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FIGYELŐ 

A németországi és a magyarországi bibliográfiai kutatások kapcsolata. (Beszámoló a VD 

17 müncheni szimpóziumáról.) A müncheni Bayerische Staatsbibliothekban 2009. október 27. és 29. 

között szimpóziumot tartottak abból az alkalomból, hogy 2010-ben lezárul az a Deutsche Forchungs- 

gemeinschaft (DFG) által támogatott program, amely a 17. századi német nemzeti bibliográfia (Ver- 

zeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts = VD 17) 

létrehozását célozta. 

A német retrospektív bibliográfiai feltárás jelentős állomása ez, mivel korábban nem történt meg 

a németországi könyvtermés bibliográfiai számbavétele. Nem is csoda ez, hiszen a gyűjtőkörbe 

tartozó nyelvi és területi germanicumok mennyisége a kezdetektől 1800-ig óriási, a milliót is meg- 

haladja. 

Igazán elismerésre méltó és egyúttal példamutató az az igyekezet, amellyel több évtized óta lé-

pésről lépésre haladva próbálják e hiányt pótolni – körültekintő, jól átgondolt, következetes elvek 

alapján, kitűnő szervezéssel, a mindenkori technikai lehetőségek maximális kihasználásával. 

Az összegzésre – katalógus szinten – már történtek kísérletek a 20. század első évtizedeiben. 

102 könyvtár 40 évig dolgozta fel állományát a porosz könyvtárak Gesamtkatalogja számára, amely 

nem csak germanicumokat tartalmaz. Az első 14 kötet „A”-tól „Beethordnung”-ig meg is jelent.1 

A folytatás kézirata a háborúban elégett, és a munkát Németország háború utáni megosztottsága 

miatt nem lehetett folytatni. 

A másik hasonló német vállalkozás a két háború között az ősnyomtatványok lelőhelyes világ- 

bibliográfiája, a Gesamtkatalog der Wiegendrucke 1925-ben indult, és e területen a munkálatok 

a háború után sem maradtak abba, csak meglehetősen lassan haladnak. A legutolsó, megjelent  

11. kötete a „H” betűben (Horem) tart jelenleg, de a teljes kézirat hozzáférhető az interneten. A nyom- 

tatásban hiányzó rész tekintetében a British Library által gondozott Incunabula Short Title Cata- 

logue (ISTC) segíti a kutatókat, amely az ősnyomtatványok világbibliográfiájának s egyben világka- 

talógusának is tekinthető. 

A 16. századi németországi könyvtermés bibliográfiai számbavételét (Verzeichnis der im deut- 

schen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts = VD 16) a Deutsche Forschungs- 

gemeinschaft 1969 és 1999 között támogatta.2 A müncheni Bayerische Staatsbibliothek a wolfen- 

bütteli Herzog-August-Bibliothek, majd az újraegyesítést követően 1990 óta a gothai Landes- und 

Forschungsbibliothek együttműködésének eredményeként e bibliográfia 22 kötetben jelent meg 1983 

és 1995 között, és 1997-ben a címekben előforduló személyek és a közreműködők, 2000-ben pedig 

a nyomdahelyek, nyomdászok és kiadók mutatójával vált teljessé. A munkálatok kiindulásául Josef 

 
1 Gesamtkatalog der Preussischen Bibliotheken. Berlin, 1931–1939. 
2 BORSA Gedeon: Megkezdték a 16. századi, német nemzeti bibliográfia publikálását. = MKsz 

1996. 261–264., és UŐ: Befejeződött a 16. században német területen készült nyomtatványok első 
bibliográfiai áttekintésének megjelentetése. = MKsz 1984. 263–266. 
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Benzing cédulakatalógusa szolgált, amelyet az általa látott 16. századi nyomtatványokról készí-

tett. A 16. századi bibliográfia gyűjtőkörét eredetileg ugyancsak az ő alapvető nyomdászlexikona 

jelölte ki.3 Ezért kezdetben csak az összefüggő német nyelvterületen megjelent nyomtatványokról 

adtak számot, miként ezt a bibliográfia címe is jelzi. Csupán újabban építik bele a bibliográfiába 

a nem német nyelvterületen (pl. Prágában) megjelent német nyelvű munkákat is, továbbá azokat a kül- 

földi nyomtatványokat, amelyek német kiadók megbízásából készültek. Az egyleveleseket, a tér-

képeket és a kottás zenei kiadványokat azonban továbbra sem bibliografizálják. 

A nyomtatott kötetekben megjelent 75.000 tétel további 27.000 címmel egészült ki. Ezek nyom- 

tatott formában nem jelentek meg, de az alapbibliográfia tételeivel együtt az interneten kereshetők 

(www.vd16.de). Jelenleg összesen közel 102.000 nyomtatvány mintegy 400.000 példányát tartják 

számon kb. 260 bel- és külföldi könyvtárból. Az adatbázis állandóan bővül a bejelentések alapján. 

 Magyarországi könyvtárak közül az Országos Széchényi Könyvtár antikvakatalógusának VD 16-ba 

tartozó anyagát Borsa Gedeon azonosította. Kiderült, hogy a 15.000 16. századi nyomtatvány közül 

11.000 ismert volt a VD 16 számára, ugyanakkor 929 mű bizonyult ismeretlennek. Mind az ismert 

művek, mind az unikumok megtalálhatók már a VD 16 adatbázisában. A magyarországi könyvtá-

rakban őrzött 70–80.000-re becsült 1501 és 1600 között megjelent nyomtatványból – az OSzK 

németországi anyagának arányait figyelembe véve – a VD 16-ba tartozó germanicumok száma 

50–55.000-re tehető. 

A 16. századi nyomtatványok bibliográfiájáról a DFG azonban továbbra sem vette le a kezét. 

2006-ban elindította digitalizációs programját, amely a régi könyvek terén a világ egyik leggazda- 

gabb gyűjteménye, a Bayerische Staatsbibliothek VD 16-ba tartozó köteteinek teljes terjedelmében 

történő digitalizálását célozza. Speciális software-t fejlesztettek, amelynek köszönhetően a digita- 

lizálásra utaló URN/URL számok mind a VD 16 bibliográfiában, mind a Bayerische Staatsbiblio- 

thek OPAC-katalógusába rögtön bekerülnek, és így a kutató akár a katalógus, akár a bibliográfia 

felől hozzá tud jutni az eredeti dokumentumhoz. A VD használói folyamatosan értesülhetnek a digi- 

talizálás várható időpontjáról is. Pl. Pesti Gábor Újtestamentum-fordítása hamarosan digitálisan 

olvasható lesz (RMNy 16 = VD 16 B 4587). 

A következő század bibliográfiája, a VD 17 a kezdettől fogva gyűjtőkörébe vonta a nyelvi ger- 

manicumokat, tehát kezdettől fogva felvesz minden részben vagy egészben német nyelven megje- 

lent művet, bárhol adták is ki azt. Így találhatunk benne pl. unikális lőcsei nyomtatványokat is. 

Felveszi továbbá az egyleveles nyomtatványokat is, de továbbra is lemond a térképekről és a kottás 

kiadványokról. 

E bibliográfiai programot a DFG 1996-tól kilenc millió euroval támogatta. A programban a kö- 

vetkező kilenc város nagykönyvtára vett részt, mint együttműködő könyvtár: Berlin, Drezda, Göt- 

tingen, Erfurt/Gotha, Halle, München, Wolfenbüttel és a weimari Herzogin Anna Amalia Bibliothek, 

valamit a nürnbergi Stadtbibiothek. De sok további németországi könyvtár dolgozta már be 17. szá- 

zadi anyagát e bibliográfiába Jénától Zwickauig, ahol a Ratschulbibliothek hungarica szempontból is 

sok unikumot tartalmaz. 

A bibliográfia nyomtatott formában nem jelenik meg, csak adatbázisként kutatható (www.vd17.de). 

Jelenleg 276.000 művet tartalmaz 650.000 példányban. Az azonosítást 215.000 címlapfelvétel és 

további 676.000 digitális kép segíti. Ezek a díszcímlapról, a bevezető részek elejéről készültek, 

ahol az ajánlás címzettjének neve olvasható, továbbá a nyomtatvány első, füzetjellel ellátott és az 

utolsó kolofónt és/vagy nyomdászjelvényt tartalmazó lapjáról (Schlüsselseiten). 

 
3 BENZING, Josef: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. 

Wiesbaden, 1963. – 2. Aufl. Wiesbaden, 1982.; RESKE, Christoph: Die Buchdrucker des 16. und 
17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von 
Josef Benzing. Wiesbaden, 2007. 
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A leírásokat autopszia alapján készítették. A nyomtatványokban szereplő összes személyt fel-

tüntetik, a szerzők, nyomdászok, kiadók, helynevek névformáit külön thesaurusokba gyűjtik, és 

megállapították az egységes nevet. Hasonlóképpen a kulcsszavak különböző, régies helyesírású vál- 

tozatai is megtalálhatók (pl. Apotheck – Apotheke). Minden leírás feltünteti az ún. ujjlenyomata- 

tot (fingerprint), a régi könyvek ISBN-jét, vagyis a könyv meghatározott lapjairól kiemelt betű- és 

számsorozatot. A szakba vagy műfajba sorolást a honlapon is olvasható jegyzék segíti. Az igényes 

leírásnak megfelelően nagyon sokrétű és kombinálható a keresési lehetőség. 

A szimpóziumon kiderült, hogy ugyan a közös adatbázisban való munka csak 1996-ban kez- 

dődött meg, tervezése már 1980 óta folyt David L. Paisey, a londoni British Library munkatársá- 

nak kezdeményezésére. Kezdettől fogva oroszlánrészt vállalt a munkában Wolfgang Müller, ezért 

is nyitotta meg e jelentős korszak befejezésekor az ő előadása az ünnepi ülésszakot. Többféle szem- 

pontból számszerűsítette a VD 17-ben összegyűlt anyagot. Így kiderült, hogy a három leggazdagabb 

gyűjtemény: 1. Wolfenbüttel (közel 90.000 tétel), 2. München (67.000 tétel) és 3. Drezda (mintegy 

67 000 tétel). A nyomtatványok időbeli eloszlását tekintve a harmincéves háború utolsó évtizede 

volt a mélypont közel 17 000 körüli kiadványszámmal. A 60-as évektől kezdődően azonban minden 

évtizedben már 30.000 fölé emelkedett a nyomtatványok száma. A legtöbb kiadvány Lipcsében 

készült (több mint 25.000), majd Wittenberg és Jéna következik 20.000-et illetve 19.000-et meg- 

haladó könyvvel. Műfaji megoszlás tekintetében a sorrend: 1. egyetemi disszertációk és főiskolai 

kiadványok (több mint 77.000), 2. alkalmi nyomtatványok (62.000), 3. halotti beszédek és gyász-

beszédgyűjtemények (mintegy 19.500). 

Az ünnepi ülésen mindegyik résztvevő könyvtár részéről hangzott el előadás. Volt továbbá ke- 

rekasztal-beszélgetés, amelyen a résztvevők: közöttük olyan tudós könyvtárosok, mint az említett 

David L. Paisey, vagy a jeles germanista, és egyben Kelet-Európa szakértő Klaus Garber értékelte 

az eddig elért eredményeket, és hangosan gondolkodott a bibliográfia továbbfejlesztési lehetősé- 

géről. A kutatás számára talán a legfontosabb igényként a teljes dokumentumok digitalizálása és 

az illusztrációk – főleg a nyomdászjelvények – kereshetősége fogalmazódott meg. Mindegyikük 

hangsúlyozta, hogy a feltáró munkát ki kell terjeszteni az összes német könyvtárra, sőt a német terü- 

lettel érintkező országok gyűjteményeire is. Kívánatosnak tartották Ausztria, Svájc, Lengyelor- 

szág de a közép- és kelet-európai országok bekapcsolódását e munkába. A végcél olyan összeurópai 

digitális barokk könyvtár, amely olyan komfortosan kezelhető, mint a VD 17, és amely egy pél-

dányt digitalizálva az érdeklődő rendelkezésére tud bocsájtani.4 

A német könyvtárosok ezt az európai kitekintést annyira komolyan gondolják, hogy már ez az 

ülésszak is kiegészült néhány Közép- és Kelet-Európából (Bulgária, Csehország, Észtország, Ma- 

gyarország, Oroszország, Románia és Szlovákia) érkezett szakembernek az előadásával, akik elvi-

leg szívesen bekapcsolódnának a német retrospektív bibliográfia munkálataiba. 

Magyarország képviseletében az Régi Magyarországi Nyomtatványok első három kötete alapján5 

e sorok írója ismertette a német és a magyar nemzeti bibliográfia közös területeit a 16–17. szá- 

zadban. 

Ezek a Burgenlandban megjelentetett művek, a német nyelvterületen részben vagy egészben ma- 

gyar nyelven kiadott művek, és azok a bibliográfiánkban szereplő, részben vagy egészben német 

nyelven megjelent művek, amelyek a VD 16 gyűjtőkörében eredetileg nem szerepeltek, de kezdet-

től fogva benne voltak a VD 17-ben. 

 
4 BÜRGER, Thomas–WOLF, Ines: Die Schmelze des barocken Eisberges. Das Verzeichnis der deut- 

schen Drucke des 17. Jahrhunderts (VD17). = Bibliotheken in Sachsen 2009. 162–166. 
5 Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473–1600. Szerk. BORSA Gedeon. Bp. 1971. – Ua. 

1601–1635. Szerk. HERVAY Ferenc. Bp. 1983. – Ua. 1636–1655. Szerk. HELTAI János. Bp. 2000. 
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Mint ismeretes, a Krajnából áttelepült Joannes Manlius 1582 és 1605 között nyomtatott a követ- 

kező helységekben: Güssing (Németújvár), Eberau (Monyorókerék), Deutschkreuz (Keresztúr), 

Deutsch-Schützen (Lövő). Továbbá 1593 és 1599 között Vimpácon (Wimpassing an der Leitha) 

működött a ferencesek nyomdája. A Régi Magyarországi Nyomtatványok nyomdamutatója, vala-

mint az azóta megjelent Borsa-cikk alapján, amely 19 további, kötéstáblából kiáztatott, eddig isme- 

retlen Manlius nyomtatványt ismertet,6 a Burgenlandban nyomtatott könyvek száma: 69. Néhány 

nyomtatvány ezek közül benne van a VD 16-ban, de közel sem mindegyik. 

A Bécsben magyar nyelven megjelentetett művek száma a 16. században 31. Ezek ugyancsak 

mind a VD 16, mind az RMNy gyűjtőkörébe beletartoznak. Tehát mostani tudásunk szerint kereken 

100 azoknak a nyomtatványoknak a száma, amelyek a VD 16-ba részünkről beadhatók. Ezeknek 

mindössze 10–11%-a ismeretes jelenleg a német nemzeti bibliográfiában. Az ok egyszerű: a pél-

dányok általában magyarországi gyűjteményekben maradtak fenn. 

A VD 17-be tartozó, Burgendlandban megjelent művek száma az RMNy megjelent kötetei alap- 

ján 1655-ig: 42. Ezen kívül 204 németnyelvű, Magyarország területén nyomtatott műről tudunk 

1655-ig, amelyek egyáltalán nincsenek benne a VD 17-ben. 167 magyar nyelvű könyv jelent meg 

Németországban. Ezek közül a Szenci Molnár Albert által kiadott műveket felvette a VD 17, de 

a többieket nem. A három csoportban összesen több mint 400 tétel való tehát a VD 17-be is 1655-

ig a mi nemzeti bibliográfiánkból. 

Hasonlóképpen hasznos lesz a két bibliográfiát összevetni a magyar szerzők Németországban 

idegen nyelven megjelent nyomtatványai tekintetében az RMK III további kiegészítése érdekében. 

Eddig is sok olyan nyomtatványra bukkantunk, amelybe magyar szerző írt egy-egy alkalmi verset, 

beszédet. De az is elképzelhető, hogy a külföldről hazatért magyarországi diákok gyűjtőkötetei-

ben maradtak csak fenn olyan disszertációk, egyetemi iratok, amelyekből nem ismeretes példány 

német gyűjteményekben. A két bibliográfia így kölcsönösen kiegészíti egymást. 

A tervezett együttműködés nem csupán bibliográfiai adatok és leírások cseréjét jelentené. A VD 17 

dokumentumainak digitalizálása ugyanúgy részét képezi a DFG 2006-ban elindított digitalizációs 

programjának, mint a VD 16 esetében, amint említettük.7 S az együttműködés is a digitalizált 

nyomtatványok cseréjével valósulhat majd meg remélhetőleg a nem is olyan távoli jövőben. 

Természetesen a VD 16 és VD 17 után már készen állnak a tervek a VD 18 munkálatainak 

megindítására. A munka egyelőre kísérleti szakaszban van. Két éven keresztül néhány tízezer nyom- 

tatványon tesztelik a munkát öt könyvtárban (Berlin, Drezda, Göttingen, Halle és München). E szá- 

zadban 600.000 nyomtatvánnyal számolnak. A digitalizálás kezdettől fogva szerepel a tervekben. 

A Google segítségével készülnek a felvételek. Az előzetes becslések szerint a magyarországi Petrik- 

bibliográfiából egy tucat kismartoni nyomtatvány, 3–400 Bécsben megjelentetett magyar nyelvű nyom- 

tatvány és 3500–4000 magyarországi német nyelvű nyomtatvány tartozna bele a VD 18-ba. 

A VD 16, és VD 17 a német nemzeti bibliográfia sikertörténete, és nincsen okunk kétségbe 

vonni, hogy a VD 18 is az lesz. Várható, hogy amikor a VD 18 első nagy korszaka lezárul majd 

a tervek szerint, egy millió régi, 1450 és 1800 között keletkezett nyomtatvány – nagyrészt digitális 

formában – áll majd rendelkezésre. Nélkülözhetetlen segédeszközök ezek az adatbázisok a könyv- 

tárak és könyvtárosok számára, hiszen a magyarországi gyűjtemények régi nyomtatott anyagának 

60%-a német vonatkozású. Hogyha azok katalogizálását és feldolgozását ilyen magas színvonalú 

bibliográfia segíti, és az azonosításhoz sokszor a teljes nyomtatvány is rendelkezésre áll, az a hazai 

 
6 BORSA, Gedeon: Neu entdeckte Druckwerke aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die auf dem 

Gebiet des heutigen Burgenlandes hergestellt wurden. In: Festschrift für Karl Semmelweis. Eisen- 
stadt, 1981. 21–43. 

7 A program neve: Aktionslinie Digitalisierung der in nationalen Verzeichnissen nachgewiesenen 
Drucke – VD 16/ VD 17 
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feltárás színvonalát is emeli, s ez elősegíti majd a régi magyarországi művelődéstörténeti kutatá-

sok színvonalának emelkedését. 

Használjuk hát, terjesszük jó hírét, és segítsük, fejlesszük a magunk szerény eszközeivel e német 

bibliográfiákat! Ez akár magánszemélyek számára is lehetséges. Az említett honlapon egy-egy újabb 

adat bejelentésére is van lehetőség.8 

Kétségtelen, hogy a retrospektív német nemzeti bibliográfia, mint minden bibliográfia csakis 

európai kitekintéssel válhat teljessé. S ha ez megvalósul, akkor teljesen elolvad a barokk jéghegy,9 

hogy Gerhard Dünnhaupt kanadai irodalomtudós10 hasonlatát idézzem, és az abba befagyott nyom- 

tatványok előbújnak rejtekhelyükből és közkincsekké válnak. 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület jubileumi kiadványai. A Gróf Mikó Imre által 150 éve alapí- 

tott Erdélyi Múzeum-Egyesület jubileumi éve bővelkedik könyvtártörténeti eseményekben, illetve 

ilyen jellegű kiadványok sora látott napvilágot. Természetes is ez, hiszen egy erdélyi magyar tu- 

dományos társulatot alapítani szándékozó főúr, társaival együtt úgy gondolta, hogy a tudományos 

kutatást és a felsőoktatást csak közgyűjteményekre alapozva lehet megvalósítani. Egyben nyilván- 

valóan a legtágabban értendő múzeumot (vagyis levéltár, könyvtár, néprajzi és más múzeumi gyűj- 

temények) az erdélyi magyar kulturális örökség központi gyűjtőhelyéül is szánták. Számos kiállítás 

Erdélyben és Magyarországon (OSzK, MTAK) emlékezik meg az EME kiadványairól, és az Or- 

szágos Széchényi Könyvtár az EME könyvtárával összefogva, a Nemzeti Kulturális Alap, és a Mi- 

niszterelnöki Hivatal támogatásával megvalósította az EME digitális adattárát, digitalizálva vala- 

mennyi EME kiadványt (elérhetőek: www.mek.oszk.hu; www.eme.ro). Ezt a munkát nagyban segítette 

a most megjelent bibliográfiai kötet: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványainak bibliográfiája 

1859–2008. Összeállította: VALENTINY Antal, UJVÁRY Mária, PAPP Kinga. Szerk.: UJVÁRY Mária. 

Kolozsvár, 2009. EME, 184 l. A bibliográfia Valentiny Antal 1937-ben megjelent számbavételén 

alapul (Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése 1859–1934), 

és mindösszesen 1346 kiadványt rendszerez. Szerkezetében az EME történetét követi, vagyis a 75 éves 

jubileumig Valentiny munkáját kiegészítve közli újra, az 1935 és 1948 közti időszak külön fejezet, és 

miután negyven évig az Egyesület nem működhetett, az újjáalakulás, az 1990 és a 2008 közti sza-

kasz a harmadik fejezet. 

Fejezeteken belül a folyóiratok és más periodikusan megjelenő kiadványok, az önálló tudomá- 

nyos művek és alkalmi kiadványok, az adminisztratív jellegű kiadványok, illetve az Erdélyi Tudo- 

mányos Füzetek sorozat darabjai (amelyek gyakran a folyóiratokban megjelent nagyobb írások 

különlenyomatai) soroltatnak fel. A bibliográfia egyben az EME működési szerkezetének is tükre, 

hiszen az egyes tudományos szakosztályok, illetve a vándorgyűlések külön sorozatokat kaptak. 

Ha az elmúlt 150 év két háborújára, a Trianon utáni évtizedes működési akadályoztatásra, majd az 

1948 és 1990 közötti megszüntetésre gondolunk, csak elismeréssel nyugtázhatjuk ezt a hallatlan 

gazdag tudományos munkásságot: 1346 kiadvány, és egyes címek mögött egész folyóirat (Erdélyi 

Múzeum), illetve sorozatok vannak. 

 
08 www.vd17.de honlapon: Neuaufnahmen 
09 BÜRGER, Thomas–WOLF, Ines: i. h. (4. jegyzet) 166. 
10 Ő a szerzője a Bibliographisches Handbuch der Barockliteratur: Hundert Personalbibliogra- 

phien deutscher Autoren des 17. Jahrhunderts. 3 Bde. Stuttgart, 1980–1981. című kézikönyvnek. 

http://www.mek.oszk.hu/
http://www.eme.ro/
http://www.vd17.de/

