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„tanácskozmányokat” szerveztek. Varga László ezek témájába is bepillantást
enged olvasóinak: „A tanítói összejöveteleken értekezést adtak elő az elemi
iskolák tantárgyairól, a tanítás módszeréről” - írja könyvében. „Gyakorlati
tanításokkal ajánlották a tanítóság figyelmébe, hogy miként lehetne a gépies
tanításból kivetkőzni és a gyermeki lélekreható eljárással megbarátkozni. Mű
velt és a gyakorlatban kiképzett tanítók bemutatták kartársaiknak, hogyan
lehet a tanítást kedvessé tenni, érzelmeket ébreszteni és tehetséget fejleszteni
a tanítás által.” (62. p.)
De nemcsak a tanítók ilyesféle „továbbképzései” szolgálták az oktatás szín
vonalának emelését. Varga László monográfiájából kitűnik, hogy ezt igyekez
tek elérni a látogatók, a felügyeletet gyakorló hatóság képviselői is - legyenek
azok egyházi vagy királyi tanfelügyelők, illetve körzeti iskolafelügyelők. (Mint
láttuk, ez utóbbiak gyakorlati kérdésekben jártas szakemberek voltak, tisztsé
güket az 1935-ös tanügyigazgatási törvény hozta létre.) Segítségadás volt
tehát a cél, a jobbítás szándéka vezette a felügyelőket, ezt szolgálták a látott
órák tapasztalatait összegző jelentések is.
Varga László könyve hiányt pótló munka: a széles ívű országos folyamatok,
az iskolatörténet nagy fejezeteinek megismerésével párhuzamosan érdemes
alaposan tanulmányozni az egyes régiók történetét is. Láthatjuk így: mi az,
ami közös és mi az, ami más az országos és a helyi jelenségek világában. A
pannonhalmi egyházmegye alsófokú iskoláinak története fontos adalékokkal
gazdagítja a katolikus tanügyigazgatás történetét, s ezáltal az egész magyar
iskoláztatás történetét is.
Pukánszky Béla

KISS DOMONKOS OSB

RÉGI MAGYARORSZÁGI KÖNYVEK A PANNONHALMI SZENT
BENEDEK-RENDI FŐKÖNYVTÁRBAN AZ 1786-OS ABOLÍCIÓS
KATALÓGUS ALAPJÁN.
Pannonhalma, 1996. (Pannonhalmi Füzetek 38.) 107 p.
Az 52 éves szünet után újra életre keltett sorozatnak, a Pannonhalmi
Füzeteknek 1996-ban három darabja jelent meg. A régi sorozat füzetei között
is több könyvtörténeti, illetve könyvészeti tanulmányt tartalmaz, így temati
kusán is szervesnek mondható a munka folytatása. Ismertetésünk elején rög
tön meg kell jegyezni, hogy a sorozat 52 éves megszakadása nem jelentette a
könyv- és könyvtártörténeti munkák szünetelését Pannonhalmán. Gondoljunk
csak a nemzetközi, tekintéllyel bíró Szabó Flórisra, vagy Sólymos Szilveszterre,
Tibold Attilára.
Kiss Domonkos dolgozatáról nem derült ki, hogy milyen alkalomra készült,
de az anyag elrendezése, a történeti összefoglalás hézagos volta arra utal, hogy
feltehetően szakdolgozat lehetett valamely tanulmányok lezárásaként. Ettől
függetlenül azonban fontos lett volna, ha akár a sajtó alá rendező Somorjai
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Ádám, esetleg felkért szaklektor megjelentetés előtt néhány alapvető hiányos
ságra felhívja a figyelmét. Pontosan az elmúlt évtizedekben keletkezett néhány
olyan doktori disszertáció, kiadvány, amelyet a könyvtártörténeti bevezetésben
illett volna röviden megemlíteni.
A pannonhalmi könyvtár XVI-XVII. századi története biztosan nem a virág
kor. A világi kormányzásnak azonban nem csupán árnyoldala volt. Könyv
tártörténeti szempontból Sólymos Szilveszter doktori értekezésében elemzett
Himmelreich György kormányzóapát időszaka külön kiemelhető azzal a
ténnyel, hogy a bencésekhez lelkiségében is nagyon vonzódó, közéjük vágyódó
apát a korban több szempontból is egyedülálló könyvtárát a rendre hagyta
(1628). Ez a katalógus meg is jelent a szegedi Adattár sorozat 13. kötetében
első elemzését pedig Kovács Sándor Iván végezte el.
Figyelemre méltó Kiss Domonkosnak az a vizsgálata, amely azt bizonyítja,
hogy az 1658-as, Magger Piacid apátsága idején készült könyvjegyzék (2037
mű 2318 kötetben) és az 1768-as, Sajghó Benedek főapát halálakor összeállí
tott katalógus (1542 mű, 1801 kötetben) mindösszesen 250 munka esetében
fedi egymást. A könyvállomány tehát, a nagyfokú pusztulás miatt csaknem
teljesen kicserélődött. A tervszerű beszerzésnek és egy világi gyűjteménynek a
főapátság könyvtárába történt integrálásával (1770: Kollinovich Gábor) az
abolíció pillanatában 4232 kötet volt a bibliotékában. 1803-ban azonban csak
757 kötet kerülhetett vissza Pannonhalmára.
A szerző bemutatja az abolíciós katalógus fizikai jellemzőit, katalogizálási
módját, s elkészítette azoknak a könyveknek a jegyzékét, amelyek az 1786-ban
keltezett katalóguson szerepelnek és magyarországi nyomdákból kerültek ki.
Ezeket azután azonosította a ma is fellelhető példányokkal, és megállapította,
hogy az 531 mű közül mindössze 27 volt 1786 előtt a könyvtárban.
Vitathatatlan, hogy Kiss Domonkos munkája hasznos segédeszköze lesz több,
az országban tevékenykedő könyvtörténeti csoportnak. A retrospektív Nemzeti
Bibliográfia összeállítását végző szakemberek mellett többek kutatják a ma is
fellelhető régi könyvek tulajdonosi jegyeit, provenienciáját, a XVI-XVIII. századi
olvasmánytörténetnek is számos specialistája dolgozik az országban. Az ismerte
tés írójának azonban megmaradt az az érzése, hogy nem világos a szerző, illetve a
kiadó célja ezzel a füzettel. Pontosabban megfogalmazható a kérdés: vajon nem
szolgálta volna jobban a művelődéstörténet kutatásában érdekelt szakemberek
munkáját egy olyan kötet, amely az 1768-as, illetve az 1786-os katalógus teljes
olvasatát tartalmazza, s persze külön mutató készülhetett volna a magyarországi
nyomdaműhelyekből kikerült könyvekről is.
A pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban RPK jelzettel elkülönítették azo
kat a könyveket, amelyek valóban a Régi Pannonhalmi Könyvtárhoz, tehát a
XVIII. század előttihez tartoztak. Függetlenül attól, hogy a könyvek hol jelen
tek meg. Tibold Attila többek által kiegészített munkája könyvtártörténeti
szempontból teljesen indokolhatóan jelenne meg önállóan. Azoknak a könyvek
nek a possessor bejegyzés anyaga régi magyar művelődéstörténet számos
alakjáról adna kiegészítő információkat, csak egy példát említve: a konvertita
egykori gályarab prédikátor Otrokócsi Fóris Ferenc számos könyve található
ma a bencés főkönyvtárban.
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Összefoglalóan tehát elmondhatjuk, hogy hasznos füzettel gazdagodott a
magyarországi könyvtár- és könyvtörténeti szakirodalom. Megjelenése, témaválasztása azonban számos, elsősorban tudományszervezési problémát vet fel,
amelyeknek megoldását jó lenne, ha valamely intézmény magára vállalná.
Monok István

A SZENT GELLÉRT HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ÉVKÖNYVEINEK
HÁROM FOLYAMA 1-7 (1911-1917), 8-10 (1940-1943), 11-22 (1958-1989)
Szent Gellért Hittudományi Főiskola Évkönyveinek sorsa tükrözi huszadik
századi egyházi tudományosságunk helyzetét. Az első világháború előtt indult
meg, hét vaskos kötet látott napvilágot 1917-ig, hogy az ország általános és
pénzügyi összeomlása maga alá temesse ezt is. Az Új Folyam hasonló égisz
alatt jelent meg, 1940-1943 között három kötet. Ez a tíz évfolyamnyi anyag
azonban legalább nyomtatásban jelent meg, s a maguk idejében részei voltak a
kor tudományos életének, számos recenzió jelent meg róluk. Itt most azokra
irányítjuk a figyelmet, amelyek csak igen szűk közönség előtt ismeretesek,
1958-1989 között gépírással, előbb átütőpapíron, 1983-tól fénymásolatban
15-15 példányban készültek el.
Az 1958-1962 között megjelent öt évfolyam címe: Pannonhalmi Évkönyv.
Terjedelme: 85, 109, 149, 377, 265 lap. A számozás nem folyamatos, mert az
egyes tanulmányokat számozza, és sorrendben római I, II, stb. azon belül pedig
oldalszám jelzetével kerültek a kötetekbe. A szerzők részben a főiskola tanári
karából, részben fiatal, végzős bencések soraiból kerültek ki, szakdolgozatuk
egy-egy fejezete került közlésre. A megjelenés mindig a tárgyévben történt.
Az 1976-1989 közötti évek anyaga hét kötetben jelent meg, címük: Főisko
lai Évkönyv, az első egy tanév termését hozza, az 1977/81-es jelzetű négy éves
periódust fog össze, 1983/1985-től pedig két-két tanév anyaga jelent meg. A
terjedelem: 150, 137, 146, 174, 220, 183, 153 1. A számozás az előzőhöz
hasonló. A szerzők túlnyomó többségben a főiskola tanári karából kerülnek ki.
Több fontos és nagy tanulmány időközben máshol, nyomtatásban is megje
lent. Az egyháztörténeti vonatkozásúak közül első helyen említjük Csóka J.
Lajos nevét, aki 1959-ben, majd 1961-ben első közlésben itt publikált. Jánosi
Gyula 1962-ben és Mihályi Ernő 1961-1962-ben közölt tanulmányt. Reichardt
Aba forrásközléseit a MEV e számában közöljük újra, Sólymos Szilvesztertől
itt csak két tanulmányt és egy forrásközlést hozunk, a többit előkészületben
levő kötetében és Himelreich György pannonhalmi kormányzóapát (16071637) könyvtárkatalógusáról szóló szakdolgozatában olvashatjuk, Várszegi
Asztrik 1985-ben itt közölte először egy dolgozatát Kelemen Krizosztom pan
nonhalmi főapátról.
A teljes sorozat repertóriuma készülőben van.
Somorjai Ádám
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