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Egy könyvtörténeti adatbázis 
az irodalomtörténet kutatóinak 

Clavis typographorum regionis Carpaticae 1473-1948 

A magyarországi nyomdászattörténet-irás kezdetei a história litteraria leg-
korábbi időszakára nyúlnak vissza, hiszen a legelső nyomdászok az ország-
ban egyben írók is voltak, és így mint magyarországi szerzőket vették szám-
ba munkásságukat a lexikonokban. Az első ilyen jellegű, még latin nyelvű ösz-
szefoglalás Czittinger Dávidé volt, és 1711-ben Lipcsében jelent meg.1 Ezt már 
a XVIII. században több hasonló vállalkozás követte, az első magyar nyelvű 
1766-ban Bod Péter tollából jelent meg Erdélyben, Szebenben.2 A XVIII. szá-
zad végén, a XIX. század elején elkezdődtek a nemzeti bibliográfia munkála-
tai párhuzamosan a nemzeti könyvtár megalapításával (1802). Sándor István 
1803-ban megjelent Magyar könyvesház3 című bibliográfiát tekintjük Magyaror-
szágon az első olyan bibliográfiának, amelynek célja az ország területén meg-
jelent valamennyi könyv számbavétele volt. Ez utóbbi munka során a nyom-
dászokat már külön is felsorolta a szerző. A részben ma is használt retrospektív 
nemzeti bibliográfia a XV-XVII. századi korszakot (1473-1711) tekintve a XIX. 
század végén, Szabó Károly munkájaként jelent meg,4 a folytatás (a XVIII-XIX. 
század: 1712-1860, illetve 1861-1912), Petrik Géza összeállításában 1888-tól az 
első világháborúig.5 Ezek részben időrendes (Szabó), részben szerzői alfabeti-
kus rendű bibliográfiák (Petrik), és sajnos egyikben sem szerepelt külön nyom-
dászok és kiadók mutatója. A magyar nemzeti könyvtárban az 1960-as évektől 
dolgozunk a retrospektív nemzeti bibliográfia összeállításán, és ezzel párhu-
zamosan az egyes korszakokban aktív nyomdászok és más könyves emberek 
nyilvántartásán. E munkák eredményként - egy új korszakolásban: 1473-1700, 
1701-1800,1801-1920,1921-(1944)-1952 - jelennek meg a retrospektív nemzeti 
bibliográfia kötetei. Elkészült és megjelent az 1473-1655 közötti időszak részle-
tes bibliográfiája, az egyes kiadások történetével, valamennyi nyomdász rövid 
életrajzával.6 A kutatási szakasz befejeződött az 1656-1700 közötti korszakra 
nézve is, a kötetek szerkesztése folyik. A XVIII. századi bibliográfia kiegészült 
újabb négy kötettel,7 de ennél is fontosabb, hogy megjelent az összevont muta-
tó-kötet is, külön a nyomdászok és a kiadók indexével.8 Az 1801-gyel kezdődő 
időszak bibliográfiájának pótlása most folyik, igazán ez a hosszú XIX. század 
(1801-1920) a magyarországi kutatás fehér foltja. Az 1921-től napjainkig nem 
csupán a bibliográfia9 jelent meg, hanem az egyes kiadók és nyomdászok név-
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adatbázisa - még távolról sem prosopográfiai adatbázisa! - is rendelkezésre áll. 
Mielőtt ezen adatbázisok részletesebb bemutatására térnék, meg kell említeni, 
hogy a magyar történelem alakulása miatt örvendetes módon több nem ma-
gyar is foglalkozik az egykori Magyarországon megjelent könyvek bibliogra-
fizálásával, az itt m ű k ö d ő nyomdászok, kereskedők, könyvkötők számbavéte-
lével, az egyes családok történetének kutatásával. A magyar nemzeti bibliográ-
fia ugyanis 1920-ig magában foglalja a teljes mai szlovákiai, részben a romániai 
(Erdély, Partium, Temesköz, Bánát), a szerbiai (Vajdaság), a szlovéniai (Mu-
raköz oda eső része), a horvátországi (Muraköz), illetve az ausztriai (Burgen-
land) könyvtermést is. Meg kell jegyezni, hogy a mai horvátországi területek-
ről csak azokat a nyomdákat vesszük ma Magyarországon számba, akik a mai 
Magyarországhoz tartozó területen is aktívak voltak (Eszék, Varasd, Csáktor-
nya városok jönnek itt számításba). A legtöbb nyomdász ugyanis egykor több 
helyen dolgozott, így a különböző országokban folyó kutatások eredményei 
összeadódnak, a levéltári források egy része pedig az első világháború után 
alakult államok területén található. 

A Magyarországon „utódál lamok"-ként emlegetett országok közül Szlová-
kiában fordítanak a legnagyobb gondot az ilyen kutatásokra, ahol számos ko-
moly kötettel gazdagították a nyomdászattörténeti szakirodalmat. Mivel ösz-
szefoglalóan ezekről a munkákról m á r beszámoltunk a francia szakközön-
ség előtt,10 most csak a legfontosabb köteteket emelném ki. A szlovák nemzeti 
bibliográfiát a Mart inban lévő nemzeti könyvtárban gondozzák, de a jelentős 
munkáka t több más könyvtárral együt tműködve végeznek (Bartislava, Egye-
temi Könyvtár; Kosice, Megyei Könyvtár). A leginkább használt kézikönyv az 
úgynevezett „Caplovic", vagyis az 1700 előtt a mai Szlovákia területén megje-
lent könyvek bibliográfiája.11 Ebben mást alig találhatunk, mint a magyar ret-
rospektív nemzeti bibliográfiában,12 viszont a XVIII. és XIX. századot tekintve 
egyes szlovák bibliográfiák előbbre tartanak, mint a magyarországiak. Meg-
jelent m á r az egyházi énekek és röplapok,1 3 továbbá a kalendáriumok1 4 kivá-
ló bibliográfiája, és folyamatosan jelennek meg a plakátokat bemuta tó kötetek 
is. Több nyomdász gyakorlatilag csak ilyeneket adott ki. Romániában a retros-
pektív nemzet i bibliográfiát a XX. század elején a Román Tudományos Aka-
démia gondozásában állították össze, de az erdélyi könyvanyagból csak a ro-
mán kiadványokat vették ebben tekintetbe,15 ahogy az erdélyi szászok is, akik 
a magyar retrospektív nemzeti bibliográfiát fordították németre.16 A szerb, a 
horvát és a szlovén nemzet i bibliográfia korábbi korszakokra vonatkozó kö-
tetei még nem jelentek meg új feldolgozásban, a korai délszláv nyomtatvá-
nyok bibliográfiája azonban megjelent.17 Az Ausztr iához tartozó Burgenland-
ban ped ig külön csak a horvát nyelvű kiadványokat vették számba.1 8 

A nyomdászat tör ténet re vonatkozó szakirodalom bibliográfiája minden or-
szágban a kurrens szakmai bibliográfiák része. A Kárpát-medence nagyobb 
könyvtárainak vezetői évente találkoznak a közös feladatokból adódó mun-
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kák szervezésére. így határozták el 2002-ben, hogy egy közös könyvtörténeti 
adatbázist hoznak létre. Az adatbázis megvalósítási tanulmánya 2007. május-
ra készül el, reméljük, hogy megkezdődhetnek a közös munkák ezen a terüle-
ten is. Szükségesnek látom, hogy a szakirodalom néhány kiemelkedő kötetét 
ismertessem, azokat, amelyek közvetlenül a nyomdászokra, illetve a kiadókra 
vonatkoznak, és összefoglaló jellegűek. A szlovákiai helytörténetírás könyv-
tárnyi szakirodalmat eredményezett , amelyben egy-egy város nyomdászai-
nak életútja és tevékenységük története is feldolgozásra került. Két összefog-
laló kötet azonban mindenképpen kiemelésre méltó, hiszen mutatói már-már 
csaknem teljes nyomdásznévsor t adnak. Josef Repcák monográfiája 1948-ban 
jelent meg1 9 komoly e lőtanulmányok után (könyv David Gutgesellről, Kas-
sa könyvkiadásáról stb.), legfrissebben pedig Vojtech Breza foglalta össze a 
szlovákiai könyvkiadás történetét.20 A román történetírásban érthetően az er-
délyi román nyelvű könyvkiadás volt mindig az előtérbe állítva. Az első je-
lentősebb összefoglalás 1838-ban készült Vasile Popp tollából, de kéziratban 
marad t 1995-ig.21 Megjelent viszont Timotei Cipariu adatgyűjtése 1855-ben.22 

Modern feldolgozás csak a XVI. századi román könyvkiadásról született a bu-
karesti magyar Demény házaspár munkájaként.2 3 Az erdélyi szász történetírás 
nagyon gazdag, jól szervezett, és kiváló bibliográfiákkal elérhető. A nyomdá-
szattörténeti munkák közül egyik utolsó összefoglalás, Hans Menschendörfe-
ré is felsorolja a legfontosabb szakirodalmat.24 A mai Horvátország, Szlovénia 
a Burgenland területén működöt t nyomdákról megemlí tenénk az 1986-os cel-
jei nemzetközi kongresszus anyagát,25 illetve Kari Semmelweis monográfiáját , 
mint elindulási alapot a tanulmányozáshoz.2 6 A magyarországi nyomdászat 
történetére vonatkozó kutatásoknak - csakúgy, mint a retrospektív nemzeti 
bibliográfia esetében - a XIX-XX. század a fehér foltja. Számos nyomdászat- , 
könyvkereskedelem-történeti monográfia készült, amely a könyvnyomtatás-
és a kereskedelem kézműipar i korszakának történetét mutatja be (Gulyás Pál, 
Iványi Béla, Fitz József, Scher Tibor, Fülöp Géza, Kókay György), de az utób-
bi két évszázad történetét csak az egyes nagyobb nyomdákra , vagy kiadókra 
vonatkozó kutatásokból ismerhető meg. A legfrissebb összefoglalások, Ecse-
dy Judit és Pavercsik Hona munkájaként láttak napvilágot,2 7 és az újabb kori 
történeti összefoglalás módszertanáról , a forrásokról is tartottak konferenciá-
kat,28 illetve Lipták Dorottya kiadott egy modern szemléletű monográfiát a 
XIX. század utolsó ha rmadának újságkiadóiról, illetve ezek közönségéről.29 

Külön megemlí tem, hogy Halász Margit elkészítette a könyvkötő mesterek és 
inasok névjegyzékét az 1550-1850 közötti időszakra nézve.30 

A számítógép nyújtotta lehetőségek felismerése mentén Magyarországon 
egy kutató (Pelbárt Jenő) elkezdett építeni egy vízjel-adatbázist, ám ehhez a 
munkához egyelőre hiányzik az intézményi háttér. A nemzeti könyvtár szeret-
né, ha biztosítani tudná ezt a hátteret, ennek azonban anyagi akadályai vannak. 
A magyar nemzeti könyvtárban a retrospektív nemzeti bibliográfiai munkála-
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tok során számos alkalommal felmerült kétfajta adatbázis létrehozásának szük-
ségessége. Az egyik a nyomtatványtöredékek, illetve ritka kiadványok azono-
sítását megkönnyítő betű- és nyomdadísz-adatbank, a másik a Kárpát-meden-
ce nyomdászainak és kiadóinak az adatbázisa (Clavis typographorum regionis 
Carpaticae). A szellemi kezdeményező Borsa Gedeon volt, akinek nemzetközi 
tekintélyt kivívó munkássága, az itáliai XVI. századi nyomdák repertóriumá-
nak31 az összeállításával is megalapozódott . Több tanulmányt is közölt ezekkel 
a szükséges adatbázisokkal kapcsolatosan.32 A betűt ípusok és n y o m d a i díszek 
feldolgozása és adatbázisba rendezése Ecsedy Judit és Pavercsik Ilona vezeté-
sével folyik, az 1473-1600 közötti időszak anyaga nyomtatásban is megjelent.33 

Ezzel párhuzamosan elkezdődött a nyomdászok, a kiadók, a könyvkereskedők 
és a könyvkötők adatbázisának építése is. 2001-tól a magyar nemzet i könyv-
tár erre állandó munkaerőt biztosít (Bánffy Szilvia), de az adatok összegyűjtése 
a könyvtárakkal és a történeti kuta tó műhelyekkel közösen történik. A munka 
elkezdése nem előzmények nélküli, hiszen Peter R. Frank már 1998-ban bemu-
tatta azt a tervezett adatbázist,34 amelynek a magyarországi könyves emberek 
is tagjai lesznek. A „Topographie der Buchdrucker, Buchhändler u n d Verle-
ger in der österreichischen Monarchie 1750-1850" nagyszabású vállalkozás, de 
csak egy meghatározott időszakot céloz meg a feldolgozásban. 

Az adatbázis adat tar ta lmát a vonatkozó források megmaradása , egyáltalán 
létezése, azok feltártsága és feldolgozottsági szintje határozza meg. Ideális 
lenne követni az osztrák adatszerkezetet, de ezt a lapvetően a források hiánya 
teszi lehetetlenné. 

Az 1700-ig tartó időszak esetében a szervezett levéltári kutatás is lezárható, 
nem valószínű, hogy még számottevő levéltári anyag kerül elő a magyaror-
szági könyves kul túra történetét illetően. 

A XVIII. századra nézve előnyösebb helyzetben vagyunk, hiszen a Magyar-
országra a török kiűzése után települt elsősorban német szá rmazású nyom-
dászok iratkezelése fegyelmezett volt, több család hagyatéki anyagá t ismer-
jük, így több esetben a család kapcsolatrendszere is rekonstruálható. Ez a 
helyzet lényegében a XIX. század közepéig. 

A XIX. század második felétől k e z d ő d ő korszak nagyon minimál is mérték-
ben kutatot t annak ellenére, hogy a nagyszámú fr issen alakult k iadó, nyom-
da levéltári anyagának jelentős része fennmaradt . A könyvkiadás és könyv-
kereskedelem államigazgatási szabályozása azonban Magyarországon más 
volt, min t az osztrák örökös tar tományokban, így hiányoznak o lyan közpon-
ti nyilvántartások, amelyek viszonylagos részletességgel bemuta t ják a nyom-
dát, illetve kiadót és annak személyzetét. 

Adatbázisunk mostan i á l lapotában könyvtáros adatbázis. Ez azt jelen-
ti, hogy a XIX-XX. századra nézve a kötelespéldány-rendeleteknek köszön-
hetően keletkezett d o k u m e n t u m a n y a g o t dolgozzuk fel (nyomdák és kiadók 
nyilvántartása, a velük való levelezés, a köteles pé ldányok érkeztetési naplói, 
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m a g u k a megjelent kiadványok). Jól tudjuk, hogy ez csak a k i induló forrás-
anyag, szervezett kutatásokkal a levéltári d o k u m e n t u m o k adatai t is be kell 
ép í tenünk a rendszerbe.3 5 

Л feldolgozo tt források feldolgozása 
A mostani első kö rben történő adatfelvételkor szűkítet t forrásbázissal dolgo-
zunk. Ebben muta tkoz ik meg igazán a könyvtáros adatfe ldolgozás előnye és 
hátránya. Feldolgozzuk ugyanis a szakirodalom adatai t és a nemzet i könyv-
tárban található köteles példány (depot légal) nap lók bejegyzéseit, illetve a 
nemzet i bibliográfia adatsorát . N e m foglalkozunk most egyéb levéltári forrá-
sokkal, de természetesen - az anyagi lehetőségektől függően - szándékozunk 
ilyen kutatócsoportot felállítani. 

Az adatfelvételkor használ t rekordszerkezet: 
A nyomda/k iadó/kereskedő helye 
Besorolási név (nom d'autorité), majd a nemzet i nyelvi a lakok (magyar, 

latin, német, szlovák, lengyel, orosz, ukrán, szerb, horvát, szlovén, román, 
olasz, római kori, j iddis) 

Mai helye (melyik országban van) 
Szakirodalmi bibliográfia a nyomda/k iadó/kereskedő történetéhez 

A nyomdász /k iadó/kereskedő intézmény/személy: 
Besorolási név 
Névvariánsok (ahogy az eredeti d o k u m e n t u m o k o n előfordul, és ahogy a 

szakirodalmi h a g y o m á n y b a n előfordul) 
Születési hely/székhely 
Halálozási hely 
Születési/alapítási év; halálozás/megszűnési év 
Születési/alapítási pon tos dá tum; halálozás/megszűnési pontos dá tum 
Rövid (lexikonszócikk-szerű történet) 
Katalógusok, min takönyvek adata i (ha van) 
Megjegyzés 
Bibliográfia (levéltári/irattári források helye; forrásközlések, szakirodalom) 

A Clavis typographorum regionis Carpaticae adatbázis mellett - de attól nem füg-
getlenül - e lkezdtük egy olyan internetes oldal kialakítását, amely bemutat-
ja az egyes nyomdászoka t , illetve kiadókat, történetüket , kiadványaikat, ér-
tékeli tevékenységüket . 

A „clavis" adatbázis interaktívan működik ma jd a Kárpát -medence könyv-
történeti bibliográfiája adatbankkal , amely ugyancsak a nemzet i könyvtár-
ban épül , leválogatva a könyvtár tudományi és könyvtörténet i szakirodalmi 
adatbázisból (MANCI3 6) . 
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1 David CZVITTINGER, Specimen Hungá-
riáé litteratae, virorum eruditione clarorum natio-
ne Hungarorum, Dalmatorum, Croatorum, Slavo-
rum etque Transylvanorum vitas, scripta ... exhi-
bais, Francofurti et Lipsiae, 1711, Jogocus Gu-
ilhelmus Kohlesius. 

2 BOD Péter, Magyar Athénas, Szeben, 
1766, s.typ. 

3 SÁNDOR István, Magyar könyvesház, 
Győr, 1803, Streibig József. 

4 SZABÓ Károly, Régi Magyar Könyvtár I. 
kötet (RMK I.). Az 1531-től 1711-ig megjelent 
magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti 
kézikönyve, Bp., 1879. SZABÓ Károly, Régi Ma-
gyar Könyvtár II-dik kötet (RMK II.). Az 1473-tól 
1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyom-
tatványok könyvészeti kézikönyve, Bp., 1885. 

5 PETRIK Géza, Magyarország bibliographiá-
ja 1712-1860. I -IV kötet, Bp., 1888-1892. 

6 Régi Magyarországi Nyomtatványok 
(RMNy). 1473-1600, BORSA Gedeon, HER-
VAY Ferenc, HOLL Béla, KÄFER István és 
KELECSÉNYI Ákos munkája, Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1971; Régi Magyarországi Nyomtatványok 
(RMNy). 1601-1635, BORSA Gedeon, HER-
VAY Ferenc és HOLL Béla munkája , közrem. 
FAZAKAS József, HELTAI János, KELECSÉ-
NYI Ákos és VÁSÁRHELYI Judit, Bp., Akadé-
miai Kiadó, 1983; Régi Magyarországi Nyom-
tatványok (RMNy). 1636-1655, HELTAI János, 
HOLL Béla, PAVERCSIK Ilona és P. VÁSÁR-
HELYI Judit munkája , közrem. DÖRNYEI 
Sándor, V. ECSEDY Judit és KÄFER István, 
Bp., Akadémiai Kiadó, 2000. 

7 Magyarország bibliographiája 1712-1860. 
V-VII. kötet. Pótlások Petrik Géza Magyaror-
szág bibliographiája 1712-1860. című művéhez. 
1701-1800 között megjelent magyarországi (és 
külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok, össze-
áll. BAYER Lászlóné, FAJCSEK Magda, KOM-
JÁTHY Miklósné, PAVERCSIK Ilona, P. VÁ-
SÁRHELYI Judit, V. ECSEDY Judit, Bp., OSZK, 
1971, 1972, 1989. 

8 Magyarország bibliographiája 1712-1860. 
VIII. kötet. Függelék. Hazai 18. századi színla-
pok, gyászjelentések és szentképek bibliográfiája. 
Nyomda- és kiadástörténeti mutató az 1701-1800 
között megjelent magyarországi (és külföldi ma-
gyar nyelvű) nyomtatványokhoz, összeáll. BOR-
SA Gedeon, FAJCSEK Magda, PAVERCSIK Ilo-
na, V. ECSEDY Judit, Bp., OSZK, 1989. 

9 Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyar-
országon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke, 
szerk. KOMJÁTHY Miklósné, KÉGLI Ferenc, 
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