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Könyvtörténeti kutatások Magyarországon

BORSA Gedeon

Az utóbbi években az 1800 előtti müvekre vonatkozó könyvtártörténeti kuta
tások széles területen bontakoztak ki hazánkban. E munkálatok elv i irányi
tója és koordinálója a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Mun
kabizottsága, és kiadványa, a Magyar Könyvszemle. Ez a világ egyik leg
régibb könyvtörténeti témával foglalkozó szakfolyóirata, amely a közeli jö
vőben ünnepli majd fennállása századik évfordulóját. Lapjain nemcsak ma
gyar, de sűrűn idegen nyelven is napvilágot látnak mind a hazai, mind a 
külföldi szerzők Írásai. A terjedelmesebb tanulmányok megjelentetésére 
'Arm arium ” címmel gyüjtokötetet hívtak létre, amely ugyancsak az Aka

démiai Kiadó gondozásában jelenik meg. A munkabizottság tevékenységéhez 
tartoznak a rendszeres felolvasóülések, amelyek ugyáncsak megfelelő fo'- 
rumot biztosítanak mind a hazai, mind a külföldi szakemberek számára.

KÖZÉPKORI KÉZIRATOK, RÉGI NYOMTATVÁNYOK

A könyvtörténeti kutatások első, nagyobb területén, a m agyarországi köz
gyűjtemények középkori kéziratainak feltárása során, jelentős publikációk 
láttak napvilágot az elmúlt években: a Budapesti Egyetemi Könyvtár közép
kori latin kéziratairól Mezey László, az Országos Széchenyi Könyvtár kö
zépkori német nyelvű kéziratairól Vizkelety András gondozásában, m ig a 
kötéseken másodlagos felhasználás formájában fennmaradt középkori héber 
kézirattöredékeket Scheiber Sándor tárta fel.

Különösen gazdag a termés az utóbbi időben Magyarországon a középkori 
kéziratok színes reprodukciói terén. Berkovits Ilona előbb a hazai gyűjte
ményekben őrzött korvinák, majd a középkori m agyarországi kéziratok leg 
szebb lapjait mutatta be. A joggal hires, 14. századi "Képes Krónika” te l
jes terjedelmében hasonmáskiadásra került, akárcsak a legrégibb hazai ze
nei kézirat, a "Codex Albensis” . Csapodi Csaba és fe lesége gondozásában 
látott napvilágot a külföldi gyűjteményekben őrzött korvinák bemutatása. 
Összeállításra kerültek még a Magyarországon őrzött franciaországi és né
metalföldi középkori miniaturák is.



Ugyancsak gyakran jelentek meg Magyarországon a közelmúltban régi 
nyomtatványokról készített hasonmáskiadások. Kiemelkedő ezek közül a 
hazai könyvnyomtatás ötszázadik évfordulójának emlékére közreadott 
nChronica Hungarorum", az első magyarországi nyomtatvány. A "B ib lio
theca Hungarica Antiqua" . sorozatban már közel tiz, igen ritka és külö
nösen a magyar irodalomtörténet szempontjából rendkivül becses 16. szá
zadi nyomtatvány látott napvilágot fakszim ile formájában.

A magyarországi könyvnyomtatás történetével kapcsolatban több monográfia 
is jelent meg. így Fitz József összefoglaló munkájának első két kötete, a- 
mely nagyjából a 16. század végéig tárgyalta a magyarországi nyomdászat, 
könyvkiadás és könyvkereskedelem történetét. A debreceni nyomda négy
százéves évfordulója alkalmat adott e műhely történetének összefoglalásá
ra Benda Kálmánnak és Irinyi Károlynak, m ig Soltész Zoltánná a 16. szá
zadi magyarországi könyvdiszitést dolgozta fel.

Különösen nagy az érdeklődés a hazai gyűjteményekben őrzött régi, szláv 
nyelvű nyomtatványok feltárására, amelynek során a debreceni és sáros
pataki könyvtárak mellett az Országos Széchényi Könyvtár igen gazdag i- 
lyen jellegű állományának rég i cseh és szlovák nyelvű kiadványainak kata
lógusa került publikálásra.

A könyvtörténet további igen nagy területén a magyarországi közgyűjtemé
nyekben található rég i nyomtatványok feltárása két irányban folyik: az egyik 
valamennyi régi kiadvány katalogizálása, tekintet nélkül azok megjelenési 
helyére, a másik a magyarországi nyomtatványok részletesebb feldolgozá
sa.

A 15. századi, un. ősnyomtatványok országos katalógusa 1970-ben m egje
lent. Ebben több mint félszáz hazai közgyűjteményben található mintegy 
3 600 mű több mint 7100 példánya nyert regisztrálást. Ez a vállalkozás 
nemzetközi m ércével mérve is élenjáró, hiszen országos ósnyomtatvány- 
katalógus ezt megelőzően csak az Egyesült Államokban és Belgiumban je 
lent meg.

E vállalkozás folytatása a 16. századi nyomtatványok feltárása a hazai 
gyűjteményekből. A  két legnagyobb - mintegy tízezer tételes - ilyen je l
legű állománnyal rendelkező gyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtár 
és a Budapesti Egyetemi Könyvtár. Mindkettőben folyik e nyomtatványok 
speciális feldolgozása. Ezenkívül más gyűjteményekben (pl. a Pécsi Egye
temi Könyvtár) is foglalkoznak e munkálatokkal. Az egyházi könyvtárak
ban mind megkezdődött, ill. részben (pl. a Debreceni Református Nagy
könyvtárban) már be is fejeződött a 16. századi nyomtatványok kikeresé
se és első regisztrálása. A feladat nagyságának illusztrálására álljanak 
itt az előzetes becslésen alapuló és az egész országra vonatkozó számok: 
mintegy 300-400 közgyűjteményről és azokban kb. 70-80 000 példányról 
van szó. Ennek szakszerű és publikálásra érett feldolgozása term észete
sen igen nagy munkát igényel. A 16. századi nyomtatványokra vonatkozó 
legfontosabb adatok egyetlen kötetben való megjelentetése már csak terje-
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delmük miatt sem képzelhető el. A  MTA Könyvtörténeti Munkabizottságá
nak határozata alapján az emlitett két legnagyobb gyűjtemény 16. századi 
nyomtatványai katalógusának közreadására kell az erőket összpontosítani.
E két, önálló kötet közreadása jelentős segítséget fog majd nyújtani a 
további munkálatokhoz.

A régi nyomtatványokkal kapcsolatban további (és valamennyi tudományág 
hazai története szempontjából kimagaslóan fontos) vállalkozás az összes 
magyarországi, továbbá a külföldön részben vagy egészben magyar nyel
ven készült nyomtatványok feltárása. Ennek első kötete nRégi m agyaror
szági nyomtatványok 1473-1600” cimmel (rövidítve: RMNy) 1971-ben jelent 
meg. E kiadvány sok vonatkozásban újszerű megoldásokkal törekedett cél
ja megvalósitására, ami ez volt: a kötet használóinak minél sokoldalúbban 
megközelithetóen minél több információ nyújtása a le gáttekint he több módon. 
Ennek érdekében nem kevesebb, mint tizféle mutató segítségével tárták 
fe l anyagát, reprodukciót közöltek valamennyi ma is hozzáférhető nyomtat
vány cím lapjáról, ill. ennek hiányában egyik jellegzetes lapjáról, stb.

A "R égi magyarországi nyomtatványok” első kötete közel 900 müvet dol
gozott fe l igen behatóan. Ez nem csupán a kiadványok minden részletére 
(előszó, ajánlás, stb. ) kiterjedő leirást jelent, hanem a vonatkozó szak- 
irodalom eredményeinek sommás összefoglalását is. A  kötet használója 
tehát eligazítást kap arra vonatkozólag, hogy a nyomtatvánnyal kapcsolat
ban eddig milyen megállapitások történtek, igy világosan á ll előtte, hogy 
m ivel érdemes és m ivel nem érdemes foglalkoznia. A kutatóknak nyújtott 
eme információ természetesen rendkívül hasznos. Az RMNy arra töreke
dett, hogy az eddig felkutatott valamennyi nyomtatvány mindegyik példányá
ról - teljességének, ill. esetleges hiányainak jelszerü közlésével - hirt 
adjon.

Jelenleg a 17. században készült magyarországi, továbbá a külföldi ma
gyar nyelvű nyomtatványok hasonló módszer szerint történő feltárása fo
lyik. Ebből a korszakból az eddigi anyaggyűjtés alapján majd ötezer ki
adványról van adat.

BETŰTÍPUSOK ÉS DÍSZEK REPERTÓRIUMA

A rég i kiadványoknál az egyik legnagyobb gondot a hely és év megjelölése 
nélkül megjelentek meghatározása jelenti. Ez pedig igen fontos, hiszen a 
Régi m agyarországi nyomtatványok” , amint ez címében is közli, a ma

gyarországi nyomtatványokat a teljesség igényével kívánja feltárni. Elen
gedhetetlen igy, hogy a helynév m egjelölése nélkül megjelent, ill. csak 
csonkán fennmaradt kiadványok nyomtatási helye megnyugtató megállapítást 
nyerjen. A  legbiztosabb - és az esetek többségében egyetlen - támaszul 
maga a kérdéses nyomtatvány szolgál. Az itt található betűtípusok, könyv- 
diszek, stb. az azt előállító műhely nyomdai anyagával készültek. Ezek 
segítségével kísérelhető meg tehát a nyomdai készlet rekonstrukciója, a- 
niely egy adott időben egy műhelyre jellemző. Ezen a módon képzelhető 
el, ill. valósítható meg a hely nélküli kiadványok lokalizálása.
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A 16. századi magyarországi nyomdák készlete jól felismerhetően külön
bözött egymástól, vagyis pl. egyidejűleg egy betűtípust csak egy műhely
ben használtak. Más, egykorú és a nyomtatás helyét feltüntető kiadvány
nyal történő összevetés segítségével igy mindig sikeresen el lehet különí
teni egymástól egy-egy nyomda termékeit. Ez a helyzet azonban a 17. 
században megváltozik. így pl. a bártfai Jakob Klöss lányát kiházasitva 
hozományul adja vejének, Johann Fis Chernek saját műhelye anyagának egy 
részét. Ezzel kezdte meg az első kassai sajtó működését 1610-ben. Ké
zenfekvő, hogy miután lényegében azonos két készletről van szó Bártfán, 
ill. Kassán, csak gondos és beható vizsgálat alapján lehet az ilyen nyom
dai anyaggal készült kiadványok megjelenési helyét biztonságosan megálla
pítani. A fenti példa esetében először rekonstruálni kell a városnév meg
jelölésével készült bártfai és kassai kiadványokban használt teljes nyom
dai anyagot, meg kell állapítani az ezek között fellelhető különbözősége
ket (pl. mi az, amiből nem adott Klöss a vejének), majd csak azután le
het eldönteni, hogy a problematikus kiadvány hol készült.

A másik problémakör az évszám nélküli kiadványok nyomtatási idejének 
meghatározása. Az RMNy szerkesztési szempontja az időrend. A hazai 
műhelyekben az esztendő megjelölése nélkül készült nyomdatermékek meg
jelenési idejét tehát meg kell határozni. Ehhez természetesen néha eliga
zítást nyújt a kiadvány szövege is, de az esetek többségében itt is a nyom
dai anyagot kell segítségül hívni, hogy a kiadás idejét évre pontosan, vagy 
ha ez nem lehetséges, úgy minél szükebb időhatárok közé szoritva lehes
sen meghatározni. Előfordul továbbá, hogy a kiadvány bizonyos politikai, 
vallási vagy egyéb okok miatt nem a nyomtatás valódi helyét, idejét vagy 
előállítóját tüntette fel, hanem ezek közül egyet vagy többet koholt adatok
kal helyettesített. A valódi nyomdahely, év 'és nyomdász megállapítása itt 
is elsősorban a nyomdai anyag segítségével remélhető.

A fenti feladatok elvégzésére tehát el kell készíteni a hazai műhelyek 
nyomdai anyagának repertóriumát, amely a teljesség igényével mindent 
tartalmaz, ami csak a fennmaradt összes kiadványokban a papiros nyom
dafestékkel nyomot hagyott. A használhatóság megköveteli, hogy ez rend
szerezett és következetes módon nyerjen összegezést. A hazai nyomdá
szattörténettel foglalkozóknak már régen felismert óhajtása Ma 16. és ké
sőbbi századok betűtípusainak és nyomdai díszítő eszközeinek a repertó
riuma", ahogy ezt mint súlyosan nélkülözött fontos munkaeszközt Fitz Jó
zsef említett könyve elején körvonalazta.

Az RMNy-vállalkozás említett problémái most már elengedhetetlenné tet
ték ennek megvalósítását, igy a legutóbbi időben erőfeszítések történtek 
először a repertórium elvi problematikájának tisztázására, majd annak 
gyakorlati elkészítésére.

Ennek a repertóriumnak szempontjai úgy kerültek összeállításra, hogy az 
egyrészt áttekintést nyújtson műhelyenként, másrészt a nyomdai anyagok 
féleségei szerint. Mindkettőnél fontos a használat időkörének megjelölése 
is. Hogy az áttekintés és összehasonlítás lehetővé váljék, a repertórium
nak objektív ismérveken alapuló rendszerben kell készülnie.
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A nyomdai anyag formai alapon az alábbi főbb csoportokba sorolható:
1. betűtípusok (számokkal és naptárjelekkel együtt) - 2. öntött körzetek, 
cifrák - 3. iniciálék - 4. könyvdiszek - 5. illusztrációk - 6. nyomdai 
segédanyagok (léniák, ossz efoglaló jelek, vakanyag, stb. ). Az igy csopor
tokba foglalt teljes nyomdai anyag méret és forma alapján - a szubjektív 
megítélés gyakran hátrányos hatásától függetlenül - kerül nyilvántartásra. 
A betűtípusok, amelyek a felhasználásban messze a legnagyobb szerepet 
töltik be, az öntött betühasáb magassága, ill. ezen belül a jellemző ma
gasságú és jól mérhető négy betű (Hing) mérete alapján nyernek besoro
lást a repertóriumba. Hasonló módon kerül rendszerezésre a nyomdai 
anyag öt többi fő csoportja is. A méret mellett a forma a másik döntő 
szempont. Ennek azonosítását az eredeti nyomtatványokról készített mé- 
rethü másolat teszi lehetővé. E másolatok rendszerezve, áttekinthető la
pokon kerülnek összesítésre: egy-egy betűtípus teljes anyaga betűrendben, 
egy-egy iniciálé-sorozat tagjai ugyancsak betűrendben, az illusztrációk 
méret szerint, stb. Egyedi nyilvántartólapon kerül feljegyzésre, hogy 
melyik nyomdai anyagot mikor és melyik nyomtatványban használták.

Az említett hat fo csoportba osztva tehát egy-egy műhelynek a fennmaradt 
kiadványaiból megismerhető teljes nyomdai készlete rekonstrukcióra kerüL 
Amennyiben a nyomdai anyag az idők során változásokon ment keresztül 
(más méretű testre öntötték át a betűtípust, a fametszet megsérült, stb. ), 
úgy ez a körülmény is - az időpont feltüntetésével - regisztrálást nyer. 
Ezeknek az adatoknak, továbbá a nyomdai anyag felhasználása időkörének 
segítségével egy-egy műhely datálatlan kiadványai bizonyos korhatárok kö
zé szoríthatók. Ez lehetővé teszi már az RMNy rendjébe történő beillesz
tést.

Azonban - amint erről a fentiekben már szó volt - az évszám nélküli ki
adványoknál is nagyobb gondot jelentenek a megjelenés helyét fel nem tün
tető nyomtatványok. Ahhoz, hogy biztonságosan el lehessen dönteni egy 
mü nyomdai hovatartozását, teljes áttekintéssel kell rendelkezni a szóba 
jöhető korszak valamennyi magyarországi műhelyében használt betűtípus, 
könyvdisz, stb. felett. Csak ennek birtokában lehet azt az alapvető kér
dést tisztázni, hogy egy problematikus nyomtatvány vajon Magyarországon 
készült és igy az RMNy-be tartozik, vagy sem.

Ehhez cehát valamennyi hazai műhely anyagának méret és forma alapján 
rendezett repertóriuma szükséges. A hazai vagy nem hazai eredet szem
pontjából problematikus kiadványban előforduló betűket, könyvdisz eket, stb. 
ebben a nyilvántartásban kell visszakeresni. Amennyiben azonosításuk si
kerül, úgy a problematikus nyomtatvány ellenőrzés végett a feltételezett 
hazai műhelynek már pontosan rekonstruált készletével kell összevetni.

A hazai műhelyek nyomdai anyagának ez a rekonstrukciója azonban nem
csak a RMNy-munkálatok szempontjából jelentős, de igen fontos eredmé
nyekre vezet a magyarországi nyomdák kapcsolataira és összefüggéseire 
vonatkozóan is. Egy-egy műhely története és sorsa a korábbi századokban
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- miután a levéltári források zömmel hiányoznak - többnyire csak az ál
tala előállított kiadványokból olvasható ki. Ehhez is igen hatékony segít
séget nyújt az említett rekonstrukció.

18. SZÁZADI HAZAI NYOMTATVÁNYOK

A régi nyomtatvány fogalmának felső időhatárát általában 1800-ban fogad
ják el. Ez az a századforduló, amely előtt a kiadványok többségét kézzel, 
utána pedig géppel nyomtatták. Ezt az évszámot fogadták el Lengyelország
ban és Csehszlovákiában is, ha a velünk nagyjából azonos fejlettségű or
szágokat vesszük figyelembe. így a már említett, uj, retrospektiv magyar 
nemzeti bibliográfia, az RMNy-vállalkozás is az 1800. esztendővel zárul, 
és valamennyi hazai, továbbá külföldön részben vagy egészben magyar 
nyelven készült munkát felöleli. Korábban Szabó Károly a “Régi magyar 
könyvtár11 (RMK) c. alapvető munkájában, majd nyomában a szakirodalom 
általában 1712-ig regisztrálta a müveket. Ennek eredményeként az 1711- 
gyel záródó korszak anyagáról meglehetősen jó áttekintés áll rendelkezés
re. Ezzel szemben az 1712-1800 között készült nyomtatványokról ez saj
nos nem mondható el.

Petrik Gézának még a múlt században megjelent bibliográfiája I-IV. kö
tetében összesen 11 630 e kategóriába tartozó tétel került regisztrálásra. 
Ezt az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában 1971-ben megjelent V, 
kötet további 7660 nyomtatvány leirásával egészitette ki. Jól mutatják ezek 
a számok, hogy az anyaggyűjtés terén még mennyi feladat van hátra. He
lyes és szükséges, hogy ennek elvégzése addig történjék meg, amig a 
részletes feltárás a “Régi magyarországi nyomtatványok11 további kötetei
ben 1711-ig eljut. Ellenkező esetben igen jelentős megtorpanással kell 
számolni a kiadvány publikálásában, hiszen az 1712-1800 közötti korszak 
jelenlegi anyaggyűjtése még távolról sem teszi lehetővé a nevezett vállal
kozás igényességének megfelelő feldolgozást.

A feladat tehát az, hogy az 1712- 1800 között hazánk területén készült ösz- 
szes, továbbá a külföldi magyar nyelvű nyomtatványok, Ш. azok lelőhe
lyei felett minél teljesebb áttekintés álljon rendelkezésre. Figyelembe vé
ve az eddig már elvégzett munkát, ezt a következő módon látszik helyes
nek elérni.

Elsősorban az anyaggyűjtést kell folytatni. Eddig a Petrik-féle bibliográfia 
I-V. kötetében összesen 19„200 e kategóriába tartozó nyomtatvány nyert 
regisztrálást. Ezekről nyomdák szerinti áttekintést az Országos Széchényi 
Könyvtár által 1971-ben publikált VI. kötet nyújt. A hazai állami gyűjte
mények közül az emlitett OSzK és a Budapesti Egyetemi Könyvtár rendel
kezik a legnagyobb mennyiségű és még feltárandó anyag fölött. Kivánatos 
lenne, hogy a többi nagy könyvtár (MTA, vidéki egyetemi könyvtárak, a 
nagyobb városi könyvtárak, megyei könyvtárak, stb. ) saját állományát át
vizsgálva vegye ki részét az anyaggyűjtés eme munkájából. Gondolni kell 
még más állami gyűjteményekre (pl. iskolai könyvtárak, levéltárak, mu-
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zeumok), amelyekben ugyancsak jelentős mennyiségű 18. századi hazai 
nyomtatványt őriznek. E vonatkozásban kimagasló szerepet töltenek be az 
egyházi könyvtárak. Helyes lenne, ha a könyvértékeknek most folyó jegy
zékelése során az 1712-1800 közötti magyarországi nyomtatványokat is 
számba vennék.

A külföldi, elsősorban a szomszédos országok - különösen Szlovákia és 
Erdély - nagyobb történelmi könyvállománnyal rendelkező gyűjteményei
ből igen jelentős mennyiségű anyag feltárása szükséges. E munkát lehető
leg az azonos érdeklődésű helyi intézményekkel együttműködve kellene meg
oldani.

Az anyaggyűjtésnek a fentiekben emlitett közvetlen forrásai mellett jelen
tősek a közvetett források is. Ezek közül is ki kell emelni a levéltári 
adatokat. Ehhez részben a 18. századi Magyarország majd félszáz nyom
dahelyének levéltárát kell átvizsgálni, részben pedig az érintett családi, 
püspöki, stb. levéltárakat, majd végül, de nem utoljára a megyei és or
szágos hatóságoknak e vonatkozású iratait. Az anyaggyűjtés közvetett for
rásainak másik csoportjába a könyvészet tartozik. Itt gondolni kell a kora
beli könyvjegyzékekre és hirdetésekre, továbbá a hazai (pl. Szinnyei) és 
nemzetközi (pl. Sommervogel) bibliográfiákra. Nem hagyhatók figyelmen 
kivül a könyvtári, könyvkereskedői és árverési katalógusok, továbbá a 
szakirodalmi közlések (pl. Magyar Könyvszemle) sem.

A munka következő nagy fázisa a nyilvántartás, amely három részre osz
lik: szerzői betűrendes, nyomdahelyek szerinti és példány-nyilvántartás.

A 18. századi hazai nyomtatványokkal kapcsolatos feladatok harmadik cso
portja a publikálás. A fentiekben körvonalazott anyaggyüjtó munka ered
ményeként, előzetes tervezés szerint 1980-ra, mintegy ötezer, a Petrik 
I-V. köteteiben nem szerepelt nyomtatvány adatai remélhetők. Ezekből 
kerülne megszerkesztésre a VII. kötet. Ennek megjelentetése után az anyag- 
gyűjtés teljessége előreláthatólag meg fogja közelíteni az 1711 előtti kor
szakét, ami ma uj példányok előkerülése tekintetében 95-99 százalékosnak 
mondható.

A publikálás másik nagy területe a nyomdai monográfia. A feltárásnak ez 
a formája - amellett, hogy sokoldalúan támogatva visszahat az anyaggyűj
tésre - mind helytörténeti, mind kultúrtörténeti szempontból igen értékes. 
Ez felölelné egy-egy nyomda történetére és kiadványaira vonatkozó isme
reteket, Forrásai ennek is részben levéltáriak, részben könyvészetiek, a- 
melyek feltárása természetesen a már emlitett anyaggyűjtéssel koordiná
landó. E nyomdai monográfiák elkészítése több lépcsőben is elképzelhető, 
mind a tartalom, mind a megjelentetés (sokszorositás, nyomtatás, stb. ) 
szempontjából.

így érdemes csak magukat a kiadványokat példányok alapján történt leirás 
segítségével jegyzék formájában közreadni, ha a tételek száma legalább 
begyedével meghaladja a Petrik VI. kötetében már közöltekét. De csatla-
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kozhat ehhez nyomdatörténeti bevezető is az eddigi ismeretek összegezé
sével* További lépés lehet a levéltári források feltárása után a nyomda 
történetének igényes megírása. Ennek során nyilván számos uj kiadvány 
kerül majd elő, ill. ilyenekre vonatkozó uj adatok fogják majd kiegészí
teni a nyomtatványok jegyzékét. Ez a rész is tovább fejleszthető, ameny- 
nyiben az egyes nyomtatványok leírását az RMNy-ben megvalósított igé
nyességgel végeznék el, beleértve a címlapok reprodukcióját is. Ez egy
ben már közvetlen segítséget jelentene az RMNy későbbi köteteinek. A hely, 
ill. évszám nélküli kiadványok közül egy-egy nyomda termékeinek felisme
réséhez és biztonságos besorolásához itt is szükség lenne végső soron az 
illető műhely nyomdai készletének a kiadványokból megismerhető alakban, 
repertórium formájában történő rekonstrukciójára. Ennek elkészítésével 
a nyomdai monográfiák elérnék legigényesebb változatukat, amelyek szín
vonalas feldolgozás esetén (beleértve a nyomdához kapcsolódó kiadói, könyv- 
kereskedői és könyvkötészeti vonatkozásokat is) tudományos rangot bizto
síthatnak mind a szerzőnek, mind a vállalkozást gondozó intézménynek.

A fentiekben nagy vonásokban felvázolt vállalkozásnak, amint ez annak 
egyes részletéből nyilván felismerhető, a 18. századi hazai nyomdászat 
és annak termékeinek jobb megismerése mellett egész sor érintkező pont
ja van más témákkal és feladatokkal. Ezek közül itt most kettő emelhető 
ki. Az egyik az egyházi gyűjtemények megfelelő feldolgozása. A munkála
tok igénylik a 18. századi nyomtatványok kikeresését, amelyhez elenged
hetetlenül szükséges a többségükben jelentős történelmi állománnyal ren
delkező magyarországi egyházi gyűjtemények ilyen jellegű anyagának fel
tárása. Ezzel rendkívül nagy számú és a tudományos kutatás szempontjá
ból igen jelentős nyomtatványok ezreit lehetne hozzáférhetővé tenni. A má
sik a főleg a megyei könyvtárakban folyó helytörténeti kutatás. A helyi 
kiadványok feltárása a vázolt nyomdatörténeti monográfiák segítségével 
nagy mértékben fogja támogatni a helytörténeti munkálatokat.

к

A fentiekben az elmúlt évtized hazai könyvtörténeti munkálatainak bemu
tatása kapcsán felvázolásra kerültek az ilyen témájú és jelenleg folyó, na
gyobb lélegzetű vállalkozások is, azok perspektívájának körvonalazásával. 
Szükséges és kívánatos, hogy a hazai közgyűjtemények, továbbá minden 
személy szerint érdeklődő is sorra bekapcsolódjanak ezekbe az országos, 
átfogó munkákba, hiszen ezek megvalósítása csakis az összes érintett 
összefogásával valósítható meg.
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