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Misztótfalusi Kis Miklós Szakáts mesterségnek könyvetskéje
és Polcz Alaine Főzzünk örömmel! című műveinek
könyvészeti szempontú összehasonlító elemzése

A mai magyar könyvkiadás válságos helyzetben van, a szakma képviselői a
bestsellerek mellett a szakácskönyvek megjelentetését vélik egybehangzóan rentábilisnak.
Nyilván ez utóbbiak közül a színes, képes, műnyomópapírra nyomtatott kiadványokra igaz a
fentebbi állítás.
A jelen dolgozat témájául választott szakácskönyvek viszont nem a mai értelemben
vett sikerkiadványok körébe tartoznak.
Tótfalusi (Misztótfalusi) Kis Miklós (1650–1702) a könyvkiadás történetének első és
egyetlen olyan magyar képviselője, aki szépen metszett betűivel Európa-szerte hírnevet
szerzett. Teológusként, kezdő protestáns prédikátorként indult külföldi peregrinációra, ám
pályája rövidesen más irányt vett. A magyarországi bibliakiadás Károli után csaknem egy
évszázaddal újra szükségessé vált, s hogy megszülessen egy új, szövegében korrigált,
szélesebb körben terjeszthető – Károli szószéki használatra szánt, kevés példányszámban
kiadott óriási fóliánsai után –, kisebb, kézbe vehető verzió, Tótfalusi vállalkozott a tipográfia
mesterségének kitanulására is. Vagyis a Vizsolyi Bibliával nem vált valóra Magyarországon a
reformáció anyanyelvi bibliaolvasást szorgalmazó programja, mely szélesebb rétegek számára
kívánta a Bibliát elérhetővé tenni.1 1685-ben 3500 példányban készült el Tótfalusi javított
Biblia-kiadása, saját költségen, mely az anyagi áldozat mellett hatalmas szakmai és
tudományos teljesítmény is. (A Zsoltárokat és az Újtestamentumot 4200-4200 példányban
külön is kinyomta kisebb formátumban.)
Kolozsvárra hazatérve az ország legkorszerűbb nyomdáját hozta létre, betűöntő
műhelyt, fusoriát is létesített. A református egyházi nyomda betűit is egységesítette, de több
nyomda betűkészletét is pótolta, restaurálta.2 Nyolc esztendő alatt csaknem száz kiadvány
került ki műhelyéből, igényes kivitelben, új helyesírással. Tankönyveket, kalendáriumot is
adott ki egyházi-teológiai kiadványain túl, ezzel a magyar népkönyv kiadását is megalapozta.
Munkásságát támogatás és méltó elismerés helyett egyháza támadásainak kereszttüzében
kellett végeznie, az őt ért igazságtalanságok tükre 1698-ban kelt Mentsége. A nehézségek
hatására szélütés érte, fiatalon, 1702-ben halt meg. Nyomdája és betűkészlete a Rákócziszabadságharc 1705-ös eseményei során elpusztult. Nyomtatványaiból, illetve a Telegdi Pap
Sámuel által készített minta alapján rekonstruálhatók betűi.
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HELTAI János, A protestáns magyar Biblia a XVII. század eleji könyvtári kultúránkban = BARCZA József
(szerk.), Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, Bp., 1990, 171–183.
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V. ECSEDY Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800, Balassi Kiadó,
Budapest, 1999. 112, 115, 166.
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A tudós teológus és jeles tipográfus szakácskönyve mellé nehéz volt megfelelő, méltó
párt választani jelenünkből. A muffinsütés fortélyait vagy a magyar konyha különféle csodáit
hamar elvetettem, A sütés Bibliája (Alexandra Kiadó, Pécs, 2007) a címe által felidézett némi
motivikus rokonság miatt csaknem kísértést jelentett, végül Polcz Alaine Főzzünk örömmel!
című könyve kívánkozott le a polcról.
Az összevetés alapja az, hogy mindkét esetben olyan tudós alkotásáról van szó, akinek
az alábbiakban bemutatandó műve nem illusztris darabja az életműnek, ha a
háttérműveltséget, a szerző által művelt tudományterületet vesszük alapul. Vagyis saját
korának „kiművelt emberfői” közé tartozik mindkét szerző, s mindketten valahogy a
szakácsművészet területére kerültek.
A különbség a két mű közt az, hogy Tótfalusi egy személyben volt könyvének
szerzője, szerkesztője, korrektora, kiadója, nyomdásza, valamint a nyomtatáshoz szükséges
apparátus készítője, működtetője, a betűk metszésétől kezdve az egész, mai szóval élve kiadói
és nyomdai munka szervezője, tervezője, lebonyolítója. Polcz Alaine szerzőként jelenik meg,
habár szerzői munkássága szerkesztői feladatokat is rejt annyiban, hogy szakácskönyve több
évtizedes gyűjtőmunkát feltételez, elég csak felmenői felelevenített receptjeire gondolnunk.
Polcz Alaine (1922–2007) pszichológus, tanatológus, a Magyar Hospice Mozgalom
megálmodója életét a halálközellel küszködők segítésére áldozta, s noha hivatása a halálhoz
köti, szemléletmódja életpárti, ahogy szakácskönyvének utószava is kiemeli.
A két alkotás megszületése közt éppen három évszázadnyi a különbség (1698, 1998),
keletkezési körülményeik mégis hordoznak rokon vonásokat. Mindkét szerző célja hasonló:
„egésséges, hasznos, tiszta és szapora étkeknek megkészítése, sütése és fözése”, s
„együgyüképpen rendet ád az elkészítésben, holott némellyek a’ vagyonból is nem tudnak élni
az alkalmatossággal” (Tótfalusi), illetve ugyanez rövidebben, a mai nyelvállapotot tükrözve
úgy hangzik, hogy „egészségesen, gyorsan, olcsón” (Polcz).

Könyvészeti adatok

Misztótfalusi Kis Miklós: Szakáts mesterségnek könyvetskéje
Kolosváratt, 1698, Misztótfalusi
A könyv a megjelenés századában, Tótfalusi életében kétszer is napvilágot látott
(1695, 1698), az első kiadásból ép példány nem maradt fenn. A Kossuth Kiadó által az
Értékőrző Könyvtár sorozatban 2008-ban, a digitalizálás segítségével megjelentetett
hasonmás kiadás (ISBN 978–963–09–5762–5) az 1698-as szegedi példányáról készült, amely
az Országos Széchényi Könyvtár tulajdona. A könyv a 18. században komoly népszerűségnek
örvendhetett, hiszen ebből az időszakból tizenegy különböző kiadása ismert.3
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MONOK Istvánnak a könyv mellékleteként megjelent fülszövege alapján.
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Vágott méret:
90x140 mm, hasonmás kiadásról lévén szó
gyaníthatóan az eredetivel megegyező a méret.
Terjedelem:
A főszöveg 170 számozott oldalból áll, ezt
megelőzi a címoldal, az olvasóhoz intézett
előszó, ill. Tábla címmel egy receptjegyzék,
mely témánként (pl. Tehén-hús, Halból való
étkek, Saláták) alfabetikus sorrendben, két
hasábban sorolja fel a recepteket (12 oldal a
címoldal és az előszó közti vákáttal együtt). A
főszöveg után található a Mutató tábla, vagyis
mai szóval a tartalomjegyzék, oldalszámokkal
(8 oldal). Összesen: 170+12+8=190 oldal.

Polcz Alaine: Főzzünk örömmel!
Alcím: Egészségesen, gyorsan, olcsón
Szerkesztette és az utószót írta: Szilárd Gabriella
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1998
ISBN 80–7149–079–2
Vágott méret: 144x240 mm
Terjedelem: 268 oldal
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Címnegyed és kolofon

Tótfalusi művénél nem beszélhetünk címnegyedről és kolofonról, hiszen ezek későbbi
képződményei a könyvkiadás történetének. (A kenyérszöveg 1. oldalként indul.)
Polcz Alaine könyve:
A címnegyed első oldalán, a szennycímlapon a kiadói hagyományoktól eltérően a kiadó neve
található (Kalligram), fejhez igazítva, középre zárva, kiskapitálissal.
A második, a sorozatcímoldalon a szerző egész oldalt betöltő, fekete-fehér portréja látható,
alatta kurzívval: Somogyi Tibor felvétele
A harmadik, a címoldal fejhez igazítva a szerzőt, a címet és az alcímet – ez utóbbit a
borítóval ellentétben zárójelben – tünteti fel, középen, nem túl esztétikusan a könyv egy
későbbi oldaláról (242.) vett kézirajz található, mely egy mézeskalácsszívet ábrázol, igen
szerény kivitelben, ami a főszövegben otthonos, meghitt érzést kölcsönöz, a címoldalon
viszont komolytalannak tűnik, igénytelenséget sugároz. Lábhoz igazítva, középre zárva, két
sorban a Kalligram Könyvkiadó és a kiadás helye, Pozsony szerepel, évszám nélkül.
A negyedik, a copyrightoldalon fejhez igazítva, balra zárva a következő olvasható:
Szerkesztette és az utószót írta
SZILÁRD GABRIELLA
Lábhoz igazítva, balra zárva pedig az alábbiak:
© Polcz Alaine, 1998
Epilog © Szilárd Gabriella, 1998
ISBN 80–7149–079–2
A kolofon a Kalligram Kiadó geopolitikai helyzete miatt természetesen kétnyelvű,
vagyis két kolofon szerepel a könyv végén: az utolsó előtti (az utolsó páratlan) oldalon,
lábhoz igazítva, balra zárva szlovákul szerepelnek a technikai adatok, az utolsón pedig (páros)
ugyanígy, magyarul. Kétsoros blokkban a szerző, cím, alcím (utóbbi zárójelben); ez alatt öt
(szlovák), illetve hat (magyar) sorban: a kiadó, az évszám (itt, a copyrightoldallal ellentétben
1999). Itt jelzik, hogy a második kiadást tartjuk kézben, hogy terjedelme 268 oldal; a szedést,
tördelést, borítótervet készítő stúdiót tüntetik még fel, a borítót illusztráló festményt (Zofia
Szalowska-Ducordeau: Körték című képe), a nyomdát, illetve újra megjelenik az ISBN.
Némileg zavaros a címnegyedben és a kolofonban a két különböző évszám, a második
kiadásra vonatkozó szavakból ugyan meg lehet fejteni a feladványt, de kiadott könyvnél a
kiadási adatokat egyértelműen kellett volna feltüntetni, vagy a „második kiadás” jelzésnek
helyet kellett volna kapnia a copyrightoldalon. Esetleg minkét évszám szerepelhetne a
copyrightnál a szerző és a szerkesztő neve után.
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A címnegyed és a kolofon következetlenségei, a szokásostól eltérő jellemzői nem
feltétlenül erednek a szlovákiai és a magyar könyvészeti hagyományok különbségéből.
Például ugyancsak a Kalligram gondozásában, 1998-ban, vagyis a fentivel azonos időpontban
megjelent Galeri című Grendel-regény tartalmaz szennycímlapot, a címlapon a kiadó és hely
mellett évszámot is, viszont ennél a kiadványnál is kétszer szerepel az ISBN.

A járulékos részek

Tótfalusi csak a kenyérszöveget számozza. A főszöveg előtt található a címoldal, az
olvasó köszöntése, illetve Tábla címmel kilencoldalas, tematikusan alfabetikus rendbe szedett
receptmutató, két hasábban. A 141. oldaltól Toldalék címmel a liktáriumok készítésének
módjairól olvashatunk; itt találhatjuk a birsalmasajt vagy a marcipán (marczafánt) receptjét is.
Ez a 170. oldalig tart, vagyis ugyan toldaléknak minősíti Tótfalusi, a kenyérszöveghez
tartozik a számozás miatt. A Mutató tábla a kenyérszöveget követő, számozatlan oldalakon
található, ez nem más, mint a mai értelemben vett betűrendes mutató, itt funkcióját tekintve
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tartalomjegyzék, alfabetikus sorrendbe téve a recepteket, oldalszámokkal. Toldalék mutató
táblája címmel pedig a Toldalék tartalmát hozza, ezt nem ábécérendben, hanem oldalszám
szerint.
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Polcz Alaine művét saját Bevezetése indítja (5–7. oldal), majd Előbeszédek
következnek (8–14. oldal), melyekben a főzést mint tudományt állítja az olvasó elé, majd a
távoli, elvont régiókból családi, közvetlen élménnyé alakítja, mintegy kedvcsinálásképp. A
főszöveget Utószó zárja Szilárd Gabriella tollából, majd a könyvet igen részletes –
szakácskönyveknél nélkülözhetetlen – tartalomjegyzék zárja. (Számozatlan oldalak, 16 oldal
terjedelemben.) Az apparátus egyetlen hiánya a betűrendes mutató, hiszen ha valaki
receptkeresés céljával felüt egy szakácskönyvet, azonnal ezt keresné. Nem biztos, hogy van
türelme az olvasónak kiböngészni a Régen és most fejezetcím alól a pörkölt leírását, vagy a
Titkok fejezetéből a töltött tojásét.

A betűk
Tótfalusit szépen metszett betűi tették
ismertté. Komplett betűcsaládokat alkotott
tudós műgonddal, melyekben a különböző
fokozatú antikva és kurzív típusok
összhangban álltak egymással. 1686 körüli
amsterdami betűmintalapja által nyert
igazolást, hogy az Anton Jansonnak
tulajdonított
betűk
tőle
származnak.
Elismertségét igazolja az is, hogy nem csupán
a latin betűk mestere volt, hanem különleges
felkéréseket kapott héber, örmény, grúz betűk
készítésére is.4
Történetileg
Tótfalusi
betűi
a
reneszánsz és a klasszicista közti átmenetet
mutatnak. Az átmeneti vagy hollandi típusú
betűk barokk hatást tükröznek. A reneszánsz
tollvonásokat őrző formajegyei háttérbe
szorulnak, így a ferde tengelyű kerek betűk
belseje a függőlegeshez kezd közelíteni. (A
klasszicistánál már egészen függőleges a
belső tengely, egyenes a talpak vonala, a
tollvonásos jelleg eltűnik, a vékony vonalak még vékonyabbakká, a vastagok még vastagabbá
válnak.)5 Barokk hatást mutat a címoldal részletes, bonyolult címleírása is.
A szakácskönyv betűi jól olvashatók, a tipográfia a praktikumot tartja szem előtt.
Tótfalusi betűinek ismeretében ligatúra csak az ’sz’ kapcsán fordul elő. Minden oldalon
találhatunk custost. Az íveket A-tól H-ig nagybetűk jelzik, néha hozzátoldott számmal (B, C7,
F2), lábhoz igazítva, középre zárva, ezen felül minden oldalon lábhoz igazítva, jobbra zárva
szótagnyi vagy egyszavas jelzést találunk (mikor, lapo-, fazék, Birs-, zet etc.).
4
5

V. ECSEDY Judit, im., 112, 250, 253.
Uo, 250.
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A Főzzünk örömmel! tipográfiája igazodik a tartalomhoz. Minden nagyobb egység
elején található ugyanis egy előszószerű fejezet, mely kultúrtörténeti kitekintést tartalmaz pl.
régi vagy külföldi étkezési szokásokról, az ünnepi étkezésről, táplálkozási szokásaink
változásáról, de helyet kapnak nagyanyáink fortélyai, vagy a különböző alapanyagok
felhasználásával kapcsolatos tudnivalók is. Ezeket az elméleti felvezetőket követik a receptek.
Hogy a könyv tartalmának teoretikus és pragmatikus része elkülönüljön, vagyis használható
legyen a könyv a hétköznapokban egyszerű szakácskönyvként, az elméleti részek és a
receptek külön betűtípussal szedettek. Az elméleti felvezető szövegét optikailag sűrűbbnek
látjuk, míg a receptek betűje gömbölyded, könnyebben olvasható.
A megoldást kitűnőnek találom, a megvalósítást esetleg lehetett volna finomítani, bár
két eltérő betűtípus ilyen, nagyobb szövegegységekre kiterjedő használata talán sosem
sugároz tökéletes harmóniát.
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Az illusztrációk
A mai könyvpiacon a szakácskönyvek színes fotókkal jelennek meg. Az ételfotózás
külön szakma, a fotóillusztrációk plasztikus volta az eladhatóság legelemibb követelménye. A
szakácskönyvek versenyében manapság csak a megfelelő képanyaggal bíró kiadványok
életképesek, a tartalmi minőséget, a használhatóság kérdését felülírja a külső megjelenés.
Mostanság az évszázados klasszikus, a nagy íróink, például Babits által is mélyen tisztelt Az
ínyesmester szakácskönyve is gondot okozna, ha kiadására gondolna bármelyik kiadó.
Tótfalusi könyvében nem találunk valódi illusztrációkat, még az iniciálék is szerények
a mester más ismert műveiben fellelhetőkhöz képest. A főbb fejezetek fölött, fejhez igazítva
találunk valami virágornamentikára emlékeztető sormintát (mind különböző), illetve néhány
fejezet végén, ahol a lap alja üresen maradt volna, diszkrét ornamens elemeket (három
különböző). Könyvének megszületését a gyakorlatiasság indikálhatta, a könyv, logikus
felépítése miatt mégis tökéletesen megfelel a céljának.
Polcz Alaine könyvében találunk illusztrációkat, de szerepük súlytalan (11 darab a
kenyérszövegben). Nagy részük felmenői kézzel írott receptjeinek beemelése, emellett
találunk néhány mézeskalács-figurához mintát.
Összefoglalásként elmondható, hogy a fentebb könyvészeti szempontból ismertetett
két szakácskönyv a magyar könyvkiadás kuriózumai. Ugyan a mai szakácskönyvek
versenyében külső megjelenésük miatt nem állják meg helyüket, tartalmuk és üzenetük mégis
korokon átívelő és időtálló. Olyan időről adnak hírt, melyben az étkezés, a főzés a mindennapi
élet részeként szükségszerű volt, az ételek előkészítése, megvalósítása, elfogyasztása valami
szép harmóniát, világrendet tükröz. Tótfalusinál az egyházi év (pl. a böjt) és a természet
rendje strukturálja a tervezést, Polcz Alaine is a szezonális és az ünnepekhez igazított rendet
alkalmazza, felmenői hagyományainak felelevenítésével. Érdekességekkel is szolgálnak a mai
olvasó számára, Tótfalusi olyan magyar konyhát mutat be például, mely a pirospaprika
térhódítása előtti, sokkal színesebb fűszerezést alkalmaz, s melyben a halételeknek is jelentős
a szerepük.
Ha életet akarunk lehelni rohanó hétköznapjainkba, azonnal egy meghitt családi,
ünnepi étkezés, együttlét idéződik fel. Hogy az étkezés ne csak illusztrálja életünket, ne csak
tápanyagfelvételt vagy ellenkezőleg, mulandó élvezetet jelentsen, hanem az élet, a
mindennapi kenyér tiszteletére tanítson, érdemes ma is kézbe venni – főzési szándéktól akár
függetlenül is – a Szakáts mesterségnek könyvetskéjét vagy a Főzzünk örömmel! című
műveket.
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