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Török Aurél Egy Jézó szigetbeli ájnó koponyáról: a koponya általános ismertetése, tekintettel a 

kraniologia megoldandó problemáira, nevezetesen pedig a kraniometria mai reformjára címmel írott 

tanulmánya a 19. század végének tudomány- és kultúrtörténeti szempontból kiemelkedő, illetve a 

könyvgyártás kiegyezést követő iparosodásának eredményeit bemutató kiadványban jelent meg, 

melynek bibliográfiai adatai a következők:  

Szerző: Széchenyi Béla  

Cím: Gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjának tudományos eredménye: 1877-1880. 

Dátum: 1890-1897 

Megjelenés: Kilián Frigyes Magyar Királyi Egyetemi Könyvárus, Budapest. 

Terjedelem: 3 kötet; 29 cm. 

1. kötet: Az utazáson tett észlelések / [Széchenyi Béla] 1890 CCXXXV, 750, [2] p., [10] t.fol. : ill. + 1 

térk. Bibliogr.: p. XVII. és a lábjegyzetekben (kötött) ; 

2. kötet: A gyűjtött anyag feldolgozása 1897 X, 877, [4] p., [17] t.fol. : ill. Bibliogr. tanulmányonként 

és a lábjegyzetekben. - Egyes tanulmányok latin nyelven (kötött) ; 

3. köt., A gyűjtött anyag feldolgozása 1897 VII, 455, [6] p., [25] t.fol : ill. (kötött). 

 

            
 

 

Európában már a 19. század  első felében megfigyelhető A Kelet világa, kultúrája, népeinek 

szokásai iránti irodalmi és képzőművészeti érdeklődés, amit a felvilágosodás enciklopedizmusa, 

illetve a romantika egzotikumok, különlegességek iránti fogékonysága tovább mélyített. A század 

második felétől Ázsia földrajzi, geológiai, etnológiai, zoológiai és botanikai leírásában nagy szerepet 

játszottak magyar utazók, tudósok. Ráadásul az őshaza felkutatása, népünk és nyelvünk eredetének 

tisztázása fontos kérdéssé vált. A tudományos expedíciók sorába tartozott gróf Széchenyi Béla (1837-

1908), az Akadémiát alapító Széchenyi István fia, kelet-ázsiai expedíciója is, melynek három tagja 

volt: Kreitner Gusztáv (1847-1893) osztrák térképész főhadnagy, Szentkatolnai Bálint Gábor (1844-

1913) nyelvész, aki azonban betegsége miatt visszafordulni kényszerült, és a geológus, geográfus 

Lóczy Lajos (1849-1920).  Az expedíció eredeti célja Belső-Ázsia tanulmányozása volt: 1878 

februárjában eljutottak Szikkim, Bhután és Tibet határvidékére, felkeresték az Irrawaddy deltáját, 

majd Jáva tűzhányóit tanulmányozták. Innen Szingapúron át Hongkongba, majd Sanghajba hajóztak. 
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1878 nyarán Széchenyi Kreitner társaságában külön utazást tett Japánban, eljutottak a legészakibb 

szigetre, Hokkaidóra is. Tokió közelében megmászták a 3776 m magas Fudzsijamát. Az expedíció 

útvonalának átnézeti, 1 : 5 000 000 mértékarányos térképe az I. kötet hátsó táblájának belső oldalára 

ragasztott tokban található.    

Az expedíció értékes néprajzi és természettudományos gyűjteménnyel tért vissza, amely a 

magyar közgyűjtemények gyarapítására szolgált. Az expedícióról a húsz hazai és külföldi szakember 

bevonásával készült Gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjának tudományos eredménye című három 

kötetes munka számolt be.  Az első kötetet Széchenyi Béla 235 oldalas bevezetése nyitja, melyben az 

expedíció története mellett néprajzi leírások is olvashatók. Ezt Kreitner már kizárólag tudományos 

megfigyelésekre alapuló földrajzi leírása követi (eredeti német szövegét dr. Gruber Lajos fordította 

magyarra).  Az első kötet harmadik részében Lóczy az expedíció geológiai vizsgálódásainak 

eredményeit foglalja össze.  A második kötetet Széchenyi rövid előszava után Bálint Gábor nyitja meg 

a dravida nyelvcsoporthoz tartozó tamil tanulmányaival (különös figyelmet szentel a tamillal rokon 

tizenegy turáni nyelv, köztük a magyar nyelvtani összehasonlítására). Ezt követi Török Aurél 

tanulmánya azon jézói ainu koponyáról, amelyet Kreitner Gusztáv szerzett Japánban tett utazása 

alkalmával. A 265 oldalas tanulmány jelentőségét bizonyítja, hogy a legfőbb német antropológiai 

folyóirat, az Archiv für Anthropologie teljes terjedelmében közölte németül. A harmadik tanulmányt 

Heller József jezsuita szerzetes írta a szinganfui nesztóriánus emléktábláról (a tábla szövegének első 

teljes közlése bizonyítja, hogy a kereszténység Kínában már a 4. században gyökeret vert). 

 A kötet utolsó 200 oldalán a az expedíció által gyűjtött növények és állatok leírása található: a 

madarakat dr. Madarász Gyula, a kígyókat, békákat és halakat dr. Steindachner Ferencz, a hártyás 

szárnyú rovarokat Mocsáry Sándor, a bogarakat Frivaldszky János, a hemipterákat dr. Horváth Géza, 

a myriopodákat és arachnoideákat dr. Lendl Adolf, a rákokat Koelbel Károly, a csigákat Hilber 

Vincze, az édesvízi puhatestűeket Neumayr Melchior, a növényeket Kanitz Ágost írták le. 

A monumentális műről nemcsak a korabeli magyar sajtó (Irodalmi Szemle, Vasárnapi Újság) 

számolt be, de azt a nemzetközi akadémiai közösség is méltatta (például Ferdinand von Richthofen 

világhírű földrajztudós), hiszen a magyar kiadással egyidőben németül is megjelent. Az 1870-es 

évektől kezdődő korszakban szentelték történelmünk során valószínűleg a legnagyobb figyelmet a 

felsőoktatásnak és a hozzá szorosan kapcsolódó tudományos munkának. Főként a 

természettudományok, a szaktudományok fejlődése volt látványos. Nem egy olyan tanszék, egyetemi 

intézet alakult meg ekkoriban, mely a kontinensen az elsők közé tartozott, megelőzve a nagyobb 

múltú és fejlettebb tudományos élettel rendelkező országokat. Ezek közé az intézetek közé tartozott a 

budapesti egyetemen 1881-ben felállított Antropológiai Intézet, amelynek professzorául a kolozsvári 

egyetem élettan tanárát, Török Aurélt nevezték ki. Török pozitivista korának igazi gyermekeként hitt 

abban, hogy a legkisebb részletek pontos felderítésével fokról fokra el lehet jutni a legátfogóbb 

törvényekig, hogy a statisztika tudományával a humán tudományágak is a természettudományokkal 

azonos mértékben egzakttá válnak, hogy számsorokkal minden, a lényeg is megragadható. Pontos, 

tisztán gondolkodó, logikus egyéniség volt. Elsők között alkalmazott biometriai módszereket és 

valószínűség-számítást kraniológiai munkája során, az általa szerkesztett koponyamérő (craniometer) 

alapján neve külföldön is ismertté vált. Embertani méréseket végzett tudományos működésének 

időszakában kihantolt történelmi személyek (II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre, III. Béla) csontvázán, 

foglalkozott a honfoglaló magyarság antropológiájával is.  

Török Aurél tanulmányában az ainu koponya ismertetése kapcsán szinte az egész koponyatant 

részletesen tárgyalja amellett, hogy más kutatókkal összhangban az ainukat a turanid nipponokkal 

ellentétben európai típusú, árja népcsoportnak tartja (az ainuk eredetének legfontosabb kérdéseire 

lényegében máig nincs válasz, friss DNS-vizsgálatok eredményei szerint a mai Japán területén élt 

jōmon népcsoport leszármazottai, és faji típusuk az európaiakéhoz hasonló). 

Jóllehet már a 18. század utolsó harmadában jártak magyarok japán földön (Jelky András, 

Benyovszky Móric), nagy érdeklődés Japán iránt az ország megnyitásával, az 1868-as Meidzsi-

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/hu/wiki/Biometria
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/hu/wiki/Val%C3%B3sz%C3%ADn%C5%B1s%C3%A9g-sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1s
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restauráció kezdetét követően alakulhatott ki. A Vasárnapi Újsag már 1869-ben több cikket közölt 

Japánról a nagyközönség számára. Ezekkel párhuzamosan jelentek meg tudományos cikkek és 

könyvek is magyar tudósok, műgyűjtők, néprajzkutatók, művészek tollából (Hunfalvy János, Xantus 

János, Zichy Ágost, Török Aurél, Vámbéry Ármin, Barátosi Balogh Benedek).  A 19. század kelet-

képét azonban nem csak az orientalista tanulmányok, a romantikus regények és a koloniális 

adminisztráció formálták meg, hanem mindazok az új eljárások, amelyek révén az európaiak 

elkezdték megszervezni a világ reprezentációját, és ami talán az 1889-es párizsi világkiállításon 

csúcsosodott ki. 

Mindeközben a 19. század folyamán végbement a könyvgyártás iparosodása, ami végül 

nyomdaipari és kiadói nagyvállalatok megszületéséhez vezetett. A felvilágosodás eredményeképpen 

nőtt az olvasási kedv és információéhség. A növekvő kereslet kihívására fokozni kellett a nyomtatási 

teljesítményt, ami a papírgyártás termelékenységével is szorosan összefüggött. Az első 

cellulózpapírgyárak megnyitása és a gyorssajtó térhódítása következtében bővültek és 

differenciálódtak a nyomdaipari üzemek. Megjelentek a gépi szedők és más, új foglalkozási ágak, 

mint a kemigráfus, litográfus, retusőr. Gépiesítették a betűöntőgépet és létrejött az egységes 

tipográfiai mértékrendszer.  

Mindezek a 19. század végi társadalmi, kulturális és technikai jellegzetességek tükröződnek a 

három kötetes mű könyvészeti karakterén.   

A borító valószínűleg gépi kötésű, keménytáblás, a vörösesbarna vászon kötéstáblán és a 

gerincen is szerepel aranyozott betűkkel a kötet címe és a kötet száma. Díszítőmotívum nem szerepel, 

mintha a kor közép-európai kötésművészete átmenetileg veszítene jelentőségéből (a könyvművészeti 

mozgalom majd a szecesszióval válik jelentőssé). A kötés minden esetre egységet alkot a könyv 

tartalmával, attól nem tér el, mint a hajdani könyvkötők díszítő motívumai. A szürkés árnyalatú 

előzéklapok feliratot, grafikát nem tartalmaznak. 

A címnegyed összes információját a címoldalon találjuk. A nyomtatott tartalmon kívül a 

címoldalon szerepel a Népkönyvtári Központ körpecsétje, ami Sallai István vezetésével kezdte meg a 

tevékenységét 1949-ben. A Központ végezte országosan a könyvellátást és az ellenőrzést az ötvenes 

években (a könyvtárak önállóan nem szerzeményezhettek). A címoldal tartalmazza a bibliográfiai 

hivatkozás öt alapadatát (a szerző, pontosabban a sorozatszerkesztő nevét, a könyv címét, a kiadó 

nevét, a kiadás évét és a megjelenés helyét). Mivel többszerzős műről van szó, a címoldalon csak az 

expedíció vezetőjének, a sorozat szerkesztőjének és társszerzőjének neve szerepel. A mai gyakorlattól 

eltérő módon Széchenyi Béla neve tulajdonképpen a mű címének része, de a kisebb betűfokozat jól 

láthatóan elkülöníti a cím többi részétől. A cím összesen négy soros, a tartalmilag leghangsúlyosabb 

része olvasható a legnagyobb beűfokozattal, legkevésbé hangsúlyos része pedig a legkisebbel. Az 

expedíció évszáma ponttal elkülönítve kiegészítésként szolgál, a pont használata némi 

bizonytalanságot visz a címadásba, és a bibliográfiai leírásban sem lesz teljesen egyértelmű, hogy a 

cím része, vagy önálló alcím (a pont manapság csak a bibliográfiai leírásban szokott szerepelni, ezen a 

címoldalon minden tartalmi egységet pont választ el a következőtől). Ezután következik a kötet száma 

betűkkel jelölve, majd az alcím, ami gyűjteményes kötetek esetén a könyv jellegének megnevezésére 

szolgál. A maitól eltérő módon az illusztrációkra vonatkozó adatok a copyrightoldal vagy 

kolofonoldal helyett – ezek hiányában - szintén a címoldalon szerepelnek. Hangsúlyos voltukat 

indokolja az illusztrációk nagy száma és technikai különlegessége (újszerűsége). A kiadó neve
1
, a 

megjelenés helye és éve adatainak sorrendje, tipográfiai hangsúlyai szintén eltérnek a ma 

megszokottaktól, a kiadás helye ma kisebb betűfokozattal és a kiadó neve után szerepelne. A címoldal 

 

  
1
 Kilián Frigyes (1833-1907) könyvkereskedő és könyvkiadó  a 18-19. század fordulója egyik legjelentősebb 

könyvkereskedőjének és könyvkiadójának, id. Kilián György unokája és ifj. Kilián György könyvkiadónak a fia volt, a Váci 

utcai Kilián Frigyes Utóda Magyar Királyi Egyetemi Könyvkereskedésből lett később az Idegennyelvű Könyvesbolt. 
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a megszokottnál több adat és a 8 eltérő betűfokozat ellenére nem tűnik zsúfoltnak, harmonizál a a 

könyv egyéb tipográfiai elemeivel (betűtípus, szedéstükör). 

A főszöveg részét képező Török Aurél tanulmányt – hasonlóan az összes többi tanulmányhoz 

– belső, pagina nélküli szennycímlap előzi meg, ennek verzója szintén vákátoldal. A három kötetben 

az azonos rangú részegységeket, vagyis a különböző tematikájú tanulmányokat azonos fokozatú 

részcímek előzik meg, a legtöbb esetben alcímmel kiegészülve. Török Aurél tanulmányában a belső 

címrendszer hierarchiája több fokozatú, szerepelnek benne római számmal ellátott fejezetcímek, 

számmal vagy betűvel nem jelölt alfejezetcímek, illetve a latin ábécé betűivel jelzett szakaszcímek. A 

bekezdések minden esetben behúzással jelöltek, ellentétben a mára itthon is meghonosodó angolszász 

gyakorlattal (az első bekezdés nincs behúzva). Bizonyos esetekben, egy-egy nagyobb gondolati 

váltásnál a bekezdések között a sortáv másfeles. A kenyérszövegben előforduló idézetek kisebb 

betűfokozattal, behúzással és lúdlábbal olvashatók. A technikai kellékek közül az oldalszámozás az 

élőfejben található, a szövegsornál nagyobb betűfokozattal: a páros oldalszámok a bal szélen, a 

páratlanok a jobb szélen. Az élőfej tudományos művek és gyűjteményes kötetek esetében is segít az 

olvasónak a tájékozódásban, folyamatosan mutatja, hogy milyen témánál tart az olvasó. A páros és 

páratlan oldalak élőfeje nem különbözik, a tartalomjegyzékben felsorolt szakaszcímekkel azonos. A 

lábjegyzetek száma nem nagy, ezért sorszámozás helyett csillaggal jelöltek és léniával jelzettek. 
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   A főszöveg – a belső szennycímlapon is jelzett – illusztrációi úgynevezett szöveg közé 

nyomott, római számozású ábratáblák. A fotográfiák és az egész oldalas táblázatok, ábrák esetében 

verzójuk vákátoldal, mivel a régi könyvkiadási gyakorlatban a a szöveg, illetve az illusztrációk 

szedése eltérő technológiai folyamatban zajlott. A tanulmány fotográfiáit feltételezésem szerint 

autotípiai klisékészítés során állították elő. Figyelmet érdemel a fotográfiák részletgazdagsága, 

árnyalatossága. Ezen ábratáblák előfeje hasonló a folyószöveg élőfejéhez. Minden ábratábla 

illusztrációnak külön címe is van, az ábraaláírás külön sorban szerepel. A mai gyakorlattól eltérően, de 

az egész mű tipográfiai gyakorlatával összhangban az ábratábla szó és a cím végén is pont van. 
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Az önálló, egész oldalas ábratáblák mellett a folyószöveg állításainak illusztrálására olyan 

szövegbe ágyazott ábrátáblákat is találunk, melyek elsősorban szemléltetést szolgáló vonalas 

ábrázolások, rajzok.  

 Tág értelemben illusztrációnak tekinthetők a léniákkal határolt oszlopokba rendezett 

adatsorok, a táblázatok is. A táblázatok könnyen áttekinthetővé teszik a szavakkal csak bonyolultan 

leírható adatsorokat. A kenyérszöveg egyszerű, léniákkal nem határolt adatsorokat, szöveges és 

számtáblázatokat is tartalmaz. Kombinációs táblázatok elsősorban a főszöveget követő járulékos 

részben, a függelékben szerepelnek.  
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A függelék belső szennycímlapján a Függelék szó főcímként szolgál, annak részei pedig 

alcímmel jelennek meg. A függelék tipográfiája illeszkedik a főszöveghez. 

 

 
 

 
 

A tanulmány belső címrendszerét, a járulékos részek címét tartalmazó tartalomjegyzék a 

hagyományos magyar könyvkiadói gyakorlatnak megfelelően a kötet végén található és tartalmazza a 

negyed-, ötödrangú címeket is. A címfokozatok jól elkülönülnek: részben lehúzással, részben számok 

és betűk használatával, részben pedig eltérő tipográfiával (kurzíválás). A tartalomjegyzék 

betűfokozata nem nagyobb a szövegbetűnél és az egész műre jellemző, 19. században elterjedt, 

szabályos felépítésű, talpas lineáris antikva betűtípussal szedett. 
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Mindezek alapján összegzésképpen elmondható, hogy a háromkötetes mű egésze és benne 

Török Aurél tanulmánya különösen szépen tükrözi nemcsak tartalmi, de formai szempontból is a 19. 

század végének szellemiségét. A kor társadalmi és kulturális változásai, a technika vívmányai 

nemcsak az expedíciót, a tudományos kutatás új megközelítéseit tették lehetővé, de az eredmények 

olyan rendezett, szakszerű, idő- és értékálló reprezentációját is, ami a mai kor tudományos 

könyvkiadása számára is példamutató lehet.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

 

BARBIER, Frédéric: A könyv története. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 

ÉNEKES Ferenc: A kiadványszerkesztés [2], Szöveg. Novella Könyvkiadó, Budapest, 2001. 

FUNKE, Fritz: Könyvismeret. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 

GYURGYÁK János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 


