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Védés – nemzeti örökség
  W. Salgó Ágnes
  

 Muzeális könyvgyűjteményt őrző könyvtárainkban a látogatók mindig nagy érdeklődéssel nézik
a fatáblás bőrkötésű láncos könyveket, melyek az egykori, többnyire kolostori, szigorú őrzésre
emlékeztetnek. A kéziratosság korában különösen nagy értéket képviseltek a könyvek, s az is
előfordult, hogy egy könyvért cserébe egy egész falut kellett adni. A pulthoz rögzített láncos
könyv még a 16. század elején is használatban volt, szép példa erre az Országos Széchényi
Könyvtár egyik korai antikvája, Johannes Gerson összes műve strassburgi kiadásának 2.
kötete, amely 1514-ben Johannes Knoblouch nyomdájából került ki, korabeli láncos,
vaknyomásos bőrkötése pedig magyar vagy esetleg lengyel műhely munkája lehet.[1] A maga
korában az alkalmi tolvajoktól ez a megoldás is megvédhette az egyes köteteket, komolyabb
veszély esetén azonban elégtelennek bizonyult.

 A biztonság és a védelem kérdése mindig az alapvető feladatok körébe tartozott, legyen szó
akár magán vagy közgyűjteményről. A könyvtárak létrehozói az alapító okiratban mindig
részletesen meghatározták a raktározás és a biztonságos használat, az állományvédelem
szabályait. Ma is ez a nemzeti örökség védelmének ez az egyik területe, a másik pedig a
könyvpiac, az antikvár forgalom szemmel tartása.

 Nemzeti örökségünk védelme kapcsán, mint az OSzK Régi Nyomtatványok Tárának vezetője,
elsősorban a régi könyvek és egyéb nyomtatványok témaköréből vetek föl néhány gondolatot,
hiszen a magyarországi árverések anyagából megfelelő indoklással nekünk kell hivatalos
védésre javasolnunk az arra érdemes dokumentumokat. E téren szerzett tapasztalataimat és a
vele járó gondokat is szeretném most Önökkel megosztani.

 A könyvkultúrához kapcsolódó nemzeti örökségünk védelme elsősorban az őrző gyűjtemények
és gyűjtők feladata, illetve a rá vonatkozó törvényeket, rendeleteket kibocsátó és ellenőrző
főhatóságé. A gyűjteményekben levő anyag védelme szempontjából az első és legfontosabb
feladat az állományba vétel, s ennek jelzése a dokumentumon (pecsételés), katalogizálás.
Tudjuk, hogy a főleg hagyatékokkal bekerülő anyag: könyvek, kéziratok és egyéb könyvtári
dokumentumok feldolgozása nagy gondot jelenthet egyházi gyűjteményeinkben is,
kiválogatásuk, leírásuk a gyakran kis létszámú személyzet számára nem egyszerű feladat.
Világszerte jelentkező gond az is, hogy felgyorsult világunkban az újabb generációk, tisztelet a
kivételnek, egyre nehezebben birkóznak meg a régi, idegen nyelvű (latin, görög, héber, gót
betűs német) könyvekkel. Ez a helyzet egyre súlyosabb gondot jelent nagy könyvtárainkban is,
de ugyanerről panaszkodnak nyugat-európai kollégáink is.

 Az őrzés vonatkozásában a lappangó, kisebb gyűjtemények léte szinte kihívást jelentenek a
tolvajoknak. Az utóbbi években egyre szaporodott a műkincslopások száma, köztük a
könyvtárak dézsmálása is. Hazánkban egyes plébániák, parókiák is őriznek öröklött
könyvanyagot, és az utóbbi évekből, sajnos, tudnánk említeni néhány olyan helyszínt, ahonnan
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a könyvszekrényekben őrzött, értékes régi könyvállomány fokozatosan eltűnt. Minden közösség
nagyon szeretné ősi helyén megőrizni az elődök által összegyűjtött kulturális örökséget, de
azon is el kellene gondolkozni, mennyire képes erre az egyre durvább és technikailag jól
felszerelt műkincs tolvajokkal szemben, s nem lenne-e jobb a nagyobb védelmet igénylő
anyagot az illetékes egyház jobb biztonsági lehetőségekkel rendelkező központi
gyűjteményében letétként elhelyezni. Az egyházi műemlékek: templomok, plébániák, parókiák
fenntartása is sok kiadással jár. Olykor egy közösség jó megoldásnak véli, főleg az egyre
emelkedő aukciós árakat figyelembe véve, ha megválik néhány régi könyvétől, melyeket
egyébként úgysem használ, csak nagy gonddal őriznie kell, s azok árából elvégezteti a
szükséges javításokat, vagy a vételárat intézményfenntartásra, illetve egyéb lelkiségi célokra
fordítja. Így viszont komoly nemzeti értéknek, örökségnek minősülő dokumentumok tűnhetnek
el a könyvkereskedelem bugyraiban. Megoldást kellene tehát találni arra, hogy az értékes
köteteket az őrző közösség inkább közgyűjteménynek ajánlhassa fel vételre, s ez utóbbi pedig
kapjon megvásárlásukhoz pénzkeretet. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az ötven évvel ezelőtti
államosítások emléke még mindig elevenen él, sőt örök memento, sokak számára figyelmeztető
jel, mely azt sugallja, jobb, ha nem tudnak hivatalosan értékeinkről, mert hátha megint szemet
vetnek rá. Az állami intézmények iránti bizalmatlanságot történelmi okokkal lehet magyarázni,
de mégis arra kell buzdítanunk a gyűjtemények gondozóit, hogy éppen a saját biztonságuk
érdekében regisztráltassák régi könyvállományukat, s ha lehet, képileg is rögzítsék őket (fotó,
digitális felvétel), hogy elveszésük vagy esetleges kölcsönzésük esetére beazonosítható
dokumentációjuk maradjon. Nagyon fontos ezenkívül a központi katalógus építése, mely a
megőrzésen túl természetesen a kutatást is igen hasznosan szolgálja. A régi magyar könyvek
vonatkozásában az OSzK Régi Magyarországi Nyomtatványok bibliográfiai osztálya gyűjti a
bejelentéseket, s itt található a régi központi katalógus 16–18. századi anyagát feltáró
cédulaanyaga is. Sajnos a bejelentési fegyelem nem megfelelő, pedig ennek a katalógusnak a
feltöltése, a naprakész állapot megteremtése nagy segítséget jelentene a kutatásban, s fontos
áttekintést adhatna nemzeti örökségünknek erről a tartományáról. A jobb tájékozódás az Önök
és valamennyi magyarországi könyvtár bejelentési hajlandóságán múlik. Ezek a nyilvántartások
azért is fontosak, mert csupán belőlük tudjuk megállapítani az adott dokumentum
magyarországi előfordulásának gyakoriságát illetve ritkaságát.

 A kulturális örökség védelme érdekében Európa szinte valamennyi országa rendelkezik
valamilyen szintű szabályozással, igaz, hogy ezek általában a kulturális javak exportja
vonatkozásában foglalnak állást. Erre vonatkozó intézkedést tartalmazott már az Európai
Közösség Alapító Szerződése, az 1957-es un. római szerződés is a 30. cikkelyében, amely
megengedte, hogy a kulturális örökség védelmében az egyes országok nemzeti törvénykezése
maga szabhassa meg, mit enged meg illetve tilt kivinni a területéről. Erre azért is volt szükség,
mert mindenkit aggodalommal töltött el az a jövő, amikor az egységes belső piac létrejöttével a
négy alapvető szabadságjognak – az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad
áramlásának- érvényesülnie kell, s ez bizony komolyan veszélyeztetheti a tagállamok nemzeti
örökségének védelmét.  Amikor 1993-ban az unió belső határai megszűntek, ez az új jogi
helyzet sem függesztette föl a korábbi nemzeti jogszabályokat, hanem ezek megtartásával
rendelkezett az Európai Unió külső határainál történő egységes ellenőrzésről (3911/92), sőt
arra is kitér, hogy amennyiben bizonyos nemzeti kincseknek nyilvánított tárgyak a nemzeti
törvények megsértésével kerültek az egyik tagállamból a másikba, azokat a 7/93. Európai
Gazdasági Közösség-irányelv alapján vissza kell szolgáltatni. Annak megítélését pedig, hogy mi
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számit nemzeti kincsnek, az egyes országok jogkörébe utalja.[2] Szó sincs tehát arról, hogy az
Európai Unió tagállamaiban teljesen szabadon áramolhatnak a javak a légiesedett határokon át,
sőt a külsőkön keresztül is.

 Hazánkban is számos különböző szintű szabályozó intézkedés lépett életbe az ún. muzeális
értékekkel kapcsolatban. Évtizedeken át az 1949. évi 13. számú, továbbá az 1963. évi 9.
számú törvényerejű rendeleteket tovább fejlesztő 1/1967. (VI. 18.) számú a művelődésügyi
miniszteri rendelet alapján védtük értékeinket. Ez a bejelentési kötelezettségről is rendelkezett.
Fontosabb pontjai az alábbiak:

A muzeális értékű könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok
bejelentéséről

-----

1§

Minden állampolgár, akinek tulajdonában vagy birtokában a Tvr. védelme alatt álló muzeális
értékű könyv, könyvgyűjtemény, illetőleg zenemű, térkép, egyéb nyomtatvány vagy kézirat (a
továbbiakban együttesen: könyv) van, köteles azt az e rendeletekben szabályozott módon
1967. december 31. napjáig bejelenteni.

-----

(3)…akinek a tulajdonába (birtokába) 1967. december 31. után olyan muzeális értékű könyv jut,
amelynek bejelentése még nem történt meg, köteles azt a szerzéstől (birtokbavételtől) számított
30 nap alatt bejelenteni. Ez a rendelkezés az állami kereskedelmi szervek által értékesítés
céljából átvett muzeális értékű könyvekre is vonatkozik.

2. §.

Az 1. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettség kiterjed különösen:

a)       a középkori kódexekre és nyelvemlékekre, valamint minden egyéb – nem levéltári jellegű
– középkori kéziratra;

b)       az 1600 előtt megjelent valamennyi könyvre;

c)       az 1711 előtt Magyarországon megjelent könyvekre;

d)       az 1800 előtt külföldön megjelent magyar nyelvű, vagy magyar szerzőtől származó, vagy
egyébként magyar vonatkozású könyvekre;

e)       a megjelenés időpontjától függetlenül az unikumokra és egyéb könyvritkaságokra,
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továbbá a művészi értékű kötésükre, előállításuk körülményeire vagy tulajdonosaikra tekintettel
muzeális értékűnek minősülő könyvekre;

az a)-e) pontok alá nem tartozó, de történeti (különösen történettudományi, irodalom-,
művészet-, tudomány vagy nyomdászattörténeti) szempontból jelentős könyvekre…

A későbbi törvények közül különösen jelentős az 1997. évi CXL (száznegyvenedik) törvény,
mely a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről rendelkezett, majd a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
(hatvannegyedik) törvény. Ez utóbbinak és az ehhez kapcsolódó, a könyvtárakban lévő
muzeális dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos külön jogszabályok
előkészítéséhez könyvtárunkat is felkérték megbeszéléseken való részvételre ill. írásos
vélemény elkészítésére. Javaslataink nem kerültek be a végső döntésekbe, s a legnagyobb
problémát egy mondat értelmezése okozza, mely csekély stiláris különbséggel de azonos
tartalommal olvasható az 1997. évi CXL. törvény 2. fejezete 8. §-nak 1. pontjában is.

Idézet a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvényből:

Általános védelem

46. §. E törvény alapján a muzeális intézményekben és a levéltárakban – valamint a
könyvtárakban muzeális dokumentumként – őrzött kulturális javak védettnek minősülnek.

A kulturális javak védetté nyilvánítása

47. § (1) A kulturális örökség – a 46. § hatálya alá nem tartozó – pótolhatatlan és kiemelkedő
jelentőségű javait, gyűjteményeit, azok megőrzése érdekében a Hivatal védetté nyilvánítja.

Ez a nem teljesen egyértelmű meghatározás: pótolhatatlan és kiemelkedő jelentőségű okozza
legtöbb vitánkat  a Kulturális Örökség Igazgatóságával illetve utódával, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal. Bár többször is folytattunk személyes megbeszélést az Igazgatóság
munkatársaival, eddig még nem sikerült teljesen meggyőzni őket arról, hogy a régi könyvek
fennmaradása érdekében egy adott műből nem elegendő az országunk területén őrzött
egyetlen példány. Azzal teljesen egyetértünk, hogy ma már nem tartható fenn az 1967-es
védési előírás, mert számos régi könyvből akár több tucat példány is lehet
közgyűjteményekben, így az újabban jelentkező példányok védése, hacsak nincs valamilyen
egyéb értékük is, nem indokolt. Éppen ezért a régi könyvek egyes típusaira vonatkozóan már
korábban is bizonyos példányszámokat állapítottunk meg, melyeknek megléte után az újabb
felbukkanó példányt nem védenénk már (hacsak nincs valami egyéb, egyedi értéke is.)

A régi, nyomtatott könyvek védéséhez javasolt szempontok, ill. példányszámok:
a.) az 1600 előtt megjelent könyvekre vonatkozóan: ősnyomtatványok (= 15. századi könyvek)
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– valamennyi védett;antiquák (= 16. századi könyvek) – 1 példány az OSzK-ban és 2 példány
más magyarországi közgyűjteményben 

b.) Régi Magyar Könyvtár (RMK művek, tehát az 1473-1711 között megjelent magyar nyelvű,
vagy Magyarországon nyomtatott idegen nyelvű, illetve magyar szerzőtől származó, külföldi
megjelenésű, idegen nyelvű dokumentumok) – az OSzK-ban 3 példány (a nemzeti könyvtári
gyűjtőkörből adódóan) és még 2 példány más magyarországi közgyűjteményben, tehát
összesen 5 hazai példány.

c.) Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok a 18. sz. végéig – 1 példány az OSzK-ban és
kettő más közgyűjteményben.

d.) A megjelenés időpontjától függetlenül az unikumok és egyéb könyvritkaságok, továbbá
egyedi jellegzetesség alapján: művészi kötés, egykori tulajdonosi, ill. szerzői bejegyzés miatt az
OSzK szakvéleménye alapján kiemelkedően értékesnek ítélt dokumentumok.                             
            e.) Az a.) – d.) pontok alá nem tartozó, de történeti (különösen történettudományi,
irodalom-, művészet-, tudomány- vagy nyomdászattörténeti) szempontból jelentős könyvek az
OSzK szakvéleménye alapján.[3]

Lássunk néhány példát! Fontos kézírásos bejegyzései miatt vásároltunk meg egy kötetet
néhány évvel ezelőtt az ószövetségi Szentírás héber-latin nyelvű kiadásából, mert lapszéli
jegyzeteit Ecsedi Báthory István (1555–1605) írta, igen gyakran magyarul.[4]

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával tudtuk megvenni Comenius
Janua linguae Latinae reserata aurea  című művét a hozzá kolligált Vestibulummmal, mely
művek együtt jelentek meg Lőcsén 1643-ban Breuer nyomdájában.[5] Ez a kiadás ritkaságnak
számít, mindössze két csonka példányát ismerjük, s értékét az is növeli, hogy nyomtatott lapjai
közé egykori tulajdonosuk üres leveleket köttetett, s az első részben ezeken kézírásban
olvasható a mű valószínűleg korban közeli szlovák fordítása.

Az egyedi jellemzők: bejegyzések, értékes kötés stb. mellett a fennmaradás szempontjából igen
fontos tehát a már említett fellelhető példányszám is. A most megjelenő könyvekből is országos
szinten öt köteles példányt kell megőrizni, melyből kettőt a nemzeti könyvtár kap, közülük az
egyik nem adható használatba, raktárban őrzendő, muzeális példány. Ezzel szemben a régi,
több száz éves könyvek vonatkozásában nem kap kellő hangsúlyt az a tény, hogy ezeket is
használják, kézbe veszik, kiállításra kölcsönzik, fotózzák stb. Tehát ki vannak téve a sérülések
és az elhasználódás veszélyének. A nyomtatott könyvtári dokumentumok fennmaradása az
utókor számára csak akkor biztosított, ha több példányban találhatók meg hazánk
közgyűjteményeiben. Valamennyi közgyűjtemény nem csupán őrzi, hanem
használja/használtatja is a régi könyveket s egyéb dokumentumokat. A nemzetközi
tapasztalatot is figyelembe véve nyugodtan állíthatjuk, hogy sem az állományvédelmi
mikrofilmezés, sem a digitalizálás nem jelent örök időkre szóló megőrzést még az olvashatóság
szempontjából sem. A nagy gyűjtemények világszerte csak az eredeti dokumentumok fizikai
megőrzésével látják biztosítottnak a kulturális örökség átadását az eljövendő századoknak.

Az elmúlt évekből számos olyan levelet őrzök, melyekben Magyarország egyetlen könyvtárában
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sem létező antikvákra tett védési javaslatomat utasították vissza, de arra is volt példa, hogy egy
felbukkanó ősnyomtatvány védését érezték kevésbé indokoltnak. A leggyakrabban
visszautasított javaslatok az antikvákat, a külföldi hungaricumokat és az RMK –ba tartozó
könyveket érintették.

Sürgősen tisztázni kell tehát a védés szempontjait, mégpedig a könyvanyag sérülékenységére
való tekintettel a példányszámok alapján. Tudjuk, hogy egy törvény vagy egy rendelet tömör
jogi szövegébe nehéz egy aprólékos, dokumentumtípusokra kiterjedő részletezést beírni, de
akkor valamilyen más, jogilag korrekt formában (pl. végrehajtási utasításként) kellene ezt
közölni. Az utóbbi években teljesen megváltozott a könyvpiac. A gyűjtők köre is nagy
változáson ment át, nagyon kevés az igazán bibliofil gyűjtő, a vásárlók többsége befektetési
céllal licitál, és kifejezetten vonzóak az igen magas árral induló tételek. El kell ismernünk viszont
azt is, hogy az antikvárusok saját üzleti érdekeikkel ellentétesnek ítélik a védést, s nagyon
gyakran szóvá is teszik, miért nem vásárolja meg az OSzK vagy más könyvtárak azt, amit
védeni akarnak. A válaszunk egyértelmű, bárcsak módunk lenne rá! A nyugat-európai
könyvtárak régi könyv állományával összevetve a mieink még mindig szerényebbek, s a 2.
világháborút követő konfiskálások is igen nagy pusztítást okoztak. Történelmi okokkal
magyarázható az, hogy miért szeretnénk az arra érdemes könyveket hazánk területén, akár
magán tulajdonban is megőrizni.

Az egekbe szökő árak miatt közgyűjtemények egyre kevésbé tudnak vásárolni az árveréseken.
A nemzeti könyvtár helyzete is reménytelen volna, ha időnként nem segítene a sokat emlegetett
főhatóság, a NKÖM, illetve könyvtárunk Corvina Alapítványa.[6]

 Az egyházi gyűjteményekkel kapcsolatban nem feledkezhetünk meg az őket ért veszteségekről
sem. A megmaradt és közgyűjteménybe eddig nem vett kötetek az utóbbi években
visszakerülhettek jogos tulajdonosukhoz, illetve az egyetemi könyvtárak állományát gyarapítják.
Erről a folyamatról is szeretnénk röviden szólni. A mögöttünk hagyott 20. század a maga két
háborújával és forradalmaival különösen sok értéket pusztított el. A magánkönyvtárakat,
egyesületek gyűjteményeit dézsmálták, pusztították a megszálló hadseregek katonái, de
sokszor a helybeli lakosok is. Közvetlenül a második világháború befejeződése után már
1945-ben létrehozták az Elhagyott Javak Kormánybiztosságát, melynek feladata a gazdátlanná
vált műkincsek védelme, illetve begyűjtése volt, később ezt a munkát folytatta az Országos
Könyvtári Központ Szervezési Osztálya, mely utóbb a Népkönyvtári Központ Könyvfeldolgozó
Osztálya néven működött. Ez utóbbi osztály 1954-től az Országos Széchényi Könyvtár szakmai
irányítása alá került “Könyvelosztó” (rövidítve: KEO) majd pedig “Fölöspéldányközpont” néven.

 Hatalmas mennyiségű könyv és egyéb dokumentum áradatát indította el az 1950.
szeptemberében életbe lépő 34. sz. törvényerejű rendelet, amellyel feloszlatták a
szerzetesrendeket. Kőhalmi Béla kitartóan küzdött azért, hogy a rendházakban őrzött
könyvállomány állami védelmet kapjon, ne hordják szét és ne pusztítsák el.[7] Végül az 1950.
október 14-i dátummal ellátott rendelet a fent említett Országos Könyvtári Központ hatáskörébe
utalta ezt a veszélyeztetett kulturális vagyont. A továbbiakban ennek a Központnak a feladata
volt az egyes rendházakban maradt könyvállomány átnézése és szétválogatása az államot és
az egyházat megillető részre. A gyűjtemények megóvása egyáltalán nem volt könnyű feladat,
ahol csak lehetett, helyben, az eredeti épületben kastélyban, rendházban igyekeztek zárolni az
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anyagot, de gyakran előfordult az is, hogy mielőtt az Országos Könyvtári Központ munkatársai
megjelentek volna, egy  helybeli hatalmasság papírhulladékként elszállíttatta, vagy akár
elégettette az állományt: ez utóbbi eset történt Somogytarnócán, ahol a Széchenyi kastély
könyvtárát, mely többségében idegen nyelvű könyveket tartalmazott, az Állami Gazdaság
vezetője értéktelennek ítélte, s az udvaron máglyára rakatta.[8] Kőhalmi Béla és az Országos
Könyvtári Központ munkatársai állandó küzdelmet vívtak az értékes könyvállományok
megmentéséért és közgyűjteményekbe való irányításukért, s különösen figyelték a legrégebbi
és a magyar szempontból elsőrendűen fontos anyagot. Kiválogatták tehát az
ősnyomtatványokat, a 16. századi könyveket valamint a régi magyar anyagot, s ezeket először
a Széchényi Könyvtár kapta meg, majd az esetleges többes példányokat visszaadta a
központnak, s így más könyvtárba irányították azokat.

 Az egykori szerzetesrendi könyvanyag átválogatása 1952 nyarán lezárult. Az Országos
Könyvtári Központ feladatának a könyvanyag szétosztására vonatkozó részét a későbbiekben
az OSzK keretében működő Fölöspéldányközpont látta el, melynek egyre gyarapodó
könyvállománya nem csupán az elhagyott javakból állt, hanem a mindenkori könyvtári
duplumokból, illetve a valamilyen ok miatt feleslegesnek ítélt kötetekből. A későbbiek során a
kiválasztott könyvek vegyültek az államosított könyvkereskedések, antikváriumok anyagával,
sőt még a könyvtárak leselejtezett példányaival is. Nem csoda, hogy ennek eredményeképpen
csupán budapesti viszonylatban is több raktár tartalmazta a gúlákba, vagy jobb esetben
polcokra rakott, átnézendő könyvállományt. A Fölöspéldányközpont munkatársai évtizedeken át
bontották a hatalmas könyvkupacokat, készítették ajánló jegyzékeiket, melyeket először az
OSzK munkatársai néztek át, majd pedig más könyvtáraknak is elküldtek. Az elmúlt évtizedek
során hazánk számos könyvtára, így az OSzK Régi Nyomtatványok Tára is többször kapott
igen értékes, régi könyveket, gyakran nagyon sérült állapotban.

 1990 után, amikor a korábban megszüntetett szerzetesrendek újra működhettek, s néhány
újabb egyetem is alakult, egyre inkább sürgetőbbnek látszott a még mindig hatalmas
mennyiségű könyvanyag szétosztása, ha lehet, visszaadása egykori tulajdonosaiknak.
Megtörtént tehát a könyvállomány szétválogatása a könyvekben található tulajdoni bejegyzés,
bélyegző alapján. Az egyházakkal kötött megegyezés szerint az így kiválogatott
állományrészekből a nemzeti könyvtár még kivehette azt, amit gyűjtőköre szempontjából
fontosnak ítélt, s a többit átadták a jogutód egyházi intézményeknek illetve egyetemeknek. Ezt
az utolsó válogatást leginkább a  Fölöspéldányközpont munkatársai végezték, de részt vett
benne az egyházi gyűjtemények képviselője is, rövidebb ideig egyetemisták is segítettek, 
valamint az OSzK Gyarapítási Osztályának néhány munkatársa és a Régi Nyomtatványok
Tárának vezetőjeként én magam is. A Fölöspéldányközpont rákospalotai épületében, valamint
a Hold utcai részlegében több alkalommal is válogattunk a Gyarapítási Osztály helyettes
vezetőjével, Tóth Józsefnéval, aki a törzsgyűjteménybe illő darabokat kereste. A válogatás
során számos régi könyv is előkerült, s ezek egy része, mivel nem voltak meg a Széchényi
Könyvtárban, a nemzeti gyűjteményt gyarapították.

Természetesen a korábbi átnézések miatt régi magyar anyagra csak igen ritkán lehetett
bukkanni, leginkább csak abban az esetben, ha a címlapról nem derült ki az RMK jelleg, vagy a
példány csonka volt. Ezek egyike Nádasi János: Annua eremus divini amoris című munkája,
mely 1679-ben Bécsben, a Voigt nyomdában jelent meg. Ritkaságnak számít, a budapesti
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Egyetemi Könyvtár és Bécs őrzi egy-egy példányát, így ez a világon ismert harmadik.[9]

Nagyobb lehetőség mutatkozott a magyar vonatkozású, idegen nyelvű anyag terén, tehát olyan
művek esetében, melyeknek sem a szerzője, sem a nyelve, sem a kiadási helye nem volt
magyar, csupán részben vagy egészben magyar vonatkozásokat tartalmazott. Ilyen jellegű
anyag alkotja az un. Apponyi-gyűjtemény jelentős részét is. Ugyancsak több szép,
kötéstörténetileg fontos darabot sikerült találnunk a válogatás során, de a legizgalmasabb és
egyben legborzalmasabb állapotú anyag a Hold utcai részleg föld alatti 2. szintjén volt
hatalmas, vesszőből font kosarakba rakva. Vagyis a többségében “hajdanvolt”, a se eleje, se
vége kötetek halmaza, csupa töredék, olykor faltörmelékkel borítva, az egykori viszontagságok
sarával lapjaikon. Munkánknak ez volt a “legizgalmasabb” része, melyet az egészségvédelmi
okok miatt gumikesztyűben és légszűrő maszkban végeztünk. Igazi guberálás volt ez a javából!

 16. századi ritkaság egy tévesen Nagy Szent Albertnak tulajdonított mű német fordításban:
Naturalia…darinn durch sechsz kürtze Büchlin viel haimligkaiten der Natur beschrieben. Von
Weibern und gebürten der Kinder sampt jren Artzneien amely a növények, kövek és állatok
mágikus tulajdonságaival foglalkozik, illetve a nők menstruációjára, terhességére ható
asztrológiai jelenségeket ismerteti egyéb babonás hiedelmekkel együtt. A kis szurtos, szakadt,
csonka kötetet az egyik nagy fonott kosárban találtam. A 4° alakú könyvecske, bár címlapja
nincs, s hiányoznak  a XLV-LVI levelek, valamint a végén a LXV-LXVIII-ig terjedő levelek is, de
a benne található fametszetek alapján, melyek gyógynövényeket, az emberalakos bolygók
képeit és az anyaméhben levő magzatot ábrázolják ismerősvolt már nekem. 1992-ben az egyik
budapesti antikváriumtól vettünk egy ennél csonkább példányt ugyanebből a kiadásból, de a
kötetről csonkasága miatt az eladók nem tudták, hogy ki a szerző, mi a mű, s főleg, hogy mikor
nyomtatták. Akkor a szakirodalom alapján sikerült meghatároznom: 1548-ban Jacob
Cammerlander nyomtatta Strassburgban[10]. De ez a korábban vett példány is csonka, 
hiányzik az elejéről 3, a végéről pedig 2 teljes ív, ezenkívül valószínűleg lámpaolajjal
leönthették, aminek következtében sok levele megbarnult. Megvételét akkor nem csupán
viszonylag alacsony ára, hanem elsősorban ritkasága indokolta, hiszen az Index Aureliensis
szerint csak Londonban (British Library) és a már említett Strassburgban van egy-egy teljes
példánya, továbbá egy csonka Wroclaw-ban.[11] Ez a korábbi vétel tehát a világon ismert
negyedik példány lett, a most megtalált pedig az ötödik.[12] A kiválogatott anyagból különösen
figyelemre méltó volt egy igen szép, pergamenbe kötött könyv, melyet a Fölöspéldányközpont
vezetője, Dobai Anikó adott a kezembe. Beleolvasva a kötetbe kiderült, hogy a 17. századi
regensburgi domonkos szerzetes, Eustachius de Rosario  vasárnapi beszédeinek gyűjteménye,
mely 1675-ben jelent meg Kemptenben.[13] A kötéséül szolgáló pergamen kottalap, a győri
Püspöki Könyvtár (az un. Nagyszemináriumi Könyvtár) tárlójában őrzött díszkódex, a Zalka
Antiphonale, egyik újabb töredéke. A 17. század során a kódexből számos lapot Győrött
levéltári borítólapnak használtak fel.

 Nemzeti örökségünk védelme tehát, mint a fentiekből is látszik, nagyon összetett feladat, s a
legfontosabb teendőket a következőkben foglalhatjuk össze:

1. A könyvtárak vonatkozásában óvni kell gyűjteményeinket az egyre szervezettebben dolgozó
tolvajoktól.

 8 / 11



Előadások a közgyűlésekről - 2003 Sárospatak -       W. Salgó Ágnes: Védés – nemzeti örökség

2. Nyilvántartásba kell vennie minden gyűjteménynek a teljes anyagát, hogy legyen pontos
dokumentáció az állományról.

3. Törvényi szinten kell meghatározni a régi könyvanyag fennmaradásához szükséges
példányszámokat.

4. Kötelezni kellene az antikváriumokat, hogy katalógusaikat időben juttassák el az
Örökségvédelemhez és az OSzK-ba. (A katalógust nem küldő antikvárium anyaga gyakorlatilag
kimarad a védésből.)

5. A védett gyűjtemények (az államiak mellett az egyháziak és a magángyűjtemények is )
kapjanak több támogatást a vásárláshoz és a fenntartás, restaurálás költségeinek fedezésére.

6. A régi könyvekkel foglalkozó munkatársak szakmai képzése egyre sürgetőbb feladat.

 2003-ban, a Rákóczi szabadságharc kezdetének 300. évfordulójának évében, Sárospatakon
nehéz lenne úgy tartani egy előadást, hogy ne emlékezzünk a nagyságos fejedelemre. Zaklatott
korunkban, amikor háborúk fenyegetnek, az örök erkölcsi értékek is válságba kerülnek, újra
elmondhatjuk a fejedelemnek éppen háromszáz éve, Debrecenben kinyomtatott imáját:

“Adgy uram azoknak kiket vezéreinké akartál tenni,

rendelésekben böltseséget,

az ellenkező dolgokban erősséget,

a’ szerentsés állapotokban tartózkodást,

a hadakozásban bátorságot, az álomban vigyázást,

hogy a’ te akaratodnak utain járjanak!”[14]

[1] [Secunda pars operum.] (In fine:) Argentoraci per Joannem Knoblouch, 1514.   Johannes
Gerson (Jean Charlier de Gerson, 1363–1429) híres teológus, a párizsi egyetem kancellárja, a
konstanzi zsinat egyik legnagyobb hatású szónoka volt. Nagy szerepet játszott Wicliff és Hus
tanainak elitélésében. Ld. Herbert Kraume cikke: Die deutsche Literatur des Mittelalters.
Verfasserlexikon. Bd. 2. Berlin – New York, 1978-79. 1266-1274. A kötet jelzete: Ant. 1039.

[2] Bővebben ld. Mihály Mária: Kihirdetés nélkül. A kulturális örökség védelme az Európai
Unióban és Magyarországon. Műértő, 2003. április, 3. és május, 4. l.

[3] Vö. a Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet főosztályvezető asszonynak  (NKÖM
Közgyűjteményi Főosztály ) írt Javaslatot, tervezetem dátuma  2001.április 10. Monok I. főig írta
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alá.

[4] [Biblia. Vetus Testamentum.] En tibi lector Hebraica Biblia, Latina planeque nova
…tralatione. (Trad. Sebastian Münster). Basel, 1546, Ex officina Michaelis  Isingrinii et Henrici
Petri.  Csak az első kötet. Jelzete: Ant. 1253

[5] Janua lingvae latinae reserata aurea.[A ’ Deak nyelvnek aranyas ki--nyittatot ajtaja.] Sive
seminarium Linguae Latinae &Scientiarium omnium...in Hungaricam Linguam translata,Per
Stephanum Benjamin Szilagyi.

Leutschoviae,1643, typis Laurentii Breueri.

--Januae Linguae Latinae Vestibulum [A ’ deáki nyelv Ajtaja előtt való Pitvar,,avagy Tornácz].

Leutschoviae,1643.Typis Laurentii Breveri. RMNy:2002.

[6] A Corvina Alapítvány segítségével tudtunk venni az elmúlt évben néhány értékes kötetet,
közülük az egyik: Georgius de Hungaria: Warhafftige Beschreibung des türkischen
Kriegsrüstung und Behendigkeit der Türken und von allen Ceremonien…H. n. 1559, ny. n. [19]
lev.

RMK III. 7368. Ebből a kiadásból csak Wolfenbüttelben és Nürnbergben ismerünk példányt, az
utóbbi csonka.

[7] Bővebben e témáról ld. Horváth Viktor: Könyvek és könyvtárak államosítása
Magyarországon (1949–1960). Az OSzK Évkönyve 1974–1975. Bp. 1978. 233-259. Wix
Györgyné: A szerzetesi könyvtárak sorsa Magyarországon 1950–1952. Az Országos Széchényi
Könyvtár füzetei 11. Bp. 1997.

[8]Wix Györgyné im. 19.

[9] Jelzete: RMK III. 2966

[10] [In fine:][Getruckt zu Straszburg bei M. Jacob Cammerlander, 1548.] – 4° [4] LXVIII ff. Ld.
Ritter, François: Repertoire bibliographique des livres du XVIe siecle qui se trouve à la
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. I. Strasbourg, 1937. 31. tétel, ill. ld. még
VD 16/A-1428, mely példányt nem említ, csupán a Ritter tételszámra hivatkozik.

[11] Index Aur. 102.585

[12] OSzK jelzetük: Ant. 7955 ill. 13.596.

[13] Centuriae concionatoriae pars prima [-secunda] continens quinquaginta exhortationes in
dominicas totius anni…Campoduni, 1675, per Rudolphum Dreher. Az App. R. 602 jelzetet
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kapta.

[14] Részlet. Magátul a’ kegyelem szerint formáltatott imádsága. Debrecen, 1703. Jelzete: App.
R. 515 = RMK I. 1667
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