
I. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYEIBŐL

BENE SÁNDORNÉ

A Budapesti Egyetemi Könyvtár vetustissima - gyűjteménye -
a feldolgozó munka tükrében

A Budapesti Egyetemi Könyvtár, az ELTE központi könyvtára több száz
éves múltjának köszönhetően sajátos szerepet tölt be a nagykönyvtárak között:
gyakorlati és muzeális feladatai majdnem egyenértékűek, egymással szoros
összefüggésben alakultak ki, pontosabban: az utóbbi az előbbiből nőtt ki,
évszázadok elteltével.

A könyvtár már kezdettől fogva, 156l-re tehető létrejötte óta gyakorlati
feladatokat látott el: mindig az oktatás szolgálatában állt. Legrégibb korszakában, a 
nagyszombati egyetem alapítása előtti időkben a középszintű képzést szolgálta a 
nagyszombati, znióváraljai és vágsellyei kollégiumok könyvtáraként, majd az
egyetem alapításának évétől, 1635-től kezdve mind a mai napig az egyetemi
oktatáshoz kapcsolódott tevékenysége. Manapság egyaránt tekinthető
közkönyvtárnak, tudományos szakkönyvtárnak (a középkori történelem, a filozófia,
pszichológia és teológia vonatkozásában), valamint muzeális könyvtárnak, nemcsak
különgyűjteményei, de a magyar történelemmel, kultúrtörténettel szoros
összefüggésben kialakult teljes régi (17-18. századi) állománya révén is.

Könyvtárunk - egyéb különgyűjteményei mellett — az ország egyik
legjelentősebb antikva-gyűjteményével rendelkezik. Legrégibb kiadású, 15-16.
századi könyvei kezdetben természetesen nem képeztek különgyűjteményeket, ezek
kialakítására csak több száz évvel később, a múlt század utolsó negyedében került
sor, pontosan 1876-tól kezdődően, a régi anyag teljes rekatalogizálása kapcsán,
mikorra már a könyvtár régen volt hétköznapjai történelemmé váltak, e régi
időkben tankönyvként használt könyvanyaga pedig muzeális értékké. Először az
ősnyomtatványtárat hozták létre, 1881-ben, majd az RMK-gyűjteményt. A 16.
századi külföldi kiadású könyveket, az un. antikvákat (vagy a könyvtár saját
terminológiája szerint: vetustissimákat) csak az 1950-es években választották külön,
illetve akkor még csak a század első felének kiadványait, az 1501-1550 között
megjelent könyveket. A 16. század második felében, az 1551-1600 között kiadott
könyvek kiválogatása csak nemrég, 2001-ben történt meg, a 17. századi könyvanyag
kiemelése és különgyűjteménnyé alakítása, pedig most van folyamatban, 2002
áprilisától kezdődően.*

* 2003 szeptemberében ez a munka befejeződött.
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Az Egyetemi Könyvtárban egészen a legutóbbi évtized kezdetéig nemcsak
együtt raktározták a régi anyag jelentős részét a modem anyaggal, de ennek
természetes következményeként - eltérően más nagy könyvtárak gyakorlatától -
együtt is dolgozták fel, egységes címleírási szabályok alapján. Az 1960-as években
Domanovszky Ákosnak, a könyvtár feldolgozó osztálya akkori vezetőjének
angolszász mintát követő igényes, modem címleírási szabályzata alapján ismét
megkezdték a teljes régi könyvanyag rekatalogizálását, ez a munka azonbafi az
1980-as években megfelelő létszámú munkaerő híján elakadt. A régi és az újabb
könyvek feldolgozása csak 1990-től vált külön, azt követőn, hogy a könyvtár áttért
a számítógépes katalogizálásra, egyelőre csak a modem anyagra vonatkozóan. A 
régi könyvek számítógépes regisztrálását a könyvtár ezideig még nem tudta
megoldani, több okból. Ezek közül elsősorban a kapacitás-hiányt kell említenünk.
1990-1997 között még csak egy munkatárs dolgozott ebben a munkakörben, 1998-
tól 2000 márciusáig három, jelenleg kettő. A másik ok szakmai jellegű: még mindig
nincs általánosan elfogadott, érvényes nemzetközi szabvány a régi könyvek gépi
katalogizálásáról.

Könyvtárunkban mégis ekkor indult meg újra, kb. egy évtizedes pangás
után a régi könyvek rendszeres, szakszerű feldolgozása. Ez a munka 1990
novemberétől kezdve mostanáig két vonalon futott: egyrészt folytatta a 
Domanovszky-féle címleírási és katalógus-szerkesztési elvek alapján létrehozott
hagyományos nagy katalógus építését a csak bibliográfiai adatokat regisztráló
katalogizálással, másrészt az OSzK szakmai felügyelete alatt, pontosabban Borsa
Gedeon személyes irányításával bekapcsolódott az országos un. "antikva-

program"-ba, amelynek feladata az ország valamennyi könyvtárában fellelhető

teljes 16. századi könyvanyag bibliográfiai feltárása volt, egyszerűsített címleírási

szabályok alapján, kiegészítve részletes példány-leírásokkal, végső célja pedig egy

központi országos antikva-katalógus kiépítése. Ez a program időközben megszűnt,

főleg az ország anyagi helyzete miatt, de a munka tovább folytatódott, egyelőre

hagyományos eszközökkel, mind a mai napig, a könyvtár vezetősége pozitív

döntésének és Borsa Gedeon áldozatkész szakma-szeretetének köszönhetően, aki

továbbra is vállalta e munka szakmai irányítását. A könyvtárunkban 2001 januárja

óta folyó állomány-revízió átmenetileg ugyan megakasztotta a rendszeres antikva-

feldolgozást, de az 2001 szeptemberétől tovább folytatódott, sőt új feladattal

bővült: a Régi Nyomtatványok Osztálya (RNYO) már 2000 márciusában különvált

a Kézirat- és Ritkaságtártól, Farkas Gábor vezetésével, aki a régi könyvek

számítógépes feldolgozásának előkészítését kapta feladatul. E munka, amelynek

távlati célja teljes antikva-állományunk adatainak Internetre vitele, 2002

februárjában elkezdődött.

A Régi Nyomtatványok Osztályának munkatársai a könyvtár Informatikai

Osztályának segítségével kísédetképpen számítógépre vittek kb. 40 tételt. Ennek

során világossá vált, hogy e faladat megvalósításához elengedhetetlen a már említett

problémák megoldása. A kapacitáshiány orvoslása — létszámbővítés, ennek

következményeképpen új computerek biztosítása - anyagi kérdés, könyvtárunk

állami támogatásától függ, amelynek elnyerésére, illetve növelésére vezetőségünk
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minden lehetséges eszközt igénybe vesz.
A szakmai előfeltétel megteremtése, azaz a számítógépes antikva-

feldolgozás szabályainak a kidolgozása pedig országos, sót nemzetközi feladat,
amelybe a Széchényi Könyvtár vezetésével a mi könyvtárunk is szívesen
bekapcsolódna.
Hogy érthetőbbé váljon e nem egészen tőlünk függő feltételek megvalósításának a 
fontossága, amelyek lehetővé tennék antikva-anyagunknak értékéhez méltó
feltárását, röviden ismertetném ezt az anyagot, felhívnám a figyelmet néhány
jellegzetességére, érdekességeire, amelyek megvilágíthatják magyar, sőt egyetemes
kultúrtörténeti jelentőségét is.

Az Egyetemi Könyvtár kb. nyolcezer* kötetnyi antikva-állománya eredetét
vizsgálva szembetűnő viszonylag egységes provenienciája: egyrészt a nagyszombati-
turóci-vágsellyei törzsanyag 16. századi részéből, másrészt a szerzetesrendek 1773.
évi feloszlatásakor létrejött un. abolíciós anyagból, ezenkívül az OSzK átengedett
példányaiból, végül a vásárlás útján beszerzett könyvekből alakult ki.
Művelődéstörténeti jelentősége, muzeális értéke felbecsülhetetlen: törzsanyaga a 
Jezsuita Rend irányítása alatt álló 16/17. századi magyarországi közép- és felsőfokú
képzés történetével szoros összefüggésben jött létre, a könyvtár későbbi
szerzeményezése is mindig az egyetemi oktatás igényeit szolgálta. Ugyanez a 
helyzet az abolíciós anyag jelentős részével is, a tanító rendek, főleg a többi jezsuita
kollégium könyveivel. Ezt elsősorban tematikai megoszlásuk tükrözi, így ennek
elemzése értékes adatokkal szolgál a magyar művelődéstörténet, ezen belül
leginkább a pedagógia- és oktatástörténet kutatói számára.

I. Első helyen állnak természetesen a vallási, hittudományi kiadványok: a 
latin nyelvű Biblia (Vulgata) számos kommentált kiadása (pl. a többkötetes, fólió-
nagyságú baseli és lyoni kiadások), az önálló Biblia-kommentárok (pl. az
egyházatyák kommentárjain kívül Alonso Tostado sorozata), az egyházatyák és
tudós középkori teológusok: Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Aranyszájú
Szent János, Szent Ambrus, Albertus Magnus, Petrus Lombardus, Bernardinus de
Bustis, Guillermus Parisiensis, stb. Szentírás-kommentárjai, teológiai művei,
prédikáció-gyűjteményei, a szentek legendái (pl. Jacobus de Voragine Legenda
aurea с gyűjteményének több kiadása), a szertartáskönyvek: breviáriumok,
misekönyvek (pl. a passaui, esztergomi, stb. misekönyvek) és antifonálek, a 
szerzetes-rendek szabályzatai, az ún. "Statuta" (pl. a Kartauzi Rend többkötetes

szabályzata: Vet. 10/1, a Premontreiek szabályzata: Vet. 05/36, stb.),

rendtörténetek (pl. Manuel da Costa jezsuita rendtörténete, a több szerző írásait

tartalmazó hat kötetes Doctrinae Jesuitarum praecipua capita, stb.), egyházi

zsinatok aktái /pl. az olmützi: Vet. 09/24, baseli: Vet. 15/64, niceai: Vet.72/1, stb.

zsinatoké/, egyháztörténeti művek (pl. Adamus Bremensis: História ecclesiastica,

Vet. 95/2).

* Az újonnan elkészült gépi leltárkönyv adatai szerint kb. 9500
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Gazdag gyűjteménye van a könyvtárnak a reformáció-ellenreformáció
irodalmából is: az Ágostai Hitvallás latin és német nyelvű kiadásaiból, Luther,
Melanchthon, Bugenhagen, Jakob Andreáé, Calvin, Johannes Eck, stb. műveiből.
Különösen gazdag a lutheri reformációval kapcsolatos anyag.
Néhány héber és arab tárgyú vallási kiadvány is van antikva-anyagunkban, pl. a 
Haggada (Vet. 12/66), valamint a Koran (Vet. 43/la,b) latin fordításai.

II. Szép számmal találhatók könyvtárunk 16. századi kiadványai között
klasszikus görög-latin auktorok igényes, gazdagon kommentált kiadásai, főleg
filozófiai, retorikai, történetírói műveké (Aristoteles, Cicero, Hérodotos, Caesar,
Livius, Sallustius, Tacitus), az epikus költők (Homéros, Vergilius), drámaírók
(Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Terentius,) és prózaírók (Plinius,
Apuleius, stb.) művei, kisebb számban a lírikusoké (leginkább Horatiusé és
Ovidiusé).

III . A latin nyelven író humanista szerzők szépirodalmi, stilisztikai,
grammatikai, filozófiai és történettudományi munkái is nagy számban, több
kiadásban találhatók antikva-anyagunkban, Erasmus, Ulrich von Hütten, Baptista
Mantuanus, Laurentius Válla, Aldus Manutius, Marsiglio Ficino, Antonio
Mancinelli, Jodocus Badius, stb. műveinek számos kiadása.

IV. A 16. századi jogtudományi kiadványokból is bőséges kollekciója
van könyvtárunknak: a polgári és az egyházi jogszabály-gyűjtemények egyaránt
megtalálhatók benne, több kiadásban, bőséges kommentárokkal, részletező
indexekkel, mind a teljes gyűjtemények, mind a részkiadások, ezenkívül önálló jogi
kommentárok, jogtudományi művek is (pl. Portius Azo, Gratianus, stb.).
Figyelemre méltó a 16. századi tudományos kiadványok mai igények szerint is
használható gazdag index-rendszere.

V. A természettudományos kiadványok viszonylag nagy száma a világi
művelődés fokozatos előretörését tükrözi. Ez utóbbiak közt túlsúlyban vannak a 
geográfiai, matematikai, asztronómiai, asztrológiai művek, Claudios Ptolemaios,
Albubather, Alfraganus, Mela Pomponius, Johannes de Sacrobosco, Johannes
Regiomontanus, Georg Purbach, Johannes Stöffler, Joachim Camerarius, Henricus
Glareanus, stb. munkái.

VI. Nem hiányoznak régi anyagunkból az alkalmazott tudományokkal
foglalkozó művek sem. Leginkább orvostudományi, gyógyszerészeti kiadványaink
vannak ebből a tárgykörből, pl. Johannes Mesue, Odo Magdunensis, Cristóval
Acosta, Guido de Cauliaco, stb. művei.

Antikva-állományunk számos darabja nem tudományos vagy esztétikai
szempontból érdekes számunkra, hanem tartalmának korabeli aktualitása miatt.
Leginkább nagymennyiségű aprónyomtatvány-anyagunkban találhatók ilyen jellegű
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kiadványok. Főleg a későbbi beszerzések számos politikai röpirattal, reformációs-
ellenreformációs vitairattal, törökellenes propaganda-anyaggal és egyéb, korabeli
eseményekre reflektáló, újsághíreket is tartalmazó, de szabályos periodikáknak nem
tekinthető (bár gyakran Neue Zeitung címet viselő) aprónyomtatvánnyal
gazdagították antikva-állományunkat. A politikai röplapirodalomban legnagyobb
számmal a török elleni küzdelemre felhívó kiadványok szerepelnek, pl. Johannes
Cuspinianus (Vet. 26/38), Veit Traut (Vet. 43/23), Georg Agricola (Vet. 38/78),
Tranquillus Andronicus (Vet. 41/79), Bessarion cardinalis (Vet. 43/73), stb.
röpiratai. Ezek tartalmi szempontból az un. turcikák csoportjába tartoznak, a 
törökökről szóló monografikus leírások és a Korán-kiadások mellett. Sok közöttük
a magyar vonatkozású anyag - szomorú történelmünknek köszönhetően.
A híreket közlő aprónyomtatványok közül némelyik tartalmi szempontból
kuriózumnak tekinthető, ilyen pl. Amerigo Vespucci Mundus novus с négy leveles
úti beszámolója (Vet. 04/12), vagy a tiszaeszlári per 16. századi előképének
tekinthető bazini vérvádról tudósító röpirat: Ain erschrockenlich Geschieht und
Mordt (Vet. 29/76).

A propagandisztikus, politikai jellegű, hitvitázó és hírközlő apró-
nyomtatványok mellett sok kis példányszámban kiadott személyes vonatkozású
alkalmi kiadvány-is van antikváink között, főleg a 16. század utolsó harmadából:
gyászbeszédek, esküvői gratuláló vers-gyűjtemények (nuptiáliák), leginkább
promóciós eseményekkel kapcsolatos egyetemi, akadémiai kiadványok (értesítés
vitaülésekről, a doktori vita-tézisek csatolásával), amelyek tudományos vagy
esztétikai szempontból nem tűnnek jelentékenynek, nagyrészt ma már ismeretien
személyekre vonatkoznak, mégis sokat árulnak el a korabeli társadalmi szokásokról,
viszonyulásokról, az akkori tudományos élet gyakorlatáról, ezenkívül néha
ismertebb nevek is előfordulnak bennük, ezért ezeknek a regisztrálását sem szabad
elhanyagolnunk. Az ilyen jellegű kiadványok teljes összegyűjtése és feltárása
gyakorlatilag minden bibliográfiai vállalkozás számára lehetetlen, nagy
mennyiségük, viszonylag kis példányszámuk és látszólagos jelentéktelenségük miatt.
A mi állományunkban is sok olyan német nyelvterületen megjelent alkalmi
kiadvány van, amely a 16. századi német bibliográfiában, a VD/ 16-ban nem
szerepel, ily módon ezek feltárásával hozzájárulhatunk e bibliográfia hiányainak
pótlásához. Ugyanígy az RMK III. pótlásainak is forrása ez az anyag, mivel
ezekben az akadémiai kiadványokban több külföldön tanuló neves vagy kevésbé
neves magyarországi diák alkalmi versei szerepelnek, ilyenek, pl. az RMK III. 145b
és az RMK III. 177c jelzetű, Pribicer Jakab, illetve Berger Illés (Elias Berger) egy-
egy rövid versét tartalmazó kiadványaink, amelyek leírását eddig még az RMK III.
pótkötetei sem.közölték.

Tartalmi szempontból értékes vagy érdekes antikváink mellett vannak
bibliofil értékeik miatt is figyelemre méltó 16. századi kiadványaink, pl Sebastian
Brant Dürer-metszetekkel illusztrált Navis stultifera с műve (Vet. 06/42), egy
1520-as velencei Livius-kiadás, amely Giovanni Andrea Vavassore /Zoan Andrea/
metszeteit tartalmazza (Vet. 20/41a, b), a több neves művész metszeteivel díszített,
I. Miksa császárt dicsőítő Theuerdandk с kiadvány (Vet. 17/28), és számos egyéb,
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főleg velencei kiadású mű.
Antikva-állományunk értéke azonban nemcsak tartalmi vonatkozásaiban és

könyvészeti, bibliofil jellegzetességeiben rejlik. A példányok jellemzőinek: a régi
kézírásos bejegyzéseknek (possessor-bejegyzéseknek, margináliáknak, hosszabb
kézírásos toldalékoknak), valamint az egykorú díszes kötéseknek tanulmányozása is
gazdag, eddig még csak igen szerény mértékben kiaknázott területet jelent a 
tudományos kutatás számára.

A possessor-bejegyzések közül első helyen a nagyszombati, turóci és
vágsellyei kollégiumok birtoklására vonatkozókat kell megemlítenünk, ugyanis ezek
összegyűjtése (a fennmaradt kézírásos katalógus segítségével) lehetővé tette -
legalábbis részben - könyvtárunk ősállományának rekonstruálását, az un.
antikvissima-gyűjtemény létrehozását, bár ennek 15. századi darabjai az
ősnyomtatványtárban vannak elhelyezve, a 16. századiak pedig részben a 
vetustissima-raktárban, részben az RMK-gyűjteményben. (Ezzel a témával Farkas
Gábor kollégánk foglalkozik behatóan. Ld. Farkas Gábor Farkas: Magyarországi
jezsuita könyvtárak 1711-ig. 2. Nagyszombat 1632-1690. Szeged, 1997.)
Hasonlóképpen lehetséges lenne a soproni, máriavölgyi, lepoglavai és a többi
szerzetesrend könyvtáraiból származó könyvanyagunk ma is meglévő darabjainak
regisztrálása a könyvekben található bejegyzések és az aboliciós listák segítségével.

2000 tavaszán a pozsonyi Szlovák Nemzeti Könyvtár két munkatársa
hónapokig könyvtárunkban dolgozott azzal a megbízással, hogy a volt Pozsonyi
Jezsuita Kollégium könyvtárának a Mossóczi-Kecskés-hagyatékból származó
darabjairól lelőhely-jegyzéket állítsanak össze, illetve a bethlenfalvi Thurzó György
nádor bejegyzéseit tartalmazó könyvek felkutatása volt. Ezekhez a feladatokhoz
könyvtárunk munkatársainak további együttműködését kérték. Possessor-
bejegyzéseink kigyűjtése, rendszerezése több hasonló feladat megoldását
segíthetné. Ehhez első lépésként már készítettünk egy hozzávetőleges possessor-
indexet az eddig feldolgozott anyag alapján, bár ez még nem került számítógépre.

^8У"е8У kötet provenienciájának nyomonkövetése, possessor-

bejegyzéseinek, margináliáinak és hosszabb kéziratos toldalékainak elemzése

kapcsán maga a történelem elevenedik meg előttünk, sok esetben a hétköznapi kis

emberek történelme. Pl. egy 1504-es velencei Vergilius-kiadás (Vet. 04/20)

possessor-bejegyzései szerint így követhető nyomon a könyv sorsa: eredetileg

Georgius Soos de Sowar, azaz sóvári Soós György vásárolta Lengyel-országban,

majd egy későbbi, áthúzás miatt olvashatatlan nevű possessor megszerezte

("nactus") - netán elemelte? - Sóvár várának (Sáros m.) 1528-as ostroma idején.

Történelmi adatok szerint ugyanis Sóvárt 1525-ben elfoglalták az eperjesi polgárok

a Soós családtól, de 1528-ban Zápolya hívei kiűzték őket onnan, visszaadva az

eredeti birtokosnak. Időrendben a következő bejegyzés már Kecskés János

nagylelkű adományáról szól, aki 1639-ben a Pozsonyi Jezsuita Kollégiumnak

ajándékozta többek között ezt a könyvet is. Az nem derül ki a bejegyzésekből,

hogy a közben eltelt több mint száz év alatt mi történt a könyvvel, hogyan került

Kecskés János tulajdonába.
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Megmosolyogtatók azok a bejegyzések, amelyek az esetleges könyvtolvajt
gyehennával, akasztófával vagy egyéb büntetésekkel fenyegetik. (Pl. Vet. 05/33:
Juvenalis, Vet. 05/35: Bemardinus de Bustis.) Néhány szerencsés esetben a 
margináliák kapcsolhatók valamelyik possessornévhez, pl. a Bonaventura: Super
libros Sententiarum с kiadványban (Vet. 10/5) a tulajdonos, Ambrosius de Salcher
de Sopronio bejegyzéseiből kiderül, hogy tankönyvként használta e kiadványt, ezért
glosszázta elejétől végéig sűrű kommentárokkal.

Possessor-bejegyzéseinkben azonban több ismert, a történetírás által
jegyzett név is előfordul. Pl. az abolíció alkalmával a Pozsonyi Jezsuita
Kollégiumból hozzánk került számos könyv közül jó néhány a már említett
Mossóczi Zakariás nyitrai püspök és rokona, Kecskés János bejegyzését őrzi. E 
bejegyzésekből kiderül, hogy Mossóczi könyvtára Kecskés Jánosra maradt, aki azt a 
Pozsonyi Jezsuita Kollégiumnak ajándékozta. Némelyik Mossóczi-bejegyzés a 
flamand származású, Magyarországon élő ismert humanistát, Nicasius EUebodíust
is említi, mint tulajdonost, akinek Mossóczi ajándékozta a könyvet. (Pajkossy
Györgyné Ellebodius és baráti körének könyvei az Egyetemi Könyvtárban с cikke
(MKSzle 90. évf. 1983/3. sz. pp. 225-242.) szerint e könyvek Ellebodius halála
után visszakerültek Mossóczi könyvtárába./ Vannak közöttük a görög-latin
klasszikus művek mellett természettudományos kiadványok is, kiemelendő közülük
Copernicus De revolutionibus orbium coelestium с művének 1543. évi nürnbergi
editio princeps-e. (Ezt Pajkossyné nem említi.)

Mindezek az adatok, valamint más humanista olvasókörök könyveiben
előforduló bejegyzések azt bizonyítják, hogy Magyarországon már a 16. században
is volt olvasási kultúra , sőt bizonyos elit értelmiségi-arisztokrata körökben az
olvasás szervezett, program-szerű tevékenység volt, és ezek néha figyelemmel 
kísérték a legmodernebb tudományos eredményeket is. Néhány ilyen olvasókörre
utaló bejegyzés az eddig feldolgozott anyagból: "Hieronymi Salii et amicorum"
(Vet. 06/22), Matthias Zthanko et amicorum (Vet.21/20), Martini Sarossii et
amicorum (Vet. 11//55 IL), Andreáé Waswarii et amicorum (Vet.52/5).

Néhány nevesebb possessor még: Clemens Flavius de Lehota, esztergomi
kanonok, aki Ritoókné Szalay Ágnes Bakócz Tamás breviáriumának kéziratos
versei c. cikke (ITK 79.évf. 1975. p.543.) szerint Bakócz Tamás környezetében is
megfordult, Magnus Hundt, a lipcsei gymnasium magistere (Vet. 08/34), Jan
Dantyszek lengyel humanista (Vet. 37/41c = Ant.Tym. 1632/70: Alfraganus:
Rudimenta astronomica), Háporthoni Forró Pál (az előbb említett könyv
következő tulajdonosa) - két utóbbi possessorral kapcsolatban Id. Farkas Gábor
Farkas- Egy lengyel humanista könyve с cikkét (MKSzle 1994/4. sz.), Nádasdy
Ferenc gróf - több olyan könyvben is olvashatjuk bejegyzését, amely később a 
lorettoi szervita kolostor tulajdonába került (pl. Vet. 88/2). De sorolhatnánk vég
nélkül a 'neveket, hivatkozhatnánk érdekesnél érdekesebb adatokat tartalmazó
bejegyzésekre, már az eddig feldolgozott anyag alapján is. Ezeknek további
feltárása, összesítése, elemzése a könyvtári feldolgozó munka és a tudományos
kutatás jövőbeli feladatai közé tartozik.
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A szövegközi margináliák, interlineáris bejegyzések, valamint az
előzékeken található rövidebb jegyzetek is sok érdekes probléma tanulmányozását
teszik lehetővé. Különösen értékesek a mű tartalmához fűződő reflektív
bejegyzések, amelyek a korabeli gondolkodás és vitastílus érdekes dokumentumai.
PL A Vet. 12/26b jelzetű Jacobus de Voragine с mű margináliái elárulják, hogy
szerzőjük szkeptikus a legendák tartalmával kapcsolatban. "Hiszem nagy hazugság
ez", "Szép txéfabeszéd" - ilyen jellegű megjegyzéseket fűz hozzájuk. Ehhez a 
típushoz sorolhatók a hitvitázó jellegű marginálíák is. PL a Concordantiae maiores
Bibliáé с kiadvány (Vet. 06/28) végén Lutherra utaló, szintén magyar nyelvű bíráló
megjegyzést olvashatunk, a kor szellemének megfelelően kissé vaskos stílusban
fogalmazva. A magyar nyelvű bejegyzések egyébként nem egy esetben
nyelvemléknek tekinthetők, régi nyelvünk idiomatikus fordulatait őrzik. PL "Tud
hozzá, mint bagoly az Ave Máriához" (Szent Ambrus: Opera omnia, Vet. 06/5
IIL.b), vagy: "A fiveket Isten meg nem áldotta, Az éjben az ember az maga képét
nem lattya" - ez egy Jacobus de Voragine-kiadás (Vet. 12/26a) végén olvasható,
néhány gazdasági jellegű feljegyzés után, amelyekből az derül ki, hogy nem volt
valami jó termés abban az évben. A történelmi eseményekre célzó bejegyzések is
különös figyelmet érdemelnek, pl. a Vet. 10/18-as jelzetű Pomponius Laetus-kiadás
margináliái között található egy datált (1620-as) bejegyzés, amely Bethlen Gábor
fejedelmet bírálja. Ez a korabeli politikai vélemények egyikének megnyilvánulása.

Az előzékeken, vagy a könyv végébe kötött leveleken található hosszabb
jegyzetek, feljegyzések vagy összefüggő kéziratok szintén érdekes kutatási
objektumok lehetnek. Ezek sokszor a mű tartalmához kapcsolódnak, lazán, vagy
szorosabban. Néha csak témájuk rokon vele, ilyenek pl.: Clemens Flavius
(possessor) Viri venerabiles, sacerdotes Dei kezdetű írása a Vet. 02/8b jelzetű
Petrus Lombardus-példányunk előzékein, amelyet feltehetően a De dignitate
sacerdotum c , Szent Ágostonnak tulajdonított mű valamelyik kiadásából másolt ki.
(Ld. Szalayné Ritoók Ágnes fentebb idézett cikkét); a Bernardinus de Bustis
Rosarium-ához (Vet. 08/12b) kötött 39 levélnyi kézirat, amely Pál-levelekhez írt
Chrysostomus-kommentárokat idéz, vagy a csillagászat tanulmányozására buzdító
kéziratos diák-versek Alfraganus Rudimenta с művében (Vet. 37/41a), stb.
Vannak azonban a mű tartalmával szervesen összefüggő, azt kiegészítő kézírásos
toldalékok is, pl. Odo Magdunensis Herbarum vires с. művében (Vet. s.a./l) egy 3 
levélnyi kézirat: Index Herbarum, a műben szereplő növénynevekről. Az ilyen
kéziratos tartalmi kiegészítések különösen gyakoriak az egyházi
szertatás könyvekben, pl. a Missale Strigoniense 151 l-es velencei kiadásában (RMK
III. 60.a), a Breviárium Pataviense egyik kiadásában (Vet.03/31), stb.

A mű tartalmától teljesen független kézírásos toldalékok sem ritkák 16.
századi könyveinkben, amelyeket írójuk valószínűleg csak papír szűkében jegyzett 
éppen a könyvbe. Leggyakoribbak a tulajdonos háztartásával, házi gazdaságával,
családi életével kapcsolatos adatok feljegyzése, pl. a Vet.06/4(= Sermones Parati),
07/34(=Missale Pataviense), 09/31(=Jacobus de Voragine), stb. kiadványokban
találhatunk ilyeneket. Ezek különösen érdekesek lehetnek egy-egy ismert nevű
tulajdonos esetében, pl. egy kéttagú kolligátum-kötetben, amely Guillermus
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Parisiensis Postilla, valamint Jacobus de Voragine Legenda aurea с. művét
tartalmazza (Vet. 07/48, 09/31), Wárday Tamás királyi személynök családjának
eseményeiről, gyermekei születéséről szóló feljegyzéseket olvashatunk, amelyeket
Nagy Iván is idéz (12. köt. p.56.).

A kéziratos toldalékok e csoportjában levélszövegek is találhatók,
többnyire hivatalos jellegűek, pl. a Padovában tanuló magyar diákok latin nyelvű
kérelme egy meg nem nevezett patrónushoz, anyagi támogatásért (Vet. 02/12:
Nicolaus Perottus: Comucopiae), vagy az Ágoston-rend magyar
tartományfőnökének, fráter Blasius de Quinque-Ecclesiis-nek válasza a világi
rendbe belépni szándékozók petíciójára (Vet. 08/34: Szent Ágoston), stb.

A könyv tartalmához nem kapcsolódó hosszabb kézírásos toldalékok sok
esetben a könyvtől függetlenül, kéziratként is értéket jelentenek, olyannyira, hogy
néhány üyen kiadvány a kézirattárba került elhelyezésre, kézirat-jelzettel. Pl. Szent
Ágoston Contra Pelagianos с művéhez (Vet. 29/77) van kötve több rövid
kézirattal együtt egy szerzőt és címet feltűntető 3 levélnyi önálló traktátus: Az
mirigh halairól való rövid kerestieni értelem, melliet irt Banfi Huniadi Benedek.
Ugyanebben a kötetben, amely egyébként 7 tagú kolligátum-kötet, több kézirat is
található: a coliig. 7.-hez, Petrus Illicinus Praefatio...in laudem Regni Poloniae с
művéhez (Vet. 49/118c) egy hosszabb 17. századi (?) kézirat van kötve, amely
abban a korban feltehetően ismert vándor-énekek szövegét tartalmazza. (Ezek már
valószínűleg megtalálhatóak valamilyen gyűjteményes kiadásban is, hiszen az 1980-
as évek elején a Dinnyés-Kátay-féle együttes gyakran énekelte e dalokat gitár-
kísérettel, nyilván az eredeti lant-kíséret helyett, pl. az "Állapotomat jelentem"
kezdetűt.)

Még egy érdekes kézirat van a kötetben, a collig.5. (Petrus Illicinus:
Praefatio de homine et disciplinis, Vet. 49/1 lld) címlevelének verzóján: egy
kétnyelvű (latin-magyar) meghívó Patócsi Miklós leányának, Patócsi Margitnak
Tomori Egyeddel tartandó lakodalmára.
Ez a több kéziratot tartalmazó 7-es kolligátum Ms D 90 jelzettel a kézirat-raktárban
van elhelyezve.

Remélhetőleg e néhány példa elegendő annak megvilágítására, hogy a 
kézírásos többletek valamennyi fajtájának (possessor-bejegyzéseknek,
margináliáknak, hosszabb kéziratoknak) tanulmányozása emberi közelségbe hozza
a régi könyvek régen élt olvasóit, olvasásuk, megfejtésük esetén úgy érezzük,
mintha személyesen is közünk lenne e régi emberekhez.

Antikva-példányaink muzeális értékét az érdekes kéziratos többletek
mellett nagymértékben emelheti az is, ha egykorú, vagy legalábbis 16. századi díszes
bőrkötésük van, különösen akkor, ha ezek viszonylag épen megmaradtak. E 
példányok a korabeli gótikus és reneszánsz stílusú könyvkötészet illusztris darabjai,
némelyik "bizonyíthatóan valamelyik neves mester műhelyéből került ki. Ez
kideríthető a díszítésükhöz használt bélyegzőkön, görgetókön, lemezeken gyakran
megtalálható monogramok, évszámok értelmezése révén. Ilyenek, pl. a Koberger-
kötések. Nagy segítségünkre vannak ezek meghatározásában Rozsondai Marienne
tanulmányai: A könyvkötés művészete, Bp. 1983., Anton Koberger működése, Bp.
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1978., valamint Konrad Haebler: Rollen-und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts
(Leipzig, 1928-1929.) с. kétkötetes kézikönyve.

Külön figyelmet érdemelnek a Magyarországon készült díszes kötések,
ezek között is kiemelten a budai reneszánsz kötések, amelyekkel Sz. Koroknay Éva
foglalkozott, és ezzel kapcsolatban az Egyetemi Könyvtár állományát is vizsgálta.
(Ld. Sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések. Bp., 1973.) Úgy
gondolom, erről a témáról Boross Klára kolléganőnk lenne illetékes részletesebben
írni, mivel ő huzamosabb ideig szoros munkatársi kapcsolatban dolgozott
Koroknay Évával.

Beszélhetnénk még egyéb példány-jellemzőkről is, pld a kiadványok kézi
illusztrálásáról, amelyre szintén találunk példát antikva-anyagunkban, vagy a 
kötéstáblákban és könyvgerincek alatt rejlő kódex-töredékekről, amelyek egy részét
Mezey László és munkatársai már feldolgozták (ld. Fragmenta Latina codicum in
Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, Bp. 1983.), de azt hiszem, az eddig
elmondottak is elég meggyőzően bizonyítják, hogy könyvtárunk páratlanul értékes
antikva-gyűjteményt őriz, mind tartalmi, mind formai vonatkozásban. Ennek
részletező, a példány- jellegzetességekre is kiterjedő feltárása rendszeresen és
folyamatosan csak az országos antikva-program keretében végzett munkával indult
meg. Eddig antikva-anyagunknak kb. egynegyed részéről készült el ilyen igényű
leírás. Országos, sőt nemzetközi vonatkozásban is tudományos érdek, hogy
egyrészt ez a munka is tovább folytatódjon, másrészt, hogy annak bibliográfiai
része Internetre kerüljön. Antikva-anyagunk használhatóságát, hozzá-férhetóbbé
tételét szolgálja az a munka is, amelyet könyvtárunk főigazgatójának, Szögi
Lászlónak ösztönzésére 2002 februárjában kezdett meg osztályunk: a vetustissima-
raktár átrendezése, illetve könyvanyagának átjelzetelése, az eddigi kronológus rend
helyett numerus kurrens szerint, természetesen a könyvek méretének, azaz ívrét-
nagyságának figyelembevételével, beépítve ebbe az új rendszerbe a nagy raktárból
nemrég kiemelt, 1551-1600 között kiadott antikvákat is. Ez az átrendezés
mindenképpen szükséges volt, régi raktározási-jelzetelesi rendszerünk
nehézkessége miatt, amely különösen a különböző években kiadott műveket
tartalmazó kolligátumok, valamint a kiadási év feltüntetése nélkül (sine anno)
megjelent antikvák raktári elhelyezését nehezítette meg. Az átjelzetelés és az új
raktári rend kialakításának alapelveit Farkas Gábor osztályvezető dolgozta ki, és
2002 októberéig egyedül végezte Sóspataki Viktor raktáros segítségével. 2002
novemberétől az osztály másik két dolgozója is bekapcsolódott e munkába, hogy
az minél előbb befejeződjön és ismét nehézség nélkül szolgálhassuk ki a kutatókat
antikva-anyagunkból. Természetesen azért is, hogy osztályunk mielőbb folytathassa
érdemi munkáját, az antikva-feldolgozást. Az átjelzetelés miatt új leltárkönyv
készítése vált szükségessé a régi, kézzel írt Vetustissima-napló helyett. Ezt
számítógép segítségével oldjuk meg, Farkas Gábor tervezése alapján: az egyes
tételek az új antikva-jelzeten kívül tartalmazzák a könyv régi jelzeteit is, és még
néhány, a mű azonosításához szükséges adatot (szerző, cím, kiadási év, esetleg
megjegyzés), amelyek segíthetik a későbbi tervezett későbbi számítógépes
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katalogizálást is.
Azonban - a már említett feltárással, feldolgozással kapcsolatos

problémákon kívül - talán még sürgetőbb, szintén anyagi vonzatú gondok is
vannak ezzel az értékes állomány-résszel.

Sajnálattal kell tapasztalni mindenkinek, aki olvasóként, kutatóként forgatja
e köteteket, vagy könyvtárosként dolgozik velük, hogy e rendkívül értékes, sajátos
művelődéstörténeti jelentőségű gyűjteménynek sok darabja fizikailag eléggé
siralmas állapotban van: kötésük szakadozott, csonka, lapjaik szétesők, fatáblájuk
szúrágta, díszes rézkapcsuk töredezett, vagy leváló félben van. Rendbehozataluk,
pedig igen költséges. Könyvtárunk ugyan anyagi erejéhez mérten mindig sokat
áldozott erre: rendszeresen restauráltatta régebben is vetustissima-gyűjteményünk
leginkább rászoruló darabjait, nemcsak házi műhelyünkben, hanem amíg módja
volt rá, külső restaurátorokat is foglalkoztatott. A leválogatott 16. századi állomány
fertőtlenítve, letisztítva került az újonnan kialakított raktárrészbe. Anyagi
lehetőségeink azonban — más kultúrintézményekhez hasonlóan — igen szűkösek.
Úgy gondoljuk, művelődéspolitikánktól joggal elvárható, hogy többek között
feladatának tekintse annak elősegítését is, hogy az Egyetemi Könyvtár antikva-
állománya, ez a páratlan kultúrtörténeti érték ne váljék a fizikai enyészet
martalékává, sőt eszmei értékéhez méltó fizikai állapotba hozva, nemzeti
vagyonunk részeként tovább szolgálja a hazai művelődést, forrásanyagként segítse
elő történelmünk, művelődéstörténetünk iránt érdeklődő jövőbeli tudós
nemzedékeink munkáját, a hozzáértő külföldiek előtt pedig legyen bizonyító erejű
dokumentum arról hogy ebben az országban már a régi évszázadokban is volt
művelődés, volt iskola, volt könyvtár, és olvasó emberek is voltak.
(Megjegyzés: az elmondottak illusztrálására felhozott példák — egy kivételével (Vet.
17/28: Theuerdandk) — nem a teljes antikva-anyagból lettek kiválasztva, csak az
eddig feldolgozottból, és egyáltalán nem biztos, hogy ezek a legreprezentatívabbak.
Elképzelhető, hogy a feldolgozó, vagy tudományos kutatói munka során az
állomány egészéből még érdekesebb példák kerülnek majd elő.)

* * *

A cikkben említett könyvek időrend szerinti Vet(ustissima) jelzeteit már numerus
kurrens szerinti Ant(ikva) jelzetek váltották fel. Ezek kikereshetők a gépi
leltárkönyvből az eredeti jelzetek alapján, ezenkívül szerző és a cím szerint.

(a kézírat lezárva 2003. szeptember 17-én)

* Ez a munka 2003 szeptemberében már közel állt a befejezéshez.



Summary

The collection ofltf*
1
 century books preserved in the Eötvös Loránd 

University Library — in the mirror of processing work 

As an introduction, the article gives a short review of the history, as well as the present 

practice of processing the rare books in our übrary, implying the ones printed abroad in 

foreign languages in the 16е century, and makes mention of difficulties of computerizing 

the catalogue of them, referring to the limited economic conditions first of all Then it 

relates the main characteristics of this spedal collection: its provenance and its division 

according sdentific branches determined by serving the university teaching from the 

beginning. Then the article points out, that studying of individual copies (implying the 

examination of handwritten additions and that of adorned bindings as well) provides also 

a rich area not properly exploited till now for sdentific research. In the end it mentions the 

problems connected with conservation and restoration of 1(f century books, referring to 

them as apart of great value of our national wealth, worthy of monetary investing. 
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