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Bevezetés
„...ha van valami, amit nem tudunk hatékonyab-
ban, olcsóbban és jobban megcsinálni, mint a 
versenytársak, nincs értelme tovább csinálni, ha-
nem meg kell bízni valakit, aki jobban elvégzi.”1 
Henry Ford 1923-ban megfogalmazott gondola-
tában már tetten érhető a napjainkban is aktuális 
outsourcing alapelve. Jelen írás a fogalmi átte-
kintés után brit, olasz és magyar példát mutat be 
abból a célból, hogy továbbgondolja az említett 
idézetet és széles körben is felhívja a figyelmet: 
a kiszervezés során a könyvtár nemcsak ügyfél 
lehet, hanem szolgáltató is, aki színvonalasabb 
és hatékonyabb szolgáltatást nyújt. 

Fogalmi áttekintés
A piac szereplői számára már az 1980-as évektől 
ismert a kiszervezés gyakorlata és a rendelke-
zésre álló szakirodalom is bőséges. A definíci-
ók száma jelzi, hogy a fogalom jelentése szer-
teágazó. Az outsourcing kifejezés az „outside 
resource using” szókapcsolatból kialakított 
mozaikszó. A Collins English Dictionary (CED) 
2000-es kiadásában szereplő szócikk alapján 
jelentése a következő: „szerződést kötni egy 
másik céggel egy munka elvégzése céljából”, 
illetve „egy termék alkatrészeit megvásárolni 
a gyártás helyett.”2 A magyar szakirodalomban 
a „kiszervezés” és az angol változat egyaránt 
használatos. Számos próbálkozás született a 
fogalom pontos tartalmának meghatározására. 
Ennek illusztrálására szolgál Tomás F. Espino-
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Rodríguez és Víctor Padrón-Robaina munkája. 
A szerzők táblázatba foglalták (1. táblázat) a 

fogalom jelentését az általuk vizsgált szakiro-
dalom definíciói alapján.3 

Harrigan (1985)
„Készíteni vagy vásárolni” típusú döntések változatai, amelyek szükségesek egy 
szervezetben folyó termék és szolgáltatás-előállítás során szükséges anyag és 
szolgáltatás biztosításához.

Loh and 
Venkatraman (1992) 

Külső forgalmazó által biztosított fizikai és/vagy humán erőforrás, amely a fel-
használó szervezet információs technológiai infrastruktúrájához kapcsolódik.  

Quinn és Hilmer 
(1994)

Tevékenységek külső akvizíciója, amely magában foglalja egy szervezet hagyo-
mányosnak tekintett tevékenységét, feltéve, ha nem része a szervezet alapképes-
ségeinek.

Ventura (1995) Cserekapcsolatok olyan független cégekkel, amelyekkel stabil együttműködési 
szerződés jöhet létre. 

Lei és Hitt (1999) Külső képességeket és készségeket figyelembe vevő megbízás meghatározott 
alkatrészek előállítására és egyéb, hozzáadott értéket biztosító tevékenységekre.

Rothery és 
Roberson (1996

Az előzőleg házon belül folytatott tevékenységeket külső szervezetre bízzák rá. 
Ez tartalmazza a tervezés, adminisztráció és a fejlesztés tevékenységének harma-
dik félre való átruházását.

Casani et al. (1996)
Hosszú távú kapcsolat, melynek során egy szervezet által meghatározott, ugyan-
akkor nem alapvető tevékenységgel olyan professzionális felet bíz meg, amely az 
idő folyamán stratégiai partnerré válik. 

Blumberg (1998)
Harmadik féllel történő szerződéskötési folyamat a megbízó cég egyes üzleti fo-
lyamatainak kezelésére. Szerződéskötés, melynek során egy külsős vállalat vesz 
részt a megbízó cég egyes üzleti folyamataiban.

Greaver (1998) Szerződéskötés, melynek tárgya egy szervezet a periodikusan, rendszeresen 
ismétlődő belső tevékenységeket külső szolgáltatókra történő átruházása.

Sacristán (1999)
Együttműködési szerződés különböző típusú cégek között, amelyben az egyik 
cég bizonyos technológia szakértője, és jelentősen hozzájárul a másik cég céljai-
nak eléréséhez, mégpedig úgy, hogy fizikai és/vagy humánerőforrást biztosít.  

Gilley és Rasheed 
(2000)

Olyan tevékenységeket bíznak külső forrásra, amelyek házon belül is elvégez-
hetők, mert a cégnek rendelkezésre áll a szükséges menedzsment és pénz. Ez 
egyben a házon belül végzett tevékenységtől való tartózkodást is jelenti. 

Campos (2001) Olyan feladat végrehajtását bízza külső szállítóra a szervezet, amelyet előzőleg 
maga végzett.

Bailey et al. (2002) Bizonyos tevékenység és az azzal kapcsolatos szolgáltatások részletes vagy teljes 
átadása egy külső menedzsmentnek, az elvárt eredmények érdekében.  

Quélin és Duhamel 
(2003)

Művelet, amelynek során, egy hosszú távú megállapodás keretében egy előzőleg 
belsőleg vezérelt tranzakció külső szállítóhoz kerül.  

McCarthy és 
Anagnostou (2004)

Nem csupán a külső forrásokból beszerzett termékeket, illetve szolgáltatásokat 
tartalmazza, hanem az üzleti funkciókhoz kapcsolódó tudást is átruházza a külső 
szervezetre. 

Mol et al. (2005) Jogilag független szállítóktól történő szolgáltatások beszerzése.

1. táblázat
Kiszervezés a szakirodalomban
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Az említett források csupán töredékei annak a 
számos meghatározásnak, amelyek megkísérlik 
az outsourcing kifejezés tartalmát pontosan de-
finiálni. Közülük Ventura, Casani és Sacristán, 
a külsős céggel való hosszú távú partnerkapcso-
latot emeli ki. Harrigan a döntéshozatalra fóku-
szál, melynek során eldől, hogy az outsourcing 
adott esetben járható út-e vagy sem. Quinn és 
Hilmer, Lei és Hitt, Rothery és Roberson, Gilley 
és Rasheed, Campos, Bailey, McCarthy és 
Anagnostou, valamint Mol a megbízás, átruházás 
és akvizíció felől közelítik meg az outsourcing 
mibenlétét. Loh és Venkatraman a külső szol-
gáltató által biztosított erőforrásokra fókuszál. 
Blumberg, Greaver, Quélin és Duhamel pedig 
a szerződéskötés folyamatát tekintik a definí-
ció meghatározójának. Mindegyikből leszűr-
hető azonban, hogy az outsourcing során egy 
meghatározott cél érdekében az egyik szerve-
zet megbízza a másikat, hogy végezzen el egy 
olyan tevékenységet, amelyet eddig ő végzett. 
(Például a Toyota cég a sebességváltókat olyan 
vállalkozással gyártatja, mely felméréseik sze-
rint náluk nagyobb szaktudással rendelkezik 
ezen a területen.) 

Alapkompetencia és kiszervezés 
Ahhoz, hogy eldönthessük, mely tevékenységet 
tartjuk meg, és melyekhez kérünk külső segít-
séget, tudni kell, hogy az egyes szervezeteknek 
mi az alapkompetenciája (core competence). 
Hamel és Pralahad  öt-tizentöt alapkompeten-
ciát tart reálisnak egy-egy szervezet esetében. 
Ha a szám ennél nagyobb, akkor a fogalom túl 
szorosan, ha kisebb, akkor túl tágan értelmezett.4 
A szerzők felhívják a figyelmet arra is, hogy a 
kompetencia nem jelenik meg a pénzügyi mér-
legben. Egy márkanév, egy szabadalom vagy 
a kedvező földrajzi fekvés inkább csak előnyt 
jelent, de a szaktudás, a rátermettség és az al-
kalmasság már az alapkompetencia elemei. Jó 
példa erre, a Toyota cég lean termelése vagy 
a Wal-Mart Stores logisztikai megoldása.5 Az 
autógyártás területén maradva az Audi Hungá-
ria Motor Kft. alapkompetenciái közé tartozik, 
hogy erőteljes alvázat és motort tervezzenek, a 
takarítást pedig külső cégre bízzák. 

A 2001. évi CXX törvény az egyes vállalkozások 
„kritikus funkciójának” „kiszervezési” lehetősé-
geit szabályozza. A törvényből kiderül, hogy mi 
nem tartozik a „kritikus funkciók” közé. Ezek 
közé tartozik a jogi tanácsadás, az alkalmazottak 
képzése és továbbképzése vagy személyi és va-
gyoni biztonsági szolgáltatás. A törvény részle-
tesen kitér arra is, hogy kiszervezés esetén meg 
kell győződni arról, hogy a szerződő fél, akivel a 
jövőben a tevékenységet végeztetjük, rendelke-
zik-e a személyi, tárgyi és technikai, szervezeti 
feltételekkel, működési szabályzattal, biztonsági 
rendszerrel, illetve vészforgatókönyvvel.6

Számos profitérdekelt és nonprofit szervezet to-
vábbi lehetőséggel is élhet, felfogadhat „külsős” 
marketingest, rendszergazdát vagy fénymásoló 
szerelőt. A kiszervezés tervezési szakaszában 
lényeges az alapkompetenciák feltérképezése, 
mert így lehet meghatározni, hogy mely tevé-
kenységeket érdemes a szervezetnek tovább 
folytatni. Az egyik legnagyobb nemzetközi 
vállalatjogi társaság, az Evershed7, mely több 
mint 40 országban, köztük Magyarországon is 
jelen van, például úgy döntött, hogy az ügyfelek 
eltérő igényeire tekintettel egységes internetes 
felhasználói felületet alakít ki és működtet. A 
feladat megoldásához az IT megközelítésű üz-
leti alkalmazások és a felhasználói infrastruktúra 
összehangolásában szerzett tapasztalatokra volt 
szükség. Mivel belső humánerőforrásból ez nem 
volt megoldható, az Evershed az angliai Attenda8 
céget bízta meg, amely ezen a területen már 
nemzetközi sikereket ért el, és ügyfelei között 
megtalálható a Cambridge University Press is. 
Az outsourcing sikeres volt, mert mindkét fél 
számára előnyökkel járt. A vállalatjogi társaság 
ügyfelei elégedetten tapasztalták az elektronikus 
ügyintézés fejlesztésével járó időmegtakarítást, 
kényelmet és a szigorú adatvédelmet. Ezek a 
tényezők növelték az Evershed és az Attenda 
jó hírét is: újabb ügyfeleik lettek, több bevételt 
könyvelhettek el. 

A kiszervezés kockázatai
A kiszervezés tervezésekor azt is figyelembe kell 
venni, hogy hosszú távon megéri-e. Ha pusztán 
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gazdasági kényszer nyomására kapkodva és át-
gondolatlanul dönt egy cég vezetése a szolgál-
tatás, vagy termékgyártás kihelyezéséről, fenn-
áll a kudarc veszélye. Pillanatnyilag olcsóbb 
megoldásnak tűnhet, ha „külsősökkel” dolgoz-
tatunk, azonban veszteség éri azokat a cégeket, 
melyeknél a kiszervezés folyamata nem kellően 
előkészített. Természetesen a legtöbb sikertelen 
projektet a résztvevő felek eltitkolják, de mégis 
nyilvánosságra kerülhetnek egyes esetek, mint 
például az Indiana Állam kontra IBM per, mely-
nek során a bíróság elutasította Indiana Állam-
nak az IBM-mel szemben támasztott, mintegy 
170 millió dolláros kártérítési igényét. 2006-ban 
Indiana Állam vezetése privatizálni akarta a szo-
ciális ellátó hálózatot. A döntéshozók úgy vél-
ték, hogy ennek lehetséges módja a széles körű 
automatizálás. A projekt kiterjedt az étkezési 
utalványok gyártástervezésére, az orvosi ellátási 
rendszer informatikai fejlesztésére és a szociális 
háló egyéb elemeire. A kiírt pályázat eredménye-
ként az IBM 1,37 milliárd dolláros tíz évre szóló 
szerződést nyert. Az informatikai cég telefon-
nal, internettel, szkennerrel és faxszal felszerelt 
állomásokat hozott létre, hogy a rászorulók ott 
tudjanak jelentkezni a szociális ellátásért. Az új 
hálózatra hamarosan panaszkodtak a jogalkotók, 
a rászorulók és képviselőik is, mert nélkülözhe-
tetlen dokumentumok tűntek el az elektronikus 
rendszerben. Ezentúl a telefonhívások kapcso-
lási ideje végtelenné nyúlt, és megszűnt a sze-
mélyes ügyintézés. Végül a rendszer 2009-ben 
összeomlott. Az állam beperelte az IBM-et, de 
a szerződésszegést nem sikerült bebizonyítani. 
A bíróság „teszteletlen elméleti kísérletnek” mi-
nősítette a kudarcot, melynek oka a megfontolat-
lan kormánypolitika és a túlzott céges ambíció 
volt. Az adófizetőknek pedig további 65 millió 
dollárjába került a bírósági eljárás.9 

A kiszervezés mint lehetôség a könyvtárak 
számára 
Milyen párhuzamot vonhatunk egy autógyár, 
egy vállalati joggal foglalkozó cég és egy 
könyvtár működése között? Mindegyik szer-
vezet tevékenysége sokrétű, ismernie kell az 

ügyfelek igényeit, reklámoznia kell a terméket, 
a szolgáltatást. Ezen kívül a szervezet valamely 
tevékenységi körének kiszervezése esetén a ve-
zetőség részéről nagy körültekintést igényel az 
alapkompetenciák meghatározása. A megvaló-
sítási tanulmányokból kiderülhet, hogy egyes 
esetekben az adott könyvtárnak jobban megéri, 
ha továbbra is belső erőforrásokra támaszkodik. 
A tervezést a nonprofit szektorban nehezíti, hogy 
a versenyszféra szervezeteinek befektetése gyor-
sabban térül meg, mint a könyvtári szolgáltató 
rendszer fejlesztése. Ugyanakkor egy ország 
gazdaságának versenyképességét alapvetően 
befolyásolja az oktatás színvonala. Ehhez pedig 
elengedhetetlen a korszerű információ a képzés 
minden szintjén.10 
Az outsourcing fogalom említésének gyakori-
ságát a szakirodalomban és az ágazat stratégiai 
tervében valamint a kiszervezés közkönyvtári 
alkalmazásának és mellőzésének okait vizsgálta 
Köntös Nelli és Mikulás Gábor.11 
A 2007-ben megjelent tanulmány táblázatban 
foglalta össze az 1996 és 2006 között megjelent, 
hazai könyvtári ousourcing témájú cikkeket, és 
a szerzők megállapítása szerint a fogalom nem 
terjedt el széles körben a szaksajtóban. A kiszer-
vezés mint gazdaságosságot és hatékonyságot 
növelő eljárás nem szerepelt a 2003–2007. évi 
ágazati stratégiai tervben. A megyei könyvtá-
rak körében végzett felmérés alapján a szerzők 
megállapították, hogy a vizsgált könyvtárak az 
alapfunkciójukba tartozó tevékenységet nem 
szervezik ki. 
Az azóta eltelt időszak hazai szakirodalmába 
való bepillantás a következő eredményt hozta: A 
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek keres-
hető adatbázisában (MATARKA) a „Cikk címe – 
kulcsszavak”, a 2007 és 2014 időszak beállítása, 
és az „outsourcing” kereső kifejezés használata 
alapján a jelzett időszakban nem szerepelt olyan 
könyvtári vonatkozású tanulmány, amelynek 
címében az „outsourcing” szerepelt. A keresés 
lefuttatása azzal a változtatással is megtörtént, 
hogy a „kiszervezés” került a keresőablakba. 
Ekkor megjelent a találatok között a fentebb em-
lített szerzők cikke „Lehetőség-e a kiszervezés a 
magyar megyei könyvtárak számára?”címmel. 
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A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás online 
felülete lehetőséget nyújtott a teljes szövegben 
való keresésre is. A találatok a következőkép-
pen alakultak: 2007 és 2014 között nem jelent 
meg olyan cikk, amelynek címében szerepel az 
„outsourcing”. A teljes szövegre keresve egy 
írás lelhető fel, amely a témával foglalkozik. 
A referátumok közötti keresés alapján sem volt 
olyan írás, amely címében az „outsourcing” sze-
repel. A teljes szövegben való keresés három ta-
lálatot adott. A „kiszervezés” keresőszó címben 
való használata alapján nem volt találat 2007 
és 2014 között. Teljes szövegben való keresés 
két találatot eredményezett. A referátumokban 
való keresés során a címre keresésre két találat, 
a teljes szövegre pedig három találat érkezett. A 
Könyvtári Figyelő online felületén található ke-
resőablak használata és az „outsourcig” beírása 
két könyvismertetést és egy cikket eredménye-
zett. A „kiszervezés”kifejezés használatára hét 
találat érkezett. A Könyv Könyvtár Könyvtáros 
honlapján, az „outsourcing”-ra való keresésre 
egy, a „kiszervezésre” pedig három találat jutott 
2007–2014 között. A Könyv és Nevelés honlap-
ján történő böngészés nem eredményezett talá-
latot. A Könyvtári Levelező/lap keresőfelületén 
a „kiszervezésre” egy, az „outsourcing”-ra két 
találat érkezett. A Könyvtár, Információ, Társa-
dalom (KIT Hírlevél) archívumában kutatva az 
„outsourcing”-ra kilenc, a „kiszervezésre” har-
mincegy találat jutott. Bár a vizsgálat nem volt 
teljes körű, és nem vizsgálta a további fordítási 
lehetőségek figyelembevételét sem, a találatok 
nagyságrendje alapján már valószínűsíthető, 
hogy a tárgyalt időszakban nem növekedett je-
lentősen a könyvtár és outsourcing témával fog-
lalkozó írások száma. 
Az outsourcing az ágazat 2008–2013-as és a 
2014–2020-as évi stratégiai tervében sem sze-
repel. Az említett tanulmány a felmérésben 
szereplő funkciókon kívül ötleteket ad további 
tevékenységek kiszervezésére. A téma tovább-
gondolását támasztják alá azok a hazai és külföl-
di példák, melyek azt jelzik, hogy vannak még 
olyan tevékenységek, amelyeket nagy körülte-
kintéssel és szakemberek bevonásával a könyv-
tárak is vállalhatnak.

Könyvtár és kiszervezés a gyakorlatban 

Library Outsourcing Ltd. Rochdale f

Az angliai Rochdale városában, az Evans Bu-
siness Centre-ben 2010 óta működik a Library 
Outsourcing Ltd. (LO).12 Profilja a munkaerő-
igényes projektek megtervezése, kivitelezése 
speciálisan könyvtári környezetben. Szolgálta-
tásai között megtalálható az RFID automatikus 
kölcsönzési és vagyonvédelmi rendszer beveze-
tése, professzionális könyv-, illetve könyvtárta-
karítás, leltározás, retrospektív formai és tartalmi 
feltárás, cédulakatalógusok számítógépre vitele, 
valamint könyvtári asszisztensi feladatok ellá-
tása. Az ügyvezető, Martin Parsons szerint az 
RFID és egyéb idény-jellegű projektek esetében 
azért érdemes az outsourcing mellett dönteni, 
mert ezáltal a napi állandó munka színvonala 
egyenletes marad. Az LO állandó munkatár-
sakat alkalmaz, tehát nincs szükség tréningre 
minden egyes projekt előtt, így pénz és idő egy-
aránt megtakarítható, a minőség pedig garantált. 
Ügyfelei között megtalálható például a londoni 
Central Saint Martins College of Arts and De-
sign Library művészeti felsőoktatási és a skóciai 
West Lothian Library is. A londoni egészség-
ügyi Archway Healthcare Library 2013 nyarán 
bezárt, állományát Whittington Health Library 
vette át. A költöztetést az LO bonyolította.13 

„Biblioteca & scuola”: a Biblioteca Civica  f

Riva del Garda iskolakönyvtári funkciója 

Riva del Garda az olaszországi Dél-Tirolban, 
a Garda-tó partján fekszik. A Biblioteca Civica 
a könyvtári nyitvatartási idő alatt tölti be köz-
könyvtári funkcióját. A nyitvatartási időn túl to-
vábbi más tevékenységeket is vállal. Ezek közül 
az egyik az outsourcinghoz kapcsolódik. Ám 
ebben az esetben nem a könyvtár az, amely a 
feladatot másra bízza, hanem a tanintézmények. 
A helyi általános és középiskolákban finanszí-
rozási problémák és a szakképzett munkaerő 
hiánya miatt megszűntek a könyvtárak. A város 
mérete és a kis távolságok lehetővé tették, hogy 
a Biblioteca Civica iskolai könyvtárként is mű-
ködhessen. A gyerekeket rendszeresen viszik 
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könyvtári órákra, bemutatókra. A kötelező olvas-
mányokat nemcsak gyűjtik, hanem rendhagyó 
irodalomórán fel is dolgozzák. A „Biblioteca 
& scuola” „Iskola és könyvtár” projekt már 
az óvodás korosztály számára is kínál érdekes 
programokat.14 A „Könyvtár felfedezése” során 
az intézmény épületét járják be a majdani olva-
sók. A „Majdnem olvasók” számára illusztrált 
kötetek, illetve hangoskönyvek segítségével 
teremtenek olyan hangulatot a könyvtárosok, 
hogy a kisgyerekek úgy érezzék, „olvasni ka-
land, olvasni izgalmas, olvasni megnyugtató”. 
Az általános iskolások találkozhatnak szerzők-
kel és illusztrátorokkal is. A munkatársak a kö-
zépiskola első osztályosai számára dolgozták ki 
a „Nuova scuola, nuove avventure” (Új iskola, 
új kaland) programsorozatot, amelynek során 
alapfokú bibliográfiai ismereteket sajátíttatnak 
el a tanulókkal. A felső tagozatosok és a középis-
kolások interaktív könyvtörténeti foglalkozáson 
is részt vehetnek, valamint megismerkedhetnek 
a művészeti tipográfia alapjaival. Az intézmény-
ben történelem órákat is tartanak. Alkalmanként 
vendégelőadót is hívnak, de a projekt túlnyomó 
részét a könyvtárosok valósítják meg, mivel a 
munkatársak könyvtári tanulmányaik mellett 
más szakokat is elvégeztek. Ebben a példában 
tehát az oktatási intézmények az outsourcing 
„megrendelői”, hiszen az iskolai könyvtár fel-
adatait arra bízták, aki ehhez jobban ért. Az ér-
téknövelt szolgáltatás a projektben résztvevő 
intézmények és a felhasználók számára egyaránt 
hasznos.

Infodok és a Magyar Telekom  f

A Magyar Telekom gyakorlata azért sajátos, 
mert olyan tevékenységet helyezett ki, amely 
a cég működésének feltétele: szakmai infor-
mációk gyűjtése, szervezése és megosztása. A 
felsővezetés számára fontos volt, hogy a szol-
gáltatást továbbra is azok végezzék, akik ad-
dig is, de önálló szervezetként, mellyel együtt-
működési szerződés köthető. Tehát a vállalati 
könyvtár Kóródy Judit vezetésével önálló cég-
gé alakult, amely az Infodok nevet vette fel. Az 
előzetes alku és egyeztetés alapján a Magyar 

Telekom (mint megbízó) jelentős megtakarítást 
várt a megállapodástól. Közte és az Infodok 
(mint megbízott) között létrejött, 2005 és 2010 
közötti időszakot átfogó outsourcing szerződés 
körültekintően szabályozta a jogköröket, az el-
várt szolgáltatási szintet és a kompetenciákat. 
További szempont volt, hogy az alkalmazottak 
munkafeltételei nem változhattak kedvezőtlen 
irányba. Elengedhetetlen volt a fenntartható 
pénzügyi modell kidolgozása is. A szolgáltatás 
díjazása induláskor költségalapon történt, ame-
lyet a későbbiekben nemcsak a fogyasztói árin-
dex, a szolgáltatások terjedelmének változása 
befolyásolt, hanem az is, hogy mennyi időbe 
telt egy igény kielégítése, mekkora szakértelmet 
kívánt, milyen infrastrukturális költségvonzata 
volt. Az infrastruktúra anyagi feltételeinek bizto-
sítása úgy történt, hogy a Magyar Telekom díjaz-
ta az Infodok szolgáltatásait, az Infodok pedig az 
így keletkezett bevételekből fizette az iroda és a 
számítógépek bérlését, a fénymásolást, telefon-
számlát, és egyéb felmerülő költségeket. Vég-
eredményként a Magyar Telekom nem csupán a 
kitűzött megtakarítást érte el, hanem a számlázás 
is leegyszerűsödött. Problémát jelentett, hogy az 
információforrások beszerzése során az Infodok 
szakembereinek javaslattételi joguk volt ugyan, 
de a végső döntést a Magyar Telekom vezető-
sége hozta meg. Ezentúl a megbízó ugyanannyi 
díjazásért több munkát várt, illetve az adott mun-
káért kevesebbet fizetett volna, azonban a bér-
leti költséget emelni akarta. A 2005-ben frissen 
megalakult cég szolgáltatásai azonosak voltak a 
kiválás előtti profillal. A Infodok legfőbb tevé-
kenysége a szakkönyvtári hálózat működtetése, 
szakirodalmi tájékoztatás, személyre szabott 
információszolgáltatás, partner- és versenytárs 
figyelés, információkeresési technikák okta-
tása, valamint adatbázis-tervezés és szerkesz-
tés, webfejlesztés, az intranet támogatása. Az 
Infodok önállósulása lehetőséget nyújtott a cég 
meglévő szolgáltatásainak bővítésére, ami to-
vábbi megbízásokat eredményezett. Ma ügyfelei 
között megtalálhatók a felsőoktatási könyvtárak, 
a hírközlési hatóság, illetve építőipari cég is.15 A 
klasszikus könyvtári feladatok mellett pedig a te-
vékenységi körök listáján a fordítás, tolmácsolás 
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és a kiadványszererkesztés is szerepel.16 A cég 
marketingeszközei között megtaláljuk a színvo-
nalas szolgáltatást és szolgáltatói magatartást, a 
mértéktartó árképzést, a saját imázst, névjegyet, 
prospektusokat, az interaktív weboldalt, szakmai 
rendezvényeken való részvételt, sajtójelenlétet, 
valamint szakirodalmi publikációs tevékenysé-
get is. A Magyar Telekommal kötött outsourcing 
szerződés 2010 márciusáig tartott. Az Infodok 
azóta más konstrukcióban, vállalkozói szerző-
dés alapján, ugyanazon a helyen, változatlanul 
magas színvonalon nyújtja szolgáltatásait, így 
az üzleti kapcsolat eredményével mindkét fél 
kölcsönösen elégedett.17 

Sajátos könyvtári gyakorlatok 
Léteznek a klasszikus értelemben vett outsourcing 
értelmezésbe be nem sorolható együttműködé-
sek is. A következő példákban szereplő könyv-
tárak közös jellemzője, hogy fenntartóiktól a te-
vékenységi körüktől idegen feladatokat kaptak. 
Azonban a munkavégzés során megszerezték a 
megfelelő szaktudást és tapasztalatot az adott 
területen. (1. ábra) 

1. ábra 
Sajátos könyvtári gyakorlat

Kensington Central Library és az irattár  f

A Royal Borough of Kensington and Chelsea 
központi könyvtára Londonban jelenleg nagy 
kihívást jelentő projektet végez. A könyvtár 
vállalta a városházi iratok kezelését és őrzé-
sét, valamint az adatszolgáltatást, gyakorlatilag 
új, irattári funkciót alakított ki. Ennek nyomán 
a városháza felismerte a könyvtár gyakorlati 
hasznát. A két intézmény nagyjából 100 méter-
re van egymástól, így a naponta keletkező irat-
mennyiség mozgatása nem jár pluszköltséggel. 
Az iratok digitalizálását asszisztensek végzik. 
Az adatszolgáltatásban a helytörténeti gyűjte-
ményt ismerő könyvtáros vesz részt, előzetes 
egyeztetés után. 
Az irattár megfelelő működése további fejleszté-
si lehetőséget kínál. A könyvtár értékes levéltári 
iratokat, okleveleket őriz, azonban ezek feltárása 
még nem valósult meg. Az anyag kutatásához 
előzetesen engedélyt kell kérni, a munkatársak 
feladata csak a megtekinteni kívánt iratok oda-
adására korlátozódik. Amint a könyvtár megfe-
lelő helyet talál, levéltár működését is tervezik 
az intézményben, mely a tudományos kutatáson 
kívül a családfakutatásban nyújt majd informá-
ciókat a felhasználóknak. 
A 2. táblázatban nyomon követhető, hogy a Lon-
don Royal Borough of Kensington and Chelsea 
önkormányzata felismerte a levéltári funkció 
jelentőségét: az utóbbi három évben – ha csak 
gesztusértékűen is – de növekedett a tevékeny-
ségre fordítandó összeg. A számadatok jelzik, 
hogy az utóbbi néhány évben drasztikus forrásel-
vonást szenvedtek el a brit, azon belül a londoni 
könyvtárak. Az irreálisnak tűnő adatokat az ma-
gyarázza, hogy a táblázatban nincs feltüntetve 
a bérköltség, az épületfenntartásra szánt összeg, 
a pályázatokból, a térítéses szolgáltatásokból, a 

Szolgáltatás 2011-2012-es költség-
vetési (GBP)

2012-2013-as költség-
vetés (GBP)

2013-2014-es költség-
vetés (GBP)

Könyvtár 6442 6119 6057

Levéltár 70 71 78

2. táblázat 
Könyvtári, levéltári szolgáltatásra szánt összeg: London Royal Borough of Kensington and Chelsea
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program- és rendezvényszervezésből, illetve a 
termek bérbeadásából származó bevétel sem.18 

Biblioteca Civica Riva del Garda: irattár  f

és rendezvényszervezés 

A már előzőleg bemutatott olasz város, a Comune 
di Riva del Garda vezetése törvénybe foglalta a 
közösség iratkezelési tevékenységét, élesen el-
különítette a levéltári és irattári teendőket, és 
kikötötte, hogy a feladatok koordinálását csak 
megfelelő képzettségű szakember végezheti.19 
A projekt teljesítését a könyvtár végzi, mivel 
komoly digitalizáló, archiváló apparátussal 
rendelkezik. Mivel közel vannak az intézmé-
nyek egymáshoz, ezért a városháza bevonta 
a könyvtárosokat a hivatalos dokumentumok 
digitalizálásával, rendszerezésével, őrzésével 
és az adatszolgáltatással kapcsolatos tevékeny-
ségekbe. Értékes levéltári dokumentumok őr-
zését is vállalták, de azok szakszerű feltárása a 
levéltáros feladata. A kutatómunka itt is előze-
tes bejelentkezés alapján lehetséges. A könyvtár 
gondot fordít arra is, hogy a levéltári szolgálta-
tást papíralapú kiadványban is népszerűsítse.20 
A Biblioteca Civica ezen kívül nemcsak a saját 
programjait és szolgáltatásait propagáló ren-
dezvényeket szervez, hanem a város kulturális 
eseményeivel kapcsolatos kísérő programokat 
is. Konkrét példa a 2012 márciusa és júniusa 
között megrendezett „Viaggio al lago di Garda” 
című fotókiállítás a Roccaban, ahol a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem Könyvtár Levéltár 
és Művészeti Gyűjtemény 61 értékes fotóját is 
kiállították. 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyv- f

tár Levéltár és Művészeti Gyűjtemény 

A hivatalos elnevezés azt tükrözi, hogy a levéltár 
és a művészeti gyűjtemény az intézmény szerves 
részeivé váltak. Az egyetemi szaklevéltár 1995-
ben, Blaskóné Majkó Katalin kezdeményezése 
nyomán, minisztériumi jóváhagyással alakult 
meg. Ekkor került rendezésre az intézménytör-
téneti iratanyag. A levéltár 2000-ben költözött 
jelenlegi helyére. Az itt található iratok jelentős 
forrásértékkel bírnak a magyar művészképzés 

kutatásában. Megtalálhatók közöttük az igaz-
gatói iroda és a rektori hivatal iktatott és iktatás 
nélküli iratai, valamint titkos ügykezelési iratok. 
Az iratokat olvasva nem csupán a módszertani 
műhelymunkába (pl. 11/1885 Másolatok képtára 
felállítását vizsgáló bizottság meghívója), hanem 
a hallgatók mindennapi életébe is bepillantha-
tunk (pl. 59/1888 Megdorgálandó növendékek), 
amelyek történelmi eseményekhez is kapcso-
lódhatnak (819/1943 Légótanfolyamokon való 
részvétel). A legkutatottabb egység az 1875 óta 
folyamatosan vezetett hallgatói nyilvántartás.21 
Éppen a magas kutatottság miatt volt indokolt 
egy elektronikus hallgatói adatbázis készítése. 
Jelentősége nemcsak abban áll, hogy visszake-
reshetők a hallgatók személyes adatai, hanem 
lehetővé teszi annak kutatását, hogy mely mes-
tereknél tanultak, illetve tanárként mely hallga-
tók voltak tanítványaik. Ezek az összefüggések 
rendkívül fontosak a művészettörténeti és más 
témájú kutatások során. Bár a levéltár kicsi (93,7 
folyóméter), a 2013-as adatok alapján az egyik 
legkutatottabb levéltár az országban. A megke-
resések 90%-a a hallgatói nyilvántartásokkal 
kapcsolatos. Kutatási esetek száma (amelynek 
során konkrétan anyagot kerestek, kézbe vették 
az anyagot) 22. Adatszolgáltatás (e-mailen, te-
lefonon) 23 volt. Ezek az értékek, a folyóméter 
nagysághoz képest kiugróak. (A négyszer na-
gyobb levéltárban ennek a fele a jellemző.) Az 
egyetem szenátusa a Képgrafikai Tanszék grafi-
kai archívumának feldolgozásával és kezelésével 
a könyvtárat bízta meg, ahol a művek túlnyomó 
részét digitalizálták.22 A népszerűsítést segítik a 
rendszeresen szervezett kiállítások, és a hozzá-
juk kapcsolódó kiadványok megjelentetése is. A 
gyűjtemény gondozását a műtárgyanyag feltárá-
sát, dokumentálását, leírását, fotóztatását, digi-
tális feldolgozásának előkészítését, kutatók fo-
gadását, ismertető előadások tartását, kiállítások 
előkészítését és rendezését művészettörténész 
végzi, de az állomány revíziójával kapcsolatos 
teendőkbe a könyvtárosok is bekapcsolódnak. 
A digitális jelenlétnek köszönhetően nemcsak a 
magyar, hanem a külföldi múzeumok és galériák 
is érdeklődnek a gyűjtemény iránt. Így kerülhe-
tett sor a már említett kiállításra Riva del Garda 
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városában, és a kapcsolatoknak köszönhetően a 
magyar képzőhely könyvtára értékes albumok-
kal gyarapodott.

Összefoglalás 
Az új technológiák bevezetése kiterjeszti, egy-
ben korlátozza az információhoz való hozzáfé-
rést, átformálja a globális információs környeze-
tet, újradefiniálja az adatvédelmet. A közösségi 
hálók a civil elkötelezettséget erősítik. Az online 
oktatási források által felértékelődik az élethosz-
szig tartó, illetve informális keretek között zajló 
tanulás.23 „Meglovagolni a hullámot vagy sod-
ródni az árral” – ez a kérdés olvasható az IFLA 
weboldalán található dokumentum címlapján. A 
trendjelentés és az alapkompetenciák segítenek 
meghatározni, hogy az egyes könyvtárak mely 
tevékenységeket folytassanak tovább, mit hagy-
janak másra, és mit vállaljanak fel. Ezeket felis-
merve széles körű felhasználói igény elégíthető 
ki. A fentebb felsorolt példák csupán töredékei 
a lehetőségeknek, szükséges lenne további ku-
tatások végzése is. Azonban annyi már most is 
megállapítható: az outsourcing úgy is járható út, 
hogy a szolgáltatók maguk a könyvtárak.

Beérkezett: 2014. december 10.
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Műhely

A 15. és 16. század fordulóján a kartográfia 
nagy újdonságát a regionális léptékű ország- és 
tartománytérképezés megindulása jelentette. Az 
európai ember térismeretében, tértapasztalatá-
ban és térhasználatában e térképezés eredmé-
nyeképpen megalkotott ország- és tartomány-
térképek gyökeres változást hoztak. Minden 
kezdeti pontatlanságuk és torzításuk ellenére 
e térképek először nyújtottak az egyéni em-
beri biológiai-fizikai tapasztalatot meghaladó 
tágasságú, egyúttal szisztematikus térismeretet. 
Általuk egy addig nem létező, új külső ismereti 
eszköz jött létre, amely nagyban hozzájárult a 

nemzeti léptékű közösségi tudat létrejöttéhez is, 
mely tudat a modern társadalmak ma is létező, 
alapvető sajátja.
A Tabula Hungarie avagy Lazarus-Tanstetter-
térkép1 ezen országtérképek egyik legkorábbi 
példája, egyúttal a korszak egyik legfigyelem-
reméltóbb térképi alkotása is. A mű ma ismert 
egyetlen példányának 1880. évi felbukkanása 
óta2 foglalkoztatja a kutatókat, mindenekelőtt 
a térképészeket és térképtörténészeket. Az első 
szakmainak tekinthető értékelések a 20. század 
első évtizedében jelentek meg.3 A két világhá-
ború között már terjedelmesebb tanulmányok is 

Áttekintés a Tabula Hungariae-
kutatások állásáról 
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születtek,4 de a térkép részletekbe menő vizsgá-
lata első nagy korszakának az 1970–80-as évek 
tekinthetők. Ebben a két évtizedben számos ta-
nulmány keletkezett, sőt, egy kutatói közösség 
erőfeszítésének eredményeképpen egy tanul-
mánykötetben, mely angol nyelven is megjelent, 
a mű sok szempontú vizsgálatára is sor került.5 
A Tabula Hungarie-kutatás azonban az ezt kö-
vető évtizedekben sem állt le. A kutatók közül 
kettőt név szerint is ki kell emelnünk. Hrenkó 
Pált és Plihál Katalint. Ők tekinthetők a Tabula 
Hungarie-kutatás vezető személyiségeinek, akik 
a térképpel kapcsolatos szinte minden kérdéssel 
és problémával foglalkoztak és azokról tanulmá-
nyok sorában foglaltak állást.
Plihál Katalin, aki e kiadványnak is szerzője, 
napjainkig kutatja-vizsgálja e különleges térkép-
alkotás sajátosságait és rejtélyeit. Jelentős szere-
pe volt azon kutatói alapállás hangsúlyozásában 
– mint ezt már első tanulmánya is jól jelezte6 –, 
mely szerint a Tabula Hungarie-kutatásban alap-
vető a történeti szempontok és a történeti kon-
textus figyelembe vétele, miként az a törekvés 
is leginkább az ő személyéhez köthető, mely a 
mű lehetőség szerinti legteljesebb megismeré-
sét célozza.7

E legújabb kiadványa egészen különleges vállal-
kozás. A mű ugyanis már címében azt ígéri, hogy 
a történeti és történészi nézőpontot a Tabula 
Hungarie tartalmi és készítési körülményeire 
vonatkozó megállapításokkal egyenlő súllyal 
és arányban kezeli, mutatja be. Azt a lehetősé-
get kínálja fel olvasójának, ill. használójának,8 
hogy nem csupán összegző ismereteket szerez-
het a térképről a kutatás mai állása szerint, de 
a Tabula Hungarie-kutatás egész történetébe is 
bepillanthat.
Szokatlan és izgalmas vállalkozás. Mert valóban, 
milyen is volt ennek a több mint száz évnek a 
Tabula Hungarie-kutatása, milyen eredményeket 
hozott, és hozott-e véglegesnek mondhatóakat? 
Mik voltak az egyes kutatói korszakok sajátos-
ságai, munkamódszerei, a kutatók érdeklődését 
mely oldala és mely kérdései foglalkoztatták, 
foglalkoztatják. Végül pedig kutatástörténeti 
szempontból miként is jellemezhető a ma már 
több mint százéves Tabula Hungarie-kutatás.

Írásom lényegében ezekkel a kérdésekkel kíván 
foglalkozni: egyrészt megragadja a felkínált le-
hetőséget és rámutat a Tabula Hungarie-kutatás 
néhány markásnak tűnő sajátosságára, másrészt 
a kiadványt, annak formai sajátosságait vizsgálja 
meg azzal a céllal, vajon megfelel-e a maga elé 
állított kettős feladatnak, segíti-e az olvasót-ku-
tatót a mű, a Tabula Hungarie, továbbá a Tabula 
Hungarie-kutatás megismerésében.
A téma, a Tabula Hungarie kutatása alapvetően 
három kérdés, illetve problémakör köré szerve-
ződött. Az első keretében a kutatók megkísérel-
ték kideríteni, ki volt, ki lehetett az a bizonyos 
Lazarus secretarius, akit a térkép címfelirata a 
mű szerzőjeként említ.9 A második magának a 
műnek, a ma ismert térképnek a tartalmi és for-
mai sajátosságaival kapcsolatos. Végül a harma-
dik kérdéskört a szerzőség mibenléte, pontosítá-
sa jelenti: mivel és hogyan járult hozzá Lazarus 
secretarius a ma ismert térképmű létrejöttéhez.
Lazarus secretarius személyét keresve a Tabula 
Hungarie-kutatás alapvetően négy korabeli do-
kumentum adataira támaszkodik, illetve azok-
ból indul ki:

a térkép már említett címfeliratának ada- –
taira,10

Jacob Ziegler –  (1470/1–1549) humanista 
tudós 1529. április 6-i levelének11 egyik 
részletére („Lázár, a munka jeles szerző-
je”), valamint
Wolfgang Lazius –  (1512–1564) Magyaror-
szág-térképére, illetve e térkép latin és né-
met nyelvű kiadásában található ajánlások 
vonatkozó részleteire („egy bizonyos ma-
gyar származású Lázár”, „egy magyar de-
áknak, Lázárnak”).12

A kutatástörténet mintegy száz éve során több 
javaslat is született Lazarus secretarius szemé-
lyére vonatkozóan. Akik a címfelirat adataiból 
indultak ki, azok Bakócz Tamás érsek környe-
zetében keresve egyházi, papi funkciót betöltő 
személyekben vélték megtalálni Lazarust. Az 
egyik szerint egy bizonyos Lazarus Rozetus 
székesfehérvári káptalani javadalmassal len-
ne azonos, egy másik álláspont szerint viszont 
Rozen Mihály egyetemet végzett pap volna a ku-
tatás által keresett személy. Ernst Bernleithner 
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(1903–1978) osztrák kutató korabeli forrásban, 
a bécsi egyetemi anyakönyvben talált bejegyzés 
alapján egy székesfehérvári származású Lázár-
ban, Lazarus de Stuelweissenburg-ban vélte 
megtalálni Lazarusunkat, aki 1512-ben a bécsi 
egyetemre járt, és Georg Tanstetter tanítványa is 
volt.13 Plihál Katalin viszont – a fenti három sze-
mély melletti érveket nem tartva kellően megala-
pozottnak – a Wolfgang Lazius-i, Lazarus kép-
zettségére, iskolázottságára vonatkozó („deák”) 
adatból kiindulva és legújabb levéltári kutatá-
saira támaszkodva úgy véli, hogy Lazarus egy 
bizonyos Tinódy Lázár nevű „királyi emberrel” 
lenne azonos. Ezt írja: „jelenleg ő az egyetlen 
olyan személy, aki a korabeli forrásokban sze-
replő adatoknak a legteljesebben megfelel.”14

Szerzőnk a kiadványban külön részt szánt ezen 
javaslat bemutatásának, mely nem csupán a 
Tabula Hungarie-kutatás legfrissebb fejezetének 
tekinthető, de szakítás is a korábbi kutatók több-
ségének megközelítésével, akik vagy abból in-
dultak ki, hogy Lazarus csakis magasan képzett, 
azaz egyetemi végzettségű személy lehet, vagy 
abból a címfelirati adatból, mely szerint Lazarus 
Bakócz érsek „titkára” volt, így csakis az érsek 
környezetében lehet és kell keresnünk.15

A kiadvány Lazarus személye, illetve neve mel-
lett külön fejezetekben és részletesen tárgyalja 
a Lazarus származására, anyanyelvére, iskolá-
zottságára, foglalkozására és lehetséges „mun-
kahelyére”16 vonatkozó, a kutatástörténetben 
felmerült javaslatokat.
A kutatás másik két, már említett kérdése − a tér-
kép tartalmi-formai sajátosságai, illetve Lazarus 
szerepe e jellemzők megalkotásában − egymás-
sal is szorosan összekapcsolt természetű, így a 
tanulmányok többsége a két kérdéskörrel egy-
aránt foglalkozott. 
Ráadásul e két kérdéskör vagy problématerület a 
Tabula Hungarie-nak alapvetően két olyan tartal-
mi, de egyúttal formai sajátosságához kötöttek, 
amelyek egymással szoros belső viszonyban is 
állnak.
Melyek ezek a sajátosságok? A térkép kereté-
ben égtájfeliratok láthatóak, melyek megadni 
látszanak a térkép tartalmának térbeli helyze-
tét, s így a nézés-szemlélés irányát is. A térkép 

topogeográfiája azonban önmagában is jól lát-
hatóan egységes, a ma ismert, valódi téri viszo-
nyokkal jól egybevágó, szisztematikus szerke-
zetet mutat, amely azonban a keretfeliratoktól 
eltérő tájolási irányt, irányokat jelöl ki, amely a 
térkép negyvenöt fokos, az óramutató járásának 
megfelelő irányú elforgatásával felismerhetővé 
válik. A térképet tehát feltűnő, jól azonosítható 
tartalmi, egyúttal formai ellentmondás jellemzi. 
Röviden: a keret feliratai nem a tartalom tényle-
ges tájolását tükrözik.
Hogyan oldható fel, hogyan magyarázható ez 
az ellentmondás? – tették fel a kérdést szinte 
már a kezdetekkor a Tabula Hungarie kutatói. 
A válaszkísérletek pedig, miként azt a kutatás-
történet egésze szemlélteti, a műnek és készítési 
körülményeinek egészére kiható vizsgálatokat 
követeltek, egyúttal azonban egymástól eltérő 
eredményeket hoztak.
A magyarázatok egyik csoportja a megoldást az 
eredeti lazarusi kézirat és a kész, ma ismert mű 
szétválasztásában látja. Így az egyik értelme-
zés szerint a keretben olvasható égtájfeliratok 
a készítés legutolsó fázisában, a nyomódúcok 
készítésekor kerültek, mintegy utólag és téve-
désből vagy gondatlanságból a térképre.17 Egy 
másik álláspont szerint viszont a térképi tarta-
lom elrendezése és a keretben szereplő jelölés 
szerinti tájolás összhangban van egymással: A 
„Duna folyásiránya egyszerűen olyan irányú, 
mint minden korabeli Lázár előtti és a Lázár 
utáni térképen! A kartográfusok-kozmográfusok 
nagyjából 1450-től 1700-ig úgy vélték, nyilván 
megfelelő mérések hiányában, hogy a Duna ma-
gyarországi szakasza ÉNy-DK-i futású, és ezt az 
összeurópai tudós nézetet Lázár és munkatársai 
is átvették…”.
E magyarázat szerint a tájolás modelljei a kor 
ptolemaioszi eredetű térképei voltak, és a Tabula 
Hungarie készítői egyszerűen átvették, követni 
kívánták a Dunának e modell szerinti folyásirá-
nyát, s így a térkép nagyszerkezete ennek megfe-
lelő, ma ismert elrendezést kapott.18 De volt – és 
ma is van – olyan szakmai álláspont, mely a nagy 
kiterjedésű területek térképei szerkesztésének 
modern elveit követve vetülethasználatot tételez, 
mely szerint bizonyos vetülettípus választása a 
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Tabula Hungarie ellentmondásosnak tűnő kereti 
tájolását és a tartalom egységes rendjét egyaránt 
magyarázni képes.19

A tájolás problémája mellett az eredeti lazarusi 
kézirat tartalmának és lehetséges szerkezetének 
vizsgálata is számos eltérő magyarázatot ho-
zott.20 A kiadványban Plihál Katalin a kutatói vé-
lemények közreadása és értékelése mellett saját 
legfrissebb álláspontját is részletesen ismerteti. 
A kor földrajzi koordinátaadatainak értékelésére, 
továbbá saját rekonstrukciójára alapozva szer-
zőnk úgy véli, hogy az eredeti kézirat egy átlóján 
álló négyzetbe rendezte az egységes szerkezetű, 
északi tájolású térképi tartalmat. Ezen sarkain 
álló, négyzet alakú lazarusi eredetit a nyomtatott 
változat készítésekor Georg Tanstetter forgat-
ta el, mivel Tanstetter a tartalmat álló téglalap 
alakú papíron kívánta kinyomtatni. Emellett a 
címfeliratot és a címert a kereten belül kívánta 
elhelyezni, továbbá a mohácsi csata ábrájának 
is helyet akart szorítani, ezért az eredeti kézirat 
szerkezetét némileg átalakította. Azonban ezek 
a változtatások, szerzőnk szerint, az eredeti kéz-
irat egységes szerkezetén csupán kis mértékben 
módosítottak.21

A térkép tartalmi gazdagságát és meglepő metri-
kus pontosságát tapasztalva a kutatók többsége 
megkísérelte kideríteni e gazdagság és pontosság 
forrásait is. A többségében térképész és geodéta 
képzettségű szakemberek számára kézenfekvő 
volt a pontosság és részletgazdagság forrását a 
terepi felméréseknek és a helymeghatározások-
nak a lehetőségében keresni. Magyarázataikban 
a terepi felmérés mikéntjét, a csillagászati hely-
meghatározás kérdését, annak részletességét, a 
szükséges mérőműszerek meglétét vagy hiányát 
állították a középpontba. Bár a válaszok köre a 
felmérés és a térképszerkesztés részleteit illető-
en széles skálán mozog, a szerzők többsége úgy 
véli, hogy a térképet valamifajta terepi felmérés 
alapozhatta meg. Ezen belül is elsősorban utak 
menti felmérést valószínűsítenek, viszont igen 
eltérőek a vélemények abban a kérdésben, hogy 
milyen részletességű volt a felmérés, az ország 
mely részeit érintette, használt-e a felmérő (vagy 
felmérők) műszereket, és ha igen, miféléket. 
Történt-e továbbá földrajzi helymeghatározás, s 

ha igen, milyen módon és miféle eszközökkel?
Ebben a kérdéskörben is megfigyelhető azon-
ban, hogy a kutatók többsége a történeti, szak-
matörténeti vonatkozásokat csupán az általá-
nosság szintjén érintette. Két kutató, Fleck Ala-
jos és Plihál Katalin azonban külön említendő, 
mint akik számára kellően világos volt, hogy 
a kérdésre adandó helyes válaszhoz a korszak 
felméréstörténetének behatóbb ismerete szük-
séges. Annál meglepőbb, hogy éppen az általuk 
képviselt álláspont, illetve magyarázat áll ered-
ményeiben a legtávolabb egymástól.
Fleck Alajos a 15–16. század felmérési gyakor-
latát áttanulmányozva arra a következtetésre 
jutott, hogy „a Lázárról elnevezett térkép kar-
tográfiai alkotás. Helyszíni mérés nélkül jött 
létre. [...] A térképi megjelenítéséhez szükséges 
adatokat feljegyzések, határleírások, de legin-
kább itineráriumok alapján Lázár secretarius 
gyűjtötte össze („congesta”). Az adathalmazt 
Tanstetter szerkesztette térképpé („revisa”), 
[...] azt feltételezni, hogy Lázár netán földrajzi 
helymeghatározást, előmetszéseket, [...] terepi 
irányméréseket, [...] sokszögelést […] végzett, 
naivitás”.22 A „térkép alapját korábbi térképek 
és vázlatos felmérési lapok képezhették, melyek 
[...] összedolgozásával állott elő a végleges 
térképmű, talán csak egynyári munkával.”23 A 
„Lázár-térkép összeállításához földrajzi széles-
ségméréseket sem végeztek, vagy ha igen, nem 
vették figyelembe őket.”24

Fleck tehát szakmai tapasztalataira és szakma-
történeti ismereteire építve nemcsak hogy elve-
ti a tényleges felmérés lehetőségét, de Lazarus 
secretarius szerepét is a térképszerkesztés anya-
gának puszta összegyűjtésére korlátozza.
Plihál Katalin viszont – ugyancsak a felmé-
rés történeti ismeretekre támaszkodva – Lázár 
terepi felmérő munkája mellett foglal állást. A 
kiadvány legterjedelmesebb, központi részét 
alkotó fejezetében járja körül a felmérés és 
térképszerkesztés problémakörét, s ennek ré-
szeként kitér a kor felmérési módszereinek és 
eszközeinek bemutatására is. Vizsgálatai ered-
ményeképpen pedig arra az álláspontra jut, hogy 
Lázár részletes felmérésekre alapozta térképét: 
a „16. században használt korográfiai térké-



57Könyvtári Figyelõ 2015/1

 ÁTTEKINTÉS A TABULA HUNGARIAE-KUTATÁSOK ÁLLÁSÁRÓL 

pek szerkesztésére vonatkozó javaslatok szerint 
egyedül a polárkoordináta-módszerrel25 (vagy 
annak kombinálásával) lehetett olyan térképet 
szerkeszteni”,26 amely a Tabula Hungarie tartal-
mi gazdagságát biztosíthatta. „Térképezésének 
alapja egy derékszögű koordinátahálózat volt, 
ez számára a méretarány szerinti térképezést is 
lehetővé tette.”27

Szerzőnk kiterjedt vizsgálat alá vette a térkép 
tartalmát, mely alapján, több korábbi álláspont-
tal egybehangzóan, úgy véli, hogy „...a lázári 
kézirat gerincét a középkori Magyarország úthá-
lózata képezhette”.28 Több kutatóhoz hasonlóan 
javaslatot tesz a felmérés során használt eszkö-
zökre is. „A polárkoordináta-módszerrel történő 
térképezéshez félkörös iránytűs tárcsára is szük-
sége volt Lázárnak [...], nem minden település 
helyét kellett méréssel rögzíteni, elegendő volt 
néhány helység helyének pontos ismerete ahhoz, 
hogy a többit már – több-kevesebb pontossággal 
– el lehessen helyezni”. [...] Saját „napórát is 
vihetett magával, és azt nemcsak a csillagásza-
ti észak helyes megállapításához használhatta, 
de segítségével megismerhette egy-egy helység 
földrajzi szélesség is”.29

Szerzőnk a kutatástörténetben először veti föl 
annak a lehetőségét, hogy „falsíkokra elhelyezett 
napórák megbízható adatokat szolgáltathattak 
Lázár számára egy-egy település, vár, monostor 
stb. földrajzi szélességéről.”30 Majd ekként vé-
lekedik: „A polárkoordináta-módszerrel történő 
áttekintő térképezés, azaz Lázár eredeti kéziratá-
nak elkészítése bizonnyal több évig eltarthatott. 
Mi mégis azt tételezzük fel, hogy ilyen részle-
tességű térkép megrajzolására, mint amilyet 
ő készített Magyarországról, öt év is elegendő 
lehetett”.31

Meglepő, miként születhetett két egymással 
szinte minden részletében szembenálló álláspon-
tot képviselő magyarázat ugyanazon szakmai 
elvekből kiindulva és hasonló szakmatörténeti 
ismeretekre támaszkodva?
A Lazarus személyére és a térkép tartalmi prob-
lémáira vonatkozó sokféle magyarázatból kiraj-
zolódni látszik a Tabula Hungarie kutatástörté-
netében tapasztalható néhány főbb jellemző.
A legfőbb, legfeltűnőbb sajátosság talán, amely 

szinte a teljes kutatástörténetre érvényesnek 
mondható, a kutatás tárgyának, a Tabula Hun-
garienak tudatos történeti keretben való értel-
mezésének a felszínessége, több kutató esetében 
szinte teljes mellőzése. A felszínesség leginkább 
abban érhető tetten, hogy bár a kutatók elkép-
zeléseik megerősítéséhez korabeli forrásokat 
kerestek, a források adatait azonban modern, 
20. századi fogalmak keretébe illesztve értel-
mezték.
Lássunk egy példát. „ ... Két biztos forrásköz-
lőnk van, akiknek adataiban nem kételkedhetünk, 
és akik a további kutatásokhoz alapot nyújtanak. 
Ezek: Jacobus Ziegler mathematicus, Lázár deák 
egykori beosztott mérnöke, valamint Wolfgang 
Lazius, a neves osztrák kartográfus”.32

Több kifejezés is árulkodó. Nem csupán a „be-
osztott mérnök”, ill. a „kartográfus” kifejezés, 
amelyek olyan foglalkozásokat tételeznek, ame-
lyek a 16. század elején még nem léteztek, de a 
„biztos” forrásközlő és a „nem kételkedhetünk” 
kifejezések is mutatják, hogy az idézet írója 
nincs tisztában azzal, hogy több évszázados szö-
vegek – esetünkben a Tabula Hungarie címfel-
iratának, illetve a Lazius-térkép ajánlásának – a 
lehetőség szerinti hű értelmezése a szöveg kelet-
kezéstörténetének és a keletkezés kontextusának 
a lehető legrészletesebb ismeretét feltételezi. A 
korabeli latin és német nyelvhasználattól, írás-
módtól, azok általános és helyi sajátosságaitól, 
a szövegeknek a tágabb dokumentumbeli sze-
repén és szövegeink esetében a korszak térkép- 
és nyomatkészítésének részletein át egészen a 
kor átfogóbb fogalmainak és szemléletének a 
megismeréséig és megértéséig. Röviden szólva, 
nincs tisztában a történeti tárgyú kutatás alap-
vető szempontjaival és feladataival. A „biztos” 
és a „nem kételkedhetünk” kifejezések olyan 
retorikai fogások, amelyek épp azon bizonyta-
lanságot hivatottak, bizonyára még csak nem is 
tudatosan leplezni, amely a kevés forrásra való 
támaszkodás eleve magában hordoz.
Egy másik jellemző kutatói gyakorlat az, amikor 
a kutató kritika nélkül vesz át korábbi tanulmá-
nyokból kijelentéseket, és azokat saját adataival 
kapcsolja össze, egészíti ki. Így alakulnak ki a 
kutatás azon „tényei”, amelyek valójában nem 
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ellenőrzött hipotézisek láncolatai csupán. Lás-
sunk erre is példát. „Lazarus (Rosetus), a ma-
gyar kartográfia atyja, [...] 1510-ben Bakócz 
Tamás érsek és kardinális káplánja, [...] 1512. 
év nyári szemeszterében a bécsi egyetemen ta-
nult, miként azt az anyakönyvi bejegyzés tanú-
sítja. [...] Ekkor [1514-ben] Jacob Ziegler ösz-
tönzésére egy Magyarország-térképet készített. 
Azt követően Bakócz Tamás mellett titkárként 
tevékenykedett Esztergomban”.33 Az idézet 
szerzője egy korábbi tanulmány állítását, mely 
szerint létezett egy bizonyos Lazarus Rosetus 
nevű személy, aki Bakócz káplánja volt 1510-
ben, továbbá a térkép címében szereplő titkári 
pozícióra vonatkozót egyszerűen egymás mellé 
helyezte azok mindenfajta ellenőrzése nélkül. 
A módszer eredményeképpen a tüzetesen nem 
vizsgált feltevések felhalmozódnak, ami minden 
későbbi kutató munkáját csak nehezítette.
Az idézet egy másik igen gyakori, sőt, a Tabula 
Hungarie-kutatásnak egyik általános hibája, 
hogy az idézet írója a kevés alapforrások egyiké-
nek, a Ziegler-levélnek egyik kulcsmondatát, ill. 
a mondat lényegi részét saját hipotéziséhez iga-
zítja, mely szerint a térkép készítésének kezde-
ményezője a humanista tudós, Ziegler lett volna. 
„Jacob Ziegler ösztönzésére” – írja, jóllehet a le-
vél vonatkozó részében a „ rationem hanc super 
Ungaria componenda inibamus” kifejezés áll, 
amelynek jelen kiadványban közétett fordítása 
azonban egészen mást sugall Ziegler szerepéről 
(„ennek a Magyarországot ábrázoló térképnek 
az összeállítását fontolgattuk.”).34

Ez a példa, a forrás szövegének a saját elképze-
léshez való, kellően nem indokolt igazítása azon-
ban nem csupán egy általános kutatói magatar-
tást mutat, de egy még alapvetőbb problémára is 
rávilágít, amely – mondhatjuk – a kutatástörténet 
egészére máig hatóan érvényes: nevezetesen az 
alapvető források, amelyek döntően latin nyel-
vű szövegek, gondos, több szempontot is figye-
lembe vevő értékelésének, kritikai változatának 
vagy kiadásának a hiányára.
Így például a térkép latin címének több fordítá-
sa is született a kutatástörténet során, de olyan 
tanulmány nem, amely e forrás fordításait mind 
nyelvi, mind szakmai és történeti szempontok 

figyelembe vételével összevetette, kritikailag 
értékelte volna. Még szerzőnk, Plihál Katalin 
tanulmányaiban is, aki a források fontosságát 
hangsúlyozva lépett a Tabula Hungarie-kutatás 
színpadára, két – igaz, csak apróbb részletekben 
eltérő – változatával találkozunk.35

A kevés alapforrás lehető leggondosabb vizsgá-
latának, értelmezésének, az értelmezések esetle-
ges korlátainak a számba vétele, az értelmezé-
seknek és e korlátoknak a kutatói közösség szá-
mára világossá tétele  úgy tűnik tehát, máig várat 
magára, jóllehet ezen források képezik az alapot, 
a kiindulópontot a térkép kutatásának minden 
területén.36 A források kulcskifejezéseinek elté-
rő értelmezése pedig jelentős mértékben járult 
hozzá az egymástól eltérő álláspontok megfogal-
mazásához: legyen az akár Lázár kilétét érintő, 
akár az az alapvető kérdés, miként és kinek az 
alkotásaként készült az eredeti kézirat vagy ma 
ismert változata, a Tabula Hungarie.
Az írásokat, tanulmányokat olvasva a kutatói 
magatartásnak is több változatával találkozunk. 
Az egyik véglet az érzelmektől fűtött, kreatív 
forráskezelés, amely nem riad vissza a forrásokat 
figyelembe nem vevő történetmeséléstől sem. 
Ezen romantikusnak nevezhető alapállás legin-
kább Bendefy László (1904–1977) írásait jellem-
zik, akinek forrásokkal alá nem támasztott „állí-
tásait” azonban máig magával hordozza a Tabula 
Hungarie-kutatás.37 Esetenként azonban mások 
írásaiban is felismerhető ez a kutatói alapállás. 
A források laza kezelésének, a modern szakmai 
fogalmak és ismeretek reflektálatlan használatá-
nak, továbbá a történeti háttér felszínes ismere-
tének jellemző példájaként Bede István egyéb-
ként sok tekintetben igen értékes írása említhető, 
melyben a szerző szinte regényszerű történetet 
kreál annak bemutatására, hogy az általa „név-
telen térképkészítőnek” elgondolt Lázár térképe 
hogyan készülhetett és jelenhetett meg.
Lássuk a „rekonstrukció” egy jellemző részletét, 
amelyet szerzőnk az ismert történelmi tényekre 
alapozottnak tekintett. „Lehet, hogy az elkészült 
térképpel Lázár jelentkezett valamely térképki-
adónál is, azonban nem valószínű, hogy megbíz-
tak egy névtelen térképkészítő vázlatában. Ekkor 
szólhatott közbe a ’nagy’ történelem. Magyar-
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országot közvetlenül fenyegette a török, saját 
erejéből nem volt képes feltartóztatni. Bakócz 
Tamás bíboros azzal a kinyilvánított szándékkal 
és királyi megbízatással ment Rómába a lateráni 
zsinatra, hogy a pápát nemzetközi katonai ösz-
szefogás számára nyerje meg. Hazánk ezzel 
sokféle idegen hadsereg felvonulási területévé 
vált volna, ezek irányításához, elhelyezéséhez 
feltétlenül hasznos lett volna egy részletes tér-
kép. Bakócz megtudhatta, hogy egy Lázár nevű 
ember készített ilyent (vagy Lázár tudhatta meg, 
hogy Bakócz mit keres), azonban kétség merül-
hetett fel, hogy az ismeretlen térképész műve 
jó-e. Biztosat csak az jelenthetett, ha a térképet 
elismert tudós ellenőrzi a helyszínen. Bakócz te-
hát – miután pápává sajnos nem választották, de 
pápai megbízást kapott a nemzetközi keresztes 
hadak szervezésére – felkérhette az ellenőrzésre, 
Landavust (Zieglert).”38

A tanulmányok többségében általános vonás-
ként említhető a forrásokra utalás részlegessé-
ge, pongyolasága. A szerzők – és a közreadó 
folyóiratok – beérik a pontos, oldalszámot is 
megadó hivatkozások nélküli puszta műjegy-
zék közlésével, ami a kutatói közösség számá-
ra mind az adatok ellenőrzését, mind a szerzői 
állítások rekonstrukcióját nehézzé teszi. Bár e 
gyakorlat a korábbi évtizedek írásaira érvényes 
elsősorban, de a 2000. év utáni írások esetében 
is előfordul még.39

A korai írások egy további jellemző vonása az 
érzelmi elfogultság, esetenként túlfűtöttség. Ez a 
vonás a Trianon utáni országban, a két világhábo-
rú között megjelent cikkek egész hangvételé ben 
azonnal szembetűnik. Okolicsányiné Harmos 
Eleonóra írása ekként kezdődik: „Amikor a so-
kat szenvedett Magyarország életének legret-
tenetesebb éveit élte: három részre szaggatva, 
egyrészt idegen zsarnokoktól, másrészt töröktől 
sanyargattatva küzdött fennmaradásáért, akkor 
az élet-halál küzdelem közepette nagy fontossá-
gú kulturális alkotás látott napvilágot bizonyíté-
kául annak, hogy a magyarság, bár állandóan 
karddal kezében küzdött a saját és egész Európa 
békéjéért, kulturális alkotásokra is képes volt s 
ebben a tekintetben nem állt a művelt nyugati 
államok mögött.”40

Cholnoky Jenő, a kiváló földrajztudós, a Föld-
rajzi Társaság 1943. évi közgyűlésén elmondott 
elnöki beszédében a fényes mátyási idők nagy-
ságának keretébe ágyazva mutatja be a Lázár-
Tanstetter-térképet és a rá vonatkozó szakmai 
álláspontját. Egy rövid idézet a beszédből: „Nem 
tudtam sokáig elképzelni, hogy hol vette Lázár 
diák ezt az alapos tudást! Hol tanulta ezt a csil-
lagászati módszert, amelyet akkor még a nyugati 
országokban sem igen alkalmaztak, mert egyik 
ország térképe sem vetekedhet Lázár diák cso-
dálatos térképével!”41

Az idézet az elnöki beszéd érzelmekkel telített 
retorikai hevületét kevéssé tudja visszaadni, de 
a Tabula Hungarie-kutatók többségének máig 
érvényes felfogását, alapállását jól érzékelteti. 
A „nem tudtam sokáig elképzelni” gondolata a 
kutatók többségének az alapszemléletét is tük-
rözi, mivel kellően mély történelmi, kultúrtör-
téneti és szakmatörténeti ismeretek hiányában 
a Lázár-Tanstetter-térkép azon egyébként valós 
sajátossága, hogy korának metrikus értelemben 
egyik legpontosabb országtérképe, a döntően 
térképészek, geodéták, térinformatikusok köré-
ből verbuválódott kutatók számára meglepetést 
jelentett. A magyar térképészet részben a későb-
bi, 18–20. századi fejleményeknek is köszönhe-
tően, soha sem tudta teljesen „ledolgozni” a tö-
rök idők okozta szakmai lemaradását, ezért nagy, 
nemzetközi értelemben is kimagasló teljesítmé-
nyekben szegényesebb a honi szakma története. 
Erre az objektív helyzetre vonatkozó ismeretből 
kiindulva nehezen felfogható anomáliának tűnt 
a Tabula Hungarie kiválósága, főleg az, hogy a 
mű címfeliratának és más korabeli forrásokban 
idegen közreműködő tanúsága szerint magyar 
ember készítette, készíthette. Ez az örömteli 
meglepetés a Lázár-térkép kutatásának máig az 
egyik, noha már csak a háttérben meghúzódó 
energiaforrása.
A magyar térképkészítés történetét alapjaiban 
megrázó kora újkori történések más megvilá-
gításba kerülhetnek, ha sikerül a térképnek és 
készítésének titkait, rejtélyeit megfejteni. A ku-
tatástörténetnek ez a – mondhatjuk mélyszer-
kezetében meghúzódó, egyébként teljesen le-
gitimnek tekinthető – érzése azonban a kutatási 
folyamatba is beszivárgott.42
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A tudományos kutatás általános és természetes 
eleme a kutatók érzelmi elköteleződése, mely-
nek további fontos eleme a szakmai problémák 
megoldásában elért személyes siker, az arra való 
törekvés, és nem utolsó sorban egy-egy adott 
tudományos probléma megoldásában az elsőség 
elérése. A Tabula Hungarie több olyan vonással, 
sőt, rejtéllyel bír, amelynek felfejtőjét, megol-
dóját a kutatói közösség általános elismerése 
jutalmazhatja. Érthető tehát, hogy a térkép bár-
mely részkérdésének a megoldása erős érzelmi 
energiaforrása a kutatásnak. Legmeglepőbb pél-
daként kiadványunk szerzőjének, Plihál Katalin-
nak a Lázár személyére vonatkozó, már fentebb 
említett legújabb kutatási eredménye említhető. 
Szerzőnk külön fejezetet szánt Tinódy Lázár 
személyének és azon véleménye bemutatásának, 
miért Tinódy lenne az a személy, aki a korabeli 
források adatainak a „legteljesebben megfelel”. 
A nem túl terjedelmes fejezetben azonban szer-
zőnk eltér az egyébként általa is elfogadott és 
máshol követett standard kutatói eljárástól. Nem 
közli az eredeti latin forrásokat, olyan állítást 
tesz, amely a magyar nyelven közreadott forrá-
sokban nem található, s a fejezet más állításai 
sem tűnnek kellően megalapozottnak.43

Az ismertetés írója nem tud másra gondolni, 
hogy szerzőnket az itt említett személyes kuta-
tói törekvés, a titokzatos „Lazarus secretarius” 
személye megtalálásának, azonosításának a hite, 
valamilyen heuréka-érzés gátolta e fejezetben a 
körültekintőbb forráskezelésben.
A tanulmányok további általános sajátossága-
ként említhető az a gyakorlat, mely a korábbi, 
egy-egy problémát tárgyaló tanulmányok ada-
taira, állításaira, érvelésére vagy épp rekonst-
rukciójára vagy egyáltalán nem reagál, azt nem 
értékeli, vagy ha igen, akkor az megreked az 
általánosság vagy a puszta említés szintjén, s ha 
mégis reagálna, akkor sem mutat rá a korábbi 
álláspontok, magyarázatok gyenge pontjaira.44 
A szerzők ezen eljárásának az a következmé-
nye, hogy a részkérdések többségében, mint a 
fenti példákból is láthattuk, az álláspontok és 
a magyarázatok ütköztetésére nem kerül sor: a 
szerzők akár évtizedeken át „elbeszélnek” egy-
más mellett.45 A kutatástörténet így a vélemé-

nyek puszta felhalmozódásához lesz hasonlatos. 
Nehéz eldönteni, hogy a problémákra adott oly 
sokféle magyarázat a problémák objektív, nehe-
zen felfejthető sajátosságának a következménye, 
vagy az adatkezelés sajátosságaiból, a kutatók 
módszertani szempontjaiból, esetleg épp a kellő 
mélységű történeti ismeretek hiányából fakad.
A Tabula Hungarie kutatástörténete egészét 
áttekintve az a benyomás alakul ki, hogy a tu-
dományos kutatásnak kettős rekonstrukciós 
eljárásmódját, gyakorlatát csak részlegesen 
valósította, valósítja meg a kötet. A problémák 
megoldásához szükséges tartalmi rekonstrukci-
ókra törekedve a kutatók többsége elhanyagolta 
álláspontjának későbbi rekonstrukcióját lehető-
vé tevő formai követelményeknek a lehetőség 
szerinti legpontosabb közzétételét, miként sok 
esetben a tartalmi kérdésekre vonatkozó állás-
pontjának részletekbe menő bemutatását is. Míg 
a természettudományokban a kísérleti helyzetek 
paramétereinek és az elméleti, gyakran matema-
tikai eszköztárának a pontos bemutatása, közrea-
dása a tanulmányok elengedhetetlen részét képe-
zik, a történeti vonatkozású problémák esetében 
– mint amilyen a Tabula Hungarie-kutatás is, 
az adatok forrásának közzététele – a megoldási 
módok részletes bemutatása, a korábbi meg-
oldási kísérletek alapos értékelése, mindezek 
pontos hivatkozásokkal történő dokumentálása 
elengedhetetlen feltétele a kutatás eredményes-
ségének, hiszen a kutatói közösség csak ezekre 
támaszkodva szűrheti ki a téves magyarázatokat, 
térhet le meddőnek bizonyult utakról, juthat tar-
tós eredményekre.

Áttérve a tartalmi kérdésekről és a kutatástörté-
netről magának a kiadványnak a formai-szerke-
zeti és szerkesztési sajátosságaira, a recenzens 
meglepődött, hogy a szép kivitelű, reprezentatív 
kiadványnak sem szakmai lektora, sem szerkesz-
tője nem volt.46 Ez annál is sajnálatosabb, mivel 
egy ilyen tartalmában rendkívül gazdag és kor-
szakosnak tekinthető mű esetében a kiadvány 
formai kérdéseiben a szerkesztői munka több 
olyan részletkérdésben hatékony támogatást ad-
hatott volna, amely a kiadvány jobbítását segí-
tette volna: a mű formai és tartalmi arányainak 
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kérdésében, a jegyzetapparátus, az irodalom-
jegyzék, a helyesírási pontatlanságok vagy épp 
a külső, internetes hivatkozások kérdésében egy-
aránt.47 A mű végleges tartalmának kialakításá-
ban és egyes tartalmi elemeinek pontosításában 
pedig a lektori figyelem vált volna javára.48

Mégis, ha a kiadvány egészét tekintjük, egy kon-
cepcionális problémát is meg kell említenünk. 
A kiadványt áttanulmányozva kérdésesnek tűnik 
a kettős, könyv–DVD megosztás alkalmazása. 
Az olvasó számára ugyanis már pár fejezet után 
világossá válik, hogy a DVD-anyag használata 
nélkül sem a tartalom, sem a szerzői okfejtés 
nem követhető. Ezért kérdéses, milyen funkciót 
is szántak a kiadvány egészén belül a könyvnek 
valójában. Jelenlegi formájában ugyanis csupán 
a DVD-változat kivonatának tekinthető. Ha jól 
értjük a szándékot, a könyvváltozat ismeretter-
jesztő változatként szolgál, míg a DVD-változat 
szólna a tartalom mélyebb megismerését igény-
lőkhöz. E két cél azonban oly mértékben követel 
eltérő tartalmi és formai megoldásokat, hogy ha 
ez volt a cél, akkor a könyvváltozat egész szer-
kezetét és részben tartalmát is az ismeretterjesz-
tési célhoz kellett volna igazítani.49

Milyen összkép alakul ki a mű olvasójában a 
Tabula Hungarie-kutatás mintegy száz évéről?

Miként a fenti vázlatos ismertetésből is látható, 
a kutatók a térképkészítés- és kiadástörténetének 
részkérdéseiben számos és sokféle álláspontot 
fogalmaztak meg, és úgy tűnik, a kérdések több-
ségében nem alakult ki a kutatói közösség által 
elfogadott, vagy akár véglegesnek mondható 
értelmezés, illetve magyarázat. Így továbbra is 
nyitottnak tűnik a Lázár személyét illető kérdés-
re adandó válasz, a térkép szerkezeti rejtélyének 
problémája, mint ahogy az eredeti kézirat létre-
jötte és mibenléte sem tekinthető lezárt, megol-
dott problémának. Ugyanakkor jól látható előre-
lépés történt a szakmai pontosság, az ismeretek 
közreadásának formai kérdései területén, miként 
– döntően Plihál Katalin kutatásainak köszön-
hetően – a térkép és későbbi másolatai tartalmi 
kapcsolatainak feltárása terén, mint ahogy az 
új, térinformatikai módszerek alkalmazása is 
jelentős fejleménynek tekinthető. A kiadvány 

pedig minden formai, tartalmi és szerkesztési 
pontatlanság ellenére, bizonyosan mérföldkő-
nek tekinthető: nem csupán a szerző mintegy 
negyedszázados kutatói tevékenységének tel-
jességre törekvő, s így imponáló mennyiségű 
ismeretet tartalmazó összefoglalása, de azzal, 
hogy e különleges értékű térképmű megértését 
érintő tanulmányok döntő többségét tartalmazza, 
a Tabula Hungarie-kutatók következő generáci-
ói bizonyosan megkerülhetetlen műként fogják 
használni.
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térkép készítője a források tükrében = Geodézia és Karto-
gráfia, 1990. 3. 217–221. p., Tabula Hungariae ... 164. p.

36.  Ezen alapforrásoknak a szakmai gyakorlattól eltérő átírási 
módja, továbbá az átírásokban fellelhető apróbb pontatlansá-
gok már átvezetnek a kiadvány formai-szerkesztési kérdése-
inek számbavételéhez, de az egyébként nem túl jelentősnek 
tűnő hanyagság, az átírás ellenőrzésének az elmaradása is 
jelzi a forráskezelés terén máig meglévő kellő mélységű tu-
datosság hiányát. Tabula Hungariae ... Adattár – Források, 
164–170. p.

37.  Mindez a kiadvány DVD-mellékletében jól nyomon követhető. 
Plihál Katalin a Bendefy-féle megalapozatlan, forrásokkal alá 
nem támasztott kijelentések sokaságára mutat rá.

38.  Bede I.: Lázár, a deák és térképe = Geodézia és Kartográfia, 
1987. 5. 372. p.

39.  Példaként Fleck Alajos: A szögmérés kezdetei a földmérés-
ben c. tanulmánya említhető. (Geodézia és Kartográfia, 2003. 
5. 19–26. p.)

40.  Okolicsányiné Harmos E.: Magyarország térképe 1528-ból 
= Térképészeti Közlöny, 1931. 3. 165. p.

41.  Cholnoky J.: Elnöki megnyitó = Földrajzi Közlemények, 1943. 
96. p.

42.  Ennek az alapállásnak egyik nyilvánvaló jele a mű szerző-
ségének kérdésében is tetten érhető. A kutatók, már hagyo-
mányosan,  a magyar Lázár térképének tekintik és nevezik 
a művet, jóllehet mindenki számára nyilvánvaló, hogy a ma 
ismert formáját Georg Tanstetternek köszönheti, így szakmai 
szempontból megfelelőbb lenne a ’Lázár-Tanstetter–térkép’ 
elnevezés.

43.  A fejezetbeli érvelés szerint Tinódy Lázár 1517. október-de-
cemberében Perényi Imre nádortól utasítást kapott birtokvi-
szony-rendezésre, mely feladat határleírást és terepi munkát 
is magába foglalt, így joggal következtethetünk Tinódy Lázár 
felmérői jártasságára, s ezáltal akár a Tabula Hungarie el-
készítésére való alkalmasságára is. Azonban a fejezetben 
közzétett források, de az ott nem közreadott további kapcso-
lódó iratok sem említenek birtokrendezést, így nem világos 
szerzőnk állításának és következtetéseinek forrása, alapja. 
(Az oklevelek mindegyike erőszakos cselekedetek miatti 
vizsgálatokra vonatkozik.) ld. Tabula Hungariae ... 54–55. 
p. Az okleveleket ld. Érszegi G.: Fejér megyére vonatkozó 
oklevelek a székesfehérvári keresztes konvent magán levél-
tárában, 1193–1542. In: Fejér megyei történeti évkönyv 5. 
Szerk. Farkas G. 1971. 253–255., 311–319. sz. oklevelek.

44.  E téren is előrelépést jelent e kiadvány, melyben formailag 
is jól elkülönítetten találjuk meg az „eddigi kutatások ered-
ményeit” és „a jelenlegi kutatások eredményeit”. Ez fontos 
előrelépésnek tekinthető, azonban több részprobléma ese-
tében az „eddigi kutatások” tényleges értékelése vagy az 
összegző általánosság szintjén marad, vagy a tanulmányok 
puszta felsorolása, puszta irodalomjegyzék csupán (a DVD-
változatban sem értékeli bővebben, hanem eredeti formájuk-
ban közreadja őket). Példaként hozhatók a Lázár anyanyel-
vére, iskolázottsága, foglalkozására vonatkozó fejezetek, de 
a térképezésre és térképszerkesztésre vonatkozó fejezet is 
akár.

45.  A kevés kivétel között említhetjük Lotz Gyula tanulmányát, 
melyben részletekbe menően értékeli Bede István tanulmá-
nyának állításait. (Lotz Gy.: A Lázár-térképről = Geodézia és 
Kartográfia, 1988. 5. 347–354. p.

46.  Legalábbis az impresszumban közreműködésükre vonatkozó 
információ nem található.

47.  A szerkesztői figyelem kiszűrhette volna az arányát tekintve 
nem túl sok, de mégis zavaró helyesírási hibát. Így például 
Hagymássy Bálint neve kétféle alakban is szerepel: a 11. 
és a 25. oldalakon Hagymássy, a 27. oldali 52. jegyzetben 
viszont Hagymási. Egységesíthető lett volna a szerzők élet-
rajzi ismertetőjének elhelyezése. Mint a személyek többsége 
esetében, így a Perjés Gézára vonatkozó is az Adattárba 
kerülhetett volna, és nem a 327. jegyzetbe. De az adattári 
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hiányok is észlelhetők lettek volna, mint például a „királyi 
ember” kifejezésé, melynek magyarázatát a 39. jegyzet az 
Adattár – Fogalom: királyi embernél ígéri, ott azonban nincs. 
Továbbá a némely adat esetében tapasztalható pontatlan-
ság is kiküszöbölhető lett volna. (Példaként lássunk két 
fontos adatot, elsőként a térképen található nevek számát. 
A recenzens meglepődött azon, hogy a kutatástörténetben 
nemigen van ezen egyszerűnek tűnő kérdésben azonos 
adat (pl. egyaránt előfordul az 1567, a kb.1400 vagy épp a 
„mintegy 1300” érték). A kötetben a 120. oldalon találkozunk 
a bizonnyal teljesnek tekintett 1558-as számmal. Ugyanígy 
két különböző értéket kapunk a nyomódúcokról leesett, és 
így a térképnyomatról hiányzó nevek számát illetően is. A 
könyv 120. oldalán a négy nyomódúc esetében 71 + 45 + 8 
+ 8 (együttesen tehát 132) név említődik, míg a 147. oldalon 
összesen 133 név hiányáról van szó. A jegyzetapparátus 
mennyiségi aránytalanságai és az irodalomjegyzék közre-
adási módja a jelenlegi formájában ugyancsak megkérdő-
jelezhető. Minden fejezet elején, jelentős helyet foglalva el, 
sorjáznak a többségében ugyanazon tanulmányok listái, míg 
az összefoglaló végjegyzékben hiányos hivatkozási adatok-
kal találjuk őket. A táblázatok formája, azok szerzőnk általi ér-
tékelésének kérdése – miként a kiadvány tartalmi arányainak 
kérdése is – részben kiadványszerkesztői kompetenciának 
tekinthető.

48.  A szakmai lektor felhívhatta volna szerzőnk figyelmét a könyv 
tartalmának néhány problémás részletére. Mindenekelőtt a 
kiadástörténeti (Utókor 1–2.) fejezeteknél. Kérdéses ugyan-
is a Tabula Hungarie 16. századi másolatainak a szakmai 
gyakorlattól eltérő ismertetése. A területen járatlanokat fél-

revezeti az a közreadási mód, mely e későbbi másolatokat 
– eltérve a szakmai elvektől és gyakorlattól, mely szerint 
azok tekinthetők egyazon mű kiadásváltozatainak, azaz 
állapotainak, melyek ugyanazon nyomódúcról vagy nyo-
mólemezről készültek – a mű későbbi kiadásaiként vagy 
változataikként, ill. variánsokként ismerteti. A lektor a nyom-
datechnikai fejezetben felhívhatta volna a szerző figyelmét 
azon furcsaságra is, amely az egyes 16. századi másolatok 
példányszáma terén tapasztalható. Jóllehet szerzőnk jól 
ismeri a kor térképnyomtatási technológiáit, mégis, egy for-
rásként használt mű (Karrow, R.: Centers of map publishing 
in Europe, 1472–1600) nyomtatási darabszámra vonatkozó 
információit félreértve a Tabula Hungarie 16. századi másola-
tainak egykor nyomtatott példányszámára sajátos értékeket 
adott. Jóllehet e térképműveket ugyanazon technológiákkal 
(fametszés, ill. rézmetszés) sokszorosították a század első 
felében, közepén, ill. a végén, szerzőnk e nyomdászattörté-
neti fejezetben (118–134. p.) egyre növekvő példányszámmal 
kalkulál. 1528: 50–75 példány; 1558–59: 150–180, 1577: 
250–280; 1602: 570–900 példány. A tartalom mennyiségi 
aránytalanságai, továbbá az igen értékes táblázatok szer-
zői magyarázatának túlzottan tömör jellege szintén lektori 
figyelmet érdemeltek volna.

49.  Ebben a szakmai lektor és a kiadványszerkesztő hatékony 
segítséget nyújthatott volna, ami persze nem lett volna egy-
szerű feladat egy ilyen alapvetően szakmai, sőt, elsősorban 
a Lázár-térkép kutatóinak szánt mű esetében.

Beérkezett 2015. január 12.

CIVIC oldal az OSZK honlapján

Az OSZK 2014-ben csatlakozott az EU Civic Epistemologies projekthez, melynek elsôdleges 
célja az online közösségek támogatása a digitális kulturális örökség hozzáférhetôvé tételében,  

a társadalomtudományi kutatások területén (http://www.civic-epistemologies.eu/). 
Elkészült és folyamatosan frissült az OSZK honlapján a Projektek menüpontban a CIVIC oldal, 

amely a fejlesztési programról ad tájékoztatást (http://www.oszk.hu/civic), és néhány  
magyar nyelvû tanulmánnyal és referátummal, illetve hazai és külföldi példákkal  

kiegészülve ad tájékoztatást a projekt célkitûzéseirôl. 
Az oldal folyamatosan bôvül az alkalmazható szoftverek és eszközök 

listájával is. A CIVIC projekt olasz koordinátorai azt szeretnék elérni, hogy EU-s szintû  
pályázatok támogassák a jövôben ezeket a kezdeményezéseket. 

(A 2015. április elsô napjaiban Sárospatakon megrendezésre kerülô Networkshopon  
két elôadás is foglalkozik majd e témával.) 

(Forrás: Katalist, 2015. január 22. – Moldován István tájékoztatója alapján)


