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Mátyás-Graduale. A bevezetõ tanulmányt és a képmagyarázatokat Soltész Zoltánné írta, 

a tanulmány szövegét Földesi Ferenc gondozta. 

Fényképezte Hapák József. 

Az elõszót Monok István írta. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 

– Kossuth Kiadó, 2007. 201 l., CD-melléklet



A Kossuth Kiadó és az Országos Széchényi
Könyvtár 2007-ben jelentette meg a legdíszesebb

korvina iniciáléit – elemzésekkel és 
kísérõtanulmánnyal – bemutató díszalbumát.

Alábbiakban Várszegi Asztrik 
bencés szerzetesnek, pannonhalmi fõapátnak 

a könyvbemutató ünnepségen 
(Országos Széchényi Könyvtár, 2007. október 17.)

elhangzott ismertetõ beszédét idézzük.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A közelmúlt nagyszerû Zsigmond-kiállítása és az elõt-

tünk álló Reneszánsz Év jelzés, hogy miként próbálunk

párhuzamot vonni európai uniós tagságunk kezdetén

olyan történeti korszakainkkal, amikor kétséget kizáró-

an Európához tartoztunk, és amit ma még csak remélhe-

tünk. A Mátyás király nevéhez fûzõdõ Graduale mostani

kiadása és bemutatása akár a hamarosan hivatalosan is

induló Reneszánsz Év nyitányának is tekinthetõ.

Értékes és csodálatosan szép könyvet látni, kézbe venni,

benne lapozni és olvasni mindig nagy élmény és öröm.

Ezt a szellemi-lelki örömöt köszönöm meg mindazok-

nak, akik a Mátyás-Graduale kiadásán fáradoztak.

Köszönet Monok Istvánnak, Soltész Zoltánnénak,

Földesi Ferencnek, Hapák Józsefnek, Badics Ilonának,

Áment Lukács atyának és a két szkólának; valamint

Szuba Jolantának és Rappai Zsuzsának, s végül, de

nem utolsósorban Kocsis András Sándor elnök-vezér-

igazgató úrnak, a felelõs kiadónak.

Kedves Vendégeink!

Mátyás-Graduale. Elsõ olvasatra nehéz helyzetben va-

gyunk magával a címmel. Szekularizált környezetünk-

ben ki tudhatja egyáltalán, mit jelent ez a szó, hát még

azt, mit rejt a szó liturgiatörténeti háttere? A graduale 

a katolikus keresztény istentiszteleten az olvasmányok

után a felolvasópult lépcsõjérõl énekelt liturgikus ének,

zsoltár. Késõbb a gregorián neumákat és zsoltárszöve-

geket hordozó kódexet mondják röviden gradualénak.

A Mátyás király és Beatrix királyné látogatta királyi ká-

polna gyönyörû liturgikus, istentiszteleti könyve volt ez

a kódex, amelynek nem csupán a címlapját díszítették –

ahogy általában a többi korvináét –, hanem a címlap

csodálatos miniatúrája mellett 46 nagyméretû és szá-

mos kisebb iniciáléval látták el. A kódex valamennyi

lapja gondosan komponált mûvészi egység. Létrejöttét

az 1480-as évekre teszik a szakemberek. Lelket emelõ

gregorián dallamait nemcsak a királyi pár hallhatta

egykoron, hanem több mint ötszáz esztendõ után most

mi is, reményeim szerint ugyanolyan szépen, mint õk:

Áment Lukács atya és a két szkóla, a Pannonhalmi Fõ-

apátság Szkóla és a Szent Márton Kamarakórus tolmá-

csolásában. Ahogy a Graduale értékes bevezetõ tanul-

mánya is, de a már eddig megjelent, Gradualéhoz

kötõdõ szakirodalom is mutatja, tengernyit lehetne

mondani róla, de ez most talán nem az én tisztem. Ke-

letkezésérõl, típusáról, képeinek elemzésérõl és erede-

térõl a kiváló bevezetõ tanulmány és a kísérõ elemzések

bõséges információt adnak.

Amikor a Mátyás-Graduale tervérõl hallottam, felme-

rült bennem a kérdés: miért adnak ki ma egy ilyen

könyvet? Számos racionális oka van, ezt a kiadó min-

den bizonnyal mérlegelte. Úgy gondolom, hogy ez 

a kódexkiadás egyfajta nehezen megfogalmazható, kö-

rül nem írható vágyunkra ad választ. Általa, képei, kor-

történeti tükre, a zsoltárok üzenete révén valami olyan-

ról beszél ez a kódex, ami elillant az életünkbõl. Az

ilyen kiadásokban is egy kicsit az „elveszett paradicso-

mot” keressük.

A Mátyás-Graduale kiadása ablaknyitás késõ középko-

ri múltunkra, arra a korszakra, amikor még zsidó-ke-

resztény bibliai gyökereink, azaz európaiságunk és ma-

gyarságunk, és ami abban nyugodott, keresztény

hitünk, egy vonalban húzódott. Nyitás ez a kódex gyö-

kereink irányában, hiszen ebben a kódexben zsoltárok,

bibliai szövegek vannak. A Vulgata latin szövegében,

melyet a mûvelt Európa akkoron még értett – Babits

szavaival – „Jeromos egyesítette a zsidó és görög 

mûveltséget”. (Lefordította a Bibliát latinra.) Mûve, 

a Vulgata, döntõ hatással volt az egész világirodalomra.

„A próféták és Jóbok lelke ezen a kapun át ömlött a nyu-

gati lélekbe.” Ma is kerestetik az a forrás és az a nyelv,

amely mélyebbre, létünk gyökereihez vezet bennünket,

és egy ilyen könyv kiadása errõl is beszél.

Ez a kódex a királyi kápolna ékköve, imádságoskönyve

volt. Isten tiszteletére, dicsõítésére szolgált, nem elsõ-

sorban esztétikai céloknak akart megfelelni. A történé-

szek soha nem beszélnek Mátyás királyunk hitérõl.

Mátyás nem pusztán reneszánsz, humanista, hanem
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keresztény reneszánsz és keresztény humanista uralko-

dó volt. Történelemkönyveink a politikust, a sikeres

uralkodót írják le, belsõ életérõl, lelkérõl szinte soha

nem szólnak, így arra csak töredékekbõl következtethe-

tünk.

Mátyás király kapcsolatát az egyházzal gyakran azono-

sítják a Szentszékhez fûzõdõ kapcsolatával, s egyház-

hûségét, következésképpen keresztény mivoltát az 

egyházi javadalmak betöltései körüli viták során kelet-

kezett, szándékosan dramatizált megnyilatkozásainak

segítségével próbálják értelmezni. Az eljárás érthetõ,

hiszen nehéz elvonatkoztatni a Szentszékhez küldött,

gondosan megszerkesztett levelek, diplomáciai remek-

mûvek rendkívül meggyõzõ hangnemétõl. Egyetlen

példa elegendõ erre: az 1462. év során, a Bosznia ügyé-

ben Rómába küldött levél, amit Mátyás nevében termé-

szetesen a pécsi püspök fogalmazott meg. Ebben a ki-

rály rendkívül finoman, áttételesen megleckéztette 

a pápát, ám máskor, ha úgy vélte, fenyegetni is tudott.

Volt olyan eset, amikor Mátyás a pápával azt tudatta,

hogy kész a kettõs keresztet hármas keresztté alakítani,

vagyis a latin kereszténységbõl a keleti egyházba át-

menni, ha a pápa nem enged a követelésnek is beillõ ké-

résének.

Más megszólaltatott források bár töredékesek, mégis jól

tükrözik a keresztény és vallásos Mátyás király képét,

akinek pietása/jámborsága minden humanista és rene-

szánsz forma mellett vagy ellenére õszinte volt, és igaz

meggyõzõdésbõl fakadt. Apjától, Hunyadi Jánostól is

ezt látta. Az egyházhoz fûzõdõ kapcsolatát nem kizáró-

lagosan az idõnként változó, sõt visszájára forduló egy-

házpolitikai tettei alapján kell megrajzolnunk, hanem

személyes vallásosságának összetevõi segítségével is.

Mátyás király ez utóbbiak alapján nem keresztény hu-

manista, hanem humanista keresztény, vagyis hívõ ke-

resztény volt mindvégig. Ez pedig már nem mondható

el minden kortárs uralkodóról.

Mátyás király székesfehérvári temetésén „Ranzano 

Péter lucerai püspöknek, a tudós férfiúnak, a nápolyi kö-

vetnek adatott az a megbízatás, hogy a szertartás alatt a

királyt magasztalja. Dicsõ tetteirõl eléggé ékes és hosszú

beszédet mondott. Az országtanács és az összes fõpap

helyeslése közben részletesen kifejtette, hogy Mátyás ki-

rályt mint a keresztény világ védelmezõjét, legyõzhetet-

len fejedelmet, s aki a római egyházért mindig hatalmas

érdemeket szerzett, joggal a szentek közé kellene iktat-

ni.” Ranzano Péter óhaja, miszerint  Mátyást „joggal 

a szentek közé kellene iktatni”, ugyan túlzás volt, ám rá-

irányíthatja a figyelmet a gazdag

személyiségû uralkodó hitére,

keresztény mivoltára. Meggyõzõ-

désem, hogy a Mátyás-Graduale

nem csupán egy gazdag rene-

szánsz és humanista uralkodó

igényességérõl, anyagi tehetségé-

rõl szól, hanem hitérõl, érték-

rendjérõl is tanúskodik.

A Graduale történetének tudo-

mányos feltárásán – többek kö-

zött – bencés tudósok, Radó

Polikárp és Szigeti Kilián is dol-

goztak, így valamiképpen a dol-

gok rendjébe illik, hogy mind-

kettõjük tanítványa, Áment

Lukács atya, és az õ tanítványai,

a bencés szkóla, illetve a bencés

diákok Szent Márton Kamarakó-

rusa énekelte a Graduale grego-

rián énekeit. Mátyás király iránti

tiszteletemet is leróva, akinek

Szent Márton monostora késõ-

gót kerengõjét is köszönheti, meg-

tiszteltetés számomra, hogy mél-

tathattam Önöknek a Mátyás-

Gradualét. Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

Várszegi Asztrik OSB

asztrik@osb.hu

Mátyás-Graduale: D iniciálé. Pünkösd utáni 4. vasárnap. 

Országos Széchényi Könyvtár, 

Cod. Lat. 424. fol. 103r



Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban,
2007. szeptember 14.–december 15.

Az Országos Széchényi Könyvtár saját rendezésében,

nagy számú külföldi kiállítási tárggyal vállalkozott egy

elsõ látszatra kevés magyar vonatkozást mutató téma

áttekintõ bemutatására. Ha azonban végig-

nézzük a közremûködõ gyûjtemények listáját,

nem szólva magukról a kiállított tárgyakról,

mégsem állíthatjuk egyértelmûen, hogy a 18.

században oly népszerû erotikus ábrázolások

hazai recepciójának semmiféle nyoma nem

maradt. Bátran kijelenthetjük, hogy a majd

kétszáz mûtárgyat felvonultató kortörténeti

kiállítás legizgalmasabb és legértékesebb da-

rabjai éppen valamelyik régi vagy új magyar

gyûjteménybõl származnak. Elsõ helyen

Tony Fekete magángyûjteményét kell kiemel-

ni, amely a világ legjelentõsebbjeinek egyike.

Nagyvonalú támogatásával olyan könyvritka-

ságok is láthatók voltak, amelyekbõl mindösz-

sze egy példány létezik. A gyûjteményébõl

származó több mint félszáz könyvnek és

jónéhány kisebb metszetnek köszönhetõen 

a kiállításra színvonalas és értékes anyag gyûlt

össze, ami nagyban elõsegítette az erotikus il-

lusztrációk 18. századi fejlõdésének sokrétû

bemutatását. Második helyre a 18. század má-

sodik felében alapított magyar fõúri könyvtár-

ból származó könyveket kell tenni. Az aradi

Bibliotheca Judeteana „A. D. Xenopol”-ban

õrzött Csáky–Erdõdy-gyûjtemény kissé meg-

viselt, ám annál izgalmasabb kötetei szép, gá-

láns-rokokó illusztrációik mellett kultúrtörté-

neti jelentõségük miatt kerültek bemutatásra.

A legjelentõsebb 18. századi magyarországi francia

könyvgyûjtemény darabjait, amelyek között szintén

nem egy ritkaság található, elõször láthatta a közönség.

A kiállítás témájához jól illeszkedõ és nívós metszet-

anyagot bocsátott a könyvtár rendelkezésére a Szépmû-

vészeti Múzeum. A több mint húsz gáláns metszet az

erotikus ábrázolás rokokó finomságát, harmóniáját 

és humorát kvalitásos alkotásokon keresztül érzékel-

tette. Olyan neves metszõk mûveit sikerült kiválo-

gatni a Szépmûvészeti Múzeum gyûjteményébõl, akik 

a visszafogottabb gáláns tematika mellett erotikus, por-

nográf könyvillusztrációk szerzõiként is ismertek, és al-

kotásaikat a kiállított könyvek oldalain szintén felfe-

dezhettük. A kiállítás különlegessége volt annak 

a metszetsorozatnak hat darabja, amely La Fontaine

gáláns meséihez készült. A Larmessin-sorozat eredetileg

38 nagyméretû metszetbõl állt, és nemcsak mint nagy-

szabású vállalkozás, hanem a közremûködõ mûvészek

száma és jelentõsége miatt is hozzájárult ahhoz, hogy 

a Verses mesék és elbeszélések címû gyûjtemény a korszak
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„VESZEDELMES OLVASMÁNYOK” 
EROTIKUS ILLUSZTRÁCIÓK 

A 18. SZÁZADI FRANCIA IRODALOMBAN

Voltaire: Romans et contes de M. de Voltaire. 

[Voltaire regényei és meséi.] 

À Bouillon, aux dépens de la Société Typographique, 

1778. 3. kötet, 7. oldal, Arad, Biblioteca Judeteana 

„A. D. Xenopol” 34269/ 3 (Csáky-Erdõdy gyûjtemény)
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új ikonográfiai forrásává váljon. Ezt bizonyítják a mû

különbözõ, gazdagon illusztrált könyvkiadásai is, ame-

lyek szintén magyar gyûjteményekbõl származnak. 

A La Fontaine-illusztrációk népszerûségének igen ér-

dekes példáját az Iparmûvészeti Múzeumban õrzött

egyik porcelánszelence is bizonyítja. A rokokó pajkos-

ságát hûen tükrözi az éjjeli edényen ülõ hölgy alakjában

megformázott dobozka, amelyet ha felnyitunk, 

a fedõ belsõ lapján „A róka a bíró elõtt” címû 

La Fontaine-mese egyik jelenete látható. Az Iparmûvé-

szeti Múzeumból kölcsönkért mûtárgyak kiválasztásá-

ban több szempont játszott közre: egyfelõl érzékeltetni

szerettük volna a rokokó mûvészetnek a mûfajok

egyenrangúságát megvalósító szemléletét, tematikai és

formai egységét. A könyvmûvészet korabeli rangját

mutatja, hogy a kor jellegzetes kis metszetei, a vignetták

díszítõ motívumai megtalálhatók voltak a gáláns met-

szeteken, például szolgálva a mindennapi élet tárgyai-

nak díszítéséhez is, legyen az egy dohányreszelõ, 

szelence, miniatûr, portré, legyezõ stb. A témák, motí-

vumok átvételére utal a „Menyasszony ágyba fek-

tetése” címû Moreau le Jeune-metszet nyomán készült 

porcelán szoborcsoport. A finoman kivitelezett, részle-

tekben gazdag metszet sikerét mutatja, hogy a mozgal-

mas, sokalakos kompozíciót porcelánban újraformál-

ták. A korabeli kritika egyébként szabadosnak ítélte 

a Moreau le Jeune-képet: nem azért, amit valójában lá-

tunk, hanem azért, ahogyan láttatja a jelenetet. A kor-

társak számára jól kiolvasható szándék erkölcstelensé-

ge a mai nézõ számára már nehezebben fejthetõ fel.

A kiválasztott iparmûvészeti tárgyak közül több is a 18.

század végére elterjedõ új olvasási szokásokat idézte

meg. Különösen a nõi olvasók körében népszerû regény-

olvasást – beleértve az erotikus tematika gazdag kínálatát

– ábrázolták elõszeretettel festményeken, metszeteken,

könyvillusztrációkon. E magányos szórakozás kedvelt

színtere a hálószoba, a budoár vagy a kert egyik zuga. Az

olvasás kényelmét szolgáló bútorok között leggyakrab-

ban a kényelmes fotel, kanapé, ágy szerepel, amelyek kö-

zül néhány jellegzetes típust az Iparmûvészeti Múzeum

francia bútorai szemléltettek.

A magyar gyûjteményekben rejtõzködõ ritkaságok fel-

fedezése igen hosszú kutatómunkát igényelt. Hasonló-

képpen nehéz feladat volt feltérképezni, hogy Európá-

ban mely könyvtárak rendelkeznek jelentõs 18. századi

illusztrált erotikus könyvállománnyal. Elsõsorban azok-

ból a nagy nemzeti könyvtárakból lehetett kiindulni,

amelyek egykor köztudomásúan létrehoztak egy 

zárt, erotika-anyagot is magukban foglaló különgyûj-

teményt, hiszen ez garantálta a kötetek épségét, az 

illusztrációk hiánytalanságát. Legismertebb a Bibliothèque

nationale de France „Enfer“ elnevezésû különgyûj-

teménye és a British Library Private Case-e. Gazdagsá-

gukat annak köszönhetik, hogy évszázadokon keresz-

tül következetes szigorral zárták el a cenzúra által

betiltott mûveket, különös tekintettel az erotikus il-

lusztrációkra, és egészen a huszadik század második fe-

léig szigorúan szabályozták a hozzáférést. Végül azt

sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 18. század

folyamán e két országban jelent meg legnagyobb meny-

nyiségben az erotikus és pornográf irodalom. Az Euró-

pában mindenütt szigorúan tiltott kiadványok nem

maradtak fenn túl nagy példányszámban. A tiltottságuk

és ritkaságuk miatt egyre értékesebbé váló kötetek –

vagy legalábbis illusztrált oldalaik – a kevésbé szigorú-

an õrzött gyûjteményekbõl fokozatosan eltûntek. A ki-

vételek közé tartozik az Osztrák Nemzeti Könyvtár,

amelyik igen gazdag erotikagyûjteménnyel rendelke-

zik, noha ezt sohasem kezelték különgyûjteményként.

Eredeti elképzelésünk szerint a kiállítás anyagát, amely

teljes áttekintését kívánta nyújtani a 18. századi illuszt-

rált francia erotikus irodalomnak, túlnyomórészt 

a Bibliothèque nationale gyûjteményére támaszkodva

állítottuk össze. Minthogy azonban 2007 õszére 

a Bibliothèque nationale maga is az Enfer történetét és

állományát bemutatni szándékozó kiállítást tervezett,

Giovanni Boccaccio: Contes de J. Bocace. 

[Boccaccio meséi.]

À Londres, 1779. 1. kötet, 122. oldal, Arad, Biblioteca Judeteana

„A. D. Xenopol” 34312/1 (Csáky-Erdõdy gyûjtemény)
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végül igen kevés könyvet kölcsönözhettünk Párizsból,

és közülük többet csupán 19. századi reprint kiadásban

kaptunk meg. Hasonlóképpen nehézségekbe ütközött

az együttmûködés a British Libraryvel. Az egykori

Private Case-bõl kiválasztott, meglehetõsen ritka mû-

veket csupán az illusztrációk fotómásolatán keresztül

tudtuk bemutatni. 

A nagy európai könyvtárakból származó, változó szín-

vonalú és hiányos anyagot azonban jól egészítette ki 

a magyarországi vagy magyar vonatkozású gyûjte-

mények kínálata. Ennek köszönhetõ, hogy végül csak

kevés, mûvészi értéke vagy kortörténeti jelentõsége mi-

att fontos könyvrõl kellett lemondanunk, és összességé-

ben sikerült megvalósítani e Magyarországon kurió-

zumnak számító téma áttekintõ bemutatását. 

Az illusztrációs mûfaj 18. századi felvirágzásában kitün-

tetett jelentõségû az erotikus irodalom egyre növekvõ

népszerûsége az olvasói elit körében. Erotikus töltetû 

regényt, elbeszélést vagy versgyûjteményt illusztrációk-

kal megjelentetni egyike volt a legjobb befektetésnek, ettõl

vált egy könyv igazán kelendõvé. Az illusztrációk jelentõ-

sége a század közepére olyannyira megnõtt, hogy az 

olvasók elvárása szerint szerepeltetésük erotikus témájú

kiadványokban szinte elengedhetetlenné vált. Ennek

megfelelõen egyre-másra jelentek meg az utánnyomás-

ban, vagy egyszerûen olcsóbban elõállított, gyakran igen

gyenge színvonalú könyvek. E hallatlanul gazdag korpusz

tehát nemcsak attól heterogén, hogy a gáláns és libertinus

változatok (a finoman sejtetõ és a nyílt vagy egyenesen

pornográf) egymás mellett fejlõdtek és hatottak, hanem

széles skálán mozgó mûvészi minõségük miatt is. Ez

utóbbi azonban nem befolyásolta eladhatóságukat. Két-

ségtelen tény, hogy mûvészi értelemben az 1750–1775

közötti idõszakban születtek a legnívósabb illusztrált ero-

tikus könyvek, és a század végére a piaci elvárásoknak

megfelelõ igénytelenebb pornográf alkotások kerültek

túlsúlyba. 

Nem szabad ugyanakkor azt sem figyelmen kívül hagy-

ni, hogy az erotikában milyen jelentõsége volt a képi ha-

gyománynak. A libertinus metszetek egyik forrása az

antik példákat követõ reneszánsz mûvek, a másik pedig

a korszak gáláns metszeteinek helyszínei, elsõsorban

enteriõrei és kellékei. A 18. század erotikus illusztráció-

inak egy tekintélyes hányada a legmagasabb mûvészi

színvonalat képviseli, és méltó helye van a francia grafi-

ka történetében. A korszak mûvészeinek rugalmas 

viszonyát az erotikus tematika különbözõ merészségû

megjelenítéseihez mi sem bizonyítja jobban, mint

azoknak a példája (lásd Gravelot), akik felkérésre 

például Boccaccio Dekameronjának ugyanahhoz a ki-

Du Buisson: La tableau de la volupté ou les quatre parties du jour. 

[A gyönyör tablója, avagy a nap négy része.] 

À Cythère, 1771. 60. oldal, Arad, Biblioteca Judeteana „A. D. Xenopol” 18526 (Csáky-Erdõdy gyûjtemény)
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adásához készítettek egy ún. „fátyol nélküli“ változatot is.

A kiállítás koncepciójának kidolgozásakor mindezeket

a szempontokat véve figyelembe kiindulópontként

meghatároztuk, hogy milyen kontextusban kívánjuk 

a tematikailag, formailag, minõségileg gazdag anyagot

a nézõk elé tárni.

Elsõ helyre a mûvelõdéstörténeti megközelítés kívánko-

zik, nevezetesen, hogy a 18. századi francia irodalomban

sajátos színfoltot jelentõ illusztrált erotikus könyvek ho-

gyan voltak hatással az olvasási szokások átalakulására, 

a könyvkiadás és -kereskedelem fejlõdésére, és nem utol-

sósorban magára az irodalomra és a képzõmûvészetre.

Másodsorban fontos volt leszögezni, hogy az erotika fo-

galmába – a tárgyalt korszakot illetõen – a legkifinomul-

tabb sejtetést és a legnyíltabb, már semmit sem a képze-

letre bízó ábrázolást, mint két végpontot egyaránt

beleértjük, mert a 18. századi francia mûvészet az eroti-

kának minden árnyalatát képes volt szavakban és képek-

ben megjeleníteni. 

Edmond Goncourt, a 18. századi mûvészet legismertebb

népszerûsítõje a rokokót a „vignetta századának” nevez-

te. A technika tökéletességét, a virtuóz és rafinált rajzot,

az aprólékos kidolgozottságot dicsérte. Számára a vignet-

ta a 18. század esztétikájának megtestesítõje, amely „stí-

lussá nemesítette a csinosat.” Amint azt Gellér Katalin, 

a kiállítás mûvészettörténész szakértõje megfogalmazta,

a 18. század könyvmûvészete is a korszak általános díszí-

tõ szemléletét tükrözi; a könyv küllemének, díszítettségé-

nek a benne foglalt értékes tartalmat kellett megjeleníte-

nie. A képeket övezõ keretdísz sem csupán díszítõ kellék,

egységet alkot a történetet mesélõ képpel. A korszak felfo-

gásában a könyv tartalom és díszítés, amelyben az ideolo-

gikus és a dekoratív funkció egységet alkot.

Az elsõ teremben kiállított illusztrált könyvek a 18. század

második felének legkiemelkedõbb alkotásai közé tartoznak

(Montesquieu: Temple de Gnide, Choderlos de Laclos: Les
liaisons dangereuses, Voltaire: Romans et contes stb.). A már

említett La Fontaine- és Boccaccio-mûvekhez készült kü-

lönbözõ illusztrált kiadások pedig a kiindulópontot jelen-

tették. A Verses mesék és elbeszélések, valamint a Dekameron
nagy hatást gyakorolt a korszak illusztrációs mûvészetére.

Nem kevésbé fontos kiemelni Nicolas Edme Restif de la

Bretonne, mint a világirodalom egyik legtermékenyebb

szerzõjének mûveihez készült szellemes, saját világot te-

remtõ illusztrációit. Restif a könyvírás, nyomtatás és ter-

jesztés minden lépését gyakorolta, és azon kivételek közé

tartozott, aki a legapróbb részletekig beleszólt az illusztrá-

tor munkájába. Az ábrázolt témák is új utat jelöltek ki: a

tiszta erkölcsû vidék–bûnös nagyváros ellentétpárban áb-

rázolta a vidékrõl a nagyvárosok felé való tömeges elván-

dorlás negatív következményeit.

A kiállítás második tematikai egysége a gáláns-liber-

tinus könyvek olvasóinak világát, az olvasást magát, és 

a legnépszerûbb illusztrált olvasmányok fajtáit helyezte

középpontba. Törekedtünk továbbá figyelembe venni az

illusztrált mûvek keletkezésének kronológiáját is, noha

ezt a szempontot, mint ahogy a tematikus bemutatást

sem lehetett következetesen érvényesíteni. Célunk az

volt, hogy vezérfonalat adjunk a látogató kezébe, amely

eligazít ennek a sokrétû, gazdag jelentéstartalmú anyag-

nak a befogadásában. 

Az erotikus ábrázolásokon gyakran szerepel maga 

a könyv, amely több funkciót is betölt: utal a cselekmény-

re, a szereplõk érzelmeire, lelkiállapotára; a hölgyek épp

olvassák, vagy a történés keltette izgalmak során elejtik,

esetleg kinyitva hever az ágy mellett. A mûvészek az ol-

vasmány keltette hatást szintén gyakran érzékeltetik. 

A szórakoztató, esetleg tiltott olvasmányba merülõt

nemcsak meglesi a festõ, hanem mintegy „kibillenti”

passzív helyzetébõl, érzékeltetve, hogy õ is hõsnõje lehet

az olvasmányaihoz hasonló történetnek.

A libertinus szerzõk elõszeretettel nyúltak az írás aktusá-

nak ábrázolásához is, ami több címképen megjelenik

(Gervaise de Latouche: Mémoires de Saturnin). Tudjuk,

hogy a libertinage a 18. századi regényben alapvetõ ösz-

Jean de La Fontaine: Contes et nouvelles en vers 

par M. de La Fontaine. 

[La Fontaine erotikus meséi és novellái versekbe szedve.]

Londres, é. n., a „Joconde” címû sorozatból a 2. metszet

Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár, Hf. 4461



szefüggésbe hozza az erotikát az írással: a libertinus hõs

nem elégszik meg azzal, hogy a test felett uralkodjon, 

a nyelvi uralmat is meg akarja szerezni, fõleg az íráson

keresztül (Mirabeau: Le libertin de qualité).

Az erotikus illusztrációk fontos, de kevéssé hangsúlyo-

zott jegye a humor, amely az antiklerikális szatírától 

a forradalmi gúnyiratig mindenütt jelen volt, s talán ez

az, ami leginkább közös vonása ennek a rendkívül hete-

rogén irodalmi termésnek. A libertinus irodalomban

már a 17. században fontos szerepet töltött be a paródia.

Groteszk tükörképét adni mindannak, ami a hivatalo-

san elfogadott mûveltséghez tartozott, elsõsorban egy

olyan ellenkultúra felépítésével volt lehetséges, amely-

nek meghatározó értéke a szexuális felszabadultság 

(Les heures de Paphos, L’art de péter).
Külön tematikai egységben fog-

lalkoztunk az egész illusztrációs 

mûfajt átható antiklerikalizmussal. 

A francia felvilágosodás koraként jel-

lemzett idõszak szellemiségének lé-

nyegéhez tartozott az egyház és 

a vallás fölött mondott súlyos és erõ-

teljes ítélet. Nem meglepõ, hogy 

a libertinus-pornográf irodalomnak

egyik legkedveltebb témája az egy-

ház „leleplezése” volt: minden csak

szenteskedés, képmutatás, ami a ko-

lostorok züllött életét hivatott elta-

karni. A papság, a szerzetesek, az

apácák bûneinek és lelki gyötrelmei-

nek bemutatása kiapadhatatlan for-

rása volt a francia irodalomnak,

amelybõl remekmûvek (Diderot: Az
apáca) és kétes irodalmi értékû, trá-

gárkodó regények (Gervaise de Latouche: Portier des
chartreux – A karthauzi portás) egyaránt születtek. Szin-

te alig találunk olyan mûvet, amelyben az egyházellenes

vagy istenkáromló tematika fel ne bukkanna.

Végül külön teret szenteltünk az erotikus könyvek üldö-

zésének. A hatalom szemszögébõl különösen veszélyes-

nek ítélt erkölcsellenes irodalmat számon tartani, ellen-

õrzés alá vonni a század utolsó harmadára mindinkább

kilátástalan célkitûzéssé vált. A tilalmi listák – köztük 

a kiállításon is látható 1784. évi II. József-féle jegyzék 

a legmocskosabbnak ítélt könyvekrõl – azt mutatják,

hogy a hatalom számára lehetetlenség volt minden en-

gedély nélkül megjelenõ, erotikus mûrõl tudomást sze-

rezni. Az indexre tett munkák köre ugyan folyamatosan

bõvült, de az olvasók tájékozottságával nem lehetett fel-

venni a versenyt. Az 1784. évi lista alapján a kiállítási tér

közepén felállított „titkos kabinetben”, elzártan bemuta-

tott kötetek semmivel sem tûnnek „veszedelmesebb-

nek”, mint a körülötte lévõ tárlókban látható Andréa de

Nerciat és Sade márki regényeihez készült illusztrációk. 

A kiállítás mintegy végpontját jelentõ pornográf alkotá-

sok számának növekedése ugyanakkor egybeesik a for-

radalommal, és annak széles skálán mozgó könyv-

termésével. A forradalom elsõ éveiben meghatározóak 

a politikai hangolású, szatirikus regények, gúnyiratok.

1789 és 1792 között legalább kétszáz gúnyirat és szaba-

dos elbeszélés látott napvilágot. A teljes pornográf ter-

mésnek csaknem felét a politikai színezetû írások tették

ki. A gyenge minõségû, illusztrált kiadványok a királyel-

lenes politikai propaganda céljait jól szolgálták. Az egy-

ház képviselõinek teljes lejáratása pedig már-már kötele-

zõ adaléka volt minden ilyen típusú kiadványnak. 

Noha a 18. század még nem ismerte a pornográfia mint

külön kategória fogalmát, az itt látható illusztrált köny-

vek jól mutatják azt a folyamatot, ami a 19. század elsõ

felében szükségessé tette ennek megalkotását. A modern

értelemben vett pornográfia szerepe, funkciója abban 

a folyamatban alakult ki, amelynek során egyre nagyobb

mennyiségben, egyre gyengébb színvonalon, és mindin-

kább öncélú tartalommal, a kultúra demokratizálódásá-

nak következményeként mind többekhez jutott el, és így

lényegében tömegtermékké vált. Ez azonban egy gyöke-

resen új korszak más alapokon nyugvó mentalitásának

feltárásába vezetne át bennünket. 

Granasztói Olga

golga@t-online.hu
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Restif de la Bretonne: Les contemporaines par – gradation 

ou avantures de jolies – femmes de l’âge actuel, suivant 

la gradacion des principaus etats de la société. 

[A jelen kor hölgyei sorba rakva, avagy korunk szép hölgyeinek

kalandjai, a legfontosabb társadalmi osztályok szerint rangsorolva.] 

À Paris, chez Bélin Imprimé à Leipsick, par Büschel, 

1784., 37. kötet, 122. oldal, Arad, Biblioteca Judeteana 

„A. D. Xenopol” 34433/ 7 (Csáky-Erdõdy gyûjtemény)



2006. július 6-án Nemzeti Ereklyehely névvel állandó ki-

állítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtár fõbejárati

szintjén. A külön erre a célra kialakított helyiségben

évente négy, nemzeti öntudatunk szempontjából ki-

emelkedõ jelentõségû dokumentum kerül bemutatás-

ra. Számos európai nemzeti könyvtárban létezik ha-

sonló, népszerû kiállítási forma. A Nemzeti Ereklyehely
létrejöttében nagy szerepe volt annak az erõsödõ társa-

dalmi igénynek, hogy az állampolgárok gyakrabban és

eredetiben is láthassák a magyar mûvelõdéstörténet ki-

emelkedõ darabjait. Megnyitása óta a kiállítótérben 

a következõ kincseket mutattuk be.

PHILOSTRATUS-KORVINA

Az egyik leggazdagabban díszített korvinában (Cod.

Lat. 417.) található mûvek szerzõje/szerzõi a Lémnos

szigetérõl származó Philostratos család tagjai voltak

(2–3. század), életükrõl és a köztük fennálló rokonsági

viszonyokról nem tudunk pontosabb adatokat. Az elsõ

munka a Trója alatt szereplõ hõsök jellemrajza, tetteik

elbeszélése. A második görög és római tudósok, szóno-

kok élete, a harmadik mû szerelmes leveleket tartal-

maz, az utolsó egy nápolyi képtár 34 festményének 

leírása. Mindegyik munkát Mátyás király udvari hu-

manistája és történetírója, Bonfini fordította latinra. 

A kódex illuminálása Firenzében készült Boccardino 

il Vecchio mûhelyében.

A korvinát 1513-ban Johannes Gremper, bécsi huma-

nista szerezte meg II. Ulászlótól, tõle Johannes

Cuspinianushoz, majd Johannes Fabrihoz került. 

Az Österreichische Nationalbibliothekbõl a velencei

egyezmény keretében 1932-ben került az Országos

Széchényi Könyvtárba. A kiállítást Zsupán Edina ren-

dezte.

CHRONICA HUNGARORUM. 
AZ ELSÕ MAGYARORSZÁGON NYOMTATOTT KÖNYV

Az elsõ Magyarországon nyomtatott könyv Hess 

András budai mûhelyében látott napvilágot 1473-ban.

Gutenberg 42 soros Bibliájának elkészülte után mint-

egy két évtizeddel a nyomdászat ilyen korai (bár nem

hosszú életû) magyarországi megjelenése figyelemre-

méltó eseménynek számít. Hess kiadványát csak a né-

met nyelvterületen, Itáliában, Franciaországban és 

Németalföldön készült nyomtatványok elõzték meg.

Hess 1471-ben érkezhetett hazánkba és 1472 nyarán

kezdhette meg a Budai Krónika néven is ismert mû el-

készítését. A munka tíz hónapig tartott. Hess nyomdá-

szati ismereteket és öntött betûket hozott magával. Pa-

pírt valószínûleg Vitéz János prímás támogatásával

szerzett a Velencei Köztársaság területérõl. A berende-

zést nyilván helyi iparosok segítségével állította össze,

és a szedést maga végezhette. Valószínûleg egyszemé-

lyes mûhellyel rendelkezhetett. A Magyarok Krónikája

(Chronica Hungarorum) több történeti mû összeol-

vasztása révén jött létre. Elsõ része egy 14. századi kró-

nikakompozíció, amely a hun történetet is magába fog-

lalva a magyarok történetét a honfoglalástól Károly

Róbert uralkodásáig, egész pontosan 1334-ig tárgyalta.

A Budai Krónika második szövegegysége Károly 

Róbert uralkodásának végét, az 1335–1342 közötti 
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korszak eseményeit, a király temetésének leírását tartal-

mazza. A harmadik egység Nagy Lajos király történetét

taglalja trónra lépte és halála között (1342–1382). A ne-

gyedik egység az 1382-tõl 1468-ig tartó idõszak (Nagy

Lajos halála és Hunyadi Mátyás moldvai hadjárata kö-

zött eltelt évek) uralkodóival kapcsolatos adatait és csa-

ládi vonatkozásait ismerteti. A kiállítást Ekler Péter

rendezte.

HIMNUSZ

Magyarországon a 18. század végéig többnyire az egy-

házi népénekekbõl választották ki azokat a közösségi

énekeket, amelyek az ünnepélyes alkalmak néphimnu-

szának szerepkörét töltötték be. A 19. század elejétõl az

osztrák kormányzat egységesen Joseph Haydn császár-

himnuszát szerette volna meghonosítani az állami ün-

nepségeken, de a „Gott erhalte” nemzeti nyelvû válto-

zata a Haydn-dallam szépsége ellenére sem tudott

tartósan meggyökeresedni. A reformkor hazafias lég-

körében a Nemzeti Színház igazgatója két nyilvános

zeneszerzõi pályázatot is hirdetett magyar szövegû és

dallammintázatú néphimnusz életrehívására, Vörös-

marty Szózatának és Kölcsey Hymnusának megzenésí-

tésére. A pályanyertes alkotások – Egressy Béni Szóza-

ta és Erkel Himnusza – rövid idõ alatt elterjedtek az

országban, s Erkel remekmûve a kiegyezés korára az

egész magyar nyelvterület énekelt himnuszává vált.

Napjaink legismertebb nagyzenekari változata 1938-ban

keletkezett Dohnányi Ernõ hangszerelésében. A Himnusz

jogállása 1989-ben nyert megnyugtató törvényi rende-

zést – amikor ma halljuk és közösen énekeljük, zenei

örökségünk nemzedékeken át megõrzött, megtartó ere-

jû nemes hagyományát tiszteljük benne. A himnusz-

történeti kiállítás – középpontjában Erkel Ferenc 

Kölcsey versére komponált zenemûvével – a Zenemû-

tár Joseph Haydn-, Erkel Ferenc- és Dohnányi Ernõ-

gyûjteményének legbecsesebb darabjait mutatta be. 

A kiállítást Szõnyiné Szerzõ Katalin, Rózsáné Kelemen

Éva és Illyés Boglárka rendezte.

FESTETICS-KÓDEX

A Festetics-kódexet 1493 körül másolták a pálosok

nagyvázsonyi kolostorában, amelyet Kinizsi Pál alapí-

tott egy évtizeddel korábban, 1483-ban. A kódex ma-

gyar nyelvû imádságoskönyv, amely a magánáhítatot

szolgálja, szemben a mise vagy a zsolozsma keretében

közösségben végzett imádsággal. A különbözõ szerze-

tesrendekhez köthetõ nyelvemlék-kódexeinket elsõsor-

ban apácák számára állították össze, ugyanakkor isme-

rünk világiak magánhasználatára írt köteteket is. Ilyen

a Festetics-kódex is: Kinizsi Pál felesége, Magyar

Benigna számára készült. Kéziratunk történetéhez
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szorosan kapcsolódik egy másik magyar nyelvû imád-

ságoskönyv, a Czech-kódex. Ezt szintén a vázsonyi pá-

losok másolták Magyar Benigna számára 1513-ban.

Mindkét kötet kisméretû, ami rendeltetésükkel magya-

rázható: mivel mindennapi, egyéni használatra készül-

tek, fontos volt, hogy tulajdonosuk könnyen magánál

hordhassa õket. A két könyv arról tanúskodik, hogy 

Kinizsi Pál felesége – férjével ellentétben – tudott olvas-

ni. A Festetics-kódex Szûz Mária kis zsolozsmája és 

a magánáhítatot szolgáló imádságok mellett az Itáliából

kiinduló humanizmus meghatározó alakjának, Petrarcá-

nak hét bûnbánati zsoltárát, valamint János evangéliu-

mának elejét tartalmazza. A kötet nyelvemlék voltán felül

díszítettsége miatt is becses emlékünk: a reneszánsz stílu-

sú illumináció annak a budai könyvfestõmûhelynek a ha-

tását mutatja, amelynek több korvina díszítését is tulajdo-

níthatjuk. A kódex további sorsáról mindössze annyit

tudunk, hogy valamikor a 18. század végén a Festeticsek

keszthelyi könyvtárába, majd 1947-ben az Országos 

Széchényi Könyvtárba került. Nevét a Festetics családról

kapta. A kiállítást Kertész Balázs rendezte.

TABULA HUNGARIAE. 
HAZÁNK ELSÕ NYOMTATOTT TÉRKÉPE

Méltó helyére került hazánk elsõ nyomtatott térképe,

egyik leghíresebb írott történelmi emléke, a Tabula

Hungariae néven ismert Lázár-féle térkép, amelyet

2007. június 19-én az UNESCO Világemlékezet 

Bizottsága 38 mû társaságában felvett a Memory of the
World remekmûvei közé. A Tabula Hungariae 1528.

május közepén Ingolstadtban jelent meg. E mappát év-

századokon keresztül csak leírásokból ismerhették 

a kutatók és az érdeklõdõk, míg 1880-ban váratlanul elõ

nem bukkant az ismeretlenség homályából. A híres bib-

liofil gróf, Apponyi Sándor vásárolta meg, és más ritka-

ságokkal együtt 1925-ben az õ adományaként került az

Országos Széchényi Könyvtár régi és ritka könyveket

õrzõ gyûjteményébe. 

A Tabula Hungariae-térkép kéziratát készítõ Lázárt

ma joggal tekinthetjük a magyar térképészet „Anony-

mus”-ának, mivel életérõl, iskolázottságáról igen kevés

ismerettel rendelkezünk. Bizonyos, hogy magyar volt,

ám nem végzett egyetemet, kéziratának nyomtatásban

való megjelenését nem érhette meg. Lázár kézirát

Johannes Cuspinianus, a bécsi egyetem rektora, a Ma-

gyarországon gyakran megforduló diplomata találta

meg és vitte Bécsbe. Az eredeti kéziratot a ma ismert

formára Georg Tannstetter, a bécsi egyetem tanára

szerkesztette át, õ adott neki címet is, s talán õ készítet-

te a latin és német nyelvû országleírásokat is. A térkép

fametszetes nyomódúcát Ingolstadtban Petrus Apianus

nyomdájában készítették. A nyomódúcra a több mint

1200 településnév az úgynevezett stereotypia eljárásá-

val került fel, és ezt az új, korszerûnek mondható

nyomtatási technológiát a világ éppen Petrus

Apianusnak köszönheti. Ma a Tabula Hungariae az el-

sõ teljes térkép, amely egykor a fenti módszerrel ké-

szült. A kiállítást Plihál Katalin rendezte.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET EMLÉKE

RÉGI KÖNYVEK LAPJAIN

2007-ben emlékeztünk meg Árpád-házi Szent Erzsébet

születésének 800. évfordulójáról, s szeptember 16. és 22.

között került megrendezésre Budapesten a Város-

misszió programsorozata. E két esemény tiszteletére

volt látható az Országos Széchényi Könyvtárban 2007.

szeptember 11-tõl 29-ig az „Árpád-házi Szent Erzsébet

emléke régi könyvek lapjain” címû kiállítás. Ereklye-

ként a 13. századi szerzõ, Jacobus de Voragine hatal-

mas, a szentek életrajzát tartalmazó mûvének német

nyelven kiadott, színezett fametszetekkel díszített ki-

adását láthattuk, amit Anton Koberger 1488-ban

nyomtatott Nürnbergben. Az eredetileg latin nyelven

írt hatalmas munka rendkívüli népszerûségét mutatja,

hogy ezer fölötti kéziratát ismerjük, az Országos Szé-

chényi Könyvtárban is található két 14. századi kézira-

ta, amelyekbõl másolatot láthattunk a kiállításon. 

A többi vitrinben Szent Erzsébet életéhez kapcsolódó
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mûvekbõl, kódexekbõl, nyomtatott könyvekbõl, újabb

kori kéziratokból és az Árpád-házi szent képi ábrázolá-

saiból láthattunk összeállítást a középkortól a 19. szá-

zad végéig. Zenei háttérként Liszt Ferenc Szent Erzsé-

bet oratóriuma volt hallható, amelynek kéziratából és

nyomtatott kiadásából ugyancsak láthatott néhány la-

pot a látogató. A kiállítást W. Salgó Ágnes rendezte.

ÉVFORDULÓK – ÖNARCKÉPEK. 
A NEMZETI SZÍNHÁZ

Hogyan ünnepelte színházát a nemzet, hogyan ünne-

pelte születésnapjait a Nemzeti Színház? Egy-egy ju-

bileumon milyen gondolatok fogalmazódtak meg vele

kapcsolatban múltjáról és jelenérõl? Az ünnepi rítus

milyen aktusain mely eseményeket emeltek ki történe-

tébõl, és az emlékezõk-ünneplõk hogyan kötötték 

ünnepüket az elõdökhöz és az elõdök ünnepeihez? Vá-

laszt keresve e kérdésekre négy ünnep, három évfordu-

ló és három önarckép került bemutatásra – a kiállított

tárgyak, dokumentumok e jeles napokat és eseménye-

ket mutatták be. Az elsõ ünnep a születés-megnyitás

ünnepe: 1837. augusztus 22-én nyílt meg a Pesti 

Magyar Színház, 1840-tõl Nemzeti Színház. A elsõ ju-

bileum – a második ünnep: az 50. évforduló, amelyet

1887. szeptember 28-án ünnepeltek. A második jubile-

um – a harmadik ünnep: 1937. augusztus 22-én és ok-

tóber 25-én (a rendezvényeket két idõpontra szétosztva

és ünnepi bemutatósorozatot rendezve) emlékeztek

meg a 100 éves Nemzeti Színházról. A harmadik jubi-

leum – a negyedik ünnep: 1987. szeptember 21-én, 

a Magyar Dráma napján rendezett díszelõadás zárta 

a rendezvényeket, és nyitotta a színház 150., ünnepi

évadát. A kiállítást Rajnai Edit rendezte.

Összeállította Ekler Péter

ekler@oszk.hu 
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Az Országos Széchényi Könyvtár a stratégiai tervében

szereplõ célkitûzés, a nemzeti kulturális örökséghez

való szabad és általános hozzáférhetõség biztosítása ér-

dekében a Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) rend-

szerének eddig digitalizált vagy adatbázisból elérhetõ

részrendszereit 2007 decemberében egy közös honla-

pon tette elérhetõvé: http://mnb.oszk.hu

NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁK

A WEBEN

A nemzeti bibliográfiák webes közreadása szempontjá-

ból a különbözõ nemzeti könyvtárak eltérõ gyakorlatot

valósítanak meg. Néhány példa a lehetséges megol-

dásra: 

A National Library of Australia központi katalógusa

egyben nemzeti bibliográfiai adatbázis is: több hazai 

és külföldi nemzeti bibliográfiai ügynökség, valamint 

a felhasználók is építik, így az adatbázis rekordjai lelõ-

hely- és példányadatokkal kiegészülve - nem csupán

egy könyvtár állományára támaszkodva - jelenítik meg

az ausztrál nemzeti bibliográfiát.

http://www.nla.gov.au/libraries/resource/nbd.html

Az Österreichische Nationalbibliothek a kurrens nem-

zeti bibliográfiát adja közre szakrend szerint kereshetõ,

elektronikus füzetekben.

http://bibliographie.onb.ac.at/biblio/

A dán Royal Library „Szolgáltatások” menüpontjában,

a „Nemzeti bibliográfia” címszó alatti weboldalon

gyûjti össze a különbözõ adatbázisokban tárolt bibliog-

ráfiai rendszerek linkjeit.

http://www.kb.dk/en/kb/service/nationalbibliografi/

AZ MNB HONLAPUNKON

MEGJELENÕ RÉSZEI

A Magyar Nemzeti Bibliográfia teljes spektrumának

digitalizáltsági foka és adatbázisba szervezettsége je-

lenleg még nem teszi lehetõvé azoknak a megoldások-

nak az alkalmazását, amelyek egy közös keresõfelület-

rõl tennék elérhetõvé a nemzeti bibliográfia egészét.

Retrospektív bibliográfiáink több, eltérõ idõben készült

könyvészeti egységbõl állnak, amelyek gyûjtõkör,

tárgyév szempontjából részben eltérnek egymástól,

részben átfedik egymást. Ezeknek digitalizált változa-

tait, illetve a kurrens bibliográfia esetében az eleve adat-

bázisban rögzített rekordokból szerkesztett webes 

bibliográfiai füzeteket gyûjtöttük össze egy közös hon-

lapon.

Az http://mnb.oszk.hu weboldal az Országos Széchényi

Könyvtár honlapján elhelyezett, „MNB Magyar Nem-

zeti Bibliográfia” ikonról is elérhetõ. Az Arcanum

Adatbázis Kft. digitalizálásában 2001 és 2005 között

négy CD-ROM-on jelentek meg a magyarországi ret-

rospektív könyvészetek (Régi Magyar Könyvtár, Régi

Magyarországi Nyomtatványok, a többek között Petrik

Géza által összeállított 18–20. századi könyvészetek,

valamint különbözõ hungarica-gyûjtések, például

Apponyi Sándor Hungaricája). Ezeknek a digitalizált

forrásoknak adatbázisba szervezett változatai egyen-

ként és együttesen is kereshetõk a cég által fejlesztett

honlapon (http://www.arcanum.hu/oszk/).

A keresés irányulhat a teljes szövegre, de leszûkíthetõ

egyes adatelemekre, pl. a kiadás helye, ideje, cím, szer-

zõ stb., illetve ezek kombinációira. A Magyar Elektro-

nikus Könyvtár digitalizálta és szolgáltatja különbözõ

formátumokban a Régi Magyar Könyvtár III., a Régi

Magyar Könyvtár III. Pótlások 1–5., a Régi Magyar

Könyvtár III. XVIII. század 1–2. és a Magyar sajtó-

bibliográfia 1705–1849, 1850–1867 közötti köteteit. 

A PDF- vagy HTML-formátumú változatokban köte-

tenként, szövegen belüli kereséssel tájékozódhatunk.

A kurrens nemzeti bibliográfia 2002-tõl jelenik meg 

dokumentumtípusonkénti bontásban az Országos 

Széchényi Könyvtár honlapján elérhetõ, elektronikus

folyóiratként. Az egyes füzetek - a könyvek kivételével -

betûrendben közlik a bibliográfiai leírásokat, míg elõb-

bi szakrendi bontásban.

Az Országos Széchényi Könyvtár célkitûzései között

szerepel a „hosszú 19. század” retrospektív bibliográfi-

ájának létrehozása, valamint a régóta sürgetõ magyar

retrospektív sajtóbibliográfia munkálatainak biztosítá-

sa. Ennek megfelelõen jött létre a szegedi fejlesztésû

BODZA keretrendszerben a Retrobi - Retrospektív

Bibliográfiai - adatbázis.

A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIAI RENDSZER 
KÖZÖS WEBOLDALA
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A HONLAP SZERKEZETE

A hármas tagolású honlap elrendezését a többrétû, sok-

féle gyûjtõkörû, lefedettségû, hozzáférhetõségû bibli-

ográfiai anyagnak a lezártság és a dinamikus tovább-

épülés érdekében való felosztása alakította ki. A bal

oldali oszlopban kaptak helyet azok a digitalizált bibli-

ográfiai források, amelyek ebben a formában már to-

vább nem épülnek, statikusak, egyben tiszteletreméltó

és nélkülözhetetlen forrásai a modern eszközökkel és

szemlélettel végzett nemzeti bibliográfiai munkának. 

A jobb oldali oszlopban csoportosítottuk a dinamikus,

bõvülõ, adatbázisokban megvalósuló bibliográfiai for-

rásokat. Valamennyi címhivatkozás aktív, vagyis a digi-

talizált változatra mutató linkként szolgál. (Ez alól pil-

lanatnyilag a Retrobi adatbázis jelenti a kivételt, itt az

adatok feltöltése folyamatban van.) A középsõ felületen

az indító oldalon a gyûjtõkör hungarikum-jellegét is ki-

fejtõ általános ismertetõ jelenik meg, az egyes bibliog-

ráfiai források melletti információs ikonra, a kis „i” be-

tûre kattintva pedig a vonatkozó ismertetõk olvashatók.

A grafikus díszítés - Török Máté munkája - archaizáló,

népies motívumai egykori könyvdíszek stílusát idézik.

TÁVLATI CÉLKITÛZÉSEK

Honlapunk a közeljövõ fejlesztéseként többnyelvûvé

válik: az ismertebb világnyelvek - angol, francia, német,

orosz - mellett a környezõ országok nyelvein is olvasha-

tó lesz. A szomszédos országokkal való szükségszerû

partnerség és együttmûködés révén tehetõ teljessé 

a Magyar Nemzeti Bibliográfia.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia webes megjelenítésé-

nek végsõ állomása a közös keresõfelülettel rendelkezõ,

minden korszakot és dokumentumtípust lefedõ bibli-

ográfiai adatbázis. A most kialakított honlap jelenlegi

formájában az elsõ megtett lépés az ehhez a célhoz ve-

zetõ hosszú, rögös úton.

Vass Johanna

johanna@oszk.hu 
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A 2005-ben alapított Országos Széchényi Könyvtár Örö-
kös Tagja könyvtári kitüntetésben azok a tudományos

vagy mûvészeti életben kimagasló teljesítményt nyújtó

személyek és közéleti szereplõk részesülhetnek, akik

kiemelkedõ munkájukkal, tevékenységükkel, anyagi

áldozatvállalásukkal elõsegítették az Országos Széchényi

Könyvtár mûködését. A kitüntetés eseti jellegû, csak 

ritka és kivételes alkalmakkor, kiemelkedõ érdemekért

adományozható. A kitüntetést a könyvtár szakmai terü-

leteinek javaslata alapján a könyvtár fõigazgatója ado-

mányozza. A kitüntetés a könyvtár alapításának nap-

ján, november 25-én rendezett ünnepélyes ülésen kerül

átadásra.

A kitüntetést elsõ ízben Kosáry Domokos († 2007) pro-

fesszor, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke

kapta meg 2005-ben.* 2007-ben Bakonyi Péter része-

sült az elismerésben. Az alábbiakban Tószegi Zsuzsanna

laudációját idézzük, amely a kitüntetõ cím átadásakor,

november 26-án hangzott el az Országos Széchényi

Könyvtárban.

Bakonyi Péter laudációjára készülve a következõ 

Kodály Zoltán-idézet jutott eszembe: Életed útját ma-
gad választod. Válassz hát úgy, ha egyszer elindulsz, nincs
már visszaút.
Péter olyan utat választott, amelyet kevesek tudnak a vi-

lág élvonaláig terjedõen bejárni, de neki – tehetsége,

akaratereje, küzdõképessége folytán – sikerült megten-

nie. A 60-as évek legelején, amikor a magyar fiatalok

„kék” útlevél híján legföljebb néhány szomszédos or-

szágba juthattak el, Bakonyi Péter a kardvívásban elért

világraszóló eredményei folytán bejárta a világot. Leg-

nagyobb sikerei: négyszeres fõiskolai világbajnoki,

majd 1966-ban felnõtt világbajnoki címet, 1969-ben 

világbajnoki bronzérmet nyert, 1968-ban és 1972-ben

pedig a magyar kardcsapat tagjaként olimpiai bronzér-

mes volt. A magam részérõl a legnagyszerûbb sporttel-

jesítménynek mégis a 2000-ben szerzett veterán világ-

bajnoki címet tartom. Péter ekkor már 62 éves volt. Ez 

a gyõzelme azt bizonyította, hogy nemcsak fizikai

edzettségben, mentális erõben, összpontosító képesség-

ben, de gyõzni akarásban és küzdeni tudásban is felül

tudta múlni versenytársait, így szerezte meg a világ leg-

jobbjának járó aranyérmet.

A kimagasló sporttevékenység mellett Péter az átlagot

messze meghaladó erõfeszítéseket tett szakmai-tudo-

mányos karrierje érdekében is: 1965-ben a Budapesti

Mûszaki Egyetemen kapta villamosmérnöki oklevelét,

1970-ben egyetemi doktori címet, majd 1974-ben a szá-

mítógép-hálózatok témájában kandidátusi fokozatot

szerzett. 1987-ben vendégprofesszorként az Észak-

Karolinai Egyetemen tanított. 

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai

és Automatizálási Kutató Intézetéhez (MTA SZTAKI)

régi kapcsolat fûzi. Az egyetem után közvetlenül tudo-

mányos munkatársa, néhány évvel késõbb fõosztályve-

zetõje, 1982-tõl egy évtizeden át tudományos igazgató-

helyettese volt a SZTAKI-nak. Bõ évtized múltán ismét

a kutatóintézethez tért vissza, ahol jelenleg ismét tudo-

mányos igazgatóhelyettesként dolgozik. 1992-tõl 2002-ig

a Hungária Biztosító informatikai üzletágában dol-

gozott, 2002 nyarától 2004 végéig az Informatikai 

és Hírközlési Minisztérium információs társadalom 

BAKONYI PÉTER 
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÖRÖKÖS TAGJA

* Az elsõ kitüntetettrõl a Mercurius 2005-ben olvasható tudósítás (Szerk. Ekler Péter. Budapest, 2006. 30–31. l.)

2007-ben Bakonyi Péter részesült 

a Országos Széchényi Könyvtár Örökös Tagja 

kitüntetõ címben.
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stratégiáért felelõs helyettes államtitkáraként tevékeny-

kedett. 2004 novemberétõl a Nemzeti Hírközlési és 

Informatikai Tanácsnak a kormány által delegált tagja. 

Bakonyi Péter életmûve nincs elismerések híján: szak-

mai tevékenységét 1990-ben Eötvös Loránd-díjjal,

1993-ban megosztott Széchenyi-díjjal ismerték el; sport-

sikereiért pedig 1964-ben és 1968-ban megkapta a Sport

érdemérem arany fokozatát.

Négy évtizedes munkásságából a felsõoktatás és a köz-

gyûjtemények országos információs infrastruktúrájá-

nak fejlesztése és alkalmazása

terén elért eredményeit sze-

retném kiemelni. Nemcsak

amiatt, hogy ezért a tevékeny-

ségéért kapta – Csaba László-

val megosztva – a Széchenyi-

díjat, hanem azért is, mert 

a mostani kitüntetést adomá-

nyozó Széchényi Könyvtár is

haszonélvezõje annak a kor-

szakalkotó munkának, ame-

lyet a Nemzeti Infrastruktu-

rális Információs Hálózat

(NIIF) kialakítása terén 

Bakonyi Péter kifejtett. 

Bár csak húsz évre tekintünk

vissza, mégis mintha egy tör-

ténelem elõtti korszakban

tennénk idõutazást. A 80-as

évek közepén a számítás-

technikai eszközök, és külö-

nösen a hálózati technológia

szocialista országokba való 

exportálása szigorú embargó alatt állt. A COCOM-lista és

más korlátozások idején azonban jó néhányan voltak

az országban, akik stratégiai jelentõséget tulajdonítot-

tak a számítástechnikai fejlesztéseknek, és szerencsére

az akkori politikai döntéshozók között is voltak olya-

nok, akik „pénzt, paripát, fegyvert” adtak a nagyszabá-

sú tervek megvalósításához.

A Magyar Tudományos Akadémia, az Országos 

Mûszaki Fejlesztési Bizottság és az Országos Tudomá-

nyos és Kutatási Alap által 1986-ban indított Informáci-

ós Infrastruktúra Program célkitûzése egy elosztott cso-

magkapcsolt számítógép-hálózati rendszer kialakítása

volt. A hálózatba valamennyi akadémiai kutatóintéze-

tet, számos egyetemet és néhány könyvtárat terveztek

bekapcsolni. A rendszer 1989-ben sikerrel debütált – az

akkori szocialista országok között egyedül nálunk 

mûködött professzionális számítógép hálózat.

Nem sokkal késõbb a Magyar Posta átvette a csomag-

kapcsolt adathálózat mûködtetését, amelyet a nemzet-

közi nyilvános X25-ös hálózatba is bekötöttek. Az 

IIF-ben fejlesztették ki az elsõ magyar, az ékezetes 

karakterek kezelésére is alkalmas e-mail rendszert, az

Ellát. 

A rendszerváltás után a legfontosabb célkitûzés az

internet széles körû bevezetése volt. Az Infrastrukturá-

lis Információs Hálózat (IIF) program – immár 

a „Nemzeti” jelzõvel kibõvítve – folytatódott, amelynek

köszönhetõen az összes felsõoktatási intézmény, 

közgyûjtemény, kutatóintézet internet hozzáférési le-

hetõséget kapott. Bakonyi Péter a kezdetektõl 1999 

végéig az IIF, illetve a NIIF program operatív irányító-

ja volt. 

És hogy milyen jelentõsége

van ennek a programnak? 

Az internethasználat hazai

alakulására vonatkozóan egy

újonnan közölt adatot szeret-

nék megismertetni Önökkel:

nemrégen még arról folyt a

diskurzus, hogy Magyaror-

szágon vajon mikor érjük el a

napi 1 millió egérkattintást?

A mérési eredmények ehhez

képest megdöbbentõen öröm-

teli helyzetrõl tudósítanak:

néhány napja, a Magyar Tar-

talomipari Szövetség által

szervezett DAT konferenci-

án jelentették be, hogy már

minden áldott nap 2,5 millió-

szor kattintunk az interneten

keresztül elérhetõ forrásokra! 

Aki végigkísérte ezt a nagy-

arányú fejlõdést, az tudja,

milyen fantasztikus eredmény, hogy ma már elmond-

hatjuk: Magyarország összes oktatási intézménye,

könyvtára, kutatóintézete, teleháza, közösségi infor-

mációs pontja, kutatóintézete, kormányzati intézmé-

nye bekapcsolódott a világhálóba, ahol egyre többen

nemcsak fogyasztóként, de tartalomszolgáltatóként is

jelen vannak – mint ahogy a kitüntetõ címet adomá-

nyozó Országos Széchényi Könyvtár is számottevõ 

digitális tartalommal szolgálja a magyar kultúra iránt

érdeklõdõ közönséget. 

Íme az út, amelyet a csapatban és egyénileg is kiváló

eredményeket elérni képes Bakonyi Péter munkatársa-

ival együtt épített ki számunkra. Ez az út korábban nem

létezett – ezt ki kellett találni, meg kellett érte küzdeni,

harcolni. 

Köszönjük Neked, Péter, hogy személy szerint is nagy-

ban hozzájárultál a magyar kultúra, a kulturális örök-

ség közvetítésére szolgáló út kiépítéséhez!

Tószegi Zsuzsanna

zsuzsanna.toszegi@hpo.hu 

Bakonyi Péternek Dippold Péter különgyûjteményi és

tudományos igazgató adta át a kitüntetést.
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Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
audiovizuális dokumentumainak gyûjteménye,

a Történeti Interjúk Tára (TIT) 
1985-ben a nemzeti könyvtár 

Magyarságkutató Csoportján belül jött létre. 
Az elõkészítõ munkát követõen 1987-ben 

önállósult és a Magyar Történelmi Társulat
szakmai felügyelete mellett megkezdte 

életút-interjúk készítését, gyûjtését 
s feldolgozását. 

Az Interjútár célja, hogy a magyarországi és a határon

túli magyar közéleti személyiségek, politikusok, tudó-

sok, mûvészek videó-emlékiratainak elkészítésével

rögzítse a közelmúlt történéseit és azok egyéni, szemé-

lyes olvasatait, és ezt megõrizze az utókor számára is,

hiszen a visszaemlékezések fontos adatokkal gazda-

gíthatják a magyar történelemrõl meglévõ ismeretein-

ket, illetve segíthetik a történelmi tények értelmezését,

a történelmi szereplõk szándékainak és kényszereinek

megértését. 

Az évek során a TIT gyûjtõköre jelentõsen bõvült 

(a Szabad Európa Rádió és a BBC magyar adásának

anyagai, VHS- és DVD-kötelespéldányok, médiafigye-

lõ-adatbázis), az életút-interjúk készítése és feldolgo-

zása azonban ma is egyik legfontosabb tevékenysége.

Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti

Filmarchívum és a Magyar Televízió között 1992-ben

kötött megállapodás értelmében jött létre a TIT kere-

tei között a Magyar Mozgóképkincs Gyûjtemény,

amelynek célja egy „magyar mozgóképmásolat-gyûj-

temény létrehozása, fejlesztése és közkinccsé tétele.” 

A különbözõ nemzeti gyûjteményekben és intézmé-

nyekben õrzött eredeti szalagokról készített másolatok

kerülnek az Országos Széchényi Könyvtár gyûjtemé-

nyébe, amelyek az olvasók számára VHS-kutató kazettán

érhetõk el. 

A Magyar Nemzeti Filmarchívumból a felújítás üte-

mében folyamatosan érkeznek be a magyar híradó-,

dokumentum- és játékfilmek, a Magyar Televízió 

Archívumából az 1980-as évek közepéig találhatók

meg a saját készítésû mûsorok, valamint fellelhetõ itt a

Magyar Történelmi Film Alapítvány által támogatott

alkotások egy-egy kópiája is. A ma már mintegy 10 000

dokumentumot magába foglaló gyûjtemény fenn-

tartását az MKB Bank támogatása biztosítja.

A TIT gyûjteményeibe tartozó dokumentumok az

OSZK Multimédia Gyûjteményének olvasótermében

tekinthetõk meg. 

A Multimédia Gyûjteményt gondozó Elektronikus

Dokumentum Szolgáltató Csoport és az OSZK TIT

2007 õszén OSZK Házimozi címmel közös szervezésû

vetítéssorozatot indított a Multimédia Olvasóban. 

A programsorozattal egyrészt az OSZK TIT Mozgó-

képkincs Gyûjteményében fellelhetõ filmritkaságokra

kívántuk felhívni a figyelmet, másrészt a program célja

az OSZK által nyújtott kulturális szolgáltatások bõvíté-

se volt. A program ennek megfelelõen egyaránt nyitott

OSZK, TÖRTÉNETI INTERJÚK TÁRA: 
HÁZIMOZI PROGRAM

MULTIMÉDIA GYÛJTEMÉNY

Országos Széchényi Könyvtár, Kisnyomtatványtár 

(PKG 1945/A/5)

Budapest, [1945] 
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volt az OSZK dolgozói és olvasói számára. A csütörtök

délutánonkénti vetítéseken alkalmanként 15-40 ember

vett részt, ami egy archív filmeket játszó igazi mozinak

is becsületére válna. A feltûnõen nagy érdeklõdésre te-

kintettel 2008-ban a vetítéseket áthelyeztük az OSZK

VIII. emeleti Társalgójába, ahol a nézõknek valódi

moziélményben lehet részük.

A 2007. évi õszi programba a magyar film történetének

kezdeteitõl az 1970-es évekig válogattunk alkotásokat

a Magyar Nemzeti Filmarchívum gyûjteményébõl

származó híradó- és dokumentumfilmek közül. A te-

matikus programok a Balaton, a közlekedés, a változó

nõi szerepek, a politika (választások), a vásárlás-fo-

gyasztás, falu és város, végül Budapest filmdokumen-

tumaiból nyújtottak ízelítõt. A vetítések elõtt a TIT

munkatársai rövid bevezetõket tartottak a bemutatás-

ra került filmekrõl, illetve azok keletkezésének törté-

nelmi körülményeirõl. A sorozat legsikeresebb ren-

dezvénye a Nagyvárosi terek és tömegek címû program

volt. A vetítésen azokból a ritkán látható, 1920 elõtt ké-

szült budapesti filmfelvételekbõl adtunk válogatást,

amelyek a korabeli nemzeti és munkásmozgalmi ün-

nepeket (1906. II. Rákóczi Ferenc hamvainak haza-

szállítása és újratemetése, 1914. Szent István-napi ese-

mények, 1916. Koronázási híradó, 1919. Az elsõ szabad

május elseje), vagy éppen a (forradalmi) megmoz-

dulásokat (1912. Budapesti munkástüntetés, 1918.

Schwarzenberg-híradó) örökítették meg. 2008-ban,

az elsõ világháború befejezésének 90. évfordulója 

alkalmából ezt a tematikát szeretnénk folytatni.

A 2007. november 8-i Két választás Magyaroszágon
(1945, 1947) címû programhoz kapcsolódva kamara-

kiállítást rendeztünk a VII. emeleti katalógustérben. 

A háború utáni választásokra készített politikai rek-

lám- és kampányfilmek kísérõ programjaként az

OSZK Kisnyomtatványtárából válogattunk választási

plakátokat és röplapokat, amelyeket a korabeli politi-

kai pártok szerint csoportosítva helyeztünk el a tárlók-

ban. A kamarakiállítás 2007. november 6. és 10. között

volt megtekinthetõ.

Az OSZK Házimozi jelentõs számú érdeklõdõt von-

zott a könyvtár dolgozói, illetve olvasói körébõl, és re-

ményeink szerint hozzájárult a Multimédia Olvasó

népszerûsítéséhez és a Történeti Interjúk Tára mun-

kájának jobb megismeréséhez. 

Mészáros Balázs

meszaros.balazs@oszk.hu

Országos Széchényi Könyvtár, Kisnyomtatványtár 

(PKG 1947/A/12)

Budapest, [1947] 

Országos Széchényi Könyvtár, Kisnyomtatványtár 

(PKG 1947/A/7)

Budapest, [1947] 
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MULTIMÉDIA GYÛJTEMÉNY

A fizikai hordozón megjelent elektronikus dokumentu-

mok gyûjteménye az 1990-es évek végétõl épül. A hasz-

nálati és muzeális példányokkal együtt csaknem húsz-

ezer dokumentumot számlál, de valójában ennél jóval

több digitális objektumot tartalmaz. Az állomány flop-

py-, CD- és DVD-lemezekbõl, hangkazettákból és né-

hány VHS-kazettából épül fel.

Dokumentumaink egy része önálló kiadvány, a másik

része pedig valamely hagyományos könyvtári dokumen-

tum elektronikus melléklete. Ezen mellékletek jelentõs

része szintén monografikus jellegû, önmagában is teljes

értékû kiadvány. Tartalmi szempontból is színes képet

mutat az állomány. A különféle bibliográfiák, szépiro-

dalmi összeállítások, jogszabálygyûjtemények, mozifil-

mek, oktató anyagok, hangoskönyvek tartoznak a legke-

resettebbek közé. Dokumentumainkat a Multimédia

Olvasóban és a számítógépes hálózaton is szolgáltatjuk.

Munkatársaink a gyûjtemény gondozása mellett tarta-

lomfejlesztéssel (E-Tár) is foglalkoznak, valamint tájé-

koztatási feladatokat is ellátnak.

Gyõrffy Szabolcs

szgyrffy@oszk.hu 

Országos Széchényi Könyvtár, Kisnyomtatványtár 

(PKG 1947/A/16)

Budapest, [1947] 
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A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
I. osztálya nívódíjait 

2007. november 14-én adták át 
az MTA székházában. 

Az MTA–OSZK Res libraria Hungariae 
Kutatócsoport Fragmenta codicum részlege 
két kiadványáért kapott AAkkaaddéémmiiaaii  NNíívvóóddííjjat:

Madas Edit: 
Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente

in Sopron

A könyvkötõanyagként felhasznált pergamen kódexla-

pok rendszeres felkutatása és tudományos feldolgozása

1974-tõl akadémiai támogatással folyik. Minden darab

kézzel foghatóvá tesz egy egykori kódexet, így fontos

adalékkal szolgál a középkori könyvkultúra jobb meg-

ismeréséhez. A Fragmenta et codices sorozat 5. kötete 

a Soproni Levéltárban és az evangélikus gyûjtemé-

nyekben õrzött 406 kódexlap részletes leírását tartal-

mazza, amelyek jelentõs része középkori soproni és

Sopron környéki kódexekbõl származik. A gazdag 

középkori forrásanyag mellett a kötet jól dokumentálja

a 16-17. századi soproni könyvkötõk tevékenységét is.

Vizkelety András: 
Mittelalterliche lateinische Handschriften 

der Széchényi-Nationalbibliothek

Régi hiányt pótol Vizkelety András akadémikus kódex-

katalógusa, amely ugyancsak a Fragmenta et codices so-

rozatban látott napvilágot. A kutatók számára egy kéz-

irattár anyagát a katalógus teszi hozzáférhetõvé. Az

ország leggazdagabb latin kódexgyûjteményével az

Országos Széchényi Könyvtár rendelkezik, a háború

elõtti 449 egységbõl álló gyûjteményt Bartoniek Emma

1940-ben megjelent katalógusában írta le. Az állomány

azóta 106 értékes középkori kötettel gyarapodott, ezek

a magas tudományos színvonalú, német nyelvû kataló-

gusnak köszönhetõen most közkinccsé válnak. A beve-

zetõben a szerzõ bemutatja a gyûjtemény kialakulását

és összetételét, majd a kódexek kimerítõ leírása után

részletezõ mutatók következnek. A kötetet igen jó mi-

nõségû színes illusztrációk zárják.

AKADÉMIAI NÍVÓDÍJJAL KITÜNTETETT 
KIADVÁNYAINK
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A Régi Magyarországi Szerzõk (RMSz) elsõ változata

1989-ben jelent meg Szabó Géza adatgyûjtésének fel-

használásával Pintér Gábor szerkesztésében, elsõdle-

gesen az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyaror-

szági Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztõségében

(továbbiakban RMNy) folyó bibliográfiai gyûjtõmunka

segédeszközeként, kézirat gyanánt. Szinte megjelenése

pillanatában kiderült, hogy az egyes szerzõkre vonatko-

zó, abban közreadott rövid adatsor sok vonatkozásban

kiigazításra és kiegészítésre szorul. A kutatók és a bib-

liográfusok részérõl egy-

aránt megfogalmazódott

pl. az az igény, hogy a szer-

zõkre vonatkozó adatköz-

lés számos új szemponttal

(névváltozatok, utalók, for-

rások, stb.) bõvüljön ki.

Ezt a munkát vállalta ma-

gára Wix Györgyné László

Borbála, az OSzK Gyara-

pítási Osztályának nyugal-

mazott osztályvezetõje, aki

az Országos Tudományos

Kutatási Alap (OTKA) tá-

mogatásával végezhette e

kutatást. Az õ lelkiismeretes

és szerteágazó feltáró mun-

kájának köszönhetõen a név-

jegyzék olyan jelentõsen ki-

bõvült, hogy a korábbi egy

kötetes kézikönyv kiadása

csak több kötetben valósít-

ható meg. Sajnos Wixné az

elsõ kötet L betûjéig tudta

csak követni a nyomdakész

kézirat elkészültét, a halál

elszólította õt körünkbõl.

Adatgyûjtésének publiká-

lását az RMNy munkatársai – elsõsorban Kis Elemérné,

Kovács Zsuzsanna és P. Vásárhelyi Judit - fejezték be,

minden tekintetben igyekezvén folytatni az õ gondolat-

menetét és elveit.  Az adattár kinyomtatását az OTKA 

támogatta (PUB-K 72821). 

A jelen kötet azoknak a magyarországi szerzõknek az

életrajzi adatait tartalmazza betûrendben, akik a kez-

detektõl 1700-ig éltek, illetve akik a XVIII. században

haltak meg, de 1701 elõtt már ismeretes legalább egy

nyomtatott munkájuk. A korábbi RMSz kötetben 1700-ig

összesen 3782 magyarországi szerzõ adata szerepelt, 

a jelenlegi kötet 6484 szerzõ adatait közli 8076 rájuk vo-

natkozó utalóval. A szám szerinti gyarapodás annak is

köszönhetõ, hogy idõközben több bibliográfia (Régi

Magyarországi Nyomtatványok III; Régi Magyar

Könyvtár III. Pótlások 1–5. névmutatóval), életrajzi 

lexikon (ÚMIL), egyetemi matrikula, szövegkiadás,

szakmunka stb. megjelent. Ezek adatait a szerkesztõk

beépítették az RMSz-be. 

Régi magyarországi vagyis

hungarus szerzõ minden

olyan Magyarországon szü-

letett vagy az alkotás idején

megszakítás nélkül leg-

alább két évig megtelepedve

Magyarországon tevékeny-

kedett, külföldön született

személy, aki valamely 1801

elõtti nyomtatvány legalább

egy önálló része szellemi

létrehozásában közremû-

ködött, tekintet nélkül an-

nak terjedelmére.

Magyarországon értendõ

az 1801 elõtti államhatárok

által közrefogott terület Er-

déllyel egyetemben, de a

társországok (Dalmácia,

1526 után Horvátország

stb.) nélkül. A három 

szlavón megye (Pozsega,

Szerém, Verõce) kivétel,

mivel közjogilag Magyaror-

szághoz tartozott 1868-ig.

Közelebbi adatok hiányá-

ban Magyarországon szü-

letettnek kell vélelmezni

azt, aki magyarul írt, vagy családneve egyértelmûen ma-

gyar. Ugyanilyen elbírálás alá esnek azok is, akiknek a ne-

vükhöz illesztett Hungarus, Pannon(i)us  stb. megjelölés

tudatosan utalt magyarországi voltukra, bár közelebbi

szülõhelyük esetleg valamely más országban volt. Ellen-

ben tudatosan kimaradtak azok az alsóausztriai és bécsi

személyek, akik csak az egykori Pannonia Superior alap-

ján nevezték magukat Pannon(i)usnak. Ugyancsak 

hazai személynek számítottak a névjegyzék össze-

MEGJELENT A RÉGI MAGYARORSZÁGI SZERZÕK 
ELSÕ KÖTETE

A kötet 6484 szerzõ adatait közli 8076 rájuk vonatkozó utalóval, 

terjedelme 1036 lap.
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állításakor azok is, akiket történeti és irodalomtörténeti

szakirodalmunk magyarként tart számon (pl. Patachich,

Zrínyi). 

A fenti meghatározás értelmében hungarus az a Magyar-

országon született személy is, aki pályafutása során kül-

földön telepedett le, és munkássága is kizárólag kül-

földhöz kötõdik. A külföldön születettek viszont, ha

életútjuk során Magyarországon – átmenetileg vagy

végleg – megtelepedtek, csakis erre az idõszakra tekin-

tendõk hungarusnak. A hungarus kifejezés tehát bõ-

vebb kategória, mint a magyar anyanyelvûség és a ma-

gyar nemzetiség. 

A mostani összeállításból tudatosan kimaradtak azok 

a szerzõk, akiknek mûvei kizárólag kéziratban marad-

tak fenn, kivéve, ha mûvük szövegkiadása 1801 elõtt

nyomtatásban megjelent (pl. Anonymus).

A szerzõkre vonatkozó adatközlés a korábbi egyetlen

sorral szemben jelentõsen megnövekedett. Egy-egy

szócikk a következõ négy nagyobb egységbõl épül fel:

1. Név és az azt kiegészítõ adatok

2. Születési és halálozási adatok

3. Életrajzi és/vagy mûködési adat(ok)

4. Forrásadat(ok).

A szerzõi szócikkeken kívül a jegyzék a szerzõi nevek va-

riánsait is a lehetõ legteljesebben igyekszik közreadni. 

A névjegyzék elõtt részletes Bevezetés szól a kiadás elvei-

rõl, a kötet végén Rövidítésjegyzék, a felhasznált Források
jegyzéke, Keresztnévmutató és  Helynévmutató áll. 

A szerkesztõk reményei szerint az RMSz új, bõvített ki-

adása hasznos segédeszköz lesz sok-sok diszciplína,

mint pl. a biográfia, bibliográfia, mûvelõdéstörténet,

helytörténet, rendtörténet, irodalomtörténet, könyvtör-

ténet stb. mûvelõi számára. Alapul szolgálhat arra,

hogy a hazai és a nemzetközi gyakorlatban egységes

névalakkal idézzék ezentúl magyarországi szerzõinket. 

P. Vásárhelyi Judit

pvj@oszk.hu 
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Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban,
2007. május 15.–július 14.*

Az „Egy nyomdamûhely titkaiból – Gyomai Kner Nyom-

da, 1882–2007” címmel az Országos Széchényi Könyvtár-

ban 2007. május 15-én nyílt kiállítást Esterházy Péter nyi-

totta meg. A kiállításon a Gyomai Kner Nyomda 125 éves

története alatt készült kiadványokból válogatott könyvek,

nyomtatványok, naptárak, báli meghívók, eredeti grafi-

kák, címlaptervek mellett régi nyomóformák, könyvköté-

szeti díszek, fotók, személyes emlékek adtak keresztmet-

szetet a nyomda színvonalas termékeibõl.

A Gyomai Kner Nyomda kiadványait végignézve ha-

zánk nyomdatörténetének egyik szép, tanulságos feje-

zetét, történetét követhettük végig, amely alapvetõen

két nagy korszakra osztható: a második világháború, 

a holocaust pusztításával ért véget a családi nyomda

idõszaka, amelyet az államosítás utáni korszak követ.

125 éve 74 forintnyi tõkével és némi hitellel kezdett

nyomdai vállalkozásba a könyvkötõ Kner Izidor. 

„A nyomda 1882 júniusában nyílott meg apám nevén és

iparengedély nélkül volt üzemben a fenn nem állhatás

reményében a fenti ideig” – írta a következõ évben meg-

kapott végzés aljára. A nyomdaalapító és gyermekei az

egyszemélyes kis nyomdát kemény munkával olyan

üzemmé fejlesztették, amelynek termékei már saját ko-

rukban is ismertséget és megbecsülést hoztak számuk-

ra. Nyomdai, kiadói munkájuk kapcsán mind a magyar

közigazgatás, mind az irodalmi és a mûvészeti élet

meghatározó egyéniségeivel kapcsolatba kerültek.

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL 
– GYOMAI KNER NYOMDA, 1882–2007

* A képek a kiállításon bemutatott nyomdatermékekbõl nyújtanak válogatást.
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A gazdasági alapot a közigazgatás területén használt

nyomtatványok jelentették, az elismertséget a könyvki-

adás hozta meg számukra: a Kner, Gyoma szavakhoz 

a minõségi, szép könyv fogalma társult. A Knerék által

megteremtett barokk és klasszicista stílusú tipográfia 

a magyar könyvmûvészet kimagasló, fontos állomása.

Kozma Lajos alkotta meg az 1920-as években a Kner-

nyomda számára az egyedülálló barokk ornamens-

készletet, könyvdíszeket, körzeteket, szigneteket, 

amelyek egyedi jelleget adtak a Gyomán készült kiad-

ványoknak.

Munkásságuk példaértékû, elért eredményeiket, a gyo-

mai nyomda történetét a magyar ipar- és kultúrtörténet

egyik kiemelkedõ fejezeteként tartjuk számon.

„Tudta, hogy azok az üzleti elvek, amelyekre munkáját

alapította, helyesek, becsületesek és igazak, azokkal si-

került a közönség becsülését, bizalmát és támogatását

kiérdemelnie s mindig változatlan hittel, bizalommal

fogott újra munkához.” – írta Kner Imre édesapjáról

1936-ban. „Amikor a harmadára kisebbedett ország-

ban, üzeme kifosztása és pénzének elértéktelenedése

után újrakezdte a munkát, ezt mondotta: „Annak ide-

jén 74 forinttal kezdtem. Most ennél sokkal többem

van, mert van nevem, amelyre támaszkodhatom.”

A könyveket ismerõ, olvasni szeretõ emberek körében

azonban nemcsak a régi, hanem az utóbbi évtizedek-

ben nyomtatott kiadványok is fontosak lehetnek: 

a szépirodalmi, ismeretterjesztõ kiadványok mellett

mûvészeti albumok, szakkönyvek, szótárak, lexikonok,

tankönyvek készültek Gyomán, Gyomaendrõdön. 

A színes szakmai folyóiratok mellett agendák, anya-

könyvek és különféle közigazgatási nyomtatványok ké-

szítése színesíti a termékpalettát.

Az igen látványos, korabeli nyomdai eszközökkel, nyo-

móformákkal, könyvkötészeti díszekkel, fotókkal, sze-

mélyes relikviákkal gazdagított kiállítás mind a laikus

érdeklõdõ, mind a magyar könyvmûvészetben jártas lá-

togató számára kínált „csemegét”.

A kiállítást kísérõ katalógust* Haiman Ágnes, Kner 

Izidor nyomdaalapító dédunokája, a plakátot és a meg-

hívókat pedig Ágnes fia, Gyergyák Bence (Kner Izidor

ükunokája) tervezte.

Füzesné Hudák Julianna

knermuzeum@gyomaikner.hu
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* Egy nyomdamûhely titkaiból. Gyomai Kner Nyomda, 1882–2007.

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május

15.–július 14., Budapest. Összeállította Füzesné Hudák Julianna és

Erdész Ádám. A kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztõje

Füzesné Hudák Julianna. Budapest, Országos Széchényi Könyv-

tár – Gyomaendrõd, Gyomai Kner Nyomda Zrt., 2007. 223 l.
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A The Harvard University Center for Italian Renaissance
Studies at Villa I Tatti (a továbbiakban Villa I Tatti) a re-

neszánsz kultúra kutatásának egyik fellegvára, az itáli-

ai reneszánsz mûvészettörténeti, történeti, társadalmi,

irodalmi, tudománytörténeti, filozófiai stb. tudomány-

területeinek magas szintû kutatási központja, komoly

ösztöndíjakkal és kiadványi rendszerrel. Az intézmény

2007. évi firenzei konferenciája után többnapos kirán-

dulást szervezett tagjainak Magyarországra (2007. 

június 13–17.). A konferencia résztvevõinek magyar-

országi programjában budapesti közgyûjtemények

meglátogatása és egy-egy egynapos esztergomi-viseg-

rádi, illetve pécsi-siklósi kirándulás szerepelt a legfon-

tosabb múzeumok és mûemlékek megtekintésével.

Könyvtárunkat június 14-én keresték fel, és megtekin-

tették a korvinákból és könyvritkaságokból a látogatá-

suk tiszteletére létrehozott kiállítást. A vendégeket 

a könyvtár nevében Boka László köszöntötte. A kincse-

ket és a könyvtárunkat ismertetõ elõadásokat Tóvizi

Ágnes, Dalloul Zaynab és Magyar Krisztina tartották.

Ekler Péter

ekler@oszk.hu
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A VILLA I TATTI ÁLTAL SZERVEZETT KONFERENCIA
RÉSZTVEVÕINEK  LÁTOGATÁSA KÖNYVTÁRUNKBAN

Bésszarión-korvina. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, 

Cod. Lat. 438. fol. 1r
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