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A 2010-es év elõ ké szí tõ sza ka sza után1 meg kez dõ dött a
Szé ché nyi Könyv tár Ret ros pek tív Fel dol go zó Osz tá lyán
a „mün che ni gyûjtemény”2 új ra ka ta lo gi zá lá sa. Az osz -
tály fel ada ta a mün che ni alap el vek sze rint ka ta lo gi zált,
1926 elõtt a törzs gyûj te mény be be ke rült, elekt ro ni ku-
 san még fel tá rat lan ál lo mány rész
autopszián ala pu ló fel dol go zá sa.
Törzs gyûj te mé nyünk ezen ré sze
né hány vá lo ga tá son már át esett. Ki -
emel ték az õs nyom tat vá nyo kat, an -
tik vá kat, az 1711 elõtt meg je lent
nyel vi, te rü le ti, sze mé lyi és jó részt 
a tar tal mi hungarikumokat is, a tér -
ké pe ket, met sze te ket, kéz ira to kat, 
és el he lyez ték a meg fe le lõ külön-
gyûjteményekben. Az új ból fel tá -
ran dó gyûj te mény rész nyel vi leg,
do ku men tum ti po ló gi ai meg kö ze lí -
tés ben és a meg je le né si évek te kin te -
té ben még így is vál to za tos ké pet
mu tat. A ma rekatalogizálásra vá ró,
hoz zá ve tõ leg 152 000 cí met szám-
 lá ló ál lo mány rész 112 szak ban he -
lyez ke dik el. 

Mun kánk so rán szak ról szak ra ha -
la dunk. Ed dig fel dol go zás ra ke rült 
a Brit. (Historia Britanniae), Hung.
j. (Hungaria juridica), Hung. o. f.
(Hungaricae orationes funebres),
Med. g. (Me di ci na generalis), P. o.
angl. (Poetae et oratores anglici), P. o.
hisp. (Poetae et oratores hispanici),
P. o. it. (Poetae et oratores italici)
szak. A sza kok sze rint ha la dó fel tá ró
te vé keny ség mel lett ki emel ten ke ze -
lünk né hány gyûj te mény részt. Ilyen
a könyv tár ala pí tó ja ál tal ado má nyo zott gyûj te mény, 
en nek egy ré sze (az V. szin ten zárt szek rény ben õr zött
do ku men tu mok) szin te tel jes egé szé ben fel dol go zás ra
ke rült. 

Fon tos fel ada tunk nak tart juk a haj da ni ma gán gyûj te -
mé nyek, Jankovich Mik lós, Hor váth Ist ván, Illésházy 
Ist ván, Köl csey Fe renc, Sán dor Mó ric és má sok könyv -
gyûj te mé nyei rekonstruálását.3 2011 feb ru ár já ban lát -

tunk hoz zá Köl csey mün che ni jel zet tel el lá tott köny ve i -
nek össze gyûj té sé hez, rekatalogizálásához.4 Öröm mel
szá mol ha tunk be ar ról, hogy ne ves köl tõnk köny ve i rõl
ké szült le írá sok szin tén ke res he tõ ek az OSZK online ka -
ta ló gu sá ban.

A fel dol go zás so rán a ma gas fo kú vis  sza ke res he tõ ség
biz to sí tá sa, a ma gán gyûj te mé nyek re konst ruk ci ós kí -
sér le te mel lett fon tos fel ada tunk nak tart juk a Ma gyar
Nem ze ti Bib li og rá fia bõ ví té sét is. Re mé nye ink sze rint
nagy szám ban ta lá lunk rész ben vagy tel jes egé szé ben
nem ze ti tar ta lom mal ren del ke zõ mû ve ket, és ta lán 
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rá buk kan ha tunk né hány olyan 18. szá za di ma gyar-
 or szá gi szer zõ kül föld ön meg je lent mun ká já ra is, 
me lyet a szak iro da lom még nem is mer.

A fel tá rás so rán nem csu pán ma gá ra a mû re, ha nem
an nak fi zi kai meg je le né sé re is kon cent rál nunk kell. 
A szá mos per ga men-kö té sû könyv kö zött akad olyan
nyom tat vány is, mely nek kö té se kó dex lap fel hasz ná lá -
sá val ké szült. Ilyen pél dá ul egy 1607-ben Ambergben
meg je lent Justus Lipsius-mû (mün che ni jel ze te: Brit.
275), mely nek tu laj do no sa az ere de ti ka ta ló gus lap ta -
nú sá ga sze rint Jankovich Mik lós volt. Az eh hez ha son -
ló ese tek ben a Res Libraria Hungariae ku ta tó cso port
Fragmenta Codicum mû he lye tár ja fel a kó dex la pok
tar tal mát, és mi az ál ta luk ké szí tett rö vid le írást az õr -
zõ könyv re vo nat ko zó pél dány re kord ban rög zít jük.

A fel dol go zás so rán oly kor fel buk kan nak 1711 elõtt
meg je lent ma gyar vo nat ko zá sú mû vek is. Kö szön he tõ -
en an nak, hogy a le íran dó do ku men tu mo kat kéz be
tud juk ven ni, rá ta lál tunk az 1704-ben meg je lent ún.
casseli Biblia5 egy pél dá nyá ra, mely nek possessora ala -
pí tónk, Szé ché nyi Fe renc. A könyv ge rin cén té ve sen
1774-es dá tum sze re pelt, fel te he tõ en e hi ba foly tán ma -
rad ha tott a ki ad vány hos  szú éve ken át a törzs gyûj te -
mény ben. A Ré gi Nyom tat vá nyok Tá ra õriz ugyan már
pél dányt a casseli Bib li á ból, még is nagy örö münk re
szol gált a fel fe de zés, és az ér té kes nyom tat vány
többespéldányként át ke rült a különgyûjteménybe. 

Szin tén az RNYT gyûj tõ kö ré be tar toz nak az 1718
elõtt meg je lent ma gyar vo nat ko zá sú röp lap ok is. Ez
idá ig két olyan röp la pot ta lál tunk, mel  lyel gyûj te mé -
nyü ket gaz da gí tot tuk. Mind ket tõ 1683-ban je lent meg,
ugyan an nak a mû nek két kü lön bö zõ ki adá sa, ami, 
fi gye lem be vé ve a ki ad vány tí pus sa já tos sá ga it, ter mé -
sze te sen nem meg le põ. A Ré gi Nyom tat vá nyok Tá ra
en nek a mû nek egy to váb bi, szin tén 1683-as ki adá sát
már õrzi.6 A röp lap egyik vál to za ta (Austr. 581b) meg -
je le né si hely nél kü li, le írá sát meg ta lál juk a VD17 adat -
bá zis ban. Má sik vál to za ta (Austr. 581f) Prá gá ban je lent
meg, s mind ez idá ig úgy tû nik, re giszt rá lat lan.

A 2011-es év ben meg kö ze lí tõ leg tíz ezer, ko ráb ban
mün che ni jel ze ten rak tá ro zott té telt dol goz tunk fel.
Re mé nye ink sze rint mun kánk so rán több ér té kes, ese -
ten ként unikális pél dány ke rül het ke zünk be. Vé gül, de
nem utol só sor ban sze ret nénk min den olyan szer ve ze ti
egy ség nek és társ igaz ga tó ság nak kö szö ne tet mon da ni,
ame lyek fo lya ma to san se gí tik mun kán kat.

Matolay Ka ta lin
matolay.katalin.at.oszk.hu

1 A mun ka fo lya mat ok, mód sze rek ki ala kí tá sá ról és a meg va ló sí -
tan dó cé lok ról ld. Dancs Sza bolcs: Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
mün che ni anya gá nak rekatalogizálása. = Könyv tá ri Fi gye lõ, 2011. 4.
sz., 721-732.

2Az ál lo mány rész a mün che ni Hof- und Staatsbibliothek szá -
má ra ki dol go zott szak rend szer rõl kap ta a ne vét. Ez, il let ve en nek 
a he lyi vi szo nyok hoz ala kí tott vál to za ta ke rült a Nem ze ti Könyv -
tár ban be ve ze tés re. Bõ veb ben ld. Somkuti Gab ri el la: Az Or szá gos 
Szé ché nyi Könyv tár új ra szer ve zé se 1867-1875. A mün che ni szak rend -
szer be ve ze té se = Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Év köny ve.
1986/1990. 221-276 p.

3A té má ban ld. Fucsik Ri ta: Köl csey Fe renc köny vei a nem ze ti
könyv tár ban. = Könyv tá ri Fi gye lõ, 2011. 4. sz. 741-746., és Szõts
Zol tán Osz kár: A Szé ché nyi -gyûj te mény hez tar to zó do ku men tu mok
azo no sí tá sa. = Könyv tá ri Fi gye lõ. 2011. 4. sz., 733-740.

4Eh hez ki in du ló pon tul szol gált az OSZK Nem ze ti Té ka so ro -
za tá ban meg je lent mun ka: Sza bó G. Zol tán: Köl csey Fe renc könyv -
tá ra és ol vas má nyai. Bp., OSZK-Gondolat, 2009. 

5 Vö. Károli Gás pár Szent Bib lia. Az-az Is ten nek Ó és Új
Testámentomában Fog lal ta tott egész Szent Irás. Ma gyar Nyelv re
Fordittatott KÁROLI GÁS PÁR ál tal. Es mos tan he ted szer e’
nagyob’ for má ban vítettetvén a’ Francziai nó ták ra rendeltt Sóltár-
Koenyvvel együtt ki bo csát ta tott a’ ha tod szor nyom ta tott pél da sze -
rint. Casselben, Ingébránd Já nos költ sé ge ál tal: 1704 Esztendöben.
4r. Ó Testamentom. 863. – Apocryphus köny vek 221. – Uj Testam.
296 lap. – Szent David Soltari (kü lön czimlappal) 134 lap. – Elül:
cziml., az ol va só nak, és lajst rom 3, vé gül: mut. táb la 1 sztlan lev.
(RMK I. 1685)

6Az RNYT Röp lap gyûj te mé nyé ben lé võ mû: Glaubwürdiges
Diarium und Beschreibung dessen was Ze it währender
Türckischen Belagerung der Käys. Haupt- und Residenz-Stadt
Wienn vorgangen, Nürn berg, 1683. (Hubay 768. té tel)
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