
V. Windisch Éva 

Külföldi hungarikum-kéziratok és nyilvántartásuk 

(Hungarikum-Kézirat-Kataszter) 

Az OTKA támogatásával 1986 óta folyó munkálatnak tartalma, keretei, 
célja - speciális területről lévén szó - nem lehetnek nyilvánvalóak a kívül-
állók számára. A „Hugarikum-Kézirat-Kataszter" elnevezés magában foglalja 
ugyan a vállalkozás minden vonatkozását - a név egyes elemei mégis ma-
gyarázatra szorulnak ahhoz, hogy a munkálat képe kibontakozzék belőlük. 
Az alábbiakban ezt kíséreljük meg: felvázoljuk, mit értünk a Hungarikum-
-Kézirat-Kataszter keretei között kéziraton; mit jelent számunkra a hungari-
kum fogalma; s végül, hogy milyen munkafolyamatok útján jön létre a 
tervezett - a tárgy természetéből fakadóan óriási és állandó továbbgyarapítást 
igénylő - nyilvántartás, amelyet Hungarikum-Kézirat-Kataszternek (HKK) 
nevezünk. Röviden érintjük majd a munkálat előzményeit, s bemutatjuk az 
eddigi eredményeket is. 

1. A magyar értelmező szótár szerint kézirat „minden kézzel írott szöveg"; 
a könyvnyomtatás elterjedése előtt „kézzel írott írásmű"; második jelen-
tésében minden - bárhogyan előállított szöveg, amelynek alapján nyomtatás 
készül. (3.k.937.1.) 

Ezek az értelmezések nem teljesen felelnek meg a könyvtári-kézirattári 
terminológiának. Ehhez legközelebb a „kézzel írott írásmű" meghatározás 
áll, azzal a korrekcióval, hogy nemcsak a könyvnyomtatás elterjedése előtt 
íródott írásművek tekintendők „kézirat"-nak, hanem a későbbiek is, napjain-
kig. Ez a definíció azonban így sem nyújt segítséget munkánk kereteinek 
kijelöléséhez. Célravezetőbb, ha arra a gyakorlati álláspontra helyezkedünk, 
hogy kéziratnak azt tekintjük, amit kézirattárak őriznek. így viszont nem 
kerülhetjük meg a kettős kérdést: mit őriznek a kézirattárak, s milyen gyűj-
teményeket nevezünk kézirattárnak? 

A kézirattárak őrizetében lévő sokféle dokumentum között az első helyet 
- sok szempontból - a középkori kódexek foglalják el. Az írás megjelenése 
és a nyomtatott betű uralomra jutása között - Marshall McLuhan hívta fel 
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erre a figyelmet - a kéziratosság évezredei helyezkednek el. Európában az 
i.e. V. századtól az i.sz. XV. századig a könyveket kézzel írták. A nyugati 
világban a könyv történetének csak egyharmada esik a nyomtatott könyv 
történetére."1 Magyarországon ez az arány eltérő: a magyarság szájhagyomá-
nyon alapuló műveltségét a XI. század folyamán váltja fel fokozatosan az 
írásbeliség: tehát nálunk a kézírásosság és a nyomtatott könyv korszaka két 
nagyjából egyenlő időszakot ölel fel; a választóvonal - a könyvnyomtatás 
elterjedése időben egybeesvén az ország sorsát meghatározó történeti esemé-
nyekkel - 1526. 

A középkori kódex a korszak teljes kultúrájának írásos rögzítője: vallás, 
tudomány, művészet kizárólagos írásos formái ezek. Gyűjtőhelyük a közép-
korban is a könyvtár - a szerény plébániai és kolostori könyvtáraktól kezdve 
a XV. századi pompás uralkodói-főúri könyvtárakig. Ugyancsak a jogi és 
gazdasági élet fejlődése az írásbeliség másik ágát fejleszti ki: az okleveles 
gyakorlatot. Az oklevél nem könyvtári dokumentum (nem is nevezzük kéz-
iratnak) sem a középkorban, sem ma, hanem a levéltárak őrzik: a középkori 
írásbeliségnek ez a két nagy csoportja a mai gyűjteményi rendszer alakulását 
is meghatározta. 

A magyarországi kódexirodalom a XI. században indul fejlődésnek, ami 
a XV. század végéig tart - hogy azután a kódexállomány a XVI. századtól 
kezdve példátlan méretű pusztulás áldozata legyen. Becslések alapján 45-
-50 ezer Magyarországon vagy külföldön készített kódex lehetett használat-
ban a magyar középkor öt évszázadában; ebből Magyarországon 250-300 
darab maradt fenn, s bár hazánkon kívül ennek bizonyára a többszörösét 
őrzik, mindez együtt is csak töredék. A külföldön fennmaradt kódexek fel-
tárása - mint minden, a középkori kéziratokkal kapcsolatos tudományos 
probléma megoldása - külön tudományszak: a medievisztika, ezen belül a 
kódikológia feladata 2 A HKK kézirattáros munkatársai csak az újkori kéz-
iratok - 1526-tól napjainkig húzódó - területén folytatnak gyűjtést. (E 
korszakban nyilván más a külföldön-belföldön őrzött kéziratok aránya, mint 
a kódexek esetében - ám, ha az arányok megállapítása nem is lehetséges, 
annyi bizonyos, hogy a külföldi anyag a belföldi dokumentumok tekintélyes 
hányadát alkotja.) 

Az újkori kéziratok gazdag világának egyik része a középkori kézirat 
folytatása: a kéziratos könyv. A nyomtatás elterjedésével párhuzamosan sze-
repe, köre természetesen egyre jobban összeszűkül; végül létrejön a mai 
értelemben vett „kézirat", amelynek egyetlen feladata, hogy a nyomtatás 
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alapjául szolgáljon. A kéziratos könyv a magánszférában, s annak is szűk 
területén él tovább; kialakul a kéziratos könyvnek néhány olyan típusa, 
melynek lényegéhez tartozik a kéziratosság, s mely ebben a formában tölti 
be rendeltetését. E kézirat-típusok súlya, mennyisége korszakonként változó. 

Ilyenfajta kézirat a napló (még akkor is, ha utóbb egyes naplókat forrás-
értékük miatt publikálnak); ilyen bizonyos fokig az emlékirat - bár ezek 
írásánál már gyakran valószínűnek tűnik a publikálás igénye, hiszen az em-
lékiratok száma a súlyos történelmi helyzetekben, sorsdöntő események után 
észrevehetően megnő (pl. a XVII. századi Erdélyben; az 1848/49-es szabad-
ságharc után; a XX. század közepén). A kéziratos könyv egyik klasszikus 
műfaja az emlékkönyv, album amicorum, amely a XVII. s még a XVIII. 
században is külföldön tanuló magyar diákok tulajdonából származóan gaz-
dag kapcsolat- és mentalitástörténeti forrásanyagot őriz - hogy azután a XX. 
századra csaknem kizárólagosan a gyermeki világba szoruljon vissza. A 
XVI. századtól a XIX. század elejéig elevenen élő kéziratos műfaj a tanul-
mányi jegyzet (változó forrásértékkel), a röpirat, a prédikáció- és 
imádsággyűjtemény (ezek, főleg a koraiak, irodalmi alkotásként is értékelhe-
tők); a versgyűjtemény, mely a műköltészet és folklór között elhelyezkedő 
nemesi-polgári alkalmi költészet termékeit gyűjti egybe, korszakonként vál-
tozó jelleggel. A XVII. század végének, a XVIII. század elejének politikai 
viszonyai a hazafias kesergő-siralmas énekeknek kedveznek. A XVIII. szá-
zad folyamán iskolai-kollégiumi énekköltészet válik uralkodóvá, hogy azután 
a XIX. századra a versgyűjtemények inkább egyes személyek „kedvenc ver-
seit" felölelő népdalok vagy műköltészeti darabok együttesévé váljanak. 

A XVIII. század folyamán a kéziratos könyv visszaszorult fogalma ismét 
kitágul. A tudományosság szakszerűvé válásának útján iratmásolatok készül-
nek forrásként használandó dokumentumokról, s ezeket egybekötik vagy 
eleve kötetekbe másolják; ugyanakkor igény támad levelezések megőrzésére 
(elsősorban tudóslevelezések ezek, a magánérdekű levelezések a családi le-
véltárakban kapnak helyet): ezeket is rendezve, bekötve őrzik. Van, aki saját 
leveleit kötetbe másolja össze; vannak fiktív leveleskönyvek, mint Mikes 
Kelemené. 

Mindezek a kézirat-műfajok a modern kézirattárak állományának egyik 
részét alkotják. Minthogy könyvszerű dokumentumok, őrzésük is a könyve-
kéhez hasonló módon történik, számsor szerint növekvő sorozatokban. A 
könnyebb kezelhetőség érdekében már a múlt században szokássá vált e 
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köteteket valamilyen szempont szerint tagolni: nyelv, méret, esetleg tartalom 
alapján külön sorozatokat képezve. 

A kézirat fogalmának fejlődése azonban itt nem állt meg. A XIX. szá-
zadban tovább tágul a megőrzésre méltónak tartott dokumentumok köre 
mind tartalmi szempontok szerint, mind annak következtében, hogy jeles 
személyek - írók, tudósok, államférfiak - kéziratai, autográfiái írójuk jelen-
tősége folytán önmagukban, tartalmuktól függetlenül is értékessé válnak. A 
kézirattárak most már gyűjtik ezeknek a személyeknek mindenféle kéziratát: 
nemcsak leveleiket, de műveik kéziratait, vagy a működésükre vonatkozó 
dokumentumokat is. 

Ezeknek a részben kisterjedelmű kéziratoknak az Őrzése a rendezés és 
raktározás új módszereit teszi szükségessé. A kézirattárakban új sorozatok 
keletkeznek „Autográf-gyűjtemény" vagy hasonló néven, a szerző nevének 
betűrendjében vagy beérkezési sorrendben, palliumokban, borítékokban vagy 
dobozokban raktározva el a leveleket, s a (nem is mindig „autográf', vagyis 
sajátkezű) kisebb kéziratokat. 

Ezzel a fejlődéssel párhuzamosan - vagy nem sokkal később - ugyancsak 
a tudomány szempontjait követve fellép az az igény is, hogy a jeles szemé-
lyiségek írásos hagyatékait megóvják a szétszóródástól, (amit az egyes 
levelek, kéziratok gyűjtése csak előmozdított), s ezeket a könyvtárak vagy 
más gyűjtemények egészükben vegyék át, őrizzék meg. 

Kezdetben ez az igény nem társult feltétlenül az átvett anyag együttes 
őrzésének követelményével. A már létező sorozatok alkalmas keretet látszot-
tak kínálni a teljes hagyatékoknak is: a hagyaték az egyes darabok 
szerzőjének neve szerint a kézirattáron belül szóródott szét. A könyvtári 
gyakorlatnak, mely a könyveket a szerző alapján katalogizálja, ez a módszer 
látszott leginkább megfelelni. 

A gyakorlatot több irányból érkező hatások ingatták meg. Az egyik a 
dokumentumok mennyiségének nagymértékű megnövekedése a XX. század-
ban; egyben állandóan tágult a forrásértékűnek tekintett kéziratok köre is. 
Ezek összeolvasztása egyetlen könyvtári sorozatba egyre reménytelenebb vál-
lalkozásnak látszott. Ezzel párhuzamosan, a történeti szemléletnek a kutatás 
minden területén történő térnyerése folytán általánossá vált az a felismerés, 
hogy minden dokumentum a maga természetes helyén, eredeti összefüggése-
iben meghagyva nyújtja a legtöbbet a kutatás számára. A könyvtárak 
átvették a levéltári gyakorlatban már régóta alkalmazott, a század elején ott 
kizárólagossá váló proveniencia-elvet: az összetartozó anyagok együttes őr-
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zésének elvét. Az „irodalmi levéltár" gondolatát a német szellemtörténeti 
iskola alapítója, Wilhelm Dilthey hirdette meg 1889-ben - ennek nyomán 
alakult meg a német terület legnagyobb irodalmi levéltára, a Goethe-Schil-
ler-Archiv Weimarban. A fejlődés természetesen minden országban másként, 
a helyi hagyományoknak megfelelően alakult. Könyvtárak kézirattárai világ-
szerte éppúgy őriznek személyi hagyatékokat, mint az újabban sokfelé 
létesült irodalmi levéltárak, vagy akár a hagyományos levéltárak is. 

Ami viszont világszerte, ha nem is azonos, de hasonló: az - a dolog 
természetének megfelelően - a személyi hagyatékok belső rendje. Személyi, 
családi iratok; iratok a hagyatékot létrehozó „fondképző személy" különféle 
tevékenységi köreire vonatkozóan; levelezés, irodalmi és/vagy tudományos 
művek kéziratai, végül a hagyaték természetének megfelelően különféleképp 
tagolható vegyes anyag: nagyjából ezekre a részekre tagolódik minden ren-
dezett hagyaték, a „fond". A fond - szemben a kötetes kéziratanyaggal és 
a kis-kézirat-gyűjteménnyel, melyekhez hagyományos könyvtári cédula-kata-
lógusok készülnek, - az egyes darabokat, ill. az egy cím alá foglalható 
irategyütteseket felsoroló jegyzékek alapján kutatható. A kutatás megköny-
nyítésére számos könyvtár a fond egyes tételeit a betűrendes kézirattári 
katalógusba is beiktatja - amennyiben erői erre elégségesek, hiszen a fond-
szerű gyűjtés mindenütt a dokumentum-mennyiség soha nem látott 
növekedését hozta magával, s számos nyomtatásban megjelent összesített 
fond-nyilvántartásban szerepel a röviden leírt hagyaték mellett a „rendezet-
len" vagy „előrendezett" megjegyzés. 

A fentiekben leírt három kézirat-típus (kötetes kéziratok, kisebb kéziratok, 
személyi hagyatékok) megléte, s ezek valamilyen módon elkülönített keze-
lése általában jellemző - legalábbis a nagyobb - kézirattárakra. Jó példa erre 
az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattárának rendszere. A múlt 
század hatvanas éveiben, amikor a kéziratanyagot először rendezte máig ható 
érvénnyel a könyvtár őre, a zenetudós Mátray Gábor, létrejöttek a kötetes 
anyag nyelv és méret kombinációja szerint tagolt sorozatai (Fol. Lat., Quart, 
Hung. stb.). A századfordulón Erdélyi Pál, a Kézirattár vezetője létrehozta 
az autográf-gyűjteménynek megfelelő két sorozatot: a Levelestárat (akkor 
Irodalmi Levelestárnak nevezték) a levelek, az Analekta-sorozatot a kisterje-
delmű nem levél-kéziratok őrzésére. Ebben az időszakban a beérkező 
hagyatékokat e két sorozatba olvaszttoták be, a kötetszerű vagy kötetté for-
málható tételek pedig a kötetes kéziratok között kaptak helyet. (A helyzetet 
az javította, hogy az un. végleges napló együttes jegyzéket tartalmazott a 
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teljes hagyatékról.) Legalább 70 nagyobb terjedelmű hagyaték, s még na-
gyobb számű kisebb hagyaték vagy hagyatéktöredék került ilyen módon 
feldolgozásra. 1963-ban indult meg az OSZK-ban a fondok korszerű együtt-
tartásának gyakorlata.4 

A hazai kézirattárak rendszerének ismerete segíti a kutatót, aki külföldi 
gyűjtemények feltárására vállalkozik; ugyanekkor minden kéziratgyűjtemény 
külön világ, nemcsak anyaga, gyűjtési profilja tekintetében, hanem a feltárt-
ság jellegében is: egyes részekhez nyomtatott katalógusok készültek (főleg a 
kötetes kéziratokhoz), más állagokról (így a - volt - nyugatnémet állam 
könyvtárainak hagyatékairól) összesített nyilvántartást adtak ki; más gyűjte-
ményrészek csak a cédulakatalógusból kiindulva kutathatók, s olyan anyag 
is előkerülhet egy kézirattárban, melyről csak az ott dolgozó kézirattáros 
segítségével szerezhetünk tudomást. 

2. Bár a „hungarikum" megjelölés minden magyar érdekű dokumentum 
összefoglaló elnevezése, az alábbiakban e fogalmat csak a határainkon kívül 
Őrzött kéziratokra vonatkoztatjuk. 

A könyvtári hungarikum bonyolult, sok szempontot figyelembe vevő 
meghatározása a kéziratok vonatkozásában viszonylag leegyszerűsödik. A 
HKK fő célja a hazai minden irányú történeti kutatás forrásbázisának kiszé-
lesítése, így gyűjtése körébe tartozik minden olyan kéziratos dokumentum, 
dokumentum-együttes, mely Magyarország múltjával bármely szempontból 
foglalkozó kutató számára forrásként felhasználható. 

Ennek megfelelően gyűjt megszorítás nélkül minden ún. tartalmi hunga-
rikumot: minden olyan kéziratos (nem levéltári) művet, dokumentumot, mely 
Magyarország történetével és jelenével, magyar személyiségekkel bármely 
szempontból foglalkozik; szépirodalmi műveket is, ha bennük (költött vagy 
történeti) magyar személyiségek szerepelnek. Természetesen beletartoznak e 
körbe azok a művek, melyeknek csak egy részlete magyar vonatkozású. 

A tartalmi változásoktól függetlenül kéziratos hungarikum minden olyan 
kézirat 

1. amely magyar nyelvű 
2. amelynek szerzője (vagy másolója, vagy kibocsájtója) magyar 

(magyarországi) személy (vagy jogi személy) 
3. amelynek a címzettje magyar (levél, dedikáció, emlékkönyvi 

bejegyzés) 
4. amely a mindenkori Magyarország területén íródott 
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5. amely magyar személy vagy intézmény tulajdonából 
származik. 

Külföldre távozott, vagy magyar szülőktől külföldön született személy 
akkor tekinthető magyar szerzőnek, ha 1. magyarnak vallja magát; vagy 2. 
magyarul is publikál, ill. publikált; vagy 3. tanulmányait legalább részben 
Magyarországon végezte. 

A nem tartalmi hungarikum-kategória öt esetéhez egy további is csatol-
ható: magyar érdekűnek tekintjük azokat a kéziratokat, amelyeknek szerzője 
(másolója, kibocsájtója) Magyarországon működött/működő vagy külföldön 
Magyarországgal kapcsolatos tevékenységet kifejtett/kifejtő nem magyar sze-
mély/jogi személy, ha a kézirat Magyarországgal kapcsolatos. 

Ennek a kategóriának külön figyelembevétele a kutatás során azért nem 
szükséges, mert az ide sorolható dokumentumok mint tartalmi hungarikumok 
foghatók fel. A fenti szabály mégis segítséget nyújt két kérdés megvilágítá-
sához. 

Az egyik a Habsburg-uralkodók kérdése. A fentiek értelmében nyilván-
tartjuk mindazokat a (nem levéltárban őrzött) dokumentumokat, amelyek 
Magyarországra vonatkozó tevékenységükkel kapcsolatosak, ill. magyarorszá-
gi személy i ségekke l való kapcso la tukra v i lágí tanak rá. A nem 
Magyarországot érintő uralkodói tevékenységükkel, valamint magánéletükkel, 
családi és egyéb nem-magyar kapcsolataikkal foglalkozó dokumentumok vi-
szont már nem tar toznak a HKK gyűj tőkörébe . Ugyanez áll a 
Habsburg-királyok mellett működő politikusokra, államférfiakra is: a ma-
gyar/magyarországi személyiségek anyaga általában gyűjtendő, a nem 
magyaroké (pl. Metternich) az uralkodóknál érvényes megszorítással. 

További problémát jelentenek a trianoni béke előtti Magyarország terüle-
tén élt nemzetiségiek: horvátok, németek, románok, ruténok, szerbek, 
szlovákok tevékenysége során 1920 előtt keletkezett dokumentumok. Az ő 
levelezéseik, hagyatékaik és egyéb kézirataik, úgy tűnik, esetenkénti mérle-
gelést igényelnek, mint amelyek a magyar múlt körébe tartoznak ugyan, a 
magyar kultúra körébe azonban nem szükségképpen. Néhány mérlegelési 
szempont: a hazai németség dokumentumai általában gyűjtendők, már csak 
azért is, mert az elmúlt századokban a német nyelv magyarországi használata 
folytán olykor nem is állapítható meg, hogy a vizsgált dokumentum szerzője 
magyar-e, vagy magyarországi német. Nem gyűjtendők a szerb, román egy-
házi vonatkozású kéziratok, szertartáskönyvek - felveendők azonban az itt 
élő nemzetiségi értelmiség tagjainak magánlevelei a XVIII.-XIX. században. 

34 



A XIX. század második felétől kezdve azonban - a nemzetiségi törekvések 
egyre határozottabb megfogalmazódása, a nemzetiségi értelmiség számszerű 
növekedése, valamint kapcsolatainak a határokon túlra helyeződése folytán -
a nemzetiségi személyiségek levelei, hagyatékai inkább csak összefoglaló 
leírást érdemelnek: a fondképző megnevezését, a hagyaték rövid jellemzését. 
(A leírás kérdésére még visszatérünk.) 

A külföldön őrzött hungarikum-kéziratok nyilvántartásának gondolata az 
OSZK alapításának idején, Széchényi Ferenc kezdeményezésére vetődik fel 
először. Horvát István, a könyvtár reformkori őre hozzá is lát egy nyilván-
tartás elkészítéséhez a külföldön őrzött magyar vonatkozású kódexekről. Az 
újkori kéziratok a XIX. század folyamán kevesebb figyelemben részesülnek, 
s bár a század végén a Magyar Könyvszemle számos jegyzéket közöl ezek-
ről (többnyire külföldi könyvtárak katalógusai alapján), az érdeklődés inkább 
a kódexek és - levéltári vonatkozásban - az oklevelek felé fordul. Az újkori 
kéziratok kérdése hosszú szünet után csak a XX. század második felében 
kerül ismét előtérbe. Míg a külföldön őrzött levéltári anyag nyilvántartásának 
munkálatai már 1971-ben szabályozott keretek között elkezdődnek, s míg a 
kódexek nyilvántartása is megindul az MTA keretei között a hetvenes évek 
elején, addig az újkori kéziratok csak 1976-ban szerepelnek először a hun-
garikum-gyűjtési tervezetek anyagában, s a munka csak 1986-ban indul meg 
a Történelmi és kulturális hagyományaink, emlékeink feltárása, nyilvántartása 
és kiadása c. kutatási főirány keretei között, az OTKA támogatásával, az 
OSZK-val, mint a kutatás központjával, s a három nagy kézirattár (OSZK, 
Akadémiai Könyvtár, Petőfi Irodalmi Múzeum) együttműködésével. Ez a 
HKK-munkacsoport létrejöttének rövid története.5 Minden nemzeti kutatás 
természetszerűleg foglalkozik a „patriotika"-anyag feltárásával. Hogy ez a 
feladat magyar vonatkozásban különösen fontos, és a hazai kutatás számára 
jelentős eredményeket ígérő: ezt a hazai kéziratok az átlagnál jóval nagyobb 
százalékának külföldi léte magyarázza. 

A hungarikum-kódexek szétszóródásának folyamatára már utaltunk. Leg-
ismertebb szakasza ennek a Corvina szétvándorlása: Magyarországon kívül 
16 ország 44 városának 50 könyvtárában található egy vagy több corvina, s 
az itthon őrzött 50 corvina is megjárta a maga útját: egy-két kivétellel 
valamennyi az utolsó másfél évszázadban külföldről került haza. Jellemző az 
is, hogy a négy legkorábbi magyar nyelvű szövegemlék Magyarország mai 
határain kívül maradt fenn, ill. bukkant fel: Pozsonyban, Leuvenben, Gyula-
fehérvárott és Königsbergben. 
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Az újkori kéziratok külföldre kerülésének két általános, minden országra 
egyformán érvényes útja van. Az egyik a kéziratok középkor óta ismert 
„vándorlása": magángyűjtemények keletkezése és szétszóródása, kereskedel-
mi úton történő tulajdonosváltozás. Hogy ez napjainkban milyen nagy 
méretelet öltött: erre példa a számtalan kéziratárverési katalógus, amelyekben 
angol vagy német cégek a világ bármelyik részéről származó, de nemzetközi 
érdeklődésre számot tartó középkori vagy újkori kéziratokat kínálnak meg-
vételre. Ezekben a katalógusokban rendszeresen - ha nem is nagy 
mennyiségben - szerepelnek hungarikumok: pl. Liszt Ferenc levelei, más 
magyar zeneszerzők zenei vagy egyéb kéziratai (pl. Goldmark, Bartók, Ko-
dály); Kossuth-levelek és egyéb Kossuth-dokumentumok, elsősorban az 
emigráció évtizedeiből; a magyar származású atomfizikusok írásai (ezek ál-
talában külföldön keletkezett kéziratok); de pl. egy-egy - ki tudja, milyen 
úton kivándorolt - Jókai-kézirat is előkerül néha. A külföldi hungarikum 
keletkezésének másik szokványos módja a magyar személyiségek külföldiek-
kel - barátokkal, munkatársakkal, politikusokkal, kiadókkal, újságok körül 
működő értelmiségiekkel - történő kapcsolattartása; ennek dokumentumai 
alkotják a hungarikum-kéziratok másik csoportját. Ezek a levelek, esetleg 
mű-kéziratok rendszerint a címzett hagyatékában maradnak fenn, - de vala-
milyen úton-módon ki is kerülhetnek onnan. Példa az előbbire L.D. Barnett 
hagyatéka, a British Library-ben (ahol a címzett a keleti könyvek és kézira-
tok osztályának vezetője volt), amely Stein Aurél Kashmirban 1936 és 1942 
között írott nagyszámú levelét őrzi; az utóbbira példa a Wiener Stadt- und 
Landesbibliothek-ban Hubay Jenő Brahmshoz írt levele, Gustav Mahler Dó-
czi Lajoshoz írt levelei, Liszt Ferenc Ludwig Eckhardthoz írt levele: a 
címzettek hagyatéka nincs egészében e gyűjtemény őrizetében. 

A magyar érdekű kéziratok azonban - sok vonatkozásban eltérően más 
nemzetek kézirataitól - zömmel két más módon kerültek külföldre. Az egyik 
- a múlt századok kéziratos emlékei szempontjából óriási változást jelentő 
- mód a trianoni határok létrejötte. A legnagyobb történeti múlttal rendel-
kező, a török pusztítást elkerült, többé-kevésbé épségben fennmaradt 
gyűjtemények - Kolozsvárott, Gyulafehérváron, Pozsonyban, hogy csak a 
legjelentősebbeket említsük - ekkor a magyarság számára külföldi gyűjtemé-
nyekké váltak, a kéziratok külföldi hungarikummá. Nem is szükséges példa 
annak felméréséhez, mit jelent a magyar történeti kutatás számára az Erdélyi 
Múzeum gazdag gyűjteménye, - de utalhatunk a Zágrábban őrzött Zrinyi-
dokumentumokra, a Turócszentmártonban összegyűjtött XVII-XIX. századi, 
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a Felvidék története szempontjából elsőrendűen fontos kis gyűjteményekre, 
vagy a további, bizonyosan többszáz felvidéki és erdélyi kisebb egyházi és 
világi gyűjteményre, melyek a magyar kutatás számos ágazata számára őriz-
nek forrásanyagot. A hungarikum-kéziratok gyarapodása ezeken a területeken 
természetesen állandóan folyik, hiszen az ott élő irodalmi, politikai vagy 
bármilyen kulturális tevékenységet kifejtő magyar személyiségek írásai, ha-
gyatékai ugyancsak a magyarországi kutatás számára is nyilvántartandó 
hungarikum-kéziratok. 

Végül a külföldi magyar érdekű kéziratok létrejöttének további útja az, 
ha a magyar személyiség pályája egy részében vagy egészében külföldön él 
és működik. Bizonyos keretek között ez természetes folyamat - megemlít-
hetjük a német földön tanuló erdélyi Tellmann György albumát a jénai 
Egyetemi Könyvtárban (1742-1743); Cramer Sámuel lőcsei születésű orvos 
1624-i Frankfurtban teleírt emlékkönyvét a londoni Wellcome Historical Me-
dical Library-ben; az érdekes pályát befutó Szittya Emil író, újságíró 
(1886-1964) hagyatékát a marbachi irodalmi levéltárban; ide sorolhatók a 
többi között a külföldön őrzött Liszt Ferenc-dokumentumok is. Ez a folya-
mat azonban magyar vonatkozásban nem maradt meg a szokásos, minden 
országra jellemző keretek között. Magyarország történetének egyes esemé-
nyeihez nagyobb vagy kisebb tömegeket érintő emigrációs hullámok 
csatlakoztak: a legnagyobb méretű az 1945 és 1956 utáni eláramlás; de nem 
volt csekély a 30-as években, s az 1849 utáni kivándorlók száma sem. írásos 
nyomot hagyott maga után a Rákóczi-szabadságharcot követő emigráció is: 
a szabadságharc résztvevőinek és leszármazottainak írásait. Ez utóbbira példa 
a francia gyűjteményekben őrzött Rákóczi-kéziratok sora; a XX. század 
emigránsainak útját pedig nagy terjedelmű hagyatékaik jelzik, melyeket az 
Egyesült Államok gyűjteményei őriznek, mint Eckhardt Tibor, Kovács Imre, 
Márai Sándor, Pfeiffer Zoltán, Zilahy Lajos hagyatéka; vagy a néhány év-
vel-évtizeddel korábban távozók hagyatékai, mint Jászi Oszkáré, Vámbéry 
Rusztemé, Molnár Ferencé. Ezt az anyagot is kiegészítik a ma Amerikában 
élő és a legkülönfélébb területeken működő magyar személyiségek tevékeny-
ségének állandóan keletkező dokumentumai. Mindez együtt eléggé indokolja 
azt, hogy a magyar humán tudományok forrásbázisa szempontjából a hun-
garikum kéziratoknak igen nagy - a hazai forrásanyaggal sok vonatkozásban 
vetekedő - értéket tulajdonítsunk.6 

A kéziratos hungarikum körének megvonása során ezt az anyagot több 
vonatkozásban is el kell határolnunk a levéltári hungarikumtól. A kétféle 
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dokumentumanyag szétválasztása az anyag zömét tekintve teljesen egyértel-
mű: egyfelől a levéltárak hivatalos szervek (jogi személyek, családok) 
működése során keletkezett zárt (vagy ma is növekvő) irattárakat őriznek; 
másfelől a mindenkori magyar állam kapcsolatai a külfölddel általában meg-
határozzák azt, mely levéltárak milyen anyagában várhatóak magyar 
vonatkozások (pl. diplomáciai levelezések, követjelentések). Emellett a levél-
tári anyag annyiban is meghatározott, hogy az irattárak nagy része számára 
eleve adott, hogy őrzésükre melyik levéltár - s csak egy bizonyos levéltár 
- illetékes (pl. az államok főhatóságainak iratait az országos levéltárak, a 
városi iratokat a városi levéltárak stb.) őrzik. Ezzel szemben a kézirattárak-
ban őrzött anyag csaknem kivétel nélkül magánszemélyektől származik; 
ennek megfelelően esetlegességek alapján kerül egyik vagy másik gyűjte-
ménybe, akár vétel, akár egyes kéziratok ajándékozása vagy hagyatékok 
elhelyezése útján. A helyzetet az bonyolítja, hogy a levéltárak zömében is 
őriznek esetlegességek alapján odakerült dokumentumokat: egyes kéziratokat, 
személyi hagyatékokat egyaránt. így, bár a levéltári hungarikumok feltárását, 
nyilvántartását, mikrofilmen való megszerzését a Magyar Országos Levéltár 
végzi, s a HKK általában nem tart nyilván levéltári dokumentumokat, ese-
tenként - mint néhány levéltár mellett létrehozott kézirattár, vagy kulturális 
szempontból is jelentős, levéltárban őrzött hagyatékok vagy levelezések ese-
tében - mégis kivételt teszünk. 

A „kataszter", vagyis az összegyűjtött kéziratleírások összesített nyilván-
tartása: a munkacsoport több ágban párhuzamosan folyó munkájának 
folyamatosan létrejövő, és soha be nem fejeződő eredménye. Az alábbiakban 
bemutatjuk a munka előkészítő szakaszát (3.1), a csoporton belül folyó gyűj-
tőmunkát (3.2), továbbá azokat a szempontokat és munkamódszereket, 
melyeket a kataszter készítése során alkalmazunk (3.3). Kivonatosan közöl-
jük a kéziratleírások készítésének szabályait (4); a függelék (5) a munka 
végzéséhez szükséges mintákat, adatokat közöl. 

3. 1. A munkálatok első szakaszában a korábbi idevágó tevékenység Ma-
gyarországon is hozzáférhető eredményeinek összegyűjtését kezdtük meg. 
Ennek egyik ága az előző évtizedekben külföldi kutatóutakon keletkezett 
kutatói jelentések összegyűjtése. Már az 1945 utáni évek elején, majd még 
inkább 1960 után számos külföldi kutatás folyt, elsősorban a szocialista 
országokban, de kisebb számban nyugati államokban is. A kutatók nagy 
része meghatározott témához gyűjtött anyagot, de voltak közöttük, akik (saj-
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nos általában rövid ideig tartó) kutatóútjuk során egy-két gyűjtemény teljes 
hungarikum-anyagának áttekintését kísérelték meg. Az általuk készített kuta-
tási beszámolók alkotják előzetes gyűjtésünk egyik fő forrását. 

Bár a régebbi rendelkezések értelmében az öt példányban benyújtott úti-
beszámolókat meghatározott irattárakban kellett elhelyezni, a beszámolók 
többsége legfeljebb egy-két helyen került megőrzésre. így átkutattuk - és 
átkutatjuk - az alábbi intézmények irattárait: MTA, Művelődési Minisztéri-
um, Új Magyar Központi Levéltár; továbbá Országos Széchényi Könyvtár, 
Irodalomtudományi Intézet, Történettudományi Intézet, Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ stb. Mindezekből több száz, bennünket érdeklő úti-
jelentés került elő. Ezekből rövid kivonatot készítettünk - ez alkotja az ún. 
első nyilvántartás egyik elemét - s a lényegesebb, nagyobb anyagot tartal-
mazó útijelentéseket másolatokban is őrizzük. Jelenleg 300 ilyen másolat áll 
rendelkezésre. Az útijelentések gyűjtése nemcsak a bennük feltárt anyag 
miatt fontos, hanem azért is, hogy megelőzzük a párhuzamos, egymásról 
nem tudó kutatásokat, amelyeknek nem egy példája épp e gyűjtés során 
mutatkozott meg. 

Az előzetes anyaggyűjtés második forrását a külföldi kézirattárakról már 
a XVIII. század óta megjelenő nyomtatott katalógusok alkotják. Ezeket nagy 
mennyiségben - bár a kívánatos teljességtől igen távol - őrzik nagy könyv-
táraink, elsősorban az OSZK kézirattári segédkönyvtára. E katalógusok 
szerkesztési elvei igen változatosak. Általában csak a gyűjtemény kéziratos 
könyveire terjeszkednek ki; autográf-gyűjteményekre csak ritkán. A leírások 
részletessége is igen változó: egyes katalógusok csak jegyzékszerű felsorolá-
sokat tartalmaznak, mások alapos, tudományos feldolgozást közölnek 
egy-egy kéziratról. Sok katalógus a középkori kódexeket és az újkori kéz-
iratokat együttesen tartalmazza. Van néhány katalógus, amely a hagyatékok 
részletes leírását is közli; más kézikönyvek az egy-egy ország könyvtári-mú-
zeumi gyűjteményeiben őrzött valamennyi hagyatékról adnak összesítve 
rövid tájékoztatást. 

Munkánk során először a nyomtatott katalógusok címleírását készítettük 
el. Ezek után megkezdtük és folytatjuk e katalógusok magyar vonatkozású 
adatainak kicédulázását. A katalógusok leírása kerül az első nyilvántartásba; 
az egyes kéziratokra vonatkozó adatok a kataszter részét alkotják majd. 

A katalógusokból nyerhető információkat kiegészítendő nyilvántartásunk-
ba beépítjük a hungarikum-kutatás szempontjából eredményt ígérő 
könyvtárismertető kézikönyveket is. A nagy könyvtárak kisebb-nagyobb ter-
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jedelmű füzetekben, könyvekben ismertetik nemcsak történetüket, jelen ada-
taikat, de állományuk fő értékeire, esetleg ezek katalógusaira is kitérnek. 
Ezek az adatok segítséget nyújtanak a gyűjteményekben történő kutatás ter-
jedelmének felméréséhez, s a várható eredmények felbecsüléséhez is. 

Végül, már a munka első szakaszában gyűjteni kezdtük összefoglaló bib-
l i og rá f i ákbó l , hazai fo lyó i ra tokbó l , az OSZK per iod ikus 
hungarikum-bibliográfiáiból az egyes külföldi kéziratok, kézirategyüttesek 
közlésére, ismertetésére vonatkozó adatokat. Ezek az adatok a kataszter ré-
szei lesznek ugyan, de a közleményben közölt vagy ismertetett kéziratok 
lelőhelye feltehetőleg további kéziratok őrzési helye, s így mint ilyen is 
nyilvántartást érdemel. 

Mindezekből az adatokból készült el (s áll földrajzi rendben) a HKK első, 
mintegy 5000 tételes nyilvántartása, amely egyrészt a gyűjtőmunka irányai-
nak kijelöléséhez nyújt segítséget, másrészt a külföldre készülő kutatóknak 
adhat olyan információkat, melyek a kutatást gyorsabbá, eredményesebbé 
teszik. 

3. 2. A várható eredmény szempontjából a világ országai és gyűjteménye-
ik három kategóriába sorolhatók. A leggazdagabb hungarikum-anyagra 
természetszerűleg Romániában, Szlovákiában, az egykori Jugoszlávia egyes 
részein és - a fentiektől eltérő, de ugyancsak történeti okokból - Ausztriá-
ban, főleg Bécsben számíthatunk. A kapcsolatok sokasága, ill. az emigráció 
iránya folytán ebbe az első csoportba sorolható Németország és az Egyesült 
Államok is. A második csoportba azok az országok tartoznak, melyekkel 
kapcsolataink kevésbé voltak szorosak, vagy ezek szorossága a történelem 
egyes korszakaiban változó volt. Ilyenek Anglia, Belgium, Franciaország, 
Hollandia, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Ukrajna; ide sorolhat-
juk Izraelt is, tekintélyes számú magyar származású lakossága, valamint a 
magyarországi eseményekre is kiterjeszkedő történeti gyűjteményei folytán. 
Minden más állam a harmadik kategóriában foglal helyet - bár a kézirat-
vándorlás esetlegességei folytán a világ minden gyűjteménye nyújthat 
meglepetéseket. 

Munkacsoportunk kutatói a kiválasztott gyűjteményt lehetőleg alapos fel-
készülés után látogatják meg: a könyvtárismertetők áttanulmányozásán kívül 
a hozzáférhető nyomtatott katalógusokból kijegyzik a hungarikumnak látszó 
tételeket: ezután a gyűjtemény megfelelő részeiben már csak azonosítani kell 
az egyes kéziratokat. 
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Tekintettel arra, hogy célunk az, hogy az egyes gyűjteményeket lehetőleg 
teljességgel áttekintsük, a helyszíni kutatás első állomása a gyűjtemény egé-
széről való tájékozódás: annak megállapítása, hogy a nyomtatott 
katalógusokban feltárt anyagon kívül milyen állományrészeket őriznek még 
a kézirattárban, hogy ezekről milyen segédlet (cédulakatalógus, jegyzék, nap-
ló) áll rendelkezésre; esetleg annak felderítése, milyen feldolgozatlan, 
katalogizálatlan dokumentumok tartoznak még a gyűjteménybe. A kézirattá-
rosokkal való konzultálás arra is fényt deríthet, milyen bennünket érdeklő 
kéziratanyagról van tudomásunk saját könyvtárunkon kívül, kisebb könyv-
tárakban vagy magántulajdonban. Ezután következhet a nem nyomtatott 
segédletek átnézése, a hungarikum-tételek kijegyzése, majd - a rendelkezésre 
álló időtől függően - a kéziratok egy részének (a legérdekesebbeknek és 
azoknak, amelyeknek hungarikum volta kétséges) megtekintése. 

Munkatársaink az elmúlt években számos könyvtár kézirattárát tárták fel; 
a közép-európai országok közül jártak Ausztriában, Csehszlovákiában, Len-
gyelországban; a nyugat-európaiak közül Angliában, Franciaországban, 
Németországban; egy alkalommal az Egyesült Államokba is eljutottak . El-
készült a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban őrzött kéziratok jegyzéke is. Az 
eredményekből néhány kiragadott adatot ismertetünk. 

A bécsi Wiener Stadt- und Landesbibliothek terjedelmes anyagának átné-
zése (a 400 doboznyi katalógus segítségével) végéhez közeledik. A 
feljegyzett adatok szerint a könyvtárban a magyar-osztrák kapcsolatok (kul-
turá l i s , pol i t ika i , csa ládi , üzleti kapcsola tok) igen gazdag 
dokumentumanyagát őrzik, pl. Heckenast Gusztáv vagy Havasi Lajos író, 
újságíró (1843-1910) hagyatékrészét vagy hagyatékát; Grillparzerhez és Kari 
Kraus-hoz (1874-1866, író újságíró, műpártoló, Bécs kulturális életének 
egyik meghatározó egyénisége magyar személyiségek által írott leveleket, 
P.J.N. Geiger festő és rézmetsző száznál több levelét Heckenast Gusztávhoz; 
az egyes levelek írói és címzettjei között pedig olyan nevek szerepelnek, 
mint Görgey, Goldmark, Greguss Ágost, Ipolyi Arnold, Jászi Oszkár, Joa-
chim József, Kiss József, Kertbeny Károly, Kossuth, Liszt - és sokan mások. 

Csehszlovákiában leginkább a Matica slovenská gyűjteményeiben számí-
tottunk ismeretlen forrásanyagra. Itt a megjelent katalógusokban még fel nem 
tárt részeket kutattunk át, a főleg XVII-XIX. századi egyházi, iskolai, gaz-
dasági, családi, és általában történeti érdekű dokumentumokat vettünk 
nyilvántartásba. - Lengyelországban Krakkó nagy gyűjteményeiben kezdtük 
meg a kutatást: a lengyel-magyar kapcsolatokra vonatkozó XVI-XVIII. szá-
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zadi iratokat; a Rákóczi-emigráció lengyelországi tevékenységére vonatkozó 
dokumentumokat találtunk, továbbá diákok emlékkönyveit, Dembinszky tá-
bornok levelezését és memoárjait; a bécsi lengyel követ jelentését az 1919-es 
magyarországi eseményekről. 

Angliában a British Library-ben az utolsó húsz év - nyomtatott kataló-
gusban még nem szereplő - gyarapodását néztük át. Az eredmény: 
XVI-XVII. századi, az erdélyi fejedelmek működésével kapcsolatos forrás-
anyag; a hagyatékban Kossuth-, Bartók-, Kodály-vonatkozások, levelek. A 
Bodleiana (Oxford) Pulszky-leveleket őriz, és Stein Aurél nagy forrásértékű 
hagyatékát. 

Németországban (az NSZK-ban) munkatársaink Berlinben és Münchenben 
kutattak. Berlinben a Staatsbibliothek Preussicher Kulturbesitz által létreho-
zott és gondozott központi katalógust nézték át: ez a milliónál több tételt 
felölelő nyilvántartás a volt NSZK területén lévő könyvtárakban őrzött újkori 
kéziratok (igen szűkszavú) leírását tartalmazza. Az eredmény több száz ma-
gyar vonatkozású adat: minden további itteni kutatás kiindulópontja. -
Münchenben a Bayerische Staatsbibliothek kézirattárának autográf-gyűjtemé-
nyét tárták fel, 900 hungarikum-tételt gyűjtve itt össze. A legérdekesebb 
nevek: Bartók, Bleyer Jakab, Dohnányi, Eötvös József, Goldmark, Goldziher 
Ignác, Heckenast Gusztáv, Hubay, Kazinczy, Kovachich Márton György, 
Liszt, Moholy-Nagy, Pulszky, Virág Benedek. 

Az Egyesült Államokban tett kéthónapos út során a kutató 16 gyűjte-
ményt látogatott meg, köztük a legjelentősebbeket is: Columbia University, 
Butler Library; New York Public Library; Pierpont Morgan Library (New 
York) - Library of Congress (Washington) - Hoover Institution (Stanford) 
- University of Chicago Libraries; Szathmári Lajos gyűjteménye (Chicago) 
- Boston University Libraries; Boston Public Library; Harvard University, 
Houghton Library (Boston) - stb. A fent már említett hagyatékok mellett 
kisebb vagy terjedelmesebb anyag fűződik e gyűjteményekben például az 
alábbi nevekhez: Ady Endre, Bartók Béla, Carelli Gábor, Herz Ottó, Hevesy 
György, Horthy Miklós, Liszt Ferenc, Schwimmer Róza, Szent-Györgyi Al-
bert, Szigeti József, Tábori Pál. Léteznek emellett összefoglaló gyűjtemények 
Amerikába került XX. századi hivatalos dokumentumokból; 1956-ra vonat-
kozó gyűjtemények és vallomás-gyűjtemény; sokfelé van anyag a 48/49-es 
szabadságharc emigrációjával kapcsolatban, s az amerikai magyarság moz-
galmi-egyesületi életéről is. 
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Említést érdemel, hogy Európa néhány gyűjteményében folytak rendszeres 
hungarikum-feltárások a HKK kutatásaitól függetlenül vagy azt megelőzően 
is; a könyvtárosok mellett elsősorban levéltári kutatók voltak azok, akik a 
levéltári hungarikum-feltárás során könyvtári gyűjteményeket is áttekintettek 
(Belgium, Jugoszlávia, NDK, Portugália, Spanyolország, a Vatikán). 

A kutatóutak mellett a folyóiratok és a nyomtatott kéziratkatalógusok is 
értékes adatokkal gazdagítják hungarikum-nyilvántartásunkat. A Die Nachläs-
se in den Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland. (Bearb. v. Ludwig 
Denecke, neu bearb. Tilo Brandis.) 2. kiad. Boppard am Rhein, 1981. c. 
kiadvány - mely több mint 6000 hagyaték négysoros ismertetését adja - az 
alábbi, vitathatatlanul magyar személyiségek hagyatékát (vagy hagyatéktöre-
dékét) sorolja fel (nem említve itt nem magyar személyek hagyatékának 
magyar vonatkozásait): Bulyovszky Mihály (1640-1712) (Karlsruhe); Dudith 
András (Berlin); Háy Gyula (Marbach); Joachim József (Berlin, Hamburg); 
Schmeizel Márton (1679-1747) (Karlsruhe); Szittya Emil (Marbach). 

Számos elszórt adatot - elsősorban magyar személyiségek XIX. sz. leve-
leiről - tartalmaznak a francia könyvtárak nyomtatott katalógusai, de 

8 ' 
felsorolnak terjedelmesebb hungarikum-együtteseket is. így az avignoni 
könyvtár őrzi Podhorszky Lajos (1815-1891) (Szinnyei szerint „nyelvbúvár") 
kalandos élete egy szakaszának dokumentumait: leveleit Paul Mariéton-hoz 
(költő és irodalomtörténész), egy oroszból fordított angol nyelvtanát, könyv-
tárának széljegyzetekkel ellátott darabjait. - Egy összefoglaló nyilvántartás 
tájékoztat a Magyarországon működött angol diplomaták hagyatékának hol-
létéről, s nagyjából tartalmáról is; ilyenek: Sir Thomas Beaumont Hohler 
(Magyarországon; 1921-1924) levelei, táviratai, naplói (családi tulajdonban); 
Sir Colville Adrian de Rune Barclay (Magyarországon 1921-1928) levelezé-
se, egyéb papírjai (családi tulajdonban); Sir Owen St. Clair O'Malley 
(Magyarországon: 1939-1941) nagy, rendezetlen hagyatéka (Cambridge, 
Churchill College); igen érdekesek lehetnek a magyar kutatás számára az 
1919 előtti bécsi, az 1919 utáni csehszlovákiai, romániai diplomaták hagya-
tékai is.9 

A példákat a végtelenségig szaporíthatnánk, holott a feltárásnak még in-
kább csak a kezdeténél vagyunk. De már az eddigi eredmények is 
alkalmasak arra, hogy a kutató lehetőségeit és szemhatárát kitágítsák, s nem-
csak arra; rávilágítanak (a hazánkban őrzött dokumentumoknál talán 
élesebben) arra a helyre is, melyet Magyarország Európa politikai és kultu-
rális életében az elmúlt századokban és a jelenben is elfoglalt és elfoglal. 
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3. 3. A Hungarikum-Kézirat-Kataszter (munkánk szempontjából a második 
nyilvántartás) a feltárt kéziratok leírását foglalja magába, egyenként vagy 
kézirat-együttesenként. A HKK számítógépen készül. 

A számítógép alkalmazása kéziratok vonatkozásában Magyarországon 
csak a kezdeteknél tart. Tekintettel arra, hogy a kéziratok leírása nem írható 
körül olyan határozott szabályokkal, mint a nyomtatványoké; tekintettel to-
vábbá arra, hogy a HKK adatai sokféle, az adatok mennyisége, a leírások 
pontossága szempontjából igen eltérő forrásból származnak: gépi feldolgozá-
suk eleinte aggályosnak, nehezen megoldhatónak tűnt. Két körülmény szólt 
mégis amellett, hogy ezt az utat válasszuk. Az egyik: ez a nyilvántartás igen 
hosszú időre szól, s - ha a munkafolyamat, mint reméljük, nem szakad meg 
- a hungarikum-kéziratok fent ismertetett állandó újratermelődése folytán 
folyamatosan gyarapszik is. Ezért célszerűbbnek látszott, ha adatainkat nem 
kötjük katalóguscédulához, s szükség esetén ismételhetővé is tesszük. A má-
sik körülmény a sokszempontú visszakeresés lehetősége: a cédulaanyag a 
szükséges utalásokkal természetszerűleg a sokszorosára nőne, míg a számí-
tógépes leírás számos szempont alapján kereshető (szerző, ill. levélíró, cím 
ill. a levél címzettje, műfaj, földrajzi nevek, egyéb előforduló nevek, kor-
szak, tárgyszavak). A munkálat gépi programját Horváth Ádám, az OSZK 
Fejlesztési Osztályának főmunkatársa készítette el;10 a géprevitel munkája a 
kezdeteknél tart. 

A korábbiakban ismertetett munkamódszernek megfelelően a HKK az 
alábbi forrásokból jön létre: 

Az összegyűjtött és a HKK-kutatás során keletkezett útijelentések és a 
jelentésekhez csatlakozó kéziratjegyzékek. 

A HKK első nyilvántartásába felvett (ill. külföldön még feltárandó) kéz-
iratkatalógusok és könyvtárismertető kézikönyvek. 

Folyóiratok és bibliográfiák (gyűjtésük folyamatos). 
Külföldi kéziratokról hazai intézmények birtokában lévő mikrofilmek ka-

talógusai. 
A kéziratok gépi leírásánál a lényeges adatokra szorítkozunk, megadjuk 

azonban a további tájékozódást lehetővé tevő forrásokat (útijelentés, nyom-
tatott katalógus stb.). Korlátozni kívánjuk - a könnyebb kezelhetőség 
érdekében - az adatok mennyiségét is. így összetartozó kézirategyütteseket 
(pl. egy levelezést, vagy azonos tartalmú iratok gyűjteményeit) egyetlen egy-
ségként vesszük fel. (A terjedelem és a jelzetek megoldásából tűnik ki, hány 
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tétel szerepel együttesen.) Terjedelmes kéziratjegyzékeknél (mint pl. a Mati-
ca slovenská sokszorosított katalóguskötetei) esetleg nagyobb állagrészekről 
egyetlen leírást készítünk, s csak a legfontosabb tételeket emeljük ki külön 
leírásban. 

A leírandó hungarikum-anyag előkészítése a kézirattári munkatársak fel-
adata. A géprevitelt a gép kezelője végzi. (A későbbiekben, amikor a 
számítógép használata várhatóan általánosabbá válik, nyilván a kézirattáros 
- legalábbis részben, az anyag természetének megfelelően - maga írja majd 
gépbe a gyűjtött adatokat. (A teljes munkafolyamat jelenleg a következő: 

A kézirattáros ellenőrzi a kéziratjegyzékben a leírandó tételeket, és -
amennyiben ezek nem alkalmasak közvetlenül a gépbe írásra - elkészíti a 
(tételenkénti vagy összevont) címleírást. 

Külön leírás készül az egyes lelőhelyekről és forrásokról. 
A kezelő leírja a kézirat-címleírásokat és a lelőhely-leírásokat. A kézira-

tos leírások - egyelőre - megőrzendők. 
Egy-egy jegyzék vagy más forrás leírásának befejezése után a leírásokat 

kinyomtatjuk. A kézirattáros ezen végzi el a leírások korrigálását, a kezelő 
ennek alapján végzi el a javításokat. A korrigált ívek egyelőre szintén meg-
őrzendők. 

A HKK használatának módjáról külön útmutató készül. 

4. Az alábbiakban összefoglalóan ismertetjük azokat a szabályokat, me-
lyek alapján a gépbevitelre alkalmas kéziratleírások készülnek. 

4. 1. Önálló leírás készül minden olyan kéziratról (kötet, levél, autográf), 
amely heterogén eredetű és tartalmú gyűjteményben maradt fenn. (Ld. 5.31.) 
(Kivétel a rokon tartalmú tételek együttes leírása, ld. alább.) 

Önálló leírás készül a 4.2. pontban leírt összefoglaló leírások kiemelkedő, 
fontos tételeiről is (az irodalom- és történettudomány, valamint a tudo-
mánytör téne t s zempon t j ábó l j e len tős személyek leve le i , egyéb 
dokumentumai; forrásértékű dokumentum-együttesek). (Ld. 5.32) 

Összefoglaló leírás készül 
a hagyatékokról, nagyobb hagyatéktöredékekről, levelezésekről (Ld. 5.33.) 
a kézirattáron belül külön kezelt, meghatározott tárgykörű kisebb gyűjte-

ményekről (Ld. 5.34) 
több rokontartalmú tételről, melyek valamely kézirattár katalógusában 

egymás mellett szerepelnek (Ld. 5.35) 
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Összefoglaló leírás esetében - különösen a hagyatékoknál - a „Megjegy-
zés" rovatban található meg a tétel rövid ismertetése. 

A leírások jegyzékszerűen készülnek (tehát nem szükséges az egyes téte-
leket külön cédulára írni). A jegyzék élén a feltárt intézmény pontos adatai 
szerepelnek (város, az intézmény hivatalos neve, a kéziratokat őrző részleg 
neve, valamint a gyűjtő neve és a gyűjtés éve. 

4. 2. A leírások a következő adatokat tartalmazhatják (természetesen nem 
minden leírás tartalmazza valamennyi adatot; részletesen Id. a 4.3 pontban): 

10 Szerző/szerzők vagy levélíró vagy a hagyaték, gyűjtemény 
létrehozója (fondképző) 

20 A kézirat címe vagy a levél címzettje 
30 A kézirat műfaja 
33 A keletkezés helye 
40 A keletkezés éve vagy évköre 
44 A keletkezés ideje fél évszázadban megadva 
48 A kézirat jellege 
50 A kézirat nyelve 
60 A kézirat terjedelme 
70 Megjegyzés 
80 A kézirat lelőhelye 
82 A fond megjelölése (ha a kézirat fond része) 
83 A kézirat jelzete 
86 Az adat forrása 
90 Tárgyszavak 

4. 3. Az alábbiak a leírás egyes elemeinek (adatrekordok) részletes ismer-
tetését tartalmazzák. Minden adat egy számmal kezdődik (azonosító), amely 
a kezelő számára meghatározza, hogy az adatot melyik mezőbe írja. Minden 
adatrekordot külön sorba írunk, de amennyiben egyes mezők üresen marad-
nak, ezeket minden jelölés nélkül kihagyjuk. Kézzel készülő leírásoknál az 
előforduló neveket nyomtatott nagybetűvel íijuk le. 

10. Szerző, szerzők (levélíró, fondképző) 
A nevet mindig a szerző anyanyelvén adjuk meg (ha latin névalakot 

használt, latinul). Idegen nyelven leírt neveknél a vezeték- és keresztnév 
közé vessző kerül. Több szerző esetén a neveket világosan elkülönítjük egy-
mástól. Szerző nélküli műveknél e sor elmarad. A név után a szerző 

46 



minőségére vonatkozó kódot adjuk meg. (Ld. 5.1 melléklet) Több szerző 
esetén a kódot külön-külön jelöljük. 

20. Cím (címzett) 
Az egyenként felvett kéziratok eredeti címét változtatás nélkül leírjuk. Ha 

a cím hosszú, a kihagyásokat ... beiktatásával jelöljük. 
Több kézirat együttes leírásakor magunk fogalmazzuk meg a kéziratok 

tartalmát összefoglaló rövid címet, minden esetben magyar nyelven. (Ld. 
5.35) „Hagyaték", „fond", „levelezés", „irattár" leírásánál a cím helyére a 
megfelelő kifejezés kerül minden toldalék nélkül (tehát nem „hagyatéka"). 

Levél, levelek leírásánál ebbe a rovatban a címzett neve (anyanyelvén) 
és a megfelelő kód kerül. (Ld. 5.32) Több címzett esetén a „több címzett-
hez" megjelölés kerül ide, a címzettek nevét tárgyszóként vagy a megjegyzés 
rovatban szerepeltetjük. 

30. Műfaj 
A műfajt jelölő elnevezések jegyzékét ld. az 5.2 függelékben. Xmennyi-

ben a cím kifejezte a műfajt (hagyaték, napló, emlékkönyv stb.), ez a sor 
elmarad. 

33. A keletkezés helye 
Csak kötet vagy kisebb mű-kézirat keletkezési helyét adjuk meg. Levél, 

hagyaték leírásánál a sor elmarad. Több helységnév megléte esetében a há-
rom legfontosabbat adjuk meg „stb." kiegészítéssel. A helynév nevét saját 
nyelvén adjuk meg, ha azonban közhasználatú magyar neve van (a régi 
Magyarországhoz tartozott, vagy pl. Bécs, Prága, Velence stb.), úgy ezt a 
nevet használjuk, az első esetben a mai névvel együtt, pl. Lőcse/Levoca. 

40. A keletkezés időpontja 
Ebben a sorban egy vagy több évszám szerepel, a tartalomnak megfele-

lően vesszővel vagy kötőjellel elválasztva. Levelezés leírásánál csak a kezdő 
és záró évszámot adjuk meg. Ha pontos adat nem szerepel a kéziraton, ez 
a sor elmarad. 

44. A keletkezés időpontja fél évszázadban 
Minden kéziratnál megadjuk azt a fél évszázadot, amelyben keletkezett. 

Ha a kézirat kora csak évszázadnyi pontossággal állapítható meg, mindkét 
fél évszázadot külön jelöljük. (XVIII. 1./ XVIII.2.) Ha a kézirat kolligátum, 
és a kéziratok kora több évszázadot is felölel, az átfogott kort fél évszázadra 
bontva adjuk meg. 
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48. A kézirat jellege 
A kézirat eredeti vagy másolat voltára vonatkozó adat (eredeti, másolat, 

egykorú kézirat, X.Y. másolata stb.). Hagyaték esetében a sor elmarad. 
50. A kézirat nyelve 

A kézirat nyelvének, ill. nyelveinek felsorolása. A hagyaték nyelvét nem 
kell feltüntetni. 

60. A kézirat terjedelme 
Egyes kéziratok leírásánál 3 db-ig fólió- vagy lapszámot adunk meg, 3 

db felett darabszámot. Levelek leírásánál, valamint több kézirat együttes 
leírásánál szintén elégséges a darabszám. 

Hagyaték, fond esetében a rendelkezésre álló terjedelmi adatot (darab-
szám, doboz- vagy tékaszám, folyóméter) írjuk be, szükség esetén „kb." 
bevezetéssel. 

70. Megjegyzés 
Ebben a sorban a kéziratra/kézirategyüttesre vonatkozó minden lényeges 

megjegyzés elhelyezhető, amely a többi rovatban nem kapott helyet. Ilyenek: 
a hagyaték vagy gyűjtemény rövid, 2-3 soros jellemzése; a hagyatékban 
szereplő fontosabb személyek neve (Ld. 5.33 5.34); több kézirat együttes 
leírásánál a szerzők neve (Ld. 5.35); több címzett esetében a fontosabb 
személyek neve stb. Ebben a rovatban a neveket és azokat a kifejezéseket, 
amelyek tárgyszó szerepét is betöltik, +...+ közé tesszük. Az így megjelölt 
fogalmakat az utalószavak között nem kell megismételni. 

80. A kézirat lelőhelye 
Ha egy gyűjtemény hungarikum-kéziratairól készül jegyzék, a lelőhelyet 

elégséges a jegyzék elején leírni (Ld. 4.1). A leírás a város nevét és az 
intézmény nevét tartalmazza, saját nyelven és ma érvényes hivatalos alakjá-
ban. Ha ezt nem lehet biztonsággal megállapítani, az intézmény nevét 
magyarul adjuk meg (vagy magyarul is megadjuk). Magántulajdon esetében 
e sorban a város, a tulajdonos neve és a „magántulajdon" megjegyzés kerül. 

82. A fond megjelölése 
Ha olyan kéziratot írunk le önállóan, amely valamely hagyaték, fond 

tarozéka, ebben a sorban ezt a fondot nevezzük meg (Ld. 5.32). 
83. A kézirat jelzete 

Több kézirat leírása esetén a jelzeteket egymástól világosan elkülönítve 
újuk le. 

86. Az adat forrása 

48 



Ha a forrás nyomtatásban megjelent katalóguskötet, itt a kötet rövid cím-
leírását és a megfelelő lapszámot adjuk meg. 

Ha a leírás közvetlenül kézirattári gyűjtésből származik, a sorba az „X.Y. 
gyűjtése" megjegyzés kerül, a gyűjtés évszámával együtt. 

Ha a teljes gyűjtemény feltárása során készül jegyzék, ezt az adatot a 
lelőhelyhez hasonlóan, elegendő a jegyzék elején feltüntetni. 

Ha hagyatékot, fondot írunk le, itt említjük meg, hogy leltár, kivonatos 
jegyzék stb. állt-e rendelkezésünkre. 

90. Tárgyszó 
Itt felsoroljuk azokat a tárgyszavakat, amelyek alapján a tétel kereshető. 
A leírásban szereplő személynevek, a műfaj, a helynevek, az évszázad, a 

nyelv,a megjegyzésben +...+ közé tett szavak itt nem ismétlendők, így itt 
csak a kézirat tartalmára vonatkozó néhány alapvető fogalom szerepel. 

A tárgyszavak egységes használata érdekében fogalomjegyzék készült, 
mely az alábbi tárgyköröket öleli fel: Történeti események és fogalmak -
Állam, államigazgatás - Gazdaság - Társadalom - Művelődés, egyházak -
Tudományágak - Művészeti ágak 

* * * 

A munkálatok jelentős előrehaladásával vethető majd fel a kérdés: készül-
jenek-e nyomtatott katalógusok az összegyűjtött anyagból, s ha igen, milyen 
természetűek: korszak szerint, vagy tárgykör szerint tagolva több - vagy 
valamennyi feltárt - gyűjtemény anyagát; készüljön-e összesített névmutató 
a teljes anyaghoz; készüljön-e jegyzék a magyar személyek hagyatékáról? 
Amíg azonban erre sor kerülhet, addig is a kutatás számos területének nyújt-
hat segítséget nyilvántartásunk, lehetővé téve a forrásanyag olyan széleskörű 
áttekintését, ami a kutatók rengeteg munkájával is megvalósítható lenne. A 
reprográfiai eljárások pedig ma már azt is lehetővé teszik, hogy a kutató a 
nyilvántartás alapján gyűjtse össze a számára szükséges forrásokat. 

Reméljük, hogy a HKK hamarosan a hazai kutatás egyik sokat használt, 
új tudományos eredmények viszonylag könnyebb elérését lehetővé tevő se-
gédletévé válik. 

Jegyzetek 

1. Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy. Toronto-London, 1962. In: 
Vége a Gutenberg-galaxisnak? (Vài., szerk. Halász László.) Bp. 1985. 
85.1. 
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2. V.o. Mezei László: Fragmenta codicum. In: A Magyar Tudományos Aka-
démia I. Osztályának Közleményei, 1978. 65-70.1. - Csapodi Csaba -
Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott 
könyvek Magyarországon 1526 előtt. I/l.k. Bp. 1988. 447 1. - középkori 
kéziratainkról általában: Berkovits Ilona: Magyar kódexek a XI-XVI. szá-
zadban. Bp. 1975. 194 l.;Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás 
az Országos Széchényi Könyvtárban, bp. 1985. 295 1. 3. A kézirattípusok 
meghatározására, elkülönítésére vonatkozó szempontok találhatóak: Kari 
Löffler: Einführung in die Handschriftenkunde. Leipzig, 1929. 214 1.; 
Wilhelm Hoffman: Neuere Handschriften und Nachlässe. In: Zur Katalo-
gisierung mittelalterlicher und neuerer Handschriften. Zeitschrift für Bi-
bliothekswesen und Bibliographie. 1963. Sonderheft. 35. skk. 11 

4. A fejlődésről bővebben írtam: Fondok az Országos Széchényi Könyvtár 
kézirattárában. In: Az OSZK Évkönyve 1973. Bp. 1976. 141-169., külö-
nösen a 142-150. lapokon. - Ld. még: Csapodiné Gárdonyi Klára: A 
kéziratgyűjtemények új típusai. (Levéltár, kézirattár, irodalmi levéltár.) In: 
Magyar Könyvszemle, 1960. 196-201. L 

5. Bővebben, irodalommal ld. cikkemet: Az újkori hungarikum-kézirat-ka-
taszter (HKK) munkálatairól. In: Magyar Könyvszemle, 1989. 61-70. 1., 
különösen a 63-67. lapokon. 

6. Adataink útijelentésekből és nyomtatott katalógusokból származnak. 
7. A HKK keretei között elvégzett kutatások melyeknek jelentéseiből az 

adatok származnak: 
Bécs: Csanak Dóra, Körmendi Kinga, Láng Jószef, Csaplár Ferenc 
Turócszentmárton: Mázi Béla, Földes Ferenc 
Krakkó: Maurer Zsuzsa 
Párizs: Csanak Dóra 
London, Oxford: Koroknai Ákosné 
Berlin: Karsay Orsolya 
München: Láng József 
USA: Karsay Orsolya 
A korábban nem a HKK keretei között készült útijelentések - melyeknek 
összegyűjtését Spáczay Hedvig végzi - is általában hungarika vonatkozá-
súak, s vannak közöttük egy-egy gyűjteményt átfogóan felmérő jelentések, 
jegyzetek is. így minden kutatás előtt ajánlatos a HKK-nél tájékozódni 
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szóban vagy írásban. ( Cím: V. Windisch Éva; Országos Széchenyi 

Könyvtár. Budapest 1827. Telefon: 175-7533,323 mellék. ) 

8. Catalogue général des manuscripts des bibliothèques publiques de France. 

Départements. Tome 49. Aix - Arles - Avignon. Paris, 1951. (Kiegészítő 
kötet.) - A további adatok a sorozat további köteteiből valók. 

9. Chris Cook: Sources in British Political History 1900-1951. vol. 2. A 
Guide to the Private Papers of Selected Public Servants. London etc. 
1975. 

10. Horváth Ádám: OHKK 1.1 (Online Hungarika Kézirat Kataszter) 1991. 

Függelék 

5.1 Kódok jegyzéke 

szerző - sz 
levélíró - li 
fonképző - fk 
gyűjtő - gy 
a mű vagy levél tárgya - tá 
címzett - cí 
fordító - fo 
másoló - má 
tulajdonos - tu 
szerkesztő, összállító - öá 
útijelentés írója - ut 

5.2 Műfaiok jegyzéke 

adatgyűjtés 
ajánlás 
beszéd (egyházi) 
emlékkönyv 
énekeskönyv 
fordítás 
formuláskönyv 
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gyűjtemény (vegyes tartalmú/zenei) 
hagyaték 
imakönyv, elmélkedés 
iratgyűjtemény 
irattár 
jogi kézikönyv 
kéziratos újság 
levél, levelezés 
napló, emlékirat 
nyelvemlék 
nyomtatott katalógus 
paszkvillus 
receptgyűjtemény 
röpirat 
színmű 
szótár, szójegyzék 
tanulmányi jegyzet 
útleírás 
vers 

versgyűjtemény 

5.3 Minták a címleíráshoz 

5.31 Önálló leírás 

10 Cramer, Sámuel tu 
20 Stammbuch des Mediziners S.Cramer aus Leutschau in 

Ungarn 
30 Emlékkönyv 
33 Frankfurt 
40 1624 
44 XVII.l 
48 Eredeti 
50 Latin, német 
60 1. kötet, 42. bejegyzés 
70 Német diákok, tanárok bejegyzései 
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80 London, Wellcome Historical Medical Library 
83 220 
86 S.H J . Moorat: Catalogue of Western Manuscripts on 

Medicine and Science in the WHML. 1. k. London 1962. 
139. 

90 Lőcse/Levoca - Orvostudomány 

5.32 Önálló leírás fond egyes tételéről 

10 Károlyi Mihály li 
20 Jászi Oszkár ci 
30 Levél 
40 1919 
44 XX. 1 
60 1 db 
80 New York Columbia University, Butler Library 
82 Jászi Oszkár hagyatéka 
86 Karsay Orsolya ut USA 1987.7 

5.33 Összefoglaló leírás hagyatékról 

10 Jászi Oszkár ík 
20 Hagyaték részlete 
40 1919-1956 
44 XX. 1, XX.2 
60 Kb. 20 000 db 
70 Főleg levelezés. Csak kis része katalogizált. Jelentős 

levélírók: +Theodore Dreiser+, +Albert Einstein+, 
•Károlyi Mihály+, +Jan Masaryk+ 

80 New York, Columbia University, Butler Library 
86 Karsay Orsolya ut USA 1987. 6-22. 
90 Emigráció 1919 után 
5.34 Összefoglaló leírás gyűjteményről 
20 A kishonti evangélikus esperesség könyvtára 
44 XVIII. 1, XVIII.2 
50 Latin, német 
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60 151 tétel 
70 Néhány darab a XVI. sz. végétől a XIX. sz. elejéig is. 

Néhány magyar és szlovák kézirat is. 
80 Matica slovenská, Literámi archiv 
83 Fond 63. 
86 Inventár rukopisov Literárneho archivu Matice slovenskej. 

Martin, 1980. 12.k. 69-83. 
90 Egyháztörténet - Felvidék - Tanulmányi jegyzet - Jogi 

gyakorlat - Statisztika - Természettudományok 

5.35 Összefoglaló leírás rokontartalmú tételekről 

20 Magyarország fürdőire és gyógyvizeire vonatkozó kézirat 
44 XIX. 1 
48 Eredetiek és másolatok gyűjteményei 
50 Német, latin 
60 6 db 
70 Megnevezett szerzők: Patkovich Joseph, Kitaibel Pál 
80 Österreichische Nationalbibliothek 
83 Series nova 1-5., 7 
86 ÖNB Series nova l.k. 1-3. 
90 Vízügy 

5.4 Hungarikum-szempontból rendszeresen feltárt intézmények, ill, a 
folyamatban lévő kutatások állása: 

Anglia 
London, British Library 

Oxford, Bodleiana 

Többször folyt rendszere kutatás, 
1990-ben az utolsó 20 év gyara-
podásában. Kutatás előtt érdemes 
a HKK-nál egyeztetni. 
Részlegesen feltárva 

Ausztria 
Bécs, Österreichische 
Nationalbibliothek 

Jelenleg csak a nyomtatott kata-
lógusokban feltárt anyag nyilván-
tartásba vétele szükséges, a cédu-



lakatalógusok átnézése megtör-
tént, ill. helyi erőkkel történik. 

Bécs, Wiener Stadt- A feltárás a HKK részéről folya-
und Landesbibliothek matban van. 

Belgium 
Brüsszel, Bibliothèque 

Royale Albert I. 

Korábbi rendszeres kutatás (a 

HKK-nál meglévő) jelentése fi-
gyelembevételével érdemes ku-
tatni. 

Csehszlovákia 
Mart in/Turócszen tm ártón, 
Matica slovenská 

A publikált katalógusokban nem 
szereplő anyagot a HKK kutatta. 
Kutatás előtt a HKK-ban érdemes 
tájékozódni. 

Prága, Egyetemi Könyvtár Sok rövid időtartamú kutatást foly-
tattak (mindig azonos eredménnyel). 
A rendszeres kutatást helybeli kap-
csolatok segítségével lehetne meg-
próbálni. 

Prága, Sztrahov U.a. 

Franciaország 
Paris, Bibliothèque A francia nyelvű kötetes anyag ku-
Nationale tatása folyamatban van; további so-

rozatok, fondok kutatása - nyomta-
tott katalógusokban való tájékozódás 
után - még elvégzendő. 

Az 1800 előtti forrásanyagot - a British Library-ben, a Public 
Record O f f i c e - b a n , a Bodleian-ban és néhány k i sebb 
gyűjteményben - rendszeresen feltárta és az eredményt publikálta 
Kurucz György Guide to Documents and Manuscripts in Great 
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Britain relating to the Kingdom of Hungary from the Earliest 
Times to 1800 (London - New York, 1992.) c. művében. 

Hollandia 
Amszterdam, International 
Institut voor Sociale 
Geschiedenis 

Egyéb gyűjtemények 

Jugoszlávia 

Novi Sad/Ujvidék, Matica 
srpska 
Zágráb, Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár 

Többszörös kutatás folyt, több 
részletes utijelentést ismerünk. 

Az eddigi kutatásokról a HKK-
-ben lehet tájékozódni. 

Többszörösen feltárva. 

Feltárva. 

Lengyelország 
Krakkó Jagelló Könyvtár, 
a PAH könyvtára, a 
Czartoryski Könyvtár 

Varsó könyvtárai 

Mindhárom könyvtár részben 
feltárva; a kutatás még folya-
matban van. 

Hungarikumaikról áttekintések 
készültek; részletekbe menő 
kutatás még hozhat új ered-
ményeket. 

Németország 
Berlin, Deutsche Staats- Részletes áttekintés készült, 
bibliothek 

Berlin, Staatsbibliothek Feltárva. 
Preussischer Kulturbesitz, 
Zentralkatalog 

Lipcse, Deutsche Bücherei Csekély kéziratanyag feltárva. 



Lipcse, Staatsarchiv A bennünket érdeklő kiadói 
Leipzig irattárak feltárva. 

München, Bayerische Az autográfgyűjteményt feltár-
Staatsbibliothek tuk, más állományrészeket nem. 

Portugália 
Lisszabon, Nemzeti Könyvtár Segédlet alapján feltárva. 

Evora, Bibliotaca publica Feltárva. 

Spanyolország 
Madrid, Biblioteca de la Don Luis de Salazar y Castro 
Real Academia de Ciencias itt őrzött nagy terjedelmű 

gyűjteménye (főleg levéltári jel-
legű iratok) feltárva. 

Svédország 
Stockholm, Munkásmozgalmi Feltárva. 
archívum 

Vatikán 
Vatikáni könyvtár Közép- és kora újkori hungarikum-

anyaga kevés kivétellel feltárva 

U.S.A. 
A meglátogatott főbb intézményeket 
cikkünk felsorolta. A HKK kutató-
útja során további gyűjteményekbe 
is betekintettünk; emellett több - in-
kább egyes történeti témákat kutató 
- útról is rendelkezünk beszámolóval. 
Bármilyen kutatás megkezdése előtt 
célszerű a tájékozódás a HKK (egyes 
fondok teljes jegyzékét is tartalmazó) 
anyagában. 
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