
A TÉRKÉPKATALÓGIZÁLÁS KÉRDÉSE. 

Az Országos Széchényi Könyvtár bibliográfiai kiadványainak 
sorozatában most jelent meg az 1936—1940. évek térképeinek könyvé
szet i A terkepkönyvészet — melyet NAGY JULIA állított össze kiváló 
hozzáértéssel és nagy szorgalommal — más helyen bővebben fogjuk 
ismertetni. A magyar kartográfia történetének munkásai nagy öröm
mel fogadták a könyv megjelenését, mert Frrz JózsEFnek, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára főigazgatójának 
érdeklődése — hogy a kiadványok sorozatába a térképkönyvészetet 
is felvette — ráterelte a figyelmet könyvtárainkban, levéltárainkban 
és másféle gyűjteményeinkben levő térképanyag szakszerű összeírásá
nak szükségességére. FITZ JÓZSEF továbbmenő nagy hálára kötelezett 
bennünket, amikor értekezletre hívta össze a magyar kartográfia tör
ténetének néhány művelőjét, hogy a terkepkönyvészet megjelenése 
alkalmából szakvéleményüket meghallgassa és további programmjának 
— a korábbi években megjelent térképek könyvészetének folytatása — 
menetét ismertesse. A munkaterv szerint folytatólagosan feldolgozásra 
kerül az 1921—35. évek térképészete, ezt a az első világháború moz
galmas éveit magábanfoglaló, 1911—20. években megjelent karto
gráfiai munkák összeírása követi. 

A megbeszélések folyamán felvetődött a térképek katalogizálá
sának »eddigi módja és a katalóguscédulák elrendezésének kérdése. 
Az értekezlet kívánatosnak tartotta, hogy minden hazai számításba 
jöhető gyűjtemény, könyvtár, levéltár, magángyűjtemény stb. — 
amennyiben térképállománya van — az 1911-ig megjelent térképeket 
egységes elv szerint katalogizálja, mert csak ennek az előmunkálat
nak elvégzése után lehet szó Magyarország térkép-bibliográfiájának 
összeállításáról. 

Könyvekben, folyóiratokban, újságokban stb. mellékletként vagy 
szöveg között megjelent térképeket is helyes felvennünk a kataló
gusba. Ha azonban a térképek csak a szöveg magyarázatára, érthe
tőbbé tételére szolgálnak, ha megjelent és hozzáférhető helyen levő 
térképek reprodukciói, akkor elhagyhatók. Ha az ábrázolás tárgya 
nem a Föld felületére van elhelyezve, akkor is mellőzendő a felvétele, 
mert ez már grafikon. Általában a katalogizálást végző tisztviselő 
helyes szakérzékének kell itt a határt megszabni. 
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A térképkatalógus beosztásának és elrendezésének jól megfelel 
az IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ által ajánlott és NAGY JULIA által is hasz
nált négy főcsoport, valamint tartalom szerint további alcsoportokba 
való beosztás. De lehet a térképeket céljuk szerint is főcsoportokba 
beosztani, ahogy azt ECKERT javasolja. A tartalom vagy cél szerint 
rendezett alcsoportokba, hely szerint kell beosztani az anyagot. Az 
egy helyre vonatkozó térképeket megjelenésük éve szerint csoporto
sítjuk. Ezt a célszerű és a legtöbb külföldi gyűjteményben is követett 
osztályozást kissé részletesebben ismertetjük, miután NAGY JULIA — 
bár műve bevezetésében maga is utal erre, de nem így hajtotta végre, 
mert kiemelte a címleírásokban a szerző nevét s ezáltal a címleírások 
abc-jében szerző, helynév — ha első szó — és a cím szava felváltva 
szerepel. Kivitelében ugyanis az Országos Széchényi Könyvtár cím
leírásának szabályait követte és a térkép leírásában a szerző nevét 
előre vetítette ott is, ahol a név nem első szó. 

A térkép katalógusa a könyv katalógusától eltérő felvételt és 
kezelést kíván. A térkép abból a szükségletből keletkezett, hogy a 
Föld felszínén tájékozódni tudjunk. Tehát a térkép a térbeli egymás-
mellettiséget fejezi ki, a hol? honnan? és hová? kérdésekre felel, és 
különböző jelenségek térbeli elterjedésének szemléltető ábrázolására 
alkalmas. Több szellemi, művészi és technikai tényező együttműkö
désének eredménye; — így van szellemi tervezője, kivitelező rajzo
lója, réz-, fametszője, kiadója, nyomdája stb. A könyvkatalógus azt 
öleli fel, ami a könyv címlapján van, s ezzel a katalógus már kész 
is, beosztható és használható. A térképnek azonban — amint azt a 
térképkatalógust készítők nagyon jól tudják — néha címe sincs, igen 
gyakran pedig a szerzője sem állapítható meg. Valamely helyet azon
ban mindig ábrázol! A térképet tehát, az ábrázolt helyet illetőleg, 
behatóan tanulmányozni kell katalogizálása előtt, hogy ezzel beosztá
sát megkönnyítsük. 

Hogyan készítsük el tehát a térképkatalógus céduláit? Akkor 
járunk el helyesen, ha a térképet címe szerint írjuk le, de a hely 
nevét mindig előre vetítjük. A hosszú és terjengős címet szakszerűen 
rövidíteni kell és a fontost, lényegest úgy hagyjuk meg, hogy a cím 
értelme megmaradjon. A kihagyott részek helyét pontokkal jelöljük. 

MAGYARORSZÁG. Ungaria cum finitimis provinciis antiquitus nunc 
noviter et aucta édita, auctore G. M. Vischer. Anno 1687. 

BUDAPEST. Budae Ac Peste, Iconographica Descriptio... 1686. 
N. M. de la Vigne senior. 

PEST-PILIS SOLT-KISKUN VM. Mappa specialissima . . . Comitatuum 
Pest-Pilis et Solth . . . Balla. 1794. 
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A címfelirat eredeti betűtípusát, beosztását technikai okokból ne 
utánozzuk. A szerző neve nem emelendő ki, hanem a címben levő 
sorrend helyén marad, csak tipográfiai úton emeljük ki. A katalógus
cédulák abc-be rendezése pedig — a szakcsoportokon belől a helynév 
szerint történjék. Kivételt teszünk az atlaszokkal, mert azok olyan 
értelmű munkák, mint a földrajzi könyvek és ezért a szerzőnév előre 
teendő. 

Ha egy térkép címében több helynév fordul elő, minden hely
nevet beveszünk a katalógusba és az első főcímre utalunk. 

Nézzük meg mármost, hogyan alkalmazták ezt az elvet a tér
képkatalógusok összeállításánál. Régen a katalógusok címfelvétele a 
térkép címének pontos, részletes és szolgai lemásolásából állott. A leg
több multszázadbeli katalógus is ezt az elvet követte. A hosszadalmas 
címleírás, ha más adatot nem veszünk fel, a tájékozódást a legkevésbbé 
sem szolgálja. Az újabb térképkatalógusok, melyek tudományos cél
ból vagy könyvkereskedők használatára készültek, szintén sok kívánni
valót hagynak maguk után, bár igyekeznek betartani a fentebb emlí
tett szempontokat. így például HENRY STEVENS londoni könyvkeres
kedő cég katalógusában: Son et Stiles, 39 Great Rüssel Street, London, 
W. C. 1.: A Catalogue of Atlases et Maps . . . New Séries No. 24., az 
atlaszokat a szerzők neve szerint rendezi, a térképeket hely és azon 
belől a megjelenés, éve szerint állítja rendbe. A címet megfelelően rövi
díti. KARL W. HIERSEMANN lipcsei cég: Topographien, e t c . . . . Kata
log 60%., 1930., Kartographie, Katalog 593., 1929., az atlaszokat és, 
topográfiai munkákat szerző szerint, egyes városok és országrészek 
látképes és kartográfiai ábrázolását pedig hely szerint rendezi, a címet 
sorrendjében meghagyja. A bécsi GILHOEER ÉS RANSCHBURG-cég kata
lógusaiban is ezt az elvet követi: Deutsche Städteansichten, Karten 
etc. Katalog 198. Old Maps, Alte Landkarten, Katalog 240. Drei 
Jahrhunderte in Bildern, Flugblätter .. . und Landkarten des 16. bis 
18. Jahrhunderts. Katalog 258., az atlaszokat, topográfiai gyűjtő
munkákat a szerző neve szerint sorolja fel. A térképeket helynév sze
rint, az egy helynévre vonatkozó adatokat megjelenési évük alapján 
állítja sorrendbe. A helynevet — ha nincs elől a címben — előre ki
vetíti, a szerző nevét a helyén hagyja. Általában szakszerűen, gon
dosan készített katalógusok. JAQUES ROSENTHAL müncheni cég kata
lógusa Alte Atlanten, Landkarten etc. Katalog 96., 1938., az atlaszo
kat szerzőjük neve szerint katalogizálja, a térképeket helyszerint és 
évük sorrendjében állítja össze. A szerző nevét a címben helyén hagyja. 
A budapesti RANSCHBURG GUSZTÁV könyvkereskedő, Budapest, 118. sz. 
Antiquar könyvárjegyzék, 24. Cartographia Hungarica-összczllítisíL 
kevésbbé szakszerű, mert helyet, nevet és első címszót összekever az 
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abc szerinti összeállításban. A Magyar Kir. Hadilevéltár térképkiállí
tásának katalógusa: — A Magyar Kir. Hadilevéltár térképkiállítása, 
1937. Stádium Sajtóvállalat r.-t. Kiadja a Hadilevéitár Főigazgató
sága — a kiállított térképeket írja le. A felsorolás természetesen a kiállí
tás beosztását követi, a címek helyesen vannak felvéve. EPERJESY 
KÁLMÁN katalógusát: A bécsi Hadilevéltár magyar vonatkozású tér
képeinek jegyzéke, Szeged, 1929., a bécsi Hadilevéltár cédulakataló
gusának alapján állította össze, megtartva a gyűjtemény térképtárá
nak beosztását. A címleírásban a tényleges címhez alkalmazkodott és 
a szerző nevét ott hagyta, ahol a címben előfordult. Kár, hogy név
jegyzéket nem állított össze. GLÁSER LAJOS összeírása: — A karlsruhei 
gyűjtemények magyarvonatkozású anyaga. A Kir. Állami Térképészet, 
Budapest, 1933. — bevezetésében foglalkozik a térképfelvétel elvével. 
ő is megállapítja, hogy felesleges a térkép összes feliratainak lemásolása, 
csupán a cím szempontjából fontos szöveg leírására korlátozza a fel
vételt. Az ábrázolt hely nevét nem vetíti ugyan előre, de a szöveg
ben kurzívval kiemeli. Az elrendezésben a levéltárak köteteihez alkal
mazkodott és hely-, valamint névmutatót készített. 

A modern gyüjteménykezelés a címfelvétel mellett más értékes 
és használható adatokat is értékel, ami a katalogizálás szakszerű és 
tudományos munka-jellegét megadja. Bár a katalogizálás alapelveivel 
minden szakember tisztában van, mégis a térképek külön elbírálására 
való tekintettel — az egyöntetűség biztosítása érdekében — legyen 
szabad néhány alapelvet leszögeznünk. Ezzel hasznos szolgálatot vé
lünk tenni azoknak a munkatársainknak, akik könyvtárakban, levél
tárakban vagy más gyűjtőhelyeken térképkatalógust készítenek. 

Térkép, terv, alaprajz. Maradjunk meg úgy a kis-, mint a nagy
méretarányú térképeknél a „térkép" elnevezésnél. Terv — Project, 
Plan — az ember fejében van, még meg nem született valami, ha 
papírra is vetem, még nem biztos, hogy megvalósul. Például nagyon 
sok várnak, városnak tervrajza van, amely kivitelre soha nem került. 
Készíthet valaki városrendezési tervet, ami megvalósításra vár. Küszö
böljük ki tehát a „terv" kifejezést a kartográfiából. Alaprajz — 
Giundriss, Riss — pedig vonatkozzék a mérnökök épületterveire, ha 
azok kivitelre kerültek. A térkép ábrázolhatja a város épületeinek 
alaprajzát is, amennyiben méretaránya elbírja, de maradjon nagy méret
arányú térképnek. 

Mellékletként szereplő térképek. A könyvekben, folyóiratokban, 
lapokban stb. szereplő térképek bentmaradhatnak eredeti helyükön, 
összehajtva, vagy külön füzetben, tokban. Ajánlatos azonban külön-
lenyomatot beszerezni és azt mint térképet kezelni, mert ilymódon 
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sok hasznos adatot szerzünk a kutatóknak. A katalóguscédulára je
gyezzük fel a térkép előfordulási helyét. 

A katalóguscédula adatai. A címleírás előtt legfontosabb teendő 
a „hely" megállapítása, és első szóként való előrehozatala. Azután 
állapítsuk meg az „év"-et. Itt nagyon kell vigyázni, mert szó lehet 
vagy arról az évről, amelyre a térképtartalom vonatkozik, vagy a tér
kép tervezésének, rajzolásának évéről, vagy a tényleges megjelenés idejé
ről. Ha a térkép nem tartalmaz évszámot, alapos vizsgálatnak kell alá
vetni adatait, papírját, nyomási módját stb. A megbecsült évet ne a 
gyakran szokásos „ . . . század eleje", „ . . . század közepe", „ . . . sza
zad vége" szavakkal adjuk meg, hanem „ . . . körül" fejezzük ki. Pél
dául 1600 körül, 1850 körül, stb. így jobban be tudjuk osztani az, idő
szerinti sorrendet. 

Szerző neve. A térkép szerzője lehet szellemi tervező, rajzoló, 
metsző; máskor meg a kiadója, ajánlója, nyomdája neve van feltün
tetve. Általában igen célszerű minden, a térképen előforduló nevet le
írni és a névmutatóba bevenni. 

Kézirat, sokszorosítás. A térkép kézirat-voltának vagy a sokszo
rosítása technikájának megemlítése is nagyon fontos. Beszélhetünk 
tehát kéziratos térképekről, továbbá fa-, rézmetszetről vagy lithográ-
fiai stb. úton sokszorosított térképről, mindenik lehet színezett is. 
Másolatok fényképsokszorosítással is készülhetnek. Általában kerüljük 
a sokszorosítás módjának túlzásba vitt részletes osztályozását, mivel a 
sokszorosítás kiviteli módjának megállapítása nem szakember részére 
nagy nehézséggel jár. Legszerencsésebb eset, ha a térképen rajta van 
a sokszorosítás módja. 

Méret. A térkép nagyságának adatait — szélességXmagasság — 
egyszerű méréssel állapíthatjuk meg. Először a szélességet mérjük, mert 
a szem is először balról-jobbra haladva tekinti át a térképlapot. 
A térkép „méret"-éről beszéljünk és fél cm pontosságig mérjünk, mert 
a papírnak könnyen lehet pár milliméter nyúlása. A méretet a térkép 
keretén belüli területen mérjük, díszítést, külön címek, szövegek meze
jét stb. elhagyjuk. A melléktérképeket megemlítjük és ha külön helyre 
vonatkoznak, utalócédulát készítünk. 

Mérték. A térkép mértéke — méretarány, lépték — igen fontos 
adata a feldolgozásnak, miután a térképen mérést és számítást is 
végezhetünk. Ahol még mérföldekben van megadva, legcélszerűbb a 
mértéket tartalmazó vonalközt centiméterben lemérni és utána írni, 
hogy milyen és hány mérföldet jelent. Ennek az adatnak alapján ki 
lehet számítani a méterrendszer méretarányát. 
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Nem végzünk felesleges munkát, ha a térkép irodalmi adatait, 
értékelésére vonatkozó megjegyzéseinket stb. is feljegyezzük a kata
lóguscédulára. Ezzel sok utánjárástól kíméljük meg a kutatókat. 

A térképek gyűjteményének kezelésére vonatkozólag mindenütt 
többé-kevésbbé célszerű, kialakult gyakorlat van. Mint legalkalmasabb 
és az újabban felállított térképgyűjteményekben mindenütt alkalma
zott rendszert említem, hogy lapos, fiókos szekrényekben való fektetés 
a legcélszerűbb. Értékes térképet soha se függesszünk a falra, ahol 
fény, por érheti; csak ideiglenesen, kiállítás céljából tegyük rámába. 
Állandó kifüggesztésre több példányban meglevő és esetleg másolat-
térképeket használjunk. 

Reméljük, hogy sorainkkal alkalmat adunk a térképek katalogi
zálása kérdésének széles szakkörökben való megbeszélésére és további 
alapelveket még a hozzászólások után is megállapíthatunk. A kiala
kult módszer aztán alkalmas lesz arra, hogy annak alapján ország
szerte megtörténjék a térképeket tartalmazó gyűjtemények katalogizá
lása és az eredmények publikálása. 

IRODALOM: 

i. ECKERT MAX: Die Kartenwissenschaft. Berlin u. Leipzig, 1921. I. 
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3. KEYSER, ERCH: Die Geschichtswissenschaft. München u. Berlin, 1931. 
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Nagy Júlia : Térképek 1936—40. Az Országos Széchényi Könyv
tár kiadása. 203 oldal. Az 1936—40. évkor magyar szakkönyvészete. 
Budapest, 1942. 

Nincs még egy olyan nyomdai termékünk, amely annyira mos
tohagyermeke lett volna — legalább is nálunk — a könyvészetnek, 
mint a térkép. Bár egyéb területeken sem találjuk meg nagy általá
nosságban a térkép túlságos megbecsülését. Csak a legújabb idők jele, 
hogy ezzel is foglalkozunk, sőt mondhatni mélyrehatóan foglalko
zunk. Pedig a térkép többet ad egy bizonyos tájról, mint bárminő 
részletes, akár kötetekre is terjedő leírás. A mai tudományos fel
készültség sem nélkülözheti, különösen a régi időkre nézve a térképet, 
amely úgyszólván kizárólagosan képes támpontot adni valamely 
nagyobb területről. Földrajzi bizonyító ereje természetes, hiszen már 
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művelése is ebbe a körbe vág. De a többi tudományok számára is 
oklevélnek tekinthető s azok mind jobban s jobban tekintik alapnak 
a régmúlt kutatása során. Multat bizonyító erejét tehát már fel
ismerték és — ha elkésve is — de lázasan forgatják a régi időknek 
ezt a beszédes tanúját. 

A ma világa igyekszik összegyűjteni ezeket a térképkincseket, 
és pedig úgy, hogy kellő időben és helyen mindig rendelkezésre állja
nak a kutatók százainak. így született meg lassan a térkép köny-
vészete. Ennek a gyűjteni igyekvő szellemnek az eredménye NAGY 
JÚLIA könyve is. A szomorúemlékű 1918. év eseményei után szárnyra
kapott magyar katonai térképészet, egyéb munkássága mellett, 
feladatául tűzte ki, hogy felkutassa az összes, Magyarországon létező 
és magyar vonatkozású, kinyomtatott vagy akár csak kéziratos tér
képeket és azokat jegyzékbe foglalja. Ez a feladat azonban óriási és 
mint mellékes munka nem végezhető el. Ez egész embert, sőt embe
reket kíván! A Magyar Földrajzi Társaság is szorgosan részt vállal 
à munkából, de természetesen csak azt tudta feldogozní, amihez hely
ben hozzáférhet. Hazánk nagy kincsestára, a Magyar Nemzeti 
Múzeum Országos Széchényi Könyvtára az első, amely kizárólagosan 
tűzte munkálatai élére a térkép könyvészetet. így született meg 
a címben megnevezett első részleges térképjegyzék. 

NAGY JÚLIA alapos munkát végzett. Művének ötévi anyaga 
tekintélyes és közel helyes beosztása jól szemlélteti a térkép tudomá
nyának hatalmasan fellendült életét. Dicséret illeti lelkes és kitartó mun
káját szerzőnek, aki az öt esztendő anyagát körültekintéssel hordotta 
egybe. Munkájában az öt esztendő sajtótermékeiből 1883 térképcímet 
közöl, amelyben bennefoglaltaknak azok a művek is, amelyek folyó
iratokban jelentek meg és még a térkép elnevezésére számításba 
jöhetnek. A bibliográfia összeállítása mindig a legterhesebb munká
latok közé számítódik és így, ha elgondoljuk, hogy a rengeteg folyó
iratot nemcsak átnézni kell, de az ott megjelent térképeket, illetve tér
képvázlatokat el is kell bírálni, oly értelemben, hogy annak a bibliográ
fiában hely is jusson, tisztán áll előttünk a feladat nagysága. Néhány 
sajtóhibát azért említünk meg, hogy azok helyesbítése valamilyen 
módon megtörténhessék. Ilyen például az 50. lapon az Osztrák
magyar monarchia áttekintő térképe, amely 75.000-es méretarányban 
két lapon van feltüntetve, és pedig két 157 X I O ° c m nagyságú 
papíron. Az Osztrák-magyar monarchiát 75.000-esben ilyen papír
nagyságon nem lehet ábrázolni. Nyilvánvalóan 750.000-es térképről 
van szó. 

A katonai térképeknél a térképek keretének aljára kerülő év
számmal vigyázni kell, mert az az évszám nem új kiadást jelent, 
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csupán új utánnyomást. Az évszám a Térképészeti Intézet belső ügy
kezelése végett kerül rá a térképre. 

A mű ügyes csoportosítása könnyű kezelhetőséget biztosít a ku
tatónak, mindössze — nézetem szerint — a vezérszavak megválasz
tása nem megfelelő. A könyvben ugyanis azok a térképek, amelyek
nek szerzői vannak, azok neve alatt vannak feltüntetve; azon tér
képek viszont, amelyek nincsenek szerzői névvel ellátva, szintén 
a térkép tárgya szerint vannak csoportosítva, de a vezérszót a cím 
első szava adja. Ez a rendszer így zavartkeltő. Egy térképnél a szerző 
neve másodrendű fontosságú és inkább a tárgyra kell tekintettel lenni. 
Térképjegyzékünk még kevés van, példák csak kevés számmal akad
nak, így tehát egy jól megszerkesztett térképészeti könyvészet 
a jövőre nézve mintául szolgálhat és kell is szolgálnia. A térkép
művek jegyzékei éppen ezért még nem mutatják azt a kiforrottságot, 
aminőt egyes más vonatkozású könyvészeti munkák már a sok év
tizedes fejlődés során elértek. A térkép új feladatok, új kérdések elé 
állítja a jegyzék szerkesztőjét, összeállítóját. Dr. BORBÉLY ANDOR, 
kitűnő térképtörténészünk, jól jellemzi a térképjegyzékre vonatkozó 
követelmények egyik legfontosabbikát, a betűrendes beosztást. A tér
kép — szerinte — mindig területet jelöl, tehát a „hol" kérdésre ad 
választ. Éppen ezért, így is keresi mindenki és igen helyes lenne ezt 
a tételt elfogadni és a térképjegyzékek szerkesztésekor ezt a meg
állapítást alkalmazni. Miután a szerzőség a térképnél másodrangú 
szerepet játszik, mindig a helyet kellene a betűrendes jegyzékben 
figyelembe venni. A szerzőkről — a teljesség kedvéért — a könyvé
szet végén, névmutatót lehet közreadni. Atlaszoknál természetesen ez 
az eljárás már nem volna helytálló. Ezeknél éppen a szerző a fontos 
és így a betűrendbe sorsoláskor ezek jönnek tekintetbe. Mivel az atla
szok amúgy is külön fejezetbe kerülnek, a térképnél BORBÉLY fent
említett tétele kitűnően alkalmazható. 

NAGY JÚLIA jelen munkájában ez a tétel még nincsen végre
hajtva, mert ő az Országos Széchényi Könyvtár könyvfelvételi sza
bályzatát követte a térképek címleírásában, de az ezután megjelenendő 
könyvészetek már e téren is megfelelőbbek lehetnek. 

A térképművek jegyzékelésekor a kéziratos anyag is sorrakerül, 
külön munkában felsorolva. Itt felvetődik az a gondolat, hogy azok
kal a kéziratos anyagokkal, amelyekről nyomat készült, mi történ
jék. Sok olyan értékes kéziratos térképünk van, amelyről nyomdai 
sokszorosítás történt. Itt leginkább a katonai térképek alapanyagára 
gondolok. A II . katonai felvétel 25.000-es anyaga többszínű művészi 
munka, erről egyszínű nyomat készült, de van olyan is, amely tel
jes egészében (tehát több színben) került forgalomba. Valamilyen for-
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mában a jegyzékösszeállításoknál erre is gondolni kell. így tehát 
háromféle bibliográfia készülne, de természetesen ezek mindegyike 
a Magyarországon lévő és Magyarországot ábrázoló anyagról lenne 
összeállítva. 

NAGY JÚLIA sok fáradsággal összeállított munkáját olvasva 
vetődtek fel ezek a gondolatok, amelyek kizárólag azt a célt szol
gálják, hogy a most megindult térképjegyzékeléskor igyekezzünk a 
tökéleteset lehetőleg minél jobban megközelíteni. Ez az első fecske
ként szárnyrakelt, jól megszerkesztett mű biztosítékot nyújt a jövőre 
nézve, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyv
tárának támogatása révén az elkövetkező újabb munkák még inkább 
meg fognak felelni a tökéletesség követelményeinek. 

IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ. 
* 

Azon a konferencián, amely folyó hó 14-én a Széchényi-könyv
tárban FITZ JÓZSEF főigazgató elnöklése alatt folyt le, a felmerült kér
dések közt volt egy, amely ütközőpontja a megbeszélésnek: 

Mi legyen a címszó, vagy szűkebbre szorítva, mi lesz annak 
kezdőszava? A Széchényi-könyvtárnak rendezésem alatt álló gyűjtemé
nyében MILKAU eljárását követtem, aki szerint abban az esetben, ami
kor a térkép szerzője megvan nevezve: a szerző neve lesz a címszó 
s maga a térkép tárgya csak azután következik. A másik vélemény 
szerint a kereső fél nem a szerző iránt érdeklődik, hanem a hely, a 
tárgy iránt, amelynek a képét keresi s így mindig a hely, a város, 
megye stb. neve álljon kezdőszóul s a többi azután következzék. 
A vita köréből ki vannak zárva az atlaszok: SANSON, DEZAUCHE, 
HOMAN, KOGUTOWICZ nagy gyűjteményei, amelyekben a szerkesztő 
neve lehet egyedül a vezető. Megjegyezni kívánom, hogy olyan rend
szert, mely minden igénynek megfelel: soha sem lehet szerkeszteni, 
mert azoknak az igényeknek és céloknak a számát, amelyekkel a 
kereső a térképtárhoz fordul, sohasem lehet előre tudni. És sohasem 
azon fordul meg a katalógus használhatósága, hogy a kereső azonnal 
rátaláljon valamire, hanem azon, hogy aki a térképeket rendezi és 
gondozza, bírjon annyi tárgyi ismerettel és áttekintéssel, hogy a hozzá
fordulót céljához vezesse. Az a rendszer is, amely a hely, ország stb. 
nevét teszi első helyre, sok esetben nem fog eligazítani. Vegyük a 
Peutingeriana Tabula-t, amely nevét PEUTINGER KONRÁD augsburgi 
régésztől kapta; a térkép maga szalagformában 12 lapból áll, ezek 
összefüggő rendet alkotnak s a francia tengerparttól egész Indiáig, 
Nagy Sándor útvonalának határáig terjednek. E térkép a régi római 
császárság hagyománya. Most már ezt, tárgyát tekintve, tizenkétszer 
kellene felvenni és mindannyiszor utalással PEUTiNGERre. — LATTYÁK 
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SÁNDORnak nagy tanulmánya van CLAUDIUS PTOLEMAEUsnak geo-
graphiájáról s ehhez egy csoport különböző tárgyú térképet mellékelt. 
Ezen rendszer szerint ezeket a térképeket is az ábrázolt tárgy szerint 
szét kellene választani. NIEBUHR C. a dán királyok megbízásából és 
költségén Ázsiában járva, felvette a Vörös-tenger arab partmentét több 
térképen, ezeket tehát mind szét kellene szedni és nem a NIEBUHR név 
alatt felvenni. De ki lehet a két gondolatot egyeztetni oly képen, hogy 
a MILKAU rendszere szerint legyen a címszó és ennek kiegészítésére 
egy olyan index, amely a helyek, az ábrázolt városok stb. címeit jelzi 
és ráutal mindazokra a számokra, amelyek alatt a keresett térképek 
a katalógusba be vannak sorozva. Index annyi készül, ahány körre 
oszlik a katalógus (Európa, Ázsia etc. Európán belül az egyes álla
mok). Lesz ezeken a körökön belül indexe a sculptoroknak és deli-
neatoroknak, a nyomdáknak, kiadócégeknek; mindezeknek összeállí
tása a magyar művelődés történeti útjára világít rá. Arra, hogy a 
XVIII . századtól felfelé miként kezd a térképszerkesztés minálunk 
mindjobban önállósulni, megszabadulni az utánzástól, vagy attól, hogy 
magyartárgyú térkép idegen állam térképgyárában készüljön s végül 
elérte azt a színvonalat, amely a külföldi legjobbstílű térképeknek 
megfelel. GARDA SAMU. 

Az Országos Széchényi Könyvtár térképankétjével kapcsolatos 
fenti hozzászólások szakszerűsége felment attól, hogy sorban és kime
rítően foglalkozzam a térképkatalógusok és bibliográfiák minden pro
blémájával. Ezért ugyanezeken a hasábokon néhány éve megjelent cik
kemre való utalással1 most csupán egynémely fontosabb kérdésre sze
retnék kitérni. 

Fontosnak tartanám — minden rokonságuk dacára — a kataló
gus és a bibliográfia problémaköreinek egymástól való elválasztását. 
A katalógus intézményhez és így helyrendi számokhoz kapcsolódik, 
mi az anyagleírás sorrendjét már eleve megszabja.2 A bibliográfia ezzel 
szemben tetszőleges szempontok szerint csoportosíthatja és sorolhatja az 
anyagot, tehát a térképeknél a szakbeosztás mellett megfelelően kiemel
heti az ábrázolt területet is, mint azt NAGY JÚLIA említett bibliográfiája 
teszi. A katalógus különböző korbeli anyagot tárgyal, ezért egyöntetű
ség kedvéért minden fontos ismertetőjegyét fel kell vennie, míg a 
biliográfia egy bizonyos korszak könyv- vagy térképtermését öleli 

1 GLASER LAJOS: A térképkatalogizálás problémái. Magyar Könyv
szemle. 1937. 241—6. old. 

2 Szerencsés kivétel ez alól az Orsz. Széchényi Könyvtár térképtára, 
hol a helyrendi számok a szerzők nevéhez alkalmazkodnak és így teljesen 
figyelmen kívül hagyhatók. 
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fel és ezért az ismertetőjegyek felsorolásánál alkalmazkodhat a korszak
hoz, így pl. egy modernkori térképbibliográfia mindenütt megadhatja 
a méretarányt, viszont nem szükséges, hogy kitérjen olyan ismertető
jegyekre, amik csak régi térképeknél fontosak (mint pl. a sokszoro
sítás módja). A katalógus csak jól megválasztott és megszerkesztett 
mutatókkal használható, míg a jól csoportosított bibliográfiánál a 
mutató másodrangú dolog. 

NAGY JÚIIA említett munkája elsősorban szakok szerint csopor
tosít, majd ezeken belül az ábrázolt területek szerint rendezi a térképe
ket és csak a harmadrangú rendezés történik a szerzők neve szerint. 
Épp ezért nemcsak a könyvtári gyakorlattal, hanem a logika szabályai
val is ellentétesnek látom IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ és BORBÉLY ANDOR 

nézetét, akik ugyanakkor, amikor az ábrázolt terület kiemelkedő fon
tosságát hangsúlyozzák, azt kívánják, hogy az ábrázolt terület szerinti 
csoportosítás a második hely helyett a harmadik helyre szoruljon. 
Szerény nézetem szerint nemcsak hogy meg kell tartani az ábrázolt 
területeken belül a szerző neve szerint való rendezést, hanem még a név 
nélkül megjelent térképeket is bele kellene a logikai törés elkerülése 
végett valamiképen ebbe a rendszerbe illeszteni. Az „ismeretlen szerző" 
vagy „névtelen szerző" címszót gondolnám ezeknél alkalmazni. Ugyan
itt kell rámutatnom arra is, hogy a GARDA SAMU által említett PEUTIN-
GER KONRÁD nem szerzője a Tabula Peutingeriananak, hanem csupán 
névadója, tehát a PEUTINGER névnek GARDA intencióival ellentétben sok
kal inkább van helye a címek szerinti, mint a szerzők neve alapján való 
csoportosításban. Egyébként a Tabula éppoly jól megfér a „világtérké
pek" címszó alatt, mint LATTYÁK problematikus értékű térképei. 

A fenti hozzászólások nem térnek ki az említett ankét egyik igen 
fontos kérdésére: az Országos Széchényi Könyvtár térképkatalógusá
nak publikálására, holott az a könyvtár értékes régi atlasz- és térkép
gyűjteménye miatt alapvető fontosságú volna. Már az is sokat jelen
tene, ha legalább az atlaszanyagot, vagy az 1850 előtti egész térkép
anyagot fel lehetne ily módon dolgozni. Természetesen a katalógusnak 
fel kellene vennie a modern térképtudomány által megkívánt összes 
ismretetőjegyeket. Viszont az Országos Széchényi Könyvtár már emlí
tett helyszámrendszere megengedi, hogy a katalógus — a helyszámok 
említése nélkül — bibliográfiaszerűen készüljön. 

Nem feltétlenül szükséges, de mind elméleti, mind pedig gyakor
lati szempontból ajánlatos a kiadott és a kéziratos térképek kataló
gusainak külön-külön való publikálása. Ez annál is könnyebb volna, 
mert a m. kir. Országos Levéltár tervbe vette többezerre rúgó térkép
anyagának a modern szempontok szerint való elenchizálását és az 
elenchusok publikálását. GLASER LAJOS. 

Magyar Könyvszemle 1942. IV. füzet. 27 


