
 1 

P. Vásárhelyi Judit:  

Új lehetőségek a régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai feltárásában 

 

A 2017. október 2-án az Egyházi Könyvtárak Egyesülése és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szervezett 

Tradíció és innováció. Muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, digitalizálása című 

konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata 

 

Azóta, hogy legutóbb, 2007-ben az egyházi könyvtárakban dolgozó munkatársaknak előadást tartottam, nagy 

előrelépések történtek a világban a régi nyomtatványok bibliográfiai feldolgozása területén, és hatalmas teret 

hódított a digitalizálás. Digitális adattárak jöttek létre, nem beszélve maguknak a műveknek szédítő 

mennyiségben való elektronikus másolatáról, amelyhez percek alatt hozzá tud jutni az érdeklődő. 

 

A következőkben először a retrospektív bibliográfiai munkánk során használt legfontosabb adattárak rövid 

bemutatására vállalkozom, amelyek valószínűleg nem ismeretlenek a régi nyomtatványokat olyan nagy 

számban őrző, muzeális egyházi gyűjtemények munkatársai számára.  

 

Haladjunk kronológiai rendben! 

 

Ha ősnyomtatványokról akarunk valamiféle információt kapni, akkor az Incunabula Short Title Catalogue–

hoz, rövidítve: ISTC-hez, azaz az ősnyomtatványok világkatalógusához kell fordulnunk. Ezt a British Library 

kezeli. 30.375 az ősnyomtatvány-korban, azaz 1500. december 31-ig nyomtatásban megjelent kiadás szerepel 

ebben az adatbázisban. A legkülönbözőbb szempontok és azok társítása szerint lehet keresni benne: szerzőre, 

címre, nyelvre, nyomdahelyre, nyomdászra, a kiadás évére, pontos dátumára, formátumára, lelőhelyére, 

példányaira etc. A legtöbb esetben linkek mutatnak a digitális facsimilére is és természetesen a nagyobb online 

ősnyomtatvány katalógusokra, mint a Gesamtkatalog der Wiegendrucke http://www.gesamtkatalogderwiegen 

drucke.de/GWEN.xhtml és a Bayerische Staatsbibliothek Inkunabelkatalog http://inkunabeln.digitale-

sammlungen.de elektronikus változatára. Természetesen Sajó Géza és Soltész Zoltánné ősnyomtatvány 

katalógusára1 és a benne leírt példányokra is hivatkozik az ISTC.  

A XVI. századi könyvek vonatkozásában számunkra itt, Közép-Európában, ahol a németországi művelődés 

hatása évszázadokra megy vissza, a fő forrás a Das Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen 

Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16 = www.vd16.de), amely több mint százezer címet tartalmaz. Minthogy 

központi katalógus is, 260 könyvtár anyaga szerepel benne, még az Országos Széchényi Könyvtár antikva 

katalógusa is. Nagy köszönettel fogadták a Szabó Ervin Könyvtár unikális XVI. századi nyomtatványainak 

leírását is, amelyek Borsa Gedeon közvetítése révén jutott el hozzájuk a könyvtár antikvakatalógusának2 

létrejötte idején. 

Folytatása a XVII. századi nyomtatványok tekintetében a Verzeichnis der im deutschen Sprachraum 

erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts (VD 17 = www.vd17.de). Ez jelenleg majdnem 300.000 db 1601 és 

1700 között megjelent nyomtatvány adatát tartalmazza. Minden német nyelvű, és minden az összefüggő német 

nyelvterületen keletkezett művet felvesz, függetlenül a nyelvtől. Sok cím esetében csak a címlap és az ajánlás 

néhány lapjának fényképét közli Schlüsselseiten címmel, de mára már egyre több tételnél találunk URN és URL 

jelölést, amelyre kattintva a nyomtatvány teljes digitalizált példányát tanulmányozhatjuk.  

Mindkét katalógus hungarika vonatkozásban is jól használható, mivel igen sok hungarikum fenn van már 

digitálisan is ezekben a bibliográfiákban. Pl. Pesti Gábor 1536. évi Bécsben kiadott Novum Testamentum című 

Újtestamentum-fordítása (VD16 B 4587) bécsi ÖNB példányának elektronikus másolata ezen az adatbázison 

keresztül teljes szövegében megtekinthető. http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ137236709 – 

ez a példa mutatja, hogy a bécsi nemzeti könyvtár is szerepel ebben az értékes adatbázisban. Ott is rohamosan 

terjed a digitalizáció.  

 

Továbbra is jó segédeszköz a Karlsruher Virtueller Katalog (https://kvk.bibliothek.kit.edu/) is, amelyben a 

keresés az egész világra kiterjeszthető. Teljesen ismeretlen magyarországi nyomtatványokra lehet ezekben az 

                                                 
1 SAJÓ, Géza, SOLTÉSZ, Erzsébet, Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. I–II. Bp., 1970. - 

http://mek.oszk.hu/06100/06119/pdf/ (2017. szeptember 30.) 
2 KLINDA Mária, A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa : BCB Cat, Bp., Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, 2001. 

http://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/
http://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/
http://www.vd16.de/
http://www.vd17.de/
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ137236709
https://kvk.bibliothek.kit.edu/
http://mek.oszk.hu/06100/06119/pdf/
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adatbázisokban találni. Így került az RMNy látókörébe az első magyarországi társulati kiadvány 1601-ből a 

vimpáci ferences nyomdából.  

A XVI. században Nagyszombaton kívül itt működött katolikus nyomda. Vimpác - németül 

Wimpassing/Wimpaissing Sopron megyében van a Lajta jobb partján elterülő Szarvkő uradalmán. Ferences 

kolostorát a Pichler- és Stotzingen-család tagjai alapították. Az RMNy első kötete3 e ferences kolostor mellett 

felállított nyomdának négy kiadványát ismertette: három német nyelvűt 1593-ból,4 és egy negyedik latin nyelvű 

köszöntőverset 1599-ből,5 amely az első jelenleg ismeretes hazai nyomtatásban megjelent képvers.6  

Az RMNy I. kötetének megjelenését követően további két vimpáci nyomtatvány került elő 1595-ből: az egyik 

Leonhard Pichler von Weittenecknek 1563-ban megtapasztalt égi látomását mutatta meg szép illusztrációval, és 

adta a látomás szimbolikus magyarázatát német nyelven,7 a másik pedig újabb német nyelvű imádságoskönyv a 

Töviskoszorúról elnevezett nővérek számára, amely közösséget Ruprecht von Stotzingen, a vimpáci kolostort 

alapító Leonhard Pichler veje hozott létre 1595-ben beteg leánya, Magdalene számára.8  Minthogy eddig 1599 

után nem volt ismeretes vimpáci kiadvány, az ottani nyomda működésének időkörét 1593-tól 1599-ig határozta 

meg a könyvtörténeti kutatás. Most viszont a Karlsruher Virtueller Katalog az augsburgi egyetemi könyvtár 

elején csonka, de kolofónja alapján Wimpassing 1601 impresszumú, eddig ismeretlen Ablaß und Gnaden 

Büchlein-példányának leírását adta ki. További internetes keresgélést követően hamarosan kiderült, hogy az 

augsburgi példány nem az egyetlen, hanem a Tirolban lévő schwazi ferences kolostor könyvtárában létezik 

teljes példány is.9 Azóta a könyvecske másolatban az OSZK-ban a kutatás rendelkezésére áll,10 s a régi 

nyomtatványok bibliográfiai rendszerében az S 881 A számot kapta. 

Tartalmát tekintve ez az Ablaß und Gnaden Büchlein az V. Sixtus pápa által 1585. november 19-én alapított 

Szent Ferenc Kordatársulat laikus tagjainak a „szükséges eligazítására, tanítására” szolgált. Eredetileg olasz 

nyelven készült, abból fordították le németre. A szerzőséggel kapcsolatosan csupán annyit lehet tudni a 

bevezetőből, hogy több tudós ember munkájának köszönhető, akik rövidítve egy műben foglalták össze a pápai 

kegyelmeket. A további tartalmi tanulságait nincs alkalmam itt részletezni, megírtam Szelestei Nagy László 70. 

születésnapi köszöntő kötetében.11 Itt csak annyit jegyzek meg, hogy ez az újonnan felfedezett könyvecske 

nagyon jól beleillik a vimpáci ferences műhelyben a rend és a környékbeli hívek számára nyomtatott német 

nyelvű művek közé. Általa bizonyossá vált, hogy a nyomda a XVII. század első évében is működött, így nem 

csak a vimpáci nyomtatványok száma növekedett meg eggyel: hatról hétre, hanem a XVII. századi nyomdáink 

száma is gyarapodott eggyel. Továbbra is kérdés maradt azonban az, hogy 1601 volt-e e nyomda működésének 

utolsó éve.  

 

Mit jelentenek az eddig elmondottak a retrospektív bibliográfia szempontjából? Azt, hogy amíg eddig 

leltárkönyvekből és alfabetikus katalógusokból excerptáltuk a hungarika bibliográfiák számára az adatokat, 

most ezt a munkát ki kell egészítenünk az elektronikus adatbázisokban való keresgéléssel. Szisztematikusan 

időről-időre végig kell mennünk ezeken az elektronikus adatbázisokon és katalógusokon, és keresni bennük a 

magyar nyelvű, illetve a magyarországi nyomdahelyeken megjelent nyomtatványokat.  

A kutatómunka ilyetén való kiterjesztése az RMK III. vonatkozásában különösen indokolt. Hiszen ez a 

hungarika bibliográfia gyűjti össze a hazai szerzők külföldön idegen nyelven megjelent publikációit, de 

figyelme nem csak a szerzők önálló műveire terjed ki, hanem azokra is, amelyekben csupán egy egységnyi 

szöveg – akár prózai, akár vers – származik Hungarus szerzőktől. Ezek általában alkalmi nyomtatványok: 

                                                 
3 Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473-1600, szerk. BORSA Gedeon, Bp., Akadémiai Kiadó, 1971. 
4 RMNy 735. –  RMNy 736. – RMNy 737. 
5 RMNy 862. 
6 V. ECSEDY Judit, „Mesterkedő” nyomdászok: a barokk kor különleges nyomtatványai, Magyar Grafika 2008/1, 65-66. 
7 Warhafftige Bildnuß eines Gesichts so einem österrreichischen Freyherrn anno 63 den 17. Junii bey Haubstatt Clagenfurt in 

Kärndten am Himmel erschinen, Wimpassing an der Leytta in Vngern, MDXCV, im newen Barfusser Closter. – RMNy S 767A – 

BORSA Gedeon, A vimpáci ferences nyomda és annak újabb terméke 1595-ből, Magyar Könyvszemle 1980, 178-185.  
8 Andächtige, geistliche vnnd catholische Kirchengesäng für die Schwestern der Dornen Cron, (Wimpaissing an der Leytta) (im 

Barfusser Closter), MDXCV. – RMNy S 767 B – München, Universitätsbibliothek, Signatur: 0014/W 8 Asc. 1291#3 –

urn:nbn:de:bvb:19-epub-11925-2 (2017. szeptember 30.) -  BORSA Gedeon, Pótlások és kiigazítások a ,,Régi Magyarországi 

Nyomtatványok" első kötetéhez V., Magyar Könyvszemle 1984, 120-122.  
9 www.franziskaner-schwaz.at/bibliothek/biblio_Schwaz_OFM-Bestand.xls, 110 sz. (2017. szeptember 30.)  
10 A másolatok jelzete az OSZK Régi Nyomtatványok Tárában: RMK II. 316a. 
11 P. VÁSÁRHELYI Judit, Ablaß und Gnaden Büchlein, Wimpaissing an der Leitha, 1601. = Lelkiség és irodalom: Tanulmányok 

Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Bajáki Rita, Báthory Orsolya et aliae, Budapest, 2017 (Pázmány Irodalmi Műhely: 

Lelkiségtörténeti tanulmányok, 17), 509-516. - https://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/kutatasok/mta-ppke-barokk-irodalom-es-

lelkiseg-kutatocsoport/kiadvanyaink/lelkiseg-es-irodalom (2017. szeptember 30.) 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-epub-11925-2
http://www.franziskaner-schwaz.at/bibliothek/biblio_Schwaz_OFM-Bestand.xls
https://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/kutatasok/mta-ppke-barokk-irodalom-es-lelkiseg-kutatocsoport/kiadvanyaink/lelkiseg-es-irodalom
https://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/kutatasok/mta-ppke-barokk-irodalom-es-lelkiseg-kutatocsoport/kiadvanyaink/lelkiseg-es-irodalom
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lakodalmi vagy gyászvers gyűjtemények, vagy egy-egy hallgató hazautazása alkalmából készült antológiák, 

vagy üdvözlőversek. A német nemzeti bibliográfiában, a VD-kban a feltárás analitikus, vagyis feltüntetik 

minden egyes szellemi közreműködő nevét, mint „literarische Beiträger”-eket - köztük a magyarországiak 

nevét is. Az RMK III gyűjtés szisztematikus folytatása ezekben az adatbázisokban tehát az 1700-ig elkészült 

Régi Magyarországi Szerzők névjegyzék12 alapján ugyancsak a jövő feladata. Egyelőre gyűlnek a kiegészítő 

adatok, 10 éven belül megint esedékes lesz egy új RMK III Pótlások kötet.  

 

Szerzői régi magyarországi nyomtatványok 

 

Szabó Károly és Hellebrant Árpád: 

Régi Magyar Könyvtár. III.  

(Bp., 1896-1898) 

1480-1711 4805 

Szabó Károly és Hellebrant Árpád: 

Régi Magyar Könyvtár. III.  

Pótlások, kiegészítések, javítások. 

(Bp., 1990-1996) 

1480-1711 2887 

Régi Magyar Könyvtár. III/XVIII. 

század. I-II. (Bp., 2005, 2007) 

1712-1800 3931 

Összesen:  1480-1800 11623 

A németországi könyvtárak a XVIII. századi német és németországi könyvtermés bibliográfiai feldolgozása 

tekintetében is nagy előrelépést tettek. 2009-ben indult „A német nyelvterületen megjelent XVIII. századi 

nyomtatványok digitalizálása és feltárása (VD18)” program, ("Digitalisierung und Erschließung der im 

deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts (VD 18)") Ez a Verzeichnis der im 

deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts (VD 18), a VD16 és a VD17 folytatása, de a 

keretprogram-elnevezés jelzi, hogy bibliográfiai feltárás és digitalizálás kéz a kézben folyik. Monografikus 

műveket és folyóiratokat egyaránt tartalmaz. 2016 novemberéig 163.500 monográfiát, 8.200 többkötetes mű 

összesen 24.700 kötetét és kb. 4.000 folyóiratcímet írtak le és digitalizáltak is egyúttal. 

S mi történt itthon az elmúlt tíz esztendőben? 

 

Örömmel mondhatjuk, hogy a hazai retrospektív bibliográfiai kutatás is az elődeink által jól kijelölt úton nagy 

lépéseket tett előre. 2012-ben megjelent a Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. kötete. Így a részben vagy 

egészben magyar nyelven, illetve a történelmi Magyarország területén bármely nyelven megjelent 

nyomtatványokról a kezdetektől, azaz 1473-tól egészen 1670-ig áttekintésünk van. Az utolsó tétel sorszáma: 

3696. Az utolsó appendix, azaz a tévesen feltételezett nyomtatványok helyreigazítását leíró tétel sorszáma: 271.  

Az RMNy-be nem csak a példányból ismeretes nyomtatványok kerülnek be, hanem < > jel közé téve olyan 

példányból nem ismeretes kiadványok is szerepelnek, amelynek egykori létezését megbízható adatokkal, vagy 

hitelt érdemlő következtetéssel bizonyítani lehet. S olyan nyomtatványokat is leírunk - » « idézőjelek között – 

amelyek címét korabeli forrás, vagy éppen Szabó Károly őrizte meg, aki még látott példányt belőlük, de az 

mára már nem maradt fenn. Ez utóbbiak száma elég magas: mintegy egyötödét teszi ki a teljes bibliográfiának. 

 

Jelenleg dolgozunk az RMNy V. kötetén, amelynek időhatára 1671-1685. Ezt követi majd a hatodik kötet, 

amely záróéve 1700. Az előző négy kötetben jól bevált elveket igyekszünk ezekben is folytatni. Változást 

csupán egyetlen ponton tervezünk. Be fogjuk vezetni a példányok felsorolásában a cop. digit. jelzést azon 

nyomtatványok esetében, amelyek digitálisan is a kutatás rendelkezésére állnak. Az az álmunk, hogy minél 

több tétel mellett ott lehessen látni ezt a jelzést majd. Az OSZK jövője e tekintetben biztató, hiszen az RMK I 

gyűjtemény nagy része már digitálisan is rendelkezésre áll, és reméljük a folytatást: a teljes RMK II 

gyűjtemény digitalizálását. A más könyvtárakban őrzött unikum példányok digitalizálása is reményeink szerint 

mielőbb megvalósul. Ha ilyet írunk le, ott is szerepelni fog a könyvtár neve mellett a cop. digit.  

S ha egyszer újra feléled – természetesen korszerűbb és igényesebb formában, mint korábban volt – az MNB 

honlap (www.mnb.hu), amely 2015 novembere óta az Arcanum által működtetett részek meghibásodása miatt 

                                                 
12 WIX Györgyné, Régi Magyarországi szerzők a kezdetektől 1700-ig, szerk. P. VÁSÁRHELYI Judit, Bp., OSZK, 2008. 

http://www.vd17.de/
http://www.vd17.de/
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használhatatlanná vált, akkor elképzelhető, hogy a digitalizált példány jelzése egyben olyan link, azaz olyan 

kapcsolódási pont is lesz, amely a digitalizált példányhoz vezet, sőt a digitalizált szakirodalmi hivatkozások is 

(RMK I, Zoványi, Könyvszemle tanulmányok stb.) egy kattintással elérhetőkké válhatnak. Ezáltal válna 

korszerűvé és még hatékonyabbá az eddigi jól bevált elvek alapján végzett bibliográfiai feltárás! 

 

Az RMNy kötetek záró éve tehát 1700 lesz, vagyis nem a szatmári békekötés éve, 1711, miként az Szabó 

Károlynál volt. Ezt az elvet érvényesítettük már a Petrik Géza Magyarország bibliographiájához készített 

Pótlások VII. kötete óta, amely címében is jelzi ezt a változást.  

Úgy tűnik, hogy a XVIII. századi RMNy-szerű bibliográfiai feldolgozás már a közeljövőben megkezdődhet. 

Ezt az teszi lehetővé, hogy a korábbi évtizedek szorgos adatgyűjtésének és a pótkötetek publikálásának 

köszönhetően az 1700-ig megjelent könyvanyag 97-98 %-os teljességgel ismertté vált előttünk azáltal, hogy 

tavasszal megjelent Petrik Géza bibliográfiájának IX. Pótlások kötete, amely további 3782 tétellel gazdagította 

a 18.századi könyvtermést.   

Így én is korrigálni tudom azt az összefoglaló táblázatot, amely a Nyelvi és területi régi magyarországi 

nyomtatványok jelenleg ismeretes számadatait foglalta össze a Könyvszemle 2017. évi első számában:  

 

Nyelvi és területi régi magyarországi nyomtatványok 

Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár.  

I. (Bp., 1879) és II. (Bp., 1885) 

Régi Magyarországi Nyomtatványok  

1473-1700 6000 

Petrik Géza: Magyarország bibliographiája  

1712-1860. I-IV. (Bp., 1888-1892)    

1712-1800 11630 

Petrik Géza: Magyarország bibliographiája  

V. Pótlások. (Bp., 1971) 

1712-1800 7660 

Petrik Géza: Magyarország bibliographiája  

VII. Pótlások. (Bp., 1989) 

1701-1800 655 + 5364 = 6019 

Petrik Géza: Magyarország bibliographiája  

VIII. Pótlások. 

(Nyomtatott szövegeket tartalmazó szentképek, gyászjelen-

tések, színlapok bibliográfiája). (Bp., 1991)  

1701-1800 1326 

Petrik Géza: Magyarország bibliographiája  

IX. Pótlások. (Bp., 2017) 

1701-1800 3782 

 

Összesen 1473-1800 36417  

 

Az 1971-ben megjelent Petrik V. Pótlások kötettel kezdve egészen a IX-ig korszerű elvek alapján és főleg 

autopszia alapján írták le az egyes nyomtatvány címét és terjedelmét. Ezek a leírások már jó alapot nyújtanak 

ahhoz, hogy megkezdődjenek a XVIII. századi RMNy feldolgozás munkálatai. S a kor parancsát követve a 

bibliográfiai feltárásnak mindenképpen ki kell egészülnie a hungarika-nyomtatványok a digitalizálásával. Így 

jöhetne létre az az adatbázis, amelyet én gondolatban rmny.18.hu-nak neveznék.  

A korábbi tervek szerint a XVIII. századi bibliográfia munkálatait további korszakokra osztva lehetne 

megkezdeni. Ezek a 1701-1750, 1751-1780 és 1781-1800. A munkát nyomdák szerint haladva először az 1750-

ig megjelent kiadványok kézbevételével szigorú autopsziával lehetne elkezdeni. Ehhez a kiindulást a Petrik 

Pótlások VI. és VIII. kötetben már publikált nyomdamutató jelentené, amely a jövő évben kiegészül a Petrik 

Pótlások X. kötettel, amely a Petrik IX. Pótlások kötetben közreadott nyomtatványok nyomdamutatója.  

Előre át kell gondolni, hogy mit tart meg a 18. századi RMNy az eddigi RMNy-leírások elemeiből. Biztosan 

lesz egy-egy tételben/rekordban sorszám, címleírás, bibliográfiai hivatkozás, műfaji meghatározás, a tartalom 

részletezése a praelimináriák (ajánlás, előszó, üdvözlő versek, etc.), valamint a főrész összes önálló és nagyobb 

egysége, a postlimináriák (mutatók, utószó etc.) címének schlagwort szerű felsorolásával úgy, hogy az egyes 

részek címére kattintva maguk a szövegek is digitálisan megjelenjenek. A szakirodalom összegyűjtése és a 

kutatási eredmények összefoglalása ilyen mennyiség leírása esetén lehetetlen, tehát erről le kell mondani, mivel 

nagyon megkésleltetné a munkát. Továbbra is fontos elem a példánynyilvántartás. 10 példányig felsorolnám az 

összeset, az annál több példányban ismeretes kiadványok esetében pedig csak az RMNy Csoportnál – mai 

nevén: a Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályán - vezetett, és több mint 300.000 példányt 

tartalmazó nyilvántartásunk összegzése szerepelne: hány könyvtárban és hány példányban található meg a 
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kiadvány, és a tíz legfontosabb és legkönnyebben elérhető hazai és külföldi példány lelőhelyét neveznénk meg 

– miként azt az RMNy a II. kötettől kezdve a XVII. század vonatkozásában már megszokhattuk.  

Ez az elektronikus retospektív bibliográfiai adatbázis már készülése folyamatában nyilvánosan követhető és 

használható lehetne, sőt a németek példájára az OSZK-ban meg nem lévő példányok digitalizálását az őrző 

gyűjtemény végezné. Jónak tartanám, hogyha a bibliográfusok által leírt „tételt” az összes őrző gyűjtemény a 

maga példánya alapján ellenőrizné, és a lehetséges kiadásbeli és nyomdai változatokra felhívná a bibliográfia 

szerkesztőségének a figyelmét, illetve egyezményes jelből tudni lehetne, hogy a példányellenőrzés megtörtént-

e. Az egyes gyűjtemények a náluk őrzött példány jellegzetességeit: a possessorokat, a kötésleírást a saját 

nyilvántartásukban tüntetnék fel. Egyelőre csak a példányból ismeretes nyomtatványokkal kellene foglalkozni. 

A példányból ismeretlen, feltételezhetően megjelent, illetve csak a korabeli szakirodalomban ismertetett 

kiadványok bibliografizálására csak később és külön munkafázisban lehet gondolni. Természetesen a munka 

végeztével érdemes a bibliográfiát nyomtatott formában is megjelentetni a címlap reprodukciójának közlésével 

– ugyancsak az eddigi RMNy-kötetek gyakorlata szerint. Csakhogy Borsa Gedeon javaslatát elfogadva a 

publikálás nem a nyomdák sorrendjében, hanem a szerzők betűrendjében és igényes mutatókkal történne.13 

Ha megteremtődik az adatbázis kerete, amelybe a bibliográfusok a legjobb tudásuk szerint betáplálják a fent 

említett adatokat, és megfelelő tárhely is a rendelkezésre áll, rögtön neki is lehetne kezdeni a munkának. Persze 

először még készüljön el a jövő év folyamán az említett Petrik Pótlások X., Nyomdamutató kötet. 

 

S végül még szólnom kell egy további lehetőségről is a hazai retrospektív bibliográfia teljesebbé tétele 

tekintetében.  

 

Ezzel kapcsolatban is az elmúlt tíz esztendő kiváló eredményét szeretném emlékezetükbe idézni. Van ugyanis 

egy olyan alapkutatás, amelyben a magyar kutatók képviselik a világszínvonalat, mert ilyen másutt nincsen. Ez 

pedig a Hungaria typographica 1473-1700, a történelmi Magyarország területén működött nyomdák betű- és 

díszkészletének repertóriuma.14 2004 és 2014 között jelent meg négy kötetben V. Ecsedy Juditnak, a hazai 

tipográfiai kutatások fő szakértőjének a vezetésével. Munkatársai: Bánfi Szilvia, Farkas Ágnes, Pavercsik Ilona 

és Perger Péter. Sőt az elmúlt évtizedben OTKA- és NKFI-projectek sorozata célozta meg ugyanennek a 

kutatásnak a XVIII. századra való kiteljesítését. Így annak eldöntése, hogy egy nyomtatvány hazai-e vagy sem, 

vagy hogy egy 1801 előtt kiadott, akár egyetlen lapnyi nyomtatott töredék melyik hazai nyomdához köthető, 

nem csak 1700-ig, hanem a XVIII. század vonatkozásában sem lehetetlen.15 

Tehát a gyűjteményekben elheverő, vagy szisztematikusan egy helyre gyűjtött és még át nem nézett, vagy a 

kötéstáblákból előkerülő, nyomtatott töredékek jelentik azt a forráscsoportot, amely a tipográfiai eredmények 

figyelembe vételével további adatokat és felismeréseket hozhat a retrospektív nemzeti bibliográfia számára. 

Ennek igazolására Bánfi Szilvia összefoglaló tanulmányára kell utalnom,16 aki az Osztályunkon az RMNy-et 

kiegészítő, úgy nevezett Supplementum tételek gondozója. Az eddig megjelent négy RMNy-kötethez gyűjtött, 

példányból vagy töredékből ismeretes új tételek száma 55. Megoszlásukat az alábbi táblázat mutatja: 

 

 teljes nyomtatvány töredékes nyomtatvány összesen 

új tétel  21  22 43 külföldi hazai 

külföldi gyűjteményben őrzött 17  12   29  

hazai gyűjteményben őrzött 4  10    14 

az RMNy I. kötetében még feltételezett, 

de azóta ismertté vált nyomtatvány 

 8  4 12   

külföldi gyűjteményben őrzött 5  2    7  

hazai gyűjteményben őrzött 3  2    5 

összesen  29  26 55 36 19 

                                                 
13 BORSA Gedeon, Az 1801 előtti retrospektív magyar nemzeti bibliográfia a harmadik évezred küszöbén = Fejezetek 17. századi 

nyomdászatunkból: Studien über die ungarländische Typographie des 17. Jahrhunderts, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, Osiris 

Kiadó, 2001, 146-148. 
14 Hungaria typographica 1473-1700, I-II/1-2, Budapest, Balassi, Országos Széchényi Könyvtár, 2004-2014. 
15 VARGA Bernadett: A Hungaria typographica-vállalkozás = Irodalomtörténeti Közlemények (120)2016, 112-122. =  

http://itk.iti.mta.hu/megjelent/2016-1/szemle.pdf (2017. szeptember 30.) 
16 BÁNFI Szilvia, Negyven év „adalékirodalma” az RMNy S(upplementum) tételeibe = Sylvae typographicae: Tanulmányok a Régi 

Magyarországi nyomtatványok 4. kötetének (1656-1670) megjelenése alkalmából, Bp., 2012 (A MOKKA R és a Magyar 

Könyvszemle Füzetei, 5), 123-140. 

http://itk.iti.mta.hu/megjelent/2016-1/szemle.pdf
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Az 55 újonnan ismertté vált XVI. századi nyomtatványnak több mint a fele, 29 teljes példányban maradt fenn – 

ez 53%, 26, vagyis 47%-uk töredékesen maradt fenn. 

  

 

S ha már a lehetőségekről beszélünk, nincsen messze már egy igazi régi magyarországi biográfiai-bibliográfiai 

adatbázis létrejötte sem. Ez egyesítené a hazai szerzők RMSz-ben közölt életrajzi adatait, a reményeink szerint 

akkor már működő magyar nemzeti bibliográfia adatbázisaiból (RMNy, RMK I-III. RMK III Pótlások, Petrik-

bibliográfia, Petrik V-X. Pótlások kötetei) az adott szerző műveiről szóló bibliográfiai tételeket, és linkekkel 

megteremtené annak lehetőségét, hogy maguk a digitális példányok is egy-két kattintással megnézhetők 

legyenek. Ez olyan korszerű, kiegészített új Szinnyei lehetne. Ezt már korábban (1995-ben!) is végiggondoltam, 

és Régi Magyarországi Szerzők és Műveik (RMSzM)-nek neveztem..17 

 

A jelenlegi lehetőségek szerint pl. a Rimay János szócikk ezen elgondolás szerint valahogy így nézne ki:  

 

RIMAY (Rimai) János

* Divény (Nógrád), 1569/1573 - †1631 

egy. hallg.: Grác, Bécs; erdélyi fejedelmek és II. Mátyás kir. 

követe,

tanácsos, költő

Sz. XI.1004-1008 = http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/

MÉL II.524. = http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/

Zov. 511.= http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=2380

Kuzmík II.628-629.; SBS V.92.; MITB I.457.; UMIL III.1728-

1730.; 

RMNy 78 =

= http://real-

r.mtak.hu/101/1/RMK_I_1788_RM_I_4r_0039.pdf

RMNy 1033(5) = 

 
 

Reményeim és kívánságom szerint az ifjabb és a most születő generáció képviselői nem csak megteremteni, 

hanem használni és élvezni is fogják ezt az univerzális adatbázist, amely a jelenlévők munkájának eredményeit 

is magában fogja foglalni. Ezen kell hát dolgozni mindnyájunknak egyen-egyenként a maga helyén a maga 

szerény eszközeivel.  

 

                                                 
17 POJJÁKNÉ VÁSÁRHELYI Judit, Régi hazai nyomtatványok adatbázisainak elvei = A XVI-XVIII. századi könyvek számítógépes 

feldolgozásának problémái, a MKE Társadalomtudományi Szekció által , Budapest, 1995. december 5-én az OSZK-ban szervezett 

konferencia előadásai = http://mek.oszk.hu/03100/03134/03134.pdf (2017. szeptember 30.) 

 

 

http://mek.oszk.hu/03100/03134/03134.pdf%20(2017

