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S Z E M L E

AZ ALBÁN BIBLIOGRÁFIÁRÓL ÉS AZ ALBÁN NEMZETI KÖNYVTÁR

MUNKÁSSÁGÁRÓL

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a felszabadulásig az albán nemzeti 
bibliográfia gondozásával keveset törődtek. Tulajdonképpeni bibliográ
fiánk mindössze 15 volt; ezenkívül azonban sok albán nyelvű és albán 
vonatkozású anyag és dokumentum volt található a Balkánról szóló bib^ 
li©gráfiákban, ill* az általános bibliográfiai munkákban. Albán bib
liográfiák összeállítását tulajdonképpen olyan külföldiek kezdték meg, 
akik gazdasági vagy politikai célból jöttek az országba.

Az Albánia iránti érdeklődés a XIX.század végén tovább fokozódott; 
és ebben az időben kezdett szaporodni a kiadott bibliográfiai munkák 
száma is. A kedvező földrajzi helyzet, az ország természeti gazdagsá
ga, a kereskedelem fejlettsége és az uj gyarmatok szerzésére és kizsák
mányolására irányuló törekvés nagymértékben növelte az európai Nyugat 
érdeklődését Albánia iránt. A XX.század elején több archeológiái, nép
rajzi, geológiai, földrajzi, történelmi stb. mü jelent meg Albániáról,
A bibliográfiai jellegű müvek keletkezése szintén erre az időszakra 
esik.

A külföldiek által az ország felszabadításáig készített bibliográ
fiai munkák áttekintése után megállapíthatjuk, hogy ezek a müvek nem 
teljesek. Vonatkozik ez elsősorban azokra a munkákra, amelyek Albániá
val foglalkoznak. Az ismertebb bibliográfiák 1-2 ezer címadatot tartal
maznak, mig a kevésbé ismert bibliográfiák - nem szólva a folyóiratok
ban és a hírlapokban közölt cikkekről - néhány ezer müvet ölelnek fel. 
Jelentősebb albán vonatkozású müvek csak kevés külföldi könyvtárban 
találhatók. Még azokban a könyvtárakban is kevés az albán anyag, ame
lyek a Balkán problémáira vonatkozó anyagot gyűjtik. Érthető tehát, 
hogy az albán bibliográfusoknak nem áll módjukban áttanulmányozni a 
teljes anyagot. Ezenkívül azt is tekintetbe kell vennünk, hogy az al-
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bán bibliográfusoknak nem állnak rendelkezésére azok a könyvek és hir- 
l>~r>k, /száruk eléri a néhány ezret/ amelyek az albán állam 1912-ben 
történő alapítása után jelentek meg Albániában, mert az akkori társa
dalom nem tanúsított megfelelő érdeklődést a kultúra iránt#

A felszabadulás előtt megjelent bibliográfiákat tartalmuk szerint 
két csoportra oszthatjuk: általános bibliográfiákra és szakbibliográ
fiákra. Ez a tagolás azonban nem mindenütt lehetséges és nem is pontos.

A legnevesebb albán bibliográfiák a következők:.'
UAYER, G.: Albanesische Blbliographia, amely az Etymologisches 

Wörterbuch dér albanesischen Sprache /Strassburg, Kari 37. Trübner, 
I89I./ cimü munka függelékeként jelent meg. Ez a bibliográfia mintegy 
200 cimet tartalmaz, főleg a nyelvtudomány, a folklór, az irodalom, az 
etnográfia stb. területéről, Az említett munkában szereplő adatok nem 
mindig teljesek és pontosak.

ÍIMEK, F..és PEKUEZI, G.: Albanesische Bibliographie, Wien, 
Selbstverlag d. Vereines "Dija”, 1909. Tartalma: kb. 2.000 címadat a 
legkülönfélébb albán müvekről, teljes bibliográfiai címleírással és 
egy-egy mü rövid tartalmának ismertetésével. A müveket betűrendben köz
ük#

LEGRAND, E#: Bibliographie albanaise. - Descriptíon raisonnée des 
ouvrages publiés eb albanais ou relatíve a l’Albanie du quinzi|me siecle 
a l'année 1900.Oeuvre postbume complété et publié pár H. Guys. Paris,
E. Valter, 1912. Tartalma: 742, időrendben felsorolt mü; minden műhöz 
teljes és pontos bibliográfiai címleírást, illetve tartalomismertetést 
ad. Az ebbe a műbe felvett munkák száma korlátozott ugyan, mégis ez az 
albán bibliográfia összeállításának alapja.

PEP3RS3N, K»: Albanesische ([Bibliographie}, I909-I9I2.. Separat- 
Abdruck au? Bd. XIII. des Romeniscben labresbericbts. Erlángén, Jung u. 
Sohn, 1914./ Pedersen müve röyid áttekintést ad az 1909-1912 évben meg
jelent albán bibliográfiákról. A mü csak a szerzők nevét és a müvek ci
nét tartalmazza; annotációt nem ad.

N0PGSA, Er.: Az Albániáról szóló legújabb irodalom. Budapest, 
Hornyánszky Viktor könyvnyomdájából, 1918. Tartalma: 300 mü,. betűrend
ben. Az egyes müvek annotációja mindig rövid, a lapokból átvett anyag 
azonban rém rir.dig pontos*



JOKL, N.: Albanlsche [BibliographieJ részletekben jelent meg az 
Indogermanisehe Jahrbiicher 1917-1939•évfolyamában. A szőbanforgő bib
liográfia az ebben az időszakban.közreadott albán nyelvű éa Albániá
ról szőlő könyvtermést öleli fel. Összesen mintegy 2.5OO kötetet tar
talmaz, teljes bibliográfiai címleírással. Igen finom tartalmi elem
zéseket rá., nagyon értékes kritikai míg jegyzése kát tesz és fejtegeté
seket közöl Albánia lörténetahez és nyelvproblémáihoz. Jokl bibliográ
fiája főleg nyelvi vonatkozású müvekkel foglalkozik, de a mü elején 
általános, érdekes történeti ás etnográfiai anyagot is közöl; Legrand 
müveivel együtt az albán bibliográfia alapkövének tekinthető. löki 
bibliográfiáját 1940-től kezdve az Indogermanische Jahrbücher-ben 
Tagliavini 0. folytatta.

KERSOPOCTLCS, J. G.: Bibliographie... Albanie - Onvrages et ay- 
tioles de revues parus de 1555 a 1934. Athenes, Edit. Fiama, 1934. 
Extráit de la Revue dea Bale&ns. Tartalma: mintegy 1.000 címadat. A 
címleírások francia nyelvűek; a müvek sorrendje a szerzők nevének be
tűrendjét követi. A bibliográfiai címleírás teljes'; a mü olykor össze
foglaló tartalmat is ad. - ...

PETROTTÁ, G.: Saggio dl bibliográfia albanese 1500-1930. Palermo, 
Tip. Pontificia, 1931* Ez a bibliográfia kb. 1.000, betűrendbe sorolt 
müvet tartalmaz; a munkák címleírása azonban nem teljes és a hírlapok
ból vett híranyag nem mindig kielégítő.

GtJYS, H. j Bibliographie albanaise.Desoription raisonnée des ouv- 
ragep publlés eh albanais & l'Albanie de 1909 a 1910. Tirana, K.Luarasi 
1938. Legrand munkájának kiegészítése. Tartalma: 256 albán nyelvű ill. 
Albániáról szóló, 1900 és 1910 közt megjelent mü, betűrendbe sorolva.
A bibliográfiai címleírás teljes, annotált. Guys mindenkor Legrand 
nyomdokain halad.

Kisebb bibliográfiák:
KALOGEROHJLOS, D. P, í Blbllographlke symhole eia tax peri Albanios 

1721-1929. Athenal, 1929* A mü mintegy 2ÖO címadatot tartalmaz; COSTA,P
Blfcliographia albanese, 1941. Tirana, Dietaptor 1942, mely kb. 540 mü
vet, illetve cikket tartalmas* SATADUTJÖT, !♦: Bitlíographie balkanique, 
1920-1938. Paris, 1931-1959* 4 résaből áll, s albán vonatkozásokat ma
tat.
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A már említett művelten kívül értékes bibliográfiai jegyzetek ta
lálhatók a következő korabeli hírlapokban és folyóiratokban: Albánia 
%
a Bruxelles, Dituria,’ Eperotika Krónika, Rivista D*Albánia,, Arkviza 
Albánéscu Stermu stb.

A kevésbé ismert s csupán egyetlen problémával foglalkozó bib
liográfiák közül - Toki müvén kivül - figyelemreméltóak a következek: 

FETROVTTCE, G. íf.: Scanderbeg /Georgea Castriota/ - Essai de
bibliograohie raisonnée. Ouvrages sur Scanderbeg écrits en langues%
franpaise, anglaise, allemande, latiné, italienne, espagnole, portu- 
gaise, auedoise et grecque et publiés depuis l*invention de l*impri- 
merie jusqu* á nos jours. Paris, E. Leroux 1881. Müve 200 történelmi 
és irodalmi munkát foglal magában az albán nép hőséről,.Szkanderbég- 
ről...

VLORA, Xs. K.: Saggio di bibliográfia geografica deli* Albánia. 
Bari, A. Cresati, 1939* Ez a bibliográfia kb. 800, fizikai földrajz
ról, népekről, utazásokról stb. szóló könyvet ölel fel....

A felszabadulás után a bibliográfiák ügye. az albán bibliográfu
sok és művelődésügyi intézmények figyelmének középpontjába került. 
Megkezdte az előkészületeket a Nemzeti Könyvtár is; ennek az intéz
ménynek közreműködése nélkül ma már tudományos albán bibliográfia el 
sem képzelhető. A könyvtár áltBl végzett előkészítő munka a következő 
területekre terjed ki:

1/ Albán könyvek gyűjtése, a meglévő állomány kiegészítése, füg
getlenül attól, hogy az egyes müvek melyik országban, mikor jelentek 
meg; az ilyen könyvek száma ezrekre megy.

2/ Albán nyelvű hirlapok és folyóiratok gyűjtése és kiegészítése 
a XIX.század második felétől a mai napig; ez az anyag kiterjed az 
Albániában, vagy azokon a területeken megjelent periodikákra, ahol 
albán kisebbség él.

3/ Azoknak a müveknek a gyűjtése, amelyeket Albániában irtak, 
illetve amelyek Albániára vonatkoznak, függetlenül attól, milyen nyel 
ven, milyen országban és mikor jelentek meg; ezeknek a munkáknak a 
száma többezer kötet.

A fenti pontokban felsorolt anyagot a Nemzeti Könyvtár teljes



erővel gyűjti. Ez az anyag a tudományos bibliográfiai munka alapjává 
vált. Az Albán Nemzeti Könyvtár albanológlai éa balkanológlai osztá
lyának állománya mintegy l^.OOO kötet és felöleli a közvetlenül vagy 
közvetve Albániáról szóló valamennyi fontosabb történelmi, földrajzi, 
geológiai, etnográfiai, archeológiái, irodalmi éa egyéb forrásokat. 
Ehhez az anyaghoz csatlakozik az "Albán Könyv" elnevezésű gyűjtemény, 
amely az albán nyelvű könyveket foglalja magában, a legrégibb időktől 
kezdve a mai napig; ide tartozik az albán nyelven megjelent hírlapok 
archívuma, ugyancsak a legrégibb idődig visszamenőleg. A szóbanforgő 
gyűjtemény szinte teljesnek mondható. Az állomány mintegy 20.000 köte 
tét tesz ki.

Az Albán Nemzeti Könyvtár gyűjteményéhez hasonló értékű gyűjte
ménye egyetlen más albán könyvtárnak sincs. A Nemzeti Könyvtár gyüjte 
ményel nap mint nap újabb müvekkel gazdagodnak; a művelődési intézmé
nyek minden erejükkel arra törekednek, hogy a Nemzeti Könyvtár gyüjte 
ményei mind teljesebbé váljanak.

-  6á < *

1947-től, vagyis a Nemzeti Könyvtár megnyitásának évétől kezdve, 
az osztályok a legsürgősebb feladatnak a bibliográfiai gyűjtemények 
feldolgozását tekintették. Ezért a Nemzeti Könyvtár saját gyűjteménye 
it betűrendben, szakrendben és a megjelenés helye szempontjából is 
feldolgozta, hogy a könyv- és egyéb gyűjteményeit minél gyorsabban a 
szakemberek rendelkezésére bocsáthassa. A természettudományi osztály 
elkészítette az Albániáról szóló tudományos könyvek nagy katalógusát. 
A nyelv és irodalomtudományi osztály az irodalomról és a folklórról 
szóló könyvek terjedelmes bibliográfiáját állította össze. Ennek az 
utóbbi osztálynak munkakörébe még a következő bibliográfiai munkák 
tartoznak: 1/ Az albán nyelvre fordított idegennyelvü irodalom bib
liográfiája. Ez a bibliográfia összesen mintegy lOű, idegen nyelvről 
albán nyelvre fordított és könyvalakban, vagy hírlapokban ill. folyó
iratokban albán nyelven is megjelent irodalmü mű /költészet, próza 
stb./ címadatait tartalmazza. 2/ Etnográfiai irodalom, mely mintegy 
1200, az albán fiiklórral és etnográfiával foglalkozó és különböző 
nyelveken irt munkát tartalmaz.

Hog kell említenünk, hogy az Albán Nemzeti Könyvtárban összegyüj



tött modern anyag mennyisége nagymértékben meghaladja a régi munkák 
számát; ezért az albán bibliográfiát újból át kell dolgozni. A nyelv 
és irodalomtudományi osztály már hozzálátott Legrand bibliográfiájának 
kiegészítéséhez. Az intézet munkatársai még a következő feladatokon 
dolgoznak:

1/ A régi irodalom albán bibliográfiája. Dhimlter Shuterigi volt 
az első, aki összegyűjtötte az 1555-től, 1885-ig megjelent albán mun
kákat...

2/ 1946-ban Jup Kastrati áttekintést adott ki azokról az albán 
bibliográfiákról, melyek a drámairodalommal és a hírlapirodalommal fog
lalkoznak. Ezenkívül a Nándori cimü folyóiratban /I945. 7-12.az. és 1955 
l.sz./ ugyanez a szerző áttekintést közöl az albán bibliográfiai munka 
terméséről a felszabadulástól /1944. nov. 29-től/ napjainkig.

A Nemzeti Könyvtár egyes osztályai által kiadott munkák jó kezde
tet jelentenek; alapul szolgálhatnak az összefoglaló általános albán 
bibliográfia elkészítéséhez. A bibliográfiai munkálatok központosítása, 
a müvek címleírásának és feldolgozásának egységesítése, s a gyűjtemé
nyek szabványosítása és hibamentessé tétele végett a Nemzeti Könyvtár 
kebelén 1953-ban bibliográfiai osztály létesült. Ez az osztály fokoza
tosan átvette a tudományos intézet által addig folytatott bibliográfiai 
tevékenységet. A munka befejezés előtt áll,

A Tiranában székelő Nemzeti Könyvtár, mely munkájában felhasználja 
a szovjet tapasztalatokat, az eddigi bibliográfiai munkákban észlelhető 
hiányosságok kiküszöbölése végett, uj tudományos módszerek alkalmazásá
val látott hozzá katalógusainak átdolgozásához. A könyvtár uj gyűjte
ményeinek állandó gyarapodásával párhuzamosan a tudományos dolgozók 
igényei is növekednek. Ezért szükségessé vált a gyűjtemények és a kata
lógusok ellenőrzése és a müvek újból való osztályozása, hogy ez az anyag 
Így mindjobban megfelelhessen az intézetet felkereső olvasók igényeinek. 
A Nemzeti Könyvtár 1952-ben megszerezte a szovjet könyvtárakban használt 
betűrendbe sorolási szabályokat, továbbá a szakrendi osztályozásra vo
natkozó utasításokat stb. A könyvtár belső feldolgozó munkája ugyancsak 
a szovjet tapasztalatok szerint történik; Így sok esetben teljesen uj' 
katalógus készítésére került sor. A Nemzeti Könyvtár most azon dolgozik, 
hogy az intézet, illetve a könyvtár által feldolgozott anyagot egyetlen 
osztályban összpontosítsa.
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- A Nemzeti Könyvtár irányítása alatt a következő bibliográfiai 
munkák folynak:

1/ Kirlapcikkek katalógusa, amely felöleli ez 1944 november óta 
megjelent fontosabb cikkek adatait /szerzőt, cimet, tárgyat/. 
Ezekben a cikkekben Albánia életének legfontosabb problémái 
tükröződnek.

2/ Az albán könyvek bibliográfiája, mely gyűjtemény formájában 
fog megjelenni. Ez a munka pontos és elemző tartalomismerte
tést ad mindazokról a könyvekről, amelyek 1955 óta jelentek 
meg Albániában. A mintegy 5.000 szerzőt és címadatot tartalma
zó ideiglenes gyűjtemény párhuzamosan nő az újonnan megjelent 
könyvek számával.

3/ Magától értetődik, hogy az általános albán bibliográfia kidol
gozása hosszadalmas és fárasztó munkát igényel. Ennek ellené
re azonban már újból megkezdték az egyes gyűjtemények feldol
gozását, - az albanológiai és balkanológiai osztályon pedig 
már részletesen elemzik mindazokat a könyveket, amelyek köz
vetlenül vagy közvetve Albániát érintik. Feldolgozzák mindazo
kat a külföldi hírlapokban megjelent cikkeket is, amelyek az
elmúlt század közepe óta láttak napvilágot. A hirlapcikkek

\bibliográfiájának gyűjteménye, mely kizárólag csak albanolő- 
glával foglalkozik, több mint I5.OOO szerzőt és címadatot ölel 
fel és folyamatosan gyarapszik.

Mint a fentiekből láthattuk, a felszabadulás óta eltelt rövid idő 
alatt jó előkészületi munka folyt a bibliográfia terén. Az albán bib
liográfusok csakhamar kiadják a teljes és pontos nemzeti bibliográfiát; 
ez a munka egyrészt alapul fog szolgálni az Albániára vonatkozó legkü
lönfélébb kérdések alaposabb tanulmányozásához, másrészt feltárja majd 
a Nemzeti Könyvtár állományának gazdagságát.

= Kniznica, 1956* 2.az. 60-64.lap.
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