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Kovács Ilona 

Hungarika-kutatás - hungarológiai oktatás 

A kutatási területek kapcsolatának indokai és a közös célok 

A hungarológia célja a nemzeti tudományok nemzetkö-
zivé tétele, a kutatók körének és a kutatás forrásainak bő-
vítése. Indokolj a ezt egyrészt az a vágy, hogy népünk kultu-
rális és szellemi értékei elnyerjék méltó helyüket az egye-
temes emberi kultúra egészében, s ezzel egyetemes érdeklődés-
re tarthasson számot. Mellette szól másrészt az a kézenfekvő 
tény, hogy a magyarság olyan arányban él országunk határain 
kívül, amely magával vonja a vele foglalkozó tudomány nemzet-
közi voltát. 

A hungarológiai oktatómunka határainkon belül és kí-
vül e nemzetközi tudományos tevékenység számára a méltó után-
pótlás nevelését tekinti céljának. A hungarológus képzésben 
részesülők kutatóként és oktatóként egyaránt fognak munkálkod-
ni itthon és külföldön, de valószínű, hogy nagyobb arányban 
fognak tevékenykedni Európa és a világ más országaiban. 

Milyen szerepet tölthetnek be a nemzetközi közegben 
működő majdani hungarológusok?-Korántsem érzem feladatoknak a 
kérdés teljes körű megválaszolását. Erre nálam hivatottabbak 
adtak eddig, és adnak most, ez alkalommal is választ. Én csu-
pán egy, a saját szakterületemmel kapcsolatos szempontra sze-
retném a figyelmet felhívni. Ez pedig a hungarika források, 
hungarika dokumentumok gyűjtésének és regisztrációjának kér-
dése . 
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Népünk és kultúrájának kutatása nem nélkülözheti an-
nak történelméről " tmúskodó" forrásokat és bizonyítékokat, 
vagyis a kutatás alapját képező dokumentumokat. A dokumentu-
mok köre széles, írott és tárgyi dokumentumok egyaránt bele-
tartoznak. Ér> itt ezút al csak a könyvtári hungarikumok ügyé-
ről szólhatok. A kérdés széleskörű o.t>kintése Klaniczay Ti-
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bor irányításával több mint egy évtizede megtörtént. 

A könyvtári hungarlka dokumentumok gyűjtésének, rend-
szerezésének és feltárásának intézményes formája 18o2-vel, a 
nemzeti könyvtár alapításával vette kezdetét. A magyarországi 
dokumentumok vonatkozásában ezt a munkát törvény, a köteles-
példány törvény támogatja. Nem így van ez a határainkon kívül 
keletkező források esetében. Nem így van még akkor sem, ha a-
zok az országok, amelyek a területükön létrejött, a magyarság 
szempontjából fontos dokumentumokat joggal a saját kultúrájuk 
részének is tekintik és azok gyűjtését intézményesen biztosít-
ják. A hungarológiai kutatás számára ezek a források speciális 
szelekciót és speciális feltárást igényelnek. A hungarológiai 
kutatás számára ezeket a dokumentumokat fel kell fedezni^ il-
letve az egyetemes kultúra forrásainak és információinak tö-
megéből ki kell szűrni és hozzáférhetővé kell tenni. Ebben a 
munkában jelentős részt vállalhatnának a külföldön képzett 
illetve a külföldön működő hungarológusok, ha a képzés vállal-
kozna ennek tudatosítására, a szükséges ismeretek közvetítésé-
re. így a hungarológiai kutatás a hungarika kutatással karölt-
ve végezné feladatát. 

Miről van tehát szó? A magyarságra vonatkozó könyvtá-
ri dokumentumok, azaz a hungarikumok szakszerű értelmezésének 
szélesebb körben történő elterjesztéséről, a feltárásra vonat-
kozó kutatások a hungarika kutatások tartalmának, módszerének, 
történeti előzményeinek és mai rendszerének, azaz eredményei-
nek, valamint az erre alapozható további teendők megismerésé-
ről. 
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Hunqarika alapismeretek köre 

1. A hungarika alapismeretek köréből nagyon röviden 
elsőként vegyük sorra a hungarikum fogalmának meghatározását. 
A könyvtári hungarikum fogalmát az 1976-os könyvtári törvény 
(tvr,) sommázza, amely így hangzik: "Magyar vonatkozású könyv-
tári anyag (hungarikum) a Magyarországon keletkezett valameny-
nyi, továbbá a magyar vonatkozású külföldön keletkezett 
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könyvtári anyag". Ennek az összefoglaló értelmezésnek a bő-
vebb kifejtése és a gyakorlati alkalmazás szempontjainak ki-
dolgozása egy kitűnő szakmai közösség, a Széchényi Könyvtár 
Hungarika Bizottsága - Borsa Gedeon, Komi áthy Miklósné, Wix 
Györgyné, Ferenczy Endréné, Havasi Zoltán etc. - végezte el 
és terjesztette az MTA és a Kulturális Minisztérium könyvtör-
téneti és bibliográfiai munkabizottsága elé 1976-ban. E sze-
rint egy dokumentum hungarika jellegét meghatározza az, ha az 
Magyarország területén jött létre, ha a dokumentum nyelve, ha 
a dokumentum szerzője, vagy ha a tárgya magyar illetve magyar 
vonatkozású. Ennek értelmében megkülönböztetünk területi, 
nyelvi, személyi és tartalmi hungarikumot,4 A felismerhetőség 
és fontosság szempontjából ez a felsorolás egyfajta rangsort 
is jelöl. A területi szempont a magyarországi dokumentumpro-
duktum elkülönítését teszi lehetővé, a nyelvi, személyi és 
tartalmi hungarika szempontok a külföldi hungarikumok felis-
merhetőségében játszanak elsődleges szerepet. Az alkalmazás 
során természetesen a fogalmak további pontosítása szükséges, 
amellyel a bizottság elemzése részletesen foglalkozik. Megha-
tározta például, hogy Magyarország területén a mindenkori ma-
gyar állam területét kell érteni, meghatározta továbbá, hogy 
a külföldre távozott magyar személyek közül áz tekinthető ma-
gyarnak, aki magyarnak vallja magát vagy magyarul is ír, ta-
nulmányai jelentős részét Magyarországon végezte. Az értelme-
zés fontos kérdése, hogy egyes időhatárok között (a kezdetek-
től l8oo-ig, l8ol-1918, 1919-1944, 1945-től napjainkig) a 
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hungarika kategóriák alkalmazása más normák szerint történik. 
A korai időszakokban kevésbé szelektív, a mához közeledve fo-
kozatosan érvényesülő szelekciós szempontokat alkalmaz.^ A 
dokumentumok fogalmának pontosítása pedig kiterjeszti azt a 
modern könyvtári dokumentum minden típusára. 

A hazai elemzőmunka összhangban áll az UNESCO égisze 
alatt 1958-ban, a nemzeti könyvtárak feladatairól tartott 
szimpózium megállapításaival, s bár a történeti hagyományok 
és sajátos magyar adottságok döntően érvényesültek a hungari-
kum fogalmának kialakításában ez az értelmezés nem elszige-
telt vállalkozás, hanem a nemzetközileg egyeztetett "patrio-
tikum" fogalmát a magyar viszonyoknak megfelelően értelmez-
te.6 

2. A hungarika-kutatás történeti előzményeinek isme-
rete, mint a hungarika alapismeretek második fontos köre, 
megerősítheti a hallgatót és kutatót abban, hogy egy olyan 
feladatról van szó, amelynek felismerése összefügg a nemzeti 
tudat ébredésének sokoldalú folyamatával, és megújulása ösz-
szefügg a nemzeti lét válságos periódusaival. 

A XVIII. század folyamán az európai kultúrával szembesü-
lő tudós és művelt magyarok egyre inkább szükségét érezték a 
magyar szellemi élet és jelenlét dokumentálásának. Czwi t tin-
ger Dávid 1711-ben, Bod Péter 1766-ban, Sándor István 18o3-
ban közreadott életrajzi lexikonjaikban,illetve bibliográfiá-
ikban e tények regisztrálását kísérelték meg. A regisztráció 
nehézségei döbbenthették rá a kort arra, hogy a hungarika do-
kumentumok méltó gyűj tőhelye híján e munkák alapját képező 
dokumentumok felkutatása csak részben lehetséges. E felisme-
rés indította el a tudatos hungarika gyűjteményépítés munká-
ját. Ennek legjellemzőbb és legsikeresebb példája volt Szé-
chényi Ferenc könyvtára, amely a mai nemzeti hungarika kutató-
bázis alapját képezi. 
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A nemzet gyűjteménye hosszú ideig még csupán a bib-
liográfiai feltáró munka forrásaként szolgált. Szabó Károly, 
Petrik Géza nemzeti bibliográfiai funkciót betöltő munkái a 
tudós szakember egyéni vállalkozásai. Erejük véges volt, a 
lépésről lépésre kibontakozó koncepciójuk azonban a teljes 
hungarika fogalomrendszer szellemében fogant. A hazai és 
külföldi hungarikumok egyaránt szerepeltek programjukban. 
Gyűjtőmunkájuk a nyelvi, területi, személyi majd a tartalmi 
hungarikum szempontjait érvényesítette. Ehhez a koncepcióhoz 
járult később hozzá Apponyi Sándor külföldi hungarikumokat 
regisztráló katalógusa. A teljes rendszer kiépítése azonban 
hatalmas vállalkozás, s a kezdeti ambíciók feltételek híján 
a későbbiekben szerényebb eredményeket hoztak. 

A feladat méretei intézményes hátteret kívántak, ez 
a felismerés a 3o-as évek eredménye. Ekkor vált a Magyar 
Könyvészet közreadójává a nemzeti könyvtár. Magyarország te-
rületének változásai és a magyarság szétszórtságának ugrás-
szerű megnövekedése a két világháború között mind a gyűjtést 
mind a bibliográfiai feltárást minden előző korszakhoz ké-
pest nagyobb feladattá tette, A nemzeti könyvtár igazgatója 
Fitz József az akkori viszonyok között a külföldi hungariku-
mok regisztrálását reménytelen, a bibliográfust elbátortala-Q 
nító feladatnak látta. A nemzeti intézmény csupán a hazai 
(területi) hungarikumok regisztrálására vállalkozott. 

Az utolsó negyven év nemzeti könyvtári programja a 
hungarika dokumentumok regisztrációját biztosító teljes 
rendszer kiépítése volt. A hazai dokumentumok, vagyis a te-
rületi hungarikumok vonatkozásában a kurrens regisztráció g 
szinte teljesnek mondható. A retrospektív munkálatok foly-
nak. A külföldi, vagyis a nyelv, a szerzőség és a tartalom 
alapján felismerhető hungarikumok regisztrációjára részleges 
kísérletek történtek, s a munkák megújítása az 1988-ban fel-
állított Hungarika Dokumentációs Osztály keretében megin-
gj n ,. 1° dult. 
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3. A hungarikumok feltárását célzó program az emlí-
tett Hungarika Bizottság széleskörű elemző és összegező mun-
kájára épül. Ennek eredményeként készült el az ú.n. hungari-
ka "keretterv", amely összegezte az elvégzett munkálatokat és 
felmérte a fehér foltokat. A hungarika-kutatás eredményeit és 
teendőit rögzítő dokumentum a hungarológusok számára is hoz-
záférhető a Magyar Könyvszemle 1978. évi kötetében.10 Ez az 
áttekintés a hungarológusok számára a hungarika-alapismeretek 
harmadik fontos eleme. 

Az együttműködés lehetőségei 

A hungarika-kutatók és a hungarológusok tudományos 
együttműködésének igénye már a programmal együtt megfogalma-
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zódott és sok területen élő gyakorlattá vált. E hagyomany 
továbbépítését ajánljuk a hungarológus képzés figyelmébe. 

Milyen hungarika feladatok lelhetnek támaszt a hunga-
rológusok körében? Mind a gyűjtés, mind pedig a regisztráció 
területén egy széleskörű áttekintés bizonyára értékes javas-
latokkal szolgálna. E pillanatban két területre szeretnénk 
felhívni a figyelmet: különösen eredményesnek ígérkezik kül-
földön a hungarológusok közreműködése a hungarikumok lokali-
zálásában, publikálásában és közgyűjteménybe juttatásában, 
ott ahol a hungarológus felkészültsége és helyismerete vezet-
het a hungarika dokumentumok nyomára. 

Hasonlóan rendkívül hasznos feltáró munkával járul-
hatnak hozzá a hungarológusok a bibliográfiai és a forráso-
kat regisztráló munkához ott, ahol a prioritásokat nem a nem-
zeti regisztráció nagy összefüggései, hanem a részkutatások 
sajátos szempontjai határozzák meg. Ezek a mélyfúrások a nem-
zeti regisztráció által át nem fogható feltáró munka értékes 
kiegészítő részét képezhetnék sok területen, de különösen a 
tartalmi hungarikumok vonatkozásában. 

Ugy véljük, hogy a hungarika és hungarológiai kutatás 
iker területén a kutatóárkok megfelelő kijelölése és a szak-
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szerű feltárás kölcsönösen a teljesebb és eredményesebb mun-
ka biztosítéka lehet. 
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Lukács István 

A magyar irodalom recepciójának alakulása 
Szlovéniában a XX. században 

A magyar-délszláv^ irodalmi kapcsolatok feltárásának 
mindig jelentős helye volt a magyarországi komparatisztikai 
kutatásokban. Irodalomtörténészeink és szlavistáink igen szép 
eredményeket mutattak fel e tudományterületen: nagyjából fel-
tárták és számba vették az irodalmi érintkezéseket, de ki is 
jelölték a további kutatások irányát. 


