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Kis példányszámú bibliofil kiadások kötését vál
lalja. Márványt idéző pergamenkötést, bőrmet-
széses kötést, plexikötést készít, emellett szakíró. 
Számos kiállításon mutatta be müveit, az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban 1986-87-ben rende
zett kiállítása különösen nagy feltűnést keltett. 
(E kiállításra a történeti kötéseket Rozsondai 
Marianne válogatta.) 

Nagy jelentősége van a 20. században a könyv
es kötéstörténet müvelésének. Az 1921-ben 
a Magyar Bibliophil Társaság által az Iparmű
vészeti Múzeumban megrendezett, a 20. század 
könyvművészetét bemutató kiállítás széleskörű 
érdeklődést keltett. Az utóbbi évtizedekben sok 
kötéskutató igyekszik a korábbi manufakturális 
könyvkötőmühelyeknek még fellelhető szerszám
készletét megmenteni, feldolgozni, cikkekben 
bemutatni. Csenki Éva, Halász Margit, Koncz Pál, 
Hogya György és Varga Gábor nevét kell itt 
említeni. Nagyobb összefüggésben dolgozza fel 
a könyvkötészet történetét Szíj Rezső. 

Befejezésül említést tesz a szerző a modern 
könyvek színes papír könyvborítóiról is. Ezek 
célja egyrészt a díszítetlen, de szolidan megmun
kált kötések védelme és egyben gyakran a tar
talomra utaló képpel, a rövid ismertetést tartal
mazó fülszöveggel felkelteni a könyv iránt az 
érdeklődést. Az ízléses, gyakran neves grafiku
sok (pl. Bernáth Aurél, Csernus Tibor, Szász 
Endre) által tervezett borítókat érdemes a könyv
vel együtt megőrizni, adott esetben restaurálni 
is. Az egyszerű, puha kartonborítású kötések
nél (szórakoztató irodalom) a színes fedél vagy 
borító gyakran harsány, arany-ezüst színekkel 
egyben a könyv reklámjául szolgál. (E fejezet
ben a könyvborítók és fedéllapok tárgyalását 
ajánlatos volna világosabban szétválasztani, itt 
kellene a fűzött, kartonozott - paperback - köny
vekről kissé részletesebben szólni.) 

Ez a jegyzet a szemléltető ábrákkal és a gaz
dag könyvészeti anyaggal felkelti az olvasóban 
az érdeklődést, és reménykedést, hogy egy nem 
túl távoli jövőben majd egy még nagyobb ter
jedelmű könyvet is kézhez kaphat. Ott bizo
nyára alkalma lesz a szerzőnek néhány apróbb 
javításra is, esetleg (bizonyos ismétlések elke
rülése végett) egyes fejezetek átrendezésére és 

bővítésére. Laikus olvasók és a szakmában to-
vábbképzendők egyaránt örömmel vennék, ha 
sokkal több illusztráció segítené az egyes stílus
irányzatokban való eligazodást. - Méltán bíz
ták Rozsondai Marianne-ra e könyv megírását, 
hiszen már több mint három évtizede (1969-től) 
foglalkozik intenzíven és fáradhatatlanul a témá
val, amint azt a csatolt bibliográfiában említett 
számos munkája is bizonyítja. 

STEINMANN JUDITH (Zürich) 

Borsa Gedeon: Kalauz a régi nyomtatvá
nyokhoz. A régi nyomtatványok fogalma, anya
ga, mérete és terjedelme. Bp. 2003. Könyvtári 
Intézet, 127 1. /Továbbképzés felsőfokon/ 

Amikor Borsa Gedeon több mint két évti
zeddel ezelőtt nyugdíjba ment, többünk kérésé
re rendszerbe foglalta a régi nyomtatványokra 
vonatkozó tudnivalókat. E nagyon hasznos ösz-
szefoglalásnak a régi nyomtatványok anyagára 
és méretére vonatkozó fejezeteire Borda Lajos 
kitűnő érzékkel „lecsapott", és őrá jellemzően 
tetszetős, ízléses kiállítású, füzetekben meg is 
jelentette (Budapest 1992, 1994). Neki, mint bib
liofil antikváriusnak ugyanolyan nagy szüksége 
van a szakavatott útmutatásra, mint a nap mint 
nap „öreg" könyveket forgató, katalogizáló, bib-
liografizáló könyvtárosoknak. E részek aztán 
a szerző tanulmánykötetébe is bekerültek (Könyv
történeti írások IV. Bp. 2000. OSzK, 108-154). 
Nemrég a Könyvtári Intézet dicséretes vállalko
zásának köszönhetően a „Továbbképzés felső
fokon" sorozat keretében a terjedelemre vonat
kozó fejezettel együtt végre a teljes Kalauz is 
megjelenhetett. így az érdeklődő Olvasó min
den olyan gondjára feleletet kaphat, amely a régi 
könyvek fizikai állapotára vonatkozik. 

A szerző a könyvnyomtatás kezdetétől, azaz 
a 15. század közepétől 1800-ig megjelent nyom
tatványokra vonatkozó tapasztalatait összegzi. 
Míg a szakirodalom az incunabulumok tekinte
tében a legrészletesebb, Borsa főleg a 16. száza
di, úgynevezett antikvákkal kapcsolatos jelensé
gekre koncentrál. Kitűnően ismeri Európa régi 
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állománnyal rendelkező gyűjteményeit, és az 
azokról kiadott bibliográfiákat, katalógusokat. 
Ilyen hatalmas ismeretanyag birtokában tud az 
egyes problémakörökről nyilatkozni. Rá jellem
ző módon lenyűgöző számadatokkal teszi ér
zékletessé mondanivalóját. így jön tisztába pl. 
az olvasó azzal, hogy miért is szorította ki az 
olcsóbb papír a drága pergament már a könyv
nyomtatás kezdeti szakaszában, vagy hogy mi
lyen mennyiségű papírra volt szüksége egy-egy 
nyomdásznak évente (pl. 19.). 

A szerzőt - miként Előszavában kifejti -
három szempont vezeti: először is bemutatja 
a ma már nem mindenki számára ismert fogal
mak nyomdatörténeti hátterét; segítséget nyújt 
az egyes jelenségek felismeréséhez, majd össze
foglalja mindazokat a megoldásokat, amelyek 
a szakirodalomban fellelhetők leírásukra. Rész
letesen leírja például „A régi nyomtatványok 
anyaga" fejezetben a papírkészítés folyamatát. 
Ennek során világossá válik a vízjelnek, mint 
a merítőszita lenyomatának a jelentősége a pa
pír eredetének megállapításában. Több olyan 
érdekes példát - köztük magyarországiakat - em
lít, amikor a vízjelek vizsgálata és meghatározása 
döntő szerepet játszott a régi nyomtatványok 
lokalizálásában és datálásában. Ugyanakkor áb
rán mutatja be a vízjelállást a foliótól a tizenha
todrétig terjedő méretű kiadványokon, ezzel is 
segítve a formátum meghatározását. 

„A formátum jelölése" fejezetben összefog
lalja a különböző nemzetek gyakorlatát. Ezek 
ismeretében az, aki egy konkrét könyv méreté
nek meghatározásával küszködik, értelmezni tudja 
a más- és más elveket követő szabályzatok, ka
talógusok adatközléseit is (43.). 

A rét meghatározása mellett a régi nyomtat
ványok kollacionálása jelent még sok esetben 
problémát. Ez a bibliográfusok, könyvtárosok 
réme, így egyre inkább az a tendencia, hogy el
tekintenek közlésétől. Olyannyira, hogy még 
a régi könyvek speciális bibliográfiai szabványa, 
az ISBD(A) sem szabályozza a kollációt. Pedig 
a régi könyvek a papírív hajtogatása során ki
alakított füzetekből állnak. Borsa remekül össze
foglalja, miként jönnek létre a különböző terje
delmű füzetek, és hogy milyen megoldásokat 

találtak ki a nyomdászok helyes sorrendjük biz
tosítására a kész nyomtatványban. A legáltalá
nosabb gyakorlattá a füzetjelzések illetve a le
vélszámozás kialakítása volt. Egyértelmű tehát, 
hogy ma is egy-egy nyomtatvány teljességének 
megállapítására és azonosítására a füzetjelen ala
puló kolláció bizonyul a legmegfelelőbb eljárás
nak. Az olvasó részletes módszertani útmutatót 
talál a nyomtatványt alkotó füzetek, és az azok
ban található levelek pontos számbavételére, 
s táblázatokban ellenőrizheti az egyes füzetek 
levél- illetve lapszámát az őket alkotó ívek és 
részívek függvényében (86-113.). A „Függelék
ben többek között a füzetjelben, levél- és lapszá
mozásban előforduló, maitól eltérő számjegyek 
vagy az óegyházi szláv nyomtatványokban be
tűkkel jelölt számjegyek táblázatát is megtalál
hatja. Ezek a táblázatok a Kalauz számítógépes 
technikai szerkesztőjének, Korpás Istvánnak 
a lelkiismeretes munkáját dicsérik. 

Borsa többször hangsúlyozza, hogy nem sza
bályzatot kíván adni, csupán a szakirodalomban 
való tájékozódást szolgálja széleskörű szemlél
tető anyagával, és mindig az általa leginkább 
elfogadható eljárás mellett érvel. Jellemző sze
rénységére, hogy a Régi Magyarországi Nyom
tatványok című bibliográfia formátum- és terje
delemleírási gyakorlatára külön nem hivatkozik, 
pedig sok esetben említ példái között hazai nyom
tatványt. Mint az RMNy Spiritus rectora és első 
kötetének szerkesztője, a Kalauzban közzétett 
ajánlásai minden bizonnyal az RMNy szerkeszté
se közben kristályosodtak ki. E retrospektív bib
liográfia 1700-ig terjedő köteteiben ezt az általa 
bevezetett és jól bevált gyakorlatot követi, hason
lóan a hazai gyűjtemények 1601 előtti nyomtat
ványait leíró katalóguskötetekhez, amelyek ugyan
csak Borsa Gedeon szorgalmazására készülnek 
szép egymásutánban. 

A Kalauz a módszertani eligazításon túl olyan 
érdekes kérdésekre is rávilágít, mint pl. a nyom
tatvány tartalmának és funkciójának szerepe 
a formátum megválasztásában, vagy ugyancsak 
a formátum kapcsán a legnagyobb és legkisebb 
könyvek bemutatása és technikai előállításuk 
problémája. Nemcsak a könyvtárosok, biblio
gráfusok, hanem a régi korok művelődésével 
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vagy a könyv történetével foglalkozó érdeklő
dők számára is tanulságos olvasmány tehát. 

Reméljük, és őszintén kívánjuk, hogy párja 
is hamarosan elkészüljön. Témáját Borsa elő
szavában meg is határozta: „További feladat 
lehet a nyomdai előállítással és az így készült 
dokumentumok regisztrálásával (bibliográfiák, 
katalógusok) foglalkozni, hasonló, gyakorlati cél
ból" (4.). Borsa megnyilatkozásai között több 
ilyen írás is van. Elég talán csak a legutóbb, 
a Budapesti Egyetemi Könyvtár által 2004 ta
vaszán rendezett, régi nyomtatványokkal foglal
kozó konferencián elhangzott előadására utalni, 
amely tudomásunk szerint csak élőszóban hang
zott el. Ennek az írásnak a megjelentetése és 
a hasonló témájúak csokorba gyűjtése és kiadá
sa méltán számíthat a széleskörű szakma ér
deklődésére. S nem csak a hazaiéra! 

A Kalauzt nagyon helyesen angol nyelvű ösz-
szefoglaló zárja. Az a véleményünk azonban, 
hogy a külföldi szakemberek számára is mielőbb 
hozzáférhetővé kellene tenni német és/vagy an
gol nyelven is! 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

A Kolozsvári Akadémiai Könyvtár régi ma
gyar könyvtárgyűjteményeinek katalógusa. Ca-
talogul coleçtiilor Biblioteca Maghiarä Veche 
a Bibliotecii Academiei Cluj-Napoca. A kataló
gust összeállította: KOVÁCS Mária, KUSZALIK 
Eszter, SÁNTHA Emese, SÍPOS Gábor, SZŐKE Imo
la. Szerkesztette és a bevezető tanulmányokat írta 
SÍPOS Gábor. Kolozsvár, 2004, Scientia Kiadó 
- Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei 
Romane, 6171. /Sapientia Könyvek/ 

Fontos kézikönyvet tarthatnak kezükben a ré
gi magyar nyomtatványokat szisztematikusan fel
táró könyvtörténeti kutatások művelői és a kor
szak művelődéstörténetének kutatói. A Sipos 
Gábor vezette kolozsvári munkaközösség olyan 
gyűjtemények katalógusát tette hozzáférhetővé, 
amelyek a távolság vagy a kutatás egyéb nehéz
ségei miatt meglehetősen ritkán látnak magyar
országi olvasókat. A Romániai Akadémiai Könyv

tárban őrzött régi magyar könyvállomány kata
logizálása és sok új szempontot megvalósító 
feltárása a nyelvismereti követelmények miatt 
„külsősként" elvégzett munka eredménye, a ku
tatást azonban jelentős mértékben segítették 
a különgyüj temen yekben dolgozó munkatársak 
és a katalógus is a Scientia Kiadó és a Román 
Akadémia kolozsvári fiókjának közös, kétnyelvű 
(magyar és román) kiadásában jelent meg, a ku
tatást pedig a Sapientia Alapítvány Kulturális 
Programok Intézete és a magyarországi Nem
zeti kulturális Örökség Minisztériuma támogatta. 

A kiadvány a Román Akadémia kolozsvári 
fiókjának RMK-anyagát dolgozza fel, tulajdon
képpen azonban hat különálló történeti könyv
gyűjtemény anyagát tartalmazza, éspedig a ko
lozsvári római katolikus Lyceum Könyvtára, 
a Református Kollégium, az Unitárius Kollégium, 
az obszerváns ferences zárda, a Balázsfalvi Gö
rög Katolikus Érsekség Központi Könyvtára és 
a Szatmári Római Katolikus Püspökség könyv
tára régi magyar könyveit. Bevezetésében Sipos 
Gábor részletesen elbeszéli, hogyan kerültek egy 
helyre és manapság hogy különíthetők el ezek 
a könyvtörténeti gyűjtemények és milyen mó
don történt meg vagy van folyamatban az érté
kes könyvanyag feldolgozása. Külön kitér arra, 
hogy a mostani katalogizálás sokat köszönhet 
Jakó Zsigmond professzor önzetlen segítségének, 
aki az 1950-es évek második felében diákjaival 
végigjárta a történeti könyvgyűjteményeket és 
máig kéziratban maradt feljegyzéseit jelen ka
talógus összeállítóinak rendelkezésére bocsátot
ta. A tudományos feltáráson túl Sipos Gáborék 
munkája még az állagmegóvás szempontjait is 
figyelembe vette, új tékázás, jelzetelés megva
lósításával, az összeillő darabok egymáshoz ren
delésével segítették az állomány megőrzését. 

A katalógus szerkezete a könyvtártörténeti 
előzményekre való tekintettel nem követi az 
egy helyen őrzött könyvanyag egységes rendbe 
foglalásának elvét, hanem mind a hat gyűjte
ményt külön dolgozza fel. Ez a történetiséget 
figyelembe vevő elv, amely így hat teljesen 
különálló katalógust foglal egy közös kötetbe, 
sajnos kissé megnehezíti a praktikus katalógus
használatot. Sipos Gábor valamennyi gyűjtemény 




