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körül 7422 főre nőtt. Legnépesebb 1829-ben volt, 

akkor 7806 fő lakta. 

A népesség felekezeti megoszlása szerint dön- 

tően katolikus, református, emellett görög-kato- 

likus, továbbá görög-keleti, evangélikus és zsidó 

volt. A szerző a nagyobb felekezetenként ada- 

tolja többek között a demográfiai képet, az etni- 

kai megoszlást, a foglalkozást, a házasságkötést, 

a születést és a halálozást. 

A könyvvel kapcsolatos foglalkozás igen ritka 

volt. 1839 és 1848 között egy református könyv- 

kötő és egy könyvárus működéséről tudunk. 

Fazakas Gábor „Adalékok Nagyvárad 1850. 

évi egyesítésének történetéhez” című írása Várad- 

Velence, Várad-Olaszi, Várad-Újváros és Vá- 

rad-Váralja részek közgyűlési jegyzőkönyvei- 

ből közöl részleteket, amelyek 1848. március 

23. és 1850. január 1-je között keltek. A rész- 

letek nyomon követik az egyesítéssel kapcso- 

latos egyeztetéseket, a fegyvergyár Váradra köl- 

töztetését, amely a várost ideiglenesen az or- 

szág második legfontosabb településévé tette, 

végül pedig az egység létrejöttét az osztrák ura- 

lom alatt. Nagyvárad egyesítésének folyamata, 

amely 1848 márciusában kezdődött, nem akadt 

el, a kitűzött cél teljesült, de nem a városveze- 

tők erejéből, nem a magyar országgyűlés adta jog- 

szabályi elismerés keretei között, hanem köz- 

vetett osztrák ellenőrzés útján. 

Lakatos-Balla Attila „A Biharvármegyei és 

Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet jegy- 

zőkönyvei” című összeállításában vázolja az egy- 

let történetét, ahhoz fontos adalékokat nyújtva 

közli az egylet két legfontosabb döntéshozó fó- 

rumának, a közgyűlésnek és a választmánynak 

fennmaradt jegyzőkönyveit. 

Az 1872 és 1947 között, több mint hét évti- 

zeden keresztül működő egylet a dualizmus kori 

Nagyvárad polgári önszerveződéseinek egyik leg- 

sikeresebb példája. Megteremtette a Bihar megyei 

műemlék- és műtárgyvédelem, a helytörténeti és 

régészeti kutatás kereteit és szakmai fórumát, 

megvetette a város és a megye máig fennálló, 

művészettörténeti, régészeti, történelmi és nép- 

rajzi közgyűjteményének alapjait. 

A közölt jegyzőkönyvek értékes forrásul szol- 

gálnak a történeti, a régészeti kutatások számára, 

emellett a régió intézmény- és társadalomtör- 

ténete szempontjából sem érdektelenek. 

A sorozat nyitókötete maradéktalanul eleget 

tesz a kitűzött céloknak, forrásközlő tanulmá- 

nyait nagy haszonnal böngészheti és forgathat- 

ja mindenki, aki Nagyvárad újkori múltját bú-

várolja. 

SZVORÉNYI RÓBERT 

V. Ecsedy Judit–Simon Melinda: Kiadói és 

nyomdászjelvények Magyarországon 1488– 

1800. Hungarian Printers’ and Publishers’ 

Devices 1488–1800. [Bp.] 2009. Balassi Kiadó–

Országos Széchényi Könyvtár, 203 l. 

A kötet a Magyarországon és Erdélyben a kez- 

detektől 1800-ig használt kiadói és nyomdász- 

jelvények összegyűjtését, és szakszerű bemutatását 

tűzte ki célul. Bár a címlap nem jelzi, a könyv 

formai jellegzetességei, a kiadók, V. Ecsedy Judit 

neve és a téma is azt sugallja, hogy a 16. szá- 

zadot feltáró kötettel, 2004-ben útjára indult 

„Hungaria Typograhica” című sorozathoz kö- 

tődik, amely az 1473-tól 1800-ig működött ma- 

gyarországi nyomdák készletének, betűinek, dí- 

szeinek teljes összeállítását kívánja létrehozni. 

E kiadvány az időrendi építkezés helyett egy 

önálló témát ragadott meg, ezt azonban a teljes 

időkörben végigtekinti. 

A bevezető tanulmány elsőként a kiadói és 

nyomdászjegy általános, elméleti meghatározá- 

sát kísérli meg, ugyanakkor figyelmeztetve arra, 

hogy néha roppant nehéz egyértelműen eldön- 

teni, egy-egy illusztrációnak, dísznek valóban 

ezt a szerepet szánta-e a nyomdász. Ezt köve- 

tően századonként tárgyalja a hazai jelvények 

történetét, jellegzetességeit. Nem cél e helyütt 

az ismertetett munka tartalmi kivonatát adni, le- 

gyen szabad csak néhány megragadó jellegze- 

tességre, önkényesen kiválasztott példára felhívni 

a figyelmet. Általánosan elmondható, hogy a ha- 

zai nyomdászjelvények legnagyobb része kül- 

földi, sok esetben nemzetközileg is általánosan 

elterjedt előképek nyomán készült. Ezeket a min- 

tákat a tanulmányokat kísérő képek szemléle- 

tesen be is mutatják. 
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Nyomdászjelvényeink történetének érdekes, 

és a régi könyvek korszakában egyedülálló epi- 

zódja a 15. század és a 16. század eleje, amikor 

rendkívül modern módon önálló kiadók működ- 

tek Budán. Bár e zömében külföldről érkezett 

kiadók megfelelő felkészültségű és kapacitású 

hazai nyomda híján, magyarországi használat- 

ra szánt kiadványaikat külföldön állíttatták elő, 

az itthoni közönségnek címzett, privilégiumuk 

jelzésére és reklámként elhelyezett, általában mo- 

nogramjukat, attribútumaikat tartalmazó, gyak- 

ran vörös nyomással készült, jellegzetes stílusú 

kiadói jelvényeik kétségtelenül a magyarországi 

könyvtörténet szerves részeivé, hamarosan szá- 

zadokra eltűnő színfoltjaivá váltak. 

Közismert, hogy Mohács után általánosság- 

ban a nyomdászok tekinthetők könyveik kiadó- 

jának is, ettől kezdve tehát inkább olyan jelvények- 

ről esik szó, amelyeket Magyarország területén 

működött tipográfusok használtak. Érdekes, még 

a következő századokra is jellemző hazai sajá- 

tosság, hogy a nyomdászok jelvényül városuk 

címerét választották. Ez a gyakorlat Nyugat-Euró- 

pában sem volt ismeretlen, magyarországi álta- 

lánossá válásában nagy szerepet játszhatott, hogy 

itthon egy városban általában egyetlen, székhe- 

lyéhez szorosan kötődő műhely működött, de 

az is szempont lehetett, hogy a szerényebb tipog- 

ráfiai felszerelés egy darabja így kettős funkciót 

tölthetett be. Bártfa, Debrecen, Kolozsvár, Sze- 

ben, Brassó címerén kívül e században nyom- 

dászjegyként értelmezhető a Hoffhalterek saját 

nyomtatványaikon felbukkanó családi címere, 

a többi jelvény pedig lényegében az európai 

reneszánsz ikonográfia néhány általános, az ókori 

mitológiára és keresztény jelképekre visszave- 

zethető emblémája. 

A 17. századra nagyjából ugyanezen formák 

jellemzőek, sőt egy részük esetében nemcsak 

a jelvény, hanem maga a dúc is tovább hagyo- 

mányozódott. Megjelenik azonban Európa-szerte 

egy új motívum, a fa. A sokféle, többek által 

kedvelt, szerteágazó jelentésű faábrázolások kö- 

zül talán érdemes kiemelni az Elzevierek „Non 

solus” feliratú, szilfa alatt álló magányos férfi- 

alakot formázó jelvényét. Magyarországon négy- 

féle változatban használták és huszonhét alka- 

lommal jelent meg, azt igyekezvén bizonyítani, 

hogy használóik azoknak a németalföldi kiad- 

ványoknak az igényességét kívánják követni, 

amelyek ugyanebben az időben, ugyanezen jel- 

vénnyel kerültek ki a sajtó alól. A leghosszabb 

pályát az a metszet futotta be, amely rendkívül 

pontos másolata Abraham és Bonaventura Elze- 

vier jelvényének és elsőként Szenci Kertész Áb- 

rahám kiadványain bukkant fel, majd készletét 

öröklő utódai (közöttük M. Tótfalusi Kis Mik- 

lós) is szívesen használt egészen a 18. század 

végéig. 

Nem meglepő, hogy a 18. századot nemcsak 

stílusában, hanem tartalmilag is barokkos túl- 

áradás jellemzi. Egyre összetettebb, sokszerep- 

lős emblémák, allegorikus tájak jelennek meg. 

A Johann Brewer nevét rejtő, szintén most diva- 

tossá váló kalligrafikus monogram Pápai Páriz 

Ferenc latin–magyar szótára előtt egész díszcím- 

lappá növi ki magát. Ebben az időszakban tűn- 

nek fel az olyan nyomdászjelvények, amelyek 

képi világukban is közvetlenül utalnak a nyom- 

dászat mesterségére, akár mint kézműves fog- 

lalkozásra (a sajtó, szedőszekrények, festékező 

labdacsok, stb. ábrázolásával), akár mint a szel- 

lemi, erkölcsi gyarapodás, emelkedés elengedhe- 

tetlen eszközére. Ezek szép, a nemzetközi mintákat 

egyedien megformáló példája a pécsi Engel- 

nyomda emelvényen álló angyala. Szerkezeté- 

ben nem, de összetevőiben sajátos hungaricum 

a Batthyány Ignác, gyulafehérvári püspök által 

alapított nyomda rézmetszetű jelvénye, amely 

konkrét utalásokat tartalmazó részleteivel az 

ő széleskörű, nagyszabású tudományos és köz- 

művelődési programját illusztrálja. 

Végül essék szó egy keretdíszről, amely ta- 

lán nem a legfontosabb hazai nyomdászjelvény, 

de végigkíséri a magyarországi kézműipari nyom- 

dászat három századát, átalakításaival, változá- 

sival sajátosan illusztrálva környezete alakulását. 

A címlapkeret mindhárom században egy-egy 

alkalommal bukkan fel, mindannyiszor Matthias 

Froniusnak az erdélyi szászok jogszokását ösz- 

szefoglaló könyvét díszíti. Első kiadását a két 

nagy szász város, Szeben és Brassó egyesített 

nyomdakészletével készítette Georg Greus. A ke- 

reten felül a sárkányfogas Bethlen, alul Brassó 
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címere áll. 101 évvel később a nagyobb jelentő- 

ségre szert tett szebeni városi nyomdában hasz- 

nálták, ekkor azonban mindkét címer helyére 

a város jelképe került. 1721-ben a dúc, bár kissé 

kopottabban, de még mindig megvolt, azonban 

az új időknek megfelelően teljes felső részét ki- 

cserélték és fő helyén az osztrák kétfejű sas keb- 

lén nyugvó Erdélyi Nagyfejedelemség címere 

látható. 

A mű katalógus részében folyamatos számo- 

zással, a nyomdász, illetve a kiadók századonként 

újra kezdődő betűrendjében sorakoznak egymás 

után a jelvények. A mérethű ábrázolás alatt ol- 

vasható használójának neve, tevékenységi kö- 

re, működési helye, a használat ideje, a jelvény 

technikai jellemzői és mérete valamint a sok- 

szor bonyolultan összetett, emblematikus, heral- 

dikai alkotás szakszerű leírása. Mindig utalás 

történik arra, ha az adott jelvény több helyen is 

felbukkan vagy más is használta. Mivel a kata- 

lógus a jelvényeket a nyomdász személyéhez 

kapcsolja, az utóbbi esetben minden alkalom- 

mal külön sorszámot és leírást kapott. Itt olvas- 

ható az is, hogy az adott ábrázolás milyen kül- 

földi előzményre, mintára mehet vissza. 

Arról, hogy az adott dísz melyik nyomtatvány- 

ban bukkan fel a kötet végén található forrás- 

jegyzék tájékoztat. Itt találhatók meg a bevezető 

tanulmányban közölt szövegközti ábrák lelőhe- 

lyei is. Szintén itt áll a jelvényeken olvasható 

jelmondatok mutatója, amely azonban sajnos 

nyilván a tételek későbbi átszámozása miatt pon- 

tatlan. A kiadványt a hely-és névmutató zárja. 

Felmerülhetne egy „motívummutató” létreho- 

zásának igénye is, amelyben az emblematikus 

ábrázolások jellegzetes képi elemeire lehetne ke- 

resni. Ez a nagy munka azonban fölöslegesnek 

tűnik annak a fényében, hogy a kötet mindösz- 

sze 131 tételből áll, ráadásul az ábrázolások 

száma az ismétlődések miatt ennél kevesebb, 

így e szempontból is könnyen áttekinthető. 

Itt kell megjegyezni azt is, hogy sem a ta- 

nulmányok, sem az embléma leírások esetében 

nem szerepel sehol, és nem is állapítható meg, 

hogy a szerzőpáros melyik tagja készítette, de 

ez egyúttal olvasói szempontból azt is jelenti, 

 

hogy minden részt egyenletes, egységes szö- 

veggé sikerült formálni. 

A kötetből egyértelműen kitűnik, hogy tudo- 

mányos igényű, a legfrissebb nyomdászattörté- 

neti kutatások eredményeit felhasználó, hiteles 

adatokkal alátámasztott, alapos, aprólékos mun- 

kával született, de szerencsére (sőt természete- 

sen) ez nem mond ellent annak, hogy a szélesebb 

olvasóréteget célozza meg. Persze a választott 

téma is kínálja magát, míg a papíron hagyott 

apró nyomok: betűk, körzetek, iniciálék köve- 

tése, olvasása a szűkebb szakma tagjainak hasz- 

nos szenvedélye, a gyakran mély mondanivalót 

hordozó, művészi, vagy éppen naivan megfor- 

mált illusztrációk minden kultúrakedvelő olvasó 

érdeklődésére számot tarthatnak. Sőt nemcsak 

hazai, hanem külföldi érdeklődésre is számíthat- 

nak, ugyanis a kötet minden része, a tanulmányok, 

az egyes emblémák ismertetése stb. a magyar- 

ral párhuzamosan angolul is olvasható. Így re- 

mélni lehet, hogy – átugorva a sokszor magas szín- 

vonalú hazai kutatási eredmények nemzetközi 

megismerése előtt tornyosuló nyelvi akadályo- 

kat – a munka minél többeknek válik szemet és 

elmét gyönyörködtető szép olvasmányává. 

PERGER PÉTER 

Kommunikation und Information im 18. 

Jahrhundert: Das Beispiel der Habsburger- 

monarchie. Hrsg. von Johannes FRIMMEL und 

Michael WÖRGERBAUER. Wiesbaden, 2009. Har- 

rasowitz Verlag, 401 l. /Buchforschung: Bei- 

träge zum Buchwesen in Österreich, Bd. 5./ 

A könyvnyomtatás feltalálása után a felvilá- 

gosodással terjedő tudás, az ismeretek feltartóz- 

tathatatlan áramlása volt a 18. században a má- 

sodik olyan médiaforradalmi esemény, amihez 

hasonló az internet használatának általánossá 

válása lett a 20. században. A 18. században ol- 

vasási forradalom zajlik le, ahogy Reinhard Witt- 

mann megfogalmazza, az addigi extenzív olvasás 

intenzív olvasássá válik, tehát már nem csak 

ugyanazokat a könyveket (biblia, kalendáriuo- 

 




