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„A könyv már kívülről is ígér és szuggerál.” 
(Szabó Lőrinc)

A címben foglaltaknál jóval több, tartalmas kul-
túrtörténeti kötet a fővárosban 2021 végén látott 
napvilágot 567 számozott oldal terjedelemben, 
a fölhasznált irodalmat és az egyéb hivatkozáso-
kat tartalmazó 1573 lábjegyzettel, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Könyvtár és Információs 
Központ (MTA KIK), valamint a Kossuth Kiadó 
együttműködésének második nagyszabású ki-
adványaként.

A témához és a szakmához méltóan igénye-
sen megformált, műnyomó papírra nyomta-
tott, A4-es formátumú, keménytáblás kötésű és 
papír védőborítóval teljes kötet nyomdai és kö-
tészeti munkálatait a több mint négyszáz éves 

Könyvajánló
V. ECSEDY JUDIT: A KÖNY VNYOMTATÁS TÖRTÉNETE MAGYARORSZ ÁGON  
A KÉZISAJTÓ KOR ÁBAN 1473 –1830

Kis Krisztián Bálint

hagyományokkal rendelkező és a kötetben a vo-
natkozó nagy nyomdászelődöket is ismertető 
debreceni Alföldi Nyomda Zrt. végezte.

A kiadványból míves, egészbőr kötésű díszki-
adás is készül, akárcsak az MTA KIK által a soro-
zat kezdő kötetének szánt Rozsondai Marianne: 
A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig 
című, 2019-es monográfiájából (Könyvajánló: 
Magyar Grafika 2020/2–3. szám).

A könyv időhatárában, tartalmában és terje-
delmében szerényebb, de továbbra is jól használ-
ható, megbízható elődje – ugyancsak V. Ecsedy 
Judit tollából – A könyvnyomtatás Magyarországon 
a kézisajtó korában 1473–1800 címmel jelent meg 
1999-ben, 372 számozott oldal terjedelemben, 
101 fekete-fehér illusztrációval a budapesti Ba-
lassi Kiadó gondozásában, kisebb formátumban, 
kartonált kötésben. Ebben a kiadásban a 13. fő-
fejezetet, mely a magyar könyvkereskedelem tör-
ténetének vázlata 1800-ig, Pavercsik Ilona írta.

Az új kiadvány tizenkét, római számozású fő-
fejezetből és további öt kisebb fejezetből áll. Az 
első főfejezet a vizsgált korszakról igyekszik ösz-
szegző, általános képet adni. A következő hat 
főfejezet konkrétan, évszázadonként vizsgálja 
a történelmi Magyarországon és annak terüle-
tén kívül megjelent, ma ismert magyar, illetve 

A nyomdászat és könyvkereskedelem allegóriája 
(kolozsvári címlapdísz; Páldi Székely István  
nyomdász metszete, 1764)
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magyar vonatkozású nyomdákat, nyomdászo-
kat és kiadványaik javát a kezdetektől, 1473-tól a 
szakirodalom által régi könyvnek nevezett kor-
szak időhatáráig, melyet újabban 1830-ig, sőt 
1850-ig is kitolnak. Éppen ezért úttörő vállalko-
zás a hatodik főfejezet, mely nemcsak a 18. szá-
zadról szól, hanem kilencedik alfejezetében im-
már kiegészül az 1830-ig tartó időszak összegző 

adataival. A 19. század első három évtizedének 
magyarországi szintézise ilyen formában tulaj-
donképpen előzmények nélküli, hiánypótló 
munka.

Önálló főfejezet foglalkozik a magyarországi 
sajátosságokkal, úgymint a külföldi kapcsola-
tokkal, a nyomdai leltárakkal és izgalmas alfeje-
zetként a nyomdafelszerelések rekonstruálásá-
val. Tanulságos a következő főfejezet is, mely a 
könyvnyomtatás szerteágazó kapcsolatait vizs-
gálja más kézműves iparágakkal, úgymint a pa-

191. illusztráció: A kevés név szerint ismert korabeli magyarországi fametszők egyike, a 18. század végén 
és a 19. század első évtizedeiben tevékenykedő J. Gritner szignójával ellátott fametszetű fejlécét  
a veszprémi Streibig- és a pozsonyi Patzkó-nyomdában is használták

Az első, Magyarországon magyar nyelven nyomtatott könyv, az Újtestamentum, egyúttal a leggazdagab-
ban illusztrált 16. századi könyvünk. A címlap keretdíszét négy különálló fametszetből állították össze 
(Sárvár-Újsziget, 1541)
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pírkészítő, a betűmetsző és -öntő, valamint a 
könyvkötő mesterségekkel. Újabb önálló főfeje-
zetben hiánypótló, vázlatos összegző képet ka-
punk a könyvkiadás és a könyvnyomtatás kora-
beli magyarországi szabályozásáról, úgymint a 
nyomdaalapítás, a cenzúra, a könyvvizsgálat elő-
írásainak alakulásáról, változásairól a századok 
folyamán. Külön kiemelésre érdemesek a tiltott 
könyvekről és a nyomdai privilégiumokról szóló 
alfejezetek. Az utolsó előtti főfejezet számokban, 
statisztikai eszközöket is alkalmazva összegzi a 
vizsgált korszak magyarországi könyvtermelését, 
ami mintegy keretet alkot az első főfejezettel. A 
záró főfejezet igazi hungaricum: a magyarorszá-
gi könyvdíszítés és -illusztrálás történetét követi 
nyomon főbb vonalaiban, a kézisajtó korában.
„1473 és 1830 között mai tudásunk szerint 171 

nyomda működött az ország területén hosz-
szabb-rövidebb ideig, és 486 nyomdász nevét 
ismerjük… A 486 nyomdásznév között… talá-
lunk nyomdatulajdonosokat, nyomdavezetőket 
(faktorokat), betűöntőket, nyomdászsegédeket… 
nemcsak férfiakat, hanem szép számmal a 
nyomdákat megöröklő és üzemeltető asszonyo-
kat, özvegyeket is…” (A fülszövegből)

Külön segítséget jelenthet a vonatkozó könyv-
történeti fogalmak alfabetikusan szedett fejezet-
része. A könyv végén hagyományosan a szakiro-
dalmi hivatkozások, a rövidítések és a képjegyzék 
fejezetei kaptak helyet. A kötet praktikusan hasz-
nálható, működési hellyel és idővel ellátott 
nyomda- és nyomdászmutatóval, valamint kü-
lön kurzív szedésű hely- és földrajzi mutatóval, 
illetve a fölhasznált irodalmat is magában fogla-
ló névmutatóval zárul.

A 196 darabból álló, gondosan válogatott kép-
anyag nemcsak illusztrálja, hanem egyben ki is 
egészíti az írott szöveget, alkalmanként látvá-
nyos összefüggések föltárásával.

Az eddig már jól földolgozott vagy éppen a leg-
kevésbé ismert nyomdák és nyomdászok kiad-
ványainak címlapjai és illusztrációik eredeti szí-

neikben idézik meg koruk szellemi és technikai 
színvonalát.

Ezzel összességében egy másik, vizuális képet 
alakítanak ki az olvasóban a vizsgált időszak-
ban zajló könyvformálási és -díszítési eljárások-
ról, folyamatokról. A képek forrásai a következő 
közgyűjtemények: az ELTE Egyetemi Könyvtár 
és Levéltár; a budapesti Evangélikus Országos 
Gyűjtemény, Könyvtár; az esztergomi Főszékes-
egyházi Könyvtár; az MTA KIK, Kézirattár; az 
Országos Széchényi Könyvtár és a marosvásár-
helyi Teleki–Bolyai Könyvtár.

A szerző új kötetével a szintézis horizontja felé 
haladva a legnemesebb magyarországi nyomdá-
szattörténeti kutatók nyomdokain jár, és eddig 
soha nem látott távolságokba jut el. Részben is-
meretlen, izgalmas új utakat járt be és térképe-
zett föl a számunkra, részben meglepő folyama-
tokat és érdekes összefüggéseket tárt föl, térben 
és időben egyaránt.
„Tudja-e az olvasó, hogy íratlan törvény: nyom-

dába lépve le kell emelnünk a kalapunkat?” 
(Zelk Zoltán)

Az első (nagy)szebeni nyomdászok, Valentinus  
Corvinus és Lucas Trapoldner családnevét megörö-
kítő C & TR betűcsoport 1528-as évszámmal  
– egyúttal a legkorábbi magyarországi nyomdász-
jelvény

Az 1658. esztendőre szóló nagyszombati kalen-
dárium két (fekete–vörös) színnyomatú címlapja, 
utólag, kézzel színezett metszetekkel, alul a város 
látképével
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Johannes Han, a pozsonyi Szent Márton székesegyház kanonoka által 1480. május 11-én kiállított 
bűnbocsánati levél, melynek nyomtatott szövegrésze a második magyarországi ősnyomdában készült
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