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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 
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előtt rövid és rendkívül adatgazdag bevezető 
tanulmánnyal igazítja el a könyvhasználót, ame
lyekben összefoglalja az egyes könyvtárak tör
ténetét, az állománygyarapodás jelentősebb állo
másait, az ismertebb tulajdonosokra utaló jeleket, 
a gyűjtemények általános összetételét és a mű
velődés-, vagy könyvtörténeti szempontból ki
emelkedő nyomtatványokat. Valamennyi (két
nyelvű) tanulmány meggyőz arról, hogy Sipos 
Gábor kiválóan ismeri a feldolgozott történeti 
könyvgyűjtemények értékét és jelentőségét, és 
tanulmányai olvastán is felmérhető, hogy az új 
katalógus mennyi új információval gazdagí
totta a régi magyar nyomtatott könyvekre és 
könyvtártörténetre, könyvgyűjtési szokásokra vo
natkozó ismereteinket. A régi magyar könyvtár
gyűjtemények kifejezés alatt ez a katalógus is 
az 1711 előtt megjelent nyomtatványokat ma
gában foglaló könyvanyagot érti, csak elvétve 
találkozunk egy-egy Petrik-kategóriába tartozó 
tétellel. A feldolgozás felhasználta a legfonto
sabb bibliográfiai szakirodalmat, a leírásokban 
támaszkodott az RMK és az RMNy hagyomá
nyaira és megállapításaira, ugyanakkor a feltárás 
teljesen új útját járta. Az egyes katalógusok 
szerzői betűrendet vagy anonym müveknél cím
rendszót alkalmaznak, kiemelt helyen található 
a könyvtári keresést megkönnyítő raktári jelzet 
is. A szerzői nevek egységesítésében a Régi ma
gyarországi szerzők (Bp., 1989) c. segédkönyv 
volt a mérvadó, a betűhív, bár értelemszerűen 
rövidített címleírás, az impresszumadatok (nyom
dahely eredeti formában, nyomdásznév egysége
sített formában, megjelenés ideje) után a terje
delmi leírás következik. Kötéstörténészek számára 
értékes információkat tartalmaznak a könyv kül
lemének leírásai és a kötés készítési idejére való 
adattal alátámasztott vagy becsült utalás. Mű
velődéstörténészek számára rendkívül gazdag 
forrásanyagot tesz közzé a katalógus a posses-
sor- és egyéb kéziratos bejegyzések közlésével. 
Az anyag nagy mennyisége (és a nehezen ol
vashatóság) miatt itt azonban a katalógus össze
állítói kompromisszumokra kényszerültek: teljes 
szövegükben közlik a tulajdonosokra vonatko
zó adatokat és a rövidebb bejegyzéseket (bölcs 
mondások, verstöredékek, családtörténeti följegy

zések, tollpróbák stb.), pontos évszám híján 
megjelölve a becsült évszázadot is. A hosszabb 
kézírásos bejegyzések esetében minderről már 
le kellett mondani, itt a közlés a téma és a kor
szak megjelölésére szorítkozik. A leírás tartal
mazza a kötet beszerzésére utaló kézírásos vagy 
pecsételt információt is, nem egy esetben az 
eredeti leltárkönyvet is figyelembe véve. A té
teles leírásokat az azonosító bibliográfiai tétel
szám zárja és valamennyi katalógushoz kétféle 
mutató csatlakozik. 

A katalógusok lapozgatása közben az új tu
dományos információkra vagy művelődéstörté
neti érdekességekre vadászó olvasót két terü
leten érheti meglepetés: az egyik lehet megatív 
megközelítésű is: bizony alig-alig találunk olyan 
tételt, amelynek leírását Szabó Károlynál vagy 
az RMNy-ben nem találnánk meg. Ilyen a ka
tolikus lyceum könyvtárában a 136., 191., 214, 
233. tétel, a Református Kollégiumból a 160. 
tétel az Unitárius Kollégiumból a 145. és a 277. 
tétel. Mindez jelenthetné azt is, hogy a katalo
gizálás könyvészetileg nem hozott lényeges új
donságot, de van egy másik olvasata is a kevés 
ismeretlen anyagnak: mind Szabó Károly, mind 
Borsa Gedeon munkatársai nagyon alapos mun
kát végeztek és sikerült a kolozsvári RMK anyag 
túlnyomó részét már a régi magyarországi nyom
tatványok bibliográfiai feltárásában beazonosítani 
és közkinccsé tenni. A kimeríthetetlen bőségü 
possessorfeltárás és kézírásos szövegközlés azon
ban igazi művelődéstörténeti csemege. A ke
véssé ismert személyek sokasága mellett csak 
utaljuk Thököly Imre könyvére (Madarász Már
ton: Elmélkedések, Lőcse, 1641), amelynek tu
lajdonosára két 17. századi bejegyzés után egy 
kéz még a 19. században is utal, vagy az Apor 
Péter ex librisét tartalmazó Nádasdy-féle Mau-
soleumxa (Nürnberg, 1664) és nem mellékesen 
a historikus Cserei Mihály kommentált történeti 
könyveire. Meglepő viszont, hogy a kolozsvári 
Református Kollégiumban található két, hajdan 
Bethlen Kata tulajdonát képező könyv, Dávid 
Ferenc „Az Varadi disputacionac... " címkezdetű 
müve (Kolozsvár 1659 [1570]) és Werbőczi 
Decretuma (Kolozsvár, 1571). Mivel a könyv
gyűjtő írónőnek a nagyenyedi kollégium szá-
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mára ajándékozott gyűjteménye 1849-ban elégett, 
a gyűjtemény bármely darabjának fennmaradása 
különös figyelmet érdemel. A kézírásos bejegy
zések közül bőven idézhetnénk családtörténeti 
adatokat, (leginkább a családi bibliák szenny
lapjain olvashatók családi kronológiák, néha, 
pl. a nagy 18. század eleji pestis idején szinte 
sirató-szerü felsorolása az elhunyt gyermekek
nek), a hitvita-anyagnál vitatkozó marginálisukat, 
gyógyító recepteket vagy a könyvkölcsönzésre, 
vételre utaló megjegyzéseket. Az Unitárius Kol
légium egyik Székely István-féle C/zro«/cájában 
(Krakkó, 1559), évszázadokon átívelő disputa 
folyik valakinek a kézírásáról: „Úr isten eorez 
oltalmaz illy csúnya Írástól" - fohászkodik egy 
17. sz.-i kéz, „Vitte volna el az banka az te 
irásidat kik tudjak észt olvasny. Talán az eör-
dögök" - szól hozzá valaki a 18. századból. 
Kökösi Mihály nevét is adja a véleményéhez: 
„Vesztél volna el Barátom minden orthografiás 
írásoddal avvagi hozza se fogtál volna". A Re
formátus Kollégium egyik Pázmány kötetébe 
meghatározatlan két tömör bejegyzést tett: „Pá
pista könyv ez". Heltai Gáspár Száz fabulájá
nak kikölcsönzéséről a Református Kollégium 
példányában olvashatjuk a következőket: ,A ko
losvari ref. Collegium szíves bizodalmából köl
csön kapván e ritka kincset, azt hálám jeléül 
két helyt az Akadémiának jelen első kiadásbeli 
példányából, három helyt pedig a második ki
adásból (Németújvár, 1596) melynek eddig isme
retes egyetlen példánya a M. Nemz. Múzeum
ban őriztetik - pótolva s újra bekötve van 
szerencsém visszaküldeni. Pest május 22 1863. 
Toldy Ferencz". A bejegyzésnek akkor van iga
zánjelentősége, ha tudjuk, mint Dávidházi Péter 
nagyívü monográfiájában (Egy nemzeti tudomány 
születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalom
történet. Bp., 2004. 197.) összefoglalta: Toldy 
1828-29-es véleménye szerint „Heltai írásmódja 
ízléstelen (»geschmacklose«) és helytelen (»un-
correcte«)". 

Mint említettük, a kötetben hat különböző 
gyűjtemény feldolgozása található és ez sajnos 
megnehezíti a katalógus használatát. Mind a hat 
katalógus ugyanis külön mutatókat tartalmaz, 

tehát a használónak hat személy- és helynév, 
továbbá hat nyomdamutatóban kell keresni. Még 
ezt a keresést is megnehezíti, hogy a névmuta
tók a kötet folyamatos lapszámára, a nyomda
helymutatók a hatszor újrakezdődő tételszámra 
utalnak. A címleírások besorolása a szerzői név 
illetve a rendszó betűrendjében még viszonylag 
könnyen megtalálható, a szerzői neveket a név
mutató már nem tartalmazza és sehol nincs 
nyoma azoknak a neveknek, amelyek a betűhív 
címleírások szövegében szerepelnek. Hogy a kér
dést világosabbá tegyük, csupán egy példát em
lítünk. Bonfini Rerum Ungaricarum décades 
quatuor... c. műve a kiadó, Sambucus Johannes 
nevénél szerepel és Bonfini nem fordul elő egyet
len névmutatóban sem. A címleírások névanyaga 
a betűrendes besorolásnál semmiféle utalórend
szert nem tartalmaz, tehát egyetlen hivatalosan 
elfogadott nevet találunk, Sambucus van, de 
nincs utaló Zsámbokynál, Szilágyi van, de nincs 
utaló a könyvön szereplő Sylvanusnál stb. A név
mutató a kézírásos bejegyzések nehezen azono
sítható névanyagát közli, ugyancsak egyetlen 
kanonizált formában. így olvashatunk a bejegy
zések között Czeczerii és Checherij nevet, de 
a névmutatóban csak Csicseri van, a Czenadi he
lyett csak Csanádi stb. Nem tartalmazzák a mu
tatók az adatgazdag bevezető tanulmányok név
anyagát sem, de a nem RMK kategóriába tartozó 
kolligátumok, pl. a Cloppenburch vagy Cloppen-
burgh alakban is előforduló szerzői nevet is 
hiába keressük. Sajnos a hat katalógus mutatói 
egymástól is függetlenek, ugyanaz a név több
féleképpen is előfordulhat. A nyomdamutató
nak nevezett összeállítások valójában nyomda
helymutatók, nem követik az RMNy gyakorlatát, 
ahol az egyes városokon belül a nyomdászok 
rendjében találhatók a hivatkozások. így hiába 
van nyomdamutató, a kötet egyetlen mutatója 
sem tartalmazza a nyomdászok nevét. A kia
dásról szóló bevezető szerint „a helyneveket 
magyarul adjuk, utána zárójelben először a hi
vatalos forma, utána a történelmi változatok 
olvashatók". Sajnos ez az elhatározás sem kö
vetkezetes, a történelmi változatok az egyik hely
névnél szerepelnek, a másiknál nem, az egyik 
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mutatóban van utaló pl. Alba Iuliaról, a másik
nál csak Gyulafehérvár után zárójelben szere
pel. Elmarad a történeti névmutatókban szoká
sos országmegjelölés rövidítése is. Miután a be
sorolási rendszó azonos a szerzői névvel illetve 
a címrendszóval, a könnyebb keresés érdekében 
érdemes lett volna egy címmutatót is összeállí
tani, hiszen nem tudható, hogy egy bizonytalan 
szerzőségü vagy éppen szerkesztett mű milyen 
besorolás alatt rejtőzik. A könyvészeti vissza
keresés megkönnyítését segítette volna elő az 
RMK és RMNy számok és a katalógusok tétel
számainak konkordanciája. 

Amikor nagy elismeréssel forgatjuk Sipos 
Gábor és munkatársai hatalmas munkáját, a fel
sorolt hiányosságok miatt abban is reményke
dünk, hogy valamikor egy - mind a hat katalógus 
teljes anyagát tartalmazó - digitális változat meg
oldja a most felsorolt szerkesztésbeli anomáliá
kat és összehozza azt, ami összetartozik. 

NÉMETH S. KATALIN 

A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti köny
vei. Katalógus. Összeállította: SZABÓ Henriette. 
Bp. 2002. Országos Széchényi Könyvtár - Osi-
ris Kiadó, 179 1. /Nemzeti Téka/ 

Katalóguskötettel gazdagodott az Országos 
Széchényi Könyvtár „Nemzeti Téka" sorozata. 
Szabó Henriette román-magyar szakos tanár, az 
ELTE Könyvtártudományi Tanszékének dokto
randusa a Dévai Ferences Rendház 1850 előtt 
nyomtatott könyveinek szakszerű katalógusát 
tárja a kutató nyilvánosság elé. A szakdolgo
zatként megkezdett munkát a lektor, Szelestei 
Nagy László értő segítségével formálta összeál
lítója a hazai könyvtár- és művelődéstörténet 
egyik érdekes dokumentumává. 

Böjté Csaba testvér és munkatársai által vég
zett áldozatos munka révén szerencsére lassan 
szélesebb körben is ismertté váló dévai rendhá
zat a 18. század elején alapították bolgár feren
cesek. A kötetek bejegyzése szerint már korán 
hozzáláttak a könyvek gyűjtéséhez. A ma ismert 

334 kötet 1992-ben került elő a zárdatemplom 
tornyából, az épület felújítási munkálatai során. 
Több más, hasonlóan megmenekült ferences bib
liotékához hasonlóan minden bizonnyal az 1951-
es rendfeloszlatás előtt, a rendház akkori lakói 
elővigyázatosságból, és talán az előző árvíz okoz
ta pusztításból okulva, rejtették el féltett köny
veiket. Mint ma már tudjuk, óvatosságuknak kö
szönhető, hogy, ha kicsit romlottabb állapotban 
is, de ránk maradt ez a gyűjtemény. A fellelt 
kötetek immár méltó elhelyezést kaptak a kolos
torban. A rendház és alapítói története a kataló
gus rész előtt, a rövid magyar és román nyelvű 
bevezetőben olvasható. 

Az állományt ismertető részben, a folyama
tos sorszámozással ellátott könyvek szerzői be
tűrendben követik egymást, anonim müvek ese
tében a cím számít besorolási rendszónak. Ezután 
az impresszum adatok, majd a főbb bibliográ
fiák és katalógusok konkordanciái következnek. 
A magyar retrospektív bibliográfiák mellett, 
támpontul és azonosítási segédletként a szerző 
a British Museum, a Bayerische Staatsbiblio
thek valamint a jelentősebb amerikai gyűjtemé
nyek közös katalógusát használta. Ezt követi 
a kötet tulajdonosi bejegyzéseinek betűhív, azok 
helyét is megjelölő leírása. A kézírásos posses-
sor bejegyzéseken kívül a szerző feltünteti a tu
lajdonosi pecséteket is. Ezután a kötés néhány 
szavas leírása és a könyvtest pontos méretei kö
vetkeznek. A tételeket a könyv raktári jelzete 
zárja. A katalógus használatát a nyomdászok, 
kiadók és nyomdahelyek mutatója, valamint a be
jegyzésekben előforduló személynevek indexe 
segíti. Ez utóbbiban a szerző - amennyiben 
forrása ezt tartalmazta - a név után közli annak 
szerzetesi beosztását, életrajzi adatait, fontos ada
lékokat szolgáltatva ezzel a rendtörténet szá
mára. 

Amint a katalógus összeállítója is megállapít
ja, a gyűjtemény egy vegyes összetételű állomány 
képét mutatja. Nyelvi megoszlását tekintve több
nyire latin nyelvű, ezen kívül német, magyar, 
olasz és lengyel nyelven írott müveket tartalmaz. 
Megjelenési évüket nézve egy ősnyomtatvány
nyal büszkélkedhet a könyvtár, jelentősebb számú 




