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1. Bevezetés 

 E körben általánosan ismeretes, hogy a régi hungarica-nyomtatványok bibliográfiai
számbavétele Czwittinger Dáviddal kezdődött el a XVIII. században, és Bod Péter, Sándor
István, Szabó Károly, Petrik Géza, Sztripszky Hiador, Dézsi Lajos és még sok más, könyvet
szerető és azokat értőn leíró könyvtáros, bibliográfus munkálkodásának köszönhetően
folytatódott napjainkig. A régiségben változó, hogy ki, mikor, milyen könyvanyaghoz jutott
hozzá; nemzeti öntudattól, történeti érdeklődéstől hajtva vagy egyéb okokból érzett indíttatást
arra, hogy regisztrálja múltunk nyomtatott emlékeit. A szisztematikus adatgyűjtés, az adatok
rendszerezése és publikálása Szabó Károly nevéhez fűződik. a XIX. század utolsó
évtizedeiben.

 Az RMNy-szerű bibliográfiai feltárás Szabó Károly értékes munkájának a folytatását és
kiegészítését célozta, és igazán intenzíven a XX. század 60-as esztendeiben kezdődött el. Ez
időtől fogva vált a nemzeti könyvtár egyik főfeladatává a kurrens könyvtermés bibliográfiai
számba vétele és publikálása mellett a retrospektív nemzeti bibliográfia gondozása és
megjelentetése.     

2. Nemzetközi kitekintés

Érdemesnek látszik nagyvonalakban ismertetnünk, hogy hogyan történik Európa egyes
országaiban a régi könyvek bibliografizálása és katalogizálása.[1] 

A régi könyvek korszakhatára általában 1800, a kézi sajtóról a gépi sajtóra való áttérés ideje.
1799-ben kezdenek el gépi papírt gyártani a merített papír helyett. Az első öntőgép 1805-ben,
az első gépi nyomdaprés pedig 1810-ben kezdi meg működését. Természetesen az átmenet
nem történt meg egyik napról a másikra, ezért pl. az angolszász világban a Hand Press Book
korszakot 1830-cal zárják le. Nálunk az áttérés még később következett be, ezért a Muzeális
könyvekről szóló rendelet 1850-ben rögzíti a régi könyvek korszakhatárát.

Gutenbergnek a XV. század közepe előttre tehető korszakalkotó találmányától 1500. december
31.-ig számítjuk az ősnyomtatványok korát. Mintegy 30.000-re tehető a számuk, amelyek fél
millió körüli példányban maradtak fenn ma a világon.
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Münchenben a Bayerische Staatsbibliothekben 9573 kiadást 19233 példányban;

Londonban a British Libraryban kb. ugyanannyi kiadást 12000 körüli példányban;

Párizsban a Bibliotheque Nationale-ban, a Vatikánban és az Österreichische
Nationalbibliothekban egyenként kb. 8-9000 ősnyomtatványt őriznek

Az inkunabulumoknak létezik világkatalógusa és világbibliográfiája is. A berlini
Staatsbibliothekban működő Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) elnevezésű, 1925-ben
elkezdődött vállalkozás publikált füzetei jelenleg a H betűben tartanak. Internetes hozzáférése:
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/. Nagyon értékes segédeszköz a British Library
által gondozott ISTC (= Incunabula Short Title Catalogue), az incunabulumok rövidcímes
katalógusa, amely az irodalomban említett összes ősnyomtatványról áttekintést ad a-z-ig.[2]

A Magyarországon őrzött ősnyomtatványok katalógusa 1970-ben jelent meg. 57 gyűjtemény
3579 ősnyomtatványának 7101 példányáról tájékoztat.

Mint ismeretes, Magyarországon 1473-ban kezdődik a könyvnyomtatás. Így hazánk a hatodik
ország Gutenberg Németországa, Itália (1465), Svájc (1470), Franciaország (1470) és
Németalföld (1470?) után.  Hess András a Chronica Hungarorum-on (10 példány[3]) kívül
kinyomtatta még 1473-ban Basilius Magnus: De legendis poetis és Xenophon: Apologia
Socratis tartalmazó könyvecskéjét (RMNy 1 – 3[4] példány). Az ő nyomdáján kívül az un.
Confessionale nyomdája működött még 1477 és 1480 között Pozsonyban, vagy Budán. Művei:
Antoninus Florentinus: Confessionale című gyóntatóknak szóló kézikönyve (5 példány),
Laudivius: Szent Jeromos életrajza (1 példány) és egy búcsúlevél-űrlap (1 példány) (RMNy 3, 5,
6). Öt ősnyomtatvány 20 fennmaradt példánya mindössze a 15. századi magyarországi
könyvtermés. Méltán sorolta hát Borsa Gedeon nemzetünket a nyomtatott könyvanyag
szempontjából a törpék közé az óriás német, olasz és francia nemzetekhez és a közepesnek
tartható belga, spanyol stb. népekhez képest.

A XVI. században keletkezett nyomtatványok elnevezése már nem olyan egységes, mint az
ősnyomtatványoké: cinquecentine, antiqua, vetustissima egyaránt előfordul. Számuk 4-5
százezerre tehető. Ezeknek 10 millió példánya maradhatott fenn. Az óriások sorrendje:
Németország (150-180 ezer nyomtatvánnyal), Itália (100-120 ezerrel),  Franciaország (90-110
ezerrel), ők hárman teszik ki a század könyvtermésének 85 %-át. Belgium, Németalföld, Anglia
és Spanyolország együttesen 10 %-ot jelentetett meg, a maradék mindössze 5 %-nyit  pedig a
törpék – köztük hazánk — könyvtermése képezi.

 A GW-hez s ISTC-hez hasonló világkatalógus illetve világbibliográfia a XVI. század
vonatkozásában nincsen igazán. Az Index Aureliensis A-Esc között eddig 64.204 leírást adott
közre (Baden-Baden 1962-2005, Koerner).

Országonként eltérő módon tekintik át a kor könyvtermését. Számunkra a legjobban
használható a VD 16, azaz a Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen
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Drucke des 16. Jahrhunderts.[5] Ez a nagyszabású vállalkozás a németek 16. századi
retrospektív nemzeti bibliográfiája. Minden német nyelvű nyomtatvány és minden, a történeti
német nyelvterületen nyomtatott dokumentum bekerül e bibliográfiába. A munkálatok 1969-ben
kezdődtek. Készítői a 16. századi nyomtatványokban leggazdagabb három német könyvtár:
München, Wolfenbüttel és Gotha. A bibliográfia mára már könyvformában is és digitálisan is
rendelkezésre áll. A nyomtatott kötetekben leírt (1983-2000) kb. 75000 nyomtatványhoz 25000
új supplementum-tétel járul, amelyek csak digitálisan érhetők el.

Hasonló vállalkozás az EDIT (Le edizioni italiane del XVI. secolo), az olasz gyűjteményekben
található, XVI. században Itáliában előállított művek katalógusa. Ez központi katalógus és nem
bibliográfia. A-C kötetei publikálva vannak (1999), ám 2000 után csak az interneten érhető el.[6]

Franciaországban központi, retrospektív bibliográfiai feldolgozás nincsen. A XVI. századi
francia könyvtermést nyomdahelyek (Bordeaux, Rouen stb.) szerint összegyűjtve tekintették át
a Répertoire bibliographique des livres imprimés au seizieme siecle (Baden-Baden 1968-1989)
30 kötetében. Ismeretes Philippe Renouard kézírásos bibliográfiai gyűjtése a XVI. századi
párizsi nyomtatványokról, amely nyomdák szerinti részletes publikálása csupán a B betű
végénél tart (Paris 1964-1991). Ugyanezt a hagyatékot rövidített leírásban Briggite Moreau
kronológiai rendben kívánta közreadni, de halálával 1535-nél megrekedt munkájának
publikálása (1972-1985).

A közepes könyvterméssel rendelkező országok közül a belga és holland retrospektív
bibliográfia készen van: Wouter Nijhoff – M. E. Kronenberg: Nederlandsche bibliographie van
1500 tot 1540. I-III., Suppl. I-IV. (s’Gravenhage 1923-1961, 4532 tétel) és Belgica Typographica
1541-1600. I-V. (Nieuwkoop 1968-1994, mintegy 9800 tétel) valamint a Typographia Batava
1501-1540. I-II.  (Nieuwkopp 1998, mintegy 7500 tétel).

Az angol retrospektív bibliográfia: Alfred William Pollard és Gilbert Richard Redgrave short title
catalogue-ja 1475-től egészen 1640-ig tekinti át a könyvtermést (London, 1926, reprint 1956,
26500 tétel).[7] A spanyol könyvkereskedői retrospektív nemzeti bibliográfia: Paulau y Dulcet,
Antonio: Manual del Librerio Hispano-americano (Barcelona 1948-1968) 1474-tól a XX. század
közepéig fél millió címet tartalmaz.

 Minthogy a XVI. századi nyomtatványok az ősnyomtatványok után a legértékesebb
könyvanyagnak számítanak, nem csoda, hogy az ősnyomtatvány-katalógusokhoz hasonlóan a
világban is sorra jelentetik meg a gyűjtemények saját, XVI. századi anyagukat bemutató
katalógusaikat. A napokban látott napvilágot a bécsi Österreichische Nationalbibliothek XVI.
századi katalógusának első kötete, Borsa Gedeon szerkesztésében. Ez a bibliográfiailag
unikumnak számító nyomtatványok címlapképét is közli.

Itt kell elmondanom, hogy egészen 2005-ig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
úgynevezett szaktörvényi keretet biztosított a Magyarországon őrzött legrégibb, 1601 előtt
megjelent hazai és külföldi nyomtatványok (ősnyomtatványok és antikvák) példányainak
igényes feltárására. E program a 80-as években több gyűjteményben elkezdődött. Ekkor terjedt
el az a Borsa Gedeon által szerkesztett adatlap, amely a példányok egyedi jellegzetességeinek
feltárását célozta. Ezek: az adott példány hiányainak megadása, possessorainak kigyűjtése,
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bejegyzéseinek jellemzése és kötésének jellemző adatai. Az országban kb. 80.000-re becsült
1601 előtti, legértékesebb könyvanyag ilyeténképpen való számbavétele rendkívül sok
érdekességet rejt magában. Művelődéstörténeti, olvasmánytörténeti, könyvtártörténeti
szempontból rengeteg hasznos információ rejlik e régi nyomtatott könyvanyagban, amelyek
minden tekintetben igazolják a Habent sua fata libelli mondást.

 Jelenleg hat könyvtárban (MTA, BEK, budapesti Piarista, u.n. Pálos, Evangélikus Országos és
székesfehérvári Püspöki) folynak helyi erőkkel, illetve az RMNy megbízott munkatársaival e
példányleíró munkák. 2001-ben nagy örömünkre megjelent Klinda Mária szerkesztésében a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti anyagát bemutató kötet  982 tételleírással, és
2006-ban látott napvilágot a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatvány- és
antikgyűjteményének katalógusa Rétfalvi Gábor szerkesztésében. A minta minden esetben az
OSZK Antikva-katalógusa (Budapest 1990).

 A XVI. századi magyarországi könyvanyag bibliográfiai feltárása az RMNy első kötetében
(1473-1600) részletesen megtalálható. E bibliográfia jellemzőiről – minthogy ez a szorosabban
vett témánk – a továbbiakban részletesen fognak hallani.

 A kronológia folytatásaként a XVII. századi nyomtatványok bibliografizálása területén a német
VD 17, azaz a Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17.
Jahrhunderts[8] csak Interneten elérhető adatbázisát ajánlhatom a figyelmükbe. Ez felvesz
minden, az 1601-1700 közötti időszakban német nyelvterületen bármely nyelven, és bárhol
részben vagy egészben német nyelven megjelent nyomtatványt. 1996-ban kezdődtek a
munkálatok, amelybe beledolgozik 10 németországi könyvtár. Eddig több mint 251.000
nyomtatvány szerepel az adatbázisban, 676.000 meghaladó képpel az un. Schlüsselseité-kről,
azaz azokról a lapokról, amelyek kulcsfontosságúak a nyomtatvány meghatározása
szempontjából: címlap, ajánlás, kolofon, stb.

Az angolszász retrospektív bibliográfia 1641-től 1700-ig Donald Goddard Wing
szerkesztésében, az angolokra jellemzően short title-formában 1948 és 1951 között jelent meg.
Nemrég 1972 és 1998 között bővített formában újra megjelent, és interneten is elérhető.[9]

A franciák XVII. századi Répertoire bibliographique des livres imprimés au dix-septieme siecle
(Baden-Baden 1978-2005) huszonhét kötetből áll.

A törpék közül Magyarországon a XVII. században kb. 5000 nyomtatvány keletkezett. Ezek
bibliografizálása az RMNy munkálatai keretében folynak tovább. Most tartunk a harmadik kötet
(1636-1655) megjelenésével a 2625. sorszámnál. (Ebben a számban benne van a  több mint
900 XVI. századi nyomtatvány is.) Még három kötetet tervezünk 1700-ig. Ám erről a
bibliográfiáról a későbbiekben még bővebben lesz szó.

 A 17. századi könyvanyag katalogizálása tekintetében örömmel számolhatok be a
marosvásárhelyi Teleki Téka kezdeményezéséről. Ugyanis ott a XVI. századi katalógushoz
hasonlóan (szerk.: Sebestyén Spielmann Mihály, Marosvásárhely 2001), kötetben tervezik
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megjelentetni a XVII. századi könyvállományukat is, a possessorbejegyzések és a kötés
jellemzőinek a bemutatásával.

 A XVIII. század tekintetében a németeknél a VD 18 bibliográfiájának elkészítését a VD17 után
tervezik. Már az előzetes elvi kidolgozás folyamatban van, bár a munkák még nem kezdődtek
meg.

 Az óriások közül az angolok nemzeti bibliográfiájukat az 1701-1800 közötti korszakra is
kiterjesztették: létrehozván az Eighteenth Century Short Title Catalogue-ot.[10]

 A franciák XVIII. századi vállalkozása a Répertoire bibliographique des livres imprimés au
XVIIIe siecle jelenleg 17 kötetből áll (Baden-Baden 1988-2001).

 A magyarországi 30.000 egység körüli XVIII. századi könyvanyag bibliográfiáját  Petrik Géza:
Magyarország bibliographiája 1712-1860. 1-4. kötete (Budapest 1880-1885) és az ahhoz
készült Pótlások V-VIII. kötetei (Budapest l971-1991) tartalmazzák. A 30.000 számba
belekalkultuk már a készülő Petrik IX. Pótlásokat is..

3. A magyarországi retrospektív bibliográfia elvei

 A hungaricumok kategóriáit Szabó Károly különítette el Régi Magyar Könyvtára három
kötetével, és az ő nyomdokaiba lépve Borsa Gedeon finomította. Mivel általánosan ismeretesek
e nyomtatványcsoportok, ezért ismétlésképpen csak néhány részletkérdésre szeretném felhívni
a figyelmet:

I. Az első és legfontosabb hungaricum-fajta a nyelvi. Nemcsak a teljes egészében magyar
nyelvű dokumentumok tartoznak ide, hanem a részben magyar nyelvűek is, mégpedig egyfelől
azok,

 1. amelyek teljes terjedelmén végigvonul a magyar szöveg. Ilyenek pl. a két- vagy többnyelvű
szótárak.

 2. Továbbá azok, amelyekben önálló magyar szövegrész található. A definíció "önálló szöveg"
kifejezésének értelmezése tekintetében mindig a nyomtatvány kora a döntő.

 2a. A XVI. század közepéig már a szövegben szórványosan előforduló szavak, kifejezések
elegendőek, a személy- és földrajzi nevek kivételével,

 2b. 1700-ig egy teljes mondat,
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 2c. 1701 és 1800 között pedig egy önálló bekezdésnyi szedett magyar szöveg kell ahhoz, hogy
a nyomtatvány nyelvi hungaricumnak minősüljön.

II. A második hungarica-kategória, a történelmi Magyarország területén bármely nyelven
megjelent dokumentumok gyűjtésekor a mindenkori magyar állam területi viszonyait kell szem
előtt tartanunk. Ezért a Horvátország és Szlavónia nyomdáiban kiadott dokumentumokat nem
tekintjük hungaricumoknak, mivel e két ország nem tartozott közvetlenül Magyarországhoz.
Vagy a Lajtától Nyugatra eső Pottendorf nyomdatermékei sem mind hungaricumok, annak
ellenére, hogy Nádasdy Ferenc hozta létre, és többségében magyar vonatkozású kiadványokat
adott ki, míg a Lajta keleti partján lévő Vimpác, mint nyomdahely szerepel 1596 és 1599-ben
keletkezett nyomtatványaival az RMNy I. kötetében. Vagy mivel Fiume 1779-től a magyar állam
része volt "corpus separatum"-ként, ezért a XVIII. századi fiumei nyomtatványokat felvesszük
bibliográfiánkba. [(Fiuméban Lorenzo Aloysio Karletzky 1780 és 1792 között 24 nyomtatványt
jelentetett meg jelenlegi ismereteink szerint. (ld. Petrik VI. és VIII.)]

 Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy azzal, hogy a magyarországi retrospektív bibliográfia a
történelmi Magyarország területén megjelent bármely nyelvű nyomtatványokról áttekintést ad,
Románia nemzeti bibliográfiájának is tekinthető. A román nemzeti bibliográfia, a hatkötetes
Joan Bianu – Nerva Hodos – Dan Simonescu: Bibliografia românească veche (Bucureşti,
1898-1944) csak a román nemzeti kultúrát építő, 1830 előtti kiadványokat gyűjtötte össze, és a
területi elvet nem érvényesítette válogatásában.[11] Szlovákia 1801 előtti bibliográfiája, Ján
Čaplovič kétkötetes munkája (Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel 1-2.
Martin 1972, 1984) a területi elvet érvényesíti, így a szlovákiai kollégákkal e tekintetben
párhuzamosan haladnak munkálataink.

xxx

 Töredékek vagy hiányos impresszumú kiadványok meghatározása: datálása és lokalizálása az
RMNy bibliográfia kronológiai besorolási rendjéből következően az egyik legfontosabb feladat.
Tudnunk kell egy-egy impresszum nélküli vagy töredékben fennmaradt nyomtatványról, hogy az
a történelmi Magyarország területén jelent-e meg, és így beletartozik bibliográfiánkba, vagy
nem. Ez pedig csak a nyomdai kiállítása, típusai és díszei alapján dönthető el.

A nyomdai anyag vizsgálatát évtizedek óta gyarapodó típusrepertóriumunk segítségével a
Szerkesztőség nyomdatörténettel foglalkozó munkatársai végzik el, és az esetek 99 %-ában
meg tudják határozni a nyomtatványok kiadási helyét és idejét. Meg tudják állapítani azt is,
hogy az impresszumban szereplő adatok megfelelnek-e a valóságnak.

 Régi nyomdáink betűtípus-repertóriumának összeállítása az RMNy-bibliográfiai munkálatok
korai szakaszában megkezdődött. A 70-es-80-as években lehetett az OSZK-ban kutatónapot
kapni arra a feladatra, hogy valaki – akár a Gyarapítási Osztály, akár a Kötelespéldányszolgálat
munkatársa – több éven át, heti 8 órában egy XVI. századi magyarországi nyomda fennmaradt
összes kiadványának betűkészletét a számokkal és naptárjelekkel együtt; körzeteit vagy cifráit;
iniciáléit; könyvdíszeit; illusztrációit; léniáit stb. vagyis mindent, ami a papíron nyomdafestékkel
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nyomot hagyott – kigyűjtse, xeroxmásolatot készíttessen róluk, majd kivágja és nyomdánként
rendszerezze. Publikációk sora született e kutatási területen.[12] E munka összefoglalóan a
XVI. századi magyarországi nyomdák vonatkozásában meg is jelent Hungarica typographia
címmel V. Ecsedy Judit szerkesztésében, aki a kiadványba Soltész Zoltánné alapművét: A
magyarországi könyvdíszítés a XVI. században[13] is beledolgozta.

 Régi nyomdáink betűkészletét tehát a xerográfia segítségével tudtuk az eredetinek megfelelő
méretben reprodukálni. A töredék-meghatározás, lokalizálás és datálás azonban még mindig
szakértői szem feladata. A szédítően gyors számítógépes fejlődés következtében valószínű,
hogy hamarosan tényleg lehetővé válik a Borsa Gedeon által már 1971-ben megálmodott "gépi
alakfelismerés",[14] azaz beszkennelik a megfelelő méretek megjelölésével a XVI. században
működött műhelyek betűkészletét és nyomdai díszeit a számítógépbe. A meghatározandó
nyomtatványokban lévőket méretadatokkal betáplálják, és program segítségével megkerestetik
a számítógéppel az egyező karaktereket, díszeket stb. és megállapíttatják vele a kérdéses
kiadvány hovatartozandóságát. Ehhez az RMNy a XVI. századra már teljes egészében
szállítani tudja az akkor működő nyomdák repertóriumát. A XVII. századra vonatkozóan még
folynak a publikálást megelőző munkálatok. Mindkét században 30 helységben 20 nyomda
működött 50 illetve 100 név szerint ismert nyomdásszal. A XVIII. század vonatkozásában,
amikor már 50 városban 250 nyomdász dolgozott, a teljes nyomdakészlet összeállítása szinte
beláthatatlan feladatnak tűnik. Itt egyelőre a nyomdadíszek, és a jellegzetesen magyar
karakterek rendszerezése kezdődött meg.

 A XV. és XVI. század vonatkozásában az OSZK nyomdatörténeti honlapot is tervez létrehozni.
Ennek kezdeményei már megvannak, s ha a most beadott pályázatunk nyer, akkor számítani
lehet arra, hogy V. Ecsedy Judit és Bánfi Szilvia fokozatosan újabb és újabb nyomdákkal bővíti
ezt az internetes oldalt, amely a www.oszk.hu honlapról az Újdonságok között található A
kézisajtó kora az Országos Széchényi Könyvtár honlapján címen.

III. A szerzői hungaricumok tekintetében nincs eléggé benn a köztudatban, hogy nemcsak azok
a külföldön,  nem magyar nyelven kiadott dokumentumok tartoznak ide, amelyek szellemi
létrehozatalában teljes egészében vagy legalább egy önálló részében Magyarországon –
ideértve Erdélyt, de kizárva Horvátországot – született személy működött közre, hanem
felvesszük azokat a műveket is, amelyek létrejöttében az alkotás idején Magyarországon
megtelepedetten tevékenykedett személy közreműködött.

Ezért Comenius életművéből az Orbis pictus kiadásai – bármely nyelven, bárhol jelentek is meg
azok, beletartoznak az RMK III.-ba, mivel e mű első, latin nyelvű változata Patakon íródott, sőt
szerzője ott-tartózkodásakor még próbanyomatát is elkészíttette a sárospataki nyomdában.[15]
Ez ugyan még nem az Orbis pictus címet viselte, hanem Vestibuli et Januae linguarum
lucidarium, hoc est nomenclatura rerum ad autopsiam deducta címmel jelent meg egy füzet
terjedelemben 1653-ban, és az Orbis-hoz hasonlóan a Deus, mundus, caelum és ignis
fogalmakat magyarázta szemléltetve.  (Ez, mint pataki nyomtatvány az RMNy 2484. tétele.) Az
RMK III. Pótlások a fenti definíció értelmében 52 nem magyarországi és nem magyar nyelvű
Orbis pictus kiadást regisztrált 1711-ig. Kurt Pilz: Die Ausgaben des Orbis sensualium pictus
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című összeállítása kitűnő segítségünk ebben.[16]  Ezzel azt is jelezni kívánom, hogy nagyban
támaszkodunk munkánkban nyomtatott bibliográfiákra, katalógusokra is.

IV. Szólnunk kell a tartalmi hungaricumokról, azaz a külföldön megjelent, magyar vonatkozású
nyomtatványokról, amelyek nem Hungarus-szerzők művei. Ezek könyvészeti regisztrálásától mi
is eltekintünk. Valószínűleg soha nem válnak a retrospektív általános nemzeti bibliográfia
részévé. Az viszont elképzelhető, hogy egy-egy tudományterület vállalkozik majd
számbavételükre.

4.  A hazai bibliográfiai adatgyűjtés

1. Első feladatunk a bibliográfiánkba felveendő dokumentumok bel- és külföldi
közgyűjteményekben őrzött példányainak felkutatása. A hazai állami és egyházi
közgyűjtemények 1801 előtti nyelvi és területi hungaricumainak a feltárása – főleg a helyi erők
bevonásával – különösebb nehézség nélkül megoldható volt a 70-es évek közepén folyó
országos felmérés során. Jelenleg csupán az a gond, hogy az újabb gyarapodásról, illetve a
rekatalogizálás során felbukkant 1801 előtti hungaricumokról, pl. a címlap után bekötött, eddig
sokszor figyelembe nem vett, önálló tézisfüzetről, vagy újabban feldolgozott gyűjtőkötetek
tagjairól, stb. nem nagyon értesülünk. Kérem innen is, hogy feldolgozó munkájuk során, ne
feledkezzenek meg ezekről, és ha egy csokorra való összegyűlt, kérem, tudassák velünk. Nem
kérünk sokat, csupán a nyomtatvány legszükségesebb adatait: szerző: cím, megjelenési hely,
év és a jelzet.

 Mert bizony a 70-es években folytatott országos adatgyűjtő munka ellenére még belföldi
gyűjteményekben is érnek bennünket meglepetések. Az elmúlt években derült ki, hogy az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karának központi könyvtárában XVIII.-XIX. századi jogi
disszertáció-gyűjtemény rejtőzik. A több mint 100 tagból álló, eddig feldolgozatlan, érdekes
gyűjtemény tartalmi értékelését Koi Gyula publikálta 2005-ben e disszertációk jegyzékével
együtt. Több közülük eddig bibliográfiailag ismeretlen.[17]

 A külföldi gyűjteményekben való adatgyűjtés mindig a történelmi-politikai helyzet függvénye.
Míg Szabó Károly "körbeszekerezte" tudós, akadémikus társaival a Monarchia
könyvgyűjteményeit, Borsa Gedeon a XX. század 60-as éveiben sokszor csak
magánemberként a turista útlevél adta lehetőséget kihasználva jutott el külföldi könyvtárakba,
és végzett bibliográfiai adatgyűjtést. A 70-es, 80-as években az OSZK csereegyezményei
keretében sokat dolgoztunk Szlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország gyűjteményeiben. Ám
Romániában és az akkori Szovjetunióban nem volt alkalmunk kutatni. Az RMNy II. kötete
1983-ban ezért jelent meg úgy, hogy az erdélyi könyvtárakban őrzött unikumpéldányok
címlapfotóinak helye üresen maradt, mert sem személyesen, sem postai úton nem volt
lehetőségünk még a címlapfotó beszerzésére sem. A Petrik VII. és VIII. Pótkötete 1990-ben és
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1991-ben is úgy jelent meg, hogy erdélyi gyűjtemények könyvállományából csak véletlenszerű
adataink voltak.  A rendszerváltozásnak köszönhetően a 90-es évek közepétől gyűjthetünk
Erdélyben. Voltunk és vissza-visszajárunk Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Enyedre,
Gyulafehérvárra, Brassóba, Szebenbe, Segesvárra, Medgyesre, több ferences könyvtárba stb.
és ezer számra írjuk ki az ott őrzött, 1801 előtti hungaricumok adatait. 1993-ban végre
eljutottunk a Kárpátaljára is. Itt az ungvári Egyetemi Könyvtár a számunkra igazán érdekes,
mivel ebbe került bele az egykori munkácsi görög katolikus püspökség könyvtára.

A környező országokban adatgyűjtő- és ellenőrző munka háromnegyedénél tartunk, de új
RMK-példányok és már több mint 2506 db címleírásunk van a Petrik IX. Pótkötete számára.[18]
Az adatgyűjtőmunka most megtorpanni látszik. Hogyha nem jutunk pályázati pénzhez, akkor az
OSZK saját erőből nem tudja finanszirozni útjainkat, legalábbis ebben az esztendőben minden
utazásunktól el kell tekintenünk.

 Fokozatosan gyarapodó példánynyilvántartásunkban jelenleg a kezdetektől 1800-ig több mint
36.000 nyelvi és területi hungarica-nyomtatványnak (XVI. sz.: mintegy 1000, XVII. sz.: 5000,
XVIII. 30.000) mintegy 300.000 példányát tartjuk nyilván, s adataink 340 magyarországi és
ugyancsak 300-at meghaladó külföldi gyűjteményből származnak. Az a tapasztalatunk, hogy
régi nyomtatványaink 90 %-ban a történelmi Magyarország közgyűjteményeiben maradtak fenn.
Annak határvonalától 50-100 km-es sávba még nagy valószínűséggel eljutottak a
magyarországi nyomtatványok megjelenésükkor vagy közvetlenül az után (a
Krakkó-Brünn-Bécs-Graz-Zágráb-Belgrád vonal).

 Ugyanakkor messzebb fekvő helyeken azért nagyon érdemes kutatnunk, mert néhány, a
mindennapi vagy legalábbis sűrű használat miatt elkoptatott, és ezért itthon fenn nem maradt
nyomtatvány külföldre kikerülve, ott makulátlanul megőrződött. Így csak a stuttgarti
Landesbibliothekban maradt fenn egyetlen, teljesen ép példányban az első, magyarországi
protestáns énekeskönyv – Huszár Gálé.[19] Egyébként az összes, XVI. századi
énekeskönyvünknek példánya, vagy töredéke külföldi könyvtárban található: A wolfenbütteli
Herzog-August-Bibliothek nyolc leveles töredéket őriz az úgynevezett debreceni
énekeskönyvből (1562-63). A váradi 1566. évi énekeskönyv teljes példánya is csak ott maradt
fenn. Az 1569. évi debreceni énekeskönyvnek összesen két példánya ismeretes, az egyiket
Boroszlóban, a másikat Stuttgartban őrzik.

 A több évtizede folyó adatgyűjtésünknek köszönhetően mára már 97-98%-osnak mondhatjuk a
bibliográfiai feltártság mértékét, ami Szabó Károly 75-80, illetve az eredeti Petrikek 65 %-os
teljességéhez képest nagyarányú eltérést jelent. Ez azt jelenti, hogy mára 100 új adatból 97-98
már ismert, és csupán 2-3 vonatkozik ismeretlen kiadványra.

 A bibliográfiailag regisztrált nyomtatványok számának nagyarányú növekedését különösen a
Petrik-korszakban figyelhetjük meg: Petrik Géza I-IV. kötetében 11.630 magyar nyelvű illetve
magyarországi nyomtatványt írt le 1801 előttről. Ezzel szemben a Pótlások V., VII. és VIII.
kötetében közreadott nyomtatványokat is hozzáadva ahhoz: 26.635 XVIII. századi
nyomtatványról tudtunk. De mára már ez a szám is túlhaladott, mivel – mint mondottam – már
2500-at meghaladja az utóbbi időkben gyűjtött adatok száma, és az erdélyi gyűjteményekből
még több száz új tétel várható.

 9 / 16



P. Vásárhelyi Judit: A XV.-XVIII. századi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai feltárása

 Érdeklődésünket és kutatásainkat kiterjesztjük minden nyomtatott hungarica-dokumentumra.
Tekintet nélkül arra, hogy mekkora terjedelmű és milyen tartalmú a nyomtatvány. Lehet
egyleves is, sőt egyetlen levélen rézmetszetet kísérő egy sornyi  szedett szöveg is elegendő
ahhoz, hogy ilyen típusú nyomtatványok száz számra is gazdagítsák bibliográfiánkat. 

 A levéltári dokumentumok tekintetében azt a megszorítást tettük, hogy 1750 után a hivatali
ügyintézés során nyomdai úton előállított címlap, és/vagy impresszum nélkül megjelent akták,
űrlapok, rendelkezések kimaradnak, mivel címlap nélküliségük arra utal, hogy nem szánták őket
általános terjesztésre, mint a könyvtári dokumentumokat.

 Erdélyben nemcsak eddig ismert nyomdák újabb és újabb kiadványai kerülnek elő, hanem új,
eddig ismeretlen nyomdát is sikerült felfedeznie Borsa Gedeonnak a segesvári volt evangélikus
múzeum és a szebeni Bruckenthal gyűjteményének átnézése során. Mindkét gyűjteményben
előkerült annak az 1718. évre készült tizenhatodrét alakú, német nyelvű naptárnak egy-egy
példánya, amelyen nyomdahelyként Heltau, nyomdászként pedig a szebeni nyomdász: Johann
Barth szerepel.[20]

 Az adatgyűjtés lehetősége különösen az RMK III. tekintetében a nemzetközi és nemzeti
elektronikus katalógusok, adatbázisok létrejöttével beláthatatlanná vált. Nap, mint nap újabb és
újabb találataink vannak.

5. A retrospektív bibliográfiai feltárás

 Miként az adatgyűjtésnek, úgy a feltáró munkának is szigorú szabályai vannak. A legfontosabb
alapelv, hogy autopszia alapján dolgozunk. Akár RMNy-tétel, akár Pót-Petrik, akár új RMK
III.-címleírás készül, mindig az eredeti, vagy annak másolata van a kezünkben.

 Az RMNy tételleírásokban követett elvekben az ésszerűség, az alaposság és a körültekintő
gondosság érvényesül. A jövő, amely a mi jelenünk, messzemenőkig visszaigazolta ezeket az
immár több évtizeddel ezelőtt megalkotott elveket. Teljesen felesleges pl. hogy a
címleírásokban a ma már nyomdai úton reprodukálhatatlan karakterek visszaadásával, vagy a
sormetszetek jelölésével bajlódjunk, hiszen azokat tökéletesen még nagy fáradság árán sem
lehetséges visszaadni. Ehelyett a példányból ismert tételek címlapjának vagy annak hiányában
egy lapjának kicsinyített, de még olvasható fotómásolata kerül bele az RMNy kötetekbe. E
tekintetben az RMNy előremutató és példaértékű volt, hiszen a napjainkban keletkezett
digitalizált adatbázisokban ugyanezzel az elvvel és gyakorlattal találkozunk.

 További, segítő hozadéka az RMNy-leírásnak az, hogy leírásaink végén a példányok
teljességére vonatkozóan is informáljuk az érdeklődőket. Egzakt módon jelöljük ugyanis, hogy
egy-egy adott példány hány százalékban teljes, illetve, hogy megvan-e a címlapja vagy sem.
Ahogyan haladunk előre az időben, egy-egy nyomtatványból egyre több példány maradt fenn,
így tíz példány felett a XVII. századi RMNy-kötetekben már nem publikáljuk az egyes példányok
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belső nyilvántartásunkban számon tartott teljességadatait. Ott csak azt regisztráljuk, hogy hány
könyvtárban hány példányról tudunk, és azt a tíz közgyűjteményt jelöljük meg, amelyek az
egyes régiókban régi könyvállományukat tekintve a legfontosabb központoknak számítanak. Tíz
alatti példányszám esetén azonban továbbfolytatjuk a XVI. századra alkalmazott gyakorlatot.

 A feltárás mélységét az adott korszakban megjelentetett dokumentumok mennyisége szabja
meg. 1701-ig kb. 6000, példányból ismert, illetve hiteles korabeli adatok alapján feltételezhető
nyomtatványról tudunk. Ezek részletező leírása: tartalmuk ismertetése és a rájuk vonatkozó
kutatási eredmények legfontosabb megállapításainak summázása elkészíthető. Az RMNy I.
kötetének bevezetője tartalmazza az általunk követett módszer ismertetését, a további kötetek
bevezetői pedig röviden összefoglalják az esetleges változtatásokat.

 Számomra egy-egy RMNy-leírás elkészítésekor a legizgalmasabb kérdés a  nyomtatványok
kiadástörténetének tisztázása. Sokszor maguk a szerzők elárulják forrásukat a könyvük
címében, vagy ajánlólevelében, vagy elöljáró beszédében. Máskor a szakirodalom
áttanulmányozása során – ami ugyancsak minden nyomtatvánnyal kapcsolatban kötelességünk
– találunk a kiadástörténetre vonatkozóan is megállapításokat, megesik, hogy akár több,
egymásnak ellentmondó véleményt. A különböző véleményeket minden esetben rögzítjük, majd
állást foglalunk. Filológiai szövegösszevetések a korábbi kiadásokkal és a szakirodalomban
való tájékozódás szükséges ahhoz, hogy teljessé váljon egy-egy RMNy tétel.

 Az RMNy-bibliográfia – amint Jakó Zsigmond, Kolozsvárott élő történész, a közép-európai
tudományosság ma élő egyik legnagyobb tekintélye az első kötetéről írott recenziójában
megállapította: „nemcsak retrospektív nemzeti bibliográfia, de az irodalmi írásbeliség és az
egyes tudományágak magyarországi története legfontosabb forrásrepertóriumának a szerepét
is betölti.”[21]  Ehhez csak azt tesszük hozzá a magunk részéről, hogy az RMNy latin címe
beszédesen is igazolja a szerkesztők eme igyekezetét: Res litteraria Hungariae vetus operum
impressorum, azaz e bibliográfia Magyarország régi nyomtatott írásbeliségéről kíván a
lehetőségeknek megfelelően teljes képet adni.

Történelmünk alakulása: a török hódoltság és az utána következő zivataros századok az oka
annak, hogy régi dokumentumainkat ilyen példátlan részletességgel tárjuk fel. Gondoljuk csak
el, hogy 1601 előtt összesen 951 nyomtatvány leírását tartalmazza az első RMNy-kötet. Ebből
példányból ismert 651; csak leírásból ismert 144; feltételezhető 107. Ha megnézzük a 651
példányból ismert nyomtatvány példányszámát, akkor kiderül, hogy 46 %-nak csupán egyetlen
példányát vagy töredékét ismerjük. Csupán 106 nyomtatványnak maradt fenn hatnál több
példánya. Viszonylag nagy példányszámban maradtak meg a vaskos könyvek: Heltai Gáspár
Krónikája (Kolozsvár 1575, RMNy 360) 42 példányban, a magyarországi törvények
gyűjteménye, a Decreta (Nagyszombat 1584, RMNy 549) 66 példányban.[22] A Vizsolyi Biblia
(1590, RMNy 652) 58 példányban. Eredetileg valószínűleg 7-800 példányban jelent meg.

Már autentikusabb forrásból – magától a sajtó alá rendezőtől, Molnár Alberttől tudjuk, hogy a
protestáns bibliafordítás második kiadása, a Hanaui Biblia (RMNy 971) másfélezer példányban
látott napvilágot. Ma 37 könyvtárban 58 példányról tudunk, azaz közel 4 %-a maradt fenn a
kinyomtatottnak.
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A XVII. században az előbb idézett 46 %-os arány már kissé kedvezőbben alakul. Az RMNy III.
kötete, amely az 1636 és 1655 közötti korszakot tárja fel, 1001 tétel leírását adja közre. Közülük
323, azaz 32,2 % maradt fenn egy példányban vagy töredékben. Ugyanebben a korszakban
bizton feltételezhető, vagy említésből ismert 221, azaz a tárgyalt nyomtatványok több mint 1/5
része. Az is előfordul, hogy pontosan tudjuk a megjelent kiadvány példányszámát, de abból
napjainkra egyetlen példány sem maradt fenn. Így van ez Vaclav Vokál trencséni nyomdász
esetében. Ismeretes végrendelete,[23] amely több olyan kiadványra és azok példányszámára
utal, amelyekből egyetlen példány sem őrződött meg napjainkra. Így csupán említésből ismert
pl. Luthernek Vokál által nyomtatott Catechismusa, amely a végrendelet szerint 300 példányban
maradt fenn (RMNy 1805); Vocabulariuma, amelyből a nyomdász halálakor négyszáz példány
volt (RMNy 1811); biblikus cseh nyelvű Ábécéskönyve (Slabikár, RMNy 1808), amelyből ötszáz
példány volt 1641-ben.

A végrendelet olyan nyomtatványra is utal, amelyből mára is maradt fenn példány. Így
megtudhatjuk belőle, hogy a cseh nyelvű Praxis pietatis második részének 1641-ben, Vokal
halála évében nyomtatott kiadása (RMNy 1906) 500 példányban már raktáron volt, és
munkában volt további 300 példányának kinyomtatása. Ma összesen hét példányról, az összes
800 példánynak nem egész egy százalékáról tudunk.

Tehát – miként a Vokáltól idézett címek is mutatják: nagyobb példányszámban készültek a
mindennapi vagy gyakori használatra készült könyvek. Tótfalusi Kis Miklós mondja
Mentségében, hogy hazai nyomdászaink 100-300 vagy legfeljebb 500 példányban készítettek
el egy-egy művet, a mások költségére nyomtatott műveket 50-100, vagy legfeljebb 200
példányban készítették el.

xxx

 A részben vagy egészben magyar nyelvű és a történelmi Magyarország területén készült
dokumentumok XVIII. századi RMNy-feltárása a nyomtatványanyag megötszöröződéséből
következően (addig 6000, akkor 30.000) más vonatkozásban is eltérő lesz az előző két
századitól. Nem kronológiai, hanem betűrendben fogjuk a nyomtatványok továbbra is autopszia
alapján készített címleírását és tartalmi feltárását közreadni három nagy egységre osztva a
XVIII. századot: 1701-1750; 1751-1780; 1781-1800.

 Az előállított nyomtatványok példányszáma a XVIII. században jelentősen emelkedett. Kitűnő
forrásmunkának számít e tekintetben a nagyszombati egyetemi nyomda 1773-ban, azaz a
feloszlatáskor készült leltára.[24] Az 1773-ban illetve előző egy-két évben készült kiadványok
esetében a leltárban megadott példányszám valószínűleg azonos, vagy közeláll ahhoz a
számhoz, amennyit a nyomda kibocsájtott. 5000 példányban jegyzi a leltár pl. az Útitárs című
magyar nyelvű imádságos könyvet, amelyből egyetlen példányról sem tudunk. 4000
példányban volt meg a nyomdában a Geistliches Vergiss mein nicht című német
imádságoskönyv (Petrik VII. 174), amelyből mindössze négy példányról tudunk: kettő van az
OSZK-ban, egy Eszéken a múzeumban, és egy Krakkóban, a jezsuita rendház könyvtárában.
3000 példányos Dufrene Rudimenta historica harmadik kötete (Petrik III. 254), amelyből ma 45
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példányról tudunk. A nyomtatványok fennmaradása tehát a XVIII. századi hugaricumok
esetében is igen esetleges.

xxx

 Az RMK III. most készülő XVIII. századi bibliográfiája[25] hasonlóképpen két korszakra bontja
a századot: Első kötete 1760-ig meg is jelent 2005-ben, második már kéziratban meglévő
kötete 1761 és 1800 között foglalja majd össze szerzői betűrendben hungarusaink külföldön,
idegen nyelven megjelentetett munkáit. A két kötetben együttvéve 3931 tétel leírása került bele.
Ilyen bibliográfia még önállóan nem jelent meg. Fő kiindulása a Petrik Géza Magyarország
bibliographiájában közreadott, RMK III.-nak minősülő címanyag. Ezen kívül a budapesti
nagykönyvtárak anyagára, a külföldi gyűjtőutaink alkalmából és külföldi adatbázisokból gyűjtött
adatokból épül fel. Az un. Hungarus-könyvrészletek egyelőre kimaradnak e kötetekből, mivel
kigyűjtésük jelentős része mindenek előtt a korabeli külföldi folyóiratok autopszia alapján való
hosszadalmas ellenőrzésével oldható csak meg, aminek elvégzése nagyban késleltette volna a
már rendelkezésre álló, sokezer könyvadat közreadását.

6. Kitekintés – A Clavis typographorum regionis Carpathicae (1473-1948)

 Az elmondottakból úgy tűnhetett, hogy az RMNy Szerkesztőségben folyó munkálatok időhatára
1801. Egyetlen egy vonatkozásban azonban túllépünk ezen az évszámon: 2000-ben kezdődött
el annak a nyomda-adatbázisnak a kialakítása, amely a Kárpát-medence területén a hazai
nyomdászat kezdetétől, 1473-tól az 1940-es évek végén bekövetkezett államosításig működő
valamennyi nyomda, kiadó, illetve könyvkereskedő adatait tartalmazza. Az adatbázis
elnevezése: Clavis typographorum regionis Carpathicae 1473-1948.[26] Alapja: egy access
alapú adatbáziskezelő program. Jelenleg 525 nyomdahely 5576 nyomda és 7343 nyomdákhoz
kapcsolódó személy van már az adatbázisban. A betáplált adatok gondos feldolgozása (a
nevek egységesítése, az ismétlődések, ellentmondó adatok kiszűrése, stb.) csak ezután 
kezdődhet meg. Ezzel reményeink szerint lehetővé válik majd egy-egy korszak, vagy település
XIX-XX. századi nyomdatörténetének megírása is, illetve kirajzolódnak a nyomdászok
vándorlásának állomásai, üzleti vállalkozásaik (fióknyomdáik), stb.

xxx

Amiképpen a régi könyvek határa 1800 körül húzható meg a kézisajtó korának elmúltával, úgy a
XX. század vége is korszakhatár lesz, a digitalizálás elképzelhetetlen mértékű térhódításával.
Most már nemcsak a digitalizált katalógusokat és bibliográfiákat nézegetheti az ember akár
otthonában is, hanem egyre több esetben maguk a nyomtatványok is – először csak
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legfontosabb lapjaik, majd mind nagyobb számban teljes terjedelmükben digitálisan is
tanulmányozhatók lesznek a világhálón keresztül.

Felmerül a kérdés, hogy időszerű-e a hagyományos nemzeti könyvészetek vaskos köteteinek
számát tovább gyarapítanunk. 1990-ben Ferenczy Endréné az addigi eredményekre hivatkozva
egyértelműen amellett foglalt állást, hogy folytatni kell, és teljessé kell tenni a retrospektív
magyar könyvészetet, és azt „hagyományosan készülő kötetekben, …  „fehér foltok” nélkül kell
az utókorra hagyományozni.[27] Ma sem mondhatunk mást, és minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy a bibliográfiai adatgyűjtő, feltáró és publikáló munka az eddigiekben megszokott magas
színvonalon továbbfolytatódjék! 

Ez az a pont, ahol az egyes gyűjteményeknek saját anyaguk feldolgozásával fokozatosan be
kell kapcsolódniuk e munkába, hiszen kinek-kinek legértékesebb, legrégibb könyveit magának
kell a megadott, egész országban egységes szempontok alapján feltárni, és eredményeiket
könyv formában is (nyomtatott ősnyomtatvány- és antikvakatalógusok), illetve elektronikusan is
másokkal megosztani. Reményeim szerint a most formálódó MOKKA R, a Régi Könyvek
Központi Katalógusa meg fogja teremteni a lehetőséget a könyvtárak és a retrospektív
bibliográfia gyümölcsöző együttműködésére.

 Ezért is külön öröm a számomra, hogy elkészült az eddigi három RMNy kötet, valamint az
RMK I., II., III., továbbá az RMK III. Pótlások CD változata, sőt az OSZK honlapján az
Újdonságok, vagy az On-line szolgáltatások között, vagy az RMNy honlapján keresztül egyaránt
mindenki számára elérhető interneten is.[28]
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