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Ezzel a kiadással szép módon ünnepelt a Ma-

gyarországon is méltán kedvelt szerzetesrend, 

„kicsiny Ferenc” közössége. 

ZVARA EDINA 

V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi 

nyomdák betűi és díszei XVII. század. I. Nyu-

gat- és észak-magyarországi nyomdák. Bp. 

2010. Balassi K.–Országos Széchényi Könyv-

tár, 928 l. /Hungaria Typographica II./ 

Amikor a Balassi Könyvkiadó és az Orszá-

gos Széchényi Könyvtár új nyomdászattörténeti 

sorozata, a „Hungaria Typographica” első kö-

tetét a Magyar Könyvszemle elismerően mél-

tatta, felmerült a kérdés, vajon a kötet gerincén 

megjelenő nagy „A” betű csupán illusztráció, 

vagy arra is utal, hogy következik az ábécé foly-

tatása is. A kérdésre és a munka folytatásához 

fűzött reményeinkre most választ kaptunk, ami-

kor kezünkben tarthatjuk a „B” kötetet, a 17. szá- 

zadi magyarországi nyomdák repertóriumának 

első fejezetét. V. Ecsedy Judit, aki az első kötet 

megjelenése óta eltelt időben az MTA doktora 

címet is megszerezte, következetesen folytatta 

azt a nyomdászattörténeti alapműnek minősít-

hető munkát, amellyel korábban a teljesség igé- 

nyével feldolgozta a 16. századi magyarországi 

nyomdák betű- és illusztrációs készletét. A több 

évtizede lefektetett alapelvek, a nagy precizi-

tást követelő feldolgozó munka egyes fázisai 

már az első kötet bevezetőjében ismertté váltak, 

ezekre most felesleges is kitérni, inkább arra kell a 

figyelmet fordítani, hogy mennyire változtatta 

meg a 17. század a nyomdászattörténeti kutatás 

kereteit, mennyiségi és minőségi átalakulását. 

Az első pillantásra feltűnő változás termé-

szetesen mennyiségi: amíg a 16. század összes 

nyomdájának teljes körű feltárása elfért egy va- 

lamivel több, mint 600 lapos kötetben, addig 

a 17. századot már ketté kellett választani és az 

első kötet terjedelme is túlhaladta a 900 lapot. 

A magasabb nyomdaszám és az illusztrációk 

számának ugrásszerű gyarapodása tette szüksé-

gessé, hogy a 17. század könyvműhelyeit vala-

milyen rendszer szerint, két kötetbe választva 

dolgozza fel a szerző. A korszak történelmét, 

a három részre szakadt ország helyzetét ismerve 

logikus lépés volt a földrajzi választóvonal fi-

gyelembe vétele, ezért kerülhetett az első kö-

tetbe a nyugat-magyarországi és észak-magyar-

országi nyomdák egy részének feldolgozása és 

maradtak a következő kötetre a felső-magyar-

országi nyomdák közül a rendkívül termékeny 

kassai nyomdák, a lőcsei Brewer-nyomda és az 

erdélyi könyvnyomtató műhelyek. A nyugat-ma-

gyarországi officínák közül az országhatáron kí- 

vül is dolgozó Nádasdy-féle nyomda (potten-

dorfi és bécsi működéssel) szintén a teljesség 

igényével került a kötetbe, valamint szerepelnek 

azok a kassai és lőcsei kiadványok is, amelyek 

egy-egy eredetileg más helyhez kötődő nyom-

da ideiglenes székhelyei voltak. A 17. század 

közepén még hét olyan nyomda ismeretes, ame- 

lyek kapcsolódtak 16. századi előzményeikhez 

(Szeben, Brassó, Kolozsvár, Debrecen, Bártfa, 

Nagyszombat, Sárvár), a többi nyomda már új 

alapítású volt. A nyomdászat széleskörű elterje-

dését mutatja, hogy a században már egy olyan 

év sem volt, amikor nem működött nyomda Ma- 

gyarországon, sőt minden évben minimum négy 

nyomda nyomtatott egyszerre. A nyomdák terü- 

leti elosztottságán túl erre a századra is jellemző 

a nyomtatóhelyek vallási differenciáltsága. A túl- 

nyomórészt protestáns nyomdák mellett nagy-

hatású katolikus nyomda csak Nagyszombatban 

működött, majd a század utolsó negyedében jött 

létre a csíksomlyói katolikus könyvnyomtató mű-

hely. Az ellenreformáció következményeként, 

a protestáns főurak többségének katolikus hitre 

térésével a 17. század utolsó negyedében már 

nem létesülhettek újabb protestáns nyomdák, 

de például a Manlius-Farkas Imre féle műhely 

is elvesztette támogatóját a katolikus nyomdát 

alapító Nádasdy Ferenc katolizálásával. A terü-

leti felosztás következtében ebben a kötetben 

tárgyaltatik a cseh menekültek nyomdája, amely 

felső-magyarországi evangélikus főurak támo-

gatását élvezte, valamint néhány polgári alapí-

tású műhely, a bártfai Klöss-nyomda, az eperjesi 

Scholtz-műhely és a pozsonyi Gründer illetve 

Zerweg nyomda is. 
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A mennyiségi gyarapodás mellett a könyv-

kiadásban megtörtént nagy változás, az illuszt-

rációk szerepének megnövekedése új feladat 

elé állította a kiadvány tudós kutatóját. Amíg 

a 16. századi könyvdíszítést illetően támaszkod-

hatott – az idő múlásával és a feltáró munka 

szisztematikussá válásával ugyan meghaladott –, 

de még mindig használatos alapműre, Soltész 

Zoltánné kötetére (A magyarországi könyvdíszí- 

tés a XVI. században), addig a 17. századról már 

nem készült ilyen jellegű, a nyomtatott könyv 

minden elemére kiterjedő átfogó áttekintés. 

Fontos résztanulmányok foglalkoztak a korszak 

könyvillusztrációival, főleg Knapp Éva, Tüskés 

Gábor, Galavics Géza, Rózsa György valamint 

Dukkon Ágnes tanulmányai, azonban a barokk 

korban kiadott összes elérhető kiadvány minden 

illusztrációja most kerül először rendszerezésre. 

(Meg kell jegyezni, hogy a nem könyvben fenn- 

maradt önálló grafikai lapok, amelyeken szedett-

nyomtatott szöveg nem található, természetesen 

már nem ebbe a kategóriába tartoznak.) 

A kiadvány felépítésében V. Ecsedy Judit kö-

vetkezetesen alkalmazza azt a módszert, amelyet 

már a 16. századi összeállításkor is megvalósí-

tott. Bevezető tanulmánya átfogó képet nyújt 

a 17. századi nyomtatott könyvekről és díszíté-

sükről. A nyomdák területi, felekezeti megosz-

lásának felvázolása után művészettörténeti 

szempontból is fontos fejezet foglalkozik a két 

nagy korszak, a reneszánsz és a barokk könyv-

kiadásának összefüggéseivel és szétválásával. 

A 16. századi magyarországi könyvnyomtatás 

külföldi kapcsolatait tárgyalva a bécsi dominan- 

cia (baseli, nürnbergi és krakkói hatások mellett) 

volt a jellemző. A 17. században itt is változás 

történt, az említetteken kívül szerepet kaptak 

a prágai kapcsolatok és vannak adatok augs- 

burgi, nürnbergi és linzi együttműködésről is. 

A technikai váltás következtében külön kellett 

tárgyalni a fametszetes (kalendáriumillusztrá- 

ciók, vallásos tárgyú illusztrációk, emblémaso- 

rozatok, címerek, látképek, ábrák) és a rézmetsze- 

tes illusztrációkat (vallásos tárgyú illusztráció- és 

emblémasorozatok, allegorikus ábrázolások, port- 

rék, látképek, térképek, címlapok, címerek, áb-

rák, tervrajzok, képversek), majd az alapisme-

retek után kitekinteni arra, hogy függtek össze 

a század nyomdái, mivel járt a pártfogó vagy 

a tulajdonosváltás, mikor hol alkalmazták az 

egyes betűkészleteket, hogyan lehet a kiadvány-

ból visszakövetkeztetni eredetére, működtető-

jére. Az összefoglaló fejezetek után V. Ecsedy 

Judit a korábbi gyakorlatnak megfelelően nyom-

dánként külön fejezetben foglalja össze mindazt, 

amit a 17. században működő könyvműhelyek- 

ről a kutatás jelenlegi állása szerint tudni lehet. 

A tizenkét nyomdát tárgyaló fejezet (a bártfai 

Klöss-nyomda és a Városi nyomda feldolgozá-

sa Farkas Ágnes munkája) olvasásakor azon-

ban kiviláglik, hogy ez a viszonylag kis szám 

bonyolult történeteket rejt. Tizenkét nyomda 

a költözés, tulajdonosváltás stb. miatt tizenhat 

helyen dolgozott, a betűkészletek vándorlása azon- 

ban még ennél is mozgalmasabb. A kötetben 

tárgyalt műhelyek átlagban mintegy húsz-har- 

minc betűtípussal voltak felszerelve, a század 

folyamán összesen 1200 illusztrációt alkalmaz-

tak. V. Ecsedy Judit kötetében nyomon követte 

valamennyi betűkészlet sorsát, összeállította az 

összes nyomda teljes betűkészletét és a magyar-

országi könyvtörténeti kutatásokban egyedül-

álló módon méretarányosan közölte az összes 

illusztrációt, a nyomdai cifráktól a teljes lapot 

kitevő metszetekig. Mint a korábbi kötet ismer-

tetésekor, most is a szerzőt idézzük, a kiadvány-

ban regisztrált: „1120 illusztrációt (ebből 615 

fametszetű, 505 rézmetszetű), továbbá 317 könyv- 

díszt, 37 ábrát és térképet, 430 iniciálét, négy-

féle, részben fametszetű, részben öntött kottát, 

153 nyomdai cifrát és 385 betűtípust”. 

A kötet katalógusrésze mintegy 140 lapon írja 

le valamennyi nyomda valamennyi betűkészle-

tét, illusztrációját, lelőhelyét, bibliográfiai hivat-

kozásait. A „képeskönyv” – most már mond-

hatjuk így – a hagyományokhoz híven szemet 

gyönyörködtető, a szerző minuciózus pontos-

sággal végzett gyűjtőmunkája mellett a Balassi 

Kiadót is dicséri. A kiadványt, V. Ecsedy Judit 

kutatásait és a kötet megjelenését az Országos 

Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogat-

ta, az időközben megszűnt „Felsőoktatási tan-

könyv- és szakkönyv-támogatási program” se-

gítségének hiányát egy valóban sok évtizedre 
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szóló, alapvető tan- és szakkönyv esetében szo- 

morúan regisztráljuk. 

Remélhetőleg V. Ecsedy Judit kiváló munkája, a 

17. századi könyvnyomtatás teljes történetét fel- 

dolgozó repertórium második kötete nem ütközik 

a megjelenést gátló további akadályba. Érdeklő-

déssel várjuk az ábécé folytatását, a „C” kötetet is. 

 

NÉMETH S. KATALIN 

Tatay, Anca Elisabeta: Tradiţie şi inova-

ţie în tehnica şi arta ilustraţiei cărţii româ-

neşti tipărite la Buda (1780–1830). Alba Iulia, 

2010. Ed. Altip. 172 l., ill. 

A könyv címe „Hagyomány és újítás a budai 

román nyomtatványok illusztrációs technikájá-

ban (1780–1830)”. Természetesen a budai Egye-

temi nyomda román nyelvű kiadványairól van 

szó, a vizsgált időszak pedig az első Budán ké-

szült román nyomtatvány megjelenése (1780) és 

a Bianu–Hodoş–Simonescu által összeállított ro-

mán retrospektív nemzeti bibliográfia (Biblio-

grafia românească veche) záróéve közti fél év-

század. 

Anca Elisabeta Tatay fiatal művészettörté-

nésznek ugyan ez az első önálló Budáról szóló 

kötete, de korábban is foglalkozott már budai 

vonatkozású témával több tanulmányában, ezek 

azonban inkább részletkérdésekre vonatkoztak, 

mint az 1816-os budai Triodul metszetei (Anna-

les Universitatis Apulensis. Ser. Historia 2008) 

vagy az ugyancsak Budán 1804–1805-ben ki-

nyomtatott Mineielor fametszetei (Apulum. XLVI. 

2009) 

Bibliográfiai szempontból a budai Egyetemi 

nyomda román kiadványait már jól feldolgozta 

először a már említett román retrospektív nem-

zeti bibliográfia és Veress Endre bibliográfiái, 

közülük is különösen a budai Egyetemi nyom-

da román kiadványainak dokumentumai 1780–

1848, amelyet Domokos Sámuel adott közre (Bp. 

1982. Akadémiai K.). A Tatay által feldolgozott 

félévszázad budai román kiadványaival foglal-

kozik Miskolczy Ambrus tanulmánya is, a Ki-

rály Péter szerkesztésében megjelent Typogra-

phia Universitatis Hungaricae, Budae 1777–1848. 

(Bp. 1983. Akadémiai K.) részeként. 

Anca Tatay igényesen összeállított bibliográ-

fiája a kötet végén jól példázza, hogy a magyar 

kutatóknak folyamatosan figyelemmel kell kí-

sérniük a szomszédos országok, esetünkben a ro- 

mán kutatók magyar témáról írt publikációit: 

csak a budai román nyelvű nyomtatványokkal 

négy további romániai szerző publikációi fog-

lalkoztak egészen a közelmúltban: Cristi Ro-

man-Neogi (2009), Laura Stanciu (2008), Dragoş 

Morărescu (2000) és Corina Teodor (2003). 

Nagyon valószínű, hogy a szebeni és brassói 

román nyelvű kiadványoknak hasonlóan gazdag 

újabb román szakirodalma van. 

Tatay a korszak illusztrált budai román nyom- 

tatványait az alkalmazott sokszorosítási technika 

alapján három fejezetben tárgyalja: a fametszet-

tel, rézmetszettel és a kőnyomattal illusztrált 

kiadványok. 

A hol fába, hol rézbe metszett azonos kom-

pozíciók ismétlődése valószínűleg a szigorú or-

todox ábrázolási hagyománnyal is magyaráz-

ható, hiszen ezeknél minden esetben egyházi 

könyvek vallásos ábrázolásairól van szó. A vi-

lági témákban ilyen összehasonlításra nincs mód, 

minthogy a jelek szerint a budai Egyetemi nyomda 

világi kiadványai között nincs fametszettel il-

lusztrált könyv. 

Éppen ennek felismerése Tatay könyvének 

egyik középponti megállapítása. Vagyis a tech-

nikai újítások előbb a világi témájú könyvekben 

jelentek meg: vonatkozik ez a rézmetszetre és 

a kőnyomatra is. A rézmetszet később (Budán 

már 1807-ben) eljutott a román liturgikus köny-

vekhez is, de a vizsgált időszakban a kőnyomat 

még nem. A megjelenő új technikával, a kőnyo-

mattal 1830-ig mindössze egy román kiadványt, 

pontosabban a Biblioteca românească című pe-

riodika 1821-es számát illusztrálták, az isme-

retlen művész által készített kőnyomat egy pi-

ramis-szerű építményen Romulus képét, mint 

domborművet ábrázolja Ez az első román ki-

advány, amelyet kőnyomat díszít. Tehát az első 

litográfiával díszített régi román kiadvány Budán 

készült. Félrevezető, hogy a kötetben olvasha-

tó német és angol összefoglaló úgy fogalmaz, 




