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A Teleki Pál Tudományos Intézet és tagintézetei

Észak-Erdély visszacsatolása után, 1940. ok
tóber 20-án alakult meg Kolozsvárt az Erdélyi Tu
dományos Intézet a humán tudományok művelé
sére. Első igazgatója Tamás Lajos volt. A munka 
azzal indult, hogy az anyaországban és Erdély
ben kéziratban már elkészült művek sajtó alá ke
rültek, az előkészületben lévők pedig a hatékony 
anyagi és szellemi ösztönzésnek köszönhetően 
gyorsabban haladtak a befejezés felé. A kutatá
sok és gyűjtések általában egy-egy tájegység in
terdiszciplináris vizsgálatára, adat- és okmánytá
rak, helynévgyűjtemények -  az esetek egy részé
ben tehát a feldolgozást megalapozó adatok -  
felhalmozására irányultak. (Ez az ígéretesen in
dult, 11 szakosztályt működtető intézmény Ko
lozsvár Romániához való visszakerülése után 
egy ideig vegetált még, majd -  a negyvenes évek 
végén -  a Bolyai Egyetembe és a Román Tudo
mányos Akadémia kolozsvári fiókjának két társa
dalomtudományi intézetébe olvasztva enyészett 
el.)57

A nagyvonalúan megfundált Erdélyi Tudo
mányos Intézettel valójában be is fejeződött a 
nemzetiségi lét felől közelítő kutatás intézménye
sülése a két világháború közötti időszakban. Ami 
e tekintetben hátra volt még, az az addig létrejött 
egyetemeken kívüli társadalomtudományi-nem- 
zetiségkutatási intézetek egybeszervezése a Te
leki Pál Tudományos Intézetbe, amelynek meg
alakulását Hóman Bálint 1941. szeptember 15-én 
jelentette be.

Az új csúcsintézet a kibővített Államtudomá
nyi Intézetet58 és az Erdélyi Tudományos Intéze
tet foglalta magába, továbbá egy újonnan alapí
tott, de hamarosan kiváló tudományos eredmé
nyeket felmutató intézményt, a Történettudományi 
Intézetet Ez az intézet a „magyarországi nemze
tiségek történetének, politikai törekvéseik kiala
kulásának részletes feldolgozását tűzte ki egyik 
céljául’59, s így szükségképpen vált a nemzetisé
gi bibliográfia és dokumentáció egyik legfonto
sabb bázisává is. Nem kevésbé volt bibliográfia-

* A tanulmány első része a Könyvtári Figyelő 3. (39.) 
1993. 4. számában jelent meg. (A szerk.)
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és dokumentációigényes az intézet második cél
ja, nevezetesen azon kérdések tudományos gon
dozása és előrevitele sem, „amelyek a magyar
ság belső fejlődésére, így népi, társadalmi és ál
lami sajátosságaira vonatkoznak.,(3°

Az intézet eredeti programjában tehát még 
egyenlő súllyal szerepelt a Kárpát-medence ma
gyarságának és nemzetiségeinek vizsgálata. Idő
vel azonban az intézet kutatásai, bibliográfiai 
gyűjtései és feidoigozásai a hazai és a külföidi 
nemzetiségeket, valamint a szomszéd népekkel- 
országokkal való kapcsolatainkat állították mind
inkább érdeklődésük középpontjába. Ennek biz
tos jele, hogy az intézet „hozományba kapott” fo
lyóirata, az Études Hongroises 1943-ban Revue 
d’Histoire Comparée-re változtatta a címét, míg
az eredeti cím a folyóirat alcímébe szorult.61 A fo
lyóirat egyik programadó tanulmányában egyéb
ként Kosáry Domokos -  Pirenne francia törté
nészre hivatkozva -  ki is fejti, hogy „ha a nemzeti 
identitás és eredetiség fogalmát meg akarjuk ér
teni, arra egyetlen eljárás alkalmas, a történeti 
összehasonlító módszer”, mivel „a nemzeti törté
netírás etnocentrikus. Abba a hibába esik, hogy 
ha a kortárs Európában nem talál hasonló in
tézmény- vagy szokásrendszert, az egyes jelen
ségekben a nemzeti géniusz megnyilvánulását 
látja. Pedig valószínű, hogy az adott jelenségek 
nagyon is általánosak voltak Európában, csak az 
idők folyamán eltűntek.,62

Nem véletlen: a Teleki Intézet munkája és ki
adványaiban tükröződő szellemisége a késői utó
kor tiszteletét is felébresztette, és azt folyamato
san etalonként kezeli63

A továbbiakban már szorosan vett dokumen
tációs szempontból kell megemlékeznünk a Re
vue d’Histoire Comparée-ról, minthogy Kritikai át
tekintés rovatában olyan forrásfeltáró, értékelő és 
korábban elhanyagolt nézőpontokat érvényesítő 
szintézisek jelentek meg, mint Gogolák Lajos 
szlovák, Makkai László román historiográfiája 
vagy I. Tóth Zoltán román történetírásról szóló 
szemléje.64

„Az intézet által irányított forrásfeltáró tevé
kenység során olyan adatbázis létesül, amely 
megfelelő módon rendszerezve a különböző 
szakkutatások megkönnyítését szolgálhatja” -  
ígérte az intézet igazgatója.65 A szóban forgó 
adatbázis létének és gyarapodásának egyik bizo
nyítéka az intézet folyóirata mellékleteként kiadott 
Kárpát-Európa bibliográfia (Bibliographie de l’Eu- 
rope Carpathique), amelynek két éves kötete

(1942, 1943) jelent meg.06 A regisztrált művek 
száma a két kötetben közei 3000 tétel.

Az első kötet felépítése a következő: általá
nos kérdések; az egyes országok irodalma (Cseh
ország, Horvátország, Magyarország, Erdély, 
Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia). A 
fejezeteken belül az első csoportba kerültek az 
összefoglaló művek, bibliográfiák, gyűjteményes 
kötetek, a másodikba az illetékes nemzeti törté
netírás produktumai, a harmadikba pedig az adott 
ország nemzetiségeiről szóió publikációk. Az 
alcsoportokon belül a közlés tárgy-időrendi volt. 
Az érdekesebb-fontosabb művek leírásait ma
gyarázó jegyzetek egészítették ki, a gyűjte
ményes műveket analizálták.

A bibliográfia -  s egyben a folyóirat -  szer
kesztőjének, Benda Kálmánnak előszavából érte
sülünk róla, hogy a bibliográfia megjelentetését 
nemzetközi együttműködés tette lehetővé: Geor
ges Pascu (la§i) készítette a román, Arany László 
(Pozsony) a szlovák, Maria Neorsió (Zágráb) a 
horvát, Valerian KlafaczyTiski (Poznan) a lengyel 
tételeket, amelyek ezáltal az ottani termés érdemi 
teljességét reprezentálhatták.

A szerkesztő ezt a vállalkozást joggal tekinti a 
kárpáti együttműködés egyik kezdeti és biztató je
lének, amely azután -  a háborús események és a 
háborút követő fejlemények következtében -  
elenyészett.67

Kitekintés a nemzetiségtudományi kutatás és do
kumentáció rokonterületeire

A két világháború között intézményesült nem
zetiségtudományi kutatás vizsgálódásait a külön
féle kisebbségek, nemzetiségi létek felől indította 
el. Ezzel párhuzamosan kialakult egy másfajta 
megközelítést alkalmazó irányzat is, az, amely a 
magyarságot állítja érdeklődésének homlokteré
be, függetlenül attól, hogy egy-egy adott esetben 
többségi vagy kisebbségi magyarságról van-e 
szó. Ennek az irányzatnak a geneziséről itt mind
össze a következőket idézzük: „A nemzetiségtu
dományi kutatások intézményes felkarolásával 
párhuzamosan, bár azoktól függetlenül, születtek 
meg a magyarságtudomány megteremtésére 
vonatkozó kezdeményezések. A frissen bontako
zó ’új tudományt' azért kell megemlítenünk, mivel 
kutatási koncepciója eleve magába foglalta a ma
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gyár kisebbségek vizsgálatát, vagyis volt nemze
tiségtudományi aspektusa

Ez az 1920-as évek közepén „nevesített” és a 
30-as évek derekán kibontakozott (inter)diszciplína 
(névadói, kezdeményezői Bartucz Lajos és 
ger Róbert) azóta is sajátos összefonódásban 
van a nemzetiségtudománnyal (már amikor egyál
talán létezési lehetősége volt akár az egyiknek, 
akár a másiknak). Bár dolgozatunkban a magyar
ságtudomány pályafutásával nem foglalkozunk, 
csak nemzetiségtudományi aspektusból érintjük, 
megjegyzünk róla mégis annyit, hogy a kritikai 
szellem, a fokozatos intézményesülés és az adat
tárak felhalmozására való törekvés éppen úgy jel
lemző rá, mint a nemzetiségtudományra.69

Dolgozatunkban mindvégig kínálkozott, hogy 
nyilatkozzunk a nemzetiségtudományi és a hely
ismereti-helytörténeti, illetve regionális bibliográ
fia közeli rokonságáról és „egymást átfedéseiről”, 
de eddig kitértünk előle. Ha ui. ezt a körülményt 
túlhangsúlyoztuk volna, alighanem háromszoro- 
sára-négyszeresére duzzadt volna e tanulmány 
terjedelme. Ezért az egyébként helyismeretinek- 
regionálisnak is felfogható bibliográfiák közül 
csak azokat érintettük, amelyeknek a nemzetisé
gi kérdés állt a fókuszában. Mindenesetre tény
ként könyvelhetjük el, hogy az itt számításba ve
hető hazai bibliográfia-termés jelentős része 
egyszerre nemzetiségtudományi és helytörténeti
helyismereti.

A nemzetiségtudományi kutatás szempontjá
ból rendkívül fontosak azok a forráskiadványok, 
amelyek a levéltárakban őrzött oklevelek, emlék
iratok, iratok közzétételével teszik e dokumentu
mokat széleskörűen kutathatóvá, szakirodalmilag 
felhasználhatóvá. ( Kriszticsnem is habozott fel
venni községi adattárába a levéltári kiadványok 
információit.)

A két világháború között egyébként nem sok 
nemzetiségi tárgyú forrásgyűjteményt adtak ki, 
noha a Magyar Történelmi Társulatnak 
ország újabbkoritörténetének forrásai (Fontes
históriáé Hungaricae aevi recentioris) címen -  kü
lön, több szekcióból álló sorozati vállalkozása volt 
erre a célra. Az Emlékiratok szekcióból e helyt 
Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és 
honvédezredes visszaemlékezései és jelentései 
az 1848/49-i szabadságharcról és a tót mozga
lomról címűt kell megemlítenünk (Bp. 1924.). Kü
lön szekció volt az Iratok a nemzetiségi kérdés 
történetéhez, amelynek keretében négy opus 
látott napvilágot: A horvát kérdés története és iro

mányai a rendi állam korában. (Kiad. és bev. Mis- 
kolczy Gyula. 1-2. köt. Bp. 1927.); Iratok a ma
gyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790- 
1848. (Szerk. és bev. Szekfű Gyula. Bp. 1926.); 
Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben.
1. köt. A kérdés története. 2. köt. Okmánytár (Bp. 
1937.); Thim József: A magyarországi1848/49-iki
szerb fölkelés története. (1-3. köt. Bp. 1930-1940.).

A nemzetiségi kérdéskör irodalmának bibliográ
fiai és dokumentációs gondozásában 1944/1945-ig 
elérve, meg kell jegyeznünk még: a nemzetiség
kutatás és a magyarságtudomány (hungarológia) 
munkatársainak módjuk volt arra, hogy az itt be
mutatott intézmények és szervezetek körén túl is 
szerepeljenek a legkülönfélébb egyesületekben, 
társaságokban és ligákban. Az említettek gyakorta 
éltek is a szóban forgó lehetőségekkel. Közülük a 
legtöbben, akár előadtak, akár írtak e „vendégfel
lépéseken”, nem feledkeztek meg a tudományos
ság azon követelményeinek érvényesítéséről, 
amelyek betartására kutatóként-egyetemi elő
adóként kötelezve voltak. A „területgyarapítási si
kerek” és a szélsőjobb szirén hangjai ebből a kis
ded tudományos populációból alig-alig szédítet
tek meg valakit is. Ellenkezőleg: a legtöbben, így 
pl. a Revue d’Histoire Comparée köré csoporto
suló tudósok (i Deér, Makkai, Kosáry, Benda, I. 
Tóth és mások) éppen a nacionalizmussal és a 
sovinizmussal ellentétes irányba indultak el, és 
jobban, mint valaha, kötődtek és ragaszkodtak 
európaiságukhoz.

Fejlemények a második világháború után

1945-1948

Nem kétséges: Magyarország és a magyar
ság számára az 1944. március 19-e és 1945. 
április 4-e közötti egyetlen esztendő annyi ke
mény próba- és tehertételt hozott, amennyi a sze
rencsésebb sorsú nemzeteknek évszázadok alatt 
sem adatott. Az első békeévek viszont -  a „teher 
alatt nő a pálma” bölcsessége jegyében -  a népet 
együtt-cselekvésre sarkallták (újjáépítés), sőt 
még a „valahol utat vesztettünk” erkölcsi súlyú 
kritikája70 sem igen osztotta meg a vezető értel
miséget pártállásuk szerint. így volt ez a nemzeti
ségi kérdés vonatkozásában is: a politikailag ko-
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rábban elnyomott vagy legalábbis háttérbe szorí
tott demokratikus elit és az uralomra törő kommu
nista párt egyaránt elítélte az előző rezsimek 
nemzetiségkezelési elveit és gyakorlatát.71

A valóságban persze: a kommunista straté
giában, bármit is hirdettek taktikailag, már meg 
voltak határozva a kelet-közép-európai népeknek 
szánt, számunkra különösen kedvezőtlen keretek 
(Ady így mondta volna: szégyen-kalodák), míg a 
progresszív hazai értelmiség -  minden bekövet
kezett rettenetét őszintén átérezve, de korábbi 
szellemi ellenállására hivatkozva és vele érvelve 
-  Európa „új tavaszáénak érdekében és jegyé
ben munkálkodott. Amíg tehette. Nem sokáig, 
mint azt Bibó István saját maga által javasolt sír
felirata is tanúsítja: „Élt 1945 és 1948 között.”

Az imént vázolt (látszólagos) kezdeti egyetér
tésből következik, hogy -  az Erdélyi Tudományos 
Intézet szükségképpeni leválásától eltekintve -  a 
nemzetiségkutatási és velük együtt a nemzetiségi 
bibliográfiai-dokumentációs műhelyek 1948(49)- 
ig, nagyjából a fordulat évéig tovább működhet
tek, igaz: különböző mértékű háborús vesztesé
gek érték őket.

A háborús veszteségeket, majd a fordulat éve 
után bekövetkezett pusztulásokat együtt szem
ügyre véve, a két világháború között létrehozott 
nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció sorsá
ról az alábbiak mondhatók el:

a) „Jól jártak” azok a bibliográfiák és doku
mentációs produktumok, amelyek nyomdai (kő
nyomatos) többszörözésben részesültek, függet
lenül attól, hogy ez különféle időszaki kiadványok 
hasábjain vagy önálló kiadványként történt-e 
meg. Belőlük néhány példány mindenképpen 
fennmaradt, s így ma is használhatók, értékelhe
tők és bírálhatók.

b) A pécsi Kisebbségi Intézetben 1945 előtt 
felhalmozott adatbázisokat, dokumentációs-, 
könyv- és folyóiratállományt nem érte háborús 
kár, s mind az Intézet, mind az intézeti bibliog
ráfiai-dokumentációs munka tovább folytatódott. 
A fordulat évét követően azonban e bázis sorsa is 
megpecsételődött: „dokumentumállománya az öt
venes évek elején -  ömlesztett állapotban -  a 
Pécsi Egyetemi Könyvtárba került. könyvtár 
munkatársai a Művelődésügyi Minisztérium Nem
zetiségi Önálló Osztályának megbízásából... dol
gozták fel és tették hozzáférhetővé a jelentős, 
hazánkban egyedülálló gyűjteményt" 1973 folya
mán. A rekonstrukció egyrészt az Intézet könyv- 
állományára vonatkozott (5026 kötetéből 3450

maradt meg), másrészt dokumentációs termékei
re (belőlük 8 ezer kivágatot és számos kéziratot 
sikerült megmenteni, illetve az eredeti rendet a le
hetőségek mértékéig helyreállítani. Sajnos, az in
tézet folyóirat- és hírlapállománya olyannyira 
szétszóródott, hogy esetében nem kerülhetett sor 
ilyen rekonstrukcióra. Összeállítójának köszön
hetően menekült meg Bédi Imre nagyszabású 
nemzetiségi bibliográfiájának kézirata, amely
1945- ben lett nyomdakész, de a Kisebbségi Inté
zet már nem tudta kiadni. A Művelődésügyi Mi
nisztérium közvetítésével 1970-ben az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárának állományába 
került.72

c) Ami az időközben Kelet-Európai Intézet né
ven (igazgatója: Bibó István) újjászervezett Teleki 
Intézet tagintézményeiben felhalmozódott adattá
rakat és dokumentációkat illeti, róluk a következő 
summázat a legközismertebb: „Bibó Isván már
1946- 48-ban is ’csak szétszóródó piszkozat-cé- 
dulákat’ látott az államtudományi tagintézet két 
háború között feltárt, rendezett nagy tömegű 
anyagából. Feltehető, hogy a többi tagintézmé
nyével is ugyanez történt: szerteszóródott, szét
hányódott. Annyi bizonyos, hogy a felbecsülhetet
len értékű adatbázis nyomtalanul eltűnt, az utókor 
számára az hasznosítható inkább belőle, ami 
egykorú publikációkban ’lecsapódott’73." Ez va
lószínűleg túlzó állítás, aminek pl. az is ellent
mond, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
égisze alá került Történettudományi Intézet szinte 
újjászervezésétől kezdve nagyszabású bibliog
ráfiai kiadási gyakorlatot alakított ki. Ez a gyors 
feifejlődés aligha lett volna lehetséges, ha nem 
maradtak volna fenn korábbról különféle bibliog
ráfiai és dokumentációs nyersanyagok. Ennek 
részletező felderítése ugyancsak kutatóra vár.

A fordulat éve után...

A második világháború után, s különösen az 
ötvenes években a nemzetiségi kérdés tabu lett 
azon általános vulgármarxista tétel jegyében, 
hogy a szocializmus megléte önmagában oldja 
meg a kisebbségekkel kapcsolatos kérdéseket. 
Ezt a kortársi emlékezet éppen úgy tanúsíthatja, 
mint az e korszakról kelt, kutatásokon alapuló 
szakirodalom.74

Ezzel szemben -  ellentétben az elméleti és 
az adott korra vonatkozó kutatások elsorvasztá-
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sával vagy letiltásával -  a nemzetiségtörténeti 
kutatások előtt meglehetősen széles tér nyílott, 
amit a kutatók nagyszabású vállalkozások, köz
tük bibliográfia és forráskiadványok elindítására 
használtak fel.

A hatalom ilyen vonatkozású engedékenysé
gét feltehetően az magyarázza, hogy

♦ a hazai nemzetiségi politika egyes koráb
bi, kétségkívül negatív tényeit sikeresen 
lehetett hasznosítani az ország akkor kö
telezően hangoztatott önkritikájának egyik 
szólamaként, s annál hatásosabban, mi
nél inkább komoly kutatások támasztották 
alá a megrovó következtetéseket;

♦ a fent említett munkálatok egytől-egyig 
régebbi korokra vonatkoztak, nem érintet
ték az éppen átélt éveket és azok nemze
tiségpolitikai vétségeit, s így nem is kerül
hettek összeütközésbe a vulgármarxiz- 
mus automatizmus-tételével.

E korszak legnagyobb könyvészeti vállalko
zása az 1825-1867 közötti időszakra vonatkozó 
Magyar történeti bibliográfia, amelynek első kötete 
1950-ben jelent meg, a negyedik -  Nemmagyar 
népek (Nemzetiségek) címmel -  1959-ben.'5 A 
nagy bibliográfiai szintézisnek ez a nemzetiségi 
kötet a legszínvonalasabb, legteljesebb tagja. 
Több ponton túl is lépi az 1825-1867 közötti 
tárgyidőszakot, miközben a tárgyidőszakra vonat
kozó egyetemes és hazai szakirodaimat -  a cik
keket is beleértve -  1957-ig öleli fel a tartalmi tel
jesség igényével.

Kár, hogy a mű 5. és 6. kötete már nem jelent 
meg, mivel „kiadását az akadémia 1962. szep
tember 6-án sajnálatos módon megszüntette. Ez
zel a tudományos kutatás elől beláthatatlan ideig 
a 45 300 értékes és nélkülözhetetlen bibliográfiai 
tétel hozzáférhetetlenné vált... A 115 ívterjedelmű 
kézirat és katalógus anyaga az MTA könyvtára 
zárt letétjében van’’-írj a Tóth Ede 1982-ben.76 Az 
MTA Könyvtára Bibliográfiai osztályának közlése 
szerint ez a kézirat 1971-ben(!) visszakerült a 
Történettudományi Intézetbe, ahol azonban ille
tékesek e tanulmány nyomdába adásáig nem 
tudtak meglétéről, hollétéről.

A bibliográfia ötödik kötete a románokkal, az 
erdélyi szászokkal és magyarországi németekkel 
foglalkozik. A hatodik kötet tartalma: kárpátukrá
nok (ruszinok), örmények, görögök, egyéb nem
zetiségek. (Ez utóbbiak felsorolása is érdekes, 
hogy ki mindenkik: cincárok, makedónok, bolgá

rok, krassovánok, lengyelek, franciák, lotha- 
ringiaiak, vallonok, fiumei olaszok). Végül pótlá
sokat tartalmaz(ott) a 4. kötethez. A két kötetet 
Kemény G. Gábor, Horváth Viktor és Katus 
László szerkesztette.77

Az is sajnálatos, hogy az 1867-1918 közötti 
és a még későbbi tárgyidőszakokra vonatkozó 
szakirodalom csak katalógusokban és kartoté
kokban (a Történettudományi Intézetben), illetve 
megjelenési idő szerint válogatott anyagot tartal
mazó bibliográfiai művekben tanulmányozható.78 
Noha a szóban forgó bibliográfiák sem tisztán 
nemzetiségiek, nemzetiségi kérdésekkel igen sok 
tételük foglalkozik. Ugyanebbe a vonulatba tar
toznak Kosáry Domokos bibliográfiai kalauzai is, 
amelyek a magyar történelem forrásaiba és iro
dalmába vezetnek be, s mint ilyenek a nemzeti
ségtörténeti és -tudományi kutatásoknál is nélkü
lözhetetlenek.79

Igen jó megoldásnak tartjuk, hogy a törté
nettudományban a kutató és a bibliográfus gya
korta ugyanaz a személy. így a Törté
nettudományi Intézetben dolgozó Katus Lászió 
egyik dolgozatából80 tudjuk, hogy a Magyartörté- 
neti bibliográfia 1825-1867 kötetein feltüntetett 
megjelölés, nevezetesen hogy „szerkesztette a 
Történettudományi Intézet munkaközössége I. 
Tóth Zoltán vezetésével” nem valamiféle külön 
bibliográfusi alakulat volt, hanem ugyanaz a nem
zetiségi munkaközösség, amely 1950 elején ala
kult meg, és amely „az intézeti munkatársak mel
lett magába foglalta a kérdésnek egyebütt- főleg 
levéltárakban és könyvtárakban dolgozó -  szak
értőit is”. Ez az [első] munkaközösség formálisan 
1953-ig állt fenn, miközben „szorosan kapcsolód
tak a munközösség munkájához Kemény G. Gá
bor nagyszabású iratpublikációi [róluk a további
akban lesz szó], valamint a nemzetiségi bibliog
ráfia gyűjtőmunkálatai [róluk az 1825-1867 közötti 
évkörre vonatkozóan már megemlékeztünk]”.

A nemzetiségtörténeti kutatások második 
szervezeti képződménye a Történettudományi In
tézetben, annak Egyetemes Osztályán belül az 
1958 elején létrejött nemzetiségi munkacsoport 
lett (tagjai: P. Mayer Mária, Csatári Dániel és Ka
tus László). Ezt követően -  1959-ben -  az iménti 
csoport, valamint az ELTE Kelet-Európa Tanszé
kének kezdeményezésére a kérdés hazai kutatóit 
és bibliográfusait összefogó szélesebb nemzeti
ségi munkaközösség is megszerveződött Arató 
Endre vezetésével.
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Kemény G. Gábor és Arató Endre forrásfeltáró 
tevékenysége

A nemzetiségi dokumentáció és bibliográfia 
terén különösen Kemény G. Gábor81 és Arató

0 9
Endre játszott rendkívül szerteágazó -  szerve
ző, koordináló és szerkesztői -  szerepet. Ebben a 
fejezetben a két tudós utóbbi munkásságáról kí
vánunk megemlékezni, minthogy a népi demok
ratikus kor 50-es és 60-as éveiben ez mindkette
jükre nézve igencsak jellemző volt, mégha előttük 
és utánuk is megvolt-megmaradt tevékenységük
ben ez a szál.

Kemény G. Gábor forráskiadványi és szöveg
gyűjteményi tevékenységének első -  a 45-ös for
dulatot és a fordulat évét megelőző, majd utána 
szervesen nem folytatódott -  produktuma az 
1790 és 1918 közötti hazai nemzetiségi törvé
nyek és törvénytervezetek kommentált közreadá
sa vo lt83

Kemény legfontosabb és legterjedelmesebb 
forráskiadványa, amely részben mára szerző ha
lála után jelent meg, az Iratok a nemzetiségi kér
dés történetéhez Magyarországon a dualizmus 
korában. Az eddig megjelent hat kötet publikálása 
a „krisztusi kornál” is valamivel hosszabb időt 
(1952-1985) vett igénybe, miközben bizonyos, 
hogy ennél sokkal hosszabb időn át alapvető, 
megkerülhetetlen forrásmű marad, különösen, ha 
hozzávesszük a még megjelenésre váró 7-8. kö
tetet is.84

Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a hét 
évszázad írásaiból publikált terjedelmes, főként 
felsőoktatási célokat szolgáló válogatást sem, 
amely A szomszéd népekkel való kapcsolataink 
történetéből címen jelent meg.85 Végül említést 
érdemel vizsgálódásunk nézőpontjából is egy 
személyhez kötődő dokumentumválogatása, a 
Mocsáry Lajos válogatott írásai című, amelyet 
még a román-magyar közös könyvkiadás is át
vett.86

Most, amikor tudatosan eltekintünk Kemény 
G. Gábor forrásközlésen és bibliográfián kívüli tu
dományos tevékenységétől, mindjárt előre bo
csátjuk, hogy a továbbiakban hasonlóképpen 
méltánytalanok leszünk Arató Endréhez is.

Indításként elégedjünk meg Tóth Gyula sum
mázó méltatásával?7 ,Arató Endre A nemzetiségi 
kérdés története Magyarországon 1790-1848... c. 
alapvető szintézisében88 és más munkáiban ha
talmas forrásfeltáró, forrás- és irodalomkritikai te

vékenységével gazdagította a nemzetiségi doku
mentációt.” Ehhez azonban hadd tegyük hozzá: 
,A [történettudományi intézeti] munkaközösség 
munkájának eredményeképp 1953-ig az egykori 
Magyarországon élt valamennyi nagyobb nem
magyar nép történetének összefoglalása megtör
tént” a nemzeti mozgalmak időszakára, tehát az 
Arató által átfogott időszakra vonatkozóan. „A ro
mánok történetét I. Tóth Zoltán, az ukránokat és 
szerbeket Perényi József, a németeket V. Win- 
disch Éva, az erdélyi szászokat Sárközi Zoltán, a 
horvátokat Katus László, a szlovákokat Arató 
Endre és Székely Erzsébet dolgozta fel. Az előta
nulmányok alapján Arató Endre nyújtott össze
foglaló képet a magyarországi nemzetiségi kér
dés történetéről 1790 és 1849 között...’89 Innen 
eredeztethető a szóban forgó mű erőteljes bib
liográfiai-dokumentációs hátterének java része.

1968: új lehetőségek a nemzetiségi bibliog
ráfiában és dokumentációban

A nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció 
szempontjából felettébb fontos volt az MSZMP 
KB 1968. évi, ún. nemzetiségi határozata, bár 
nem mondható, hogy ez lett volna e tárgyban 
akár az első, akár az utolsó ilyen dokumentum, 
de az igen: valahogyan ennek ténylegesen lett 
némi foganatja.

E határozat létrejöttének legfőbb indítóoka a 
’’prágai tavasz”, illetve a nyomában kisarjadt szlo
vák nemzeti (ha ugyan már-már nem nacionalis
ta) törekvés volt: törődni kellene a határon túli, el
sősorban a magyarországi szlováksággal is.

Nem feladatunk a határozat következtében 
megszületett valamennyi (olykor csak: tessék- 
lássék) intézkedés felsorolása, ezért közülük itt 
csak azokat soroljuk fel, amelyek a nemzetiségi 
művelődésügy és kutatás szempontjából hasz
nosnak bizonyultak:
-  visszaállt a Művelődésügyi Minisztériumon 

belül a Nemzetiségi Önálló Osztály, amelyet 
1967-ben a Közművelődési Főosztályba ta- 
gosítottak be, majd ezen belül egy-két év 
alatt teljesen elsorvasztottak;

-  a nemzetiségtörténet és a nemzetiségi poli
tika, illetve a nemzetiségi múlt és a nemzeti
ségi jelen kutathatósága közé emelt ideoló
giai válaszfalak, ha nem is omlottak le egy
szeriben, de erodálódni és alacsonyodni
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kezdtek, komoly rések keletkeztek rajtuk, 
ami a kérdés bibliográfiai-dokumentációs 
gondozása szempontjából is bizonyos mér
tékű kiteljesülést tett lehetővé;

-  nem túlságosan jelentős, ám a korábbi 
majdnem semmihez képest mégis hatéko
nyan hasznosítható pénzügyi alapok létesül
tek a nemzetiségi ellátás különféle területei
nek kifejlesztésére, különféle tevékenysé
geinek megszervezésére 90 

Példa gyanánt röviden hadd soroljuk fel a 
szóban forgó párthatározat kedvező következmé
nyeit szakmánk területéről, ahol korábban szóba 
sem került a nemzetiségiekről szóló kortörténeti 
kutatások és publikációk hivatalos ösztönzése, 
és maga a nemzetiségi nyelveken történő könyv
tári ellátás kérdése is legfeljebb marginálisan. Ez 
a következménytörténet az alábbiak szerint ala
kult: 1969-ben a Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ feltárja a nemzetiségek speciális 
könyvtári ellátásának majdnem teljes hiányát;
1969 és 1972 között az egyes nemzetiségek iro
dalmából törzsanyagjegyzékek jelennek meg91;
1970 decemberében megkezdődik Kemény G. 
Gábor vezetésével a Nemzetiségi Dokumentáció 
feltöltése; 1972-ben a Művelődésügyi Minisztéri
um kiadja az Irányelvek a nemzetiségi lakosság 
könyvtári ellátásának továbbfejlesztésére c. do
kumentumot és évi 700 ezer Ft központi támoga
tást biztosít a nemzetiségi könyvek beszerzésére; 
megindul a nemzetiségi báziskönyvtárak (később 
alapkönyvtárnak nevezik őket) működése, köztük 
az Állami Gorkij Könyvtár, a mai Országos Ide
gennyelvű Könyvtár budapesti nemzetiségi bázis- 
könyvtár lett; 1974-ben Nemzetiségi könyvek cí
men állománygyarapítási tanácsadót indít a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ és 
az Állami Könyvterjesztő Vállalat, amely 1975-től 
Új könyvek. Nemzetiségi irodalom címen jelent 
meg, majd 1976-tól nemzetiségenkénti bontás
ban folytatta szolgálatát, 1979-től már az Állami 
Gorkij Könyvtár szerkesztésében Nemzetiségi Új 
Könyvek címen; az 1976. évi könyvtári tvr. ren
delkezéseiben átvette az 1972-ben kialakított 
könyvtári ellátási rendszert, sőt az Állami Gorkij 
Könyvtárat a rendszer egészének koordinációs 
központjává emelte; 1978-ben az Állami Gorkij 
Könyvtár országos szakkönyvtár lett, aminek fo
lyományaként immár nemcsak a nemzetiségi 
könyvtári ellátás koordinálása lett a gondjaira bíz
va, hanem a kérdés irodalmának gyűjtését, bib
liográfiai-dokumentációs gondozását is feladatul

kapta. (Ez egyébként belső feszültségeket oko
zott a könyvtár funkciórendszerében, aminek 
egyik legfontosabb következménye a feladat- és 
gyűjtőkör újrafogalmazása lett.92)

A Nemzetiségi Dokumentáció vándorútja

A továbbiakban a nemzetiségi bibliográfia és 
dokumentáció 1968 utáni alakulásait illetően jó- 
néhány éven át mintha a „Megy a gyűrű vándor
útra” kezdetű gyerekjáték érvényesült volna. Ez 
azt jelenti, hogy ha egy-egy intézmény vállalta is 
a „Chrisztoforosz” szerepét az általunk tárgyalt 
témában, mihelyst alkalma nyílott rá, e funkciót 
szívesen adta át másnak, más intézménynek.

A Művelődésügyi (később: Kulturális) Minisz
térium Nemzetiségi Önálló Osztályának kezde
ményezésére az Országos Széchényi Könyvtár 
keretében jött létre az a kis bibliográfus csoport, 
amely 1970 decemberétől 1973 végéig mintegy 
30 ezer bibliográfiai leírást produkált Kemény G.
Gábor (az OSZK tudományos főmunkatársa) irá

nyításával. Történeti értékű Kemény G. Gábor 
1971. január 5-én keit gyűjtési szabályzata, 
amelyből az alábbiakban Bállá Gyula közléseinek 
megfelelően idézünk93:

„A Nemzetiségi Dokumentáció bibliográfiai 
anyaggyűjtése keretében gyűjtendő:

1.Minden olyan könyv, tanulmány, cikk, tudó
sítás, híranyag és egyéb közlemény címe és bib
liográfiaileírása, amely a magyarországi nemzeti
ségekről szól, azok társadalmi, gazdasági és kul
turális kérdéseivel részben vagy egészben 
foglalkozik.

2. Gyűjtendő minden, a magyarországi 
könyv, hírlap és folyóiratcímekben (tehát a Ma
gyarországon megjelent könyvekben, hírlapok
ban és folyóiratokban) előforduló, a szomszédos 
országokban élő magyar kisebbségekre vonatko
zó, azokról szóló nyelvi, irodalmi, általános műve
lődésügyi, iskolaügyi, művészeti és tudományos 
jellegű anyag.

3. A dokumentáció gyűjtőkörébe tartozik min
den hazai kiadványban, hírlapban és folyóiratban 
(a meghatározott címjegyzéken belül) megjelent 
nemzetiségi kérdésről szóló anyag, vagy ki
sebbségi magyar szerzőtől megjelent könyv, ta
nulmány, cikk, vers, felhívás, nyilatkozat stb., va
lamint a magyarországi nemzetiségi szerzők min-
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den irodalmi alkotása, beleértve a nemzetiségi 
kalendáriumokban megjelent írásokat is.

4. A dokumentáció keretében feldolgozandó 
a Magyar Közlöny, a rendeleti gyűjtemények (pl. 
Művelődési Közlöny) minden nemzetiségi tárgyú 
közleménye, s végül:

5. a Nemzetiségi Dokumentáció gyűjtőköre 
(bibliográfiában és dokumentációban egyaránt) a 
nemzetiségi kérdés általános, elméleti tárgykörén 
belül a dunamenti országok nemzetiségi problé
máival, a fent megjelölt korszakkal foglalkozó 
könyvekre, tanulmányokra terjedjen ki.

Az igencsak tágan meghatározott gyűjtőkör 
időhatára az 1945 utáni időszak.

A bibliográfiai adatgyűjtés támogatása -  a mi
nisztériumi hatáskörből -  1974-től a Magyar Tu
dományos Akadémia Társadalomtudományi Fő
osztályához került át, maga a Bibliográfiai Mun
kacsoport pedig az ELTE Kelet-Európai Történeti 
Tanszékének, majd a Kelet-Európai Irodalmak 

Tanszéki Akadémiai Kutatócsoportjának szerve
zeti keretébe illesztődött.94 Mindez olyan szem
pontból is fontos, hogy a korábban több helyütt 
tárolt bibliográfiai leírásokat, amelyek száma idő
közben a 65 ezret is meghaladta, katalógussá- 
adatbázissá lehetett szervezni az új keretek között.

Az akadémiai támogatás összege 1974-ben 
400 ezer Ft-ot tett ki, majd 1981-ig, amikor az 
adatbázis és az azt fejlesztő és gondozó csoport 
az Állami Gorkij Könyvtárba került, évi átlagban 
300-400 ezer Ft között mozgott. (Egyébként -  pá
lyázati formában -  valamennyi a későbbi évekre 
vonatkozóan is fennmaradt belőle.)

Nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció az Ál
lami Gorkij Könyvtárban

Addig is, amíg a Nemzetiségi Dokumentáció 
az Állami Gorkij Könyvtárba átkerült, utóbbi in
tézményben tárgyunk szempontjából az alábbi je
lentős változások történtek:

♦ 1978 szeptemberében a Kulturális Mi
nisztérium miniszterhelyettesi értekezleté
nek határozata nyomán létrejött az Állami 
Gorkij Könyvtár keretében egy ún. Nem
zetiségi Közművelődési Kutató és Doku
mentációs Központ egy mellékfoglalkozá
sú tudományos, főmunkatárs, Arday Lajos 
vez ' ősével és külső munkatársak foglal
koztatásával. A kutatások és a dokumen

tációs tevékenység finanszírozása 1980 
végéig a „Kulturális emlékeink és hagyo
mányaink...” kutatási főirány célhiteleiből 
történt. Ez idő alatt 4 témakörben (nem
zetiségi sajtó és rádió-tv, könyvtárügy, 
klubmozgalom, kulturális ellátottság) 17 
tanulmány készült el, s további hat kézira
tos anyag került -  vásárlással -  a könyv
tár tulajdonába. 1984-re^a tanulmányok 
száma 36-ra emelkedett,95

♦ 1980 közepén a Magyar írók Szövetségé
nek -  ilyen is volt! -  égisze alól lépett az 
Állami Gorkij Könyvtár kötelékébe -  Für 
Lajos vezetésével -  egy három fős cso
port (2 kutató és 1 adminisztrátor), amely
nek fő feladata a külföldi -  főként az utód
államokban élő -  magyarság helyzeté
nek, irodalmi produktumainak feltárása és 
dokumentálása volt, s így bizonyos érte
lemben a Magyarságkutató Intézet szerény 
elődjének tekinthető, amit az is bizonyít, 
hogy magyar vonatkozású kéziratai 1985 
után a Magyarságkutató Intézet archívu
mába kerültek át.96

A Magyar Tudományos Akadémia Társada
lomtudományi Főosztálya és az Állami Gorkij 
Könyvtár 1979. május 10-én kötött megállapodá
sa készítette elő az addig „többször utaztatott” 
Nemzetiségi Dokumentáció mai helyére kerülé
sét. Ez annak a jegyzőkönyvnek alapján ment 
végbe, amelyet a fent nevezett két intézmény 
1981. július 3-án írt alá.97 Ez a következőket tar
talmazza:

„Az Állami Gorkij Könyvtár átveszi a Nemzeti
ségi bibliográfia (1945-1975), más néven Bibliog
ráfia és dokumentáció című gyűjteményt, gon
doskodik az Állami Gorkij Könyvtárba (Bp. V., 
Molnár u. 11.) való elszállításáról, szakszerű el
helyezéséről, azzal a céllal, hogy a gyűjteményt a 
kutatás számára biztosítsa.

Az Állami Gorkij Könyvtár átveszi és állomá
nyába iktatja a periodíkumokat, a bibliográfiai 
munkához eddig felhasznált könyveket is.

Az Állami Gorkij Könyvtárba kerülő anyag 
átadása nem tételes felsorolással, hanem az áta
dó és átvevő legjobb tudomása szerinti teljesség
gel történik. ”

A „legjobb tudomása szerinti Tóth
Gyula megfogalmazásában98 több százezer cé- 
dulányi bibliográfiai kartotékot, számos kéziratot 
és hozzá tartozó, félig publikált irodalmat és köny
vet jelentett.
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Az Állami Gorkij Könyvtárba került 1945 és 
1975 közötti adatgyűjtést Kemény G. Gábor halá
la miatt Käfer István vette át, illetve rendezte -  
nemzetiségenként külön-külön kiadványban -  
sajtó alá. Az első két nemzetiségre -  a németre 
és a románra -  vonatkozó bibliográfia 1983-ban, 
a következőre -  a szlovákra -  vonatkozó 1985- 
ben jelent meg, s utolsóként -  1990-ben -- a 
délszlávokra vonatkozó hagyta el a nyom dát"A  
meglehetősen terjedelmes könyvészetek (még a 
legszikárabb román is meghaladja a 700 oldalt) 
az általuk felfogott irodalmi termés jellegének 
megfelelő szakrendet használnak, s ebben tárják 
fel az adott nemzetiségekre vonatkozó hazai 
napi- és hetilap cikkeket-riportokat-híreket, a fo- 
lyóirati és kalendáriumi tanulmányokat, cikkeket, 
szépirodalmi alkotásokat, illetve az önálló kiad
ványokat. Esetenként a rádióriportokról készült 
gépiratok is megtalálhatók bennük.

A szóban forgó opuszokban a legnagyobb 
biztonsággal az adott nemzetiségek sajtója és 
könyvkiadása által produkált szakirodalmi-zsur- 
nalisztikai-szépirodalmi termés bibliográfiai leírá
sait lehet meglelni. A nem nemzetiségi sajtó nem
zetiségekre vonatkozó anyagainak leírásait 
annyiban, amennyiben az MHV sajtófigyelő szol
gálata ezeket az anyagokat kiszűrte. (Ez még ak
kor is előny, ha ez a kiszűrés korántsem teljes és 
következetes.)

A tárgyalt bibliográfiák tételei számozottak, 
ami a fő részen belül egészen konkrét egyedi uta
lásokat tesz lehetővé az általános utalásokon túl
menően, továbbá azt, hogy a szerzői-közreműkö
dői és a földrajzi mutatóból könnyen el lehet jutni 
a kívánt bibliográfiai tételhez. (A földrajzi mutató a 
helyismereti kutatások szempontjából is értékel
hetővé teszi ezeket a bibliográfiákat, mintegy az e 
„kapcsolatról” korábban hangoztatottak ismételt 
bizonyítékaként.)

A nemzetiségiek szerint tagolódó publikálás 
hátránya: az átfogó, több nemzetiségre vonatko
zó és elméleti jellegű szakirodalom e négy részes 
kiadványból vagy kimaradt, vagy többször is sze
repel, ám sem itt, sem ott nem olyaténképpen, 
hogy „mérget lehessen rá venni”. Jobb lett volna 
e sorozatot egy általános kötettel kezdeni. De 
még most sem volna késő. Egyébként a könyv
tárnak korábban szándékában is állt egy ilyenféle 
tartalmú -  akkor nemzetiségi politikainak neve
zett -  bibliográfia elkészítése és közzététele.

Lényegében az „1945-1975. évköri hagyo
mányra” illesztődnek a tíz éves kihagyással, azaz

1985-ös tárgyévvel indult éves nemzetiségi bib
liográfiák, amelyeknek az általánoson kívül nem
zetiségek szerint tagolódó fő fejezeteik vannak. 
Különben -  tartalmukat, szerkezetüket és muta
tóikat illetően -  nagyjából ugyanaz jellemző rájuk, 
mint retrospektív elődeikre, miközben -  a pantha 
rhei jegyében -  az egyes éves kötetek a megelő
zőekhez képest hol tökéletesedtek, hói meg -  
mint legutóbb is -  sajátos szakmai anomáliákat 
mutatnak.100

A továbbiakban -  tudatosan -  eltekintünk az 
intézmény olyan kiadványainak méltatásától, 
amelyek meghaladják a dokumentációs munka 
szintjét101, sőt még néhány tárgyba vágó kisebb 
bibliográfiájának tárgyalásától is™2, csakhogy két 
jelentősebb vállalkozásának ismertetésére bizto
síthassunk nagyobb teret. (Az általánosabb tájé
kozódásra javasoljuk Az Állami Gorkij Könyvtár 
évkönyve 1986 c. kiadványt103.)

Az egyik vállalkozás a forráskiadásba való 
„belekóstolás”, amit egy azóta (1990-ben) elhunyt 
szlovákiai magyar tudós, Blaskovics József, 
hosszú ideig „fiókban tartott" két munkája tett le
hetővé. Az egyik forrásgyűjtemény és
vidéke a török hódoltság korában'04. Gerincét az 
érsekújvári ejáletre (vilajetre, nagyobb közigazga
tási egységre) vonatkozó három defter (török 
adózási okmány) lefordítása adja, „holdudvarát” 
pedig a különféle elemzések és mutatók tekinté
lyes száma. Ez a kiadvány nemzetiségtörténeti 
szempontból rendkívül fontos: mintegy 470 má- 
tyusföldi település 17. századi nemzetiségi viszo
nyait dokumentálja több mint 20 ezer személynév 
felsorolásával. (A magyar-szlovák nyelvhatár már 
a 17. században nagyjából ott húzódott, ahol 
1918-ban.) A másik forrásgyűjtemény: Rima
szombat és vidéke a török hódoltság korában 
című105, kevésbé reveláló, ám még így is felet
tébb tanulságos olvasmány a 17. századi ma
gyarság-pozíciókról.

Másodjára az Országos Idegennyelvű Könyv
tár 1991 őszén indult azon vállalkozását kívánjuk 
bemutatni, amelynek címe: ;
periodicitása: évi négy szám; műfaja: referáló 
szemle. Róla a következő érdemi információkat 
idézzük: „Most, amikor végre nem titkolni, szé
gyelleni való dolog magyarságunk felmutatása, 
nemcsak a magyarságkutatás produktumai jelen
nek meg egyre-másra, hanem velük szoros össze
függésben szaporodtak el a magyarországi ki
sebbségekkel és a kelet-közép-európai interetni- 
kus kapcsolatokkal foglalkozó tudományos
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publikációk is, részben az e témára szakosodott 
folyóiratokban, részben az egyes tudományágak 
orgánumaiban. A Kisebbségkutatás útra bocsátá
sával nem ezeknek a kiadványoknak a számát kí
vánjuk szaporítani, hanem -  e vonatkozásban el
sőként [és tényleg így!] -  olyan hiánypótló infor
mációs szemle folyóiratot kiadni, amely a már 
megjelent magyarországi és külföldi tudományos 
irodalom tartalmairól nyújt folyamatos tájékoz
tatást.’* 06

És a második évfolyam elejére írt szerkesztői 
számvetésből: „Az első évfolyam négy száma kö
zel 40 ív terjedelmű. A bennük szemlézett szöveg 
(bibliográfiai) egységeinek száma 241 ami
181 önálló tömörítvényként jelent meg a lapban...
A... szemle-dolgozatok 54%-a támaszkodott ide
gen nyelvű forrásokra, 68%-a pedig külföldi
ekre.’*07

A folyóirat által eddig kiváltott reflexiók igen 
pozitivek, sok esetben a munka további kibővíté
sére biztatnak.

...végső körültekintés

Noha a 80-as évek közepére hazánkban is je
lentősen megnövekedett azon intézmények és 
orgánumok száma, amelyek kisebb-nagyobb 
mértékben foglalkoznak a nemzetiségi kérdéssel 
általában, illetve a hazai és a határon túli nemze
tiségekkel, az általuk létrehozott produktumok 
nemzetiségi szempontú bibliografizálására és do
kumentálására csak az eddig tárgyalt adatbázi
sok, illetve dolgozatok vállalkoztak.108 (A kivéte
leket és legújabb törekvéseket !d. alább.)

A nemzetiségi alapkönyvtárak -  túlnyomó- 
részt: megyei könyvtárak -  is eltekintettek a nem
zetiségekre orientált bibliografizálástól és doku
mentálástól, ami nem baj. Ha ki is adtak a nemze
tiségek számára néhány bibliográfiát, az ajánló 
bibliográfia volt a nemzetiségi nyelvű művelődés 
előmozdításának szolgálatában. Ezzel szemben 
helyismereti-helytörténeti tevékenységük kereté
ben több regionális bibliográfiájuknak -  kimondva 
vagy kimondatlan -  nemzetiségkutatási vonatko
zása is van.109

Ahogy a két világháború között is, ebben az 
1945 utáni korszakban ugyancsak alapvető fon
tosságúak a statisztikai adatforrások, amelyek a 
régebbi években gyéren jelentek meg, újabban

viszont örvendetesen megsokasodtak és (temati
kájukat illetően) kiszínesedtek (száz-kétszáz 
éves népszámlálási adatok nemzetiségi vonatko
zású részei, szinkron és történeti helységnévtá
rak, egyházi anyakönyvek tanúságtételei stb),110 
1991-ben jelent meg az a kötet, amely az erdélyi 
települések 1850 és 1941 közötti nemzetiségi 
megoszlását közli.111

Általában is: a nemzetiségi kérdés tudomá
nyos gondozása a 90-es évektől nálunk -  épp
úgy, mint más demokráciákban mindenütt -  re
neszánszát éli. Ez nemcsak a tudományos kuta
tások iránti érdeklődés és a teljesítmények 
növekedésében, valamint a mecenatúra (OKTK 
Vlll/b főirány, Pro Renovanda Cultura Hungáriáé 
Dunatáji népek kutatása, Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány, Illyés Ala
pítvány, Soros Alapítvány stb.) rendszerének kié
pítésében mutatkozik meg, hanem abban is, 
hogy egyre-másra létesülnek olyan önálló szerve
zetek, intézmények (vagy kapnak jelentős súlyt a 
hagyományos szervezeti keretek között), amelyek 
fő feladata nemzetiségi bibliográfiák, adattárak 
létrehozása és a tudományos eredmények, sta
tisztikai-demográfiai stb. adatok közvetítése a ku
tatás, képzés, politika, államigazgatás számára. 
(Feltesszük: abból a felismerésből táplálkozva, 
hogy a tudományos gondolkodás conditio sine 
qua non-ja a kritikai szellem, amelynek funda
mentumát a tények ismerete és tisztelete adja.)

Nos, az említett folyamat hatása érhető tetten 
az Országos Széchényi Könyvtár kebelében, de 
önálló szervezetként 1985 végén Juhász Gyula 
vezetésével létrehozott Magyarságkutató Csoport 
életútjában is. A Csoport később -  Magyarság
kutató Intézet néven -  önálló intézménnyé vált, 
majd 1992-től -  a Teleki László Alapítvány égisze 
alatt két független szervezetté: Közép-Európa In- . 
főzetté (igazgató: Kiss Gy. Csaba), illetve Könyv
tár és Dokumentációs Szolgálattá alakult Dippold 
Péter vezetésével. (Az Alapítvány harmadik tag- 
intézménye a Magyar Külügyi Intézet). Termé
szetesen nem feladatunk a frissiben alakult ala
pítványi intézmények tevékenységének méltatá
sa, annál kevésbé, mert a bennünket közelebbről 
érdeklő KDSZ vonatkozásában ezt Dippold Péter 
autentikus módon megteszi.112 Viszont a szerve
zeti változás önmagában azt sugallja számunkra, 
hogy: a) az Alapítvány kuratóriuma a magyarság- 
és nemzetiségkutatást szerves egységben szem
léli és művelését ennek megfelelően határozza 
meg; b) a KDSZ önállósításával kifejezésre juítat-
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ja a bibliográfiai-dokumentációs munka jelentősé
gét a komplex Közép-Európa kutatásokban.

Az utóbbira bizonyságul álljon itt a KDSZ pro
dukcióinak, illetve terveinek -  akárha jelzés-érté
kű -  mustrája:
-  Közép-Európa kisebbségi bibliográfiája (a 

Südost-lnstitut-tal együttműködésben);
-  az ún. EtnoGraf, a magyarság térképészeti

statisztikai adatbázisa;
-  Közép-Európa magyar kisebbségi intéz

ményrendszere -  adatbázis;
-  Közép-Európa etnikai térképe az 1930-as 

években (reprint).
Időrendben másodikként szólunk az MTA Ál

lam- és Jogtudományi Intézet Emberi Jogok Ma
gyar Központjáról (tudományos vezető: Bokorné 
Szegő Hanna), amely az Európa Tanács ajánlá
sára 1990-ben jött létre.113 Alapvető feladatának 
tekinti az emberi jogok (ezen belül a kisebbségi 
jogok) hazai érvényesülésének elősegítését, a 
nemzetközi szervezetek és tudományos intézmé
nyek tevékenységéről a hazai jogalkalmazó szer
vek, politikusok, kutatók tájékoztatását. E cél ér
dekében egyrészt az ENSZ és az Európa Tanács 
emberi jogi dokumentumaiból, a kérdés hazai és 
külföldi szakirodaimából szakkönyvtárat működ
tet, másrészt Acta Humana címmel 1990-től ne
gyedéves folyóiratot ad ki, melynek az elméleti ta
nulmányokon kívül állandó dokumentációs rovata 
is van. Ebben rendszeresen ismerteti az Európa 
Tanács dokumentumait, regisztrálja az emberi jo
gokra vonatkozó új hazai jogszabályokat (1988-), 
közli a magyar szakirodalom válogatott bibliog
ráfiáját (1987-), a külföldi és hazai emberi jogi in
tézmények címtárát, a külföldi könyvek szemléjét 
stb. 1993. évi 11-12. összevont száma a hazai 
nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó te
matikus szám.

Végül, de nem utolsósorban az Európa Ta
nács Információs és Dokumentációs Központ 
(megalakult 1992. április 14-én, igazgatója Szil- 
vássy Zoltánná) tevékenységéről kell röviden 
megemlékeznünk. Tesszük ezt azért, mert ez a 
szerény, három fős létszámmal működő szerve
zet archiválja-dokumentálja a legteljesebben az 
Európa Tanács célkitűzéseivel, működésével 
kapcsolatos dokumentumokat, első renden a Ta
nács kisebbségvédelmi határozatait, szakértői je
lentéseit, speciális vizsgálatait (egy-egy ország 
kisebbségvédelmi rendszerének áttekintése, a 
média szerepe a kisebbségi identitásra és kultú
rára, a bevándorlók menekültek helyzete stb.). A

Központ igényre SDI szolgáltatást közvetít az Eu
rópa Tanács teljes állományából, sajtófigyelést 
végez és az Európa Tanács kiadványaiból 20 ol
dal terjedelemig térítésmentesen (!) szolgáltat xe
roxmásolatot.1 4

Hosszú sora lenne azoknak a hagyományos 
gyűjteményeknek (tudományos könyvtáraknak), 
amelyek tevékenységi körükbe -  kisebb-nagyobb 
mértékben -  beépítik a nemzetiségi bibliográfia
dokumentáció feladatait, rész- vagy határterületi 
diszciplínaként. Gazdag külföldi folyóirat-bázisa 
és a szolgáltatás frissessége, informatív jellege 
miatt viszont kiemelésre kívánkozik ebből a kör
ből az Országgyűlési Könyvtár Világpolitikai Infor
máció c. SD! szolgáltatása, illetve ennek nemze
tiségi politika szekciója. Hagyományos kurrens és 
retrospektív állam- és jogtudományi bibliográfiája, 
némely számítógépes adatbázisa (PRESSDOK, 
HUNDOK) tárgykörünkben is jól szolgálják a friss 
tájékozódást-tájékoztatást.

*  *  *

A közeljövő -  az időközben hatályossá vált 
nemzetiségi törvény115 hatására is -  hazánkban 
várhatóan kedvezni fog a nemzetiségi-nemzeti- 
ségtudományi kutatásoknak, s feltehető az is, 
hogy a szomszédos és távolabbi államokban sem 
lesz ez másképpen. S mindennek célja nem lehet 
más, mint a „rendezni végre közös dolgainkat”.

A fentiekből következik: a nemzetiségi bib
liográfiára és dokumentációra ugyancsak megnö
vekedett feladatok várnak. Ezek megoldásához 
jó lenne felhasználni közelebbi és távolabbi múl
tunk pozitív és negatív tapasztalatait.
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1943. 3-4.no. 3-32.p.

63. CHOLNOKY Győző: Töprengés a Teleki Intézet szel
lemi örökségéről. = Könyvtáros, 40.évf. 1990. 11.sz. 
647-650.p.

64. Vö. Revue d'Histoire Comparée, NS. I.tome. 1943. 3- 
4.no.

65. Ld. a 11. alatt hivatkozott mű, 65.p.
66. Bibliographie de l’Europe Carpathique. Publications his- 

toríque de l’année... = Revue d’Histoire Comparée,
1942. - NS. I.tome. 1943. 3-4.no. [1]-96.p. Klny. is. 
(1040 tétel.)
1943. - NS. 2.tome. 1944. 3-4.no. 245-406.p. (1886 té
tel.)

67. Ld. a 66. alatt hivatkozott 1943. évi kötet.
68. Ld. a 11. alatt hivatkozott mű, 56.p.
69. A hungarológia, magyarságtudomány születésére, fogal

mának értelmezésére vonatkozóan ld. A magyarságtu
domány kézikönyve (Szerk. Kosa László) c. alapvető 
összefoglaló munkát. (Bp. 1991, Akad. K. 2. kiad. 1993.) 
Ennek is különösen Hungarológia -  magyarságtudo
mány -  országismeret c. 1. részét, bibliográfiai appará
tussal (11-74. p.)

70. SZEKFŰ Gyula: „Valahol utat vesztettünk." = Uő: Forra
dalom után. Bp. 1947. 13-46.p. (A Magyar Nemzetben 
1943. nov. 7-től 1944. febr. 27-ig megjelent 7 részes 
cikksorozat változatlan utánközlése.)

71. Egyfelől vö. BIBÓ István: A keleteurópai kisállamok nyo
morúsága. Bp. 1946. 116 p. (Az Új Magyarország röpira- 
tai), másfelől pedig: Nemzetiségi kérdés és a magyar 
demokratikus külpolitika. (Révai József: A csehszlovák
magyar viszony. + Betlen Oszkár: Vesszen a soviniz
mus!) A Magyar Kommunista Párt álláspontja. Bp.' 
[1945], Szikra. 11 p.

72. A feldolgozó akcióról ld. FÉNYES Miklós: A Pécsi Tudó- 
mányegyetem Kisebbségi Intézetének Könyvtára és 
adattára. = Könyvtári Figyelő, 20.évf. 1974. 3.sz. 236- 
241 .p. -  A feldolgozás nyomán keletkezett kézirat ada- 
tai: FÉNYES Miklós -  FARKAS Józsefné: A Pécsi Tudó- 
mányegyetem volt Kisebbségi Intézetének sajtókivágat- 
és kéziratgyűjteménye. Pécs, 1973. 223 lev. Gépirat. -  
BÉDI Imre munkájának bibliográfiai adatai: A nemzetisé
gi kérdés magyar irodalma. -  Die ungarische Literatur 
der Nationalitätenfrage. 1-2. köt. (524, 358 lev.) Gépirat. 
Kiadási helye: Budapest -  Milano -  Leipzig, éve 1945 
lett volna. Magyarországon a Pécsi Egyetemi Kisebbsé
gi Intézet kiadványai c. sorozat 22. köteteként tervezték 
kiadni. (OSZK kézirattári jelzete: Föl. Hung. 3289/1-2.)
Az 1800-as évek elejétől 1944-ig megjelent könyveket, 
térképeket és cikkeket tartalmazó kb. 6500 tételes 
összeállítás tartalmi és módszertani szempontból Mikó 
Tibor azonos című rejtett bibliográfiájára (Id. a 41. alatti 
leírást) és saját adatgyűjtésére támaszkodik. Újítása: 
minden címről német címfordítást is ad. A csaknem fél 
évszázada kész és negyedszázada (1970-től) közgyűjte
ményben (habár „zárt anyagaként) elhelyezett munkára 
tudomásunk szerint eddig senki nem hivatkozott.

73. Ld. a 11. alatt hivatkozott mű, 74.p.
74. Csak példaként emlékeztetünk a 2. alatt hivatkozott 

műre, továbbá FEHÉR István Az utolsó percben c. mo
nográfiájára (Bp. 1993, Kossuth K. 344 p.), ebből is fő
ként a 12-20. oldalra.

75. Magyar történeti bibliográfia 1825-1867. (Szerk. a Törté
nettudományi Intézet munkaközössége I. Tóth Zoltán

vezetésével.) 1-4. köt. Bp. 1950-1959. Akad. K. 4 db. - A 
4. kötet részcíme: Nemmagyar népek. (Nemzetiségek.) 
Szerk. Kemény G. Gábor, Katus László. Bp. 1959. 
XXXV, 675 p. (29 682 számozott tétel.)

76. TÓTH Ede: A nemzetiségtörténeti kutatások helyzete. = 
Tájékoztató, 1982. 1.sz. 7-44.p. Az idézett hely: 36.p.

77. KEMÉNY Gábor: Kemény G. Gábor publikációi 1945- 
1981. = Az OSZK évkönyve, 1981. Bp. 1983. 21 -36.p. A 
kéziratban maradt bibliográfia leírása: 34.p.

78. Bibliographie d’oevres choisies de la science historique 
hongroise 1945-1959. [Red.] Émil Niederhauser. Bp. 
1960, Akad. K. 279 p. /Klny. az Études historiques 2. 
kötetéből./ Folytatásai: 1959-1963. = Nouveile études 
historique. 2.köt. Bp. 1965. 463-629.p.; 1964-1968. Bp. 
1970. 262 p. /Studia historica... 83./; 1969-1973. Bp. 
1975. 137 p. /Studia historica... 126./ ; 1974-1984. = 
Études historiques hongroises 1985. 3. köt. Bp. 1985. 
XIII, 216 p. ; 1985-1989. = Ua. 1990. 7. köt. Bp. 1990. 
Vili, 174 p.
A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 
1945-1968. (Összeáll, az MTA Történettudományi Inté
zetének munkaközössége.) Bp. 1971, Akad. K. 855 p. 
Éves bibliográfiák 1954-től a Századokban, 1985-től 
önálló kötetekben.

79. KOSÁRY Domokos: Bevezetés a magyar történelem 
forrásaiba és irodalmába. 1-3.köt. Bp. 1951-1958, MTA 
Történettudományi Intézete, 3 db. - Uő: Bevezetés Ma
gyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Ál
talános rész. 1-2. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 889 p.

80. KATUS László: A nemzetiségtörténeti kutatások főbb 
problémáiról és a nemzetiségi munkacsoport munkájá
ról. = Történelmi Szemle, 3.évf. 1960. 4.sz. 536-543.p.

81. A róla szóló nekrológok közül a mi szempontunkból leg
fontosabbak az alábbiak:
HAVASI Zoltán: Kemény G. Gábor 1915-1981. = Az 
OSZK évkönyve, 1981. Bp. 1983. 17-20.p.
TÓTH András: Kemény G. Gábor 1915-1981. = Könyv
táros, 1982. 5.sz. 288-289.p.
Műveinek bibliográfiájára 77. alatt hivatkoztunk.

82. Gedenkschrift Endre Arató. Hrsg. v. Sándor Balogh un
ter Mitw. Mária Diószegi. Bp. 1981, ELTE. 512 p.

83. KEMÉNY G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés törté
nete. 1 .r. A nemzetiségi kérdés a törvények és terveze
tek tükrében 1790-1918. Bp. 1946, Gergely. 188 p. (Do
cumenta Danubiana 1.)

84. KEMÉNY G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés törté
netéhez Magyarországon a dualizmus korában. 1-6.köt. 
Bp. 1952-1985, MTA Történettudományi Intézete - Tan- 
könyvkiadó. 6 db. (A megjelent kötetek 1867-től az I. 
világháború kitöréséig terjedő időszak forrásait tartal
mazzák.)

85. KEMÉNY G. Gábor: A szomszéd népekkel való kapcso
lataink történetéből. Válogatás hét évszázad írásaiból. 
Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 1039 p. 1 5 1.

86. Mocsáry Lajos válogatott írásai. Bev., vál. és jegyz. eil. 
Kemény G. Gábor. A névmutatót készítette: Katus 
László. Bp. 1958, M. Tört. Társ. 799 p. 9 1. - Román-ma
gyar közös kiadás.

87. A 12. alatt hivatkozott második forrásdokumentum.
88. ARATÓ Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyar- 

országon 1790-1848. Egyetemi tankönyv. A mutatókat 
összeáll. Varga István. 1-2.köt. Bp. 1960, Akad. K. 2 db.

89. A 80. alatt hivatkozott forrás is hangsúlyozza, hogy az 
intenzív nemzetiségtörténeti kutatás jórészt egyetemi 
oktatási szükségleteket elégített ki. Ezt az igényt a buda
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Nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció hazánkban a kezdetektől napjainkig. 2.

pesti Egyetemi Könyvtár is érzékelhette, amikor kibocsá
totta a témakör egyetlen „tudományos ajánló bibliog
ráfiáját": Nemzetiségi iskolapolitika a dualizmus korában. 
Bp. 1954, ELTE Központi Könyvtára - Tankönyvkiadó. 
47 p. /Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára 1./

90. A nemzetiségi kérdés és politika 1945 utáni alakulásáról, 
illetve a nemzetiségi párthatározatok 1956-tól 1978-ig 
tartó soráról Id.:
Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. Szerk. Csatári 
Dániel. 2. kiad. Bp. 1968, Kossuth K. 102 p.
KŐVÁGÓ László: A nemzetiségi kérdés Magyarorszá
gon. = Együtt a nemzetiségekkel. Bp. 1984.165-179.p. 
ARDAY Lajos: A magyarországi nemzetiségekre vonat
kozó jelenkori kutatások, kutatási eredmények. = Nem
zetiségi kutatások Magyarországon. (Szerk. Kővágó 
László.) Bp. 1984. 7-38.p.
A 74. alatt hivatkozott FEHÉR-mű.

91. Kuriózumként említjük, hogy 1953-ban készült egy nem
zetiségi állományjegyzék az összes hazai nemzetiség 
számára. Ez igencsak gyenge kísérlet volt. Bibliográfiai 
adatai: A Népkönyvtári Központ hálózatának nemzetisé
gi könyvei. Bp. [1953.] 52 lev. Soksz.

92. Vö. KERTÉSZ Gyula: Az Állami Gorkij Könyvtár gyűjtő
körének fejlődése és mai problémái. = Az Állami Gorkij 
Könyvtár évkönyve 1986. Bp. 1988,33-50.p.

93. A 13. alatt hivatkozott dolgozat, amelynek egy korábbi 
változata A magyarországi kisebbségek bibliográfiája és 
dokumentációja címen a Nemzetiségi kutatások Magyar- 
országon c. gyűjteményben jelent meg. (Bp. 1984. 167- 
176.p.).

94. Az említett történeti tanszék vezetője Arató Endre, az 
akadémiai kutatócsoporté pedig Király Péter és Juhász 
Péter volt.

95. A 90. alatt hivatkozott Arday-dolgozat melléklete közli a 
szóban forgó tanulmányok jegyzékét.

96. DIPPOLD Péter: A Magyarságkutató Intézet Archívuma. 
= Regio, 1991.2.sz. 213-215.p.

97. Iktatási száma: 16/81-1. Lelőhelye: Országos Idegen
nyelvű Könyvtár

98. Ld. a 12. alatt hivatkozott forráshelyeket.
99. Németek Magyarországon 1945-1975. Szerk. Käfer Ist

ván. 1-2.köt. Bp. 1983, Állami Gorkij Könyvtár. 794 p. 2 
db. /Nemzetiségi dokumentáció. AI Nemzetiségek Ma
gyarországon 1./
Románok Magyarországon 1945-1975. Szerk. Käfer Ist
ván. 1-2.köt. Bp. 1983, Állami Gorkij Könyvtár. 703 p. 2 
db. /Nemzetiségi dokumentáció. A/ Nemzetiségek Ma
gyarországon 2.1
Szlovákok Magyarországon 1945-1975. Szerk. Käfer Ist
ván. 1-2.köt. Bp. 1985, Állami Gorkij Könyvtár. 2 db. 
/Nemzetiségi dokumentáció. A/ Nemzetiségek Magyar- 
országon 4.1
Délszlávok Magyarországon 1945-1975. Szerk. Käfer 
István. 1-2.köt. Bp. 1990, Állami Gorkij Könyvtár. 2 db. 
/Nemzetiségi dokumentáció. A/ Nemzetiségek Magyar- 
országon 5./

100. Nemzetiségek Magyarországon. A nemzetiségi és a 
nemzetiségekre vonatkozó hazai válogatott irodalom 
bibliográfiája. Szerk. B. Nádor Orsolya, 1988-tól Mada
rász Katalin. 1985-1991. Bp. 1986-1992, Állami Gorkij 
Könyvtár -  Országos Idegennyelvű Könyvtár. 7 db. Foly
tatása az 1992-es tárgyévtől tágabb gyűjtőkörrel számí
tógépes adatbázisban történik. Ebből publikált kurrens 
bibliográfiai szolgáltatás is lesz a tervek szerint.

101. Pl. HOÓZ István -  KEPECS József -  KLINGER András: 
A Baranya megyében élő nemzetiségek demográfiai 
helyzete 1980-ban. Bp. 1985. 433 p.; GYIVICSÁN Anna 
-  KOZMA Mihály -  SZÁSZ András: A magyarországi 
nemzetiségek kulturális, tudati jellemzői. Bp. 1985. 286
р. ; Magyarok és szlovének. Együttélésük és együtt
működésük a jugoszláv-magyar határ mentén. Szerk. 
Arday Lajos, Joó Rudolf, Tarján Gábor. Bp. 1987. 2 db. 
(739 p.)

102. BÁLLÁ Gyula: Nemzetiségek Magyarországon 1967- 
1984 (első félév). Válogatott bibliográfia. Rétság, 1984. 
[20] lev. -  Készült a 20. Országos Nemzetiségi Fesztivál 
alkalmából; a gyűjtés lényegében a Nemzetiségi kutatá
sok Magyarországon c. konferenciai anyag (Bp. 1984, 
MM Nemzetiségi Önálló Osztály) 177. és következő ol
dalain található összeállítás előzetes kiadása.

103. Az Állami Gorkij Könyvtár évkönyve 1986. Bp. 1988. 
245 p. 8 1. -  A kiadványból a könyvtár szerteágazó nem
zetiségi szolgálatának jó áttekintéseként ajánljuk - 
VERSEGHI György: Az Állami Gorkij Könyvtár szerepe 
a nemzetiségi könyvtárügyben, 105-112.p. Ezen össze
foglaló korábbi változata -  Az Állami Gorkij Könyvtár a 
nemzetiségekért címen -  az Együtt a nemzetiségekkel
с. gyűjteményben jelent meg (312-318.p.). S ugyanitt 
újólag felhívjuk a figyelmet ARDAY Lajos 90. alatt hivat
kozott dolgozatára.

104. BLASKOVICS József: Érsekújvár és vidéke a török hó
doltság korában. (A kéziratot gond. Käfer István.) Bp. 
1989, Állami Gorkij Könyvtár, 843, VIII p. + 2 mell.

105. BLASKOViCS József: Rimaszombat és vidéke a török 
hódoltság korában. (A kéziratot gond. Käfer István.) Bp. 
1989, Állami Gorkij Könyvtár. 406 p. + 1 mell.

106. CHOLNOKY Győző: Beköszöntő. = Kisebbségkutatás, 
1 .évf. 1991/1992. 1.sz. 1.p.

107. CHOLNOKY Győző: Számvetés az első évfolyam után. 
= Kisebbségkutatás, 2.évf. 1992/1993. 1 .sz. 417-418.p.

108. A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek intézményeiről 
és orgánumairól tájékoztat a 90. alatt hivatkozott Arday- 
dolgozat, az Együtt a nemzetiségekkel (Bp. 1984.) cím
tára (347-356.p.), a 74. alatt hivatkozott Fehér-monográ
fia, a legújabb helyzetről pedig a Magyarországi ki
sebbségi intézmények és szervezetek adattára 
[Összeáll. Tokaji Nagy Erzsébet], amely az Acta Huma
na 1993. évi 12/13. számában jelent meg (111-131 .p.).

109. Ld. példaként BODA Miklósné: Válogatott bibliográfia 
Baranya település- és nemzetiségtörténetéhez. = Bara
nyai helytörténetírás 1978. Pécs, 1979. 569-591.p. Foly
tatása gyakorlatilag benne foglaltatik a megye kurrens 
helyismereti bibliográfiájában: Baranya megyéről. (Bib
liográfia és repertórium.) 1979- . = Baranyai Művelődés, 
1979- (negyedévenként). Ez utóbbi példa is mutatja, 
hogy hosszúra nyúlna felsorolni azokat a táj-, megye-, 
város- és falubibliográfiákat, amelyeknek csak tartalmá
ból derül ki, hogy -  nemzetiségek által (is) lakott terüle
tek irodalmát gyűjtvén -  természetesen tartalmaznak rá
juk vonatkozó irodalmat is.
Egy határeseti és kuriózum bibliográfia: KORBULY Do
mokos - SIMON J. Zaven: Örmény-magyar bibliográfia 
magyar nyelven. Bp. 1986, Országos Közművelődési 
Központ. 91 p. / kb. 1400 könyv és cikk Örményország
ról - az ókortól máig -, valamint nemzeti kisebbségbe és 
szórványba került népességéről./

110. A statisztikai adattárak legteljesebb összefoglalóit a Köz
ponti Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs 
Szolgálat adja ki. Az 1945 utáni korszak terméséről a
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következő két kötetből tájékozódhatunk: Statisztikai 
adatforrások. Bibliográfia. 1945-1985. (Szerk. Csahók 
István.) Bp. 1987. 431 p. Ua. 1986-1989. Bp. 1990. 311 p.

111. Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) meg
oszlása. (1850-1941.) Összeáll. Kepecs József. Bp. 
1991, Központi Statisztikai Hivatal. 534 p. + Melléklet. 
(67 p.)

112. Ld. a 96. alatti hivatkozást, továbbá: DIPPOLD Péter: 
területi szempontok érvényesülése a magyarságkutatási 
dokumentáció rendszerében. = Magyarságkutatás 1988. 
A Magyarságkutató Intézet évkönyve. Bp. 1988. 283- 
295.p.

113. Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet Emberi Jogok 
Magyar Központja. [Ismertető.] Bp. 1990, MTA Soksz.
[8] p.

114. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ, 
Budapest. [Ismertető.] Bp. 1993. [4] p. Soksz.

115.1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbsé
gek jogairól. = Magyar Közlöny, 1993. 100.sz. 5273- 
5285.p.
Ua. = Kisebbségi Értesítő, [1993.] 1.sz. 5-42.p. -  A 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal által 1993 szep
temberében indított és Beköszöntőjében évi 3-4-szeri 
megjelenést ígérő folyóirat 1. száma részcímes, csak az 
új törvényt tartalmazza. Ebből a számból további 16 
nyelvi változat is készül: a törvényben felsorolt kisebbsé
gek nyelvén és világnyelveken. Anyaggyűjtésünk lezárá
sáig már megjelent az angol, francia, horvát, lengyel, 
német, orosz, román, szerb és szlovén nyelvű változat.
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