
teményében az anyagot ismeri el egyedül igazként éles kritikát fogalmazva 
meg a bibliai hittel szemben.59 Egyúttal kifejezésre juttatja, hogy kizárólag 

58 Schelling (1974: 165–167).
59 „Seit ich gekommen bin ins Klare, /Die Materie sei das einzig Wahre, / Unser aller Schutz und 
Rather, / Aller Dinge rechter Vater, / Alles Denkens Element, / Alles Wissens Anfang und End. / 
Halte nichts vom Unsichtbaren, / Halt’ mich allein am Offenbaren, / Was ich kann riechen, schmecken 
und fühlen, / Mit allen Sinnen drinnen wühlen. […] Drum ist eine Religion die rechte, / Müßt sie im 
Stein und Moosgeflechte, / In Blumen, Metallen und allen Dingen / So zu Luft und Licht sich dringen, 
/ In allen Höhen und Tiefen / Sich offenbaren in Hieroglyphen. –  […] Glaub’, die Welt ist von jeher 
gewesen, Wird auch nimmer in sich verwesen.” In: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Epikureisches 
Glaubensbekenntnis Heinz Widerporstens. In: Schelling (1973: 207–210).
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a virágok, kövek, fémek, fény és levegő által a természet hieroglifáin keresz-
tül közvetített vallást hajlandó elfogadni. Természetvallását Darwin fejlődés- 
elmélete sem tudta meghaladni. A fajok eredetének célja Adam Sedgwick, 
a Cambridge-i Egyetem geológia professzora szerint nem más, mint függet-
leníteni az embereket a Teremtőtől. Állítását A fajok eredete megjelenésének 
századik évfordulója alkalmából tartott konferencián Julian Huxley is megerő-
sítette, hangsúlyozva, Darwin valódi vívmánya, hogy az értelmes eszmecsere 
köréből eltávolította Istennek mint az élő szervezet Teremtőjének fogalmát.60 
Az élet eredetét tanulmányozva több nagytekintélyű tudós – többek között 
a Nobel-díjas Harold Clayton Urey és a Harvard Egyetem ateista professzora, 
George Wald – megállapították, hogy a spontán keletkezés nem bizonyított, 
az élet eredete túl összetett ahhoz, hogy evolúció útján bárhol létrejöhessen.61  
Harold Clayton Urey állítása szerint „[m]indnyájan hitelvként fogadjuk el, 
hogy az élet az élettelen anyagból fejlődött ki bolygónkon”.62 George Wald pe-
dig még radikálisabb megállapítást tesz: „Amikor a földi élet eredetéről van 
szó, csak két lehetőség van: teremtés vagy spontán keletkezés. Nincs harma-
dik út. A spontán keletkezést 100 évvel ezelőtt megcáfolták, így csak egy kö-
vetkeztetésünk lehet, méghozzá a természetfölötti teremtés. Ezt nem tudjuk 
elfogadni filozófiai alapon, ezért inkább a lehetetlenben hiszünk, vagyis hogy 
az élet spontán módon, véletlenszerűen keletkezett.”63 Tényszerű alapok híján 
az említett szaktekintélyek az evolúcióelméletet hitrendszerként kezelik, te-
hát nem tudományként, hanem vallásként. Az idézett tudósok gondolatai és 
kritikája ráirányítja azonban az olvasó figyelmét egy fontos tényre, melyet az 
evolúcióelmélettel kapcsolatban érdemes szem előtt tartani. A fajok egymásból 
való kialakulásának elméletét minden kétséget kizáró módon a mai napig nem 
sikerült igazolni. Bár az elmélet radikálisan befolyásolta az emberek világ-
nézetét és gondolkodásmódját, a fejlődéselmélet elfogadása ugyanolyan hitet 
és vallást feltételez, mint a mindenható, teremtő Isten személyébe vetett hit. 
A Biblia állítása az élővilág és az ember teremtésével kapcsolatban azonban 
sokkal logikusabb, mint annak a feltételezése, hogy a matematikai pontosság-

60 Blanchard (2008: 35).
61 Uo.
62 „Mindnyájan, akik tanulmányozzuk az élet eredetét, azt találjuk, hogy minél mélyebben látunk 
bele, annál inkább úgy érezzük, túl összetett ahhoz, hogy evolúció útján bárhol létrejöhessen. Mind-
nyájan hitelvként fogadjuk el, hogy az élet az élettelen anyagból fejlődött ki bolygónkon.” In: Christian 
Science Monitor, 1962. január 4., idézi: Blanchard (2008: 35).
63 When it comes to the origin of life on this earth, there are only two possibilities: creation or 
spontaneous generation (evolution). There is no third way. Spontaneous generation was disproved 100 
years ago, but that leads us only to one other conclusion: that of supernatural creation. We cannot 
accept that on philosophical grounds (personal reasons); therefore, we choose to believe the impossible: 
that life arose spontaneously by chance.” In: S. M. Huse: The Collapse of Evolution, Michigan, 1997, 9., 
Idézi: Blanchard (2008: 35).
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gal kiszámított csillagrendszer működése, az emberi emésztő- és idegrendszer, 
a tenger mélyén élő különleges lények pusztán egy véletlen folyamat és mutá-
ciók sorozatának eredményei. A fizikai és matematikai törvények működése a 
háttérben egy intelligens törvényalkotó létét feltételezi. A szellem és értelem 
filozófusok által kutatott kapcsolatát pedig Jób könyve is megerősíti: „A szel-
lem az az emberben és a Mindenható lehelete, ami értelmet ad neki.”64
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