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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, 
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minta a budai Egyetemi nyomda első litográfiája 

ebben a román kiadványban jelent volna meg. 

Valójában az Egyetemi nyomdának kőnyomattal 

díszített egyéb kiadványai ennél korábban is 

voltak. Schmid János Budán élő kőnyomdász il-

lusztrációjával jelent meg az Egyetemi nyom-

dában a Gemeinnützige Blätter számai 1811-ben 

(BUSA Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–

1849. Bp. 1986. 1085 l.) 

Összességében a tárgyalt fél évszázadban 

a budai Egyetemi nyomda 200 román nyelvű 

könyvet adott ki. Ebből 109 művel foglalkozik 

a szerző, amint azt a betűrendes mutatóból meg- 

tudni. A másik mutató az illusztrációk temati-

kus mutatója (sajnos itt az utalás csak a lap-

számra történik, de arra nem válaszol egyetlen 

áttekintéssel, hogy egy-egy témát hány műben 

(kiadásban) találni meg? Az előbbi betűrendes 

mutató esetében még hozzá lehetett volna tenni 

a vonatkozó reprodukció sorszámát – erre saj-

nos a szöveges részen belül sem utal semmi, és 

ezáltal a sok érdekes reprodukció nem válik a 

tanulmány szerves részévé. 

Csak néhány példa: A Janust ábrázoló kalen-

dáriumi illusztrációról a szövegben a 70. lapon 

van szó, a szerző az illusztráció méretét is közli, 

de ide kívánkozott volna az utalás a 60. repro-

dukcióra. A reprodukciók kiválogatása egyéb-

ként nagyon körültekintően történt, mert egy-egy 

témának több változata (sok esetben többféle 

technikával) egymás mellett látható, mint pl. 

az Angyali üdvözlet az 1807-es budai Acatist-

ban fametszetesen, és az ugyanabból az évből 

származó ugyancsak budai Polustavban rézmet-

szetes technikával. Sőt, ugyanazzal a kompo-

zícióval harmadikként a 40 évvel korábbi met-

szet is összehasonlítható a Balázsfalván kiadott 

Catavasierben. Ha ennél korábbi előképe nem 

volt az ábrázolásnak, akkor feltehető, hogy a bu- 

dai nyomtatványokban ehhez a balázsfalvi áb-

rázoláshoz igazodtak (22, 30, 31. reprodukció), 

nem pedig a budai 1805-ös fametszetű ábrázo-

láshoz, amely e háromtól teljesen eltérő kom-

pozíció (5. reprodukció). 

Tanulságosak az egymás mellé állított fa-

metszetek és rézmetszetek azonos kompozíciói, 

jól rávilágítva az illusztrációk közti kapcsola-

tokra, közülük is leggyakrabban a Balázsfalván 

készült könyvekben szereplőkre (itt, a püspöki 

székhelyen működött Erdély egyetlen görögka-

tolikus nyomdája). A balázsfalvi fametsző és 

nyomdász Petru Papavici tipográftól (1774) szár- 

mazó több fametszetet másoltak később pl. Sze- 

benben, ugyancsak fába (1790), de Budán is fába 

(1807). Ugyanakkor a szerző a budai román 

könyvek illusztrációinak bécsi párhuzamait is 

bemutatja. 

V. ECSEDY JUDIT 

 




