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Krišková, L’ubica: Bibliografia výročných 

správ škôl z územia Slovenska 1701–1850. 

[1701–1850 között Szlovákia területén megje- 

lent iskolai értesítők bibliográfiája.] Bratislava, 

2006. Univerzitná kniţnica v Bratislave, 180 l. 

/Slovenská národná retrospektívná bibliografia. 

Séria B – Periodiká. Séria C – Clánky./ 

A szlovák retrospektív bibliográfiai sorozat 

(Slovenská národná retrospektívná bibliografia) 

2006-ban újabb kötettel gyarapodott. A L’ubica 

Krišková szerkesztésében megjelent forráskiad- 

vány egyaránt illeszkedik a B (periodikumok) 

és C (cikkek) sorozatba, a mai Szlovákia terü- 

letén 1701−1850 között megjelent iskolai érte- 

sítők és a bennük található cikkek bibliográfiai 

leírása. A két rész közül az első a hangsúlyosabb, 

összesen 605 tétel. Ezekben 33 önálló cikk talál- 

ható, amelyeknek adatait a második részben közli. 

Korábban ugyanebben a sorozatban már jelent 

meg hasonló témájú könyv, amely az 1918−1953 

között kiadott évkönyveket dolgozta fel (Biblio- 

grafia výročných správ škôl 1918–1953. Szerk. 

L’ubica KRIŠKOVÁ, Ţelmíra GEŠKOVÁ. Martin, 

1998.) 

Az 1701−1850 között megjelent értesítőket 

feldolgozó bibliográfia rövid módszertani be- 

vezetővel kezdődik. Szerkesztője itt indokolja 

munkája időhatárait és módszerét. A kiadványba 

azok az iskolai értesítők kerültek, amelyek már 

nem szerepelnek a Čaplovič bibliográfiában (ČAP- 

LOVIČ, Ján: Bibliografia tlačí vydaných na Slo-

vensku do r. 1700. Diel 1., 2., Martin, 1972. 1984.), 

de még az előtt jelentek meg, hogy a 1849. évi 

iskolarendelet értelmében kötelező lett az év- 

könyvek rendszeres kiadása. A dokumentumo- 

kat az iskolák adták ki, alkalomszerűen, általában 

saját költségükön. L’ubica Krišková Csehország, 

Szlovákia és Magyarország könyvtárait és levél- 

tárait dolgozta fel, de más országokban is lehet- 

nek még iskolai értesítők, sőt lehetnek olyanok 

is, amelyeknek egyáltalán nem maradt fenn pél- 

dánya. A bibliográfia anyaga többségében nyom- 

tatott, ritkán kézirat. A tételek leírása legtöbb- 

ször eredeti példány alapján történt. 

A bevezetőt a források és a szakirodalom fel- 

sorolása zárja. A szlovák bibliográfiák mellett 

megtalálhatók a kapcsolódó legfontosabb cseh 

és magyar munkák is. (Néhány példa: PETRIK, 

Géza: Magyarország bibliográfiája 1712–1860. 

I–IV. Bp. 1888−1892., HORÁK, František–TO- 

BOLKA, Václav Zdeněk: Knihopis českých a slo- 

venských tisků. Praha, 1925–1967.; SZABÓ Károly: 

Régi magyar könyvtár. I–II. Bp. 1879–1885.; 

BORSA, Gedeon–KÄFER, István: Katalóg starých 

českých a slovenských tlačí do roku 1800 v Or- 

szágos Széchenyi Könyvtár v Budapešti. Mar- 

tin−Bp. 1970.; KÄFER, István: Katalóg starých 

českých a slovenských tlačí do roku 1800 v Uni- 

verzitnej knižnici v Budapešti. Martin, 1976.) 

Ezek leírása nem mindig pontos, a Knihopis 

esetében a teljes bibliográfiai leírás hiányzik. 

Méltányolnunk kell, hogy ismeri és használja 

a legfontosabb magyar kézikönyveket, bár a fel- 

sorolásból hiányzik Dörnyei Sándor, V. Ecsedy 

Judit és Pavercsik Ilona hasonló témában meg- 

jelent forráskiadványa, A magyarországi iskolai 

értesítők bibliográfiája (18. századi érdemsoro- 

zatok). (Bp. 1989.). Ennek alapján a selmecbá- 

nyai, kassai, pozsonyi, szentgyörgyi, trencséni 

és nagyszombati évkönyvek jegyzéke újabb té- 

telekkel gazdagodhatott volna. A Petrik bibliog- 

ráfiának csak az első négy kötetét ismeri. 

A szakirodalom után a lelőhelyek következ- 

nek, köztük számos magyarországi. (Pl.: A bu- 

dapesti és a pécsi Egyetemi Könyvtár, Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár, Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtára, Országos Széchényi Könyv- 

tár, Ráday Könyvtár, Tiszáninneni Református 

Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Nagy- 

könyvtár.) Itt a nevek és helynevek helyes alak- 

ban szerepelnek, de a rövidítésjegyzékben már 

súlyos hibák vannak. A magyar könyvtárak nevét 

eredeti formában adja meg, székhelyüket azon- 

ban Esztergom és Budapest esetében szlovákul 

(„Főapátsági Könyvtár, Osztrihom [sic!]”, „Or- 

szágos Széchényi Könyvtár, Budapešť” stb.). 

A módszertani bevezető után rövid történeti 

áttekintés következik a 16−18. századi magyar- 

országi oktatási rendszerről és az iskolai értesí- 

tőkről, mint pedagógiatörténeti forrásról. A törzs- 

anyagot városok, ezen belül iskolák szerint rend- 

szerezi, megjelenésük időrendi sorrendjében. 

A címlapról leolvasható adatok az eredeti do- 
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kumentumon szereplő formában vannak, a hi- 

bákkal együtt. A latin és német címek szlovák 

fordítása szokatlan. Ugyancsak fölösleges a szak- 

irodalomban mindenütt azonosan használt, álta- 

lánosan elterjedt rövidítések feloldása. Minden 

tétel után megjegyzésként a címlapról nem le- 

olvasható fontos adatok találhatók. Itt szerepel 

a nyomtatvány fizikai jellemzőinek rövid bemu- 

tatása (vízjelek, réz és fametszetek), tartalmi 

felépítésének ismertetése, a tanárok, illusztráto- 

rok, nyomdászok, papírgyártók neve és a pro- 

veniencia. A leírás utolsó sora a jelenlegi őrzési 

hely és jelzet. A cikkek szerzői betűrendben sze- 

repelnek, tartalomra vonatkozó megjegyzések-

kel. 

Az első mutató az iskolák eredeti neve alap- 

ján rendszerezi az anyagot, ezen belül külön az 

alapiskolákat, a gimnáziumokat, a szakiskolákat 

és a főiskolákat. Ezt követi az általános tárgy- 

mutató, a tanárok, a kiadásban résztvevők, a cik- 

kek szerzői, a helynév, nyomdász- és a nyom- 

dahelymutató végül az időrendi összefoglaló. 

A helynév, és a nyomdahelymutatóban a föld- 

rajzi nevek alakja több esetben hibás. Budapest 

és Esztergom nevét kiemelt formában szlovákul 

közli. A nyomdamutatóban a Landerer nyomda 

egyik székhelyeként „Pesthinum” van megad- 

va, míg a többi névalak nem eredeti formában 

szerepel. A Beimel és Trattner-Károlyi nyom- 

da székhelye „Budapešť”. A hiba tehát kettős, 

hiszen 1701–1850 közt csak Pest, Buda és Óbuda 

volt. A szlovák helynevek használata is prob- 

lémás. Miért lett Vel’ký Mederből újra Čalovo, 

mikor már 1991-ben visszakapta régi nevét? 

A bibliográfia időhatára még a helynévmagya- 

rosítás előtt van, így a dokumentumokon szereplő 

nevek megváltoztatása teljesen indokolatlan. 

A személynevek írása is problematikus, hi- 

szen a rendszerváltoztatás előtti koncepciójú 

Slovenský biografický slovník gyakorlatát követi, 

ami nem felel meg a nemzetközi tudományos- 

ság kritériumainak. (Pl.: Greguš Michal, Čaplár 

Benedikt, Ján és Pavol Hunfalvy, Kováč-Mar- 

tini Gabriel, Muňai Anton L’udovit, Sepeši Im- 

rich). A névformát tehát a Slovenský biografický 

slovník szabja meg, nem az eredeti mű. Ha vi- 

szont a név nem szerepel a Slovenský biogra- 

fický slovníkban, a nevek írása következetlen, 

a névváltozatokat gyakran külön tételként kezeli. 

Moravcsik Cyprianus például hatszor szerepel, 

különféle névalakokkal, és a mutatóban semmi 

sem jelzi, hogy ugyanarról a személyről van szó. 

Külön címszó alá került Mülle Ladislaus és Mülle 

László, Iglody Sigismund és Iglódy Sigismun- 

dus, Ladomerszky Stephanus és Ladomérszky 

Stephanus stb. Ezekben az esetekben a mutató 

következetlensége nem akadályozza a keresést, 

mert a névalakok egymás mellett vannak, de 

a Hédvéghy Emericus [!] címszó távolabb került 

Hidvéghy Emericus, Hidvéghy Imre, Hidvéghi 

Imre alakoktól. 

A tanárok mutatójának további hibája, hogy 

néha hiányoznak a keresztnevek, (Spannagel, 

Szlohoviny, Raab, Gregus stb.) Ha a dokumen- 

tumból nem derülnek ki a keresztnevek, ezeket 

a mutatóban fel kellett volna oldani. A nyom- 

dászmutató egy kivétellel (Trattner-Károlyi Ist- 

ván) mindenhol a szlovákosított alakot emeli ki, 

még akkor is, ha így a bemutatott dokumentu- 

mok közül egyikben sem találjuk meg. 

A női neveket a legtöbb esetben -ová végző- 

déssel látja el, ami teljesen indokolatlan, hiszen 

az idegen női neveket a szlovák alkotmány, és 

az akadémiai helyesírási szabályzat szerint nem 

kell megváltoztatni. Például: Miháliková, Ce- 

cília szerepel a mutatóban, míg a forrásokban 

Mihalik Caecilia áll. Ugyanígy nem találjuk meg 

az eredeti nyomtatványokban a Klára, illetve 

Františka Weinmüllerová, Eva Ruberová vagy 

Julianna Sulcerová névalakot sem. A Slovenský 

biografický slovník gyakorlatának elfogadása ki- 

fogásolható. 

A tételleírások megjegyzések rovatában fel- 

sorolja a dokumentumon szereplő tanárok neveit, 

de nem világos, hogy mi alapján határozta meg 

a névformákat. Vannak olyan tételek, ahol a do- 

kumentumon található formát vette át, változ- 

tatás nélkül, máshol szlovákosítja a neveket, és 

néhány esetben a neveket a mai helyesírásnak 

megfelelően alakítja át (például „Jósef”-ből Jó- 

zsef lesz). Gyakori hiba, hogy a magyar nyelvű 

évkönyvekből kigyűjtött magyar neveknél meg- 

cseréli a vezetéknév és a keresztnév sorrendjét. 

A személynevek szlovákosítása sem egységes. 
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A 64-es tételnél a német alakokat mind szlo- 

vákra változtatta (Johann Andreas Bartenstejn 

helyett Jan Ondrej Bartenstejn, Anna Müllroth 

helyett Anna Müllrothová, Emerich Schlosser 

helyett Imrich Schlosser, Carolina Topertzer 

helyett Karolina Toperczerová stb.) Ugyanígy 

változtatta meg a 65-ös tételszámmal jelölt ma- 

gyar nyelvű dokumentumban található neveket. 

(Cseh Tivador [!] helyett Tivadar Cseh-Čech, 

Bálisch Lázár helyett Lazar Bálisch-Báliš, Mar- 

tincsek Kasztol helyett Kasztol Martinček) Szlo- 

vákos névalakot használt jellegzetes magyar 

neveknél (Štefan Kišš, Nyürő Ţigmund), ugyan- 

akkor Kremlitska János, Skrovánek Mihály, Mrva 

József nevét nem változtatta meg. Van olyan 

személy, akinek két kiemelt névalakja is van, 

Jozef Ganczaugh (150.) és Josephus Ganczaugh 

(135.). Sem itt, sem a mutatóban nem jelzi, hogy 

változtatott-e a dokumentumon található név- 

alakon. 

A kötetet a módszertani útmutató és a tör- 

téneti áttekintés rezüméje zárja szlovák, angol, 

magyar és német nyelven. Számunkra különö- 

sen jelentős a magyar nyelvű rezümét. Szeren- 

csés lett volna a teljes módszertani bevezető 

lefordítása, és a mutatók címének megadása más 

nyelveken is. A kötet végén a 13 képből álló vá- 

logatás néhány szép illusztrációt, címlapot és bel- 

ső lapot mutat be a feldolgozott kiadványokból. 

(L’ubica Krišková az 1701–1850 között megje- 

lent iskolai értesítők képanyagát külön kötet- 

ben dolgozta fel. Vö. KRIŠKOVÁ, L’ubica: Gra- 

fická výzdoba výročných správ škôl 1700–1850. 

Bratislava, 2002. Univerzitná kniţnica v Bra- 

tislave.) 

L’ubica Krišková könyve hasznos forrás- 

kiadvány a térség oktatástörténetének tanul- 

mányozásához. Az iskolai értesítők nemcsak 

a 18−19. századi Magyarország iskolarendsze- 

réről, hanem egyes személyek életéről is sokat 

elárulnak. Jelen összefoglaló komoly segítséget 

nyújt az érintett iskolák történetéhez vagy bizo- 

nyos személyek életrajzához forrásul szolgáló 

évkönyvek összegyűjtéséhez, így érdekes kuta- 

tások kiindulópontja lehet. Mindamellett rész- 

ben hiánypótló munka, hiszen az 1800−1850 

között ezen a területen kiadott iskolai értesítők- 

nek még nem jelent meg önálló rendszerezett 

kiadása. Számos, a magyar szakirodalomban 

eddig ismeretlen iskolai dokumentum is meg- 

található benne. Viszont a Slovenský biografický 

slovníkhoz való ragaszkodása miatt használata 

meglehetősen nehézkes. 

KOVÁCS ESZTER 

Gešková, Želmíra: Biografie vo výročných 

správach škôl z územia Slovenska za školské 

roky 1918/19–1952/53. [Életrajzok a Szlová- 

kia területén az 1918/19−1952/53-as tanévben 

megjelent iskolai értesítőkben.] Bratislava, 2009. 

Univerzitná kniţnica v Bratislave, 272 l. /Slo- 

venská národná retrospektívna bibliografia Séria 

C. Články zv. VIa./ 

A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár Retrospektív 

bibliográfiai Kabinetében évek óta foglalkoznak 

a Szlovákia területén megjelent iskolai értesítők 

feldolgozásával és kiadásával a „Retrospektív 

szlovák nemzeti bibliográfia” sorozatában. A Szlo- 

vák Nemzeti Bibliográfia munkálatai – mint is- 

meretes – három központ között oszlanak meg: 

Martinban a Szlovák Nemzeti könyvtárban vég- 

zik a könyvek, Kassán a folyóiratok és a po- 

zsonyi Egyetemi könyvtárban az ún. nem valódi 

időszaki nyomtatványok, vagyis almanachok, 

évkönyvek és gyűjteményes kötetek feldolgo- 

zását. Ez utóbbi többéves kutatómunka egyik 

eredménye az Életrajzok a Szlovákia területén 

az 1918/19–1952/53-as tanévben megjelent is- 

kolai értesítőkben c. kötet. Előzményeként meg- 

jelent már a Szlovákia területén kiadott iskolai 

értesítők bibliográfiája az 1701–1850 közötti, 

valamint az 1918/19–1952/53 közötti időszak- 

ban. (KRIŠKOVÁ, L’ubica: Bibliografia výročných 

správ škôl z územia Slovenska 1701−1850. Bra- 

tislava 2006.; GEŠKOVÁ, Ţelmíra–KRIŠKOVÁ, 

L’ubica: Bibliografia výročných správ škôl z úze- 

mia Slovenska za školské roky 1918/19–1952/53. 

Martin, 1998.) Az iskolai értesítők tartalmi fel- 

tárása 2006-ban kezdődött a Pozsonyi Egye- 

temi Könyvtárban, ennek eredménye az iskolai 

értesítőkben megjelent cikkek internetes adat- 




