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A Régi Magyar Könyvtár
III/XVIII. század

Magyarországi szerzõk külföldön,
nem magyar nyelven megjelent

nyomtatványai

II. kötet (1761–1800)

címû bibliográfia

A magyarországi mûvelõdés- és tudománytörté-
net valamennyi ágának kutatásához elengedhe-
tetlen forrást jelentenek az 1801 elõtt megjelent
hungarica-nyomtatványok. Közülük a XV–XVII.
századi nyelvi és területi hungaricumokat, azaz a
részben vagy egészben magyar nyelven, illetve
Magyarországon megjelent dokumentumokat a
Régi Magyarországi Nyomtatványok elnevezésû
retrospektív bibliográfia folyamatosan megjele-
nõ kötetei dolgozzák fel, a XVIII. század vonat-
kozásában pedig Petrik Géza Magyarország
bibliographiajának kiegészítõ kötetei tartalmaz-
nak új adatokat, kiegészítéseket.

A magyarországi szerzõk Magyarországon kí-
vül, idegen nyelven megjelent kiadványainak fel-
tárása, rendszerezése 1986-tól pályázati támoga-
tással folyt. Így nyílt mód és lehetõség elõbb a
Szabó Károly és Hellebrant Árpád e témában
alapvetõ bibliográfiájának (Régi Magyar Könyv-
tár III. Bp. 1896–1898) megjelenése óta össze-
gyûjtött kiegészítõ adatok nyilvántartásba véte-
lére, lehetõség szerint autopszia alapján való fel-
dolgozására és publikálására. Az RMK III-hoz
készült Pótlások, kiegészítések, javítások öt fü-
zetben jelentek meg Dörnyei Sándor és Szálka
Irma munkájaként. E bibliográfia megtartotta a
Szabó Károly által megállapított idõhatárt, és az
1711. esztendõvel zárult.

A magyarországi szerzõk külföldön, idegen
nyelven 1712 után kiadott munkáinak számba-
vételére korábban még nem került sor. Csupán
Petrik Géza szerepeltetett ilyen adatokat is száz
évvel ezelõtt megjelentetett bibliográfiájában.

Ezért vált sürgetõ feladattá e hungaricum-kate-
góriában is a továbblépés 1800-ig, a régi köny-
vek nemzetközileg elfogadott korszakhatáráig.

Az elmúlt esztendõkben Dörnyei Sándor és
Szávuly Mária széles körû kutatást folytatott, s
több tucat közgyûjtemény állományából, illetve
nyomtatott bibliográfiákból, valamint katalógu-
sokból, továbbá internetes adatbázisokból több
ezer szerzõi hungaricum adatát gyûjtötte ki. 2005-
ben meg is jelent a bibliográfia elsõ kötete,
amelynek idõhatára 1760-nal zárult, és 1823 té-
tel leírását adta közre.

Most készen áll a második kötet 2107 tétel
leírásával. Az elsõ kötethez hasonlóan a tételle-
írások elõtt rövid Bevezetés – Einleitung, A rö-

vidítve idézett mûvek jegyzéke és A könyvtárak

mutatója áll.
E kötettel teljessé válik a szerzõi hungari-

cumok retrospektív bibliográfiája 1800-ig.

Elégedett börtönkönyvtár-
berendezõk...

A pályázati finanszírozásból újonnan épülõ tiszalöki
börtönben könyvtár is lesz, 10 000 kötetét teljesen
feldolgozva a KELLO és a helyi városi városi könyv-
tár munkatársai rendezték el a polcokon.




