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A katalógus szerkesztõ csak addig pihen nyug-
ton (babérjain), amíg a mondott katalógus nem

jelenik meg.
Elméletileg.
Gyakorlatilag egyetlen perc pihenõt sem ad

neki a szerkesztés utáni látszólagos tûzszünet,
hiszen rengeteg aggály szítja, szíjja kebelét: mi-
lyen lett a kötet? Vajon kimaradt-e valamely na-
gyon fontos tétel? Pontosak a besorolt és rendbe
szedett adatok? Egyáltalán rend, áttekinthetõség
uralkodik-e a kötetben? Miféle szarvashiba bõg a
katalógus rengetegében, s ki lesz az az undok-sze-
rencsés vadász, aki ismertetõjében (a kötethez fûzött
kritikájában) kilövi majd mint értékes trófeát?

Az ám, lesz-e a könyvre, munkára egyáltalán
reflexió, visszatükrözés -hatás, felszisszenés, elis-
meré.<;, dicséret, ehnarasztalás? Miként vélekedik majd
a szakma, a szélesebb, a könyvtárhoz kötõdõ, ún.
értõ közönség, a jövendõ és célba vett serege/egye-
dei, bár egyetlen egy egyedecskéje?

Milyen visszhangot vált ki, hogyan fogadják,
kérik, megrendelik, benne lesz-e a hivatkozások
dzsungel ében, használják-e majdan más könyvtá-
rakban, gyûjteményekben modellként, forrás-
anyagként? Szidják tán és csepülik? Elrettentõ
példa gyanánt idézik a könyvtárosi egyetemek,
szaktanfolyamok hallgatói elõtt?

Minden lehetséges. Még az is, hogy valakinek
tetszik, elégedetten mázsálja, és jó forgatni, néz-
ni, õrizgetni a könyvtárak szabadpolcán.

Elhangzik (sõt már el is hangzott) kritikaként
fó1eg a sietõsebb és/vagy fiatal(abb)olvasók ré-
széró1, miért nem kerül ez CD-re, internetre, ho-
lott akkor a keresés könnyebb és egyszeruób,
kisebb helyen elfér, egyszerúoben kezelhetõ a
rengeteg értékes adat, járulék, index, hivatkozás,
kereszthivatkozás, utalás és sejtetés stb. Csupa
jogos és helytálló észrevétel, amelynek azonban
rögtön nyakát kellett volna szakasztania még az
elõszóban. A szerkesztõ kötelessége lett volna

elmondani, hogy a katalógus apapíralapú infor-
mációhordozókat tekintette az ideálisnak; olyan
társadalmi megrendelés bõl készült, melynek
struktúrája hagyományos stb. A vagy illett vón'
töredelmesen bevallani, hogy mielõtt a kötetet
egyáltalán CD-sítette volna, elszállt a számítógép
winchestere.

De elég már a lányos zavarból, szepegésból,
hiszen a szakma elõtt ismeretes, hogya marosvá-

sárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár anyaga végre
húszévi keresgélés és nekiiramodás, munka, fél-
retevés, törlés és betoldás, átírás és tüzetes adat-
összevetés, konfrontáció, könyvról könyvre lépe-
getés, katalógus okkal megtámogatott kutatás, fel-
fedezések és kiábrándulások után kilencszáznál
több oldalon, két kötetben megjelent Catalogus
Librorum Secimo Saeculo Impressorum Biblio-
thecae Teleki-Bolyai Novum Forum Siculorum
egyszeru cím alatt Marosvásárhelyen, még 200 l-
es impresszummal, 2002 legelején. Éppen a
könyvtáralapítás kétszázadik évfordulójának elõ-
estéjén.

Lezajlott közben az említett emlékezéssorozat,
megjelent az évfordulós ülésszak közleményei-
nek kötetbe gyûjtött változata, a Teleki Téka
Emlékkönyv, melyben a könyves belvilágunk leg-
ismertebbjei közül jó néhányan rangos tanul-
mánnyal szerepeltek. A hazai régikönyvesek kö-
zül csak Jakó Zsigmond neve hiányzott, s az azóta
sajnálatosan fiatalon elhunyt Tonk Sándor kitûnõ
bevezetõ tanulmánya jelölte ki az erdélyi értelmi-
ségtörténeti kutatások jövendõ irányait. Ezeknek
a munkálatoknak szerves tartozéka a történetileg
kialakult neves könyvtárak állományának feltárá-
sa, a hozzáférhetõ adatforrások közé történõ be-
sorolása, a kutatások többréteges közzététele, a
címleírások mellett a példányi sajátosságok kive-
títése is.

Mi sem egyszerúob, mint azt mondani: "nos,
hölgyeim és uraim, kár tovább az idõt elpancsol-
ni, tessék nekilátni a további munkákhoz, újabb
katalógus sal elõrukkolni belátható idõn belül".

És a láthatatlan könyöknek, mely oldalba bök,
sajnos igaza van. Nem lehet többé kifogás, mint az
eltelt húsz év alatt, hogy nincs papír, halovány,
rongyos az írógép szalagja, nincs, elfogyott, nem ad
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a raktár. Rengeteg szánútógép keliilt idó"közben,
vannak megfelelõ adatkezelõ programok is. Az sem
mondható, hogy nincs elõttünk használható minta.
Ember is akad, az alkotáshoz szükséges emberi és
pszichés, munkahelyi környezeti tényezóK is kedve-
zõ csillagállás alatt szervezõdtek körénk. .~

Szóval elkészült a XVI. századi, Vásárhelyen
õrzött nyomtatványok összeírása, tetszetõs külsõ-
vel megjelent a kötet két tomusban, volt propa-
ganda is: bemutató, ajándékozás, árusítás, küld-
tünk a jelentõsebb könyvtáraknak tiszteletpéldányt,
kaptunk vállonveregetõ dicséretet is -szóban, S
ígéretet, hogy írnak is róla a szaksajtóban, nem a
napilapok érdekesség oldalain. ..Ám egyelõre ott
tartunk, hogy még nincs a szakmai oldalról meg-
felelõ visszajelzés.

Visszhangtalanok lennénk? Miénk az isteni
tökéletesség virtusa? A vagy hallgatni kell tapin-
tatosan, mert az okkal-joggal elmarasztalható al-
kotókat, szerkesztó'ket megütné a guta?

Nem hiszem. Bizalommal töltött el az a tudat,
hogy más kötetekró1, hasonló vagy azonos témá-
jú katalQgusokról már megjelentettek szakvéle-
ményt a közelmúltban, sõt a késõbben napvilágot
látott Teleki Téka Emlékkönyvró1 is megszületett,
nyomtatásban olvasható a Magyar Könyvszemlé-
ben egy terjedelmes vélekedés.

Elõttünk a feladat, hogy ezentúl a téka (igazá-
ból a tékában található gyûjtemények) XVII. szá-
zadban megjelent nyomtatványait hasonló avagy
jobb és teljesebb kötetekben, katalógus ban szed-
jük betûsorba és tárjuk fel a kutatás számára.

A XVII. századi állomány legalább kétszerese
az egy századdal korábbi kiadványok összessé-
gének, vagyis mintegy hat-hétezer címró1 van szó
elõzetes becsléseink szerint. A három nagy törzs-
gyûjteményben jelentõs és jóval karakteresebb a
XVII. századi anyag. Jellegzetességeik onnan fa-
kadnak, hogy a történeti kialakulás körülményeit
és a kialakítók választásait, preferenciáit jobban
és érzékenyebben viselik magukon, mint a XVI.
századiak vagy az õsnyomtatványok. Ugyanis
gyûjteményeink gyökerei, forrásvidéke a XVII.
századba mélyen és hosszan belenyúlnak, illetve
az elsõ erdélyiek (magyarországiak), akik e köny-
veket megszerezték, megvásárolták, számításaink
szerint átlagosan tíz-tizenöt évvel a megjelenést
követõen már birtokában voltak a kiadványnak.
Ez azt jelenti, hogy a régebbi kiadványok mellett.
melyeket szintén megvásároltak, a XVII. századi-
kortárs könyveket még viszonylag frissiben, me-

legében olvashatták. Erról tanúskodnak a tulajdo-
nosok bejegyzései, a beszerzés, bekötés idõpont-
jának megjelölésével. Emellett ezek a könyvek
(tömegükben egy tulajdonos esetében) már vilá-
gosan tükrözik gazdájuk felekezeti hovatartozá-

sát, világnézeti tájékozottságát, olvasmányigényét,
ízlését, a modernségre való nyitottságát, azt, hogy
tudatosan törekedett-e a könyvtára kialakítására
vagy azt vásárolta, amit a véletlen elébe sodort.

Választ kapunk a könyvek beszerzésének for-
rásaira: peregrináció, kolostori kikölcsönzés (ad
usum típusú bejegyzések), könyvvásárlás hagya-
tékokból, vásárokon, iskolák tanulói csereberél-
nek egymás között, adják át évjáratról évjáratra a
könyvet, ajándékozás, hódolattétel, iskolai-fõisko-
lai jutalmazás, öröklés stb. Még a hazai könyvvá-
sárlási szokások is felbukkannak olykor, nem is
beszélve az ajándékozás alkalmairól. A XVII.
századi könyvek bejegyzéseit olvasgatva azt ta-
pasztaljuk, hogy a könyv Erdélyben is a nélkü-
lözhetetlen személyi könyvtár része volt egy

meghatározott értelmiségi-hivatalnok csoport (ré-
teg) számára. Használt, keresett darabok, ame-
lyek hasznát a bejegyzések gyakorisága vagy teljes
elmaradása, a címlapok teleírottsága, sérültsége
(olykor sajnos hiánya), vagyis az áIlaguk mutat.ja
mindennél ékesebben.

Könyveink -eleddig az egykori Református
Kollégium tanári nagykönyvtárának és az ún.
vegyes állomány könyveinek 65 százalékát dol-
goztuk fel (mintegy 3500-4000 tételt) -könnyeb-
ben azonosíthatók címlapjuk alapján. Ámbár a
század nagy politikai drámái (pl. az angol polgári
átalakulás, a harmincéves háború) rengeteg álne-
ves szerzõjû, feloldhatatlan névrövidítésû auktor-
ral és helységgel is megörvendeztetik a bibliográ-
fust. TÖbbel, mint a reformáció kora (mennyi-
ségileg), s feladatunk is nehezebb, mert míg a
XVI. század antikvái iránt töretlen volt az érdek-
lõdés az utóbbi háromszáz év alatt, addig a XVII.
század valahogy félárnyékban maradt. Az álta-
lunk látott katalógusok vagy el sem jutnak a XVII.
századig, vagy csak bizonyos számú nyomtatványt
tudnak felölelni.

Természetesen mennyiségileg óriásit ugrott a
könyvkiadás, fóleg a közép-európai vált sûrûvé,
áttekinthetetlenül szerteágazóvá. (Ezt nem követ-
te lényeges minõségi javulás, sõt, mintha a köny-
vek külcsíne visszaesett volna a tömegtermelés
hatására, a nyomdászat egyeduralkodása miatt.)
A kiadók óriási változatosságot teremtettek a pi-
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acon tematika és alak, kiadás és kommentár,
szerzõ és szerkesztõ tekintetében, és mindent meg-
jelentettek. Ezért aztán a nemzeti katalógusok
XVII. századi tételeit -ott, ahol a nyomdászat
prosperáló iparág, fontos alkatrésze a propagan-
dagépezetnek, a tudatalakításnak, a közvélemény
befolyásolásának -fölöttébb nehéz mindent ki-
merítõ exhaustive katalógusba szedni. Az RMNY,
mely lemond a külföldi nem magyar nyelvû
hungaricumok kiadásáról, 1655-nél áll, bizonyá-
ra a további kötetek is készülnek, ezért a foly ta-
tás hoz a jó öreg Szabó Károly nélkülözhetetlen
marad. Az RMK III. kötetéhez kapcsolódó ki-
egészítések öt füzete derék munka, tûzoltásnál
jóval több, ámbátor korántsem meríti ki a magya-
rok és hungarus alattvalók nem Magyarországon
megjelentetett 1701 elõtti irományainak sorát.

Jöcher örökbecsû szerzõ lexikona, a Gelehrten-
Lexikon négy kötete továbbra is nélkülözhetetlen
segédkönyvünk marad. Becsületesen felsorolja egy
szerzõ munkáit, már amennyit õ és munkatársai a
XVIII. század derekáig felderítettek, elegendõ fo-
gódzkoqót ad az életrajzi adatok tekintetében,
hogy elválaszthassuk az azonos nevû szerzõk
murlkáit egymástól.

Néha még segít a szerzõ nevének kialakításá-
ban, az egységes és legismertebb szerzõnév felle-
lésében, máskor azonban kétségek között hagy, s
úgy látszik, hogy a külföldi Uóval nagyobb adat-
bázissal kérkedõ/szerénykedõ) kollégák sem tud-
nak eligazodni: ahány könyvtár jegyzék, kataló-
gus, annyiféle szerzõnév. Van, aki a XVII. szá-
zad erõteljes nemzeti jellegére alapozva mind~n
ius-os családnevû szerzõt visszanémetesít, -fran-
ciásÍt, -lengyelesít (Sturmius -Stunn, Wishwmius
-Wiesheim stb.), mások viszont szentül õrzik azt
a nevet, amit a címlapon lelnek, holott tudják,
hogy a szerzõ -mondjuk -spanyolul írt inkább
és neve latinosított alakja nem is tõle, hanem
kül honi kiadói utókorától származik. E tekintet-
ben sajnos a szerzó'k felszaporodása miatt a kü-
lönben hihetetlenül jó Világirodaiini lexikon ti-
zenkilenc kötete sem csillapítja lázas keresésün-
ket. No igen, angol szerzó'k esetében, ha szeren-
csénk van, ott a Britannica, a franciákhoz a
Grande Larousse stb., de a nemzeti és akadémiai,
egyetemi könyvtárakban véges az információfor-
rás lexikoni alakja. Marad az internet, meg a fo-
lyamatban levõ, el-elakadó szerzõn év katalógu-
sok kiadásai, fasciculusai, amennyiben hozzá tu-
dunk férni.

A címleírás még komplikáltabb. Túl az"'egy-
szerûsített változaton, amikor abban a szerenc~e-':i
helyzetben vágyunk, hogy egy konvencionális
címmel is megfejthetjük az egyedi, eltérõ kiadói
címvariánst, ugyanannak vagy vélhetõen ugyan-
annak a címnek számtalan változata van forga-
lomban. A kiadó kénye-kedve szerint változtatja,
betold, elvesz a címbó1, más szavakkal. mondja el
ugyanazt, valamit látszólag indokolatlanul kiemel,
s ember legyen a talpán, aki ezekbó1 a variánsok-
ból kiokoskodja, melyik az eredeti (ha löcher
lexikona is csak tapogatózik), a legvalószínúob,
hogy aztán az egymást követõ kiadások a kataló-
gusban is lehetó1eg egy helyen, egymás után
sorakoztatva kerüljenek feltüntetésre. Gyakran
indokolatlanul jelenik meg a javított, bõvített, lé-
nyegesen átdolgozott kiadás megjelölés a
círnnegyedben. Inkább csak vevõcsalogató fogás
volt. Máskor a második vagy hatodik kiadás nem
az elsõ megjelenéstõl (az õsbemutatótól) számí-
tott editiót jelzi, hanem az egy kiadón belüli ki-
adások (variánsok) számát. Legbölcsebb, ha el-
tüntetjük katalógusunkban ezt a megjegyzést,
abban a reményben, hogy akad majd valaki, aki
ezek között megállapítja egyszer a távoli jövóoen
a valódi sorrendet.

A szerkesztõk, kiadók, fordítók, átdolgozók,
kommentárok, dedikálók, elõszóírók, tézist védõ
defensorok felfedése, közzététele a leírásban egyé-
níti a kiadást. Peltüntetésüket fontosnak tartjuk,
hiszen gyakran csak ezeknek a közremú'ködó'k-
nek a kivetítésévei tudjuk szétszálazni az olyan

egy idóoen, egy helyen megjelent "sikerkönyve-
ket" (például az örökzöld ókori szerzó'két, mint
Caesar, Ovidius, Titus, Livius, Xenophon), ame-
lyeket hajlamosak lennénk elsõ pillantásra ugyan-
azon könyv két példányának látni.

A XVII. században nem ritka az sem, hogy
bizonyos kiadók alkalmilag összeállnak, közösen
jelentetnek meg nagyobb és fontosabb mûveket,
melyeket aztán, aszerint, hogy az egyes kiadók hol
teszik pénzzé a kötetet, csak az egyik, a saját nevük
alatt publikáljanak, kiküszöbölve a társak megneve-
zését. Különösen a katolikus és protestáns kiadások
esetében figyelhetõ meg ez a kettõsség.

lavasIatunk a külön-külön leírás, jelezve akár
a megjegyzések rovatban a tételek közötti apró,
formális, mégis lényeges eltéréseket.

Az alkalmazott nyomdatechnika, a papír- mi-
nõsége, a kötés milyensége, ha semmilyen más
adat nem áll rendelkezésünkre, elég biztonsággal
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járunk feltöretlen szûzföldeken, gyakI'an reánk
fognak hivatkozni az utánunk következóK. Fo-
lyománya: egyúttal. mi leszünk számos makacs
tévedés õsforrása is. Nincsen két egyforma könyv
és két tökéletesen azonos eset, hogya szakma

egyik közhelyes igazságát idézzem.
Ne keseredjünk el. A régi könyvek pora, szép-

sége, vaskossága, kecsessége, tartalma, a bejegy-
zések annyi meglepetést hordoznak, hogy efféle
katalógus sal és a beló1e felmagzó irodalommal

(kommentárokkal, publikációkkal) nyugodtan
megalapozhatjuk és betölthet jük akár harminc
munkás esztendõ teljes terjedelmét, doktori kala-
pot szerezhetünk beló1e, a professzori méltóság
birtokába juthatunk. Ennek feltétele a kitartás és
a szorgalom, a találékonyság, a munkaszeretet és a
munkatempó helyes megválasztása, jó szemüveg és

fényforrás, gépesítés, tapasztalatgyûjtés, ügybuzga-
lom stb. Na és persze az, hogy elegendõ számú régi
könyv álljon rendelkezésünkre. A Teleki Könyvtár
ez utóbbit igazán nem nélkülözi.

Sebestyén Mihály

A Magyar Elektronikus
Könyvtár szolgáltatásai
látássérült felhasználók

számára és az XML-
formátmll szerepe

igazít el a nyomtatás századát illetõen. Egyszerû
logikával is kiszûrhetjük, a szerzõ életrajzi adatait
figyelembe véve, ha a kötet még a XVI. század
végén vagy csak az általunk vizsgált század ele-
jén látott napvilágot legkorábban. Ugyanez vo-
natkozik az "idõtlen" szerzó"kre is, a köz~.emú'kö-
dák életrajzának, az elõszó keltének, a nyomtatá-
si engedély dátumának ismeretében is meghatá-
rozhatjuk a kiadás hozzávetóleges idejét. Segíthet
a kötéstáblákra sajtolt supra-libros évszáma, a non
post quam idó'batár felállításával.

KataJógusunk, figyelembe véve a XVI. száza-
di antikvák katalógusának tapasztalatait és tartal-
mi felépítését, tartalmazni fogja az elérhetõ köny-
vészeti referenciák mellett a tulajdonosok felsoro-
lását, a kibetûzhetõ possessorokat. Akár sorrend..
be is állíthatjuk éKet, ha a nevek mellett és az
adatsorokban évszám is található, vagy tudjuk, az
(erdélyi) tulajdonos nagyjából mikor volt élete vi-

rágában. A csonka, hiányos, apokrif, pszeudonim
kiadások idó'böz kötésében ez szintén segíthet.
(Ugyanolyan non ante quam hatállyal, mint az ex
libris, a s(upra-libros stb. esetében.)

Amint ez már lenni szokott, a tételek teljes
feltárása után kiugranak az azonos példányok,
amelyeket csupán egyszer, egy helyen írunk le, s
a megjegyzések rovatban tüntetjük fel a példá-
nyok egyediségét. A Teleki Téka gyûjteményében
sok a másod- és harmadpéldány ugyanazon mû-
vekból, ami egyben jelzi azt is, hogy melyek voltak
a legkeresettebb könyvek egy adott korszakban, vagy
hosszú távú tendenciákra utal az ízlésben, oktatás-

ban, egyházi életben, értelmiségi képzésben.
Ugyancsak a duplumok felfedezésével sikerül

sokszor a címlap nélküli, csonka és rongált pél-
dányokat is azonosítani, azaz rájönni arra, hogy
egészen más vagy ugyanazon könyvvel van-e dol-
gunk, habár egyiknek a papírja idó'közben meg-
sárgult, elrongyolódott, barbárul körbevágták az
újrakötések során, tintával ki- és behúzogattak
passzusokat az egymással feleselõ régi nebulók,
papok, vitatkozó elmék. Mindig a legépebb pél-
dányt tekintjük a leírás alapjának, ahogy ez ter-
mészetes, s a csonkák között is rangsorolunk.

Egy-egy XVII. századi katalógus elkészültét
számos felfedezés közzététele kíséri, s legalább
ugyanannyi kérdõjel. A tételek meghatározása lát-
szólag bizonyosabb, mint az õsnyomtatványoké
vagy a kéziratoké, de a módszert minden esetben
magunknak kell megkeresnünk, felfedeznünk. '"

mert hiányoznak a nagy katalógusok, gyakran

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) -át-

gondolva látássérült olvasóinak helyzetét -új,
összetett felületén kívül egyszerú'bb belépési ol-
dalt, letöltésre pedig egyszerû text-formátumot
kínál, valamint on-line felolvasási lehetõséget az

erre alkalmas dokumentumokra.
Az on-line felolvasás és a text-formátum kiin-

dulópontja egyaránt az XML-formátum. Tekint-

ve, hogy ezek kialakítása nagy munka, igyekez-
tünk minél szabványosabb formában, a Text

Encoding lnitiative (TEl) alapján elkészíteni, hogy
késõbb már gépi konverzióval kinyerhetõ legyen
az e-book vagy kielégíthetõ legyen más, idó'köz-

ben felmerülõ igény.

.I~lõzmények

A hálózati technológíák fejlõdése a vak és
csökkentlátó felhasználók számára kedvezõtlen
irányba fordult a grafikus felületek térhódításá-
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