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Előadásomban kissé eltérve a meghirdetett címtől, három egységre bontottam: az RMK
gyűjtemény kialakulása és történetének rövid vázlata után a címben szereplő adatbázis építése
közben tapasztaltakról szólnék. Az utolsó részben pedig néhány olyan problémára hívnám fel a
figyelmet, amelyek véleményem szerint alapvetően meghatározzák a hazai régi könyves
gyűjtemények jövőjét.

I. A kollégiumi könyvtár iskolai használatra alakult, ennek megfelelően az 1750-es évekig nem
volt szempont a régi nyomtatványok megőrzése. Ami elhasználódott, azt egyszerűen
lecserélték, kiselejtezték. Ennek ellenére ma a debreceni nyomda legtöbb fennmaradt termékét
a Nagykönyvtár őrzi. Ezekkel együtt összesen több mint 1600 RMK kutatható nálunk. Külön
kezelni ezeket a nyomtatványokat az 1830-as években kezdték, az 1802-es nagy tűzvész utáni
újjáépítés során különböző „kötészeti” és „ritkasági” szekrényeket állítottak fel a mai
kiállítóteremben és ezekben helyezték el a kiemelten kezelendő dokumentumokat (I. kép).
Ekkor a mai RMK-állomány nagyobb része már ezekben a szekrényekben lehetett kiemelve,
különösen pedig a bibliofil Lugossy József könyvtárigazgatói működése alatt került nagy számú
régi magyar nyomtatvány az állományba (2. kép). Ennek egyik forrása maga Lugossy
magángyűjteménye volt, amit minimum 30.000 kötetesre becsülnek (3. kép). Az ő idejében volt
a kollégium diákja a bibliográfus Szabó Károly, akire bizonyára hatással volt az akkor
„Anyakönyvtárnak” is nevezett gyűjtemény. A millenniumi ünnepségek idején több kötetet
elküldtek a különböző kiállításokra, ezek egy része talán ma is ott van. A XX. század első
évtizedeiben Varga Zsigmond teológiaprofesszor igazgatta a könyvtárat és írt némi
odafigyeléssel máig használható könyvtártörténeti összefoglalót (4. kép). A II. világháborút
nagyobb veszteségek nélkül vészelte át a könyvtár annak ellenére, hogy az épületet
hadikórházzá alakították. A háború után következő szűkös évtizedekben, mikor az ország
egyetlen református kollégiumaként csak a debreceni működhetett, olyan anyagi nehézségek
léptek fel, amelyet a ritkaságok eladásával igyekeztek enyhíteni. Számos kötetünk ekkor
vándorolt át az egyetemi könyvtár vagy a megyei könyvtár állományába. Megtörtént, hogy egy
csonka Vizsolyi Bibliát – mivel a címlapja és még néhány oldal az elejéről hiányzott – 300
forintért adtak el. Érvágást jelentett a „Kultúra” nevű állami vállalat működése is, amelynek
tucatjával kellett átengedni az arra kijelölt köteteket, hogy aztán vagy belföldi-, vagy a jóval
kecsegtetőbb külföldi aukciókon értékesítsék őket. Időközben többször átköltöztették az RMK
különgyűjteményt, jelenlegi helyére a 80-as évek végén került, egy jól zárható, ugyanakkor
állandóan elérhető, szép architektúrájú boltíves dolgozószobába.

II. Az osztály évtizedek óta dr. Fekete Csaba vezetése alatt áll, én a számítógépes feldolgozást
és a manuális munkálatokat végzem. A kutatói kéréseket, észrevételeket, panaszokat
megvizsgálva úgy találtuk, hogy ideje a régi magyar nyomtatványainkat modern, távolról is
elérhető katalógussal felszerelni, erre az általunk modern könyvek tartalmi feltárására használt
Corvina integrált könyvtári rendszer ha kisebb hiányosságokkal is, de alkalmasnak látszik.
Tavaly májusban kezdtünk hozzá a feladathoz, már csak azért is, mert egy jól körülhatárolható,
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kiemelten fontos állományrészről van szó, az eltervezett munka pedig belátható időn belül
gyümölcsözően zárulhat. A feldolgozás során természetesen leltári ellenőrzést is végeztünk.
Támaszkodhattunk egyrészt a 70-as években készült RMK-naplóra valamint a
cédulakatalógusra. Az állományban elég sok duplum és hiány látszott elsőre, de a módszeres
kutatás során több, korábban eltűntnek hitt nyomtatvány előkerült. A teljes állomány
negyede-ötöde esetében viszont azonnali konzerválásra, restaurálásra, vagy legalábbis
tisztításra lenne szükség – mondanom sem kell hogy anyagi fedezet nélkül sajnos ez
lehetetlen. Évente maximum 3-4 ilyen kötetet sikerül restauráltatni különböző pályázati
forrásokra támaszkodva.

Jelenlegi egyenlegünk szerint közel 1400 bibliográfiai rekord, vagyis leírás kereshető vissza
online az Internet segítségével, ezek kisebb része még javításra szorul, de ellenőrzésre
mindenképpen.

A korábbi évtizedek alatt összeszedett duplumok nyilvántartásba vétele még nem ért véget,
előreláthatóan 200-nál is több ilyen kötetről van szó, ennek a ¾-éről készült el rövidített leírás.
Ha összeáll a lista, először is azonosítani kell őket, hiszen előfordult hogy második kiadásokat
is duplumnak vettek, amennyiben megvolt az első kiadás. A duplumokat az állománnyal
összevetve legkevesebb 100 új egységgel fog gyarapodni a leltárba vett RMK-k száma. A
maradékot is megőrizzük természetesen, bár ahol 3-4 példány van, ott szóba jöhet esetleg a
más könyvtárakkal történő csere is.

A napi rutinmunka mellett esetenként digitalizálásra is jut idő és energia, eddig három kötet
(benne 14 RMK) került fel a könyvtár digitális gyűjteményének honlapjára, letölthető változatban
betűhíven és részben modernizált átírással is.

A teljes feltárás végeztével az összes RMK-rekordot áttöltjük az alig másfél éve alakult, de már
17 tagkönyvtár dokumentumairól készült leírásokat szolgáltató MOKKA-R adatbázisba Elérhető:
www.eruditio.hu .

Most nézzünk meg egy rekordot, hogyan is épül fel (5. kép). Nagyban megegyezik a modern
könyvekről készült leírásokkal: szerző, cím, kiadási adatok, terjedelem. Ami újként jelenik meg:
a bibliográfiai utalások (referenciák), nyomdászok és a possessorok (proveniencia) feltüntetése.
Utóbbi két adatcsoportot természetesen egységesíteni kell, mivel a nyomtatványon olvasható
módon betűhíven szerepeltetjük őket. Erre szolgál a 700-as mező (személynév, melléktétel).

A feldolgozás során elsősorban az impresszumadatok kiderítése okozott gondot, amelyhez
nagy segítséget jelentettek a bibliográfiák cd-rom változatai és Fekete Csaba közel négy
évtizedes tapasztalata. Ha elakadtam valamelyik possessor-bejegyzés kibetűzésében, akkor is
hozzá fordulhattam, akárcsak a könyvkötések leírásában. Itt jegyezném meg, hogy Rozsondai
Marianne kötéstörténeti írásai nélkül sem boldogultam volna (Koberger-kötések, festett
pergamenkötések, könyvrestaurátor-jegyzet és egyéb tanulmányok).

Illusztrácóként vegyük sorra Bod Péter, Debreceni Ember Pál, majd Nánai Zsuzsána
bukdácsolva haladó bejegyzését (6-7-8. képek), majd négy különböző kötéscsoport egy-egy
példáját nézzük meg. 9. kép: Alsted Prodromus a fatáblás, görgetővel díszített, részben
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aranyozott (erdélyi?) bőrkötésben, Rákóczi György ajándéka a debreceni eklézsia részére. 10.
kép: a Rituale Strigoniense egy szép, aranyozott iniciálés liturgikus hártyakódex egykori lapjába
kötött példánya. 11. kép: A Dávidházy-család historizáló félbőrkötései, melyek nagyon finom
kecske- vagy juhbőrből készültek, aranyozott-bőrrátétes-bordás gerinccel, és színes
borítópapírral. 12. kép: a pergamenkötések mellett talán a leggyakrabban alkalmazott
kötéstípus a Kárpát-medencében a 17-19. században: a „francia” kötések.

A jelenlegi helyzet értékelésének végén pedig vessünk egy pillantást a digitális gyűjteményünk
RMK részlegére, amelyet a fenti címen lehet megtalálni (13. kép). Elsőként egy pályázatra
támaszkodva Veszprémi históriás kolligátumát digitalizáltuk, amely a kéziratok mellett 10 RMK-t
tartalmaz (Batizi András, Ilosvai Selymes Péter, Zólyomi Sámuel), nyolc közülük unikum.
Következő állomásként a Debreceni Egyetem Régi Magyar Irodalom Tanszékével egyeztetve
oktatási segédletként jelent meg a szerveren Medgyesi Pál Doce nos orare című kötete.
Legújabb virtuális kötetünk alig egy hónapja elérhető, a Ráday Gyűjteménnyel együttműködve
Szenci Molnár Albert 1607-es herborni Psalteriumát és Kis kátéját helyeztük el a holnapunkon.

III. A jövőben egy dolog biztos: rengeteg elvégzendő munka vár még ránk. Ezek egy része
könyvtáros jellegű, másik része inkább marketing-menedzsment és informatikai irányú. Ez
utóbbiakról szólnék most, a könyvtári tennivalókról már bőven esett szó.

Más, szintén műemlékkönyvtárként fenntartott intézményekben dolgozó kollégákkal
beszélgetve úgy tűnik, hogy nagyobb gondot, több időt és főleg pénzt kellene fordítani az
egyházi könyvtárakban őrzött értékek „reklámozására”.

 * Elsősorban a kutatók között. Egy-egy jól megírt figyelemfelkeltő tanulmányra nagy szükség
volna, valamint a nálunk őrzött dokumentumokra épülő forráskiadásokat publikáló sorozatra.
 * Másodsorban a fenntartó felé, ahol gyakran csak kirakatot látnak a régi könyvekkel megrakott
polcokban, nem ismerik fel - lévén nem szakmájuk - a bennük rejlő lehetőségeket.
 * Harmadsorban pedig, mivel ezek a könyvek mindig részesei az intézmények turisztikai
profiljának, a látogatók előtt nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a korrekt tájékoztatásra, hiszen
a közvélemény megnyerése nem volna öncélú és haszontalan eredmény. Mind a hivatásos,
mind az önjelölt idegenvezetők gyakran súlyos tárgyi tévedéseket, féligazságokat, jobb esetben
romantikus, de a valóságnak nem mindig megfelelő információkat hangoztatnak előadásaikban.

Informatikai téren pedig mindennél fontosabb lenne, hogy a mostani digitalizálási
„divathullámot” meglovagolva minél nagyobb mennyiségű hasznos munka kerüljön fel a
világhálóra. Ennek sokféle haszna lehet, gondoljunk csak a full textes keresés előnyeire. Ma
még beláthatatlan következményei lehetnek annak az egyszerű mozzanatnak, hogy a régi
felvidéki typográfiák (Lőcse, Bártfa, Kassa) nyomtatványait szlovák, vagy magyar
nyelvterületről, szerverről lehet majd elérni.

Csak emlékeztetőül: az amerikai Google például 10 éven belül 4 angol nyelvű tízmilliós
állománnyal bíró könyvtár anyagát teszi elérhetővé a neten; válaszul nagy riválisuk, a franciák
hétezer könyv teljes szövegével indítottak, de évi százezret ígérnek digitalizálni. Az OSZK-ban
működő MEK jelenleg 4900 virtuális könyvet tartalmaz, ehhez jön hozzá talán ezer kötet, a
miénkhez hasonló amatőr kezdeményezésből.
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Jelenleg azzal is elégedett lennék, ha 100 év múlva a Debreceni Református Kollégiumban
őrzött régi könyvek ugyanilyen állapotban, ugyanitt megtalálhatóak, kutathatóak, olvashatóak
lennének.
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