HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A Teleki-Bolyai Könyvtár 17. századi könyveinek egyesített katalógusa jelenleg kiegészítés és
javítás alatt áll. Mivel befejezésének és közreadásának időpontja még bizonytalan, itt tesszük
közzé – időszakosan frissítve – a munkapéldányt. A törzsleírások 90 százaléka elkészült,
folyamatban van ezek ellenőrzése, a leírások kibővítése a kötések, bejegyzések leírásával, a
teljességre vonatkozó adatokkal. A szerzők besorolása eredeti, nemzeti nevükön történt,
nem latinosított formában. A possessormutató jelenleg nem teljes, a tulajdonosnevek
összevetése, egységesítése a kézirat véglegesítésekor fog megtörténni. Mivel tételszámok
még nincsenek, az egyes tulajdonosoknál a zárójeles jelzet előtti nagybetű jelzi, melyik
betűnél kereshetők vissza. Az Incerta tartalmazza azokat a műveket, amelyek azonosítása –
címlaphiány és/vagy a mű más részeinek hiánya miatt – csak részlegesen sikerült.
A leírásoknál használt betűjelek:
A. Csonka példányoknál hiányleírás
B. Kötések anyaga, színe, díszítése, csatjai, állapota
C. Possesorbejegyzések: supralibros; ex libris; pecsétek/bélyegzők; egyéb
possessorbejegyzések időrendben, ha lehetséges. A bejegyzéseket betűhíven dőlt
betűkkel adjuk, a rövidítéseket nem egészítjük ki, a nehezen olvasható (tehát
értelmezett) részeket kerek, a hiányokat szögletes zárójel vagy három pont jelzi.
D. Egyéb bejegyzések, széljegyzetek, azok nyelvét és korát lehetőség szerint jelezzük.
Teljes leírást adunk, ha a bejegyzés nagyon jelentős.
E. Kolligátumkötetek esetében utalunk az első tag betűjelére, az első tételnél felsoroljuk
az összes betűjelet. Ha a kolligátumkötet egy tagja nem tartozik a katalógusba, annak
rövid leírását a példányleírás pontjai után kisbetűvel szedve adjuk (több ilyen esetén
azoknak csak számát és korát jelöljük). A kötés leírását az első tételnél adjuk.
Amennyiben a művet más forrás (katalógus, digitális másolat) segítségével azonosítottuk, a
forrás a címleírás után, kisebb formátumban szerepel (RMK stb.).
Jelzetek feloldása:
T – Teleki Téka, Teleki Sámuel gyűjteménye
Th – Teleki Téka, Teleki Sámuelné iktári Bethlen Zsuzsanna gyűjteménye
Tcl – Teleki Téka, klasszikus szerzők gyűjteménye
B – Bolyai Könyvtár, az egykori marosvásárhelyi református kollégium tanári nagykönyvtára
0 – vegyes gyűjtemény (mikházi ferences kolostor, székelykeresztúri unitárius gimnázium
tanári nagykönyvtára, más felekezeti iskolai töredékkönyvtárak, gernyeszegi Teleki-kastély,
más családok és intézmények töredékkönyvtárai)
o – 1950 után beérkezett más régi könyvek
FrM – az egykori kolozsvári/marosvásárhelyi minorita zárda gyűjteménye
BJM – Maros Megyei Könyvtár gyűjteménye

