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előszó

a magyarországi könyvkötés egyes korszakaival és stílusaival vagy földrajzi egységek, kolosto-
rok és városok könyvkötéseivel számos kutató foglalkozott. Mindeddig azonban nem jelent meg 
olyan átfogó és korszerű munka, amely a magyar könyvkötés történetének egészét tárgyalja.  
e könyvben megkísérlem, hogy bemutassam a magyarországi könyvkötés fél évezredének ala-
kulását a kezdetektől napjainkig, a fennmaradt eredeti kötések részletes vizsgálatára, saját kuta-
tásaimra és mások eredményeire támaszkodva.

a jelen könyvet elsősorban könyvtárosoknak, régi könyvek és kéziratok kutatóinak, to-
vábbá restaurátoroknak szánom. Gyakran mutatkozik az igény, hogy egy-egy könyvnek vagy 
egy állomány könyveinek kötését szakszerűen kell leírni, a kötések készítésének helyét és idejét 
meghatározni, vagy a restaurálás szempontjait megadni. Hogy e monográfia segédkönyvként  
is használható legyen, szolgálja a sok példa, a képanyag, a bélyegzőtáblák és a mutatók. ezért 
vannak az egyes kötéscsoportok bélyegzőtáblái külön füzetben: egyrészt, hogy a kötéscsopor- 
tok egyes kötéseinek díszítőmotívumait a  szöveg mellett tartva és azzal összehasonlítva le- 
hessen vizsgálni, másrészt, ami fontosabb, hogy régi könyv- és kódexállománnyal rendelkező 
könyvtárakban az ilyen gyűjteményeket kezelő kollégák kézbe véve a bélyegzőtáblákat, azokat 
saját állományuk vizsgálandó könyvének kötésével könnyen egybe tudják vetni.

a könyvkötés tanulmányozása nem választható el a  könyv egészének, tartalmának, 
a kézirat vagy nyomtatvány keletkezési helyének és idejének, a könyv korábbi tulajdonosai-
nak – azaz provenienciájának – és más körülményeknek a vizsgálatától. sok évvel ezelőtt ösz-
töndíjasként Wolfenbüttelben töltöttem három hónapot. egy összejövetelen az egyik holland 
„stipendiat” megkérdezte: – Csak a könyv kötésével foglalkozol, a könyvet ki sem nyitod?  
– persze, nem is tudok olvasni! – feleltem kissé méltatlankodva a kérdésen. e munkámban 
a könyvkötést az adott kor, a könyvtörténet, a művészet- és művelődéstörténet összefüggésé-
ben tárgyalom, s ezáltal könyvem a szélesebb művelt közönség érdeklődésére is számot tart-
hat – nyugodtan mellőzve a sok száraz adatot és leírást.

a díszített kötésekkel és díszítésük formáival, elemeivel, ezek kompozíciójával foglalko-
zom. a kutató előtt, aki a többé-kevésbé ép könyvet lapozza, a kötés technikai részletei rejtve 
maradnak, jóllehet ezek is jellemzőek az adott korra és műhelyre. Bár magam a könyvek fűzésé-
nek és bekötésének elemeit megtanultam, és néhány könyvet bekötöttem, s ennek kutatásaim-
ban és az oktatásban hasznát is vettem, a vizsgált könyveken a fűzés és más eltakart részek tanul-

Sta in testamento tuo et in illo conloquere
et in opere mandatorum tuorum veteresce

Tarts ki munkád mellett, lelj benne örömet
és öregedjél meg foglalkozásodban

                       sirák fiának könyve 11,21
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mányozására általában nem volt lehetőségem. – amint itt is, a  „könyvkötés” szó jelentheti 
a könyv bekötésének munkafolyamatát vagy a munka eredményét. Könyvemben a továbbiak-
ban az utóbbit, a kész könyvkötést jelenti, szinte kivétel nélkül.

az itt tárgyalt kötések a történelmi Magyarország műhelyeiben készültek. Maga a könyv-
kötő, városban vagy kolostorban, éppúgy, mint sok nyomdász, más mesterember és kereskedő, 
érkezhetett más országból, vagy élhetett itt, lehetett nem magyar nemzetiségű. a magyar nyelvű 
és kezdettől fogva magyarországi használatban lévő könyvek kötése bizonyára itt helyben ké-
szült. Más országokban készített könyvkötéseket csak néhány esetben mutatok be, magyar vo-
natkozásuk miatt például Temesvári pelbárt műveit vagy Misztótfalusi Kis Miklós Hollandiá-
ban beköttetett könyveit.

a hazai könyvtárak régi anyaga, az alapítók és adományozók gyűjtőtevékenységének kö-
szönhetően, jelentős részben a 18–20. századi könyvárusi forgalomból, külföldről származik. 
ezen könyvek eredeti kötése, vagy újrakötéskor gyakran még az újabb kötés is, külföldi műhe-
lyek, mesterek munkája. e kötések meghatározásához némi segítséget nyújt, hogy a hatalmas 
szakirodalomból megemlítem a legfontosabb monográfiákat, nemzetközi és nemzeti nyomta-
tott és internetes katalógusokat, adattárakat.

a gótikától a művészkönyvekig – azaz a kezdetektől napjainkig tárgyalom a könyvkötés 
korszakait. a tárgyalás jellege és részletessége más és más az egyes korokban, attól függően, hogy 
a magyarországi könyvkötésnek mennyi emléke maradt fenn. a korai, gótikus és reneszánsz 
kötéscsoportok (műhelyek) lehetőleg minden ismert kötését elemzem, a műhelyek díszítőszer-
számait bélyegzőtáblákba foglalom. a későbbi korokban jelentősen nőtt a könyvtermés, változ-
tak az igények, s a könyvkötés és díszítésének technikája. ezért a barokk, rokokó, klasszicista kor 
kötéseiből, illetve például a habán vagy superexlibrises kötésekből csak jellemző példákat ho-
zok. Bizonyára az is megmutatkozik, hogy mely területeken, mely témákban folytattam magam 
is kutatásokat. Vannak ehelyütt új eredményeim is, és olyanok is, melyeket már publikáltam. 
Minthogy ezek szétszórtan, különböző folyóiratokban, kiállítási és könyvkatalógusokban, vala-
mint emlékkönyvekben jelentek meg itthon és külföldön, célszerűnek láttam, hogy publiká- 
cióim jegyzékét e könyvben közöljem.

elöljáróban néhány általános megjegyzés a könyvben alkalmazott jelölésekről. az idézett 
irodalmat, bibliográfiákat, katalógusokat, az őrző könyvtárakat – amennyiben nevük rövidítve 
szerepel – megtalálni a megfelelő mutatókban.

a könyvtárak állományában az adott könyvet – a kéziratot vagy a nyomtatott könyv adott 
példányát – a könyvtári jelzet (röviden: jelzet) azonosítja; a múzeumi tárgyat pedig – még akkor 
is, ha az éppenséggel könyv – a leltári szám. ettől adott intézményben, például levéltárakban, az 
állományrésztől is függően lehet eltérés.

a Régi Magyar Könyvtár (RMK) könyveinek kötését elsősorban az MTa KiK állományá-
ban volt alkalmam vizsgálni, leginkább erre az anyagra támaszkodom, főleg innen hozom a pél-
dákat. elsősorban az RMK i–ii-ből, hiszen az RMK i-ben magyar nyelvű könyvek, az RMK 
ii-ben magyarországi nyomdák termékei vannak. nem véletlen, hogy az RMny (Régi magyar-
országi nyomtatványok kötetei) „csak” ezt a két egységet dolgozza fel. az RMK iii magyar szer-
zők, bárhol, idegen nyelven megjelent könyveit listázza, persze időrendben, de mindhárom, az 
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RMK i–iii, 1711-ig. Természetes, hogy a magyar nyelvű könyvek többségét az országon belül 
forgatták, s többnyire itthon is kötötték be. az akadémia Könyvtárában az RMK-anyag köny-
veinek jelzete az „RM i”, „RM ii” stb. jelcsoporttal kezdődik, és az ezt követő számnak nincs köze 
a szabó Károly-féle RMK-számhoz. (RMK-anyag van ezenkívül például „Ráth” jelzeteken is.) 
Hasonlóan az eLTe egyetemi Könyvtárban, bár a megfelelő jelzetek „RMK”-val kezdődnek, 
a számok nem szabó Károlyéi. az oszK RMK-jelzeteinek száma viszont egyezik szabó Káro-
lyéval, és a többletpéldányokat további jellel (a, b, c betűvel) különböztetik meg.

a kötéscsoportokban tételesen felsorolt könyvek és kötésük leírásának általános sémája:
a) a kódex vagy nyomtatott könyv bibliográfiai leírása; hivatkozás katalógusokra, 
     bibliográfiákra (a könyvkötést közlőkre is); az őrző intézmény, a példány jelzete;
b) bejegyzések, tulajdonosi jegyek, korábbi tulajdonosok;
c) a könyvkötés mérete, leírása, díszítőelemei; diszkusszió (elemzés).

(a felsorolt könyveket sorban számozom, a csoporthoz lazábban kapcsolódók leírását sor-
szám nélkül közlöm.)

a bőrkötések díszítőelemeit mindegyik kötéscsoportban, azaz a bélyegzőtáblán külön sor-
számmal láttam el. a táblán (az ábrán), a felsorolásban és a szövegben az egyesbélyegzők ’b’ be-
tűvel vagy a puszta számmal, a görgetők ’g’ betűvel, a lemezek a nemzetközi gyakorlatnak meg-
felelően római számmal szerepelnek. ahol másik kötéscsoport díszítőelemeit említem, ott 
megadom annak a bélyegzőtáblának a számát is.

számos hazai és külföldi könyvtárban (és levéltárban, múzeumban) kutattam, ott töltve 
hosszabb-rövidebb időt. Legtöbbet a három budapesti nagykönyvtár, az országos széchényi 
Könyvtár (oszK), az eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi Könyvtár (eLTe eK), és kü-
lönösen volt munkahelyem, a Magyar Tudományos akadémia Könyvtár és információs Köz-
pont (MTa KiK, akkori neve szerint MTaK) állományával, állományrészeivel foglalkoztam. 
Köszönettel tartozom az intézmények, különösen a különgyűjtemények vezetőinek és munka-
társainak, hogy munkámat támogatták és segítették, hogy a könyvkötésekről levonatokat készít-
hettem, a képeket rendelkezésemre bocsátották, és közlésüket engedélyezték.

*  *  *

személy szerint is meg kell köszönnöm Monok istván többféle és állandó támogatását, olykor 
nyomatékos ösztökélését. Hálával tartozom Mikó Árpádnak, Muckenhaupt erzsébetnek, Vil-
csek andreának és Rozsondai Bélának, hogy a kéziratot végigolvasták, és fontos észrevételeket, 
kiegészítésre vonatkozó javaslatokat tettek. Köszönöm sarbak Gábor, oláh Róbert, Mód zsu-
zsanna, Fáy zoltán, zvara edina és zsupán edina segítségét, s az alkalmi konzultációkat.

nagyon köszönöm a fotósok munkáját, kiváltképpen az akadémia Könyvtárában Láng 
Klárának és Horányi Károlynak és az oszK-ban Tóth zsuzsának.

Köszönöm a Kossuth Kiadó vezetőinek és munkatársainak együttműködését és segítségét, 
de különösen Hitseker Máriának és Badics ilonának lelkiismeretes és gondos munkáját, fárad-
hatatlan jobbító együttgondolkodását.
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Bevezetés

a kötés a könyvnek formaadó, nélkülözhetetlen része, funkcionális tartozéka, a könyv védő-
burka, amelyet többé-kevésbé díszítettek. díszítésének stílusa általában követte – némi fáziské-
séssel – a képzőművészeti stílusokat. a könyveket egészen a 19. század első harmadáig – a könyv-
kötés munkafázisainak ipari méretű gépesítése előtt – kézzel kötötték be. addig tehát minden 
darab egyedi kézműipari termék. a kötés sokat elárul készítésének idejéről és helyéről, a könyv 
birtokosáról, a használat helyéről és idejéről.

a könyvkötések és történetük kutatása a bibliofíliából fejlődött ki a 19. század második fe-
lében, majd része lett a könyv- és könyvtár-, s ezzel a művelődéstörténetnek. a könyvtörténet 
maga is összetett diszciplína. a könyv egyszerre jelent szellemi és anyagi értéket.

e könyv tárgya elsősorban a történelmi, királyi Magyarországon készített díszített kötések 
elemzése, a magyarországi könyvkötés története, a szükséges művelődéstörténeti összefüggések 
szem előtt tartásával, megengedve a végén egy rövid kitekintést az 1945-től napjainkig tartó idő-
szakra is. a díszítőmotívumok alapján igyekszem megállapítani a bekötés helyét és idejét, olykor 
a mesterét, és ha lehet, megrendelőjét, a könyv tulajdonosát, figyelembe véve a könyv előtörté-
netét, provenienciáját, a bejegyzéseket, pecséteket, ex libriseket. Fontos adat még a kötésben lévő 
kézirat vagy nyomtatott könyv tartalma – azaz a benne foglalt mű vagy művek –, a könyv kelet-
kezésének, megjelenésének adatai, valamint a könyv mai őrzési helye. sok régi könyvet az év-
századok folyamán – esetleg többször is – újrakötöttek, vagy rongálódás miatt, vagy az új kor, az 
új tulajdonos bibliofil igényeinek megfelelően. Ma már semmiképpen nem köttetjük újra a régi 
kötésben lévő könyveket, hanem lehetőség szerint konzerváltatjuk. az is előfordul, hogy külön 
tárolva őrzünk meg régi könyvkötést.

a díszítés kompozíciója, azaz felépítése és elemei, díszítőmotívumai együtt határozzák meg 
a kötés stílusát és korát, hozzávéve még a kötés anyagát, a könyv szerkezetét, a bekötés techniká-
ját. a kötés anyagának és díszítésének különleges példáit is megemlítjük: festett fatáblák, bőr-
metszés, pergamenkötés, levéltári kötés, csontborítás, nemesfémkötés (ötvöskötés), gyöngyfű-
zés-berakásos kötés. a továbbiakban azonban túlnyomórészt a különböző díszítőszerszámok 
lenyomatával készített bőrkötéseket tárgyaljuk.

díszítési technikájukat tekintve, a bőrkötések két nagy csoportját különböztetjük meg: 
a kézi bélyegzős, görgetős, lemezes bőrkötések és a metszett, vert, domborított bőrkötések cso-
portját. a bélyegző (és a görgető is) sárgarézből vagy bronzból készített, pozitív vagy negatív 
vésetű, mintával ellátott szerszám, amelyet felmelegítve nyomnak a megnedvesített bőrbe. Vak-
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nyomásos a díszítés, ha nincs aranyozva vagy festve. színes festés előfordul például a corviná-
kon. a középkor végéig a vaknyomás az általános európában. a bőrrel bevont dísztárgyak és 
a bőrkötés aranyozása keletről jött európába. a keleti fűzés és kötés is alapvetően eltér az euró-
paitól. itt említjük meg, hogy később, a 15–16. század fordulóján, a bélyegzőből kifejlődött a gör-
gető és a préslemez. a díszítőszerszámok megnevezése egyben a bőrbe nyomott minta neve is, 
úgymint: bélyegző vagy egyesbélyegző, görgető, lemez és filéta.

a kötés fő részei: előtábla (Vorderdeckel, upper cover), háttábla (Hinterdeckel, lower co-
ver) és az ezeket összekötő gerinc (Rücken, back). Fontos adat a kötés mérete. a méret megadá-
sának sorrendje: magasság, szélesség és gerincméret, ez a könyv vastagságát jelenti. (nem a ge-
rinc ívét mérjük le!)

a díszítőmotívumok összehasonlításához, pontos meghatározásához elengedhetetlen azok 
mérethű, 1:1 arányú ábrázolása. ennek legjobb módja a ceruzás satírozás, a megfelelő vastag-
ságú papírra, megfelelő keménységű ceruzákkal készített levonat (abreibung/durchreibung, 
rubbing), mely nemcsak hogy megőrzi az eredeti méretet, hanem elég hűen mutatja a bőrbe 
nyomott minta rajzolatát, finom részleteit is. a kötéstábla vagy a ceruzalevonat reprodukálása-
kor célszerű vele együtt egy milliméterskálát is lefényképezni vagy digitalizálni.

a kötés technikai jellemzői, különösen a díszítetlen kötéseké – a fűzés módja, az orom-
szegő típusa, a könyvtest és a táblák összeillesztésének mikéntje, a bordák kialakítása stb. –, se-
gíthetnek a könyvkötő, illetve műhely azonosításában. ezek jobbára a könyv szétszedésénél, 
a restaurálás során válnak láthatóvá, éppen ezért ez elsősorban a restaurátorok szakterülete.

a régi könyveket, kódexeket gyakran másodlagosan felhasznált, pergamenre írt kódexla-
pokba, ritkábban feleslegessé vált nyomtatott, merített papírlapokba, makulatúralapokba kötöt-
ték be, olykor előzéklapként, gyakrabban felvágva fűzésben és/vagy a gerincen alkalmazták. 
ezek is többnyire a könyv restaurálásakor kerülnek elő. a könyvben talált töredékek is segíthe-
tik a proveniencia felderítését, a kötés datálását, lokalizálását. Mindezekhez hozzájárul még  
– mint a művelődéstörténet körébe tartozó külön szakterület – a vízjelek vizsgálata, kor- és 
helymeghatározó szerepe. a legjobb és leginkább kívánatos, egyben a legeredményesebb, ha  
e különböző szakterületek kutatói együtt tudnak működni.

Külön kell szólni a töredékek kutatásának jelentőségéről. a töredékkutatás a kodikológia 
része, és olyan forrásterületek feltárását teszi lehetővé, amelyek a leginkább ki voltak téve a pusz-
tításnak. a magyarországi kódexállománynak becsülhetően csupán néhány százaléka maradt 
fenn. a hazai kódextöredékek feldolgozására Mezey László professzor 1973-ban kutatócsopor-
tot alapított, mai teljes nevén: MTa – oszK Res Libraria Hungariae, Fragmenta Codicum.1 
Reményei szerint az egyházi könyvtárakban található, beírt pergamenbe kötött ősnyomtatvá-
nyok (15. századi nyomtatványok) és antikvák (16. századi nyomtatványok) kötését lefejtve, és 
azokat restaurálva, legfőképpen pedig meghatározva keletkezésük helyét és idejét, a magyaror-

1   Mezey László: Fragmenta codicum: egy új forrásterület feltárása. = MTa nyelv- és irodalomtudományi 
osztályának Közleményei (30) 1978. 65–90. p. – Madas edit: Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae: egy 
középkori forrásterület rendszeres feltárásáról. = aetas (23) 2008. 101–115. p. – Lásd a Fragmenta codicum in 
bibliothecis Hungariae sorozatban megjelent kiadványokat.
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szági középkori könyvállomány – az egykor volt kódexekről tanúskodó – töredékekkel részben 
rekonstruálhatóvá válik. a csoportnak a latin nyelvben, a középkori irodalomban és történe-
lemben (egyháztörténetben) jól képzett tagjai a munkát az eLTe egyetemi Könyvtár és Levél-
tárban kezdték meg, minthogy állományának alapja a pázmány péter érsek által alapított nagy-
szombati egyetem könyvtára. a  szerzetesrendek ii. József-féle feloszlatása után e könyvtár 
anyagának nagy része is ide, valamint a Központi papnevelő intézet könyvtárába került. ezért 
leginkább ezekben a gyűjteményekben volt várható, hogy a kötések nagyobb mennyiségben őr-
zik egykori, Magyarországon keletkezett és használt kódexek töredékeit. ezután következett az 
esztergomi, a győri és további egyházi könyvtárak anyagának feltárása. ezt követte sopron váro-
sáé, azon belül a különösen nagy reményekkel kecsegtető soproni levéltár, mivel a Trianon utáni 
Magyarországnak ez az egyetlen, a középkortól kezdve folyamatosan fennálló levéltára.2 a le-
véltári anyagokat különösen gyakran kötötték a ma már nagyra becsült, de a 16–17. században 
a bekötés olcsó anyagának számító, addigra már nem használatos kódexek erős pergamenlap-
jaiba. a héber kódextöredékekről már korábban jelent meg könyv.3 nem egy esetben a másod-
lagosan, a kötéshez felhasznált pergamenlap ma már értékesebb, mint maga a hordozókönyv; 
saját példa erre a 36 soros Gutenberg-biblia egy sopronban előkerült lapja.4

2   szende Katalin: A könyvkötéshez felhasznált kódextöredékek társadalom- és kultúrtörténeti összefüggé-
sei Sopronban: „in geschribn pergament einbunden.” = MKsz (123) 2007. 278–309. p.

3   scheiber sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban. a középkori magyar zsi-
dóság könyvkultúrája. Bp.: Magyar izraeliták országos Képviselete, 1969.

4   Rozsondai Marianne: A 36 soros Biblia és egy Sopronban előkerült töredéke. = MKsz (110) 1994. 
295–302. p.

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   15 2020. 01. 18.   9:15



16

Kötéskutatás európában és Magyarországon

az angolok már a 19. század első felében jelentettek meg összefoglaló munkát a kötésművészet 
történetéről,5 amelyet több francia, német, dán és cseh munka követett a 20. század derekáig.6 
erről és szinte a teljes idevágó szakirodalomról tájékoztat schmidt-Künsemüller alapvető bib-
liográfiája mintegy 8033 (!) tételével a kezdetektől 1985-ig.

a magyar könyvtárakban őrzött kódex- és 1465–1600 közötti régi könyvanyag (ősnyom-
tatvány és antikva), ha őrzi eredeti kötését, leginkább német és osztrák gótikus, a későbbiek né-
met típusú reneszánsz bőrkötésben található. ezek meghatározásához a német és osztrák kötés-
kutatók által összeállított bélyegzők, görgetők és lemezek repertóriumköteteit használjuk. ernst 
Kyriss7 a meghatározott kolostorok, névvel vagy monogrammal, illetve címerrel azonosított 
könyvkötők (i. Tafelband), a lokalizálható műhelyek (ii.), és a közelebbről nem meghatározható 
német (és cseh) műhelyek (iii.) gótikus kötéseinek leggyakrabban használt (tehát csak váloga-
tott) bélyegzőit közli egy-egy bélyegzőtáblán az adott műhely egy jellemző kötésének fényképé-
vel. Más rendszer szerint rendezte a gótikus bélyegzőket ilse schunke.8 schunke paul schwenke 
gyűjtött anyagát vette alapul. paul schwenke az 1920-as évek elején Berlinben megkezdte az 
ősnyomtatványok összesített katalógusának (Gesamtkatalog der Wiegendrucke = GW) munká-
latait, s ennek során, amely ősnyomtatványt csak lehetett, bekért a vidéki könyvtárakból is, hogy 
autopszia, azaz kézbevétel és személyes adatfelvétel alapján történjen az ősnyomtatványok le-
írása. egyúttal az eredeti, egykorú bőrkötésekről ceruzalevonatot készített! ezt a hagyatékot dol-
gozta fel ilse schunke majd fél évszázaddal később. ez a hagyaték a berlini staatsbibliothekban 

5   Hanett, John andrews: History of the art of bookbinding. London, 1835. – ennek új, átdolgozott ki-
adása: Brassington, William salt: A history of the art of bookbinding with some account of the books of the 
ancients. London, 1894. (ez utóbbi használatos, ez megvan több magyar nagykönyvtárban.)

6   schmidt-Künsemüller, Friedrich-adolf: Bibliographie zur Geschichte der Einbandkunst von den 
Anfängen bis 1985. Wiesbaden: dr. Ludwig Reichert Verlag, 1987. Összefoglaló művek: 1810–1845. tételek.

7   Kyriss, ernst: Verzierte gotische Einbände im alten deutschen Sprachgebiet. Textband und i–iii. Tafel-
band. stuttgart: Max Hettler Verlag, 1951–1958.

8   schunke, ilse: Die Schwenke-Sammlung gotischer Stempel- und Einbanddurchreibungen nach Mo-
tiven geordnet und nach Werkstätten bestimmt und beschrieben. i. einzelstempel. Berlin: akademie-Verlag, 
1979. (Beiträge zur inkunabelkunde. dritte Folge; 7. / hrsg. von Hans Lülfing, ursula altmann, Heinrich 
Roloff)
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van, magam is kutattam benne. schunke az összes német nyelvterületen használt gótikus bé-
lyegzőt – annak német elnevezése betűrendjében – nagyság szerint rendezve közli, kezdve a sa-
sokkal = adler, végezve a ’zacken’-nal (cakk, csipke, ág). Hogy mely bélyegzők tartoznak egy 
műhelyhez (mint ahogy Kyriss rendezte a bélyegzőket az 1950-es években), azt Konrad von 
Rabenau szedte össze a folytatásban, már schunke halála után, a második kötetben: ii. Werk- 
stätten (= Műhelyek).9 Hasonló bélyegzőtáblát állított össze Kurt Holter a bécsi gótikus műhe-
lyekről.10 ebben magyar kapcsolódások is vannak, ezekkel fogunk is majd találkozni a továb-
biakban.

Konrad Haebler a 16. századi német reneszánsz kötések görgetőinek és lemezeinek reper-
tóriumát állította össze.11 nem közli a görgetők és lemezek fotóját vagy ceruzalevonatát, de 
megadja azok pontos méretét milliméterben – nagyság szerint rendezve (tehát az első teendő 
a lemezt és a görgetőt pontosan lemérni és aztán méret szerint keresni) –, és közli betűhíven a  
görgetők képecskéinek és a lemezeknek a feliratát.12 ennek alapján lehet azonosítani a díszítő-
szerszámokat. az első kötetben vannak a szignált görgetők és lemezek betűrendben (a második 
betű, vagyis a családnév betűrendjében). a második kötet több szakaszra oszlik: datált görgetők 
és lemezek, majd amely görgetőket és lemezeket meghatározott helyhez lehet kötni, aztán követ-
keznek a datált kötések, végül egy fejezet az őrzőhelyek szerint listázott kötéseket tartalmazza. 
ez utóbbi a legbizonytalanabb. a második kötet végén vannak az ikonográfiai indexek a kere-
séshez, előbb a görgetők, majd a  lemezek tematikai besorolása szerint és ezen belül – mint 
mondtuk – méret szerint rendezve.

ugyancsak a német nemzeti Könyvtár (staatsbibliothek zu Berlin – preußischer Kultur-
besitz) régikönyves munkacsoportja hozta létre és kezeli a teljességre törekvő és állandó fejlesz-
tés alatt álló könyvkötés-adatbázist (einbanddatenbank = eBdB), amelyben minden bélyegző, 
görgető és lemez saját számot kapott: s = stempel, r = Rolle, p = platte. (szerencsés egybeesés, 
hogy e szerszámok neve angolul is ugyanezekkel a betűkkel kezdődik: stamp, roll, plate.) Min-
den műhelynek is külön száma van (w = Werkstatt, workshop), erre is lehet hivatkozni. itt együtt 
láthatók a műhely díszítőmotívumai. az adatbázis igen hasznos, az interneten elérhető,13 de 
nem könnyű keresni benne, főleg, mert nem tartották meg ilse schunke repertóriumának bé-

   9   schunke, ilse – Rabenau, Konrad von: Die Schwenke-Sammlung gotischer Stempel- und Einband-
durchreibungen… ii. Werkstätten / fortgeführt von K. v. Rabenau. Berlin: akademie-Verlag, 1996. (Beiträge 
zur inkunabelkunde. dritte Folge; 10. / hrsg. von Hans Lülfing, ursula altmann, Heinrich Roloff, Holger 
nickel).

10   Holter, Kurt: Verzierte Wiener Bucheinbände der Spätgotik und Frührenaissance: Werkgruppen und 
stempeltabellen. = Codices manuscripti: zeitschrift für Handschriftenkunde 1977. sonderheft.

11   Haebler, lásd az irodalmi hivatkozások rövidítése közt.
12   a figurális görgetők hosszúságát (ugyanannak a képnek az ismétlődéséig) és szélességét is megadja, 

de az ornamentális görgetőknek csak a szélességét, mert nem lehet megállapítani, hogy hol kezdődik, illetve 
végződik a minta. Mi is így járunk el. – a görgetőket arab, a lemezeket római számmal számozza.

13   https://www.hist-einband.de (2019. 11. 25.).
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lyegzőelnevezéseit, s olykor komoly fejtörést okoz kitalálni az általuk újonnan adott német el-
nevezést. azért bele lehet jönni.14 az eBdB még nem foglalja magában a magyarországi kötések 
anyagát.

a könyvkötés díszítőelemeinek egységes megnevezésére németalföldi kutatók állítottak 
össze szójegyzéket.15 a történeti kötések technikai elemeinek többnyelvű tezauruszát fejlesztik 
ki Londonban nicholas pickwoad professzor vezetésével.16 Magyar szakemberek munkája egy 
ötnyelvű szótár, elsősorban restaurátorok használatára.17

*  *  *

itthon a könyvek régi kötéseinek megőrzésére ipolyi arnold és Rómer Flóris hívta fel a figyel-
met már a 19. század derekán. egy kis írásában Rómer említi – ipolyitól hallotta –, hogy Köln-
ben már gyűjtik és ciméliaként őrzik ezeket a kötéseket, mint a régi korok tanúit, ha az elhasz-
nálódás miatt újra kell kötni a régi könyveket.18 Rómer Flóris tizenöt éven át kitartóan kutatott 
Mátyás király corvinái után külföldi könyvtárakban, s jegyzeteiben a kódexekről szakszerű le-
írást adott, s a kötésekről is tájékoztatott.19 Hagyatéka, levelezése az oszK-ba került.20

1882-ben Ráth György, az iparművészeti Múzeum akkor még csak ideiglenes vezetője, egy 
szakembergárda (Csontosi János, pulszky Károly, pulszky Ferenc, emich Gusztáv, Hellebrant 
Árpád, szádeczky Lajos, szabó Károly, Ballagi aladár) összefogásával könyvkiállítást rendezett 
az akkori Magyarország területéről.21 a könyvkötésekről Keszler József írt, és nagyobbrészt ő is 
válogatta a kiállított könyveket.

14   az MTa KiK ősnyomtatvány-katalógusában már éltünk ezzel, megadtuk az eBdB-számokat az ere-
deti kötésben fennmaradt példányoknál. Lásd: Rozsondai, Catalogue.

15   Cockx-indestege, elly – storm van Leeuwen, Jan: Boekbandstempels: systeem voor het ordenen 
van wrijfsels. Brussels, 1991. (archives et bibliothèques de Belgique; 62,1/2.)

16   Velios, athanasios – pickwoad, nicholas – Martin, aurelie: Multilingual bookbinding terms: 
Complex conceptual issues. = iCoM-CidoC [international Committee for documentation] newsletter 
2014. 15–20. p. – https://www.ligatus.org.uk/lob/ (2019. 05. 29.)

17   Ötnyelvű könyv- és papírrestaurálási szakszótár / szerk. Beöthyné Kozocsa ildikó, Kastaly Beat-
rix. Bp.: oszK, 1997.

18   Rómer Flóris: A könyvek régi kötései. = archaeologiai Értesítő (5) 1871, az ’egyveleg’ rovatban,  
334. p.

19   Rómer Flóris: Mátyás király budai könyvtáráról. = a Magyar Tudományos akadémia évkönyvei XV. 
1877. Bp.: MTa, 1877. 29–43. p.

20   oszK: Fol. Hung. 1110
21   Katalógusa először megjelent mint Kalauz az Orsz[ágos] Magy[ar] Iparművészeti Muzeum részéről 

rendezett könyvkiállításhoz / bev. Ráth György. Bp., 1882. Majd kissé bővítve és javítva még ugyanabban az 
évben: Könyvkiállítási emlék / kiadja az országos Magyar iparművészeti Muzeum. Bp., 1882.
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Gulyás pál az európai és a magyar könyvkötésről jó áttekintést adott a 20. század elején,  
s írt a technikáról is.22 ugyanő írt a corvinák kötéséről a Mátyás király könyvtáráról megjelent 
könyvben,23 s jelentetett meg németül is egy összefoglalást a magyar könyvkötészet fejlődé- 
séről.24

a Magyar Grafika hasábjain Jaschik Álmos cikksorozatot publikált a magyar és európai 
könyvkötés történetéről,25 de könyvet is írt a könyvkötőmesterségről,26 könyve végén szakbib-
liográfia és német–magyar, magyar–német szakszótár van. Jaschik kötéstervező és -készítő 
munkásságáról még szólni fogunk a maga helyén.

Hunyady József,27 Romhányi Károly28 és Végh Gyula29 magyar könyvkötéssel foglalkozó 
könyvei szinte egy időben jelentek meg. Hunyady könyve végén 1935-ig közli a könyvkötés tá-
gan értelmezett magyar bibliográfiájának 930 tételét.

az 1950-es évek második felétől haláláig (1987) Koroknay Éva kötéskutatásai hoztak fon-
tos eredményeket, ezek közül is kiemelkedő 1973-ban megjelent könyve.30 emlékezetes marad 
az 1966/67-ben munkahelyén, az iparművészeti Múzeumban 83 magyar reneszánsz könyvkö-
tést bemutató kiállítása.31 nemzetközi jelentőségű volt az 1982-ben schallaburgban rendezett 
átfogó magyar reneszánsz kiállítás. ennek katalógusára a reneszánsz fejezetben több helyen hi-
vatkozunk.

22   Gulyás pál: A könyvkötés. in: az iparművészet könyve / szerk. Ráth György, divald Kornél. 1–3. 
köt. Bp.: athenaeum, 1902–1912. 3. köt. 381–459. p.

23   Fraknói Vilmos – Fógel József – Gulyás pál – Hoffmann edith: Bibliotheca Corvina: Mátyás ki-
rály budai könyvtára. Bp.: szent istván akadémia, 1927. 53–56. p.

24   Gulyás pál: Entwicklungsgeschichte der Buchbinderei in Ungarn. = zeitschrift für Bücherfreunde  
(n. F. 6/2) 1915. 182–197. p.

25   Jaschik Álmos: A könyvkötőipar multjából. = Magyar Grafika (1–2) 1920–1921. – Jaschik Álmos: 
A magyar könyvkötőipar multjából. = Magyar Grafika (3) 1922.

26   Jaschik Álmos: A könyvkötőmesterség. Bp.: a népszava-Könyvkereskedés kiadása, 1922. (Műszaki 
Könyvtár / szerk. Balog artur, schreiber József; 32.)

27   Hunyady József: A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig. Bp.: attila-nyomda Rt., 1937.
28   Romhányi Károly: A magyar könyvkötés művészete a XVIII–XIX. században. Bp.: Turul, 1937.
29   Végh Gyula: Régi magyar könyvkötések – – színes rajzaiban: a Magyar Bibliofil Társaság kiállítása… 

1936 április havában az iparművészeti Múzeumban. Bp.: oszK: Magyar Bibliofil T., 1936.
30   sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. Bp.: akadémiai, 

1973. (Művészettörténeti füzetek – Cahiers d’histoire de l’art; 6.)
31   sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek 1470–1520. Bp.: iparművészeti Múzeum, 

1966–1967. – uaz. franciául is: Ateliers de reliure de la Renaissance en Hongrie.
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Magam kétszer írtam összefoglalót idegen nyelven a magyar kötéstörténetről brüsszeli fel-
kérésre.32 1986-ban, midőn a Hollandiában élő magyar könyvkötőművész, szirmai János ötven 
modern könyvkötését kiállításon mutatta be az oszK, felkérésre ehhez kapcsolódva 135 törté-
neti kötést válogattam.33

de rendeztek könyv- és kötéstörténeti vagy nyomdatörténeti kiállításokat a közelmúltban 
Csíkszeredában és Gyulafehérvárott is.34 debrecenben a debreceni könyvkötőművészetről, sőt 
a festett pergamenkötésekről konferenciát is rendeztek.35

32   Rozsondai Marianne: Übersicht der ungarischen Einbandgeschichte. in: de libris compactis miscel-
lanea / collegit G. Colin. Bruxelles: Bibliotheca Wittockiana, 1984. 415–437. p. – Rozsondai Marianne: Re-
cent Results of Bookbinding Studies in Hungary. in: Bibliophiles et reliures: Mélanges offerts à Michel Wittock 
/ ed. par annie de Coster et Claude sorgeloos avec la collaboration de Marcus de schepper. Bruxelles: 
Libraire Fl. Tulkens, 2006. 420–435. p.

33   Lásd: Kötéskiállítás.
34   Muckenhaupt erzsébet: A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely: Kiállítási katalógus / 

bev. és katalógus – –. [Csíkszereda]: Csíki székely Múzeum, 2007. – uő.: A csíksomlyói ferences nyomda és 
könyvkötő műhely 1676–2001: emlékkiállítás a Csíki székely Múzeumban 2001. dec. 15. – 2003. nov. 30. Csík-
szereda, 2001. – Bogdan, Florin: Tipăritu-s-au în Ardeal, în Cetatea Belgradului: 450 de ani de la tipărirea 
primei cărţi din Alba Iulia. sibiu: editura armanis; Cluj-napoca: editura Mega, 2017.

35   A debreceni könyvkötő művészet: a déri Múzeum és a Tiszántúli Református egyházkerület nagy-
könyvtára közös kiállítása: déri Múzeum 1993. máj. 18. – aug. 30. / a kiállítást rendezte p. szalay emőke és 
Krajczár pongrácné; [bev.] p. szalay emőke és Takács Béla. debrecen, 1993. – Debreceni festett pergamen-
kötések: a debrecenben 2000. nov. 3–4-én megrendezett konferencia előadásai / szerk. Krankovics ilona. 
debrecen: déri Múzeum, 2002.
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a mai könyvforma kialakulása  
és az antik szellemi örökség

a mai könyvforma időszámításunk kezdete után néhány évszázaddal jelent meg. a kódexfor-
mát – amely a mai könyvtől csak annyiban tért el, hogy nem nyomtatott, hanem kézzel írt könyv 
volt – az ókori egyiptomiak keresztény leszármazottaitól, a koptoktól örökölte európa. a ránk 
maradt kopt kódexek kizárólag vallásos tárgyú szövegeket tartalmaztak. a legkorábbi, kódex 
formájában ránk maradt evangéliumtöredékek a Kr. u. 3–4. századból valók.36 ezek anyaga a pa-
pirusz, amely sásféle növény, s egyiptom a hazája. azelőtt papirusz- és pergamentekercsekre ír-
tak. a zsidók szent könyvét, a Tórát (Mózes tanítását és előírásait) ma is hagyományos alakjá-
ban, pergamentekercsen őrzik a zsinagógákban.

a görögöktől vették át a rómaiak a diptychontábla használatát, az elnevezés is görög. nem-
csak kettő, de három és több, gyűrűvel összekapcsolt tábla is lehetett (triptycha, polyptycha). 
a táblák egymással szembenéző oldalán perem volt, a peremen belüli mezőt feketére festették, 
majd fehér viaszréteggel vonták be. az íróvesszővel (stilus) a viaszba írt betűk feketén tűntek elő. 
ez persze nem volt alkalmas hosszabb, például irodalmi szövegek rögzítésére, csak nyugták, 
számlák, üzleti feljegyzések készítésére. a római császárság idején a fából készült diptychonokat 
kezdte felváltani az ezüst-, esetleg arany- és elefántcsont tábla. Consulok, praetorok hivatalba 
lépésekor, vagy kiemelkedő évfordulóra, évkezdetre (újévre) ilyen díszes diptychonnal ajándé-
kozták meg egymást.

ii. eumenész király (Kr. e. 197–159) idején Kis-Ázsia szellemi központja pergamon volt. 
a hagyomány úgy tartja, hogy az itteni tímároktól ered a bőrnek írás céljára alkalmas kidolgo-
zása. a bőrt cserzés helyett sós vízben áztatták, keretre feszítve szárították, horzskővel csiszolták, 
és krétával bedörzsölték. egyenlő nagyságú lapokra vágták, négyesével összerakták, kettéhajtot-
ták és szíjjal egymáshoz fűzték. ez a pergamoni quaterna, de aztán voltak öt- és hatlapos füzetek 
is. e füzetek lapjainak mindkét oldalára lehetett írni, ez nagy előny a tekerccsel szemben. a la-
pozhatóság is kényelmesebb.

az ókeresztény diptychonokba névjegyzéket vezettek, megkereszteltek, elhunytak, mártí-
rok, később szentek neveit. ekkor már pergamenlapokat tettek a diptychontáblák közé. Így las-

36   needham, paul: Twelve Centuries of Bookbindings, 400–1600. new York; London: The pierpont Mor-
gan Library, 1979. 3–6. p. XVii. t. – Gottlieb, Theodor: Bucheinbände: K[aiserliche] K[önigliche] Hofbiblio- 
thek: auswahl… Wien: anton schroll, 1910. sp. 33–34. Tafel 1–2.
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san megszületett a pergamenkódex prototípusa, fatáblák között pergamenlapokból álló füzet 
-(ek). a római diptychonok kézben elférő méretéhez képest – ezért hívták ezeket latinul pugil-
lariának – az ókeresztény diptychonok nagysága megnőtt 35-40 centiméterre.

a Római Birodalom felbomlása (Kr. u. 476) után itáliában a gótok vették át a hatalmat. a kora 
középkor hajnalán két nagy antik szellem született még: anicius Manlius severinus Boethius 
(480–524) és Flavius Magnus aurelius Cassiodorus (485–584?). Mindketten nagy műveltségű 
írók és jeles államférfiak.37 Boethius a vérpadon végezte 524-ben, Cassiodorus 538 körül vissza-
vonult a világi élettől. előbb Ravennában folytatott irodalmi tevékenységet. Kereszténnyé lett. 
Később, 555-ben megalapította dél-itáliai birtokán a vivariumi (ma Vivarese) kolostort. ennek 
könyvtára lett itália első tudományos központja. Társait arra ösztönözte, hogy tanulmányozzák 
az antik írókat, másolják műveiket. sok történeti, művészeti tárgyú, életrajzi és irodalmi művet 
másoltak át papirusztekercsről pergamenkódexbe. az európai kultúra történetében óriási jelen-
tőségű ez a másolási munka, mivel az antikvitás szellemi kincsének legalább egy részét átmentette 
és megőrizte. Cassiodorusnak a mi szempontunkból idevágó fontos műve az Institutiones divi-
narum et humanarum litterarum (isteni és emberi tudományok tanítása), ennek is a 30. fejezete. 
ebben könyvtörténeti szempontból fontos tájékoztatást kapunk a könyvmásolókról (antiqua-
rii), a scriptorium berendezéséről, sőt valamelyest a könyvkötések díszítése típusairól is. Cassio-
dorus e művének köszönhetően lett a kódexmásolás a középkorban a szerzetesek feladata. az 
első szerzetesrend – a bencések – alapítója nursiai (ma: norcia) szent Benedek (c. 480–547), aki 
végül Monte Cassinóban telepedett le társaival, illetve tanítványaival, s fogalmazta meg a közös-
ség számára szabálykönyvét, Reguláját. ebben ugyan nincs szabály könyvmásolásról, de jelsza-
vuk, az „ora et labora” (imádkozzál és dolgozzál) ezt is magában foglalhatja. a Regulának A min-
dennapi testi munkáról szóló 48. fejezetében olvashatunk arról, hogy „a negyvennapi böjtre 
mindenki kapjon egy könyvet a könyvtárból, amelyet elejétől végig olvasson el”. a könyvtár 
megléte tehát evidencia. Majd ezer évvel a könyvnyomtatás előtt ezek csakis kézzel másolt kó-
dexek lehettek. Könyvet papok és szerzetesek másoltak. e fejezetből az is nyilvánvaló, hogy 
a bencéseknek kellett olvasni (és írni), s persze latinul tudniuk.

Már a két nagy késő antik író, Boethius és Cassiodorus előtt nagy Konstantin (282–337) 
a milánói ediktumban biztosította a keresztények szabad vallásgyakorlatát, 324-ben pedig ál-
lamvallássá tette a kereszténységet, s fokozatosan kialakult az egyházi hierarchia.

a negyedik század több nagy szelleme fordított hátat a világnak, s választotta a szerzetesi, 
sőt olykor a remete életformát, még akkor is, ha püspöki méltóságra emelkedett. Így például 
szent Ágoston (aurelius augustinus, Hippó püspöke) és szent Márton (Tours püspöke). Már-

37   adamik Tamás: Latin irodalom a kora középkorban (6–8. század): a keresztény európa születése. 
pozsony: Kalligram, 2014. 63–64, 85–86. p.
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tonról, aki a pannóniai sabaria szülötte, sulpicius severus írt életrajzot38 (Vita Sancti Martini),  
s még sikerült Márton halála előtt személyesen találkozniuk. sulpicius severus a Márton-életrajz 
10. fejezetében írja, hogy a közösségben „senkinek nem volt magántulajdona…, mesterségekkel 
nem foglalkoztak, kivéve a másolást…” Többször szó esik arról, hogy ki-ki a maga számára má-
sol le valamit. az i. dialógusban azt is elbeszéli, hogy milyen sikere volt a Mártonról írt könyvé-
nek: „…szétkapkodták a városban (Rómában)…, a könyvárusok… a létező legjobb üzletnek” 
tartották.39 Tehát a könyvmásolásnak sok évszázados hagyománya volt már, mire az első tény-
leges szerzetesi közösség, a bencés rend a hatodik század első harmadában megalakult.

Magyarországon pannonhalmán telepedtek meg az első bencések 996-ban. a monostor 
alapítólevele 1001-ben kelt. az apátság védőszentjének – nyilván tudatosan, mint helyi születésű 
szentet – szent Mártont választották. a pannonhalmi apátság ma is fennáll, a szerzetesközösség 
jeles hagyományú iskolát, gazdag könyvtárat és levéltárat működtet, gyakran nagyszerű nyilvá-
nos programokat szervez.

38   sulpicius severus: Szent Márton élete; Levelek; Dialógusok / ford. Borián elréd, Reichard aba et 
al.; bev. és jegyz. dejcsics Konrád. pannonhalmi Főapátság: Bencés Kiadó, 2016. 47. p. – sulpicius severus 
szent Márton-életrajzát tartalmazza az ernst-kódex, amely a 12. századi hazai könyvkultúra egyik legfonto-
sabb emléke, amint azt Madas edit megfogalmazta. Hasonmás kiadása 2016-ban jelent meg: Vita Sancti Mar-
tini. Legendae Sancti Stephani regis. [1. köt.] – Ernst-kódex (oszK, Cod. Lat. 431). [2. köt.] Tanulmánykötet / 
szerk. déri Balázs. Bp.; pannonhalma, 2016. 2 db: 250., 99 p. az ernst-kódex kodikológiai leírása: Madas edit, 
11–21. p.

39   sulpicius severus, i. m. 125. p.
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az európai könyvkötés a román korban

a román kori bőr kötéstáblákon nagyon sok apró bélyegző van, a kötéstáblák zsúfoltak. Mind 
a román kori, mind a gótikus kötések elő- és háttáblájának díszítése eltér egymástól – a hát-
táblák általában egyszerűbbek –, ellentétben a későbbi (például reneszánsz, barokk, rokokó) 
stílusban készült kötésekkel, amelyeken egyforma az elő- és háttábla. a román kori bőrkötések 
időhatárát 1300-nál húzták meg. schmidt-Künsemüller európából mindössze 138 román kori 
díszített bőrkötést ismertetett könyvében.40 angliából, Franciaországból és a német nyelvterü-
letről közöl román kori bőrkötéseket. a német nyelvterületbe beleérti németország mellett 
ausztriát és svájcot, de prágát is (ahogy ernst Kyriss is beveszi prágát és olmützöt a gótikus 
kötések számbavételekor), sőt lengyel városokat is.41 Magyarországi díszített bőrkötés a román 
korból nem maradt fenn, bár bizonyára volt, de történelmünk viharaiban elpusztult, nyoma 
veszett.

a középkori kötések egyedi típusát képviselik a biccherna táblák. ezekről 1984-ben összefoglaló 
mű jelent meg.42 ebben összesen 139 biccherna táblát gyűjtöttek össze a szerzők, megadják 
mindegyik könyvnek a bibliográfiai adatait, a tábla leírását, lelőhelyét, s képet is közölnek mind-
egyikről. itálián kívül ilyen festett fatáblás kötéseket amszterdamban, Berlinben, Kölnben, pá-
rizsban, Londonban és Chatsworthben, Bostonban és new Yorkban, továbbá Budapesten őriz-
nek. a bőrbevonat nélküli fatáblás kötések négy ilyen különleges példánya található a budapesti 
szépművészeti Múzeum Régi Képtárában. Mindegyiket ipolyi arnold nagyváradi püspök és 
kiváló műtörténész, az akadémia tagja vette és ajándékozta a múzeumnak.43 ezek nem a ma-
gyar könyvkötéstörténet példái, de ritkák, s kevés helyen láthatók a világban. e számadásköny-

40   schmidt-Künsemüller, Friedrich adolf: Die abendländischen, romanischen Blindstempeleinbände. 
stuttgart, 1985. (denkmäler der Buchkunst; 6.) – a könyv végén a bélyegzők német elnevezésének betűrend-
jében közli külön a figurális, és külön az ornamentális bélyegzőket, visszautalva a könyvkötésre, amelyen lát-
hatók.

41   Kyriss 1951–1958, i. m. (7. lábjegyzet)
42   Borgia, L. – Carli, e. – Ceppari, M. a. – Morandi, u. – sinibaldi, p. – zarrilli, C.: Le biccherne: 

Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli Xiii–XViii.). Roma, 1984.
43   pigler andor: Országos Szépművészeti Múzeum: A Régi Képtár katalógusa. 1–2. köt. Bp., 1954. 522–

525. p.
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vek fatábláinak képei többnyire sienai festők munkái. a táblákra temperafestékkel festettek, 
nem is annyira díszítésül, mint inkább a könyv tartalmára vonatkozó tájékoztatásul. az 1263-
ból származó fatáblán például a négy provisor (intéző) címere látható és neve olvasható: Barto-
lommeo d’istielli, Ghinibaldo di ildobrandini salvani, nicola di Rozzo és Bartolommeo di Ben-
civenne di Mancino. a temperafestésű nyírfa tábla mérete 36 × 23,5 cm. a másik számadáskönyv 
fedelén, amely 1296-ból maradt ránk (mérete 35,5 × 23 cm), a tábla alsó mezőjében egy Tom-
masino nevű, barátcsuhás férfit láthatunk. Levéltári adatok szerint ez időben sienában valóban 
volt egy ilyen nevű egyesületi pénztáros. az ilyen biccherna-fedeleken sokszor azt a személyt 
ábrázolták, aki a számadáskönyvet kezelte. Így ezek nemcsak a könyvkötéstábla egyedi típusa 
szempontjából érdekesek, hanem a portréfestészet előfutáraiként művészettörténeti szempont-
ból is igen jelentősek.

sienai biccherna tábla. Tempera, nyárfa: 355 × 235 mm.
a táblán Ghiffollino naci san donato-i apát látható, aki siena kincstárnoka volt 1282-ben.

Budapest, szépművészeti Múzeum: Ltsz. 2(36)
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a magyarországi könyvkötés kezdetei:  
a román kor

Magyarországon a feudális állam kialakulásával kezdődött az írásbeliség. Részben az állami ad-
minisztráció követelte ezt, részben az egyházi rend. az első kódexek a behívott (német, olasz, 
francia) hittérítők révén kerültek az országba. Már szent istván király (1000–1038) elrendelte, 
hogy a püspökök a falusi templomokat is lássák el szerkönyvekkel. a falusi plébániák meghatá-
rozó szerepet játszottak a faluközösségek kialakulásában. nemcsak a társadalmi-gazdasági be-
rendezkedést, de a műveltséget is formálták, hiszen fokozatosan megszülettek a falusi plébániai 
iskolák.44 a magyar írásbeliség első képviselői a szerzetesrendek tagjai: a bencések, akik kötele-
sek a renden belül könyvtárat is létesíteni, a premontreiek és a ciszterciek, akik kolostorukon 
belül másolóműhelyt rendeztek be, sőt a ciszterciek rendelkeznek könyvek bekötéséről,45 majd 
a karthauziak, vagyis a néma barátok, akiknek regulájában feladatként szerepelt a könyvmáso-
lás, hiszen ha szóban nem tehetik, akkor írásban hirdessék az üdvösségre vezető utat.46 Később 
a két koldulórend, a domonkosok és a ferencesek, majd a magyar alapítású pálos rend tagjai 
kapcsolódtak be a hazai művelődés vérkeringésébe. a kódexek tartalmuk szerint elsősorban  
misekönyvek, breviáriumok, zsoltárkönyvek, legendagyűjtemények, szerzetesi regulák és tan-
könyvek voltak. a könyvkészítés kezdetben még az egyháziak dolga. a kódexmásolók voltak 
a társadalom írásszükségletének kielégítői.47 a fejlődés következő foka a káptalanok mellett ki-
alakuló iskolák működése.48 Tematikai bővülés is bekövetkezik a 12. század végére. a ’p’ kezdő-

44   Körmendy adrienne: A falusi plébániák hatása a faluközösség kialakulására: a szepesség példája. in: 
Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról / bev. Köpeczi Béla; szerk. és előszó Fügedi erik. 
Bp.: Gondolat, 1986. 117–158. p.

45   Mezey László: A kéziratosság századai. in: a könyv és könyvtár a magyar társadalom életében: az 
államalapítástól 1849-ig / összeáll. Kovács Máté. Bp.: Gondolat, 1963. 71. p: „…Megtiltjuk, hogy a mi egyhá-
zainkban a könyvek aranyba, ezüstbe köttessenek … a kódexet selyemmel vagy más értékes szövettel borítani 
nem szabad.”

46   Karthauzi satutumok. – a scriptor felszerelése. in: Mezey László: A kéziratosság századai, i. m. 70. p.
47   Mezey László: A kéziratosság századai, i. m. 43, 47. p.
48   Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp.: MTa, 1910.
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betűs és mesternek mondott ’p dictus magister’, azaz anonymusnak a Gestája már történelmi 
munka A magyarok cselekedeteiről.49 Mindezt követik majd a jogi témák.

Árpád-házi királyaink idejéből könyvekre vonatkozóan csak adatokat ismerünk. szinte min-
den elpusztult a tatárdúlás, majd a török hódoltság idején, de azért a gyakran forgatott kézira-
tos könyvek természetes elhasználódásával is számolni kell. az Árpád-korból legrégibb könyv-
másolónk Gellért csanádi püspök (977/982–1046). Feljegyezték róla, hogy bakonybéli 
magányában hét évig remeteként élt, cellát épített magának, s ott könyveket másolt és állított 
össze.50 Több, igen értékes kódexünk külföldre került, például: nekcsei demeter tárnokmester 
Bibliája: Washington, Library of Congress; a Magyar Anjou Legendarium51 töredékesen több-
felé szóródott szét: Vatikáni Könyvtár, new York: Morgan Library & Museum (2006-ig: pier-
pont Morgan Library); szentpétervár: ermitázs, és egy-egy lapja további három gyűjtemény-
ben. a Képes Krónikát 1933-ban kaptuk vissza Bécsből. Másokból csupán néhány levélnyi 
maradt fenn. Tudjuk, hogy Magyarországon is voltak drága ötvösművű díszkötések templomi 
használatban, egyébként pedig a kódexeket általában díszítetlen bőrkötés védte. Legjelentősebb 
kódexeink egyikét, a Halotti Beszéd és Könyörgés szövegét is tartalmazó pray-kódexet52 a 12/13. 
század fordulóján több részből állították össze, s köthették be feltehetően egyszerű bőrkötésbe, 
de a későbbi századok folyamán elhasználódás miatt többször átkötötték. a menekítések során 
végül a pozsonyi káptalanba került, s 1813-ban a pozsonyi káptalan ajándékozta a Magyar 
nemzeti Múzeum országos széchényi Könyvtárának. az egyebek mellett a pray-kódexben 
lévő, a bencés Konstanzi Bernold (c. 1054–1100) Micrologus (c. 1085) című, korszerű szertar-
tási kézikönyvének másolata bizonyítja, hogy az egyház hazánkban is mennyire, s milyen mér-
tékben és időben követte a liturgiára vonatkozó egységesítési törekvéseket. a fentieknek nem 
maradt meg az eredeti kötése.

1282 körüli az az adat, amely hetedik magyar királyunk, az akkori európa legműveltebb 
királyának tartott Könyves Kálmán (1095–1116) nevét magyarázza: Könyvesnek hívták Kál-
mánt, mivel voltak könyvei. a Hess-féle Chronica Hungarorumban (1473) így olvasható „qui ab 
Hungaris kunues Calman appellatur eo quod libros habebat…”53

a különleges kötések egyik típusa a csuklyás kötés. Hogy ilyenek lehettek nálunk is, mu-
tatja többek között a zsigmond-kori szoborlelet egyike, a „Könyvet tartó apostolfigura”, amely-

49   Korábbi középkori kézirat egy nem sokkal későbbi fennmaradt másolata: oszK: Clmae 403 – Vö. 
anonymus: A magyarok cselekedetei. Kézai simon: A magyarok cselekedetei / anonymus művét ford. Veszp-
rémy László, Kézai simon művét Bollók János; utószó és jegyzetek Veszprémy László. Bp.: osiris, 2004. 
(Millenniumi magyar történelem. Források.)

50   Csontosi János: Magyarországi könyvmásolók és betűfestők a középkorban. = MKsz (14) 1879. 297. p.
51   Legújabb, a korábbiakat is összefoglaló munka: szakács Béla zsolt: The Visual World of the Hunga-

rian Angevin Legendary. Bp.; new York: Central european university press, 2016.
52   pray-kódex: oszK Mny 1. 1192–1195 között Boldván vagy Jánosiban másolt 172 levél terjedelmű 

pergamenkódex számos későbbi kiegészítéssel.
53   Chronica Hungarorum. Buda: andreas Hess, 1473. Hasonmás kiad. Bp.: Magyar Helikon, 1973. az 

idézet magyarul: 72. p.; latinul a fakszimile fol. [d5] rektó oldalán olvasható.
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nek kezében csuklyás kötést örökített meg a 14. század végén Budán az egykori kőfaragó szob-
rász (Budapesti Történeti Múzeum: Ltsz. 75.1.33).54

Közvetett adatokból ismert könyvkötők

az első hazai – név szerint ismert – könyvkötő stephani Henrik, csukárdi (pozsony közelében) 
plébános. imrefi János pozsonyi őrkanonok megrendelésére egy misekönyvet másolt, festett és 
kötött be 1377-ben. elsők között Knauz nándor ismertette e misekönyvet.55 e kódex ma a Bat- 
thyaneumban van Gyulafehérvárott.56 Hoffmann edith állapította meg, hogy mintegy száz év-
vel később e kódexet odaadták az akkor pozsonyban tevékenykedő salzburgi ulrich schreier-
nek (esetleg egy tanítványának), hogy további illuminálásokkal tegye díszesebbé azt. ekkor 
már Han János pozsonyi kanonok birtokában volt e misekönyv, s ő lehet a  megbízó.57 – 
Győr-Moson-sopron Megye soproni Levéltárában őrzik Weiteni (Weyten) orbán, a soproni 
szent Mihály-plébániatemplom egyik oltára papjának végrendeletét 1400. április 21-i keltezés-
sel.58 egyik könyvét egy János (Hans) nevű soproni iskolamester kötötte be, ezért ezt másik két 
könyvvel együtt rá hagyta.59 ez az iskolamester tehát az első hazai világi, név szerint ismert 
könyvkötő. sopron középkori városi iskolája mellett kiemelkedő székesfehérváré, ahol már 
szent istván idején működött káptalani iskola, amint pécsett is. ebben a káptalani iskolában 
forgathatták azt a priscianus-kötetet, amelyet Bonipert, az első pécsi püspök kért Fulbert chart-
res-i püspöktől.60 de vannak adatok a győri, kalocsai, nyitrai, a váci és a veszprémi káptalani 

54   papp szilárd: A király műhelye: Luxemburgi Zsigmond budavári szobrai és művészettörténeti helyze-
tük. = Művészettörténeti Értesítő (63) 2014. 1–37. p., 17. kép.

55   Knauz nándor: Kortan: Hazai történelmünkhöz alkalmazva. Bp.: akadémia, 1876. 118. p. nr. 8, esz-
tergomi Missale: „incipit liber missalis secundum ordinem strigoniensem”. a végén: „Finitus est iste liber per 
manus Henrici dicti stepht de westfalia plebani in schukaria (= Csukard, pozsony megye) cum scriptura, illu-
minatura, ligatura anno dom. MoCCCoLXXVii. deo gracias.” – a naptár után Gloria, Credo, s következik 
a záradék: „istum librum fecit scribi dominus Johannes emerici Custos ecclesiae posoniensis sub anno domi-
ni MoCCCoLXXoViio”

56   Lásd szentiványi 293: Missale in usum eccl. Hungaricae, jelzete: R. ii. 134. – sopko, Julius: Stredove-
ké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Madarsku a v Rumunsku. Martin, 1982. tom. 2. 248–251. p. – a kó-
dexet később átkötötték.

57   Hoffmann edith: Henrik csukárdi plébános miniátor. = az országos Magyar szépművészeti Mú- 
zeum évkönyvei iV. 1924–1926. Bp., 1927. 74–90. p. – Hoffmann edith: Régi magyar bibliofilek. Bp., 1929. 
23–25, 152–158. p.

58   az eredeti, merített papírra német nyelven írt végrendelet mai jelzete: dL 2990
59   Fejérpataky László: Egy soproni pap könyvtára 1400-ból. = MKsz (15) 1890. 49–52. p. – a végrende-

let szövegét közli: Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. ii. rész, 1. köt.: Végrendeletek és egyéb fel-
jegyzések 1390–1424-ig. sopron, 1930. 178–183. p. – Érszegi Géza: Orbán soproni pap végrendelete, 1400. áp-
rilis 21. in: Kódexek… Kiállítás az oszK-ban, 102. tétel.

60   székely György: Felsőfokú művelődés Magyarországon a  XII–XIII. században. = az egyetemi 
Könyvtár évkönyvei Xiii. / főszerk. szögi László; szerk. Tóth péter. Bp., 2007. 285–291. p. – Békefi 1910, i. m. 
132. p. (48. lábjegyzet)
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iskolákról is. a középkori Magyar Királyság valószínűleg legfontosabb oktatási intézménye 
azonban az esztergomi székesegyházi iskola, az érseki székhelyen működő „schola maior”.61 az 
esztergomi káptalani iskola mellett működött egy szegény tanulók számára alapított kollégium, 
a Collegium Christi. Könyvtáráról, azonosított könyveiről is Körmendy Kinga írt.62 eszter-
gomban emellett az ágostonosoknak és a ferenceseknek volt studium generaléja, rendi főisko-
lája. Joggal feltételezhetjük, hogy esztergom – mint egyházi és jó ideig királyi központ – kápta-
lani iskolája, azaz a székesegyházi iskola, a hazai iskolázásban kiemelkedő helyet foglalt el, 
mégis mindössze két, iskolai használatban lévő kódexet sikerült korábban hozzákapcsolni.63 ez 
is jelzi a hazai középkori könyvpusztulás mértékét a tatárdúlás, és később a huzamos, másfél 
évszázados török hódoltság idején. a két iskolai használatban lévő kódexhez járul harmadik-
ként a bécsi schottenstift Cod. Lat. 305 jelzetű kódexe, amelyet szintén esztergomban használ-
tak. e kódexről részletes tájékoztatást ad Madas edit.64 (Bármennyire szomorú tény, hogy több 
értékes középkori kódexünk szétszóródott a világban, örülhetünk, hogy legalább megvan, és 
nem semmisült meg.) ahol iskolák, tanárok és tanulók vannak, ott kellenek a könyvek, kelle-
nek másolóműhelyek, és kellenek könyvkötők. esztergomban egy damján nevű könyvkötőről 
tudunk, aki az 1480-as években dolgozott,65 de tekintettel több iskola működésére, s a tanárok 
és diákok könyvigényére, minden bizonnyal több könyvkötő műhely, legalábbis több könyv-
kötő tevékenykedhetett esztergomban. a 15. század első harmadából fennmaradt a veszprémi 

61   Körmendy Kinga: Literátusok, magiszterek, doktorok az esztergomi káptalanban. in: Művelődéstör-
téneti tanulmányok a magyar középkorról / bev. Köpeczi Béla; szerk. és előszó Fügedi erik. Bp.: Gondolat, 
1986. 176–202. p. – Körmendy Kinga: Studentes extra regnum: esztergomi kanonokok egyetemjárása és 
könyvhasználata 1183–1543. Bp., 2007. (Bibliotheca instituti postgradualis iuris Canonici universitatis Catho-
licae de petro pázmány nominatae iii. studia; 9.)

62   Körmendy Kinga: Az esztergomi Collegium Christi és könyvtára a XIV–XVI. században. = MKsz (99) 
1983. 1–20. p.

63   az egyik petrus Comestor: Historia Scholasticája oxfordban őrzött (Bodleian Library: Lyell Library: 
Cod. 70.) 13. századi magyar glosszás példánya. erről lásd Mezey László: Az oxfordi glosszák. = Magyar nyelv 
(77) 1981. 372–376. p. – a másik az oszK Cod. Lat. 410 jelzeten őrzött esztergomi iskoláskönyve, lásd né-
meth andrás: Esztergomi iskoláskönyv. in: „Látjátok feleim…”, 243. p. Továbbá németh andrás: Közép-euró-
pai verses Tízparancsolat egy 15. századi esztergomi iskoláskönyvben. = MKsz (123) 2007. 1–21. p. – Jellemző 
menekülésekkel tarkított történelmünkre, hogy a ma az oszK-ban Cod. Lat. 410 jelzeten őrzött esztergomi 
iskoláskönyv az 1932-es velencei egyezmény keretében került vissza Bécsből, a Hofbibliothekból (ma ÖnB). 
Vagyis ez esetben például három középkori kódexünkből három volt külföldön, s ebből egy került haza. (És 
mennyi ment veszendőbe, amelyeket nem tudtak menekíteni? – sok.)

64   Madas edit: Esztergomi iskoláskönyv a XV. század első negyedéből. in: Művelődéstörténeti tanulmá-
nyok… 1986, i. m. 159–175. p.

65   iványi Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon. 1. rész: 1331–1600. = MKsz (Ú. f. 
36) 1929. 33–48, 45–46. p. – uaz.: in: a magyar könyvkultúra múltjából: iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése / 
sajtó alá rendezte és függelék: Herner János, Monok istván. szeged: József attila Tudományegyetem BTK, 
1983. 21–22. p. (adattár XVi–XViii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez / szerk. Keserű Bálint; 11.)
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(153 kötetes), a pozsonyi (82 kötetes) és a zágrábi káptalan (226 kötetes) könyvjegyzéke.66 
a káptalani könyvtárak állománya főleg a püspökök és a káptalan tagjainak adományából,  
illetve hagyatékából gyarapodott.

Régi városi számadáskönyvekben is említenek egy-egy alkalmi könyvkötőt. pozsonyban 
1459-ben Kristófnak, a polgármester káplánjának fizetett a város 60 dénárt könyvkötésért. Bárt-
fán 1457-ben a város nyugdíjazott harangozója, 1477-ben egy istván nevezetű, a plébániához 
tartozó személy szerepel a számadáskönyvben hasonló minőségben. eperjesen Máté catedralis 
scriptor az általa másolt, miniált és bekötött antiphonaléért kapott 1501-ben 102 dénárt.67 Ró-
mer Flóris egy orbán nevű ligator librorumot említ, akinek 1506-ban háza volt Budán a szent 
János utcában.68

Miskolcon az 1540-es években működött egy János nevű könyvkötő. Róla a pécsi püspöki 
Könyvtár formuláriumának (dd iii. 19 = Csapodi, BH 2379) kötéstáblájából restaurálás alkal-
mával előkerült nyolc latin és két magyar nyelvű levéltöredék tudósít.69

Brassóban Laurentius domonkos szerzetesnek fizettek számadáskönyv bekötéséért 1533-
ban.70 egy másik brassói könyvkötő, egy bizonyos Michael, a kórház káplánja, szintén szám-
adáskönyvek kötését készítette el 1535-, 1539- és 1541-ben.71 de volt egy másik Mihály is, egy 
presbiter, azaz egyházi elöljáró, akinek fizettek könyvkötésért 1537-ben és 1543-ban.72 az kide-
rül a számadáskönyvekről, hogy bőrbe kötötték őket, de úgy tűnik, díszítetlenek voltak. – szak-
mári Máté ferences testvért az erdélyi gótikus kötéseknél fogjuk még említeni egy kéziratos 
Graduale bekötése kapcsán.

66   Madas edit – Monok istván: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. 2. jav. kiad. Bp., 
2003. 43–48. p.

67   Gulyás pál: A könyv sorsa Magyarországon. Bp.: oszK-KMK, 1961. i. rész, 110. p.
68   Rómer Flóris Ferenc: A régi Pest: történeti tanulmány. Bp.: eggenberger, 1873. (akadémiai értekezé-

sek.) Reprint: Bp.: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1988. 163. p. – ezt az orbánt urban Kaymmal azonosítják; 
Végh andrás: Buda város középkori helyrajza. i. köt. Bp.: Budapesti Történeti Múzeum, 2006. 144. p. (Monu-
menta Historica Budapestinensia; 15.)

69   szelestei nagy László: Töredékek a pécsi Püspöki Könyvtár formuláriumának kötéséből. = MKsz 
(98) 1982. 93–97. p.

70   Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen: Rechnungen aus dem archiv der stadt 
Kronstadt. Bd. 1–3. Kronstadt, 1886, 1889, 1896. – Bd. 2. 293. p.: item praedicatori dominicastro Laurentio pro 
illigatione registri procuratoriae hoc est praesenti registro asp. 17 [asporus: pénzegység].

71   Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt…, i. m. Bd. 2. 398. p.: item domino Michaeli sacellano pro 
novi registri villicatus illigatione asp. 12. – Bd. 2. 611. p.: item dom[ino] Michaeli sacellano, quod duo registra 
illigavit, unum ad procuratoriam, alterum ad castrum Therch asp. 28. [Therch = Törzburg = Törcsvár] – Bd. 3. 
102, 111. p.: d. Michaeli sacellano hospitali pro illigatione 2 registrorum civ[itatis] asp. 25. – d. Michaeli sacel-
lano pro illigatione novi rubei registri asp. 14.

72   Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt…, i. m. Bd. 2. 523. p.: domino Michaeli presbitero[!] pro 
impactione registri villici, quod notarius tenet asp. 14. – Bd. 3. 654. p.: item Michaeli presbytero ad rationem 
librorum illigandorum flor. 10.
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a tárgyalt könyvkötők – miként a kódexmásolók vagy nyomdászok – biztos, hogy nem mind 
magyar ajkúak, sopronban, Bártfán, Kassán, Brassóban, vagy akár Budán is, de a Magyar Király-
ság alattvalói, azaz Hungarusok voltak. a kötések közül jobbára csak az egykori történelmi Ma-
gyarországon készítetteket elemzem, de Magyarország elszakított részeinek könyvanyagát bizo-
nyos mértékig szomszédainkkal közös emlékanyagnak tekintem.

a kevés levéltári forrás miatt magukból a fennmaradt kódexekből, könyvekből, az eredeti 
kötések elemzéséből kell kiindulnunk, ezeket kell alapos vizsgálatnak alávetni. ahhoz, hogy 
a bélyegzőkkel, görgetőkkel stb. díszített kötést egy csoporthoz, azaz ugyanahhoz a műhelyhez 
tudjuk sorolni, illetve ugyanannak a könyvkötőnek tulajdonítani, legalább három díszítőmotí-
vumnak egyeznie kell a csoport többi tagjával, az általánosan elfogadott gyakorlat szerint.
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MaGYaRoRszÁGi GóTiKus  
KÖnYVKÖTÉseK

a kötéstáblák művészetében a gótika nem hozott olyan döntő változást, mint például az építé-
szetben, csak a díszítőmotívumok módosultak, a kötésen használt motívumok száma csökkent, 
a díszítés levegősebbé vált. néhány technikai különbségre azonban fel kell hívnunk a figyelmet.

Mindenekelőtt a könyvek nagysága kezd változatosabb lenni, gyakoribbak a fóliánsokkal 
szemben a kisebb méretek. Több az olyan magánmegrendelő, aki egyéni ízlésének megfelelő kö-
tést akar készíttetni. Lényeges újdonság a román kori könyvekhez képest – amelyeknél a könyv-
test és a kötés rendszerint egyenes fatáblája azonos nagyságú –, hogy a gótikus kötéstáblák na-
gyobbak lettek, mint a könyvtest, s a fatáblát általában srégelték, azaz rézsútosan vágták. Így 
a könyv lapjainak metszését a kötéstáblák oromszerűen védik. Változott tehát a könyvtáblák  
és a könyv méretének aránya. a magyar kolostori kötéseknél gyakran még megőrzik a hagyomá-
nyos, könyvtesttel azonos nagyságú, egyenes fatáblákat.

a másik változás, hogy mind gyakrabban találkozunk az oromszegéssel, amelynek alkal-
mazása valószínűleg a keresztes hadjáratok folytán került európába, s a keleti kéziratos könyvek 
hatásának tulajdonítható. az oromszegés vagy kapitális a könyv fej- és lábrészénél van. Fűzés-
kor, hogy a fűzőfonal be ne szakítsa a lapok szélét, a gerinc szélességének megfelelő méretű da-
rab pergament vagy sodort bőrt tettek a könyv oromrészéhez (az összefogott ívek felső és alsó 
szegélyéhez), majd ezt megkerülve fűzték át az íveket. a kapitális varrása is többféle lehet, s jel-
lemző egy adott könyvkötő műhelyre, sőt a korszakra is. az oromszegést a korai időkben bőrrel 
fonták át, később pamuttal, Keleten selyemmel. az öltések gyakran dekoratívak, különösen, ha 
kétféle színnel varrják. a mai könyvekbe gyárilag készített kapitálist ragasztanak, amely csak 
díszítésül szolgál, funkcióját elvesztette.

Lövöld – karthauziak

a 15. század második felében Magyarországon párhuzamosan létezett a gótikus és a rene-
szánsz stílus. az ez időből ránk maradt gótikus kötések egy jelentős része a Veszprém közelé-
ben lévő lövöldi (ma Városlőd) karthauzi kolostorból származik.73 a kolostort nagy (i.) Lajos 

73   B. Koroknay Éva: A lövöldi karthauzi kolostor kötéseiről. = annales strigonienses. esztergom Évlap-
jai. az esztergomi Múzeumok évkönyve i. Bp., 1960. 25–32. p.

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   33 2020. 01. 18.   9:15



34

királyunk (1342–1382) alapította a paradicsomvölgyben. a szent Mihály arkangyal tiszteletére 
épült kolostor alapítólevele 1378-ban kelt. az itt élő karthauziakról azonban már korábbról is 
lehet tudni. ez volt a királyi Magyarországon a legszebb és legnagyobb karthauzi kolostor,74 
szorgos könyvmásolással és gazdag könyvtárral, s – mint látni fogjuk – jól felszerelt könyvkötő 
műhellyel. Többször részesült királyi támogatásban, e jó kapcsolat egyik bizonysága, hogy Má-
tyás anyját, szilágyi erzsébetet a lövöldi konvent lelki tagjává választották. a karthauzi szerze-
tesek, vagyis a néma barátok fő tevékenysége a könyvmásolás, a szövegjavítás és a könyvek be-
kötése volt.75

Ma 12 kötést ismerünk Lövöldről, amelyeknek egyike kézírásos kódexet, a többi 1500 előtti 
könyveket, azaz ősnyomtatványokat tartalmaz. a könyvek megjelenési éve meghatározza a be-
kötés idejét is (post quem, vagyis „amely után” következhetett a könyv bekötése). a kötések na-
gyobb része szignált: fM vagy fM9 (= fMus) monogrammal, és/vagy datált: 1478-, 1484-, 1486-, 
1487- és 1488-as évszám látható a kötéseken. az egyik ősnyomtatványt (Rainerius de pisis: 
Pantheologia) – egyéb könyvek és pénzadomány mellett – a kolostor Mátyás királytól kapta 
ajándékba 1480-ban tett látogatása alkalmával, ezért – félreértésre adva okot – ezt a könyvet „lö-
völdi corvinának” nevezik. Mindezt tanúsítja a könyv hosszú latin bejegyzése. a szerzetesek 
ugyanis Mátyás király címerét is belefestették a könyvbe, de ez sohasem volt a királyi könyvtár 
darabja, tehát nem corvina. az fM arra utal, hogy egy frater M, talán egy bizonyos Matthaeus 
vagy Mathias lehetett a könyvkötő. az eLTe egyetemi Könyvtárban a Cod. Lat. 72 jelzeten őrzik 
azt az 1467-ben Lövöldön másolt papírkódexet, amelynek 154. lapja verzóján az explicitben  
(a záró bekezdésben) a másoló/scriptor megnevezi magát, s az ő neve is éppen Matthaeus.76 
elég gyakori, hogy a scriptor, a könyvmásoló egyben könyvkötő is. a lövöldi gótikus kötéseken 
igen sok gótikus bélyegző látható: sokféle rozetta (az 1. bélyegzőtáblán: 6–17), liliom (21–22), 
virágtövek (23–27), gótikus levelek (28–29), írásszalagok Mária nevével (30–31), csipkedíszt 
idéző cikcakkminta (1–3), z idom (32), amelyet szívesen használnak az átlók díszítésére is. ezek 
a gótikus motívumkincs jellegzetes mintái. ezek mellett különböző fonadékminta-elemekkel 
(35–36) is találkozunk, amelyek használata már a reneszánsz felé mutat. a könyvkötő a betűket, 
fM (37–39), és a számjegyeket (40) is a fonadékminta elemeiből rakta össze. Láthatóan nem volt 
betű- és számjegybélyegzője. a kötések közt nem is egy már centrális elrendezésű, ami a követ-

74   dedek Crescens Lajos: A karthausiak Magyarországban. Bp., 1889. 137–145, 171. p. – Több régészeti 
cikk is megjelent a kolostorról: zsiray Lajos: A lövöldi karthauzi kolostor. = Műemlékvédelem (22) 1978. 
19–23. p. – németh péter: A városlődi karthauzi kolostor története és régészeti emlékanyaga I. in: a Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei – publicationes Museorum Comitatus Vesprimiensis 19–20. Veszprém, 
1993–94. 367–382. p. – Csengel péter – Gere László: Előzetes jelentés a városlődi karthauzi kolostor kutatásá-
ról. = Műemlékvédelmi szemle (6) 1996. 53–84. p.

75   Lehmann, paul: Bücherliebe und Bücherpflege bei den Karthäusern. stuttgart, 1960. 121–142. p. (er-
forschung des Mittelalters; 3.)

76   nicolaus Kempf de argentina: Tractatus ascetici. fol. 154v: „explicit hoc opusculum anno domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo [1467] feria sexta post octavam corporis Christi per  
fratrem Matheum monachum Carthusiensis ordinis professum in leweld monasterio.” Vö. Mezey, Codices 
nr. 72.
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kező stílusnak, a reneszánsz kötéseknek jellemzője. a kötéseken részben a nürnbergi kereske-
delmi áruként Közép-európában elterjedt sarok- és középveretekkel s kapcsokkal, részben az 
osztrák kötésekre jellemző csúszógombokkal találkozunk.

a vaknyomásos, zömében gótikus bőrkötéseket szokatlanul sok, gyakran egy-két tucat 
egyesbélyegző díszíti.

a lövöldi gótikus kötések bélyegzői (1. bélyegzőtábla):
 1–3. csipkedíszek
 4. ív
 5. virágtő
 6–17. rozetták
18–20. négyszirmú virágok
21–22. feles és összetett liliom
23–27. nagyobb stilizált virágtövek
28. pálcán áthurkolódó gótikus levél
29. szabad gótikus levél
30–31. nagyobb és kisebb írásszalag ’maria’ nevével
32. z idomok
33. feles rutainda
34. gránátalmavirág-variáns
35–36. fonadékminta-elemek
37–39. betűelemek
40. számjegyelemek

Lövöldön készült kötések a megjelenés időrendjében:

1. nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliam. p. iii. [strassburg: Georg Reyser(?), c. 
1474–77]. = CiH 2404, isTC in00134000, Koroknay, Jegyzék 130.77 – esztergomi Főszékesegy-
házi Könyvtár: inc. s.l.s.a. i. 1

Kötés: 497 × 330 × 60 mm, datált: 1478, elő- és háttáblán szignált fM; bélyegzők: 1, 3, 4  
(ív duplán, vagy egymást keresztezve), 5, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 
40 (a több elemből álló évszám) (1. kép)

2. [pseudo-]Vincentius Bellovacensis: Speculum morale. p. iii. [strassburg: Johann Mente-
lin, 1476]. = CiH 3498, isTC iv00288000, Koroknay, Jegyzék 131. – esztergomi Főszékesegyházi 
Könyvtár: inc. s.l.s.a. i. 2

Kötés: 483 × 326 × 78 mm, datált: 1484, az előtáblán szignált; bélyegzők: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 
16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40

77   sz. Koroknay 1973, i. m. 38. p. (30. lábjegyzet)
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1. kép. Lövöldi karthauzi kolostori kötés: 1.1. tétel – Mudrák attila felvétele
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3. Rainerius de pisis: Pantheologia, sive summa universae theologiae. p. i. nürnberg: anton 
Koberger, 1477. = CiH 2897, isTC ir00008000, Csapodi, stock 566 – esztergomi Főszékesegy-
házi Könyvtár: inc. XV. i. 1.a

ez a tévesen „lövöldi corviná”-nak nevezett kötet. Koroknay említi a lövöldi kötések cso-
portjában, de nem veszi jegyzékbe, hanem a Bibliotheca Corviniana 1967-es kiadása 53. tételére 
hivatkozik.78 az eredetileg kétkötetes műnek csak az első kötete maradt ránk. Mátyás király 
1480-ban ajándékozta a lövöldi karthauzi kolostornak más könyvekkel együtt, midőn Beatrix 
királynéval a kolostor vendége volt. a könyv latin bejegyzéséből mindez világosan kiderül. Te-
hát ez nem „corvina”, nem volt soha a királyi könyvtárban. a lövöldi karthauziak kötötték be és 
festették bele Mátyás király címerét. Később Cserghő Miklós esztergomi kanonok birtokába 
jutott, aki 1558-ban végrendeletileg hagyta a káptalanra, amikor az a  török hódoltság miatt 
nagyszombatban tartózkodott. Így került végül esztergomba.

Kötés: 496 × 324 × 125 mm, az előtáblán a dátum 1488, szignatúra nincs; bélyegzők: 1, 5, 7, 
8, 12, 17, 18, 23, 25, 32, 40. az előtábla átlókkal tagolt, szokványos gótikus díszítésű, a háttáblája 
azonban gótikus egyesbélyegzőkből felépített, centrális elrendezésű reneszánsz tábla. (2–3. kép)

4. antoninus Florentinus: Summa theologica. p. ii. Venezia: Johann von Köln et Johann 
Manthen, 1477. = CiH 258, isTC ia00868000, Koroknay, Jegyzék 140. – esztergomi Főszékes-
egyházi Könyvtár: inc. XV. i. 52

1585-ből magyar nevek olvashatók benne a végén: erdély János dioszegi(?), Farkas György, 
Farkas Benedek, posta(?) imre, Kargatia(?) Jacap[!].

Kötés: 325 × 211 × 77 mm, datált: 1488; bélyegzők: 1, 3, 8, 12, 18, 19, 21. kisebb variánsa, 40. 
nagyon töredezett, rossz állapotú a bőrkötés, nehéz az egyesbélyegzők azonosítása.

5. Gregorius iX. papa: Decretales. Cum apparatu Bernardi Parmensis. ed. Franciscus Mone-
liensis. Venezia: nicolas Jenson, 1479. = CiH 1489, isTC ig00452000, Koroknay, Jegyzék 302. – 
szombathely, egyházmegyei Könyvtár: Ős Viii.6.1

Kötés: 436 × 286 × 96 mm, az előtáblán datált: 1484; a háttáblán szignált; bélyegzők: 1, 3, 4, 
5, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40. a kötés háttáblájának középmező-
jében egy hatalmas keresztidom látható. a kereszt szárait rozetták (10) díszítik, a kereszt tövében 
Mária-írásszalagok vannak felhalmozva, két oldalán a  könyvkötő nevének szignója f – M9. 
ugyanilyen díszítésű a következő, Csíkszeredában őrzött ősnyomtatvány kötésének háttáblája is:

6. antoninus Florentinus: Confessionale („Defecerunt…”). Venezia: antonius de strata, 
1482. = isTC ia00809000 – Csíkszereda, Csíki székely Múzeum, ferences állomány: Ltsz. 6588

78   itt már a legutolsó, 4. bővített, átdolgozott kiadást vesszük alapul: Csapodi Csaba – Csapodiné 
Gárdonyi Klára: Bibliotheca Corviniana. Bp.: Helikon, 1990. ebben a kiadásban ez nem az 53., hanem már 
a 61. tétel. – Csapodi, stock 566. tételében rövidítve, Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek, 
i. m. kiállítási katalógusában (31. lábjegyzet), a 8. tételnél teljes terjedelmében közli a latin bejegyzéseket.
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2–3. kép. Lövöldi karthauzi kolostori kötés, elő- és háttábla: 1.3. tétel – Mudrák attila felvétele
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4. kép. Lövöldi karthauzi kolostori kötés: 1.6. tétel
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Koroknay ezt nem ismerte, erdélyben nem volt alkalma kutatni. a könyvről, kötéséről és 
provenienciájáról Muckenhaupt erzsébet írt, közölve a korabeli, 1484–85-ös lövöldi bejegyzése-
ket is.79 a bejegyzéseket csak Ábel Jenő feljegyzéseiből ismerjük.

Kötés: 224 × 160 mm, datált: 1487, és az előtáblán szignált; bélyegzők: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 18, 23, 31, 37, 38, 39, 40. a háttáblát a keresztidom uralja, szárait a négyszirmú virág (18.) dí-
szíti, tövében Mária-írásszalagok láthatók. (4. kép)

a könyv 1684-től volt a csíksomlyói ferences kolostorban. a kötést külön őrzik, a könyvet 
még nem restaurálták, ezért nem lehet a gerinc méretét megadni.

7. augustinus, aurelius: Opuscula. Venezia: octavianus scotus, 1483. = CiH 358, isTC 
ia01216000, Koroknay, Jegyzék 56. – Budapest, eLTe eK: inc. 139

Kötés: 228 × 152 × 57 mm, az előtáblán datált: 1486 és szignált; bélyegzők: 1, 5, 11, 12, 17, 
18, 37, 38, 39, 40

8. Jacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. strassburg: [Georg Husner], 1485. = 
CiH 1847, isTC ij00110000 – Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár: 12205 = in. 319.80 Koroknay 
nem ismerte.

Kötés: 310 × 211 × 59 mm, datált: 1486 és az előtáblán szignált; bélyegzők: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 
16, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 37, 38, 40. (az előtáblán fölül a rövidebb oldalon a számok: 1-8-4-6, 
nyilvánvaló a 8 és 4 eltévesztése: vagyis helyesen 1486.)

9. Berchorius, petrus: Repertorium morale / ed. Johannes Beckenhaub. [nürnberg]: anton 
Koberger, 1489. = CiH 553, isTC ib00340000, Koroknay, Jegyzék 137. – esztergomi Főszékes-
egyházi Könyvtár: inc. XV. i. 35

Bejegyzés: emptus per nicolaum nowak in vigilia assumptionis domini 1558.
Kötés: 357 × 235 × 60 mm; bélyegzők: 10, 14, 17, 19, 28, 36. e kötésnek mind az elő-, mind 

a háttáblája centrális elrendezésű. az előtábla középmezőjében nagy méretű négykaréj látható, 
amelyet fonadékminta (36) tölt ki. a háttábla középmezőjében a könyvkötő a fonadékmintából 
(a bélyegzőtáblán a 36. számú ennek felét ábrázolja) két hatalmas, egymás alatt elhelyezkedő 
rombuszt formált.

e kötéstől kezdve változnak a lövöldi kötéstábla-kompozíciók. Megítélésünk szerint, ekkor 
már egy másik könyvkötő végzi Lövöldön a könyvek bekötését. nem jelöli iniciáléjával a köté-
seket, és nem is datálja, s a kötéstáblák díszítésének felépítése inkább reneszánsz jellegű. (5. kép)

79   Muckenhaupt erzsébet: Lövöldi kötés a csíksomlyói ferences könyvtárban. in: emlékkönyv Jakó  
zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár: erdélyi Múzeum-egyesület, 1996. 402–408. p. – Mucken-
haupt, Csíksomlyó, 67–68. p. adattár ii. 7. 69. kép.

80   Rozsondai Marianne: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványainak kötéséről. in: Fülöp 
Géza emlékkönyv: Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások / szerk. Barátné Hajdú Ágnes. Bp.: 
eLTe Könyvtártudományi és informatikai Tanszék, 1999. 159–165, 162–163. p. – az in[c] 319 jelzetű (CiH 
1847) ősnyomtatvány szignált és datált lövöldi kötéséről itt adtam hírt először. a Legenda aurea e kiadása egy 
évvel a megjelenése után már Lövöldön volt, s ott be is kötötték.
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5. kép. Lövöldi karthauzi kolostori kötés: 1.9. tétel
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10. petrus Lombardus: Sententiarum libri IV / comm. s. Bonaventura, ed. Johannes Bec-
kenhaub. nürnberg: anton Koberger, [1491]. = CiH 2646, isTC ip00486000, Koroknay, Jegyzék 
102. – Budapest, oszK: inc. 558d (p. i–ii. egybekötve), benne korabeli lövöldi bejegyzések.

Bejegyzés: az előtáblán belül: 1. R[evere]ndo in Xo [= Christo] patri priori ac universis de-
votissimis Chartusiorum cenobii patribus in Leweld professis, mi et amantissimis et singulari 
filiali quoque affectione observantissimis. in Leweld. – 2. Conventus posonienis. – a háttáblán 
belül: 1. Fratri petro Modrusiensi pro Leweld pro seipso germano charissimo. – 2. Vesprimij ad 
manus d. Johannis de polyan custodi etc. vel ad Leweld. [Johann de polyan veszprémi őrkano-
nok 1504-ben.]

Kötés: 320 × 210 × 70 mm; bélyegzők: 2, 5, 18, 32 (ezek a korábbi kötéseken állandóan hasz-
nált bélyegzők e kötésen kizárólag a bordák közti gerincmezőkre szorultak), az elő- és háttábla 
keretében összetett liliombélyegző (22) látható, a középmező díszét fonadékmintából alkotott, 
sarkára állított kisebb és nagyobb rombuszok (35) képezik. ez is már a reneszánszra jellemző, 
a bélyegzők használata és a díszítés felépítése újszerű.

11. ambrosius, (s.): Opera. pars i–iii. Basel: Johann amerbach, 1492. = CiH 157, isTC 
ia00551000, Koroknay, Jegyzék 146. – esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: inc. XV. i. 69

Bejegyzés: 1558. emptus per nicolaum nowak in vigilia assumptionis Mariae.
Kötés: 325 × 219 × 64 mm, datált: 1484; bélyegzők: 1, 5, 7, 9, 15a, 15b, 22, 24. variánsa, 26 és 

ennek picit nagyobb variánsa, 27, 29, 31, 33, 34

12. Jordánszky-kódex. papírkódex, 1516–1519. a legteljesebb magyar Biblia-fordítás. – esz-
tergomi Főszékesegyházi Könyvtár: Mss ii. 1. Koroknay nem vette jegyzékbe.

Kötés: 295 × 218 × 52 mm; bélyegzők: 7, 13, 17, 27, 29. a restaurált kódex eredeti kötésének 
csak a háttáblája maradt fönn.

a Jordánszky-kódex összefüggésben áll az Érdy-kódexszel (oszK: nyelvemlék 9), amely 
a Karthauzi névtelen munkája.81 az Érdy-kódexet a kodikológusok magyar nyelvű kódexiro-
dalmunk csúcsteljesítményének tartják.82 Külön értéke, hogy a magyar szentek legendái ebben 
olvashatók először magyarul. a Jordánszky-kódex iniciáléinak egy része bizonyosan Lövöldön 
készült,83 és dienes erzsébet szerint lehet, hogy a másoló is azonos az Érdy-kódex két másoló-
jának egyikével. a bélyegzőegyezések alapján a Jordánszky-kódex kötése a lövöldi kolostor mű-
helyében készült, de feltehetően egy másik, sőt inkább már egy harmadik könyvkötő munkája. 
a legkésőbbi datált kötés (1488) és a legkésőbbi nyomtatott könyv (1492) óta a Jordánszky-kó-
dex bekötéséig egy emberöltő telt el.84 ne felejtsük el, hogy az első datált kötés 1478-ból való, az 
utolsó kötés, a  Jordánszky-kódexé 1519/20 körüli, s ez jó négy évtized. e kötéscsoport első 

81   dienes erzsébet: A Jordánszky-kódex eredetéről. (Az Érdy- és a Jordánszky-kódex kapcsolatáról.) = 
Magyar nyelv (77) 1981. 315–319. p. és (78) 1982. 440–453. p.

82   Madas edit: Érdy-kódex. in: „Látjátok feleim…”, 340–341. p.
83   Ács pál: Jordánszky-kódex. in: „Látjátok feleim…”, 264–265. p.
84   Rozsondai Marianne: Eredeti kötésben megőrzött nyelvemlékeink. in: „Látjátok feleim…”, 187–188. p.
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könyvkötője – Matthaeus vagy Mathias – bélyegzői közül több kísértetiesen hasonlít az 1446–
1476 között Bécsben működő, a „mathias” névbélyegzőt is használó könyvkötőére.85 Lehetséges, 
hogy ez a Mathias áttette működését Lövöldre, s mintegy tíz évig, a  legutolsó datált kötésig 
(1488), Lövöldön működött volna? ennek csekély a valószínűsége. Holter azt írja, hogy a Bécs-
ben működő Mathias bélyegzőkészlete ott iskolát teremtett.86 ez viszont azt jelenti, hogy bélyeg-
zőit utánmetszették, s elterjedtek másutt is. az tény, hogy a  lövöldi, magát fM-mel szignáló 
könyvkötő nem használja a bécsi könyvkötő „mathias” névbélyegzőjét, a bécsi könyvkötőnél 
pedig semmi utalás nincs arra, hogy ’frater’ lett volna. s persze sem a Matthaeus, sem a Mathias 
nem ritka név. a lövöldi fM mester után (aki lehet, hogy scriptor is volt) – a fennmaradt kötések 
tanúsága szerint –, részben vele még időben átfedve, legalább két könyvkötő szerzetes vagy lai-
kus testvér kellett hogy tevékenykedjen.

a lövöldi karthauziak elmenekültek könyvtáruk értékesebb darabjaival a törökök veszprémi 
dúlását követően 1552-ben. Úgy látszik, a kolostort felrobbantották. a szerzetesek és könyveik 
egy része talán pozsonyban és nagyszombatban, s a felvidéki testvérkolostorokban talált me-
nedékre.87 idővel onnan visszakerült néhány könyv. Birtokaikat perjelük a veszprémi püspök-
nek adta bérbe. e csoport két darabját például – a bejegyzés tanúsága szerint – eladták. petrus 
Berchorius művét (9. tétel) novák Miklós (1561-től esztergomi kanonok) vette meg Jézus 
mennybemenetele előtti napon 1558-ban, pár évvel a lövöldi kolostor pusztulása után. sajnos 
nem tartotta fontosnak bejegyezni, hogy hol (pozsonyban, nagyszombatban?). Majd három 
hónappal később, a bejegyzés szerint Mária mennybevételekor, megvásárolta szent ambrus 
műveit is (11. tétel). apró morzsákból valami kevés kiderül a kolostor drámájáról, könyvei utó-
életéről.

1543-ban a törökök esztergomot is elfoglalták. Röpke tíz évre, 1595–1605 között, a magya-
rok visszavívták, de ezután a törökök ismét elfoglalták, s csak 1685-ben szabadult fel. az eszter-
gomi érsekség és főkáptalan csak 1820-ban, 277 évnyi távollét után költözött vissza nagyszom-
batból esztergomba könyvtárával és egyéb ingóságaival együtt.

a kötések meghatározásánál a díszítőmotívumok elemzése mellett nagyon fontos a kötés 
technikai vizsgálata, mert a fűzés, oromszegés, a fatáblák megmunkálása, a könyvtest és a fa-
táblák összekapcsolásának módja, az oromszegők rögzítése stb. is korról korra, műhelyről mű-

85   Holter 1977, i. m. 7–8. és 44. p.: B.1. Mathias (10. lábjegyzet)
86   Holter 1977, i. m. 8. p.: „der stempelvorrat des Mathias hat in Wien schule gemacht…”
87   Berkovits ilona: Magyar vonatkozású XIV. századi kéziratok a bécsi Nemzeti Könyvtárban. = MKsz 

(67) 1943. 67–68. p. az ÖnB három kódexe közül kettő pécsi eredetű, a harmadik, Cod. 12.989 (suppl. 13): 
Thomas de aquino: Secunda secundae; a fol. 1. tetején 15. századi bejegyzés bizonyítja, hogy a lövöldi karthau- 
ziaké volt: „ad Leweld p[er]tinet.” Majd az előtáblán belüli 17. századi bejegyzés szerint a brünni karthauzi 
kolostoré lett. Julius H. Hermann szerint, aki a bécsi kódexeket katalogizálta (a hivatkozást lásd Berkovits 
cikkében), e 14. századi pergamenkódex párizsi munka. (Berkovits ilona felveti, hogy franciás modorban ké-
szült magyarországi másolás!) – a kódexnek egyszerű, csupán átlókkal díszített piros bőrkötése van, öt veret 
és két kapocs nyoma látszik. (sajnos az „ad Leweld p[er]tinet”, azaz „Lövöldöt illeti” bejegyzés Hermann fi-
gyelmét elkerülte.)
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helyre változott. ezek csak a  széteső, megrongálódott köteteken válnak láthatóvá, amikor 
a könyv a restaurátor kezébe kerül. a kötéskutató előtt ezek rejtve maradnak. Épp ezért nagyon 
fontos a könyvtörténész, a könyvtáros és a restaurátor szoros együttműködése. Még ennél is fon-
tosabbak a kötéstáblákból kikerülő kézirat- és nyomtatványtöredékek.

a 10. számú tétel, az oszK-beli inc. 558d pars i–ii egybekötve, kötéséből a restaurálás fo-
lyamán88 kikerült töredékek közül az egyiket, egy levelet, Bécsből keltezték 1494-ben, s a lövöldi 
perjelnek szól, és bizonyára a mellette talált recept is a levélhez tartozik. a másik töredék, dá-
tuma szerint, 1500 júliusából Budáról való.89 e kötés tehát a könyv megjelenése után majd egy 
évtizeddel később készült, mindenképpen 1500 utáni.90 a bécsi levél Lövöld és Bécs kapcsolatát 
bizonyítja. az elő- és háttáblán belüli bejegyzések összefüggésben állnak a kötésből kikerülő le-
velekkel. a háttáblán olvasható frater petrus Modrusiensis e szerint testvére (germanus) a levél-
ben szereplő Modrusi Bartholomeusnak. dedek Crescens a karthauziakról írt könyve függelé-
kében felsorolja a lövöldi kolostor perjeleit is. Éppen az érintett időszakban, 1495–1515 között, 
név szerint senkit nem talált.91 Vajon feltételezhetjük, hogy az oszK inc. 558d kötéstáblájából 
kikerülő levélbeli Bartolomeus, azaz Modrusi Bertalan lehetett éppen ez idő tájt a kolostor per-
jele? elég kézenfekvő lenne.

Kozocsa ildikó az oszK inc. 558d restaurálása (10. tétel) mellett megvizsgálta a „lövöldi 
corvina” (3. tétel) és a szombathelyen őrzött iX. Gergely pápa Decretales (5. tétel) kötését is,  
s mindhárom kötés technikáját azonosnak találta, vagyis egy műhelyből valók.

Lechnic, Menedékszirt – karthauziak

négy karthauzi kolostor működött a középkori Magyarországon: Lövöld, Lechnic (domus de 
valle s. antonii), Menedékszirt (Lapis Refugii) és Felsőtárkány. a tárkányi kolostorból egyetlen 
könyvről sincs tudomásunk. a szepes vármegyei Lechnic a dunajec mentén, a szlovák–lengyel 
határon piros tetőjéről kaphatta a Vörös Kolostor, Rubrum Claustrum nevet, ma Červený Klaš-
tor. 1319-ben alapították. Lechnic az élénk forgalmú krakkói országút mentén feküdt. a lechnici 
és a menedékszirti kolostort 1430–1450 között a husziták többször kifosztották, sőt az utóbbit 
1433-ban fel is gyújtották. a két kolostor később egyesült. a menedékszirtiek a 16. század elején 
összes könyvükkel a lechnici karthauziakhoz költöztek. néhány évtized múlva, 1563-ban azon-
ban a zömében protestánssá lett szepességben a kolostor megszűnt. a lechnici kolostor több 
tulajdonos kezén ment keresztül, végül megmaradt könyvei 1786-ban az elefánti és máriavölgyi 
pálosoktól az abolíció folytán a budapesti eLTe egyetemi Könyvtár (eK) állományába kerültek. 

88   a restaurálást B. Kozocsa ildikó végezte, s eredményeit közölte, vö. B. Kozocsa ildikó: Egy magyar 
karthauzi kolostor könyvkötéseinek szerkezeti vizsgálata. = MKsz (111) 1995. 68–76. p.

89   a töredékek jelzete: oszK: C 113/1–3
90   az oszK 558d pars iV. 266. lapján rubrummal: „anno 1498 in vigilia Johannis Baptistae rubrum 

completum.” Vagyis, a rubrumozás is évekkel későbbi, mint a könyv megjelenése, ugyanakkor kézzelfogható 
bizonyítéka a scriptorium működésének.

91   dedek Crescens Lajos: A karthausiak… 1889, i. m. 254. p.
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az egyetemi Könyvtár sok feloszlatott szerzetesrend könyvanyagát kapta meg, legtöbbet a je-
zsuita intézményektől. a lechnici karthauzi kolostor fennmaradt könyveit korábban Csontosi,92 
majd száz év múlva Fodor adrienne kutatta.93 az egyetemi Könyvtár őrzi ma is a legtöbb régi 
magyar provenienciájú könyvet.94

Mindkét szepességi karthauzi kolostornak volt könyvkötő műhelye Fodor adrienne sze-
rint. az egyetemi Könyvtár állományában 31 lechnici eredetű kódex és 33 ősnyomtatvány (36 
kötetben) található. az egyetemi Könyvtár feltételezhető lechnici (és menedékszirti) kódexei 
között95 kevés a korabeli, egyesbélyegzőkkel díszített kötés. Viszont több korabeli, vastag, egye-
nes fatáblás, csupán vakvonalakkal díszített bőrkötés található.96 Hogy ezeket hol kötötték be, 
a lechnici, a menedékszirti kolostorban, vagy – amint néhány bejegyzésből következhetne – 
Krakkóban, nehéz eldönteni. Fentebb már szóltunk arról, hogy az eLTe egyetemi Könyvtár 
Cod. Lat. 72 (Tractatus ascetici) másolója, a Matthaeus nevű lövöldi karthauzi néma barát mint 
scriptor 1467-ben megnevezte magát e kódex explicitjében, záró bekezdésében. ez a kódex is 
a lechniciekhez került (nyilván nem egyetlenként), majd az elefánti pálosokhoz, s tőlük az eLTe 
egyetemi Könyvtárba (vö. a 76. lábjegyzettel).

az egyetemi Könyvtárnak a lechnici karthauziak könyvtárából származó, bélyegzőkkel 
díszített gótikus kötésben ránk maradt kötései két csoportba különíthetők el. az egyik csoport 
kötései nem a helyi kolostori, hanem egy krakkói könyvkötő műhelyt sejtetnek: inc. 185-186-
187 (CiH 252), inc. 189-190 (CiH 3259), inc. 233a (CiH 1453), inc. 351 (CiH 387), inc. 870,125, 
158 = p. 1–3 (CiH 665). ezt krakkói kutatásaim mellett egy-egy bejegyzés is alátámasztani lát-
szik, például az inc. 870, inc. 125, inc. 158 jelzeten őrzött háromkötetes Bibliát swanthoslaus 
silentiosus ajándékozta a lechnici karthauziaknak – minden bizonnyal bekötve –, miként az inc. 
189-190 jelzetű aquinói Tamás Summa theologicát is, amely bejegyzésében megírja swanthos-
laus silentiosus, hogy két kötetbe kötötten vette Krakkóban 1486-ban. ezek a kötések tehát nem 
a magyar kötéstörténet darabjai, bár a magyar művelődéstörténetnek is részei.

egy másik csoportba sorolhatók az eK inc. 66 (CiH 1633), inc. 873 (CiH 2405), inc. 896 
(CiH 1602), inc. 944 (CiH 3498) kötései. Mindegyikben van lechnici tulajdonosbejegyzés, az 
inc. 66-ban nagyon korai, 15. századi. Feltételezzük, hogy ezek a kötések a lechnici kolostor való- 
színűsíthető könyvkötő műhelyében készültek. Jellemző e kötésekre – akárcsak a lechnici pro-
venienciájú kódexekre –, hogy vastag, a könyvtesttel azonos méretű, egyenes fatáblára vont 

92   Csontosi János: Adalék a szepességi XV. századi könyvtárakhoz. = MKsz (5) 1880. 329–363. p.
93   Fodor adrienne: Die Bibliothek der Kartause Lechnitz in der Zips vor 1500: Geschichte und Buch-

bestandsrekonstruktion. in: armarium: studia ex historia scripturae, librorum et ephemeridum. Bp.: akadé-
miai, 1976. 49–70. p.

94   Tóth andrás – Vértesy Miklós: A budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561–1944). Bp.: egyete-
mi Könyvtár, 1982.

95   Fodor adrienne 1976, i. m. 58–63. p.
96   eLTe eK: Cod. 53, Cod. 56, Cod. 70, Cod. 79, Cod. 80, Cod. 82, Cod. 83, Cod. 86, Cod. 93. – a gótika 

korában például itáliában általános volt a díszítetlen bőrkötés, különösen a kolostori műhelyekben. az egyes-
bélyegzők használata az alpoktól északra volt kedvelt. – a könyvtesttel azonos méretű, vastag egyenes fatábla 
még a román korból fennmaradt szokás.
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(vagyis archaikus szerkezetű), vaknyomásos, gótikus egyesbélyegzőkkel díszített bőrkötések.  
e kötések nincsenek datálva és/vagy szignálva, de a könyvek megjelenése után nem sokkal, még 
a 15. század utolsó évtizedeiben kötötték be őket. ezek az ősnyomtatványok közel egy időben 
jelentek meg: 1474–1478 között Baselban, speyerben és strassburgban. Mivel közel egyidős 
nyomtatványok, szerzői betűrendben sorolom fel őket.

a lechnici gótikus kötések bélyegzői (2. bélyegzőtábla):
1. bogáncs
2. szív alakú levél
2a. szív alakból formált virág
3. ív
4–5. rozetták
6. rombuszos dísz
7. ornamens
8. z idom
9. rombuszba foglalt liliom

10. kettős köröcske
12. ívelt oldalú négyszög
12–13. rutainda és elemei (egyszerű és kettős fejbélyegző)
14. ívecskék
15. levélke
16. hármas levélke (apró virágtő?)
17. szár (levél-, virágszár)

1. Guillelmus peraldus: Summa de vitiis. [Basel: Michael Wenssler, non post 1475]. = CiH 
1602, isTC ip00090000 – Budapest, eLTe eK: inc. 896

Bejegyzés: Monasterij Le[chnicen]sis – Thomas augustinij (17. sz.)
Kötés: 300 × 205 × 83 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. az előtábla átlók osztotta kö-

zépmezőjében a 2. számú szív alakú levelet teljes körré, rozettává (2a) alakította a könyvkötő. 

(6. kép)
az előtábla tetején tintával felírva olvasható a  szerző és a  cím: sum[m]a vitio[rum]  

Vilhelmi Lugdunensis

2. Henricus de segusio: Summa super titulis Decretalium. p. 1–2. [speyer: Georgius de spira 
(Georg Reyser?), 1478–1479]. = CiH 1633, isTC ih00044000: [strassburg: typogr. operis Hen-
rici ariminensis (Georg Reyser?) (Heinrich eggestein?)] – Budapest, eLTe eK: inc. 66 (7. kép)

Bejegyzés: f[rat]rum carthusian[orum] in Lechnicz (15. sz.) – Monast: Lechni: Thomas 
augustinij (17. sz.)

Kötés: 426 × 277 × 142 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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6. kép. Lechnici karthauzi kolostori kötés: 2.1. tétel

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   48 2020. 01. 18.   9:15



49

7. kép. Lechnici karthauzi kolostori kötés: 2.2. tétel
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3. nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliam. p. 2, 4. [strassburg: typogr. operis Henrici 
ariminensis (Georg Reyser?), c. 1475–1477]. = CiH 2405, isTC in00122500 – Budapest, eLTe 
eK: inc. 873 (inc. 873a újabb papírkötésben)

Bejegyzés: Monast. Lech. Thomas augustinij (17. sz.) – Hic liber inscriptus e[st] Bibliothe-
cae eleffantensi die 6 septembris anno 1719.

Kötés: 495 × 322 × 134 mm; bélyegzők: 1, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

4. [pseudo-]Vincentius Bellovacensis: Speculum morale. [strassburg: Johann Mentelin, 
1476]. = CiH 3498, isTC iv00288000 – Budapest, eLTe eK: inc. 944

Bejegyzés: Monast: Lechni: Thomas augustini (17. sz.)
Kötés: 490 × 325 × 87 mm, bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14

a kötések a tipikus gótikus kompozíciót mutatják. elő- és háttáblájuk némileg eltér, a háttábla 
rendszerint egyszerűbb. egy vagy két keret van a kötéstábla szélén. az inc. 896 és inc. 66 köté-
seinek kerete azonos: a bélyegzőtáblán a 2. számú szív alakú levél és a 3. számú ívek alkotják. az 
inc. 944 kötésének keretét az 1. számú bogáncs és a 3. számú ívek, az inc. 873 keretét a kisebb 
ívek és levélkék (14–15) képezik. a felépítést tekintve az inc. 66 és az inc. 944 áll legközelebb 
egymáshoz, a középmezőket sok átló tagolja rombuszokra, s ezekben a bogáncs (1), a szélső 
háromszögekben a 6. vagy a 7. számú bélyegző látható, a metszéspontokban az 5. számú rozetta, 
a középmező sarkain a nagyobb rozetta (4). az inc. 944 bordavégeit három-három kettős kö- 
röcske (10) hangsúlyozza. Legjobban az inc. 873 kötésének kompozíciója tér el, ennek második 
keretét díszíti a virágszár (17), s a róla lecsüngő hármas levélke (16). e kötés középmezőjét ruta-
inda (12–13) tölti ki, amelyet kettős (12) és egyes fejbélyegzőkből (13) alakított ki a könyvkötő. 
ez a minta német területen volt igen kedvelt, onnan terjedt kelet felé. Csak az inc. 873 kötésén 
fordul elő a rombuszba zárt liliom (9), s e kötés gerincmezői díszítettek. a könyvkötő láthatóan 
törekedett a szimmetriára, de ez nem mindig sikerült a kötéstábla átlós vakvonalainak kisebb 
egyenetlenségei miatt.

Kassa – domonkosok

a 13. századra a monasztikus rendeknél, a bencéseknél és a belőlük kiágazott további rendeknél 
(ciszterciek, premontreiek) némi elszigetelődés észlelhető. nem, vagy alig volt kapcsolatuk a hí-
vekkel. a világi papságnak jól képzett prédikálók segítségére volt szüksége, főleg a városi pasz-
torációban. ekkor két kolduló rend jelentett megújulást: a domonkosok (ők prédikáló és kol-
duló rend) és a  ferencesek. a  prédikáló rendet szent domonkos alapította 1215–1216-ban 
Toulouse-ban. a ferences rendet assisi szent Ferenc alapította (az igehirdetés engedélyezése 
1209, renddé szerveződés 1221). a 13. század harmincas éveitől mindkét kolduló rend számára 
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a párizsi egyetem lett teológiai stúdiumaik központja.97 a domonkosok nagy hangsúlyt fektet-
tek a képzésre, a rend tagjai hosszas tanulmányokat folytattak. európa középkori egyetemein 
domonkosok és ferencesek tanítottak. pápai engedéllyel a domonkosok mindenütt prédikálhat-
tak. a középkor két legjelentősebb tudósa, albertus Magnus és aquinói szent Tamás is domon-
kos volt. domonkos volt Julianus barát is, aki Keletre indult a magyar őshaza (Magna Hungaria) 
és az ott maradottak felkutatására.

Magyarországon már a 13. század húszas–harmincas éveiben alapítottak domonkos kolos-
torokat: Győrben (1225), esztergomban (1225), székesfehérvárott (c. 1230), pécsett (1238), 
majd Budán (1254), s aztán erdélyben.98 a magyar alapító Boldog Magyar pál, korábban a bolo-
gnai egyetem jogi professzora volt. a 15. század végére már ötven körül van kolostoraik száma. 
de a 16. század folyamán fokozatosan visszaszorulnak, a magyar domonkos provincia hanyat-
lásnak indult, különösen ott, ahol a reformáció megerősödött (például Felvidék, szepesség), 
máshol a török előrenyomulás játszott ebben döntő szerepet. 1569-ben a magyar domonkos 
provincia megszűnt.99 – Mátyás király még a budai domonkos studium generalét fejlesztette 
volna egyetemmé. ii. József a működő domonkos kolostorokat is feloszlatta. az újraalakulás 
után a 19. században Magyarországon a domonkosoknak négy konventjük volt: Kassán, sop-
ronban, szombathelyen és Vasváron. Vasváron ma múzeumuk, Rendtörténeti Gyűjteményük  
és műemléki könyvtáruk van. igen jelentős szerepet játszik a magyar művelődéstörténetben 
a nyulak szigeti, azaz Margit-szigeti domonkos apácák másolási tevékenysége. nyelvemlék kó-
dexeink egy részét nekik köszönhetjük. Ránk maradt kötéseiket a reneszánsz kötéseknél ele-
mezzük majd.

a kassai domonkosok kolostorában nemcsak könyvmásolás folyt, hanem könyvkötő mű-
hely is működött. 1556-ban Kassán tűzvész pusztított, a domonkos kolostor is leégett. Megme-
nekült vagyonát a város őrizetére bízták. a kassai domonkosok eredeti, gótikus kötésben fenn-
maradt könyveivel az országos széchényi Könyvtárban, pannonhalmán és a Batthyaneumban 
(Gyulafehérvár) folytatott kutatásaink során találkoztunk.

a kassai domonkos kolostori műhely – a kötések díszítésének elemzése alapján – jól fel-
szerelt műhely lehetett, és hosszú időn keresztül folyt ott a munka. Több könyvkötővel kell szá-
molnunk. Feltételezem, hogy a korábbi időszakban, amennyiben már működött ott könyvkötő 

97   Madas edit: Középkori prédikációirodalmunk történetéből: a kezdetektől a XiV. század elejéig. deb-
recen, 2002. 128–129. p. (Csokonai könyvtár. – Bibliotheca studiorum Litterarium; 25.)

98   Lupescuné Makó Mária: Domonkos könyvkultúra Erdélyben. in: Testimonio litterarum: Tanulmá-
nyok Jakó zsigmond tiszteletére / szerk. dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, sipos Gábor. Kolozsvár: 
erdélyi Múzeum-egyesület, 2016. 233–250. p. – a szerző részletesebben a nagyszebeni szent Kereszt domon-
kos kolostorról, a brassóiról és a kolozsvári domonkos kolostorról ír. a szebeni könyvanyag jó része a Bru-
kenthal Múzeum könyvtárába, a brassói a Johannes Honterus által alapított szász evangélikus gimnázium 
könyvtárába került. a kolozsvári nagyobbrészt a reformációnak esett áldozatul, valamennyi bekerült az egye-
temi könyvtárba. Vö. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstruk- 
ciója, 1579–1604. szeged, 1991. (adattár XVi–XViii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; 16/1.  
erdélyi könyvesházak; 1.)

99   Harsányi andrás: A domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt. debrecen: nagy Károly 
Grafikai Műintézet, 1938. – Reprint 1999.
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műhely, sima, csupán vakvonalas kerettel és átlókkal díszített bőrkötéseket csináltak. például 
ilyen a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár: 118 J 54 (Thomas de aquino: Tertia pars Summae 
Theologiae) kassai provenienciájú kódexének kötése. a 15. század második felétől kezdve érte el 
a kassai domonkosokat a bélyegzőkkel díszített gótikus kötések divatja, különösen a bécsi do-
monkos kolostori műhely hatására.

a kassai gótikus kötések bélyegzői (3. bélyegzőtábla):
1–4. szabad rozetták
5–7. négyszirmú virágok
8–10. levélminták

11–14. liliomok
15–16. fejbélyegzők – fej nélkül
17–22. csúcsidomok vagy csipkedísz, gyakran a fejbélyegző vagy ívdíszítmény 
  csúcsán alkalmazva, és sokszor ezek maguk is két bélyegzőből (18–19) vannak 
  összeállítva
23. szabad gótikus levél
24. rombuszba foglalt levélminta
25. rombuszba foglalt sas
26–27. köridomok (26. üres kör, 27. kettős kör)
28. ívdíszítmény (és ennek különböző méretű variánsai)
29–30. további köridomok
31. műhelyjelzés: az áthúzott szárú ’p’ (= pr = praedicatores)
32. ’maria’ írásszalag
33. ’ihs’ Jézus-monogram

Kötések:

1. nider, Johannes: Sermones de tempore et de sanctis cum quadragesimali. [strassburg: 
Georg Husner, non post 1483]. = CiH 2439, isTC in00221000 – Budapest, oszK: inc. 512

Bejegyzés: iste liber est concessus ad usum fratris Bartholomaei de nyr-Bathor ordinis 
fratrum praedicatorum. ipse non procuravit.

Kötés: 285 × 202 × 63 mm, lánc nyoma; bélyegzők: 1, 7, 9, 11, 13, 24

2. sallustius Crispus, Caius: Opera. Venezia: Bernardinus Benalius et socii, 1485. Koll. 1. = 
CiH 3007, isTC is00072000 – Vergilius Maro, publius: Opera / comment. Maurus servius Ho-
noratus. Venezia: Thomas de Blavis, 1484. Koll. 2. = CiH 3453, isTC iv00176000 – Budapest, 
oszK: inc. 629

az utolsó lap verzóján: angelus episcopus ortanus pápai követ 1480. augusztus 10-én, Bu-
dán keltezett latin nyelvű levele János kassai plébánoshoz.

Kötés: 310 × 75 (210) × 60 mm, félbőr kötés; bélyegzők: 4, 10, 11, 25
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3. Hieronymus, sophronius eusebius: Epistolae. [strassburg: Johann Mentelin, non post 
1469]. = isTC ih00162000 (a CiH-ben még nincs benne, később vásárolták) – Budapest, oszK: 
inc. 1344 (8. kép)

Kötéstáblájából felvidéki, hatleveles, az 1420–1430-as évekből való többszólamú zenei tö-
redéket emeltek ki. a négynyelvű húsvéti motetta között magyar is van. Jelzete: oszK: Cod. Lat. 
534 = Csapodi, BH 957

Bejegyzés: az [a3] rektó lapon fölül a kézírásos bejegyzést áthúzták, de a könyv belsejében 
az [r1] rektó lap tetején a tulajdonbejegyzés megmaradt: iste liber est conventus Cassoviensis 
ordinis fratrum praedicatorum provincie ungariae (9. kép)

Kötés: 406 × 293 × 83 mm, láncos kötés; bélyegzők: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 18, 23

4. Missale in usum monasterii cuiusdam Hungarici ordinis Praedicatorum. pergamenkódex, 
15. sz. = Bartoniek 318 – Budapest, oszK: Cod. Lat. 318

Fol. 1. alján nádasdy gróf piros viaszpecsétje (19. sz.) látható.
Kötés: 310 × 220 × 70 mm. a megégett, rossz állapotú kötés bélyegzői közül négyet tudtam 

azonosítani: 1, 10, 11, 23

5. Thomas de aquino: Commentarius ad Metaphysicam Aristotelis. pergamenkódex, 15. sz. 
– pannonhalmi Főapátsági Könyvtár: 118 J 53

a kötés előzéklapjai egy pergamen kódexlap két darabja: hangjegyes szent erzsébet-him-
nusz. (Ma már külön őrzik.)

Kötés: 335 × 227 × 48 mm; bélyegzők: 1, 11, 15, 18

6. petrus Lombardus: Libri quatuor Sententiarum. pergamenkódex, fol. 162 rectón évszám: 
anno domini MCCCCXiiii – pannonhalmi Főapátsági Könyvtár: 118 J 55 (10. kép)

Bejegyzés: fratrum praedicatorum Cassoviensis
Kötés: 342 × 223 × 72 mm; bélyegzők: 1, 4, 5, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 32

7. Gritsch, Johannes: Quadragesimale. [ulm]: Johannes zainer, 1475. = Kulcsár 258, isTC 
ig00490000 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: inc. Viii. 27100

Bejegyzés: iste liber est conventus Cass[oviensis] ordinis fratrum praedicatorum emptus 
sub prioratu fratris [dominici salomonis] anno domini etc. [14]80

Kötés: 414 × 285 × 77 mm; bélyegzők: 1, 4, 7, 15, 23, 32

100   a 7–18. tétel Muckenhaupt erzsébet levonatai és leírása alapján készült. – 1995-ben többhetes er- 
délyi tanulmányutam során magam is kutattam pár napig a Batthyaneumban. akkor ileana dârja igazgató 
asszonynak figyelmébe ajánlottam Muckenhaupt erzsébetet, aki nemcsak kiváló kutatói vénával, régikönyves 
és latin tudással, s paleográfiai ismerettel rendelkezik – Budapesten többször, több hónapon át dolgoztunk 
együtt –, hanem anyanyelvi szinten beszél románul. ezt követően kezdte meg Muckenhaupt erzsébet a Buka-
resti nemzeti Könyvtár jóváhagyásával a Batthyaneum készülő ősnyomtatvány-katalógusához a kötések le- 
írását. Évente 8–10 napot töltött Gyulafehérváron 2004-ig. Kutatásait a Csíki székely Múzeum és az illyés 
Közalapítvány is támogatta.
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8. Johannes Gallensis: Summa collationum. augustae (augsburg): anton sorg, 1475. = Kul-
csár 321, isTC ij00330000 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: inc. V. 95

Bejegyzés: iste liber est conventus Cass[oviensis] ordinis fratrum praedicatorum emptus 
sub prioratu fratris dominici salomonis anno domini 1479

Kötés: 307 × 208 × 93 mm, láncos kötés volt; bélyegzők: 1, 7, 15, 16, 22, 28

9. Lectionale de sanctis ordinis praedicatorum. pergamenkódex, 14/15. sz. scriptor: nicolaus 
de Buda. = szentiványi 19, Csapodi, BH 1598 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. i.19.

Kötés: 365 × 236 × 83 mm; bélyegzők: 12, 15, 18, 32 és a 28. számú ívbélyegző nagyobb mé-
retű variánsa

10. Missale ad usum Ordinis Praedicatorum in Hungaria. pergamenkódex, 14/15. sz. = 
szentiványi 25, Csapodi, BH 1601 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. i. 25.

Kötés: 360 × 253 × 70 mm; bélyegzők: 4, 5, 11, 14, 15, 18, 26, 28, 32

11. Jacobus de zocchis: Lecturae in IV. librum Decretalium. papírkódex, padua, 1433. scrip-
tor: Johannes Lupi de aix. = szentiványi 38, Csapodi, BH 1605 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: 
R. i. 38.

Bejegyzés: Liber domini Johannis Benedicti baccalarii decretorum, quem comparavit 
anno dni MCCCCXLi et tunc erat predicator in Cascha. sit laus deo. – Hic liber datus est ad 
ecclesiam s. iacobi Leutzschowiensis per dominum iohannem capellanum s. Georgii anno 
1518.

Kötés: 305 × 207 × 107 mm, láncos kötés volt, sérült, rossz állapotban van; bélyegzők: 2, 3, 
6, 15, 17, 28, 29 és nehezen azonosítható köridomban lévő csillag

8–9. kép. Kassai domonkos kolostori kötés és korabeli bejegyzés: 3.3. tétel
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10. kép. Kassai domonkos kolostori kötés: 3.6. tétel
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12. Missale ad usum Ordinis Praedicatorum. pergamenkódex hangjegyekkel, 14/15. sz. = 
szentiványi 50, Csapodi, BH 1609 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. i. 50.

Kötés: 291 × 185 × 100 mm; bélyegzők: 4, 5, 11, 18, 20, 22, 26, 28, 32

13. Hugo de prato Florido: Sermones de tempore. – Thomas de aquino: Commentaria super 
II. et IV. libros Sententiarum. papírkódex, 1460. scriptor: nCs (= nicolaus…?) = szentiványi 93, 
Csapodi, BH 1629 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. i. 93.

Bejegyzés: iste liber est Georgii Lewteschit. – Liber proprius Magistri Georgii Lewdeschith 
olim per Magistrum Christianum predicatorem Cracoviensem sibi legatus. (Mindkettő Leude- 
schit írása) – Legatus mihi Joanni Henckel per pie memorie eundem dominum Georgium Leu-
dischid avunculum meum anno domini 1496. (Henckel írása. – a nevek egységes helyesírása 
még nem alakult ki!)

Kötés: 301 × 207 × 102 mm, a lánc megvan; bélyegzők: 1, 2, 5a, 6, 15, 17 és egy körbe foglalt 
rozetta

14. Opera (Miscellanea) theologica. papírkódex, 1468–1469. scriptor: „frater Laurentius de 
stropka ordinis [praed.] eiusdem professor ad instantiam fratris Leonardi Regensperger pro 
tunc superioris conuentus Budensis 1468.” = szentiványi 112, Csapodi, BH 1635 – Gyulafehér-
vár, Batthyaneum: R. i. 112. (11. kép)

Kötés: 218 × 149 × 47 mm; bélyegzők: 1, 9, 11, 14, 19(?), 21, 22, 23, 28, 30, 32, 33

15. nicolaus Tudeschis: Lectura super tertio Decretalium libro. papírkódex, 15. sz. első fele. 
= szentiványi 168, Csapodi, BH 1645 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. ii. 7.

Bejegyzés: Liber domini Johannis Benedicti de Wratislavia decretorum baccalarii, quem 
comparavit anno domini MCCCCLXi et tunc erat praedicator in Cascha. – nunc autem frater-
nitatis 24or plebanorum regalium in scepus. [Lőcse]

Kötés: 420 × 272 × 90 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13 (variáns), 15, 17, 18, 28, 29, 31

16. Bartholomaeus Brixiensis: Casus decretorum. Historiae super libro decretorum. papír-
kódex, 15. sz. = szentiványi 184, Csapodi, BH 1647 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. ii. 23.

Bejegyzés: Liber domini Johannis Benedicti decretorum baccalarii. – Liber fraternitatis 
XXiVor plebanorum legatus. [Lőcse]

Kötés: 320 × 210 × 52 mm; bélyegzők: 4, 5, 11, 14, 15, 18, 27, 28, 29, 31

17. Tractatus theologici. a, Humbertus de Romanis: Expositio regulae S. Augustini. b, Beda 
Venerabilis: De meditatione passionis Christi per septem diei horas. papírkódex, 1469. scriptor: 
„per manos[!] cuiusdam Martini Craus de Caschovia” = szentiványi 189, Csapodi, BH 1652 – 
Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. ii. 28.

Kötés: 317 × 213 × 66 mm, láncos kötés volt; bélyegzők: 4, 5, egy picike négyszirmú virág, 9, 
11, 13 (variáns?), 15, 18, 19, 20, 28, és ez ívek csúcsán egy nehezen azonosítható kétágú villaszerű 
bélyegző, 32
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11. kép. Kassai domonkos kolostori kötés: 3.14. tétel
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18. Thomas de aquino: Commentarium in IV. librum Sententiarum Petri Lombardi. papír- 
és pergamenkódex, 15. sz. = szentiványi 196, Csapodi, BH 1658 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: 
R. ii. 35. (12. kép)

Kötés: 323 × 207 × 78 mm, előtáblája hiányos, sérült; láncos kötés volt; bélyegzők: 4, 5, 11, 
13, 15, 16, 20, 22, 28 kisebb méretű variánsa, 32101

19. Sermones de tempore et de sanctis. pergamenkódex, 13–14. sz. = szentiványi 412, Csa-
podi, BH 1700 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. iii. 106.

Bejegyzés: Liber conventus Cassoviensis ordinis fratrum praedicatorum. ugyanez a be-
jegyzés még két helyen.

Kötés: 176 × 125 × 65 mm, lánc nyoma; bélyegzők: 4, 11, 18
e kódex (R. iii. 106. = szentiványi 412) de sanctis része a korábbi, 13. századi. a de tempore 

viszont nemcsak temporale, s a két rész egymástól független sermo-gyűjteményből áll. Mivel 
ebbe a részbe assisi szent Ferencnek, paduai szent antalnak három-három beszédét és egy Klá-
rának szóló beszédet is másoltak, a ferences jelleg egyértelmű. ez a rész itáliai eredetű, ezt írása 
és helyenként az olasz szavak használata támasztja alá.102 Mindezek alapján jogos Madas edit 
feltételezése, hogy a kódexet egy ferences barát hozhatta Magyarországra. – a kódex nagyobb 
terjedelmű első részének – de tempore – jó kétharmada, amint Madas edit megállapította, Ro-
bertus de sorbonio (1201–1272) beszédgyűjteményéből származik, akinek nevét a világhírű pá-
rizsi egyetem, a sorbonne örökítette át az utókorra. Így az R. iii. 106 a francia–magyar, ponto-
sabban a magyar–párizsi kapcsolatok egyik fontos tanúja. a középkori párizsi egyetemen tanuló 
magyar hallgatók pályafutását, akik akkor az egyetem angol–német(!) nációjához tartoztak, 
Gábriel asztrik tárta fel.103 – Minthogy a kódexet a kassai domonkosok kolostorában kötötték 
be, ott forgatták és használták.

20. Gregorius, i. papa: Moralia, sive expositio in Job. [Köln: Conrad Winters, c. 1476]. = 
isTC ig00429000 – Wien, ÖnB: ink. 16. a. 14. 2o

a kötés bélyegzői: 1, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 26, 32

otto Mazal, az osztrák nemzeti Könyvtár Kézirattára és Régikönyvek Gyűjteménye néhai ve-
zetője az 1962-es Gutenberg-Jahrbuchban az ÖnB ősnyomtatványaiból kiválasztotta a fejbé-
lyegzőkkel díszített gótikus bőrkötésben lévőket.104 42 kötést gyüjtött össze salzburgi, dürnsteini, 

101   a Batthyaneum: R. i. 112 (14. tétel) és a R. ii. 35 (18. tétel) kötéseinek levonatát Muckenhaupt er-
zsébetnek köszönöm.

102   Madas edit: A középkori magyarországi prédikáció-irodalom forrásai (XII–XIV. század). Kandidá-
tusi értekezés. Bp., 1992. 132–136. p.

103   Gabriel, astrik L.: The University of Paris and its Hungarian Students and Masters during the Reign 
of Louis XII and François Ier. notre dame, indiana; Frankfurt a. M., 1986. (Texts and studies in the History of 
Medieval education; 17.)

104   Mazal, otto: Gotische Einbände mit Kopfstempeldekoration aus der Inkunabelsammlung der Öster-
reichischen Nationalbibliothek. = Gutenberg-Jahrbuch 1962. 473–481. p.
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12. kép. Kassai domonkos kolostori kötés: 3.18. tétel

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   60 2020. 01. 18.   9:15



61

bécsi, brünni, kassai és ingolstadti könyvkötő műhelyekből. a csoportunkban utolsóként (20.) 
szereplő ink. 16. a. 14 jelzetű ősnyomtatvány105 kötésének (Mazal cikkében az abb. 3. a–k betű-
vel jelzett) minden motívuma megvan a fent tárgyalt kassai műhely bélyegzőtábláján (1, 4, 5, 7, 
14, 15, 16, 26, 32), tehát ez is kassai. Mazal is hangsúlyozza a műhelyek közötti kölcsönhatást. 
Különösen érvényes ez a bécsi és kassai domonkos kolostor könyvkötő műhelye esetében.106

a kolduló rendek szerzetesei nem rendelkezhettek magántulajdonnal. ezért írta be a nyír-
bátori Bartholomaeus frater az oszK inc. 512 (1. tétel) kötetbe, hogy használatra engedélyezték 
neki a könyvet. – a 11., 15. és 16. tétel bejegyzésében ugyanaz a boroszlói (=Wrocław) Johannes 
Benedictus jegyezte be a vétel dátumát (1441), s hogy az időben Kassán volt prédikátor. a két 
utóbbi bejegyzésből azt is megtudjuk, hogy e könyvek a 24 szepesi plébános-testvériség birto-
kába jutottak, míg a 11. tétel a lőcsei szent Jakab-plébániatemplom könyvtárába. – a 14. tételből 
az derül ki, hogy a domonkos Laurentius de stropka 1468/69-ben a budai konventben Leonard 
Regensperger elöljárósága idején scriptor volt. – a 13. tétel bejegyzéséből megtudjuk, hogy Jo-
hannes Henckel örökölte 1496-ban nagybátyja, Georg Leudeschit egykori kassai hitszónok 
könyveit.

a kötések között vannak egyszerűek, de igen gazdagon díszítettek is (például 11–12, 14–
18. tétel). igen egyszerű, igaz, hogy nyolcadrét, tehát kis méretű a 19. tétel, a Batthyaneum R. iii. 
106 jelzetű kódexének kötése, vagy a pannonhalmi bencéseknél őrzött 118 J 53 jelzetű kódex 
kötése (5. tétel). Gyakori, hogy a középmező átlók osztotta mezőiben a középpontba nyomott 
bélyegzőt, például a nagy szabad rozettát (1. bélyegző) több más bélyegző veszi körül (4, 15, 19, 
28), amint ez látható a bélyegzőtábla utolsóként közölt, számozatlan ábráján.

Több kassai domonkos kolostori kötésnél (1, 3, 7, 10, 12, 16–18) megjegyeztük, hogy láncos 
kötés volt, vagy még ma is megvan a lánc. ilyen több könyvtárban is van: az oszK-ban (RMK 
iii 165/1. példány, ant. 1039), az akadémia Könyvtárában (például inc. 252, inc. 413, RM iV 
399, RM iV. F 177a), az egyetemi Könyvtárban fatáblás félbőr kötésben (inc. 11a), és a prágában 
őrzött Hess-féle Chronica is láncos kötés volt, ami azt mutatja, hogy korábban kolostori könyv-
tárban őrizték. a továbbiakban is gyakran találkozunk láncos kötésekkel, például a felvidéki 
városokban. a lánc tette lehetővé a könyvekhez az általánosabb, szabadabb hozzáférést. (ez az 
a rendkívüli eset, amikor a lánc valamit lehetővé, szabaddá tesz.)

105   Mazal az ink. 16. a. 14. jelzetű ősnyomtatványhoz rossz HC 7930 számot adott meg. Helyesen HC 
7927.

106   Meg kell jegyezni, hogy Gertraut Laurin: Die gotischen Blindstempeleinbände des ehemaligen Do-
minikanerklosters Pettau (Untersteiermark). = Gutenberg-Jahrbuch 1965. 253–361. p. cikkében az abb. 1. bé-
lyegzőtáblán láthatóan bizonyítja, amit szavakban is megfogalmaz, hogy a nagy bécsi domonkos ház és a pet-
taui domonkos rendház sokrétű személyes és szellemi kapcsolatban állt egymással. a  bélyegzőket 
összehasonlítva (Laurin cikke abb. 1. táblázatán 10, 10a, 11, 12, 13, 17) ugyanez elmondható a kassai domon-
kos könyvkötő műhely vonatkozásában is. olykor alig lehet megkülönböztetni ezeket a bélyegzőket a megfe-
lelő kassaiaktól.
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Budaszentlőrinc – pálosok

a pálosok történetét Gyöngyösi Gergely (1472–1531) írta meg a kezdetektől a 15. század végéig. 
Gyöngyösi 1512–1519 között a római pálos kolostor priorja, hazatérése után a rend generálisa 
lett. Rendje történetét a Remete Szent Pál remete testvéreinek élete című művében foglalta ösz-
sze.107 ebben Gyöngyösi beszél – többek között – egy budaszentlőrinci szerzetesről, „informator 
scriptorum”-ról, vagyis a könyvmásolók oktatójáról. scriptoraik másolnak saját rendházaik szá-
mára, de arról is van adat, hogy egyikük „kölcsön-scriptorként” 1502-től a pécsi püspöknek 
dolgozott. olvashatunk egy Mihály doctor párizsban bekövetkezett haláláról, aki itthonról szá-
mos könyvet vitt magával, s ezzel nagy veszteség érte a kolostort, mert ezek a könyvek ott ma-
radtak.108 Gyöngyösi rendtörténetében több tucat rendtársát említi, akik a pálos rend írásbelisé-
gével, műveltségével valamilyen kapcsolatba hozhatók.109 Természetesen nem voltak teljesen 
önellátók a könyveket illetően, vásároltak is könyveket. a budaszentlőrinci főkolostor, „monas-
terium principale” könyvtára és scriptoriuma a Mohácsot követő dúlásban indult pusztulásnak 
1526 őszén, ám véglegesen csak 1541-ben hagyták el a pálosok, s az egykor virágzó kolostornak 
ma csak a romjai láthatók.110 az értékes könyvtárat a törökök felégették. Valamennyit talán sike-
rült Trencsénbe, a felsőelefánti és a lepoglavai kolostorba menteni.111 Hadnagy Bálintnak egy 
bázeli 1489-es kiadású, szent Jeromos leveleit tartalmazó, sok autográf bejegyzéses könyve ma 
az eLTe egyetemi Könyvtárban található,112 és ugyanott őrzik a pálosok oklevélmásolati köny-
vét, az úgynevezett Liber viridist, azaz a zöld könyvet.113

Három nyelvemlék kódexünk kapcsolódik a pálosokhoz: a Festetics-kódex,114 ezt a nagyvá-
zsonyi pálos kolostorban (melyet Kinizsi pál alapított 1483-ban) írták és állították össze 1492–

107   a művet rendi használatra szánták, emiatt csak kéziratban terjedt. a Magyarországon fellelhető 
példányok alapján készült kiadása: Gyöngyösi Gergely: Vitae fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi 
Eremitae / ed. Franciscus L. Hervay. Bp.: akadémiai, 1988. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevo-
rum. series nova; 11.)

108   zákonyi Mihály: A Buda melletti Szent-Lőrincz pálos kolostor története. i–iV. közlemény. = száza-
dok (45) 1911. 513–530, 586–606, 686–711, 764–780. p. Mihály doktorról: 767–768. p.

109   sarbak Gábor: Pálosaink írásbelisége a középkor végén. = Vigilia (66) 2001. 112–119. p.
110   Bencze zoltán – szekér György: A budaszentlőrinci pálos kolostor. Bp., 1993. – Bencze zoltán: 

A budaszentlőrinci pálos kolostor. in: pannonia regia, 351–352. p.
111   Kisbán emil: A magyar Pálosrend története. 2. köt. Bp., 1940. 155. p.
112   eLTe eK: inc. 372 (= CiH 1681); sarbak Gábor: Hadnagy Bálint pálos szerzetes kézírása a buda-

pesti Egyetemi Könyvtár 372. számú ősnyomtatványában. = MKsz (111) 1995. 164–169. p.
113   eLTe eK: Cod. Lat. 115 = Mezey, Codices nr. 115. – a jogbiztosító és egyéb oklevelek másolatait 

tartalmazó chartulariumokat előszeretettel nevezték el kötésük színe után. ilyen a pálosok (fentebb idézett) 
Liber viridise is, és három pannonhalmi kézirat: a tatárjárás előtt készült Liber ruber, a Liber albus a hiteleshe-
lyi iratokkal és az 1700 körüli Fekete könyv (Liber niger, szintén másolati könyv).

114   Festetics-kódex: oszK Kézirattár: Mny 73. – irodalmát legutóbb összefoglalta Kertész Balázs: 
Festetics-kódex. in: „Látjátok feleim…”, 53. tétel, 342–343. p.
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1494-ben Kinizsi pálné Magyar Benigna számára. a Czech-kódexet115 is egy nagyvázsonyi pá-
los, bizonyos „F[rater] M” másolta 1513-ban Benigna asszonynak. Mindkettő imádságos könyv, 
s később mindkettőt átkötötték. a harmadik egy latin nyelvű himnárium, Cantionale ecclesiasti-
cum,116 amelyben magyar nyelvű imára bukkant domonkos pál péter 1965-ben. szendrei Janka 
megállapítása szerint a 15. század végén magyar notációval látták el feltehetően a Gömör me-
gyei Hangony szent anna pálos kolostorában. egy bejegyzés tanúsága szerint a kódex 1601-ben 
már Częstochowában, a Jasna Góra kolostorban volt. e kódex nagyon elhasználódott budai re-
neszánsz bőrkötésben van. (e kötésre a reneszánsz fejezet Gazius csoportjában visszatérek.)

az országos széchényi Könyvtárban őrzik a legkorábban – az 1490-es években – megje-
lent pálos Misekönyv egy pergamenre nyomtatott, díszes példányát. ennek kötése egykorú vak-
nyomásos kötés. Bélyegzői jobbára gótikusak, felépítése viszont a reneszánsz felé mutat. nem 
találkoztam e kötés párjával, vagyis olyan kötéssel, amelyen ez a hét bélyegző, vagy valamelyikük 
látható lenne. Úgy vélem, hogy ez a pergamenre nyomtatott példány az anyakolostor, Buda-
szentlőrinc számára készülhetett. Talán ott is kötötték be, de bizonyára Magyarországon, pálos 
szerzetesek számára. az előtáblán belül pergamen oklevél szolgál előzékül. ez a latin nyelvű, 
magyar vonatkozású oklevél is azt támasztja alá, hogy a könyvet itthon kötötték be, s egy ritka 
magyar gótikus kötéssel van dolgunk:

Missale Fratrum Heremitarum Ordinis divi Pauli primi heremitae. [Basel: Johann amer-
bach, c. 1490–1495]. = CiH 2295, isTC im00641500, Hubay, Missalia 64. p. nr. 1, Csapodi, BH 
1021 – Budapest, oszK: inc. 176. pergamenre nyomtatták. Csonka példány.

az előtáblán belül Temesvári Gergely vikárius 1496-ban kelt oklevele arról, hogy egy bizo-
nyos istvánt, „stephanum natum fabiani helgÿes de wÿvaras” 1495-ben diakónussá, egy évre rá 
pappá szentelte Váradi péter kalocsai érsek a bácsi székesegyházban.

Kötés: 359 × 233 × 80 mm, az elő- és háttábla némileg eltér; bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
(4. bélyegzőtábla)

a kötéstábla centrális elrendezésű. az előtáblán négy keret látható, a középmezőt négy-
szirmú stilizált virágok (6) keretezik. Mindkét tábla közepén egy nagy körgyűrű látható apró 
rozettákkal (1) díszítve, fölötte és alatta kettős ívű félkör, a külső gyűrűben az apró rozetták (1), 
a háttáblán a belsőben kettős köröcskék (7). a félkörökben egy-egy, a középső kör körül négy, 
körbe foglalt ötágú csillag (3) van. a háttábla három kerete közül a külsőben elszórva az ötágú 
csillag (3) és kettős köröcskék (7) váltakozva, a második keretben négyszöges fonadék (4), a har-
madikban egymást metsző ívek (5) sorakoznak. (13. kép)

115   Csapodi, „Magyar codexek”, 20–23. p. Czech-kódex: MTa KiK Kézirattár: K 42. – Körmendy Kin-
ga: Czech-kódex. in: Biblia sacra Hungarica: a könyv, mely „örök életet ád”: Kiállítási katalógus, 2008. nov. 21. 
– 2009. márc. 29. / szerk. Heltai János, Gáborjáni szabó Botond. Bp.: oszK, 2008. 124–125. p.

116   Częstochowa – archivum Jasnogorskie: 583 R – Rkp i-215. Legutóbbi összefoglalása a kódexnek és 
irodalmának: Pálosaink, a fehér barátok: a Magyar pálos Rend és az oszK közös kiállítása. Janus pannonius 
Múzeum, Modern Magyar Képtár, pécs 2014. okt. 17. – 2015. febr. 8. / a kiállítást rendezte és a katalógust írta 
sudár annamária és sarbak Gábor. Gyula: dürer ny., 2015. nr. 24.
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13. kép. a pálos misekönyv háttáblája, 4. csoport – oszK: inc. 176
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az oszK nyomtatott pálos misekönyve példányán kívül még négy, azaz összesen öt pél-
dány ismeretes csak a világon: a częstochowai pálos kolostorban, Rozsnyón (Rožňava) a püs-
pökség könyvtárában, ahova egy ugyancsak felvidéki pálos kolostorból kerülhetett, továbbá 
Cambridge és Basel egyetemi Könyvtárában.117

a törökök utáni felszabadulást követően, a 18. század első felében épült fel pesten a pálo-
sok egyik legjelentősebb rendháza, valamint templomuk (a mai egyetemi templom). Könyvtá-
ruk az egyik legszebb ma még létező barokk teremkönyvtárak egyike, ma a Központi papnevelő 
intézet pálos Könyvtára. a barokk fejezetben ejtünk még szót róla.

a pálos rendet ii. József oszlatta fel 1786-ban. Lengyel kolostorokban folyt tovább a pálos 
élet, és 1934-ben Częstochowából „tértek vissza” a Gellért-hegyi sziklatemplomba s a mellette 
lévő kolostorba. a második világháborút követően a hatalomváltáskor ismét szétszóródtak. 
1989 után négy helyen, pécsett, Márianosztrán, Budán és pálosszentkúton, valamint 2014 óta 
Hargitafürdőn van pálos szerzetes rendház. Leghíresebb pálosok: Virág Benedek, a tabáni „szent 
öreg”, barátja Ányos pál és Verseghy Ferenc, a Marseillaise és Goethe első fordítója [!]. – az egy-
kori pesti pálos Könyvtár sok értékes darabja az egyetemi Könyvtárba került.

Sermones dominicales. papírkódex. pécsi egyházmegye, 15. század második harmada. = 
Mezey, Codices nr. 98.118 – Budapest, eLTe eK: Cod. Lat. 98

ez a latin nyelvű, vasárnapokra szóló prédikációkat tartalmazó kódex sok magyar vonat-
kozású kiegészítést és példát tartalmaz, a sorok között pedig több száz magyar nyelvű glosszát 
és szómagyarázatot. a kódex összeállítója, compilatora „pécsi egyházmegyénk”-et említ, s szi-
lády egy bizonyos Mohácsi dénest (fris dios = fratris dionysii), a bécsi egyetemen az 1430-as 
években tanuló, későbbi pécsi kanonokot véli benne fellelni.119 Más feltevés szerint a kódex, 
illetve kompilátora pálos eredetű. a kódex gótikus kötése, első keretének ívei és csipkedíszei 
mintájával, illetve hasonlókkal először a lövöldi kötéseken találkoztunk (1. bélyegzőtábla 1–4. 
bélyegzők), s akkor hangsúlyoztuk ezeknél a bécsi hatást. Vonatkozik ez a ’z’ és ’s’ idomokra is 
a második és harmadik keretben. a középmezőt tagoló átlós vonalak metszéspontjaiban ki-
sebb ötszirmú rozetta, a köztes kis mezőkben váltakozva rombuszba foglalt liliom és egy érde-
kes stilizált virágminta látható. e virágminta középső köröcskéjében pici csillag van, úgy, mint 
a 4. bélyegzőtábla 3. számú, körbe foglalt ötágú csillaga közepében. ez – a talán Máriára utaló 
csillagkedvelés – feltűnő, bár véletlen is lehet. a kódex magyar használata nem vitás. Kötése 

117   Haegen, pierre L. van der: Basler Wiegendrucke: Verzeichnis der in Basel gedruckten inkunabeln 
von Berthold Ruppel bis nikolaus Kessler. Basel: uB, 1985. 52. tétel: a bázeli példányban a misekönyv kalen-
dáriumában április 26-nál bejegyzés: „anno domini 1498 intravimus claustrum”, a ’b’ ívfüzet fol. 2. fölül: „1570 
der zeit prior zu Ranna”. Tehát ez a példány az alsó-ausztriai Ranna pálos kolostorából került Bázelba. Bizo-
nyára a 16. század folyamán, de még 1570 előtt, a török hódítást és rombolást követően menekítették e pél-
dányt valamely magyar pálos kolostorból nyugat felé. – Köszönöm sarbak Gábornak az ezzel kapcsolatos 
hasznos konzultációt.

118   Tóth péter: Sermones dominicales. in: Csillag a holló árnyékában, 52–55. p. 5. tétel.
119   szilády Áron: Sermones dominicales: Két XV. századból származó magyar glosszás latin codex.  

i–ii. köt. Bp., 1910. Bevezetés Vi. p. – „more ecclesiae nostrae Quinqueecclesiensis”: ii. 427. p.
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bélyegzőit sem Holternél, sem az eBdB-ben („Blume”, illetve „ornamente/pflanzliche” össze-
sen 821 motívumai közt) nem találtam. Holternél hasonlókat igen, hiszen az ausztriai hatás 
nem kétséges. de magyar analógiával sem találkoztam. Tekintettel fennmaradt, magyar hasz-
nálatban lévő kódexállományunk csekély és esetleges voltára, ezen nincs mit csodálkozni. akár 
egyetlen példány is maradhatott mutatóba egy-egy könyvkötő műhelyből. Megítélésem szerint 
egy magyar kolostori műhelyben kötötték be magyar megrendelésre és használatra ezt a kóde-
xet. Könnyen lehet, hogy ez a  kódex is pálos kötődésű gyűjteményből került az egyetemi 
Könyvtárba.

A Chronica Hungarorum példányai

az európai országok sorában Magyarország a hatodik volt – több nagy fejlett országot meg-
előzve –, ahol megindult a könyvnyomtatás. andreas Hess Rómából érkezett Budára 1471 táján, 
minden bizonnyal Vitéz János esztergomi érsek hívására. sajnos egyetlen korabeli levéltári do-
kumentum sincs a korai hazai nyomdászat megindulását illetően, de magáról Hessről sem. Mi-
ként a korai magyar kötéstörténetet magukból a fennmaradt kötésekből, úgy Hess működésé-
nek részleteiről, nyomdája felszereltségéről is mindent a  fennmaradt példányokból kell 
kikövetkeztetni. Borsa Gedeon több évtizedes kutatásait és részpublikációit követően 2013-ban 
jelentetett meg egy átfogó monográfiát Hess andrásról.120 Vizsgálva a papírszükségletet, Borsa 
számítása szerint, mintegy 240 példányban jelenhetett meg Hess első nyomtatványa, a Chronica 
Hungarorum 1473. június 5-én, pünkösd vigiliáján, s ugyanekkora példányszámban másik ki-
adványa, nagy szent Vazulnak A költők olvasásáról, s vele együtt Xenophón Socrates védőbe-
széde görögből latinra fordítva.121 e kiadványból két példány maradt fenn: Bécsben (ÖnB) és 
eichstättben (uB/egyetemi Könyvtár). a Chronica Hungarorumból tíz példány.122 (nagyjából 
ez a jellemző hazánkban a könyvek és kódexek, s bizony egyéb kulturális javak pusztulási ará-
nyára a százötven éves török hódoltság következményeként.) a Chronica Hungarorum tíz pél-
dányából kettő van Magyarországon, az oszK-ban (inc. 326) és eLTe eK-ban (inc. 10), a többi 
Bécsben (ÖnB), Krakkóban (Muzeum narodowe, zbiory Czartoryskich), Lipcsében (uB), pá-
rizsban (BnF), prágában, princetonban (usa, nJ, scheide Library), Rómában (Biblioteca Cor-
siniana) és szentpétervárott. (a prágai és a szentpétervári példányt eredeti bőrkötésük miatt 
részletesen tárgyalom majd.) a berlini fal leomlását követően, s a német demokratikus Köz-

120   Borsa Gedeon: Andreas Hess. Bp.: argumentum, 2013. (a Magyar Könyvszemle és a MoKKa-R 
egyesület füzetei / sorozatszerk. Monok istván; 6.) – Korábban megjelent: Fitz József: Hess András, a budai 
ősnyomdász. Bp.: Magyar Bibliophil Társaság, 1932. – Fitz József volt Borsa Gedeon mestere.

121   Basilius Magnus: De legendis poetis. – Xenophon: Apologia Socratis / (trad. Leonardus Brunus 
aretinus). Buda: a[ndreas] H[ess], c. 1473. GW 3702, isTC ib00271500 – Fakszimile kiadás: Basilius Mag-
nus: A költők olvasásáról. – Xenophon: Socrates védőbeszéde / Ritoók zsigmond fordításával és soltész 
zoltánné tanulmányával. Bp.: Magyar Helikon, 1978.

122   Chronica Hungarorum. Buda: andreas Hess, 1473. CiH 986, GW 6686, isTC ic00484900

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   66 2020. 01. 18.   9:15



67

társaság megszűnésének küszöbén, feltehetően lipcsei magántulajdonból került elő a Chronica 
tizedik, addig ismeretlen, erősen körbevágott s újrakötött példánya. Münchenben a Hartung & 
Hartung cég 1990 tavaszán tartott aukcióján vette meg a new York-i antikvárkereskedő, Hans p. 
Kraus ezt az előkerült példányt – óriási áron (20 000 dM kikiáltási árról kúszott fel 483 000 
dM-re),123 majd tőle vásárolta meg William H. scheide, a  nevét viselő könyvtár számára. 
a scheide Library magánkönyvtár letétként a princeton university Library része.

az sem érdektelen, hogy több kéziratos másolatot is készítettek a 15–18. században Hess 
Chronicájáról.124 a 20. században két fakszimile kiadása is megjelent,125 a latin eredeti szöveg 
mellett a magyar fordítással.

a Chronica tíz fennmaradt példányából kettő, illetve három van/volt egykorú kötésben. 
Kettőnek a kötése azonos.

a Chronica Hungarorum két magyar gótikus kötésben lévő példányának bélyegzői  
(5. bélyegzőtábla):

1. s idomok
2. pálcán áthurkolódó gótikus levelek
3. négyzet alapon rozetta
4. köröcske
5. hatszirmú apró virág

az egyiket ma prágában (národní Knihovna / Klementinum: inc. 39 d 14), a másikat szent-
pétervárott (korábban: szaltikov-scsedrin Könyvtár: inc. 9.4.4.12) őrzik. e két egyszerű góti-
kus kötés külső keretében s idomokból alkotott zsinórdíszre emlékeztető mintát (1), második 
keretében pálcán áthurkolódó gótikus leveleket (2) látunk (tulajdonképpen szőlőinda, amely 
a borra, s így közvetve Krisztus vérére utal). a középmezőt sok átlós vonal tagolja apró me-
zőkre, amelyekbe egy-egy rozetta került (3), az átlók metszéspontjában kicsi köröcskék vannak 
(4). a prágában őrzött példány126 kötése jó állapotban van, gerincét a  jezsuiták fehérrel át- 
festették. (14. kép) Tulajdonosbejegyzése: „Collegii neodomensis societatis Jesu Catalogo in- 
scriptus anno 1599. ex libertate illustrissimi domini Fundatoris.” Vagyis a dél-csehországi 
Jindřichův Hradec (= neuhaus) városában lévő jezsuita kollégium könyvtárában volt olvasó-

123   Borsa Gedeon: Új példánya került elő az első hazai nyomtatványnak. = MKsz (106) 1990.  
129–131. p.

124   Farkas Gábor Farkas: A Budai Krónika eddig ismeretlen 18. századi kézirata. = MKsz (130) 2014. 
277–280. p. – schmelczer-pohánka Éva: A Klimo Könyvtár „kincsei” I. Johannes Menestarffer, Chronica 
Hungarorum, Bécs, 1481 (Kézirat). = MKsz (130) 2014. 237–252. p.

125   Chronica Hungarorum / bev. Fraknói Vilmos. Bp.: Ranschburg, 1900. 34, [2], [134] p. – Chronica 
Hungarorum. Hasonmás kiadás / Horváth János fordításában, soltész zoltánné tanulmányával. Bp.: Heli-
kon, 1973. 138, [136], XXVii p.

126   praha, národní Knihovna, jelzete: inc. 39 d 14 (GW 6686, isTC ic00484900). a barna bőrkötés 
mérete: 285 × 206 × 27 mm, 5 mm vastag fatáblán, két bordára fűzve. az elő- és háttábla díszítése azonos. Ke-
rek csúszógombok és egy kapocs nyoma látszik. a háttáblán fölül lánctartó vasalás nyoma van, ami arra utal, 
hogy kolostori könyvtár darabja volt. a lapokon megvannak a punktúrák, a papírnak a nyomtatókeretre tör-
ténő felszúrás okozta lyukai.
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14. kép. Chronica Hungarorum. Buda: andreas Hess, 1473. kötés háttáblája, 5. csoport. –  
prága, národní Knihovna: inc. 39 d 14
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pulthoz vagy könyvespolchoz láncolva, s a  rend 1773-as feloszlatását követően szállították  
prágába.127

a ma szentpétervárott őrzött Chronica128 bőrkötése előtáblájának felépítése és bélyegzői 
megegyeznek a prágai példány kötésével. a megviselt, rossz állapotban lévő háttáblát védve erős 
papírral ragasztották le. Tulajdonra utaló bejegyzése: „Loci Leopoliensis”, amely valószínűsíti, 
hogy az egykori lembergi bernardinus rendház könyvtárából származik. (a szentpétervári 
orosz nemzeti Könyvtárnak több más ősnyomtatványa van ilyen vagy hasonló bejegyzéssel.) 
a lembergi szent andrásról elnevezett obszerváns ferences kolostort 1460 táján alapították, 
könyvtárát a 18. század végén elárverezték. Valószínűleg ezt követően jutott a cári gyűjteménybe. 
Borsa Gedeon tanulmányozta e kötetet, s megállapította, hogy „… megjelenését követően leg-
alább másfél évszázadon át magyar nyelvterületen lapozgathatták, mielőtt külföldre került 
volna, mert a negyedik lapon (a2 verzón) a lapszélen felül ’Gazdagsága atilának’ szavak olvasha-
tók 17. századi kézírással.”129 a török hódoltság idején Magyarország középső részéről a Felvi-
dékre, vagyis a megmaradt Magyar Királyság északi területére menekültek az emberek, míg 
a Tiszántúlról gyakran erdélybe. Ha csak tehették, vitték magukkal értékesebb könyveiket.

e két azonos bőrkötés első és második keretének bélyegzői (5/1, 2) és a vakvonalas keretek 
metszéspontjaiba nyomott köröcske (5/4) azonos a pozsonyi egyetemi Könyvtár inc. 102130 kö-
tésének két keretében és a metszéspontokon látható bélyegzőkkel. a pozsonyi ősnyomtatvány 
kötésének középmezőjében két nagy méretű körgyűrű, ebben négyszirmú virágok, a körgyűrű 
belsejében fonadékminta látható.131 Mindhárom kötés, ez utóbbi és a két Hess-Chronica kötése 
ugyanabban a budai könyvkötő műhelyben készülhetett pár évvel a könyvek megjelenése után. 
a prágai Hess-Chronica kiragasztott előzékéhez ugyanazt a papírt használták, mint amelyet 
a nyomdász Hess használt. ez is azt bizonyítja, hogy a kötés Budán készült.

ide, a 15. század végi egyszerű magyar gótikus kötésekhez tartozik szalkai László iskolás-
könyve (230 × 164 × 55 mm) is, amelyet az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őriznek 
Ms. ii. 395 jelzeten. az 1543-ban nagyszombatba menekült esztergomi káptalan könyvtárában 
volt, s a több mint kétszáz éves ott-tartózkodás utáni hazatéréskor jutott vissza eredeti helyére. 
e papírkódex nagyon használt, hiányos, restaurált bőrkötésben van. Fakszimiléje 2019-ben  
jelent meg.132 egy mezővárosi varga fia, szalkai László (Mátészalka c. 1475 – Mohács 1526.  

127   Tobolka, zdenĕk: Národní a universitní knihovna v Praze, její vznik a vývoj. i. tom. praha, 1959. 80, 
97–98. p.

128   Rosszijszkaja nacionalnaja Biblioteka, jelzete: inc. 9.4.4.12 (GW 6686, isTC ic00484900)
129   Borsa Gedeon: Andreas Hess… 2013, i. m. 125. p.
130   univerzitná knižnica, Bratislava, inc. 102: nicolaus de ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. 

– astesanus de ast: Canones poenitentiales. – alexander de nevo: Consilia contra judaeos foenerantes. Venetiis: 
Franciscus Renner et nicolaus de Franckfordia, 1476. Kotvan 867, isTC in00067000; bejegyzés: Conuentus 
posoniensis.

131   sz. Koroknay 1973, i. m. 38. tétel, 20. kép (30. lábjegyzet).
132   Szalkai-kódex: Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyve. Fakszimile kiadás / sajtó alá rendezte 

és a bevezető tanulmányt írta sarbak Gábor; angol bev. ford. Korondi Ágnes. esztergom: Főszékesegyházi 
Könyvtár: sárospataki Római Katolikus Gyűjtemény, 2019 (nyomdai előállítás [Bp.]: pytheas Könyvmanu-
faktúra). – http://www.bibliotheca.hu/digitalis/kodexek.htm (2019. 05. 29.).

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   69 2020. 01. 18.   9:15



70

augusztus 29.) igen tehetséges diákként a sárospataki plébánia Kisvárdai János, a krakkói egye-
tem baccalaureusa által vezetett iskolájában tanult. a  tanulók előre bemásolták a  latin 
tananyagot füzetükbe, majd az iskolában elemezték, megtárgyalták, kiegészítették, javították. 
ez a terjedelmes papírkódex a különféle iskolai tananyagokat tartalmazó hat füzet összekötött 
egysége, kolligátuma. ezeket a szövegeket szalkai mint diák írta 1489/90-ben. a kódex szak-
szerű elemzését Mészáros istván végezte el.133 zenei elemzését dobszai László és szendrei Jan-
ka.134 szalkai fiatalon, 1494-ben a királyi udvarba került, s pályája egyre emelkedett: kalocsai 
érsek, majd egri püspök, végül esztergomi érsek és főkancellár lett. a végzetes mohácsi csatá-
ban esett el. ez a nagy jelentőségű iskolásfüzet-gyűjtemény ritka lelete a plébániák mellett mű-
ködő iskolai oktatásnak. Kész csoda, hogy fennmaradt. szalkai bizonyára jó emlékekkel őrizte 
meg, s feltevésem szerint Budára kerülése után itt köttette be magának iskolásfüzetét. Mészáros 
istván szerint is a füzeteket később kötötték egybe, ezt bizonyítják a füzetek első és utolsó el-
használtabb, viseltes lapjai, illetve egy-egy lap hiánya. az egyszerű, vaknyomásos, gótikus díszí-
tésű, kis negyedrét méretű bőrkötés keretében ugyanolyan alakú és méretű s idomok (1) sora-
koznak, mint a Hess-Chronica prágai példánya kötésének keretében, a középmezőt itt is sok 
átló tagolja, s a kis rombusz alakú mezőkbe egy-egy kicsi rozetta (5), a metszéspontokba apró 
köridom (4) került. a többször restaurált, újrafűzött, töredékesen megmaradt kötést Koroknay 
Éva is 15. század végi magyar munkának tartotta.135 Én a Hess-féle Chronica kötésével egy mű-
helyből valónak ítélem. szalkai László iskoláskori füzeteiből egybekötött kódexe szerepelt már 
az iparművészeti Múzeum 1882-es emlékezetes könyvkiállításán, a Kalauz 19. lapja 47. tétele-
ként. páratlan érték!

a magyar gótikus kötések következő csoportjába tartozik az akadémia Könyvtára Nagy-
enyedi kódexe (K 32)136 (15. kép) és az oszK inc. 545 jelzeten őrzött ősnyomtatványának bőr-
kötése.

az oszK inc. 545 jelzetű kötete ma két ősnyomtatványt tartalmaz: petrarcától Caesar élet-
rajzát és Caesartól gall háborúja leírását kommentárral,137 s mindkettő 1473-ban jelent meg, 
mint Hess Chronicája, de esslingenben, vagy – újabb kutatások szerint – strassburgban. Borsa 
Gedeon minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy az inc. 545 egy harmadik kolligátumot 
is tartalmazott, éspedig a Hess-féle [Budai] Chronicát.138 ez tehát a harmadik Chronica-példány, 

133   Mészáros istván: A Szalkai-kódex és a 15. század végi sárospataki iskola. Bp.: akadémiai, 1972. – 
Mályusz elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp.: akadémiai, 1971. 374–375. p.

134   szendrei Janka: Szalkai-kódex. in: Kódexek… Kiállítás az oszK-ban, 174. tétel.
135   Mészáros 1972, i. m. 11–12. p. 2. lábjegyzet.
136   Csapodi, „Magyar codexek”, 8–10. p. K 32. – a nagyenyedi kódex (1462) tartalma: a Képes Krónika 

szövege („Cronica de gestis Hungarorum”) – Magyar nyelvű csízió – Johannes presbyter levele indiáról („Epis-
tola de ritu et moribus Indorum”) – nagy sándor története (Leo archipresbyter: Historia Magni Alexandri).

137   oszK: inc. 545: [petrarca, Francesco]: Vita Iulii Caesaris. [esslingen: Konrad Fyner], 1473. Koll. 1. 
= CiH 2599, isTC ip00416000 – Caesar, Caius iulius: Commentarii de bello Gallico. [esslingen: Konrad Fyner], 
1473. Koll. 2. = CiH 877, isTC ic00027000

138   Borsa Gedeon: Andreas Hess… 2013, i. m. 96–111. p.
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15. kép. Nagyenyedi kódex kötése – MTa KiK: K 32, 6. csoport
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amely egykorú, eredeti kötésben volt. Minthogy az oszK-ban egy másik példányt is őriztek 
a Hess-féle Chronicából (inc. 326), az inc. 545 kolligátum kötetből kiemelték, mint duplumot, és 
más értékes régi könyvekkel együtt átengedték az egyetemi Könyvtárnak 1874-ben. Rómer Fló-
ris közreműködésével a könyvekért a nemzeti Múzeum az egyetemi Könyvtár birtokában lévő 
római és reneszánsz kori kőfaragványokat kapott cserébe. (az akkor az MnM kebelébe tartozó 
könyvtár, a mai oszK, viszont így nem kapott semmit.)139 az inc. 545 ma is eredeti, bár újabb 
gerincborítású (érthető, hiszen megbontották a kötetet) gótikus kötésében van. Én éppúgy meg-
lepődtem a kötést meglátván, midőn a kötés miatt Borsa Gedeon konzultációra hívott, mint ő, 
hogy ez azonos az akadémia Könyvtárában őrzött, több művet tartalmazó latin és magyar 
nyelvű Nagyenyedi kódex barna, vaknyomásos kötésével.140 e kötéseken a tipikus gótikus bé-
lyegzők – köztük egy igen szép, szarvast ábrázoló bélyegző (4) – mellett három reneszánsz  
bélyegző is előfordul (2, 5, 6).

a Nagyenyedi kódex és az oszK inc. 545 kötésének bélyegzői (6. bélyegzőtábla):
1. s idomok
2. négyszöget kitöltő indás hatszög
3. hatszirmú virág
4. körbe foglalt szarvas
5. köröcske
6. ív
7–8. kisebb és nagyobb rozetta
9. makk

e két gótikus kötés is magyarországi, de egy másik műhelyből való, mint a Hess-féle Chronica 
prágai és szentpétervári példányainak kötése. ami a műhelyt illeti, a reneszánsz bélyegzők (2, 5, 
6), s közülük a 2. számúnak rokonsága a Vitéz Jánosnak készült kötéseken láthatóval, eszter-
gomra, esetleg Vitéz korábbi székhelyére, ottani humanista udvarára, nagyváradra utalhat. 
a Nagyenyedi kódex sok tulajdonos birtokában volt 1462-től, a másolás feltehető befejezésétől 
kezdve. első tulajdonosa Benedek hajdúszováti plébános, az utolsó, mielőtt az MTa 1860-ban 
megszerezte, a nagyenyedi Református Kollégium könyvtára. (Hajdúszovát közelebb van nagy-
váradhoz, s debrecen és nagyvárad művelődése mindig is hatott az egész környékre.) persze az 
is könnyen lehet, hogy a hajdúszováti Benedek plébános Vitéz János köréhez tartozott egykoron. 
Caesar, petrarca s a magyarok története szélesebb, humanista érdeklődést sejtet. a nagyenyedi 
kódex bőrkötésének mind a hat bélyegzője (1–6) megvan a sokkal megviseltebb oszK inc. 545 
kötésén, amelyen még további három bélyegző is látható (7, 8, 9). Figyelembe kell venni, hogy 

139   Farkas Gábor Farkas – Mikó Árpád: Régi kövek, régi könyvek: A Budai Krónika Jankovich-példánya 
és az Egyetemi Könyvtár régi kőgyűjteménye. = Művészettörténeti Értesítő (62) 2013. 1–17. p.

140   Rozsondai Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. in: „Látjátok feleim…”, 174–
175. p. 48–49. kép. – a nagyenyedi kódex kötéséről lásd: Koroknay, Jegyzék 80. tétel, 3. kép (Koroknaynál még 
a régi jelzeten: Cod. Lat. 4o 12; mai jelzete: K 32).
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a nagyenyedi kódex negyedrét méretű, az inc. 545 pedig fóliáns, s egy nagyobb méretű kötésen 
rendszerint több bélyegzőt alkalmaznak.

az oszK inc. 545-ből kiemelt Hess-Chronicát tehát ma az egyetemi Könyvtárban őrzik 
inc. 10 jelzeten. a kötés nélküli csupasz nyomtatvány új kötést kapott. a két utolsó szennylevél 
tetején látható szárazpecsét elárulja a mester kilétét: „dochnal a. könyvkötő Budapest”. egész 
bőrből, aranyozott neoreneszánsz stílkötést csinált, s sajnos még körbe is vágta a Hess-Chroni-
cát. Több pecsét és sok kéziratos latin és magyar bejegyzés teszi gazdaggá e példány előtörténe-
tét. ezeket részletesen tárgyalja Borsa Gedeon Hessről megjelent monográfiájában. (a tanulság 
mégis az, hogy minden régi könyv egyedi, megvan a saját előtörténete, s jobb lett volna nem 
szétszedni a 19. század vége felé az inc. 545 jelzetű három 1473-as ősnyomtatványt tartalmazó 
kötetet. nemcsak nálunk csináltak ilyet, a bécsi udvari Könyvtárban is általános volt a kolligá-
tumok szétválasztása és újrakötése.)

A Confessionale nyomdásza

az 1470-es évek végén egy másik nyomdász is működött Magyarországon, Budán vagy po-
zsonyban. ecsedy Judit Budára lokalizálja.141 Kilétéről semmit nem tudunk, csak amit fennma-
radt nyomtatványaiból ki lehet következtetni: (1.) antoninus Florentinus gyóntatási kéziköny-
véből öt példány maradt fenn, (2.) szent Jeromos életéből csupán egy példány. az egylevélnyi 
(3.) búcsúcédulából142 egy példányt őriznek a pozsonyi Városi Könyvtárban (MestKn). agnes 
de posonio nevére állította ki Johannes Han pozsonyi kanonok, a szent Márton-székesegyház 
plébánosa 1480. május 11-én.143 e könyvek az egykori királyi Magyarország területéről, egykori 
kolostorokból kerültek mai őrzési helyükre. ez a nyomdász 1476-ban érkezhetett Budára, tehát 
abban az évben, amikor a nápolyi királylány, aragóniai Beatrix is – tekintélyes számú és külön-
böző rangú kísérettel –, s 1476 decemberében ülte vele fényes lakodalmát Mátyás király. a Con-
fessionale nyomdásza 1477 folyamán rendezhette be műhelyét valószínűleg Budán, s nyomtatta 
ki első könyvét az 1475 óta nápolyban működő Matthias Moravus matricáiról öntött betűkkel.

(1.) antoninus Florentinus: Confessionale. [in Hungaria], 1477. = CiH 235, isTC ia00804500 
– Budapest, eLTe eK: inc 45. és 46. az inc. 44-et elcserélték a berlini nemzeti Könyvtárral (sBB: 
inc. 3169, 1) 1927-ben. egy példány található Turócszentmártonban a szlovák nemzeti Könyv-
tárban (snK: inc. B 123 F). az ötödik példányt a Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi Mű-
emlékkönyvtára őrzi, inc. 177.

141   soltész zoltánné: A második magyar ősnyomda nyomai. = MKsz (74) 1958. 144–157. p. – Csapo-
di Csaba: Wo war die zweite ungarische Inkunabeldruckerei tätig? (Buda oder Pozsony/Preßburg?) = Guten-
berg-Jahrbuch 1983. 163–165. p. – V. ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában, 
1473–1800. Bp.: Balassi, 1999. 25–28. p.

142   Han, Johannes: Litterae indulgentiarum. [in Hungaria: typogr. Confessionalis, ante 11 Maii 1480]. 
isTC ih00004550

143   Borsa Gedeon: A hazai ősnyomtatványok példányai. = MKsz (104) 1988. 95–139. p.
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(2.) Laudivius zacchia: Vita beati Hieronymi. [in Hungaria, c. 1478–1479]. = CiH 2041, 
isTC il00085700 – Budapest, eLTe eK: inc. 862144

a Confessionalét mint gyóntatási kézikönyvet sokat használták, s érthető, ha idővel a pél-
dányok többségét át kellett kötni. Csak a Turócszentmártonban őrzött példánynak van meg  
az eredeti bőrkötése. ez egyesbélyegzőkkel díszített vaknyomásos, gótikus bőrkötés Bécs kör-
nyékéről. annak a bécsi Matthias mesternek és utódjának a bélyegzőihez (Holter B.1, B.3) áll-
nak közel e kötés bélyegzői, akivel már a lövöldi karthauzi kolostor kötései tárgyalásakor is 
találkoztunk.

Johannes Henckel könyvei

a kassai domonkosok műhelyében készült kötések között az egyikben Henckel tulajdonosbe-
jegyzését olvashatjuk (Kassa – domonkosok, 13. tétel). Johannes Henckel 1481 körül született 
Lőcsén és 1539. november 5-én halt meg Boroszlóban (Wrocław, Lengyelország), ott temették el 
a dómban, szép síremléke ma is látható. Henckel a magyar humanizmus egyik kiemelkedő 
alakja. Levelezett erasmusszal,145 Melanchthonnal. nagybátyja, Georg Leudeschit szepesi kano-
nok 1496-ban kelt végrendeletében pénzt hagyott Henckelre tanulmányai folytatására, valamint 
ráhagyta könyveit. Henckel feltehetően Krakkóban is tanult, majd Bécsben, paduában és Bolo- 
gnában. Mindenütt vett magának, néhol ajándékba kapott, könyveket. Könyveibe beírta nevét, 
titulusait, hogy mikor, s hol vette a könyvet, néha azt is, mennyiért, vagy, hogy kitől kapta. 1508-
tól kanonoki javadalmat nyert Váradon, s ennek jövedelméből folytatta tanulmányait itáliában. 
1513-ban szülővárosában, Lőcsén plébánosnak választották. a  lőcsei szent Jakab-plébánia-
templom János szárnyasoltárát Henckel állíttatta 1520-ban a négy szent János (Keresztelő, evan-
gelista, alamizsnás és aranyszájú/Chrysostomus) tiszteletére. nagyon tisztelte a francia teoló-
gus, misztikus Johannes Gersont (= Jean Charlier 1363–1429). Gerson műveit sokszor kiadták 
már az 1460-as évektől kezdve a nyomdászat kezdetének első fél évszázadában. a szóban forgó 
János-oltárkép becsukott szárnyainak festményén a kereszt előtt térdeplő Gerson arcvonásai-
ban Végh János művészettörténész az állíttató, Henckel arcvonásait sejti.146 a kép alatt olvasható 

144   Hasonmás kiadás soltész zoltánné bevezető tanulmányával. Közzéteszi a Magyar iparművészeti 
Főiskola Typo-grafikai Tanszéke és a zrínyi ny. Bp., 1975.

145   Jakó zsigmond: Várad helye középkori könyvtártörténetünkben. in: uő.: Írás, könyv, értelmiség: 
Tanulmányok erdély történelméhez. Bukarest: Kriterion, 1976. 138–168, 163–165. p. – Ritoók-szalay Ág-
nes: Erasmus und die ungarischen Intellektuellen des 16. Jahrhunderts. in: erasmus und europa: Vorträge… des 
Wolfenbütteler arbeitskreises für Renaissanceforschung… 1986 / hrsg. von august Buck. Wiesbaden, 1988. 
112–128. p. (Wolfenbütteler abhandlungen zur Renaissanceforschung; 7.)

146   Végh János: Das ikonographische Programm des Johannesaltars von Levoča. = acta Historiae ar- 
tium academiae scientiarum Hungaricae (13) 1967. 235–241. p. – Végh János: Der Johannesaltar des Stadt-
pfarrers von Leutschau Johannes Henckel: eine ikonographische studie. = Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 
(46/47) 1993–94. 763–774, 897–898. p.
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Henckel dedikációjának szövege az évszámmal. Henckel 1522-től Kassán plébános. Később ii. 
Lajos király feleségének, Habsburg Mária királynénak gyóntatója lett.

Henckelnek jelentős könyvtára volt, köztük persze Gerson művei is. itáliában vett könyvei 
ottani reneszánsz kötésben, Budán vett könyvei némelyike budai reneszánsz kötésben van, de 
sok még gótikus stílusú. Henckel valószínűleg szerepet játszott abban, hogy a szepességi könyv-
tárak anyagát Lőcsén gyűjtsék össze. ezt vette meg Batthyány ignác (Güssing 1741 – Kolozsvár 
1798), s midőn erdély püspöke lett (1780), vitette Gyulafehérvárott alapított könyvtárába, a ma 
is meglévő Batthyaneumba. (Batthyány ignác Migazzi kardinális, Bécs püspöke nagy értékű 
könyvtárát is megvásárolta, és ez is a Batthyaneumban van, saját könyveivel, az ottani káptalani 
és püspöki könyvtárral, s az 1773-ban feloszlatott nagyszebeni, brassói és kolozsvári jezsuita 
rend és egyéb rendek még fellelhető könyveivel együtt.)147 Batthyány ignác csillagdával, könyv-
tárral, numizmatikai és ásványtani gyűjteménnyel, papírmalommal, nyomdával és könyvkötő 
műhellyel, s a fejlesztéshez szükséges alapítvánnyal létrehozta az institutum Batthyaneumot. 
Henckel könyvei közül a történeti kötésben lévő több mint ötvenet vizsgáltuk.148 döntő többsé-
gük a Batthyaneumban van, kettő az oszK-ban, de akad az úgynevezett bártfai könyvszekrény-
ben is a Magyar nemzeti Múzeumban. a magyar mellett vannak lengyel és itáliai kötésben lé-
vők. itt csak a magyarországiakat tárgyaljuk, a lőcsei és budai reneszánsz kötéseket a reneszánsz 
fejezetben. a kassai gótikus kötéssel már foglalkoztunk, a felvidéki kötések – másokkal együtt – 
alább következnek.

Henckel könyvei varsói, krakkói, kassai, bártfai, lőcsei, közelebbről nem lokalizálható sze-
pességi és bécsi gótikus kötésben, valamint itáliai és budai reneszánsz kötésben vannak. a köté-
sek jól egybevágnak azokkal a helyekkel, ahol Henckel járt és tanult.

Felvidéki gótikus kötések

Lőcse

a szepességi gótikus kötések szembetűnő krakkói hatást mutatnak, de még a kassai domonko-
sok gótikus kötéseinek erős bécsi hasonlóságot mutató bélyegzői közé is keverednek krakkói 
mintát követő bélyegzők, amit a bélyegzőtáblák egybevetése jól tükröz. nem tartom kizártnak, 
hogy a kassai domonkosok Bécsben is, de Lőcsén és Bártfán is szereztek be könyvkötő- és 
könyvkötést díszítő szerszámokat, illetve készíttettek utánmetszéseket olyan bélyegzőkről, ame-
lyek elnyerték tetszésüket. a bártfai könyvkötők, vagy különösen könyvkötéssel is foglalkozó, és 

147   Varjú elemér: A gyulafejérvári Batthyány-könyvtár. = MKsz (Ú. f. 7) 1899. 134–175, 209–243, 329–
345. p. (Ú. f. 8) 1900. 17–55, 131–169, 228–249, 338–361. p. (Ú. f. 9) 1901. 24–52, 256–279. p. – Jakó zsigmond: 
A Batthyaneum-könyvtár történetéből. I. A Migazzi-gyűjtemény megszerzése. = Könyvtári szemle (13) 1969. 
125–129. p.

148   Muckenhaupt erzsébet – Rozsondai Marianne: Historische Bucheinbände aus dem Besitz Johan-
nes Henckels. = Gutenberg-Jahrbuch 1999. 192–224. p.
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korábban Krakkóban tanuló, s ott végző egyének rendeltek, vettek és hozhattak onnan maguk-
kal könyvkötőszerszámokat. sok esetben papok, káplánok látják el megvett könyveiket belső 
díszítéssel és kötéssel.

a lőcsei gótikus kötések bélyegzői (7. bélyegzőtábla):
1–5. rozetták
6. négyszirmú virág
7–9. liliomok

10. levéldísz
11. rombuszba foglalt oroszlán
12. fejbélyegző – fej nélkül
13. hármas levél
14. szabad gótikus levél
15. ornamens
16. címerpajzs (mesterjegy?)
17. rombuszba foglalt egyszarvú
18–19. nagyobb és kisebb gránátalmavirág
20. rutainda
21. cserepes virág
22. szívidomból kinövő virág
23–24. nagyobb és kisebb pálcán áthurkolódó gótikus inda
25–27. írásszalagok (maria, ihesus)

1–2. petrus Lombardus: Sententiarum libri IV / comm. s. Bonaventura. nürnberg: anton 
Koberger, [post 2. Mart. 1491]. = CiH 2646, isTC ip00486000 – Budapest, oszK: inc. 558 c p. 1. 
és p. 2. Jankovich Miklós gyűjteménye149 (16. kép)

Bejegyzés: pars 1. előtábláján belül: Bartholomei de monte Georgi sum; – fol. [3]a: iste par-
tes s. Bonaventure empte sunt p[er] me Joannem Henckel ab exequutoribus domini Bartholo-
mej artium baccalaurei plebani quondam in Villa Latina vna cum rep[er]torio fl. duobus dena-
rijs XXV. – a könyv végén is: Joannis Henckel – (Mons Georgius = szepesszombat, Villa Latina 
= olaszi) – pars 2.: a röpülő előzéklapon: Liber domini Bartholomei de Monte divi Georgij in 
olaszy plebani; fol. [1]a és fol. [259]b: Joannis Henckel plebanj leutschouiensis

Kötés: 320 × 205 × 50, ill. 310 × 206 × 62 mm, láncos kötés volt. a két kötet kötése és elő- és 
háttábláik alig térnek el egymástól, így a bélyegzőket együttesen sorolom fel: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 
14, 15, 18, 19, 20 (a rutainda, s benne a 19. számú gránátalmavirág)

149   Jankovich Miklós sokoldalú gyűjtőtevékenységéről lásd: Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás, 
1772–1846: Tanulmányok / szerk. Belitska-scholtz Hedvig. Bp.: akadémiai, 1985. (Művészettörténeti  
füzetek; 17.) – Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei: Kiállítás a Magyar nemzeti Galériában 2002.  
nov. 28. – 2003. febr. 16. / szerk. Mikó Árpád. Bp.: MnG, 2002.
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16. kép. Lőcsei gótikus kötés: 7.1. tétel
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3. Breviarium in usum ecclesiae cuiusdam Hungaricae. papírkódex, 15. sz. = Bartoniek 400 
– Budapest, oszK: Cod. Lat. 400, Todoreszku Gyula – Horváth aranka-gyűjtemény

Kötés: 221 × 159 × 61 mm; bélyegzők: 5, 6, 9, 12, 14, 16, 26 (17. kép)

4–5–6. petrus Lombardus: Sententiarum libri IV / comm. s. Bonaventura. nürnberg: an-
ton Koberger, [post 2. Mart. 1491.] = Kulcsár 440 (eltérő datálással), isTC ip00486000 – Gyula-
fehérvár, Batthyaneum: inc. V. 30. c-d-e (18–19. kép)

Bejegyzés: mindhárom kötet elején: Joannis Henckel plebani Leutschoviensis – a végén: 
Joannis Henckel

Kötés: 320 × 200 × 50 mm, mindhárom ugyanabban a műhelyben készült; bélyegzők: 1, 3, 
4, 7, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 27

7. Hieronymus, pseudo-: Vitae patrum antiquorum. [strassburg, 1483]. = Kulcsár 284, isTC 
ih00204000 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: inc. iV. 19

Bejegyzés: fol. 1a: 24 Regalium, lejjebb: Liber ecclesiae Leutscho[viensis]
Kötés: 298 × 205 × 69 mm; bélyegzők: 6, 7, 11, 17, 21, 25

8. Expositio officii missae sacrique canonis. Reutlingen, 1483. Koll. 1. – Rolewinck, Werner: 
Fasciculus temporum. Memmingen, 1482. Koll. 2. = Kulcsár 261 és 489, isTC ie00168000 és 
isTC ir00268000 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: inc. Vi. 89

Bejegyzés az előtáblán belül: dominus sigismundus senfftleben de podolijno Baccalaurius 
wy[en]ensis altarista altaris sancte Barbare virginis leuts[chovi]e in capella sancti georgij fuit 
presens liber, quem legauit ec[c]lesie sancti Jacobi vt omnes volentes proficere, in illo legere pos-
sint, et vt ibi maneat. oratq[ue] humili prece legentes in eo, pro anima ei[us] dominum ihesum 
cristum orare dignentur dicentes. Requiescat in pace amen. obijt autem anno domini 1513 in 
vigilia sancti Briccij. (Henckel írása.) – Koll. 1. fol. [1]a és koll. 2. fol. [71]a: ecclesie sancti Jacobi

Kötés: 291 × 200 × 50 mm, lánc nyoma; bélyegzők: 1, 4, 12, 13, 18, 21, 22, 23

9. Johannes Marchesinus: Expositio hymnorum. papírkódex, 15. sz. = szentiványi 116 – 
Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. i. 116.

Bejegyzés: iste liber fuit domini sigismundi senfftleben de podolijno, Baccalaurii Wy[en]
ensis altariste altaris sancte Barbare, qui obijt anno do[mini] 1513 in vigilia sancti Briccij Cuius 
anima requiescat in pace amen.

Kötés: 219 × 139 × 40 mm, lánc nyoma; bélyegzők: 2, 8, 10, 11, 18, 24

a népszerű Sententiae című mű, amelyben a szerző, petrus Lombardus az első századok egyház-
atyáinak eltérő nézeteit rendszerezte, s fűzte hozzájuk észrevételeit (1–2. és 4–6. tétel), Johannes 
Henckelnek is megvolt. Henckel az 1–2. tételt az olaszi plébánostól, Bartholomeustól vette  
2 forint 25 dénárért lőcsei szolgálata idején. a kötetekben (1. és 4–6. tétel = oszK 558c p. 1 és 
Batthyaneum inc. V. 30. c-e) ugyanabból a papírkódexből származó töredék található. az utolsó 
két könyv a podolini sigismund senftleben, Johannes Henckel nagybátyja tulajdonában volt, 
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17. kép. Lőcsei gótikus kötés: 7.3. tétel
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18–19. kép.  Lőcsei gótikus kötések: 7.4 és 7.6. tétel
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aki a lőcsei szent Jakab-templom Barbara-oltárának oltaristája volt, s a templomra hagyta e 
könyveket, hogy aki akarja, használja és olvassa, s imádkozzon érte. senftleben 1513-ban halt 
meg. a tulajdonosok bejegyzése arra utal, hogy ezeket a könyveket Lőcsén használták, s minden 
bizonnyal egy részüket ott is köttették be.

Bártfa – a bártfai könyvszekrény

az úgynevezett „Bártfai gyűjtemény” azokat a könyveket foglalja magában, amelyeket 1914 ta-
vaszán hosszas tárgyalásokat követően 30 000,– aranykoronáért a Magyar nemzeti Múzeum 
vásárolt meg a  bártfai szent egyed-plébániától. a  zömében ősnyomtatványokat tartalmazó 
bártfai könyvszekrény a könyvekkel együtt a Magyar nemzeti Múzeumba került, s ma is ott van. 
a zenei anyagot, kottás, nyomtatott, többségében 16. századi énekeskönyveket az országos szé-
chényi Könyvtár zeneműtára őrzi. ez utóbbi gyűjteményről, s a könyvek kötéséről 2015-ben 
adtam számot.150 ezeket a kis méretű, haránt alakú énekeskönyveket német földről – mint a ku-
tatás bizonyította – az ott járó magyar utazók és tanulók bekötve hozták haza görgetős, német 
reneszánsz stílusú bőrkötésben.

a bártfai könyvtár anyagát alapos felkészültséggel először Ábel Jenő ismertette,151 majd 
soltészné, aki a belső díszítettséget vizsgálta.152 Blutfogel Boldizsár bártfai káplán, Georgius 
petri bártfai lelkész, sigismund senftleben és további néhány lőcsei és bártfai pap és könyv-
gyűjtő könyveivel Wehli Tünde is foglalkozott bibliofil szempontból.153 a könyveket őrző késő 
gótikus stílusú könyvszekrényről először Myskovszky Viktor tájékoztatott részletesen.154 1749-
ben a bártfai könyvek egy része Barkóczy Ferenc püspök, később esztergomi érsek könyvtá-
rába került.

a Magyar nemzeti Múzeum (MnM) bártfai könyvszekrényében fólió méretű ősnyomtat-
ványok és kis számban antikvák vannak korabeli, gótikus stílusú bőrkötésben. az alpoktól 
északra a 15. század végén és a 16. század elején a könyvkötések még a gótikus, a 16. század má-
sodik harmadától már a reneszánsz stílust követik, mint például a fenti zenei tartalmú könyvek. 
az iparművészet mindig kicsit megkésve követi a nagy stílusirányzatokat.

150   Rozsondai Marianne: Deutsche Renaissance-Einbände in der Bartfelder Sammlung. (Ungarische 
Nationalbibliothek Széchényi, Budapest). in: Habent sua signa libelli: Beiträge zum Bucheinband in Geschichte 
und Gegenwart: Konrad von Rabenau anlässlich seines 90. Geburtstags am 3. Februar 2014 gewidmet /  
Redaktion: Holger nickel, ninon suckow, andreas Wittenberg im auftrag des aeB. Berlin, 2015. 193–
203. p.

151   Ábel Jenő: A bártfai Sz.-Egyed temploma könyvtárának története. Bp.: MTa, 1885. a… könyvek 
catalogusa 146–168. p. – a továbbiakban e könyvek (példányok) Ábel-féle sorszámát adjuk meg.

152   soltész zoltánné: Blutfogel Boldizsár miniátor. = MKsz (73) 1957. 247–267. p.
153   Hoffmann edith – Wehli Tünde: Régi magyar bibliofilek. Hasonmás kiadás és újabb adatok / elő-

szó, új jegyzetek és szerk. Wehli Tünde. Bp.: MTa Művészettörténeti Kutató intézet, 1992. 272–280. p.
154   Myskovszky Viktor: A bártfai egyházi könyvtár szekrénye és könyvei a XV–XVI. századból. = MKsz 

(5) 1880. 19–27. p. – Kovalovszki Júlia: Gótikus és reneszánsz bútorok. Bp., 1980. 10–11. p., ii–iii. színes kép. 
(a Magyar nemzeti Múzeum kincsei)
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a bártfai könyvszekrény könyveinek kötéseit vizsgálva megállapítható, hogy különböző 
helyekről származnak. Míg az átlag 150 × 190 mm nagyságú, haránt alakú kis énekeskönyveket 
érdemes volt bekötve hazahozni, a nagy, rendszerint vastag fatáblás fóliánsokat praktikus okok-
ból inkább a használat helyén, vagy attól nem messze kötötték be, s csak kivételes esetben hozták 
bekötve nagyon távoli városokból.

Krakkó egyetemi város, mind a tanárok, mind a diákok igényelték a könyveket. Virágzott 
a könyvkereskedelem, s ez a könyvkötőknek is biztos megélhetést kínált. Krakkói lehet az Ábel 
18(1–2) = CiH 389+911 és az Ábel 31 = CiH 199, s ugyancsak azok, de egy másik krakkói mű-
helyből valónak vélem: az Ábel 2 = CiH 1490, Ábel 3 = CiH 1444 és Ábel 40 = CiH 260 kötéseit. 
ezek Blutfogel könyvei voltak, az Ábel 18-at ő maga rubrumozta. a következő nyolc kötetet 
ugyanabban a krakkói műhelyben (variánsai ~ eBdB w002480 és w003096) kötötték be: Ábel 
13–15 = CiH 128, Ábel 20–21 = CiH 1404, Ábel 33–35 = Vd 16 B 2581, s e nyolc kötés legjel-
lemzőbb bélyegzője a címerpajzsban látható kétfejű sas Ms monogrammal. ezek mind Geor-
gius petri bártfai káplán könyvei voltak, aki a krakkói egyetemen tanult. – egy másik, azonosí-
tott krakkói műhely kötése (= eBdB w002479) az Ábel 17(1–2) = CiH 396+376, ez Blutfogelé 
volt. esetleg krakkói, de inkább szepességi az Ábel 37 = CiH 3287 (a 2. keret pálcán áthurkolódó 
indája hasonlít a lőcsei 7/24 bélyegzőre, a szabad liliom pedig a kassaira: 3/12), az Ábel 43 = CiH 
1629 és az Ábel 41 = CiH 227 kötése. ez utóbbi kettőt Balthasar Blutfogel rubrikálta; az Ábel 37 
kötés előtábláján és előzékén „domini Balthasar de Canth” felirat, illetve bejegyzés olvasható, 
vagyis Blutfogelé volt.

Augsburgi (= eBdB w002141) gótikus kötés, tehát bekötve vette Blutfogel az Ábel 44-et = 
CiH 2244, s beírta magát a könyvbe mint tulajdonos. a nürnbergi gótikus kötések stílusában, 
azok rutaindás lemezdíszének és bélyegzőinek közeli variánsával (~ eBdB w000298) díszítet-
ték a következő két kötést: Ábel 32 és Ábel 61.155 a két könyv kötése szinte teljesen azonos.156 
Mindkettő Georgius petri könyve volt. anton Koberger az egyik legtermékenyebb 15. századi 
német nyomdász-kiadó, majd az egyik legmerészebben vállalkozó könyvkereskedő, akinek pá-
rizstól Budáig üzlete és könyvlerakata volt, s levelei tanúsága szerint Boroszló (Wrocław, Bres-
lau) és Krakkó is hálózatába tartozott.157 nem tartom kizártnak, hogy például Krakkóban Ko-

155   az Ábel 32. sz. kötet két nyomtatványt tartalmaz: Koll. 1: petrus Lombardus: Sententiarum libri IV / 
comm, s. Bonaventura. nürnberg: anton Koberger, 1500. = isTC ip00488000, CiH 2651; ebből pars 3. és 4. – 
Koll. 2: aegidius Romanus: Quodlibeta. Theoremata de corpore Christi. – Guliermus ocham: De sacramento 
altaris. Venezia, 1502. = CnCe 17998. (az Ábel 32 sz. példány a CiH-ből kimaradt, minthogy Ábel Jenő téve-
désből az első kolligátum kezdetét és a másodiknak a végét összevonva – az 1502-es dátummal – közölte.) 
Ábel 61 sz. pedig a fenti Sententiarum részeiből a Tabulát és pars 1-et tartalmazza. ez a két kötet (Ábel 32  
és 61) összetartozik, tulajdonosuk Georgius petri. nem véletlen tehát, hogy egyszerre és egyformán kötötték 
be őket.

156   ugyanilyen kötésben van az oszK inc. 1340/koll. 1–2 (= isTC io00193000 és ib00754000). a CiH 
megjelenése utáni beszerzés, ezért nincs benne a CiH-ben.

157   Rozsondai Marianne: Anton Koberger működése és a Koberger-kötések problémája. Bp.: MTaK, 
1978. 31. p. (az MTaK közleményei – publicationes Bibliothecae academiae scientiarum Hungaricae. Új 
sorozat / szerk. Rejtő istván; 6(81).)
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berger megbízott embere a könyvkereskedés mellett könyvkötéssel is foglalkozott. Úgy vélem, 
hogy nemcsak könyveket kapott nürnbergből, hanem könyvkötőszerszámokat is, hiszen a be-
kötött könyv ára olykor kétszerese a kötetlenének. a kötéseken látható bélyegzők és lemezdísz 
alig különbözik a nürnbergiektől, mégsem azonos velük, hanem utánmetszések, némileg eltérő 
másolatok.

amint a felvidéki kötések esetében nagyon erős krakkói hatást észlelni, úgy a bécsi bélyeg-
zők hasonmásaival találkozunk pozsonyban. Ránézésre bécsinek, Bécs környékieknek tűnnek, 
még sincs pontos bélyegzőegyezés Kurt Holter bécsi bélyegzőtábláinak bélyegzőivel az Ábel 
51(1–2) = CiH 84+2432 és az Ábel 55 = CiH 2320 kötéseken. Ha Bécs környékiek, akkor akár 
lehetnének pozsonyiak is, ehhez további analógiákra lenne szükség. (a 20. század első felében 
még villamos közlekedett a két város között, olyan közel vannak egymáshoz.)

az 1420-as évekből van már adat bártfai könyvmásolókról.158 Bártfán működött ekkor 
már iskola. Kezdetben szerzetesi személy, majd később cathedralis scriptor (= stuhlschreiber), 
vagyis székesegyházi alkalmazásban álló világi könyvmásoló, valamint könyvkötő is tevékeny-
kedhetett.159 a bártfai adólajstromokban Ábel Jenő a „litteratus” megjelöléssel is találkozott, 
amely ott szintén scriptort jelent.160

egyelőre nem tudjuk szétválasztani a közeli felvidéki városok: Bártfa, eperjes, Késmárk 
könyvkötőinek kötéseit. Mintha azonos helyről, azonos metszőtől szereznék be a kötésdíszítő 
szerszámokat, ráadásul ezek szeme előtt a krakkói minták lebegtek. Lehet, hogy Krakkóban ren-
delték meg némelyiket.

a Batthyaneumban őrzik Késmárki János teológus professzor, a szentírás-magyarázat ta-
nára, szepesolaszi plébános testes papírkódexét (Summa),161 amelyet ő maga másolt. a kódex-
ben a szerző különböző teológiai írásait szedte össze. a bejegyzésből azt is megtudjuk, hogy 
a kézirat egy Ferenc nevű vak presbiterhez került, aki élelemért eladta azt Johannes Henckelnek 
1519-ben (8. 1. tétel). – Késmárki János Summa című kódexe kötésének tíz bélyegzője azonos 
a bártfai könyvek közül az Ábel 5(1–2) = CiH 2056 + 1515 bőrkötésén láthatókkal. Késmárki 
János a maga számára másolt kéziratos kötetét a legközelebbi könyvkötő műhelyben bizonyára 
be is köttette. Blutfogel bártfai káplán is ugyanabban a műhelyben köttette egybe a számára fon-
tos két beszédgyűjteményt tartalmazó ősnyomtatványt, feltehetően Bártfán (8. 2. tétel).

Bártfai kötések bélyegzői (8. bélyegzőtábla):
1. négyzetes díszítmény
2. négyszirmú virág
3–4. fejbélyegzők (a rutainda elemei)
5. virágtő
6–7–8. levélke, háromszirmú virág, ívek
9. nagyobb háromszirmú virág

158   Ábel 1885, i. m. 1–3. p.
159   Ábel 1885, i. m. 7–9, 18–19. p.
160   Ábel 1885, i. m. 16–17, 20. p.
161   Kalauz 46. p. 155a. tétel.
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10. rombuszba foglalt virág
11. apró négyszirmú virág
12. s idomok
13. indadísz

1. Johannes de Kézsmárk: Summa. papírkódex, 15. sz. = szentiványi 667, Csapodi, BH 1707 
– Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. iX. 56.162

Bejegyzés: fol. [34] rektó: Haec summa compilata est per venerabilem dominum Joannem 
de Kesmark sacre pagine professorem quondam plebanum in olassy et tandem per honorabi-
lem dominum Franciscum presbiterum cecum mihi Joanni Henckel donata a[nno] 1519 pro 
gratificatione alimentorum.

Kötés: 319 × 207 × 105 mm, láncos kötés, rossz állapotban van, elő- és háttáblájának díszí-
tése nagyon eltér egymástól; bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2. Leonardus de utino: Sermones aurei de sanctis. nürnberg: anton Koberger, 1478. Koll. 1. 
= CiH 2056, isTC il00159000 – Gritsch, Johannes? (Conradus?): Quadragesimale. nürnberg: an-
ton Koberger, 1479. Koll. 2. = CiH 1515, isTC ig00494000, Ábel 5 – Budapest, MnM: Ltsz. 63.6.C.

Bejegyzés: az előtáblán belül tintával: domini Baltasar slesite de Canth 1510. – Balthasar 
Blutfogel a bártfai szent egyed-templomra hagyta könyveit.

Kötés: 430 × 290 × 115 mm; bélyegzők: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

egy másik bártfai vagy késmárki(?) könyvkötő műhelyből lehet az Ábel 8 kötése:
Gregorius i. papa: Moralia, sive expositio in Job. [Basel: Berthold Ruppel, c. 1470/72]. = CiH 

1472, isTC ig00427200, Ábel 8 – Budapest, MnM: Ltsz. 63.9.C.
Kötés: 410 × 282 × 110 mm, láncos kötés volt, de csak a kampó van meg a háttáblán
Gregorius i. papa: Moralia (MnM Ltsz. 63.9.C.) kötésének bélyegzői (9. bélyegzőtábla):

1. liliom
2. különös palmetta
3. ötszirmú szabad rozetta
4. négyzetbe foglalt kis rozetta
5a–b. apró liliom
6. oromdísz
7a–b–c. ívdíszítmény
8a–b. apró kör és nagyobb kör
9. fonadékminta-elem

10. faág

162   Muckenhaupt – Rozsondai 1999, i. m. 208. p. (148. lábjegyzet) – Johannes de Kézsmárk másik 
kéziratos kötete az eLTe eK-ban van: Cod. Lat. 75 = Kalauz 46. p. 155. tétel, Kódexek… Kiállítás az oszK-ban, 
169. tétel, Csapodi, BH 397. ennek kötése natúrszínű vadbőr. Bejegyzés: Johannis de Keszmargt plebani in 
Menhardtsdorff.
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augustinus, aurelius: Explanatio psalmorum. Basel: Johann amerbach, 1489. = CiH 387, 
isTC ia01272000, Ábel 19 – Budapest, MnM: Ltsz. 63.19.C.

Bejegyzés (a kolofon alatt): explicit labor rubricandi per me Balthazar predicatorem Bist-
riciensem (Vágbeszterce) simplicissimum nacione slesitam in primo signo arietis (a Kos jegyé-
ben) anno salutis humane 1496. Cuius et liber iste est, in die sebastiani (január 20.) hora quasi 
tercia post prandium. – a kötéstáblán belül: domini Balthasar slesite de Cant 1510.

Blutfogel Boldizsár a könyv belső díszítése, rubrikálása idején Krakkóban volt. a kötésről 
így logikus lenne a feltételezés, hogy ott vette és ott kötötték be. a kötést díszítő bélyegzők közül 
a hatszirmú szabad rozetta és a szabad gótikus levél a kassai domonkosok kötéseinek bélyegző-
tábláján 3/4 és a 23. számú bélyegzőkkel látszik egyezni, de egészen hasonló a lőcsei bélyegző-
táblán 7/5 számú és a 14. számú bélyegző is, a 7/25 számú „maria” írásszalagnak pedig párja az 
Ábel 19 kötésén látható „ihs” írásszalag. az egész szepességben és sáros megyében le Kassáig 
érezhető a krakkói kötésdíszítő motívumok hatása, másolása, használata. ez a kötés leginkább 
mégis Krakkóban készülhetett.

az alábbi műhelyek nehezen megkülönböztethetők, szorosabb kapcsolat volt köztük, a dí-
szítőszerszámokat mintha ugyanott vásárolták volna, vagy utánmetszették.

Késmárk?

Breviarium (pars hiemalis). papírkódex, 15. sz. = Bartoniek 399 – Budapest, oszK: Cod. Lat. 
399, Todoreszku Gyula – Horváth aranka-gyűjtemény.

Bejegyzés az előtáblán belül: item feria (?) ascensionis domini 1500 obijt dominus Her-
molaus predicator in leubicz de foro caseorum (= Késmárk) hora fere septima circa occasum. 
Qui et hanc partem hyemalem breviarii testamentaliter cum parte alia adiuncta estivali et aliis 
diuersis libris legavit pro eadem ecclesia virginis glorios[a]e in dicta leubicz. Cuius corpus tu-
mulatum requiescit circa aram sancte crucis dict[a]e ecclesi[a]e et anima iam feliciter viuit deo.

a bejegyzés szerint az 1500-ban elhunyt késmárki Hermolaus pap, aki a Késmárk mellett 
fekvő Leibicben (ma Ľubica) szolgált, s akit az ottani nagyboldogasszony-templom szent Kereszt- 
oltára közelében temettek el, több könyvvel együtt ezt a Breviariumot is e templomra hagyta.

Kötés: 192 × 128 × 83 mm, a gerincét újabb bőrrel javították, a kötéstábla keretében válta-
kozik az 1. és 2. bélyegző. az előtábla középmezőjét a 3. számú bélyegző tölti ki, a háttábla átlók 
tagolta középmezőjét a liliom és rozetta (4–5). az előtábla középmezője alatt és fölött z idomok 
(6) sorakoznak. Úgy gondolom, hogy a Breviarium kötése is helyi, illetve késmárki, a bélyegzők 
alapján mindenesetre szepességi.

a Breviarium (oszK Cod. Lat. 399) kötésének bélyegzői (10. bélyegzőtábla):
1. összetett virágzat
2. gótikus levél
3. négyszirmú virág
4. rombuszba foglalt liliom
5. rozetta
6. z idomok
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Bártfa? Selmecbánya?

a pécsi püspöki Könyvtárban dd. iii. 18 jelzeten őrzött Magyi János formuláskönyve góti- 
kus kötésének nem találkoztunk eddig párjával, de leginkább a felvidéki gótikus kötésekkel  
rokonítható.

Magyi János formuláskönyve (úgynevezett nyírkállói kódex). papírkódex, 1476–1493. – 
pécsi egyházmegyei Könyvtár (korábban: püspöki Könyvtár): dd. iii. 18 (20. kép)

Latin nyelvű oklevélmásolatok s egykorú magyar nyelvű bejegyzések. az utolsó három  
vegyes tartalmú füzet nem Magyi Jánostól származik. az 529. oldalra nyírkállói Tamás beírta 
hatsoros versét, ezért kapta a kódex korábban róla a nevét.

Bejegyzés a hátsó szennylap verzóján: nos frater Leonardus ordinis almi patris Benedicti 
regularis observancie abbas de Batha eiusdem ordinis intra Hungariam reformator sive genera-
lis visitator.

Kötés: 220 × 153 × 64 mm, restaurált, új gerincborítás, egyenes fatáblák, ötféle bélyegző
szelestei nagy László írta le 1985-ben Magyi János formuláskönyvét a középkori kódexek 

kiállítása katalóguskötetében, aztán a 2009-es Magyar nyelvemlékek kiállítás katalógusköteté-
ben Kertész Balázs.163 Mindketten említik, hogy Magyi formuláskönyve talán selmecbányára 
került 1518 táján. a kötés egyértelműen gótikus. 1500 körül Budán nem készültek már gótikus 
kötések, a Felvidéken viszont igen. – Klimo György pécsi püspök vásárolta meg az 1760/70-es 
években dobai székely sámueltől Magyi formuláskönyvét.

Körmöcbánya? Besztercebánya?

az alább következő kódexekben besztercebányai és körmöcbányai kódexmásolók bejegyzései, 
illetve levele olvasható. a 3. és 4. tétel, a Biblia két kötete egykor összetartozott, ma két város 
könyvtárában őrzik őket. az 5. tétel, Michael de Carcano műve ma ugyan a Batthyaneumban 
van, de tudjuk, hogy a  felvidéki városokból milyen jelentős mennyiségű könyvanyag került 
Gyulafehérvárra Batthyány ignác erdélyi püspök vásárlásai folytán. Talán ez is azok közé tarto-
zik. ennek az öt kötetnek a vaknyomásos, gótikus, fatáblás bőrkötése a bélyegzőazonosítás alap-
ján ugyanabban a körmöcbányai vagy a közeli besztercebányai könyvkötő műhelyben és közel 
egy időben, az 1470-es évek második felében készült, amint a bejegyzések is sejtetik.

Körmöcbányai? besztercebányai? gótikus kötések bélyegzői (11. bélyegzőtábla):
1–4. különböző méretű hármas levelek és ívek
5. négyszirmú virág
6a–b. apró négyszirmú virágok

163   szelestei nagy László: Magyi János formuláskönyve (ún. Nyirkállói-kódex). in: Kódexek… Kiállí-
tás az oszK-ban, 145. tétel. – Kertész Balázs: Magyi János formuláskönyve. in: „Látjátok feleim…”, 249. p. 19. 
tétel. – Magyi János közjegyző formuláskönyve: Formularium notarii publici iohannis Magyi / közreadja dres-
ka Gábor. Budapest: Közjegyzői akadémia Kiadó: pécsi egyházmegye, 2019. (studia notarialia Hungarica; 
33.) Megjelenés alatt.
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20. kép. Magyi János formuláskönyve (ún. nyírkállói kódex) – bártfai kötés
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7–9. különböző z idomok keretek díszítésére
10–11. ötszirmú virágok
12–15. liliomvariációk
16. levélke

1. Breviarium in usum ecclesiae cuiusdam Hungaricae. papírkódex, 15. sz. = Bartoniek 132 
– Budapest, oszK: Cod. Lat. 132

Kötés: 298 × 214 × 103 mm; bélyegzők: 2, 3, 5, 9, 10, 12b, 16

2. Novus thesaurus sermonum dominicalium. papírkódex, 1477 előttről. = Bartoniek 268. 
szentbeszédgyűjtemény privigyei János besztercebányai kódexmásoló levelével a háttábla belső 
oldalán. (Bartoniek közli a levél szövegét. privigyei János arra kér egy bizonyos prisco atyát, 
hogy küldjön neki papírt másolás céljából.)164 – Budapest, oszK: Cod. Lat. 268 (21. kép)

Kötés: 332 × 210 × 100 mm; bélyegzők: 1, 4, 6a, 6b, 7, 8, 10, 12a, 13, 14, 15 (ez utóbbi három 
bélyegző csak a gerincmezőkben látható). az 1. és 2. számú bélyegzőnek különálló része a hár-
mas levél és az ív (4).

3. Biblia. (Novum Testamentum et libri aliquot VT cum argumentis). papírkódex, 1478. = 
Bartoniek 376 – Budapest, oszK: Cod. Lat. 376

Bejegyzés az előtáblán belül: item presens volumen donatum est ad Kapruntiam anno 
Christi Millesimo Quadringentesimo nonagesimo sexto Qui erat pie reminiscentie domini Jo-
hannis Kunsneider oratio pro eo – Más kézzel: eternam patrem domini nostri Jesu Christi ut sit 
particeps tabernaculi 1496 – a Registrum végén: fol. 8b: 1478 et sic est finis huius glos[s]arij 
Magni alberti totius biblie per manus Johannis Mayer de Cre[mnicio] – szerencsére a tarta-
lomjegyzék végén a körmöcbányai Johann Mayer elárulja, hogy ő másolta ezt a részben jegyze-
telt Bibliát. – ez a kötet a következő, esztergomban őrzött Biblia (Ms. i. 25) második darabja.

Kötés: 318 × 218 × 98 mm; bélyegzők: 1, 4, 6a, 6b, 9 és egy még nagyobb variánsa, 11, 12b, 
13, 14, 16

4. Biblia. (Mózes i–V, sámuel i–ii, Királyok i–ii, Ruth). papírkódex, 1478 körül, Észak-Ma-
gyarország – esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: Ms. i. 25.

Bejegyzés: iste presens liber dono tributus ad Capruntiam (Barskapronca, ma Kopernice, 
szlovákia) est ad ecclesiam beati Martini confessoris anno domini 1496. Qui erat domini io-
hannis Kunsneyder orate deum pro eo. – Johannes Kunsneyder esztergomi egyházmegyés pap. 
– az oszK-ban 1985-ben restaurálták.

Kötés: 303 × 220 × 78 mm; bélyegzők: 1, 3, 4, 6a, 6b, 9 és egy még nagyobb variánsa, 12b, 13, 
14, 16

164   pajorin Klára: Szentbeszédgyűjtemény Privigyei János besztercebányai kódexmásoló levelével. in: 
Kódexek… Kiállítás az oszK-ban, 170. tétel. – Mályusz 1971, i. m. 326. p. (134. lábjegyzet). – Csontosi Já-
nos: Adalék a magyarországi XIV–XV-ik századi könyvmásolók és betűfestők történetéhez. ii. közl. = MKsz (4) 
1879. 134–149, 145–146. p.
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21. kép. Körmöcbányai? besztercebányai? gótikus kötés: 11.2. tétel
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5. Carcano, Michael de: Sermonarium de peccatis per adventum et per duas quadragesimas. 
p. 1–2. Venezia: Franz Renner et nicolaus de Francofurto, 1476. = Kulcsár 366, isTC ic00194000 
– Gyulafehérvár, Batthyaneum: inc. iV. 36

Bejegyzés: Hic liber est magistri Caspar[is] polirer165

Kötés: 245 × 172 × 105 mm; bélyegzők: a 2. bélyegző kissé eltérő variánsa, 3, 6a, 6b, 8, 9, 11, 
12b, 13, 16

a nürnbergi anton Koberger nyomdájában 1484-ben megjelent esztergomi Misekönyv (CiH 
2311, isTC im00723000) oszK-beli példányának (inc. 177) kötése is egy sok bélyegzővel dí-
szített gótikus bőrkötés, amely rokon a fenti kötésekkel. előtáblája keretének hosszmenti olda-
lán látható az apró négyszirmú virág: 11/6b, az ötszirmú rozetta: 11/11, a háttábla keretében 
a kis liliom: 11/13. a rövidebb oldalakon viszont az 5. tétel, a gyulafehérvári Batthyaneum inc. 
iV. 36 kötésével egyezik a 11/2-es bélyegző variánsa. a középmezőket rutainda tölti ki, benne 
virágtő. Gótikus jellegét erősíti az előtábla keretében a téglalapba foglalt szarvasbélyegzők sora, 
illetve a rombuszba foglalt sasbélyegzők. Lehet, hogy a közben eltelt évek, az 1480-as évek má-
sodik felében újabb díszítőszerszámokkal gyarapodott a könyvkötő műhely, vagy ez egy másik, 
közeli műhely, amely a korábbi műhely bizonyos bélyegzőit átvette, de mindenképpen egy má-
sik mester munkája.

Erdélyi gótikus kötések

a csíksomlyói ferencesek kolostortemploma jól ismert Mária-szobrának talapzatában 1980-
ban, majd 1985-ben a refektórium északi oldala egyik elfalazott ablakfülkéjében megtalálták 
a kolostori könyvtár legértékesebb kódexeit és könyveit – egy részüket helyrehozhatatlanul 
rossz állapotban –, amelyeket mentésük céljából 1944-ben, aztán az 1951-es feloszlatáskor rej-
tettek el. Minderről Muckenhaupt erzsébet könyvben adott számot, részletesen szólva a köny-
vek eredeti kötéséről is.166 a csíksomlyói ferences könyvtár az egyetlen katolikus egyházi könyv-
tár, amely túlélte a reformáció korát. e könyvtár több székelyföldi világi és egyházi személy 
könyveit is begyűjtötte és megőrizte. a csíksomlyói ferences műemlékkönyvtár régi anyaga 
1961 óta a szomszédos Csíkszeredában, a Csíki székely Múzeumban található, ők gondozzák és 
kezelik. a műemlékkönyvtár anyagának feltárása folyamatos.

a könyvtárban a 19. század második felétől kezdve sok tudós (Ábel Jenő, Hellebrant Ár-
pád, Fejérpataky László, Ballagi aladár, dézsi Lajos, Lukinich imre, Baráth Béla, Jakó zsigmond, 

165   Hoffmann – Wehli 1992, i. m. 287. p. (153. lábjegyzet): Caspar polirer magister, lőcsei káplán, 
Henckel szerint kiváló hitszónok. Könyveit a lőcsei szent Jakab-templomra hagyta. egy kivétellel könyvei 
a Batthyaneumban vannak. – selecká Mârza, eva: A középkori lőcsei könyvtár / szerk. Monok istván. sze-
ged: scriptum, 1997. (olvasmánytörténeti dolgozatok; 7.) polirer gyűjteményéből három kódex és tizenegy 
ősnyomtatvány ismeretes: nr. 62, 65, 80, 119, 122, 126, 142, 143 (ez itt az 5. tétel, Batthyaneum: inc. iV. 36), 152, 
157, 165, 166, 181, 269.

166   Lásd: Muckenhaupt, Csíksomlyó.
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dankanits Ádám) kutatott, értékeiről tájékoztatott. ezeket is összegezi Muckenhaupt 2009-ben 
megjelent könyvében.167

a csíksomlyói ferencesek 1676-tól nyomdát működtettek, ennek művelődéstörténeti je-
lentősége – beleértve a nyomda mellett tevékenykedő könyvkötő műhelyt – óriási. Ritka szeren-
cse, hogy megvan a nyomda és könyvkötő műhely bevételi és kiadási naplója.168 a könyvkötő 
műhely tevékenységére, mivel nem a gótika korszakába tartozik, később térünk vissza.

egy eddig közelebbről meghatározatlan erdélyi könyvkötő műhelyből származtatja Muc-
kenhaupt albertus Magnus: Enarrationes in evangelium Johannis. [Köln, c. 1477.] Ltsz. 6597 (= 
adattár ii. 1.), Rainerius de pisis: Pantheologia. pars 1–2. [Basel, c. 1477.] Ltsz. 6230 (= adattár 
ii. 76.) és Ltsz. 6215 (= adattár ii. 77.), és Thomas de aquino: Summa theologica. pars 3. Treviso, 
1476. Ltsz. 6182 (= adattár ii. 81.) kötéseit.169 e négy kötés bélyegzői (könyve 52. ábráján), ahogy 
Muckenhaupt is megállapítja, nagyon közeli variánsai a velük egykorú bécsi gótikus kötések bé-
lyegzőinek. Hogy mégis erdélyiek, azt a kötéstáblákból kiáztatott töredékek bizonyítják.170 nem-
csak erdélyi antiphonale és Breviarium notatum pergamenlapjait emelték ki a 6230 és 6215 
leltári számú Pantheologia (ii. 76–77.) tábláiból, hanem erdélyi papír oklevél vagy oklevélfogal-
mazvány töredékeit is, amelyet Törcsváron 1484-ben, Báthori istván erdélyi vajda és nagy zsig-
mond várnagy említésével írtak, továbbá egy 1486-os erdélyi papír oklevélcsíkot székely pál 
bodolai kúriájának megnevezésével.171 astesanus de ast: Summa de casibus conscientiae. [Basel, 
non post 1476.] Ltsz. 6583 (= adattár ii. 10.)172 ősnyomtatvány kötésének bélyegzői közül há-
rom is (53. képtábla 3, 5, 6) csaknem azonos az előző négy kötés bélyegzői közül az 52.1 = 53.5, 
52.2 = 53.6 és 52.7 = 53.3 bélyegzőkkel (22. kép), ráadásul e kötésből is ugyanannak az antipho-
nalénak töredékeit emelték ki, mint a Ltsz. 6230 (= adattár ii. 76.) kötetből. az összesen öt ős-
nyomtatványt egy időben, 1476/77-ben nyomtatták, s valószínűleg közel egy időben, az 1480-as 
évek végén köthették be. Muckenhaupt szászföldön, Brassó körzetében sejti ezt a könyvkötő 
műhelyt.

említésre érdemes, hogy albertus Magnus: Quaestiones super „Missus est” [= Mariale]. 
[Köln, 1473.] Ltsz. 6216 (= adattár ii. 2.) szintén bécsi gótikus stílusú kötésének keretében 

167   Muckenhaupt, RMK-Kat, 11–16. p.
168   Liber typographiae Conventus Csik Somlyoviensis. 1825–1843. [64] fol. Csíksomlyó, Ferences Kolos-

tor Könyvtára: a Vi 2/5269.
169   Muckenhaupt, Csíksomlyó, 69–71. p., és lásd az adattár megfelelő tételei leírását.
170   Czagány zsuzsa – Muckenhaupt erzsébet – papp Ágnes: Liturgikus és kottás középkori kódex- 

töredékek a csíksomlyói ferences kolostor egykori könyvtárának állományában. = Csíki székely Múzeum év-
könyve 2005: Társadalom- és humántudományok. Csíkszereda: Csíki székely Múzeum, 2006. 149–231. p.; 
a  kötésekről: 156–157. p.; a  töredékek, a  „Cz. Fr.” jellel és sorszámmal, a  „Catalogus”-ban: 172–216. p.  
– a Pantheologia első kötetében (ii. 76.) antiphonale (Cz. Fr. 18.) és Breviarium notatum (Cz. Fr. 21.) lapjai, 
második kötetében (ii. 77.) ugyanazon Breviarium három lapja (Cz. Fr. 22.).

171   Muckenhaupt, Csíksomlyó, 69–71. p.
172   Muckenhaupt, Csíksomlyó, 71, 137. p. – az antiphonale töredékéről lásd: Czagány – Mucken-

haupt – papp 2006, i. m. 195–196. p., Cz. Fr. 17.
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„Craws” névbélyegzők sorakoznak. az adattár ii. 2. kötéséhez további kötéseket társít Mucken-
haupt.173 ezt a Kraus könyvkötőt a szakirodalom nem ismeri.174

Valószínűsíthetően ferences műhelyekből való a csíksomlyói ferences állományban a Ltsz. 
6193 (= adattár ii. 59.) és a Ltsz. 6222 (= adattár ii. 64.) leltári számon őrzött ősnyomtatványok 
szerény díszítésű, s esetenként rossz állapotú kötése. Mindkettő ferences vonatkozású.175 a Ltsz. 
6222 gerincéből 13. századi magyarországi Breviarium notatum pergamentöredéke került elő. 
– Biztosan erdélyi ferences műhely(ek)ben kötötték be a következő pergamenkódexeket: Psalte-
rium ordinis fratrum minorum: a iV 1/5264 (= adattár i. 2.); Graduale de tempore: a iV 2/5261 
(= adattár i. 3.); és a Nocturnalét: a iV 3/5266 (= adattár i. 4.). ez utóbbi kettőt, a nocturnalét 
és a  Gradualét 1522-ben, illetve 1524-ben másolta a  marosvásárhelyi ferences kolostorban  
Hunyadi Kelemen frater; 1535-ben ozorán igehirdető.176 a Gradualét 1525-ben kötötte be 
szakmári Máté testvér, sajnos nem közli, hogy hol. Ő az első név szerint ismert magyar ferences 
könyvkötő. a Graduale előtáblája gótikus felépítésű, a háttábla azonban centrális elrendezésű 
reneszánsz. ezeken a kötéseken is bécsi és alsó-ausztriai – ekkorra már kissé idejétmúlt – góti-
kus bélyegzők vagy utánzataik köszönnek vissza. (Talán onnan hozták a bélyegzőket esetleg 
kiselejtezést követően.) Muckenhaupt magyar gótikus kötésnek tartja Guillelmus duranti: Ra-
tionale divinorum officiorum. Venezia, 1487. Ltsz. 6189 (= adattár ii. 42, 56. kép) vaknyomásos 
bőrkötését,177 amelynek két keretében leveles szőlőfürtbélyegzők sorakoznak. egyelőre nem le-
het a műhelyt lokalizálni, és analógiát is csak a menthetetlennek nyilvánított kötések között ta-
lált, a 108. számút (lásd: Muckenhaupt, Csíksomlyó, 74. és 87. p.).

Bőrmetszés

a könyvkötőt nehezebb feladat elé állította a bőrrajz és a bőrmetszés. Lényegesen nagyobb kéz-
ügyességet és kompozíciós készséget kíván tőle. a fatáblára húzott bőrbe a könyvkötőmester bele-
rajzolja a mintát, leggyakrabban növényi ornamentikát, virág- vagy levéldíszt, egy szép állatfigu-
rát, vagy egy címert, díszes betűt vagy nevet, ritkábban emberalakot. Ha a minta körvonalát éles 
késsel finoman bemetszi, vigyázva arra, hogy ne messe át a bőrt, akkor bőrmetszésről beszélünk. 
ezt követően a bőrmetszéses figura hátterét poncolja, vagyis sok-sok apró körkörös bélyegzőt 
nyom sűrűn egymás mellé, így a bőrbe metszett ábra mintegy kiemelkedik az alapból, a háttérből.

173   Muckenhaupt, Csíksomlyó, 64, 131. p.
174   Helwig, Hellmuth: Handbuch der Einbandkunde. Bd. i–iii. Hamburg, 1953–1955.
175   Muckenhaupt, Csíksomlyó, 72. p., továbbá Ltsz. 6193 = adattár ii. 59: Johannes de Tambaco: De 

consolatione theologiae. Basel, 1492.; Ltsz. 6222 = adattár ii. 64: (Mirabilia Romae vel potius) Historia et 
descriptio Romae. Roma, 1500. Lásd ott a részletes kötésleírásokat. – a töredékről: Czagány – Muckenhaupt 
– papp 2006, i. m. 163. p. és Cz. Fr. 7.

176   Karácsonyi János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. 1–2. köt. Bp., 1922–
1924. 2. köt. 115, 132. p. – Muckenhaupt, Csíksomlyó, 72–73. p.

177   Muckenhaupt, Csíksomlyó, 74, 157. p. – duranti: Rationale kötésén is látható az az érdekes metszé-
sű virágtő, amely a Breviarium Strigoniense. Venetiis: nicolai Franckfordia, impensis Johannis paep, 1511. 
kötését díszíti; lásd: Muckenhaupt, RMK-Kat, 30. p. és a Katalógus 7. tétele.
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a bőrmetszés a 14. századtól közel másfél évszázadon át virágzott. a néhány száz fennma-
radt európai bőrmetszéses kötés többsége német nyelvterületről származik; feltűnő, hogy sok 
héber kéziratnak van metszett bőrkötése. ezeket kötetbe gyűjtötte schmidt-Künsemüller. Ma-
gyarországról négy bőrmetszéses kötést közöl,178 s ezek közül kettő a királyi Magyarországon 
készült: pozsonyban (= schmidt-Künsemüller nr. 61) és sopronban (= schmidt-Künsemüller 
nr. 298), a másik kettő osztrák, illetve cseh bőrmetszéses kötés (= schmidt-Künsemüller nr.  
62–63. ezt a kettőt az oszK őrzi.).

schmidt-Künsemüller nr. 61 számon közli az iparművészeti Múzeum szép metszett köté-
sét. petrus Lombardus Glossája (Ltsz. 77.74) előtáblájának középmezőjében dávid király lát-
ható, körülötte a hátteret poncolták. a külső keretben ívdíszítmény van, a középmezőt körül-
vevő keretben, amelyet a sarkokon egy-egy rozetta szakít meg, fonadékminta. a háttábla teljesen 
eltér az előtáblától, egyesbélyegzőkkel nyert levélreliefes díszítésű. a háttábla középmezőjét átlós 
vonalak tagolják, az így kialakított kisebb mezőkben a vonalak mentén fejbélyegzőket nyomott 
a bőrbe a könyvkötő, amelyek segítségével egy szép levélminta hatását érte el, s még levélerezetet 
imitáló vakvonalakat is húzott a mező közepében lévő rozettához. (23–24. kép) e kötés ősnyom-
tatványt179 borít. a kötés mestere valószínűleg a salzburgi ulrich schreier,180 aki az 1480-as 
években pozsonyban helybéli megrendelő számára dolgozott. a figurális díszítésnél bizonyára 
érvényesült az eredetileg miniatúrafestéssel foglalkozó schreier látásmódja: dávid király arca, 
keze, továbbá a fonadékos keret ki van festve. stiláris szempontból ez nemcsak a magyar, de az 
európai kötéstörténetben is egyedülálló a bőrmetszéses kötések között. a fejbélyegzőknek igen 
sokféle változata van: lehet díszített a feje és vékony a talapzata; lehet vastag, két oldalán kicsú-
csosodó vagy legömbölyített alapzatú; lehet kettősfejű. a gótikus kötések kedvelt rutaindáját is 
fejbélyegzőkből komponálták.

a soproni polgárok 1477–1548 között vezetett hivatali könyve, a Burgerbuechl und Ämt-
buechl a levéltári kötések módjára fűzött, bőrmetszéssel díszített kötésben van (= schmidt-Kün-
semüller nr. 298).181

178   schmidt-Künsemüller, Friedrich adolf: Corpus der gotischen Lederschnitteinbände aus dem  
deutschen Sprachgebiet. stuttgart, 1980. 61–63. és a 298. tételek. (denkmäler der Buchkunst; 4.) – 372 fennma-
radt bőrmetszéses kötés mellett az elveszett vagy lappangó bőrmetszéses kötéseket is felvette a „corpusba”, 
vagyis további 81, összesen 453 kötést tartalmaz a könyv.

179   petrus Lombardus: Glossa magistralis Psalterii. nürnberg: Johann sensenschmidt et andreas Fris-
ner, 1478. H 10203, isTC ip00477000. – (sajnos az iparművészeti Múzeumnak ez az ősnyomtatványpéldánya 
nem szerepel sem a CiH-ben, sem az isTC-ben, nem tudtak róla.)

180   sz. Koroknay Éva: Ulrich Schreiers Pressburger Einbanddeckel. = ars decorativa 6: az iparművé-
szeti Múzeum és a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzem évkönyve. Bp., 1979. 39–46. p. – Koroknay e 
cikke jegyzeteiben hivatkozik az osztrák kötéskutató, Gertraut Laurin német szaklapokban ulrich schreierről 
megjelent különböző cikkeire. Különösen fontos összefoglaló: Laurin, Gertraut: Der Salzburger Einbandstil 
Ulrich Schreiers. = Gutenberg-Jahrbuch 1960. 371–379. p.

181   a kézirat a Győr-Moson-sopron Megye soproni Levéltára diplomatariumának igen értékes da-
rabja, teljes jelzete: XV. 76. sopron sz. kir. város és sopron vármegye Mohács előtti okleveleinek gyűjteménye, 
dl. 3830. – Kötéséről lásd: B. Koroknay Éva: A soproni metszett kötéstábla. = soproni szemle (16) 1962. 
164–166. p.
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23–24. kép. ulrich schreier kötése, az előtáblán bőrmetszés, a háttáblán levélrelief – iMM: Ltsz. 77.74
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25. kép. Burgerbuechl und Ämtbuechl. Bőrmetszéses kötés – Győr-Moson-sopron Megye  
soproni Levéltára: dl. 3830 
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Burgerbuechl und Ämtbuechl. – Győr-Moson-sopron Megye soproni Levéltára diploma-
tariuma sopron sz. kir. város és sopron vármegye Mohács előtti okleveleinek gyűjteménye: dl. 
3830

Mérete: magassága 212 mm, a teljes egybefüggő szélessége: 418 mm (mivel egyetlen széles 
bőrből van szabva az elő- és háttábla a gerinccel együtt)

a kötés anyaga durva béleletlen marhabőr, merevítő tábla nélkül. elő- és háttáblája azono-
san van díszítve, beborítják a szabad kézzel bőrbe metszett levéldíszek, de köztük a gerinc sima, 
díszítetlen. a háttábla meghosszabbított része, mint fül (Klappe) áthajlik az előtáblára. elöl két 
pár szalaggal lehet összekötni. ez az áthajló rész is levélmintás, s a közepén, a szalagok közti 
poncolt alapból „mari” felirat emelkedik ki. a kötést a gerincen fölül és alul két-két kereszt alak-
ban fűzött szíjjal rögzítették a könyvtesthez. Jellegzetes levéltári kötés, koperta. (25. kép)
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MaGYaRoRszÁGi ReneszÁnsz  
KÖnYVKÖTÉseK

a 15. században itálián kívül elsősorban Magyarországon készültek jelentős számban rene-
szánsz stílusú kötéstáblák. a kötéstörténetnek ezt a korszakát Koroknay Éva olasz–magyar pe-
riódusnak nevezte.

a magyarországi humanista műveltség gyökerei zsigmond király (1387–1437) koráig 
nyúlnak vissza, hazánk itáliai kapcsolatai azonban korábbiak, visszamennek Károly Róbert 
(1308–1342) és fia, i. (nagy) Lajos király (1342–1482) idejéig. ez utóbbi uralkodása idejére esik 
a pécsi egyetem alapítása (1367).182

a magyarországi reneszánsz első igazán nagy alakja Vitéz János, vagy ahogy ő maga szülő-
helyéről nevezte magát, Johannes de zredna (1408–1472), humanista főpap, később esztergomi 
érsek, Mátyás király egykori nevelője.183 Már Luxemburgi zsigmondnak is fontos embere volt 
az 1430-as években. ekkor és itt került szoros kapcsolatba a rá nagy hatást gyakorló pier paolo 
Vergerióval (1370–1444), aki kiváló humanista író, költő, filozófus és szónok hírében állt. Verge-
rio részt vett a konstanzi zsinaton (1414–1418), s Luxemburgi zsigmond hívására jött Budára 
1417/18-ban. Haláláig Budán maradt. zsigmond udvarában több neves itáliai humanista is 
megfordult, köztük Francesco Filelfo, poggio Bracciolini, Jacopo angelo, ambrogio Traversa-
ri.184 Vitéz János 1445-től nagyváradi püspök, s püspöksége idején ez a város lett a magyar szel-
lemi élet egyik központja. Már itt humanista udvart tartott fönn, ahol könyvmásolók és miniá-
torok is dolgoztak. papja, polánkai Bereck 1455-ben lemásolta Tertullianus Apologeticus című 
művét, s a kódexet feltehetően nagyváradon is kötötték be. ez a kódex ma salzburgban van.185 
Vitéz János 1453-tól, V. László trónra lépésétől kancellár. Övé az első jelentős magyar könyv-

182   Békefi Remig: A pécsi egyetem: székfoglaló. Bp.: MTa, 1909.
183   Földesi Ferenc: Tudósok és könyvek társasága: Vitéz János könyvtára. – zsupán edina: Vitéz János 

Leveleskönyve. in: Csillag a holló árnyékában, 88–100, 113–134. p. Földesi és zsupán tanulmánya összefoglalja 
a Vitézzel foglalkozó eddigi irodalmat is.

184   Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus. Bp., 1935.
185   salzburg, Benediktiner-erzabtei st. peter: a. Vii. 39. Fol. 53r: ex Waradino per Briccium presbyte-

rum de polanka anno domini 1455 domino Johanni de zredna episcopo sanctae diocesis Waradiensis. – 
Vitéz emendálta a kódexet, és lapszéli jegyzetekkel látta el. Legutóbb az oszK 1985–1986-ban rendezett kiál-
lításán volt látható: pajorin Klára: Tertullianus: Apologeticus, Vitéz János kódexe. in: Kódexek… Kiállítás az 
oszK-ban, 117. tétel, LXVii. tábla.
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tár.186 Könyvszeretetét és könyvgyűjtését bizonyítja az is, hogy Vespasiano da Bisticci, az akkor 
európai hírű, firenzei könyvkereskedő legjobb vevői között említi őt. Mátyás királynak is példa-
ként szolgált Vitéz János könyvtára és humanista udvara. Janus pannonius elragadtatással írt 
Vitéz váradi könyvtáráról a Búcsú Váradtól187 című elégiájában. Tudjuk, hogy Vitéz János unoka- 
öccsének, Janus pannoniusnak (1434–1472) is szép könyvtára volt. Janus pannonius egy helyen 
panaszolja, hogy latin kódexeit szinte már mind kölcsönvették, s istennek hála, hogy járatlanok 
a görög nyelvben, s így görög kódexeit egyelőre meghagyták. – egyébként a hazai humanizmus 
korai meggyökeresedésében lényeges szerepet játszott, hogy Magyarországon évszázadokon át, 
lényegében a 19. század derekáig, az iskolázott réteg nyelve a latin volt. (ezzel a 18. század végéig 
külföldön is boldogult.) a másik tény, amely az olasz humanista eszmék terjedését segítette, 
hogy sok magyar, köztük a zömmel papi pályára lépők, itáliai egyetemeken tanultak, s ha akar-
ták, ha nem, a többségre igenis nagy hatást gyakoroltak a humanizmus eszméi, amelyek bizony 
jobban vagy kevésbé „elhajoltak” az egyház nézeteitől. ezek az ifjak a reneszánsz irodalom ter-
mékeivel megrakodtan tértek haza. nem véletlenül, s nem indokolatlanul figyelmeztette Luther 
a papságot a „sola scriptura”-ra (egyedül a szentírás).

a reneszánszban megváltozott a könyvek témája: némileg háttérbe szorult a teológia, elő-
térbe léptek a természettudományok, megváltozott a történelemírás (már nem krónikákat ír-
nak), egyre több összefoglaló, enciklopédikus, kézikönyv jellegű műre volt igény, és persze he-
lyet kap a szépirodalom, bővül az antik irodalomból merítés. az új tartalomhoz jól illett az új 
forma. a könyvek kötésén megnyilvánulhat a megrendelő egyéni ízlése, s a kötés a könyv szel-
lemi értékeivel szembeni magatartást is tükrözi. itália nemcsak az irodalomban és a képzőmű-
vészetekben, hanem a reneszánsz kötésművészetben is úttörő szerepet játszott. a reneszánsz 
kötések stílusára erősen hatott a keleti technika és a nonfiguratív díszítőművészet, elsősorban az 
olasz városállamok keleti kereskedelmi kapcsolatai révén, majd a török nyugat felé nyomulása 
elől menekülő görögök révén. az itáliában tanuló magyarok hoztak magukkal olykor bekötve is 
könyvet, de az olaszok is szívesen jöttek a magyar humanista udvarokba.

a legnevesebb olasz nyomdász-kiadók, főleg Velencében, arab és perzsa könyvkötőket is 
alkalmaztak műhelyeikben, s az olasz mesterek közvetlenül tőlük tanulhatták meg például a kézi 
aranyozás technikáját. európa ekkor ismerkedett meg az indiai és a perzsa lakkfestéssel, az 
ecsettel való poraranyozással és az arab-perzsa bőrapplikációval. ekkor indult hódító útjára az 
arabeszk és maureszk, ez a geometriai formákhoz igazodó, fantasztikus növényi, indás-fonatos 
díszítmény, amelyet európába az arabok és mórok ültettek át. a keleti kötések díszítése sokszor 
a keleti szőnyegeket juttatja eszünkbe.

ugyancsak keleti, közelebbről bizánci hatásra vették át először Velencében, majd európá-
ban másutt is, például párizsban, valamint Budán – a görög nyelvű corvinakódexek kötésénél – 

186   Csapodi-Gárdonyi Klára: Die Bibliothek des Johannes Vitéz. Bp.: akadémiai, 1984. (studia huma-
nitatis. Veröffentlichungen der arbeitsgruppe für Renaissanceforschung; 6.)

187   Janus Pannonius munkái latinul és magyarul… halálának ötszázadik évfordulója alkalmából / szerk., 
utószó, jegyzetek V. Kovács sándor. Bp., 1972. 324–327. p.: abiens valere iubet sanctos reges, Waradini. Ford. 
Berczeli a. Károly: „isten veled, te híres ritka könyvtár / Hol ráakadtam annyi régi műre…”
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a kiemelkedő oromszegés készítésének gyakorlatát. az ilyenfajta, európában készített kötéseket 
alla greca kötésnek nevezik, megkülönböztetésül a valódi bizánci kötésben lévő, s rendszerint 
görög vagy egyházi szláv nyelvű könyvektől. az ilyen kötések gerince sima, nincsenek rajta ki-
emelkedő bordák, s a kapitális fejnél és lábnál mélyen benyúlik a három szabad oldalon hor-
nyolt vastag fatáblákba. a gerinc lényegesen hosszabb a könyvtestnél. erre példa az oszK ant. 
4551 jelzetű óegyházi szláv szerkönyve, amelyet szerepeltettem 1986–1987-ben az oszK-ban 
rendezett könyvkötés-kiállításon.188

Korai reneszánsz könyvkötések

a legkorábbi – ránk maradt – magyar reneszánsz kötéseket Vitéz János és Janus pannonius szá-
mára készítették. Jellemzőjük, hogy még gótikus, főleg növényi motívumokból felépített, de a re-
neszánsz kötések sajátosságának megfelelő, centrális elrendezésű a kötések díszítése. az ide sorol-
ható, fönnmaradt kötéseket Koroknay Éva vette számba,189 s végül tizenhét könyvet sorolt 
könyve Jegyzékébe.190 Koroknay könyvében e csoportnak a „iii.Vaknyomásos Corvin-kódex cso-
port, Egidus mester Buda, domonkos kolostor” nevet adta. Ha végigvesszük az idesorolt kötéseket, 
amelyek kódexeket és nyomtatott könyveket borítanak, láthatjuk, hogy a biztosan Vitéz Jánoshoz 
és Janus pannoniushoz kapcsolható egyszerű díszítésű reneszánsz bőrkötések után egyre gazda-
gabb díszítésű kötések következnek. azokkal a reneszánsz kötésekkel, amelyeknek keretében az 
’egidvs’ névbélyegző látható, többnyire már nincs is bélyegzőegyezés. de vannak átmenetek a kö-
tések között. e kötések időhatára kb. 1459–1489. Már a mintegy három évtizedes időtartam is 
legalább két könyvkötőt feltételez, de a használt, sokasodó díszítőszerszámok különösen alátá-
masztják ezt. a kötések vizsgálata alapján lehet, hogy az 1470-es évek elejéig még Budán, vagy 
talán esztergomban készültek e kötések, de később egyre több körülmény utal pozsonyra.

a későbbi kötések széles keretében látható kisebb és nagyobb peltalevelek és köröcskék al-
kalmazása adhatott okot Koroknaynak, hogy e csoportot a corvinakötések előfutárának te-
kintse, és „Vaknyomásos Corvin-kódex csoport”-nak nevezze, hiszen ezek a bélyegzők a corvi-
nakötések motívumkincsének is jellemzői. Joggal vélhetjük Koroknayval együtt, hogy a budai 
domonkos (és ferences) kolostorokban a scriptorok mellett könyvkötők is tevékenykedtek. Ve-
lük a későbbiek során találkozunk majd, de a fenti kötések biztosan nem e kolostorok – e cso-
port esetében biztosan nem a budai domonkosok – műhelyéből kerültek ki. Koroknay Éva iii. 
csoportja hármas elnevezéséből az egidus csoport tűnik a legmegfelelőbbnek.

188   Kötéskiállítás 42. tétel.
189   B. Koroknay Éva: A vaknyomásos Corvina kötésekről. = az iparművészeti Múzeum évkönyvei 

iii–iV. 1959. Bp., 1960. 157–167. p. Cikkében hét könyv kötését, a következő, e tárgyban írt cikkében tíz könyv 
kötését vizsgálta: sz. Koroknay Éva: Die Blinddruck-Einbände in der Bibliotheca Corvina und die Probleme 
der klösterlichen Buchbinderwerkstätten in Ungarn. = acta Historiae artium academiae scientiarum Hunga-
ricae (11) 1965. 92–132. p.

190   sz. Koroknay 1973, i. m. 39–40. p. (30. lábjegyzet)
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Egidus csoport

ebbe a csoportba tizenöt kötést sorolok.191

az egidus csoport kötéseinek bélyegzői (12. bélyegzőtábla):
1. szabad gótikus levél
2–3. nagyobb jobbos és balos peltalevél
4–5. kisebb jobbos és balos peltalevél
6. apró virágtő
7–8. kisebb és nagyobb makk
9. csipkedísz

10a–b. ornamens
11a–b. négyszirmú virág
12. ívelt oldalú négyszög
13a–b. nagyobb és kisebb köröcske
14. egymásba hurkolódó ívek
15–17. fonadékminta-elemek (s idom, sétapálca idom, pálcika)
18. ’egidus’ névbélyegző
19. ’mara’ névbélyegző
20. négyszöget kitöltő indás hatszög
21. z idom
22. hurkos keretdísz

1. Guarini, Battista: Libellus… de ordine docendi et studendi. pergamenkódex. Ferrara, 1459, 
díszítés és bekötés 1469 után Budán. = Csapodi, stock 312; Koroknay könyvében (1973) nem 
szerepel. – Jena, uB: Bos. 8o 1.

Mátyás király címere bele van festve. Valószínűleg Janus pannoniusé volt, majd 1472 után 
halálát követően, bekerült a királyi könyvtárba. – a  jénai professzor, Johann andreas Bose 
(1626–1674) birtokából jutott a jénai egyetemi Könyvtárba.

Kötés: 217 × 126/137 mm (javítással kiegészítve); bélyegzők: a keretben szabad gótikus le-
velek (1), s ugyanazok a levelek kereszt alakba rendezve a középmezőben. (26. kép)

2. plutarchus: De dictis regum et imperatorum per Johannem episcopum Quinque-ecclesien-
sem [= Janus pannonius] e Graeco in Latinum translatus, et Mathiae Hungariae regi dicatus. 
pergamenkódex, kb. 1465, bekötés 1470 körül Budán. = Csapodi, stock 521, Koroknay, Jegyzék 
267. – Lipcse, uB: Rep. i. 80.

Johann Fridericus steinbach aurobaco-Variscus, lipcsei lelkész birtokában volt a 18. szá-
zadban. – ebben az egyszerű kódexben sok emendálás van, feltehetően magától Janus panno-
niustól. Csapodi felteszi (stock 521), hogy e mű meglehetett Mátyás király könyvtárában, hiszen 

191   pannonia regia, 459–462. p. ebben az egidus csoport kötései közül öt: iX–35–39. tételszámon Ro-
zsondai Marianne leírása, amelyek itt a 3, 9, 1–2 és 8. tételeknek felelnek meg.
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26. kép. Korai magyar reneszánsz kötés, egidus csoport: 12.1. tétel
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neki szól a dedikáció, de nem ez az egyszerű kiállítású, hibáktól hemzsegő példány. Bizonyára ez 
a kódex, s az előző is, Janus pannonius saját használati példánya volt.

Kötése majdnem teljesen megegyezik (még méretében is) az előbbi, Battista Guarini- 
kódex kötésével. szerintünk mindkettőt Janus pannoniusnak kötötték be. Valószínűleg az 1472-es 
Mátyás elleni összeesküvést követően kerülhetett Budára, könnyen lehet, hogy másolás céljából, 
majd innen később nyugatra.

Kötés: 215 × 135 mm; bélyegzők: szabad gótikus levelek (1) a keretben és kereszt alakba 
rendezve a középmezőben.

3. Pontificale Veszpremiense.192 pergamenkódex, 1334–1344. = Bartoniek 317, Csapodi, 
stock 936, Koroknay, Jegyzék 93. – Budapest, oszK: Cod. Lat. 317

Bejegyzés: anno 1686. in actuali insultu quando Buda fuit recuperata ego p[ate]r Fr[ater] 
Franciscus szürtey tunc temporis portavi ex ipsa Bibiliotheca Budensi hunc librum ad Conven-
tum Cassoviensem. – Conventus Cassoviensis ordinis Minorum Reform. provinciae ss. salva-
toris. – Vétel ehrenfeld adolftól 1879.

szigeti Kilián szerint a pontificale a budai ferencesek kolostori könyvtárában volt, onnan 
vitte Buda visszafoglalása után – amint a latin bejegyzésből is megtudhatjuk – a kassai ferences 
kolostorba szürtey Ferenc ferences atya. (Buda a veszprémi egyházmegyéhez, s a veszprémi 
püspök joghatósága alá tartozott.) – a ferences kapcsolatot a betegellátásra vonatkozó és a te-
metési szertartás ferencesektől terjesztett rítusának általánossá válása magyarázza, amelyet ez 
a szerkönyv tartalmaz.

Kötés: 335 × 233 × 50 mm. a pontificale első kötése: „finom szövetből van a fedele [valószí-
nűleg bársonyból], s rajta selyemből szőtt kereszt.”193 Átkötötték, mert a textilkötés a több mint 
százéves használat során nyilván elrongyolódott. Második, ezúttal bőrkötését 1470 körül Budán 
készítették.

a mai vaknyomásos bőrkötés bélyegzői: szabad gótikus levelek (1) kereszt alakba rendezve 
a középmezőben és az ezt körülvevő második keretben is, az első keretben ’maria’ (mara) írás-
szalagok (19) sorakoznak.

4. Guido de Columna: Historia Troyana. pergamenkódex, 1470 körül másolták Magyar-
országon,194 s hamarosan be is kötötték. = Koroknay, Jegyzék 256. – Kalocsa, Főszékesegyházi 

192   szigeti Kilián: Mesko veszprémi püspök (1334–1344) Pontficaléja. = MKsz (88) 1972. 5–13. p. 
a pontificalét minden korábbi szakirodalom esztergominak tartotta. szigeti egyértelműen bebizonyította, 
hogy az a veszprémi székesegyház számára készült.

193   szigeti 1972, i. m. 9. p.
194   Csapodi-Gárdonyi 1984, i. m. 105. p. 43. tétel. (186. lábjegyzet)
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Könyvtár: Ms 311195 – Hiteles Vitéz-kódex. – patachich Ádám kalocsai érsek vette Bécsben auk-
ción 1782-ben.196 (ez már a rendeket, kolostorokat feloszlató ii. József ideje!)

Bejegyzések a kódex végén, fol.167v: Hunc librum fecit scribi (a további három sor kiva-
karva, így sajnos pont az, hogy ki másolta, illetve másoltatta a kódexet, bizonyára nem véletlenül 
a lopás elkendőzésére). anno Millesimo Quadringentesimo septuagesimo [= 1470] – iste liber 
monasterij scottorum in Wyena, Wyennensis dyocesis (15. sz. vége) – Georgius strigelius abbas 
scottorum, Viennae a[nno] 1583.

Kötés: 299 × 196 × 61 mm, restaurált bőrkötés; bélyegzők: 1, 11a–b (nagyobb és pici négy-
szirmú virág a gerincmezőkben), 19 maria (’mara’) írásszalag az első keretben, mint a Veszp-
rémi pontificale kötésén, a második keretben sajátos hurkosfonadék-minta: 22

5. Regiomontanus, Johannes: Canones LXIII in tabulam primi mobilis cum tabula, cum de-
dicatione ad regem Matthiam. pergamenkódex, feltehetően Budán másolták és díszítették, bár 
a Mátyásnak szóló ajánlás lapjának gazdag díszítése nagyon eltér az egyszerű második ’címlap-
tól’. Budán kötötték be az 1470-es években. = Bartoniek 412, Csapodi, stock 568 – Budapest, 
oszK: Cod. Lat. 412. Koroknay könyvében (1973) nem szerepel. (27. kép)

Mátyás király címere bele van festve. (Bécsből került vissza a velencei egyezménnyel.)
Feltevés szerint az első lap kifestése, amelyen a királynak szóló dedikáció is van, 1470 kö- 

rül a firenzei Chierico műhelyében készült, a gótikus díszítés Budán, majd ezt követően kötöt- 
ték itt be.

Kötés: 291 × 200 × 42 mm; bélyegzők: szabad gótikus levelek kereszt alakban a középmező-
ben, a széles keretben kisebb és nagyobb, jobbos és balos peltalevél, apró virágtő és makk: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7

a fenti öt kódex közül négyet megtalálunk Csapodi Csabának a királyi könyvtár, a Bibliotheca 
Corviniana rekonstruált állománya jegyzékében is: stock 312, 521, 936, 568, de Csapodi sem 
állítja, hogy e példányok mindegyike a királyi könyvtárban lett volna, hanem, hogy e művek bi-
zonyára megvoltak ott. persze, tartalma és a bejegyzés alapján, a Veszprémi pontificale (stock 
936) indokolatlanul szerepel ott. Legvalószínűbb, hogy csak az 5. tétel, a Regiomontanus-kódex 
(Canones) volt a királyi könyvtárban (stock 568).

6. Regiomontanus, Johannes: Tabulae directionum profectionumque. papírkódex, 1467-ben 
esztergomban másolták, és Vitéz Jánosnak van dedikálva. = Koroknay, Jegyzék 262 – Krakow, 
Biblioteka Jagiellonska: Rkps 597.

195   Földesi Ferenc: Guido da Columna: Historia Troiana. in: Csillag a holló árnyékában, 144–145. p. 22. 
tétel. – Boros istván: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratkatalógusa. Bp.: oszK, 1989. 69. p. 301. tétel. 
(Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai; 7.)

196   Bibliotheca Penkeriana, seu Catalogus librorum et manuscriptorum… auctionis… die 29 Aprilis 1782. 
Wien, 1782. 68. tétel, s mellette patachich érsek ceruzás kipipálása, miszerint megvásárolta e kódexet. – na-
gyon köszönöm Fischerné Grócz zitának, a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár vezetőjének, hogy ezt tud-
tomra hozta, s az aukciós katalógus címlapját és a szóban forgó tétel oldalát szkennelve elküldte.
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27. kép. Magyar reneszánsz kötés, egidus csoport: 12.5. tétel
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a fol. 2r hosszú latin bejegyzéséből kiderül, hogy Martinus Bylica de ilkusz doktor, Mátyás 
király asztrológusa ezt a könyvet a krakkói egyetemnek adta, s e librum Tabularum szerzője 
Joannes de Künigsberg (= Regiomontanus), aki ezt az esztergomi várban állította össze 1467-
ben, s amelynél jelen volt ő, Martinus de ilkusz magister is.197

Kötés: 295 × 217 × ? mm; bélyegzők: szabad gótikus levelek (1) kereszt alakban a közép-
mezőben, négyszöget kitöltő indás hatszög (20) a keretben. ennek variánsa látható a nagy-
enyedi kódex (MTa KiK: K 32) kötésének második keretében (6. bélyegzőtábla 2. számú bé-
lyegzője). ilyen bélyegzőt legkorábban észak-itáliai reneszánsz bőrkötéseken láthatunk!

7. peuerbach, Georgius: Theoricae novae planetarum cum figuris. pergamenkódex, 1470 
körül feltehetően esztergomban másolták. Benne van Vitéz János címere. Martinus Bylica de 
ilkusz, később a budai Miasszonyunk (Mátyás)-templom lengyel származású plébánosa, auto-
gráf bejegyzéseivel. = Koroknay, Jegyzék 263. – Krakow, Biblioteka Jagiellonska: Rkps 599.

Kötés: 347 × 239 × ? mm; bélyegzők: szabad gótikus levelek variált kereszt alakban a közép-
mezőben, a második, széles keretben kisebb és nagyobb, jobbos és balos peltalevél, apró virágtő, 
makk, az első keretben z idomok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21

a fenti hét kódexből hatnak a rövidebb oldalán is van, vagy látszik az egykori kapocs nyoma az 
itáliai reneszánsz kötések gyakorlata szerint. Lehetségesnek tartom, hogy itáliából hívott könyv-
kötő dolgozott Vitéz Jánosnak esztergomban vagy Budán (lehet, hogy korábban nagyváradon 
is).198 Mind a hét kötés jellemzője a középmezőben szabad levelekből kialakított egyszerűbb 
vagy variált, hangsúlyos keresztidom. a Regiomontanus-művek és peuerbaché, s különösen 
Mesko veszprémi püspök (1334–1344) pontficaléjának kötése is egyértelműen bizonyítja a ma-
gyarországi bekötés tényét. Regiomontanus peuerbach tanítványa volt Bécsben, ő készítette elő 
kiadásra peuerbach művét, majd Mátyás király vagy Vitéz János, avagy mindkettő meghívására 
jött Magyarországra, s Budán is, esztergomban is tevékenykedett. Regiomontanus csillagászati 
megfigyeléseinek írásban rögzített helye alapján megállapítható, hogy e megfigyeléseket eszter-
gomban és/vagy a budai királyi udvarban végezte!199

197   Schallaburg ’82: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–1541: ausstellung 8. Mai 
– 1. nov. 1982. / Hrsg. und Verleger: amt der niederösterreichischen Landesregierung. Wien, 1982. 341. p. nr. 
286. (Katalog des niederösterreichischen Landesmuseums. neue Folge; 118.) itt olvasható a latin bejegyzés 
rövidítve, Koroknaynál Jegyzék 262 alatt a teljes latin szöveg.

198   Tertullianus, Q. s. F.: Apologeticus. nagyváradon 1455-ben polánkai Bereck által másolt pergamen-
kódex kötése látható Koroknay 1973-ban megjelent könyve 1. képtábláján. ez a tisztán fonadékmintából fel-
épített centrális elrendezésű reneszánsz bőrkötés aligha lehet magyar könyvkötő munkája. a fonadékminta 
elemeinek rutinos használata, az újdonságnak számító nyolcszögű középdísz, s majd a corvinakötésekre oly 
jellemző kettős köröcskék és a kötés rövidebb oldalain is látható kapcsok észak-itáliai mestert sejtetnek.

199   Borsa 2013, i. m. 200. p. (120. lábjegyzet) – zinner ernő: Regiomontanus Magyarországon. = Ma- 
thematikai és Természettudományi Értesítő (55) 1937. 280–288. p. – Csillagok, csillagképek: Tudomány Mátyás 
király udvarában. az MTa KiK kiállítása 2018. november 8. – 2019. február 28. / rendezte ekler péter et al. 
Kísérőfüzet: ekler péter, zsoldos endre.
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az 1467-ben pozsonyban, pápai engedéllyel alapított academia istropolitana legfőbb szer-
vezője Vitéz János érsek volt. Vitéz 1465 óta esztergom érseke, prímás. pozsony az esztergomi 
egyházmegyéhez tartozott, ezáltal Vitéz az egyetem kancellárja is egyben. az egyetem ottléte 
biztosan fellendítette a  pozsonyi kulturális életet. Vitéz Mátyás elleni összeesküvése (1472) 
döntő csapást jelentett az academia istropolitanára (is). Martinus Bylica de ilkusz szintén taní-
tott ott, 1471-től Budára jött és lett Mátyás király udvari csillagásza, s egyben budai plébános. 
a  professzorok nagy része is elment pozsonyból 1472-t követően, némelyek visszamentek 
Bécsbe. Regiomontanus ugyancsak elhagyta Magyarországot, nürnbergbe távozott, ott alapított 
nyomdát munkái kiadására. Regiomontanus hamar felismerte a nyomtatásban rejlő lehetőséget, 
munkáit így szándékozott közreadni, mivel a legjobb munkát is tönkreteszik a szinte elkerülhe-
tetlen másolási hibák. ahány másoló, annyiféle hiba, míg a kiszedett oldalakat a lektor egyszer 
kijavítja, s az arról nyomtatott összes többi példány hibátlan. Különösen érthető ez, ha Regio-
montanus számtáblázataira gondolunk! Biztos, hogy Vitéz döntésében, hogy nyomdászt kell 
hívni hazánkba és itt nyomdát alapítani, Regiomontanus tanácsa, érvelése is szerepet játszott!

az academia istropolitana tanárai és diákjai igényelték a könyveket, ha nyomda nem is 
volt még pozsonyban, de kolostori és világi könyvmásoló műhelyek igen, és minden bizonnyal 
könyvkötők is. nem tartom kizártnak, hogy Vitéz pozsonyi rektorsága idején a neki dolgozó 
könyvkötő is pozsonyba tette át működési helyét.

Vitéz János halála után jelentek meg az alább következő ősnyomtatványok, amelyeket kö-
tésük alapján Koroknay Éva ugyanehhez a kötéscsoporthoz, azaz a „iii. Vaknyomásos Cor-
vin-kódex csoport”-hoz sorolt. Érdekes megfigyelni, hogy a fenti kódexek „világi” tárgyúak (ki-
vétel persze a pontificale), míg az alábbi könyvek a teológia, illetve a kánonjog köréből valók. 
– Más a megrendelő! de kezd változni a kötések díszítése is – változhatott a könyvkötő, bővült 
a műhely szerszámkészlete.

8. Thomas de aquino: Summa theologica. p. 1. Venezia: [nicolaus Jenson], 1477. = CiH 
3263, isTC it00198000, Koroknay, Jegyzék 155 – esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: inc. 
XV. ii. 6

a latin bejegyzés szerint (többen is, köztük Koroknay, közlik teljes terjedelmében): Váci pál 
domonkos, artium és teológiai magister és lector200 1480. december 29-én befejezte ennek 
a könyvnek az illuminálását. ez az ősnyomtatvány a nagyszombati Keresztelő szent Jánosról 
nevezett domonkos kolostoré volt, onnan került esztergomba. Lehet, hogy Váci pál nagyszom-
batban végezte a könyv kifestését, ahol prior volt, de egyben a pesti és budai domonkos konven-
tek vizitátora is.

Kötés: 266 × 170 (a gerinc mentén levágva az eredeti bőr) × 64 mm, a gerincénél javítva; 
bélyegzők: a széles keretben kisebb és nagyobb, jobbos és balos peltalevél, apró virágtő, és makk: 
2, 3, 4, 5, 6, 8, a középmezőben háromrészes fonadékminta: 15–17 (28. kép)

200   Harsányi 1938, i. m. 231–234. p. (99. lábjegyzet) – Lázs sándor: Szent Ágoston Regulájának 15. 
századi magyar fordítója: Váci Pál munkássága a 15. századi domonkos rendi reformban. = irodalomtörténeti 
Közlemények (109) 2005. 188–204. p.
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28. kép. Magyar reneszánsz kötés, egidus csoport: 12.8. tétel
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9. Gregorius iX. papa: Decretales cum glossa. Venezia: nicolaus Jenson, 1479. = Kotvan 555, 
isTC ig00452000, Koroknay, Jegyzék 52 – pozsony, universitná knižnica: inc. 345

Bejegyzés: Conventus posoniensis
Kötés: 446 × 290 × 86 mm; bélyegzők: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15–17 (fonadékminta-elemek),  

18 (egidus) – ezen a kötésen először

10. Leonardus de utino: Sermones quadragesimales. Venezia: Franciscus Renner, 1473. = 
Kotvan 757, isTC il00143000, Koroknay, Jegyzék 37 – pozsony, universitná knižnica: inc. 93

Bejegyzés: ad Monasterium Táll Fratrum erem. s. pauli primi erem. pertinet hic liber.  
a d 1617. 28 decembris Catalogo inscriptus. (Táll = Máriavölgy, szlovákia, pozsonytól 15 kilo-
méter északnyugatra, híres pálos kolostorral, ma is zarándokhely.) – iste liber pertinet ad poso-
nium.

Kötés: 306 × 210 × 85 mm; bélyegzők: 10a, 12, 13 (kettős köridom), 15–17 (fonadékminta- 
elemek), 18 (egidus)

11. Bonifacius Viii. papa: Liber sextus Decretalium. – Clemens V. papa: Constitutiones. – 
Decretales extravagantes selectae. [praecedit:] andreae, Johannes: Super arboribus consanguini-
tatis et affinitatis. Venezia: nicolaus Jenson, 1479. = Kotvan 296, isTC ib00991000; Koroknay 
nem ismerte. – pozsony, universitná knižnica: inc. 343

Bejegyzés: Conventus posoniensis; a pozsonyi ferencesek pecsétje
Kötés: 445 × 292 × 58 mm; bélyegzők: 10b tölti ki a középmezőt, 13 (kettős köridom), 15–

17 fonadékminta-elemek, 18 (egidus)

12. Gallus, abbas Cisterciensis: Malogranatum. [Köln: Ludwig von Renchen], 1487. = CiH 
1372, isTC ig00048000, Koroknay, Jegyzék 226 – Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi Mű-
emlékkönyvtára: inc. 120

Kötés: 294 × 205 × 69 mm; bélyegzők: 6, 11a, 13a–b, 14 (hurkolódó ívek), 18 (egidus)

13. antoninus Florentinus: Summa theologica. p. 1–5. Venezia: Leonard Wild, 1480–81. = 
CiH 251, salgó 29, isTC ia00873000, Koroknay, Jegyzék 275, 23. kép – pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtár: 122 d 1a = pars 3.

Bejegyzés: p. 3/1 z8 verzón: Joannes Mersycz possidet me parochus szödiniensis. – p 3/2 a5 
rektón: Cum volveretur et ageretur annus 1676 Budae existens acquisivi ego Joannes Mersycz 
parochus szödiniensis hunc librum ex bibliotheca Matthiae Corvini Regis ungariae a Turca 
Buliak Bassa vocato. – Vagyis Budán jártában, 1676-ban szerezte Joannes Mersycz sződi plébá-
nos ezt a Mátyás király könyvtárából való könyvet Bulyák török pasától. – e bejegyzés alapján 
corvinának vélték, de ez jóhiszemű tévedés. az a valószínű, hogy ez a budai királyi kápolna pap-
sága több évszázados könyvtárának egyik ellopott darabja. Mint Csapodi írja, ez „a második 
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legnagyobb középkori magyar könyvtár”201 volt. ennek megmaradt állományát tíz évvel később, 
Buda törökök alóli felszabadítását, 1686. szeptember 2-át követően Luigi Marsigli találta meg az 
egykori palota romjai között, íratott róla leltári jegyzéket, és szállíttatta Bécsbe.

Kötés: 325 × 208 × 90 mm; bélyegzők: 13b (kicsi körök), 15–17 (fonadékminta-elemek), 21 
(z idomok a külső keretben)

a 8. tétel, az esztergomban lévő ősnyomtatvány (melyet Váci pál illuminált) kötésének széles 
keretében láthatók a már ismert kisebb és nagyobb, jobbos és balos peltalevél-, apró virágtő- és 
makkbélyegzők, de ezen és a további kötéseken nem szerepelnek a szabad gótikus levelek, sem 
a belőlük alkotott keresztidom a középmezőben. a 9. tétel, a pozsonyban őrzött ősnyomtatvány 
kötésének széles kerete is ugyanígy van díszítve, és minden oldal közepén félkörben kiöblösödik 
a keret, s e kötés első keretében megjelennek az ’egidus’ névbélyegzők (12/18), miként a 10. 11. 
és 12. számú kötés első keretében is. a szabad gótikus levelek helyett a fonadékminta válik ural-
kodóvá. e három utóbbi kötés és a csoport 1–7. tételének kötése közül az 5. számú (oszK: Cod. 
Lat. 412) és a 7. számú (Krakow: Rkps 599) kötés kerete egyezik a 8. és 9. számú (esztergom: inc. 
XV. ii. 6, illetve pozsony uB: inc. 345) kötés keretével (kisebb és nagyobb, jobbos és balos pelta-
levél, apró virágtő, és makk). a későbbi kötéseken már nincs, vagy elvétve van bélyegzőegyezés 
(például a 6. számú apró virágtő bélyegző). az 1–7. tétel mind kódex, viszont a 8–13. (és 14–15.) 
1473–1487 közötti ősnyomtatvány. az 1–2, 4 és 6–7. kódexek Vitéz János köréhez tartoznak, 
beleértve Janus pannonius könyveit (1–2.). a nyomtatványok közül három provenienciája po-
zsonyhoz kötődik, ma is az ottani egyetemi Könyvtárban őrzik. a pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtárban őrzött ősnyomtatvány kötése (13. tétel) és a sorra vett kötések első csoportja kö-
zött nincs bélyegzőegyezés. – de a grazi egyetemi Könyvtárban is van két további, e csoportba 
tartozó ősnyomtatvány, ezekről ilse schunke adott hírt:202

14. Gregorius iX. papa: Decretales cum glossa. Mainz: peter schöffer, 1473. = isTC 
ig00447000, Koroknay, Jegyzék 201 – Graz uB: iV 9717 ink

Bejegyzés: fol. 1: Johann siebenhirternek a címere, aki a szent György Lovagrend nagy-
mestere volt Millstattban, és e lovagrend címere van belefestve a könyvbe. – Collegii soc. Jesu 
Graecii catalogo inscriptus 1600. 1. august.

Kötés: 434 × 328 × 102 mm; bélyegzők: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13a, 14, 15, 17 fonadékminta-elemek

201   Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. Bp.: 
MTaK, 1984. 59. p. (a MTaK közleményei; 15 (90).) – Csapodinak 73 kódexet és 12 ősnyomtatványt sikerült 
biztosan azonosítani az ÖnB-ben az 1686-ban Budáról elvitt könyvek úgynevezett pflugk-jegyzéke alapján. 
– Külön fejezetben tárgyalja Csapodi azokat a könyveket, amelyeket a könyvben olvasható kézirásos bejegy-
zések tanúsága szerint már korábban elvittek a budai várból, vagyis amelyek nem voltak az 1686-ban Bécsbe 
szállítottak között. (Csapodi 38–42. p.) e felsorolás 5. tétele épp ez a pannonhalmára került és 122 d 1a jelze-
ten őrzött antoninus Florentinus-kötet Joannes Mersycz sződi plébános bejegyzésével 1676-ból. (a török 
őrök Budán is üzleteltek a könyvekkel, kódexekkel, amint tették ezt isztambulban is. nem egy corvina így ju-
tott onnan nyugati könyvgyűjteményekbe.)

202   schunke, ilse: Ungarische Nachlese. = Gutenberg-Jahrbuch 1967. 261–271. p. abb. 1–2.
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15. Justinianus: Institutiones. [= Corpus iuris civilis]. Mainz: peter schöffer, 1476. = isTC 
ij00512000, Koroknay, Jegyzék 200 – Graz uB: iii 9767 ink

Bejegyzés: Johann siebenhirternek a címere, valamint a szent György Lovagrend címere 
van belefestve a könyvbe. – ez is a grazi Jezsuita Kollégiumé volt.

Kötés: 424 × 258 × 42 mm; bélyegzők: 6, 13a, 14–17 fonadékminta-elemek

Kurt Holter 1977-ben megjelent füzetében a G.2 számon hozza „egidus” három bélyegzőjét: 
a szabad gótikus levelet (1), az apró négyszirmú virágot (11b) és a négyszöget kitöltő indás hat-
szög bélyegzőt (20), amely a Krakkóban őrzött 6. tétel Regiomontanus-kódex keretében látható. 
Holter egidus mesterben Bécs és pozsony kapcsolatát látja. Valóban nem ő lenne az egyetlen 
művész vagy mesterember, aki több városban is működött. pozsony és Bécs közelségére, egy-
másra hatásukra a bártfai könyvszekrény Ábel 51 és 55. számú kötéseinél utaltunk, nem is szólva 
ulrich schreier tevékenységének ugyane színhelyeiről.

Holter nemcsak a két grazi ősnyomtatvány (uB: iV. 9717 ink és iii. 9767 ink) kötését tulaj-
donítja egidus mesternek, amelyekben Johann siebenhirter címere látható, hanem a Korok-
nay-féle Jegyzék 314. számú, Vi. albrecht főherceg imakönyve kötését is.203 Holter még két 
(ÖnB Cod. 199 és 250) kötést sorol ide, és ilse schunke alapján Güssingben (= németújvár) 
őrzött további két kötést. ez utóbbi (güssingi) kettő Koroknay Jegyzékében is szerepel (206. és 
215. tétel). a güssingi kötetek sajnos nem voltak a kezemben, az irodalomból ismerem csak. 
a siebenhirter tulajdonában lévő két ősnyomtatványt és Vi. albrecht főherceg pergamenre má-
solt imakönyvét (1455–1463, Melk?) miért kötötték volna Budán? esetleg pozsonyban, de való-
színűbb, hogy Bécsben. Mint schunke észrevételezi,204 a két siebenhirter-címeres ősnyomtat-
vány kötésén (nálam a 14. és 15. tétel) a bélyegzők, valamint a veretek, kapcsok és a sarokvasalás 
is Bécs mellett szólnak. egidus könnyen áttehette működési helyét pozsonyból Bécsbe, amikor 
a pozsonyi academia istropolitana megszűnt, a tanárok elmentek, s a diákok végleg szétszéled-
tek, többen Bécsbe távoztak.

ilse schunke 1979-ben,205 Rabenau 1996-ban206 a szabad gótikus levelet (Blatt 79), egy inda- 
görgetőt (Ranke 113) és az ’egidus’ (schrift 399b) bélyegzőt közli. ugyanezeket és még további 
két bélyegzőt a  berlini adatbankban, az eBdB-ben is visszakereshetjük: s035846, s035847, 
s035848, s035849, r004498 (a műhely száma: w007113, elnevezése: „egidus, pressburg”). Meg 
kell jegyeznünk, hogy eme öt bélyegzőt a berlini staatsbibliothek Ms. Germ. Fol. 1029 jelzetű 
otto von passau: Die vierundzwanzig Alten (1454) német nyelvű kódex kötéséről vették. – Hohl 

203   Gottlieb 1910, i. m. Tafel 75a (36. lábjegyzet), és Mazal, otto: Europäische Einbandkunst aus 
Mittelalter und Neuzeit: 270 einbände der Österreichischen nationalbibliothek. Graz, 1970, illetve (2. kiad.) 
1990, nr. 74. Őrzési helye: Wien, ÖnB: Cod. 1846

204   schunke 1967, i. m. 265. p.
205   schunke 1979, i. m. (8. lábjegyzet)
206   schunke – Rabenau 1996, i. m. (9. lábjegyzet) Rabenau szinte a teljes idevágó szakirodalomra 

hivatkozik.
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és adler közös cikkben az einband-Forschung 17. számú füzetében207 tíz bélyegzőt (G.2/8–17) 
közöl e műhely motívumkészletéből, s a bécsi kötések között foglalja táblázatba (= 12. bélyegző-
tábla: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13a–b, 14 az egymásba kapcsolódó ívek).

elemezve a fenti kötéseket, kompozíciójukat és motívumaikat, arra jutottam, hogy min-
denképpen legalább két könyvkötővel kell számolnunk. az első (nagyon lehetséges, hogy itáliai 
mester), aki még a kódexeket kötötte: az 1–7. tételeket, s ezek időhatára: kb. 1465–1472. Ő dol-
gozhatott Budán, majd pozsonyban talán az academia istropolitana működése idején. az sincs 
kizárva, hogy ez a (talán itáliai) mester visszatért Budára. ezzel válna érthetővé a 13. tétel, ame-
lyet a sződi plébános Budán tudott megvenni, s amelynek kötésén nincsen az ’egidus’ névbé-
lyegző, viszont uralkodó az itáliai reneszánsz kötésekre jellemző fonadékminta. (eléggé ki is lóg 
ebből a csoportból.)

Vitéz János halálát követően, az itáliai reneszánsz stílust követve, újabb bélyegzőket is hasz-
nálva, köztük az ’egidus’ névbélyegzőt, már egy másik, pozsonyban, majd feltételezhetően Bécs-
ben tevékenykedő könyvkötő (akinek talán egidus volt a keresztneve) kötött be az ősnyomtat-
ványokból négyet. nem lehet szó nélkül hagyni, hogy Holternél egy további csoport (az e.1) hét 
bélyegzője közül kettő névbélyegző, s mindkettő ’egidius l[igator]’ (e.1/ 4–5). egy jól prosperáló 
könyvkötő műhelyt gyakran több generáció működtet, akár több városban (egyidejűleg vagy 
egymás után), ott, ahol a kilátásaik kedvezőbbek.

Lucanus csoport

Koroknay Éva a Veszprémi Érseki Könyvtárban őrzött Lucanus-mű, a Rómában már 1469-ben 
megjelent Pharsalia szerzőjét tette meg a csoport névadójának, ez ’szükség-név’ (notname). 
a Lucanus csoportnak azonban nem adott külön számot, s az idesorolt összesen hat kötést az 
egidus csoporthoz fűzte. Valóban vannak látszólagos vagy tényleges egyezések az előzőekben 
elemzett egidus csoport kötésein látható bélyegzőkkel. Felötlik a gondolat, hogy az egidus cso-
port első (anonym, itáliai?) könyvkötője talán visszatért Budára, elkerülve „egidus” nevű pozso-
nyi kollégája konkurenciáját, s Budán folytatta tevékenységét, bővítve díszítőszerszámai állomá-
nyát. nem lehetetlen, hogy Budára visszatérve az udvari könyvkötő műhelyben dolgozott, talán 
még az aranyozott corvinakötések készítésében is részt vett. de a Lucanus csoport kötésein is, 
bár jellegzetes, centrális felépítésű itáliai reneszánsz mintát követnek, látható a gótikából maradt 
növényi ornamentika (szabad gótikus levél, virágtő, makk, négyszirmú virág, indadíszek: 13a/1, 
5, 9, 12, 18–19. számú bélyegző, a Mária-írásszalagról nem is beszélve, 13a/17). e könyvkötő 
mégis más szerszámokkal dolgozik, mint az előző csoport mestere. Hogy a kötések rokonságot 
mutatnak az egidus csoport némely kötésével, arról meggyőz bennünket a két bélyegzőtábla 
egybevetése.

207   Hohl, Werner – adler, Georg: Wiener Einbände der Grazer Universitätsbibliothek. = einband-For-
schung: informationsblatt des aeB. Heft 17, oktober 2005. 17–23. p. G.2: stempel 8–17.
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a Lucanus csoport kötéseinek bélyegzői (13a bélyegzőtábla):
1. szabad gótikus levél
2. oroszlánfejes bélyegző
3. ihs-bélyegző (Jézus-monogram)
4. négyszöges rácsdíszítmény
5. virágtő
6. apró cakkos levélke (a kettős körök körül)
7. pici lándzsa alakú levélke (a kettős körök körül)
8. kettős kör
9. makk

10. kicsi szabad rozetta
11. pici szabad rozetta
12. négyszirmú virág
13. ívelt négyszög
14–16. fonadékminta-elemek
17. ’maria’ írásszalag
18. pálcán áthurkolódó inda
19. rozettás inda
20. hurkos fonadék
21. ornamens

1. Lucanus, Marcus annaeus: Pharsalia / ed. Johannes andreae, episcopus aleriensis. 
Roma: Conradus sweynheym et arnoldus pannartz, 1469. = CiH 2095, isTC il00292000, Ko-
roknay, Jegyzék 305, 9. kép – Veszprémi Érseki Könyvtár: C/1.208

Kötés: 350 × 240 × 50 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 4 (a külső keret eleme), 5, 8, 11, 14–16

2. Vincetius Bellovacensis: Speculum historiale. Vol. i–ii. [strassburg]: Johann Mentelin, 
1473. = CiH 3491, isTC iv00283000, Koroknay, Jegyzék 97 – Budapest, oszK: inc. 106

Bejegyzés: Conventus Buden[sis]
Kötés: 484 × 315 × 108 mm; az igen rossz állapotú, hiányos bőrkötés bélyegzői: 1, 3, 5, 9, 

17, 18

3. Maius, Junianus: De priscorum proprietate verborum. Treviso: Bernardus de Colonia, 
1477. = CiH 2136, isTC im00096000, Koroknay, Jegyzék 125, 8. kép – Budapest, Magyar Feren-
ces Könyvtár és Levéltár: Muz. 7 (új jelzete: 01001628) (29. kép)

Bejegyzés: [Conventus? (törölve)] posoniensis
Kötés: 335 × 228 × 84 mm; bélyegzők: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14–16, 17

208   B. Koroknay Éva: A veszprémi püspöki könyvtár Lucanus-kötetének kötéstáblájáról. = MKsz (78) 
1962. 187–197. p.
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29. kép. Lucanus csoport: 13a/3. tétel
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4. seneca, Lucius annaeus: Epistolae ad Lucilium. [strassburg: adolf Rusch, c. 1475]. = Kot-
van 1048, isTC is00379000, Koroknay, Jegyzék 35 – pozsony, univerzitná knižnica: inc. 90

Bejegyzés: pro Conventu posoniensi. – item expulsio Judeorum de sopronio feria 2 infra 
octavam nativitatis Marie anno domini 1526.

Kötés: 301 × 210 × 54 mm; bélyegzők: 2, 11, 12, 14–16, 17, 18, 19

5. antoninus Florentinus: Summa theologica. p. iV. Venezia: nicolaus Jenson, 1480. = iBp 
418, isTC ia00872000, Koroknay, Jegyzék 307, 11. kép – Warszawa, Biblioteka narodowa: inc.  
F 1478 (régi jelzete: L. inc. 51.)

Bejegyzés: fol. a1: Loci Leopolien[sis] Fra[trum] Min[orum] observ. (17. sz.) – Későbbi 
pecsét: Bibljoteka uniwersytecka we Lwowe

Kötés: 297 × 213 (a gerinc mentén levágva) × ? mm, aranyozott, poncolt, rozettás metszés; 
bélyegzők: 1, 8, 10 (variáns), 13, 14–16, a középmező sarkaiban sugarak

6. seneca, Lucius annaeus: Opera philosophica; Epistolae. Treviso: Bernardus de Colonia, 
1478. = Kotvan 1046, isTC is00369000, Koroknay, Jegyzék 49, 12. kép – pozsony, univerzitná 
knižnica: inc. 285

Bejegyzés: ex libris Lad. Franc. Jurovich, datus pro Conventu Bibliothecae prividiensis 
scholae piarum a. 1738. – ez koenyvet nem tudom ki atta nekem szikszay istvannak.

Kötés: 332 × 224 × 60 mm; bélyegzők: 1, 14–16, 20, 21

Koroknay Jegyzéke 291. tételét is a Lucanus csoportba sorolja (praha, strahovská knihovna: dM 
iV. 22: aegidius Romanus: De regimine principum / ed. oliverius servius. Roma, 1482. = GW 
7218, isTC ia00088000 – athanasius: Contra haereticos et gentiles. Vicenza, 1482. = GW 2760, 
isTC ia01172000), de kötésén egyetlen egyezés sincs e csoport kötéseinek bélyegzőivel. Korok-
nay Jegyzéke 49. tétele viszont – a seneca csoport névadója – idesorolható. seneca filozófiai 
művének (itt nálunk a 6. tétel) kötése részben egyesíti az egidus és Lucanus csoport kötéseinek 
bélyegzőit. a csoport hat kötése mind nyomtatványt tartalmaz, s ezek megjelenési időhatára 
1469–1480, s a kötések közel egykorúak a nyomtatványokkal. a többi, Koroknaynál is a seneca 
csoportba sorolt kötés készítési ideje az 1510-es évekre esik, míg az egidus és a Lucanus csoport 
darabjai – így a 6. tétel = Koroknay, Jegyzék 49 – megelőzik, vagy időben közel esnek a corvinák 
kötéseinek idejéhez.209 ezért a seneca csoportra a későbbiekben térünk rá.

Chronicon Dubnicense. Latin nyelvű papírkódex, 1479–80. Befejezetlen, a tervezett képek 
helyét üresen hagyták. = Bartoniek 165, Koroknay, Jegyzék 92, 4a–b. kép – Budapest, oszK: 
Cod. Lat. 165 (30. kép)

209   Muckenhaupt a Lucanus csoportba sorolja petrus Lombardus: Sententiarum libri… p. 3–4. nürn-
berg: a. Koberger, [post 2. Mart. 1491]. = isTC ip00486000 két kötetének kötését is; lásd: Muckenhaupt, Csík-
somlyó, adattár ii. 70–71 = Ltsz. 6185 és 6210.
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30. kép. Chronicon Dubnicense. oszK: Cod. Lat. 165: 13b

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   119 2020. 01. 18.   9:16



120

Bejegyzés: az illésházy-könyvtár ex librise a kötéstábla belsejében. a kézírásos bejegyzése-
ket a szövegben tárgyalom.

Kötés: 295 × 208 × 37 mm, aranyozott és kék, piros festett bőrkötés
a Chronicon Dubnicense kötésének bélyegzői (13b bélyegzőtábla):

1. pici négyzetes mezőben ’m’ betű csillaggal
2. szabad gótikus levél
3. virágtő
4. makk vagy szőlőfürt
5. hatszirmú rozetta
6. pici rozetta
7–9. fonadékminta-elemek

10. pálcika a kötés keretének rövidebb oldalain
11. kettős kör

a szabad gótikus levél 13b/2 variánsa a 13a/1 bélyegzőnek, a 13b/3 a 13a/5-nek (s a következő 
kötésen a 13c/2-nek), miként a 13b/4 a makk vagy szőlőfürt a 13a/9-nek (s a következő kötésen 
a 13c/3-nak), és a fonadékminta-elemek, s a kettős köröcske rokon, vagy azonos a 13a és 13b 
bélyegzőtáblákon. a 13b kötései időben is a Lucanus (13a) – és az egidus (12) – csoport köté-
seivel állíthatók párhuzamba. Talán egy műhely folyamatos működésének, illetőleg szétválásá-
nak több mestere munkáival állunk szemben. ez egybecseng az egidus csoport végén írottakkal, 
hogy Budáról vagy esztergomból a könyvkötő pozsonyba, onnan egidus Bécsbe ment, a mű-
helyben dolgozó más mester visszatérhetett Budára.

a dubnici krónika tárgya éppúgy a magyar történelem, mint az ugyancsak az illésházy 
család dubnici kastélyának könyvtárából az oszK-ba került – eredetileg corvinakódex – 
Ransanus, petrus: Epitome rerum Hungaricarum pergamenkódexe (oszK: Cod. Lat. 249, → 
33. csoport 1. tétel). Koroknay Éva a dubnici krónika kötését (Jegyzék 92) egyik kötéscso-
portba sem sorolta. Bekötése az 1480-as évekre kell hogy essen. a kötésen látható bélyegzők 
közül a legfontosabb, a középmezőben többször ismétlődő pici ívelt mezőben lévő ’m’ betű 
(13b/1). a Lucanus csoport legjellemzőbb bélyegzője az oroszlánfejes bélyegző (13a/2). Hogy 
ez utal-e valamire vagy valakire, Márk evangélistára céloz-e, vagy esetleg a könyvkötő nevére 
(Leo/Leone, vagy Marcus/Marco), eldönthetetlen kérdés. a dubnici krónikán látható ívelt 
pici négyzetes mezőben lévő ’m’ betű vajon mesterjegy, vagyis a könyvkötő nevének betűje 
(Marcus/Marco), és összefügg-e az oroszlánfejes bélyegzővel, talány. Mária nevének kezdő-
betűjéhez a könyvkötő nem használt volna ilyen szerény, pici bélyegzőt! a díszítőmotívumok 
szoros rokonságban állnak, mintha utánmetszései lennének a Lucanus csoport több bélyegző-
jének. – nálunk a 37. és 38. kép.

a dubnici krónika a Hess-féle (1473-ban nyomtatott) Budai krónika családjába tartozik, 
zömében annak kézírásos másolata, de írója emellett használhatta a Bécsi Képes Krónika csa-
ládjának egy számunkra ismeretlen, elveszett kéziratát is. domanovszky sándor a krónika szel-
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lemi szerzőjét, mivel nagyvárad vidékére vonatkozó dolgokat ír le, a drágffy család köreiben 
forgolódó személynek tartja.210

az első lapokon és fatáblán vannak névbejegyzések is, valószínűleg olyanok nevei, kiknek 
birtokában volt a krónika, de ezek közül is az első csak 1583-ból való. (1583 sicut domino pla-
cuit [= amiként az Úrnak tetszett] – Fernandus Kapornam. – nosce te ipsum [= ismerd meg 
önmagad] – Joannes izdenczy – nemo sine crimine vivit [= senkise él bűn nélkül]). a szöveg-
ben üresen hagyott helyekre később sok mindent bejegyeztek:

drágffy János elestét a mohácsi csatában, továbbá Gáspárnak, János fiának halálát 1546-
ban és végül Gáspár fiának, Györgynek 1555-ben bekövetkezett halálát. Megemlékeznek dru-
geth antal haláláról és ungváron történt eltemettetéséről 1541-ben. – Báthory istván neve (1555) 
tollpróbaként is előfordul. – drágffy Gáspár neje somlyai Báthory anna volt, a drágffyak birto-
kai az özvegy révén annak harmadik férjére, Báthory (ii.) Györgyre jutottak. a kódex tehát a 16. 
század közepe táján valószínűleg tartósan a drágffy család vagy a család birtokainak szomszéd-
ságában lévő kolostor tulajdonában lehetett. Érezhető a drágffyak befolyása a krónikára, illetve 
annak szellemi szerzőire, és bizonyos Mátyás-ellenessége – emeli ki domanovszky.

Pálóczi Missale. pergamenkódex, 15. sz. első fele. Két kéz másolása. = Bartoniek 359, Ko-
roknay, Jegyzék 94, 21a–b. kép (sajnos nála az elő- és háttábla fel van cserélve!) – Budapest, 
oszK: Cod. Lat. 359 (31–32. kép)

Bejegyzés: az előzéklap rektón fölül: Gr. de pálócz archp. – alul: Michael episcopus Milco-
viensis et vicarius strigoniensis. – Fol. 7. rektó a bal oldali columna alján: iste liber Missalis est 
legatus altari ss. Fabiani et sebastiani martyrum per Reverendissimum dominum Michaelem 
episcopum Milkoviensem etc. obijt – a bal oldalon fölül folytatódik: idem dominus Milkovien-
sis in festo sanctorum abdon et sennen martyrum [= július 31.] Millesimo Quingentesimo 
primo. – Fol. 1. fölül: Missale secundum chorum ecclesie strigoniensis strigonii in expugna- 
tione repertum. – alul: stephanus szuhai episcopus Vaciensis [1594–98] et vicarius strigoniensis 
in pontificalibus. – Fol 2. rektó alul körpecsét: Museo Cavaleri. – a nemzeti Múzeum Könyvtára 
1898-ban Jacob Rosenthal antikváriustól vette Münchenben.

Kötés: 342 × 242 × 70 mm
a Pálóczi Missale kötésének bélyegzői (13c bélyegzőtábla):

1. négyszirmú virág
2. virágtő
3. makk vagy szőlőfürt
4. hatszirmú rozetta
5. hurkos fonadék
6. s idom

210   domanovszky sándor: A Dubniczi Krónika kódexe. = MKsz (Ú. f. 7) 1899. 64–72. p. – uő.: A Dub-
niczi Krónika. 1–3. közlemény = századok 1899. 240–270, 342–355, 411–451. p. – Kertész Balázs: Dubnici 
Krónika. in: Csillag a holló árnyékában, 78–79. p. 14. tétel.
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31–32. kép. Pálóczi Missale. oszK: Cod. Lat. 359: 13c
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e Misekönyv első tulajdonosa tehát pálóczy György, 1423–1439 közötti esztergomi érsek 
volt. Később Mihály milkói püspök és esztergomi vikáriusé lett, aki a Misekönyvet a szent Fá-
bián és sebestyén oltárra hagyta, s aki 1501. július 31-én hunyt el. a Misekönyvet esztergom 
1594-es visszavívásakor találták meg (repertum), s került szuhai istván váci püspökhöz és esz-
tergomi vikáriushoz. esztergom újbóli eleste után menekítés során kelhetett vándorútra a Mise-
könyv, végül valamikor nyugatra, majd a müncheni Rosenthal antikváriumába.

a kötésről Koroknay cikkében211 mondja, hogy holmi bélyegzőegyezések ellenére sem 
tudja besorolni egyik kötéscsoportba se, de még évekkel későbbi könyvében (Jegyzék 94. tétel) 
sem. Feltűnő az osztott keretelés. Mátyás király Bibliájának kötésén (erlangen, uB: Ms 6) talál-
kozunk ilyennel először, majd a ii. ulászló királynak az 1510-es évek derekán készült egyik kö-
tésen (ÖnB: Cod. 654, itt a 16c csoport 5. tétele). Még közelebb áll hozzá az esztergomi Főszé-
kesegyházi Könyvtárban inc. s.l.s.a. i. 10/i. jelzeten őrzött, Velencében 1482/83-ban nyomtatott 
Biblia kötése. Koroknay is összefüggésbe hozza ezt a kötést a pálóczi Missale kötésével, képet is 
közöl az esztergomi Biblia kötéséről 1967-es cikkében és 1973-as könyvében is (132. tétel). az 
osztott keretelés keleti hatás, és itáliai közvetítéssel jutott hozzánk, amint a változatos fonadék-
motívumok is.

Biblia. Cum postillis nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prolo-
gos s. Hieronymi etc. p. i. Venezia: Franz Renner, 1482–1483. = CiH 665, isTC ib00612000, Ko-
roknay, Jegyzék 132, 22. kép – esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: inc. s.l.s.a. i. 10/i.

Bejegyzés: a háttáblán belül tollal latin közmondások és egy MK ligált monogram.
Kötés: 339 × 226 × 78 mm; bélyegzők: 13a/5, 13b/10, 13c/3, apró hétpontos rozetta, pici kö-

rök és fonadékminta-elemek
az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár inc. s.l.s.a. i. 10/i. jelzetű Bibliájának kötése  

bélyegzőegyezések által összekötő kapocs a dubnici krónika és a pálóczi Missale kötése között. 
Mint mondtuk, e Biblia széles, fonadékmintás osztott kerete szinte azonos a pálóczi Missale kö-
tése széles osztott keretével, s biztos, hogy ugyanannak a mesternek a munkája e két ránk ma-
radt reneszánsz kötés. a szélső keretben látható pálcikabélyegző a dubnici Krónika 13b/10-es 
bélyegzőjével azonos, míg a szőlőfürt (13c/3) a pálóczi Misekönyv kötésének átlókkal tagolt 
középmezője sávjaiban láthatóval egyezik.

a reneszánsz kötések sajátja, hogy az elő- és háttábla díszítése azonos, a gótikus és román 
kori kötéseknél tér el lényegesen az elő- és háttábla. a pálóczi Missale széles osztott kerete azo-
nos az elő- és háttáblán, de középmezőjének díszítése eltér. a középmezőt az előtáblán átlós 
irányú egymást metsző vonalak tagolják, s minden mezőbe egy-egy (gótikus) négyszirmú virág 
(13c/1) bélyegzőt nyomtak. a háttábla középmezőjét egy nagy centrális kör díszíti, alatta és fö-
lötte egy-egy, az előbbi körrel azonos átmérőjű félkör van, s mindegyik kör gyűrűjében pici kö- 
röcskék sorakoznak. a középmezőben kis szőlőfürt- (13c/3) és kisebb hatszirmú rozetta- (13c/4) 
bélyegzők vannak, ezek közül négyet sugárszerűen virágtövek (13c/2) vesznek körül. Hasonló 
formáció tölti ki a félköröket is. (Lehet, hogy a középső körben is ilyen van, de ezt a középveret 

211   sz. Koroknay Éva: Der Einband des „Pálóczi-Missale”. = az iparművészeti Múzeum évkönyvei X. 
1967. Bp., 1967. 29–45. p.
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takarja.) az (inkább gótikus) virágtövek nagyon hasonlítanak a Lucanus csoport 13a/5 bélyeg-
zőjéhez; a fonadékminta-elemekkel ez idő tájt a legtöbb magyar reneszánsz kötésen találko-
zunk. az is magyar sajátosság, hogy reneszánsz kötéseken minden további nélkül alkalmaztak 
gótikus bélyegzőket. semmi nem mond annak ellent, hogy a pálóczi Missalét 1490 körül eszter-
gomban (esetleg Budán) kötötték be egy kolostori műhelyben. Több esztergomi főrangú pap is 
birtokolta. a pálóczi Missale bélyegzői nemcsak a dubnici krónika bélyegzőivel (13b), de a Lu-
canus csoport (13a) bélyegzőivel is rokoníthatók, például egyebek mellett a 13c/5 a 13a/20 hur-
kos fonadékkal. ezt a kötést azonban kétségtelenül másik könyvkötő készítette.

A budai mészárosok céhkönyvének csoportja

a 15. század utolsó harmadában a királyi Magyarországon párhuzamosan készültek gótikus 
(például a Hess Chronica kötései) és kora reneszánsz (például egidus csoport) kötések. a budai 
mészárosok céhkönyve 242 lapból áll, ebből 145 lap van több-kevesebb szöveggel, 16. század 
eleji német kurzív írással beírva. a legkorábbi bejegyzés dátuma a 44. lap rektóján 1496 (de le-
het, hogy ez hibás bemásolás), a folyamatos bejegyzések dátumai 1500–1529-ig tartanak. az  
1. lap rektóján szerepel 1538, a legutolsó lapon 1695, ez talán a török elől menekített céhkönyv 
budai visszatérésének éve.

a céhkönyv kötése 1500 körüli – díszítőmotívumait tekintve – német ízlésű késő gótikus 
stílusú, de a reneszánsz felépítéshez közelítő bőrkötés. Megrendelésre, határozott célból, üres la-
pokat kötöttek be egy céhnek. Koroknaynál a „Mészáros céhkönyv csoportja” a X. csoport. Bizo-
nyára Budán készült a kötés, de mintha a Felvidékről, még pontosabban a szepességből jött 
volna ez a könyvkötő, s német igazodású szerszámait magával hozva díszítette kötéseit.

A budai mészárosok céhkönyve csoportjának bélyegzői (14a bélyegzőtábla):
1. összetett rácsdísz
2. kicsi gránátalmavirág
3. rozetta
4. pálcán áthurkolódó gótikus inda
5. virágtő
6. feles rutainda
7. pici rozetta
8. ívelt oldalú négyszög

1. A budai mészárosok középkori céhkönyve.212 papírkódex, 16. sz. eleje. = Koroknay, Jegyzék 
64, 38. kép – Budapest Főváros Levéltára: XV. 5. no. 8.

Kötés: 324 × 210 × 60 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (33. kép)

212   A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei – Zunftbuch und Privilegien der Fleischer 
zu Ofen aus dem Mittelalter / szerk./Red. Kenyeres istván; Kubinyi andrás, Végh andrás, németh János és 
Rozsondai Marianne tanulmányaival. Bp.: Budapest Főváros Levéltára: Budapesti Történeti Múzeum, 2008. 
(Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez; 1.) 83–85, 169–171. p. 2–3. kép.
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33. kép. A budai mészárosok középkori céhkönyve. Budapest Főváros Levéltára: XV. 5. no. 8.
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2. ubertinus de Casali: Arbor vitae crucifixae Jesu Christi. Venezia: andreas Bonetus, 1485. 
= Rozsondai, Catalogue 986, CiH 3417, isTC iu00055000, Koroknay, Jegyzék 84, 36–37. kép (az 
elő- és háttábla fényképe fel van cserélve) – Budapest, MTa KiK: inc. 877

Bejegyzés: fol. a1 Conuentui nittriensi 1642. 25. May donatus. – Feljebb: Conuentus nitt-
riensis (18. sz.)

Kötés: 290 × 210 × 60 mm; bélyegzők: 1, 4, 5, 6

3. Missale Strigoniense. Venezia: Johannes emericus de spira, pro Johanne paep, 1498. = 
CiH 2317, isTC im00724000, RMK iii 46, Hubay, Missalia nr. 8, Koroknay, Jegyzék 100 – Buda-
pest, oszK: inc. 182

Bejegyzés: Todoreszku Gyula – Horváth aranka könyvtárából
Kötés: 353 × 220 × 70 mm, restaurált, új gerinc; bélyegzők: 4, 5, 6, 7, 8

4. panormitanus de Tudeschis, nicolaus: Consilia. p. 1. Venezia: philippus pincius, c. 1490. 
Koll.1. = Kulcsár 417, isTC ip00031000 – panormitanus de Tudeschis, nicolaus: Consilia. p. 2. 
Venezia: Jacobus de paganinis, 1491. Koll. 2. = Kulcsár 418, isTC ip00033000 – zabarellis, Fran-
ciscus de: Consilia. pescia: [sigismundus Rodt] pro Bastiano et Raphaele orlandis, 1490. Koll. 3. 
= Kulcsár 563, isTC iz00001000 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: inc. Vi. 5 – Koroknay Éva nem 
ismeri, nem volt lehetősége erdélyben kutatni.

Bejegyzés: koll. 1 elején, koll. 2 és koll. 3 végén: Johannes Henckel
Kötés: 409 × 107 (272) × 78 mm, félbőrös láncos kötés; bélyegzők: 1, 2, 3, 4. Bár félbőrös kö-

tés, további bélyegzők is láthatók rajta: egy rombuszba foglalt virágkompozíció, s a 22. bélyegző-
tábla 2. és 4. számú akantuszos palmetta és nagy méretű szabad rozetta bélyegző nagyon közeli 
variánsa, továbbá a gerincmezőben a z és s idomú sorminta. Épp ezek a bélyegzők szólnak a bu-
dai eredet mellett.

Koroknay a budai Mészárosok céhkönyve csoportjába sorolta még a pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtárban 122 G 9 jelzeten őrzött ősnyomtatványt is:

(5.) albertus Magnus: Logica. Venezia: Johannes et Georgius de Gregoriis, 1494. = CiH 58, 
salgó 5, isTC ia00270000, Koroknay, Jegyzék 276 – pannonhalmi Főapátsági Könyvtár: 122 G 9

Bejegyzés a  címlapon: Georgii sum Himelreich archiabbatis s. Martini. – Conventus 
Mon[asterii] s. Martini in monte pannoniae ordi[nis] s. p[atris] Benedicti. – a címlap rektón: 
Biblioth. Reg. scient. universit. Hungariae [pecsét]

Kötés: 335 × 225 × 60 mm. egyetlen bélyegző, a pálcán áthurkolódó inda: 14a/4 egyezik 
a fentiekkel. ez nem elegendő a csoportba tartozáshoz.

Viszont e pannonhalmán lévő könyv kötése a pálcán áthurkolódó inda bélyegzőn kívül az 
újabb, a fentitől eltérő rutaindával és a benne látható virágtővel, tehát összesen három bélyegző-
vel egyezik az MTa KiK inc. 870 jelzetű Psalterium (nürnberg: anton Koberger, 1494. = CiH 
2855, isTC ip01050000, Rozsondai, Catalogue 815) kötés bélyegzőivel. És nemcsak e két kötés, 
hanem az egykori bártfai szent egyed-templomban, ma a Magyar nemzeti Múzeumban 63.36.C. 
leltári számon őrzött könyv (Thomas de aquino: Super quarto libro Sententiarum. Venezia: ni-
colas Jenson, 1481. = CiH 3287, Ábel 37) kötése is ugyanebben a műhelyben kellett hogy készül-
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jön. ennek az aquinói Tamás-műnek a tulajdonosa: „domini Balthasari de Canth”, azaz Blutfo-
gel Boldizsár bártfai káplán. És Johannes Henckel, a 4. tétel tulajdonosa is felvidéki származású, 
sőt a 2. tétel bejegyzése is nyitrai. e kötések (pannonhalma 122 G 9, MTa KiK inc. 870, MnM 
63.36.C.) mind 1500 előttiek, tehát korábbiak, mint a budai mészárosok céhkönyvéé és az oda-
tartozó kötések (1–4. tétel). ezek talán még a felvidéki műhelyben készültek.

a kötések összefüggését látva az a benyomásom, hogy a szepességből Budára jöhetett egy 
legény egy ottani műhelyből, aki munkába állt egy budavári könyvkötő műhelyben, s annak 
szerszámai mellett egy-két magával hozott saját szerszámot is használt.

a Protocollum Oeconomicale és Justinus: Epitome… kötésének bélyegzői (14b bélyegző-
tábla):

1. fonadékminta
2–3. négyzetes fonadékok
4. tulipán
5. kicsi akantuszos palmetta
6. egész rutainda
7. szabad palmetta

a rutaindás minta (14a/6) közeli variánsa (14b/6) díszíti az alábbi két kötés középmezőjét. e két 
kötés a díszítőmotívumok egyezése alapján ugyanabban a műhelyben készült.

1. Protocollum Oeconomicale 1. Kézirat, 1495–1534.213 = Koroknay, Jegyzék 306, 35. kép – 
(Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprémi Káptalan Levéltára, Veszprémi Káptalan Ma-
gánlevéltára, documenta iuris possessionarii, 1780 előtti birtokjogi iratok: VFL iii.1.a.1.) de 
ténylegesen a Veszprémi Érseki Könyvtárban őrzik: 50229 jelzeten.

ez a névadó kötete Koroknaynál a Veszprémi számadáskönyv csoportjának (XiV. csoport). 
az alábbi kötést Koroknay az 1510-es évek Corvin-kódex kötéscsoportjába (XiX. csoport) so-
rolta, de inkább ide tartozik.

Kötés: 325 × 220 × 65 mm; bélyegzők: 14b/6, 7

2. Justinus, M. Junianus: Epitome Trogi Pompeii. – Florus, Lucius annaeus: Epitome histo-
riae Romanae. – Tiphernas, angelus: Historia Romana. – Victor, sextus aurelius: De regionibus 
Urbis Romae. [Lyon: Gabiano], 1510. = pettegree – Walsby 76640, Gültlingen ii p. 105:6, Korok-
nay, Jegyzék 126. (akkor még esztergomban volt az ottani Ferences Rendház könyvtárában.) – 
Ma: Budapest, Magyar Ferences Könyvtár: Muz. 20 = 032007

Bejegyzés: Conventus strigoniensis pp. Franciscanorum ad s. Crucem
Kötés: 167 × 98 × 35 mm, az előtábla borítása csonka; bélyegzők: 14b/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

213   Liber divisorum capituli Vesprimiensis 1495–1534. – Chronica (1526–1558). – Beneficiati et beneficia 
(1550, 1556) / ediderunt László Kredics, Lajos Madarász, László solymosi. Vesprimii, 1997. – A veszprémi 
káptalan számadáskönyve 1495–1534. – Krónika (1526–1558). – Javadalmasok és javadalmak (1550, 1556) / 
közzéteszi Kredics L., Madarász L., solymosi L. Veszprém, 1997. (a Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; 13.)
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e két kötésen a palmetta (14b/7), a kis méretű akantuszos palmetta (14b/5), s a négyzetes 
fonadékelem (14b/3) az 1510-es évek királyi műhelyének bélyegzőivel azonos vagy azok közeli 
variánsa (14b/7 = 17/3; 14b/5 = 17/20 és 16c/2; 14b/3 = 17/15 és 16c/6). nem véletlen, hogy Ko-
roknay a római történelmet tárgyaló kolligátumkötet kötését (itt a 2. tétel) a „Corvin-kódex 
csoport”-ba sorolta. nem túl szerencsés ez az elnevezés, de az elég nyilvánvaló, hogy a budai vár 
területén működő könyvkötő műhely szerszámai keveredtek az ulászló-kori királyi műhely 
szerszámaival, s az is biztos, hogy ebben a műhelyben – különböző helyekről érkezett – több 
könyvkötő is tevékenykedett.

A veszprémi káptalan számadáskönyve (Protocollum Oeconomicale) – amelyet nyomtatás-
ban is közreadtak 1997-ben – kötése későbbi, mint Koroknay feltételezi (1500 körül). az 1997-
ben kiadott könyv bevezetőjéből kiderül, hogy nem előre, üres lapokkal bekötött könyvet vettek 
használatba a számadások vezetése céljából, hanem a különálló, beírt leveleket utólag formálták 
kötetté. ez is alátámasztja, hogy a kötést Magyarországon készítették, éspedig, a vízjelek elem-
zése alapján, 1518-at követően. (a kötetet az 1970-es évek elején éppen az iparművészeti Mú-
zeumban, Koroknay Éva munkahelyén restaurálták.) a kötéscsoporton belül tehát a 14b két 
tétele időben is közelebb áll egymáshoz.

A magyar reneszánsz kötések fénykora: a corvinák

a törökverő Hunyadi János (1446–1452 között Magyarország kormányzója) kisebbik fiát, Má-
tyást 1458 januárjában a befagyott duna jegén választották meg az ország királyává. a jól kép-
zett, több nyelvet beszélő ifjú király (született 1443. február 23.) nagy eréllyel fogott a kormány-
záshoz. erős kézzel szilárdította meg országát. sok csatát kellett megvívnia és több összeesküvést 
elhárítania. Budai és visegrádi palotájában reneszánsz udvart alakított ki. számos neves, sok 
külföldi, főleg itáliai humanistával vette körül magát. Mátyást 1469-ben cseh királlyá is koronáz-
ták. Harminckét éven át ült a magyar trónon. Bécsben halt meg 1490. április 6-án.214 Három és 
fél évtizeddel később azonban – 1526. augusztus 29-én – a Mohács melletti mezőn a törököktől 
elszenvedett vereséget követően megkezdődött az ország pusztulása, és 1686-ig az ország kö-
zépső része fölötti majd másfél évszázados török uralom. Mátyás király hatalmas életművéből 
legmaradandóbbnak könyvtára, különösen annak híre bizonyult, még ha a kódexek nem is ma-
radtak helyükön, hanem szétszóródtak európa-szerte több mint negyven városba és ameri-
kába. az egyesült Államok három könyvtárában összesen öt corvina van. Ma 217 hiteles corvi-
nát tartanak számon. Magyarországon az egykori Bibliotheca Corvinianából 53 corvinát 

214   Kubinyi andrás: Mátyás király. Bp., 2001. (Tudomány – egyetem / főszerk. Glatz Ferenc. Történeti 
életrajzok.) – engel pál: Szent István birodalma: a középkori Magyarország története. Bp., 2001. 249–284. p. 
(História könyvtár. Monográfiák; 17.) – szakály Ferenc: Királyi mecenatúra, államháztartás és politika Cor-
vin Mátyás Magyarországán. in: Hunyadi Mátyás: emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. 
Bp., 1990. 277–331. p. – Tarnóc Márton: Mátyás király és a magyarországi reneszánsz (1450–1541). Bp., 1994.
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őriznek, ebből három ősnyomtatvány. az 53-ból 35 az országos széchényi Könyvtárban talál-
ható,215 ebből 12 maradt fenn aranyozott bőrkötésben.

a Hunyadi család címere a kék mezőben faágon ülő fekete holló (corvus), mely aranygyűrűt 
tart a csőrében. innen van a király, Matthias Corvinus (Hollós Mátyás) mellékneve. a tulajdon 
jelzésének mindenkor legbiztosabb jele a tulajdonos címere. a kódexekbe belefestett címer tehát 
biztos fogódzó a corvinakódexek azonosításánál, akkor is, ha Mátyás király címerét később át-
festették. (az átfestés a mai technikai lehetőségek segítségével könnyen megállapítható.) a másik 
támpontot a kódexek végén, az explicitben megnevezett megrendelő, Mátyás név szerinti emlí-
tése nyújtja. a hovatartozás harmadik bizonyítékát, azaz a proveniencia meghatározását az ere-
deti könyvkötés adja. a budai várban, a királyi könyvtárban a könyveket Mátyás király számára 
selyembe, bársonyba vagy bőrbe kötötték. Több bársonykötéshez aranyozott ezüst, zománcozott, 
az ország címerét és Mátyás hollóját ábrázoló kapcsokat készítettek. a nagyon egyedi aranyozott 
bőrkötéseken címer hirdeti Mátyás tulajdonjogát. a ma hitelesnek tartott 217 corvinából216 46 
van Mátyásnak készült aranyozott bőrkötésben. (ezek közül kettőn üresen maradt a címerpajzs, 
kettőn pedig nincs címer.)217 Tizenhét található selyem- vagy bársonykötésben. Tíz corvina van 
Mátyás utódjának, ii. ulászlónak (1490–1516), illetve fia és utóda, ii. Lajos (1516–1526) számára 
készített, más bélyegzőkkel, más könyvkötő által díszített bőrkötésben. Összességében tehát a ma 
meglévő corvinák egyharmada eredeti (bár sokuk restaurált) kötésben maradt ránk.

Minthogy a királyi könyvtár, később ismertté vált nevén a Bibliotheca Corviniana 1526-ig 
biztosan létezett, a királyi könyvtár állományában lévő könyveket egységesen corvináknak ne-
vezzük, akkor is, ha ii. ulászlónak vagy ii. Lajosnak dedikált könyvről van szó. az eredeti kötés-
ben fennmaradt könyveket azonban világosan meg kell különböztetni aszerint, hogy kötésük 
Mátyás vagy ii. ulászló király számára készült-e. egyetlen, ii. ulászló számára bekötött könyv 
kötésén sem látható olyan bélyegző, amely Mátyás aranyozott corvinakötéseit díszíti.

1536-ban oláh Miklós Hungaria című művében azt írja, hogy Mátyás számára harmincfős 
műhely dolgozott Budán: festők és másolók, kiknek vezetője a dalmát Felix petancius Ragusa-
nus volt. a miniátorokkal szoros kapcsolatban álltak a könyvkötők. a magyar, dalmát mesterek 
mellett olasz könyvkötő(k) is tevékenykedhettek itt. Mindenesetre a budai műhelyben önálló, 
sajátos magyar reneszánsz könyvkötői stílus alakult ki, mely többféle forrásból táplálkozott. 
a király megbízottai ugyanis számos szép kiállítású kódexet itáliában rendeltek és vásároltak 

215   Mikó Árpád – Hapák József: Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában / (a képaláírásokat és a ma-
gyarázó szövegeket írta zsupán edina). Bp., 2008. – Mikó nemcsak a Corvina könyvtár történetét írja le rövi-
den, és jellemzi állományát, hanem az oszK-ban lévő corvinák belső díszítését, emblémáit és kötéseit is elem-
zi. Kiemeli két kódex, antonio Bonfini Symposionja és pietro Ransano Epithoma szövegeinek unikális voltát.

216   Madas edit: La Bibliotheca Corviniana et les corvina „authentiques”. in: Matthias Corvin, les bib- 
liothèques princières et la genèse de l’état moderne / publié par Jean-François Maillard, istván Monok, 
donatella nebbiai et. al. Bp., 2009. 35–78. p. (supplementum Corvinianum / ed. stephanus Monok; 2.)

217   a király halála miatt üres címerpajzs van: a milánói Biblioteca Trivulziana corvináján: Cod. 818 és 
az ÖnB (Bécs) architektonikus kötésén: Cod. 656. nincs címer: Västerås, stadsbibliothek: ink. 21 (= GW 
2876) és a nagylucsei-psalterium, oszK: Cod. Lat. 369 aranyozott bőrkötésén. ez utóbbinak a kötése nem 
a királynak, hanem nagylucsei orbánnak készült. a corvinakötések mesterének ez az egyetlen kötése, amely 
nem a királynak készült, talán a király halála után.
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meg a budai könyvtár számára, elsősorban Firenzében, amellett, hogy a budai műhelyben is 
folyt a másolás és illuminálás. az itáliai hatás közvetlenül érte a magyar könyvkötésművészetet. 
de Mátyás király nemcsak itáliában, hanem Görögországban s más keleti országokban is vásá-
roltatott könyveket. oláh Miklós leírja, hogy a király könyvtára két, egymásba nyíló teremből 
állt, egyikben a latin, másikban a görög és keleti kéziratokat tartották. ezeket a keleti kódexeket 
a király „nem kisebb gonddal, mint vesződséggel” gyűjtötte össze; kötésük ösztönzően és termé-
kenyítően hathatott a budai könyvkötők későbbi tevékenységére is. a görög kötéseken egyip-
tomi kopt, perzsa és bizánci díszítőelemek is felfedezhetők. az itáliai reneszánsz és a többféle 
keleti hatás mellett érezhető a helyi, hagyományos, gótikus ízlésben készített kötések hatása is.

a selyem- és bársonykötéseknek gazdag díszítésű, színes, virágos-lombdíszes, aranyozott 
metszése volt, s a hosszmetszésen lehetett olvasni a szerző nevét. ezek a díszes metszések a bu-
dai műhelyben készültek. (34a–b kép) Míg a textilkötésű kódexek szerzője és/vagy címe a könyv 
hosszmenti metszésén volt, a bőrkötésűeké rendszerint a háttábla fölső sorában, aranyozott, 
nagy (majuszkula) betűkkel volt olvasható. a  Bibliotheca Corviniana könyvtárszobáiban 
a könyvek előtáblájukon feküdtek a polcokon, s bársonytakaró védte őket a portól.

34a–b. kép.  Bársonykötésű corvinák metszései – Végh Gyula színes rajzai
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Az aranyozott bőrkötésű corvinák218

Mátyás király aranyozott bőrkötésein, a királyi műhelyben, törekedtek a kódex belső és külső 
díszítésének összhangjára. nemcsak aranyozást, hanem kék, zöld színű festést is alkalmaztak, 
a kettős köröcskék egy részének kerek lapocskáit festették, a körök más részét aranyozták. a kö- 
röcskék kettőssége abból adódik, hogy a köröcske egyesbélyegzőjére (15/43) bőrrátétként még 
egy kisebb bőrkorongot ragasztottak. az oszK damascenus-corvinája (Cod. Lat. 345) kötésén 
a bőrborításból kimetszettek kisebb darabokat, s a kivágás alapjára színes alátétet ragasztottak. 
a kötések általános jellemzője, hogy a kötéstábla szélén az első keret e kettős körök sorából áll, 
amely sok esetben az oldalak közepén hat-nyolc köröcske csoportosításával rozetta, másutt gúla 
(15/44) benyomását kelti. a második keret fonadékdísszel van kitöltve, a hosszabb oldalak men-
tén keskeny (15/38–40), a rövidebb oldalakon széles sávban, s e fonadékminta mindig vaknyo-
másos, csak a közte elhelyezett apró köröcskék festettek vagy aranyozottak. Mind az egyesbé-
lyegzőkből álló fonadékdísznek a bravúros alkalmazása, mind a kötéstáblák felépítése itáliai, 
mindenekelőtt firenzei előképekre utal. a kötések középmezőjét egy vagy két újabb keret veszi 
körül, amelyek körök vagy tulipánok, olykor kis rozetták (15/19) sorából állnak, és belső oldalu-
kon megismétlődik a kettős köröcskékből álló keret. ez a keret azonban elválasztja a középdíszt 
a vele harmonizáló sarokdíszítéstől. a változatos, keleties formájú, keretelt középdíszeket és a  
középmező sarkait virágos, leveles egyesbélyegzők töltik ki. a fennmaradt eredeti bőrkötések 
többsége, negyven a kötések közül, hangsúlyozott középdíszes kompozíciójú. a középdísz cent-
rumába a magyar címer vagy Mátyás családi címere, a holló került. (35–45. kép: oszK: Cod. 
Lat. 160, 358, 370, 414, 422, 423, 425, 427, 428, 429, 438)

az általános, hangsúlyozott középdíszes felépítéstől eltérő típust képviselnek az ötkörös  
felépítésű corvinák: a damascenus-kódex (oszK: Cod. Lat. 345 – 46. kép) és az erlangeni egye-
temi Könyvtár Bibliájának (Ms 6) bőrmetszéses és bőrdomborításos kötése Mátyás kámeás 
portréjával. Terülőmustrás díszű az augustinus-kódex (stuttgart, Württembergische Landesbib-
liothek: Cod. Theol. phil. fol. 152 – 47. kép) és a Haly aberudiam-kódex (Wien, ÖnB: Cod. 
2271). Két architektonikus díszű kötés maradt fenn: a Theophylactos-kódex kötése (Wien, ÖnB: 
Cod. 656) és a svéd västeråsi városi könyvtár (korábban: Västerås stifts- och landsbibliotek) 
(stadsbibliotek: ink. 21) corvinája. ez utóbbi egy korai ősnyomtatványt borít: augustinus, aure-
lius: De civitate Dei. Roma, 1470 (= GW 2876, isTC ia01232000),219 s az olmützi Jezsuita Colle-
gium könyvtárából vitték el ezt is a svédek a 17. század első harmadában a harmincéves háború 
során hadizsákmányként. a még Mátyás királynak másolt philostratus-corvina az 1480-as évek 
végére készülhetett el, de már ii. ulászló királynak kötötték be, s ez is architektonikus díszítésű 
(vö. 49. kép).

218   Rozsondai Marianne: A Corvin Mátyás számára készített aranyozott bőrkötésekről. in: a holló je-
gyében, 192–210. p. a tanulmány végén táblázatba foglalom a Mátyásnak bekötött 46 kódex legfontosabb 
adatait.

219   Collijn, isak: Katalog öfver Västerås läroverksbiblioteks inkunabler. uppsala, 1904. 13. p. nr. 21. – 
undorf 425.
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35. kép. Corvinakötés: Curtius Rufus, Quintus: De gestis Alexandri Magni.  
= Csapodi, stock 209 – oszK: Cod. Lat. 160
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36. kép. Corvinakötés: Cyrillus alexandrinus: Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate.  
= Csapodi, stock 217 – oszK: Cod. Lat. 358
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37. kép. Corvinakötés: Victorinus, Caius Marius: Commentarii in Ciceronis librum De inventione.  
= Csapodi, stock 697 – oszK: Cod. Lat. 370
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38. kép. Corvinakötés: Quintilianus, Marcus Fabius: Institutionum oratoriarum libri XII.  
= Csapodi, stock 561 – oszK: Cod. Lat. 414
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39. kép. Corvinakötés: Xenophon: De republica Lacedaemoniorum, latine a Francisco Philelpho.  
= Csapodi, stock 704 – oszK: Cod. Lat. 422
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40. kép. Corvinakötés: poeta Christianus: Genealogia deorum…  
= Csapodi, stock 935 – oszK: Cod. Lat. 423
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41. kép. Corvinakötés: Boccaccio, Giovanni: De casibus virorum illustrium.  
= Csapodi, stock 119 – oszK: Cod. Lat. 425
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42. kép. Corvinakötés: asconius pedianus, Quintus: Commentaria in Ciceronis orationes.  
= Csapodi, stock 70 – oszK: Cod. Lat. 427
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43. kép. Corvinakötés: Georgius Trapezuntius: Compendium grammaticae.  
= Csapodi, stock 667 – oszK: Cod. Lat. 428
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44. kép. Corvinakötés: Bernardus Claravallensis: De consideratione ad Eugenium III. papam.  
= Csapodi, stock 112 – oszK: Cod. Lat. 429
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45. kép. Corvinakötés: Bessarion: De ea parte Evangelii: „Si eum volo manere, quid ad te”  
= Csapodi, stock 115 – oszK: Cod. Lat. 438
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46. kép. Corvinakötés: damascenus, iohannes: Sententiae.  
= Csapodi, stock 220 – oszK: Cod. Lat. 345
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47. kép. Terülőmustrás díszű corvinakötés, Végh Gyula akvarellje az augustinus-kódex kötéséről 
(stuttgart, Württembergische Landesbibliothek: Cod. Theol. phil. fol. 152)

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   145 2020. 01. 18.   9:17



146

az aranyozott bőrkötésű corvinák motívumkincsének elemei (15. bélyegzőtábla):
Királyi jelvények:

1. korona
2. a Hunyadi-holló
3. a címerpajzs 2. és 3. mezőjében a kétfarkú cseh oroszlán önálló bélyegző
4. olasz korsó

Virágok:
5–14. tulipánok

15. kehelyvirág
16–19. rozetták

Levelek:
20. palmetta
21–22. jobbos és balos peltalevél (’pelté’ görög szó, kis félhold alakú pajzsot jelent)
23–31. további levélvariációk

Építészeti elemek:
32. tojássor
33. nyíl
34. asztragalosz
35. fog
36. pálca
37. szfinx
38–40. fonadékminta-elemek
41. csepp
42–44. körök/gyöngyök
45. indaszárak

a kereteléshez használt, filétával nyert léniák.

a későbbi corvinakötéseken megjelenik a szfinx (15/37), és az építőművészetben használt ele-
mek: az architektonikus kötés aediculájának lunetta-ívén a tojássor (15/32), ugyanitt a párká-
nyon fogsor (15/36), alatta asztragalosz (15/34) (Wien, ÖnB: Cod. 656, Theophylactos-corvina 
és a Västeråsban lévő ősnyomtatvány kötése, stadsbibliotek: ink. 21). az építészeti elemekkel – 
a két architektonikus kötésen kívül – két hangsúlyozott középdíszes kötésen is találkozunk 
(oszK: Cod. Lat. 370, Victorinus- és oszK: Cod. Lat. 414, Quintilianus-corvinán).220 ez arra is 
következtetni enged, hogy e négy kötés időben egymáshoz közel készült, és ez valamelyest da-
tálja is e corvinakötéseket.221 ezek az 1480-as évek legvégén készülhettek, sőt a Västeråsban lévő 

220   Mikó Árpád: Bibliotheca Corvina – Bibliotheca Augusta. in: pannonia regia, 408–409. p. iX-2, iX-3. 
tétel. – itt a könyvben a 37. és 38. kép.

221   Mikó Árpád: A Bibliotheca Corviniana és az aranyozott corvina-kötések. in: Monokgraphia: Tanul-
mányok Monok istván 60. születésnapjára / szerk. nyerges Judit, Verók attila, zvara edina. Bp., 2016. 
510–514. p.
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ősnyomtatvány architektonikus középdíszű kötése díszítését már be sem fejezte a  corvinák 
mestere.

a hangsúlyozott középdíszes corvinakötések között is különleges a milánói Trivulziana 
könyvtár pomponius porphyrio-kódexének (Cod. 818) kötése. a középmezőt körülvevő, rozet-
tákkal díszített kerethez kapcsolódik a nyolchurkos, csillagszerű középdísz. Késői, az utolsó kö-
tések egyike lehet, mert üresen maradt a címerpajzs. elő- és háttáblája azonos, s nincs felirat 
a háttáblán! Belül a kódexben Mátyás király címere át van festve.

a corvinakötések mestere(i) – a megrendelő kívánságára (Mátyás?) – törekedtek arra, 
hogy lehetőleg teljesen kitöltsék a kötéstábla felületét. a kódexek elő- és háttáblája azonosan van 
díszítve. Mindössze annyi az eltérés, hogy a háttáblán fölül a szerző, esetleg a kommentátor neve 
és/vagy a tartalomra utaló felirat olvasható. nincs két egyforma corvinakötés. a két ötkörös és 
a két terülőmustrás kötésen, valamint egy hangsúlyozott középdíszes kötésen, a Thomas de 
aquino-kódex (prágai nemzeti Könyvtár, Cod. Lat. Viii. H. 73) esetében a címer nem a cent-
rumban helyezkedik el.

az erlangeni Biblia (uB Ms 6) ötkörös kötése nagyon elüt a többi corvina aranyozott bőr-
kötésének díszítésétől. egyrészt ez az egyetlen kötés, amelynek nincs meg a jellegzetes, széles, 
vaknyomásos fonadékmintás kerete, ezzel szemben egy keleties, osztott keret látható a kötés-
táblák szélén. Tagadhatatlan a rokonság az erlangeni Biblia (uB Ms 6) osztott keretelésének 
mintája, a holló körüli négy kisebb kör és a középső, MaTHias – ReX cameo körüli három 
körgyűrű mintázata s bőrmetszése, és a Beatrix számára készített psalterium (Wolfenbüttel, 
Herzog august Bibliothek: Cod. Guelf. 39. aug. 4o), valamint a fivére, Giovanni d’aragona szá-
mára bekötött Livius-kódex kötése között.222 anthony Hobson megállapítása szerint mind 
a psalterium, mind a Livius-kódex bekötését Felice Feliciano végezte.223 a 14. században, Bolo- 
gnában másolt és illuminált Bibliában (erlangen, uB Ms 6) nincs benne Mátyás címere, az öt-
körös kötésen viszont rajta van a Hunyadi-holló a négy sarokban, és középen Mátyás arcképe. 
(Tulajdonjelzésnek ez bőven elég is.) Lehet, hogy Giovanni d’aragona sógorának, Mátyás ki-
rálynak ezt a régi Bibliát vetette és szánta ajándékul, amikor 1479-ben Magyarországra jött. Kí-
séretében ott találjuk Felice Felicianót is, aki antik feliratokat feltárni és másolni jött Magyar-
országra.224 Mivel a belső díszítést és a metszés festését az újabb kutatás szerint Budán végezték,225 

222   Marinis, Tammaro de: La legatura artistica in Italia nei secoli XV e XVI. Vol. 1–3. Firenze, 1960. Vol. 
1. tavola 1 és 16, nr. 175.

223   Hobson, anthony: Humanists and bookbinders: The origins and diffusion of the humanistic book-
binding 1459–1559, with a Census of historiated plaquette and medallion bindings of the Renaissance. Cam- 
bridge; new York; Melbourne, 1989. 48–50. p.

224   Ritoókné szalay Ágnes: Nympha super ripam Danubii. = irodalomtörténeti Közlemények (87) 
1983. 67–74. p., illetve Ritoókné szalay Ágnes: „Nympha super ripam Danubii”: Tanulmányok a XV–XVi. 
századi magyarországi művelődés köréből. Bp., 2002. 87–102. p.

225   Mikó Árpád: Beatrix királyné Psalteriumának helye: Kérdések a Bibliotheca Corvina könyvfestői és 
könyvkötői körül. = Művészettörténeti Értesítő (59) 2010. 261–273. p. – zsupán edina: A Beatrix-Psalterium 
geneziséhez. = Művészettörténeti Értesítő (59) 2010. 233–260. p. – zsupán edina: A wolfenbütteli corvinacso-
port. doktori disszertáció. Bp., 2016. 101–142. p.
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azért a kötést, ha valóban Felice Feliciano a mestere, akkor budai tartózkodása idején készítette. 
ez alkalmi megbízás lehetett, nem feltételezhető, hogy Feliciano könyvkötő műhelyt rendezett 
volna be, nem ismerünk több ilyen jellegű kötést. Viszont az erlangeni Biblia öt körén kívüli fe-
lület díszítése a később készült corvinakötések egyesbélyegzőivel egyezik. ezt csak azzal lehet 
magyarázni, hogy e Biblia kötését eredetileg „csak” az osztott kerettel és az önmagában is na-
gyon elegáns négy kisebb, valamint a középső nagy kör Mátyás-portréjával, s az ezeket körül-
vevő igen kimunkált körgyűrűkkel díszítették. Csak a későbbi években, az 1480-as évek má- 
sodik felében, a királyi könyvtár kódexeinek be- és átkötése idején töltötték ki – a többihez  
illeszkedés kedvéért – e kötés szabad felületét az aranyozott bőrkötésű corvinák bélyegzőivel. – 
az erlangeni Biblia körgyűrűi és osztott kerete mintája épp ezért nem is szerepel a Mátyás-kori 
corvinák kötésének bélyegzőtábláján.

az erlangeni Biblia kötésének Mátyás-ábrázolása szinte pontos mása az 1488-ban Johan-
nes Franciscus Marlianus szerzette Epithalamium-corvina (Volterra, Biblioteca Guarnacci: Cod. 
Lat. 5518) címlapján lévő, zöld babérkoszorús Mátyás-portrénak, de hasonlít a philostratus-cor-
vina címlapján látható Mátyás-medál-portréhoz is (oszK: Cod. Lat. 417). anthony Hobson 
szerint a portré egy firenzei érem alapján készült.226 az erlangeni Biblia kötésén gipszalapba 
nyomták a portrét, és bőrintarziát alkalmaztak. a corvinák között ez az egyetlen medalion-port-
rés kötés (Hobson Censusában a 81. számon található), de a magyar reneszánsz kötések közt 
sem akad több ilyen. – ennek az erlangenben lévő Biblia corvinakötésének alapján készítette 
Leszik Károly könyvkötő a 19. század végén az akadémia Könyvtára egyik unikum ősnyomtat-
ványának stílkötését: Mátyás 1486. január 25-én kiadott, s 1488-ban Lipcsében megjelent tör-
vénykönyvéét (MTa KiK: inc. 353 = Rozsondai, Catalogue 626, isTC is00714300). Érdekes, 
hogy az oszK Régi nyomtatványok Tára Todoreszku–Horváth-féle könyvgyűjteményben 
akantisz Viktor (1864–1943) könyvkötései között van egy ötkörös, az erlangeni Biblia kötését 
utánzó aranyozott bőrkötés (RMK ii 183/1), továbbá 1935 körül egy másik magyar könyvkötő-
művész, Hunyady József is elkészítette az erlangeni Biblia stílkötéses másolatát. Magyarorszá-
gon egyébként nem vált divattá a kámeás és plakettdíszű kötés, amely alapvetően itáliai talál-
mány, de a 19–20. századi stílkötések idején kedveltté lett.

a corvinák közül a görög kódexek általában alla greca kötésben vannak. ez azt jelenti, 
hogy az egyenes, vastag fatábla három oldala hornyolt, kapitálisa mélyen benyúlik az elő- és hát-
táblába, s az oromszegést is bőrrel borítják be, ezért a sima gerinc (nem bordákra fűzték) lénye-
gesen hosszabbnak tűnik, mint maga a könyvtest és a kötéstábla. a görög kódexnél az előtáblán 
alul van a felirat, például: Konstantinos porphyrogennetos, bizánci császárnak az udvari szoká-
sokról írt munkája (Leipzig, uB: Rep. i. 17). a műnek ez az egyetlen fennmaradt példánya. en-
nél a lipcsei görög corvinakódexnél és a budapesti oszK poeta Christianus: Genealogiae deo-
rum corvinájánál (Cod. Lat. 423) súlyos restaurátori hibát követtek el. a lipcsei kódex eredeti 
alla greca kötése a javítás alkalmával új gerincborítást kapott, s lefejtették jellegzetes alla greca 
oromszegését. – az oszK Cod. Lat. 423 elő- és háttáblája bőrborítását körbevágták a restaurá-

226   Hobson 1989, i. m. 100. p.
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láskor, és felcserélték az elő- és háttáblát, így most a felirat az előtáblán látható. ez a restaurálás 
még Bécsben történt 1910 körül.

a bőrkötéseket – nagyságuktól függően – három vagy négy kapocs zárja, vagyis a rövidebb 
oldalakon is van egy-egy kapocs. a kapcsokhoz egyszínű piros vagy zöld-sárga, mintás, erős 
textilszalagot szőttek. ennek végén van a rézkapocs horgas része, s ez – itáliai minta szerint – 
a háttáblába kapcsolódik. a csatokat még a bőrfelhúzás előtt szerelték a fatáblára, a szalagot le-
szorító szögek is a bőr alatt találhatók,227 így nem zavarják a bőrkötés díszítésének egységes 
összhangját. a kódexeket nagyságuktól függően 2-4 dupla bordára fűzték. a corvinák orom-
szegéséhez kétszínű selyemszálat, valamint sárga selyem bélfonal köré tekert, egy oldalon ara-
nyozott ezüstszálat használtak. a  gerincmezők átlókkal tagoltak, és kis rozettabélyegzőkkel 
(15/18) vannak díszítve, ez a rozetta nincs aranyozva. a kötések finom kecske- vagy borjúbőrből 
készültek, a legtöbb vörösesbarna színű, némelyik zöld. a bőrkötéseknek általában poncolt, ara-
nyozott metszése van, a selyem- és bársonykötéseknek, mint már említettük, festett lombdíszes 
a metszése.

A corvinakötések mestere

abban minden corvinakutató egyetért, hogy a különböző – cseh, itáliai, görög, magyar – terü-
letekről és különböző időkből származó kódexek egységes aranyozott kötését minden bizony-
nyal egy és ugyanazon a helyen, éspedig Budán, a királyi műhelyben készítették.

a könyvkötő kilétét nem ismerjük név szerint, de a kötések felirataiból vonhatunk le bizo-
nyos következtetéseket.228 a kutatások mai állása szerint egy Budán dolgozó, itáliai mester lehe-
tett, aki a bőráttöréshez és bőrmetszéshez is értett. Mindezt az támasztja alá, hogy a corvinakö-
tések feliratain tipikus helyesírási hibák fordulnak elő, ami azt mutatja, hogy a  könyvkötő 
anyanyelve olasz volt. példák:

Budapest, oszK: Cod. Lat. 422 (Xenophon, trad. Franciscus philelphus) felirata: „pHiLeL-
Fus: i[n] SCenoFo[n]Te”, X (Xenophon) helyett sC, pH helyett F (vö. 39. kép);

Madrid, Biblioteca nacional de españa: Res. 28: Wilhelmus de Conchis, „pHiLosoFia 
MaGisTRi ViLeLMi”, a philosophia szóban másodszor is pH kellett volna;

München, Bayerische staatsbibliothek: Clm 310: demosthenes etc. „oRaTiones de-
MosTenis”, hiányzik demosthenes nevéből a T mellől a H;

Róma, Biblioteca apostolica Vaticana: Cod. ottob. Lat. 80: „CYpRianus: de aBiTu ViR-
GinuM”, hiányzik a H a habitu szó elejéről;

Wien, ÖnB: Cod. 138: „CRoniCa MaRCeLLini”, hiányzik a H a chronica szóból;

227   Horváth pál – Tóth zsuzsanna: Csatok és veretek a könyvtáblákon: történeti áttekintés. Bp.: oszK, 
1993. 63–65. p. 88–91. ábra. (a könyv- és papírrestaurátor tanfolyam jegyzetei.)

228   Rozsondai Marianne: Magyar gótikus és reneszánsz könyvkötések. in: pannonia regia, 451–456. p. 
– Rozsondai Marianne: Die Bibliotheca Corviniana und die Corvineneinbände: neue erkenntnisse zu ihrer 
Beurteilung. in: Bibliotheksmanagement – Kulturmanagement: 24. Österreichischer Bibliothekartag, 
innsbruck, 3–7.9.1996: Vorträge und Berichte / red. Maria seissl. innsbruck, 1998. 337–360, 345. p. (Bib-
los-schriften; 168.)
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Wien, ÖnB: Cod. 930: „HieRonIMVs in MaTeuM eT MaRCVM”, Y helyett i betű van, 
és hiányzik a H a Mattheum-ból.

az olasz nyelvben ph helyett f betűt írnak, és nincsen h, x és y. ezek a tipikus hibák egyér-
telműen azt mutatják, hogy aki Mátyás királynak ezeket a szép aranyozott kötéseket készítette, 
olasz anyanyelvű volt. a kötéstáblák felépítése is az itáliai, éspedig a firenzei mintákat követi. 
Keleti mester nem fűzte volna a kódexeket kiemelkedő („európai”) bordákra. Érdemes megfi-
gyelni az aranyozott bőrkötésű corvinakötetek kapcsait is. Mint említettük, nemcsak abban kö-
vetik az itáliai reneszánsz kötéseket, hogy a rövidebb oldalakon is van kapocs, hanem, hogy az 
előtáblából a háttáblába kapcsolódik a horgas rész. ez nem egyszerűen utánzás, hanem olyan 
mester munkája, aki ezt így tanulta szülőföldjén.

a párizsi Bibliothèque nationale-ban (ma: Bibliothèque nationale de France) őrzik a ve-
gyes tartalmú görög nyelvű Mynas-kódexet (suppl. gr. 607) jellegzetes budai reneszánsz stílusú 
bőrkötésben. ennek háttáblája belső oldalára jegyezte be magát Lucas Coronensis mint budai 
könyvkötő. a corvinákkal kapcsolatban andré de Hevesy adott hírt róla 1923-ban.229 a szak-
irodalom sajnos tévesen átvette Lucas Coronensist mint Mátyás király egyetlen név szerint is-
mert könyvkötőjét. Minderről bővebben a Lucas Coronensis fejezetben írunk. itt még annyit kell 
megemlíteni, hogy ilse schunke, bár Lucas Coronensis működését – tévesen – a corvinakötések 
készítési idejére teszi, a corvinakötések mesterét a Kárpátokon túlra helyezi, délkelet-európá-
ból, Valachiából származtatja. szerinte ugyanis Lucas Coronensis, mivel brassói, azaz „szász” 
(Corona = Kronstadt = Brassó = Braşov), jobban igazodott volna a nyugati stílushoz. schunke 
a corvinakötéseken keleti jelleg érvényesülését látta.230 schunke különben e cikkében tud egy 
bizonyos Jodocus Buttenus, alias setzer könyvkötőről, aki Budán tanulta volna a könyvkötő-
mesterséget, s innen ment Bécsbe, ahol a bécsi egyetem pedellusa és egyben könyvkötő volt.231

Összegezve: a corvinakötések mestere egy név szerint ismeretlen olasz anyanyelvű, itáliai 
mester volt, aki Mátyás király halála után nem sokkal elhagyta Magyarországot, díszítőszerszá-
maival többé sem itthon, sem külföldön nem találkozunk.

A corvinakötések datálása

Bár a könyvszerető király feltehetően kezdettől fogva gyarapította könyvtárát, a gazdagon illu-
minált és címerével ellátott, egységes stílusú aranyozott kötésbe kötött kódexek uralkodásának 
utolsó éveire esnek. Taddeo ugoleto az, aki az 1480-as években tudatosan itáliai példák alapján 
rendezte be a könyvtártermet, s kezdte el a korábbi kódexekbe is belefestetni a király címerét, és 
szorgalmazta az 1480-as évek közepétől a kódexek egységes köttetését vagy átkötését. Valószínű, 
hogy ő hívott meg Budára egy észak-itáliai könyvkötőmestert. a grecista Taddeo ugoleto előtt 

229   Hevesy, andré de: La bibliothèque du roi Matthias Corvin. paris, 1923. 23. p. 7. lábjegyzet. Hevesy 
közli a párizsi görög kódex bejegyzését, de ezzel kapcsolatban csak annyit állít, hogy a királyi udvarban létezett 
könyvkötő műhely.

230   schunke, ilse: Vom Stil der Corvineneinbände. = Gutenberg-Jahrbuch 1944–49. 227. p.
231   schunke 1944–49, i. m. 224. p.
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Galeotto Marzio, utána pedig Bartolomeo della Fonte (Fonzio) állt a királyi könyvtár élén. 
a nyomtatott könyv becse a humanisták szemében nem érte el a kézzel írott pergamenkóde- 
xéét.232 a király Bécsben 1490. április 6-án bekövetkezett halálakor még sok megrendelt kódex 
munkában volt Firenzében, de ezek ott is maradtak. ezeket azonban nem tekinthetjük corvi-
náknak, soha nem jutottak el a budai királyi könyvtárba.

a corvinakódexek aranyozott bőrkötésének kompozíciójába beletervezték a király címerét 
és a műre vonatkozó feliratot, de nem hagytak helyet az évszámnak. e kötések közül csak a Luc-
retius-kódex233 (Wien, ÖnB: Cod. 170) előtábláján látható évszám: 1-4-5-1, holott a felirat min-
dig a háttáblákon van. Mivel azonban 1451-ben Mátyás még gyermek volt, a harmadik szám-
jegyet a  kutatók 8-asként értelmezték, s több kutató is ezt az évet, 1481-et tette meg 
a corvinakötések kezdeti időpontjának. otto Mazal a Mátyás királynak készített kötések ide- 
jét a Bécsben őrzött, „datált” Lucretius-corvinától, a rajta látható 1481-től számítja.234

e kötés centrumában a királyi címer az elő- és háttáblán is törölve van, virágbélyegzőkkel 
fölülbélyegezték, a korona és a címerpajzs nyoma azonban látszik. Mátyás király címerét a kó-
dex első lapjáról is törölték. a Lucretius-kódex Johannes alexander Brassicanus (1500–1539) 
bécsi humanista birtokában volt. (Tőle a bécsi püspökhöz, Johannes Fabrihoz, majd az inns- 
brucki ambras kastélyba, végül a bécsi Hofbibliothekba, a mai ÖnB-be került.) Brassicanus bi-
zonyára nem törvényes úton jutott a Lucretius-kódexhez, s a kötés predatálása a megtévesztést 
szolgálta. Több olyan vaknyomásos bőrkötést ismerünk ma az 1510-es évekből, a budai rene-
szánsz kötések stílusában, amelyeken dátum van, s a számokat ugyanazokkal a bélyegzőkkel 
nyomták, mint a Lucretius-kódex kötésén. az egyik Temesvári pelbárt: Pomerium (Hagenau, 
1509) kötése az oszK-ban (jelzete: RMK iii 154/4), a másik egy papírkódexé a pozsonyi Városi 
Levéltárban (jelzete: Var. 15), valamint a szlovák Állami Levéltárban – amely az egykori pozso-
nyi Káptalan anyagát is őrzi – nicolaus de orbellis: Super Sententias (Hagenau, 1503) kötése 
(jelzete: 6. Theol. Moral. 38). ezeket a többi e csoportba tartozó kötésnél, a ii. ulászlónak készült 
kötések után, mint a magyar reneszánsz kötések Ga/GR mesterhez kötődő csoportját veszem 
sorra részletesen.

e kötéseket ugyanis Koroknay a Ga (XViii.) csoportba235 sorolta. ilse schunke és Kurt 
Holter bécsi mesternek tartja Ga-t, aki – szerintük – a „corvina-mestertől” tanult Budán, esze-
rint Budán kellett tartózkodnia, valameddig itt kellett tevékenykednie. Valóban van díszítőszer-
szám-egyezés. a Ga/GR (vagy Ge) monogramot használó könyvkötő műhelyéből való kötések 

232   Mégis, feltehetően, sokkal több ősnyomtatvány lehetett a királyi könyvtárban, mint amelyekről 
ténylegesen tudomásunk van. Vö. Monok istván: A Bibliotheca Corviniana és a nyomtatott könyvek. = MKsz 
(124) 2008. 256–271. p.

233   Rozsondai Marianne: Remarks on the Lucretius Codex of the Bibliotheca Corviniana (Vienna, ÖNB 
Cod. 170). in: dais philésistephanos: studies in honour of prof. staffan Fogelmark / ed. pär sandin and Ma-
rianne Wifstrand schiebe. uppsala: dahlia Books, 2004. 278–291. p.

234   Mazal, otto: Die Einbände für die Könige Matthias I. Corvinus und Wladislaw II. von Ungarn in der 
Österreichischen Nationalbibliothek. = Gutenberg-Jahrbuch 1964. 354–369. p., itt 357–359. p. – Később Csapo-
diék is elfogadták a corvinák bekötése kezdetének 1481-et.

235   sz. Koroknay 1973, i. m. 45. p. (30. lábjegyzet)
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számjegyei egyeznek a Lucretius-corvina számjegyeivel, és a corvinakötés címerét elfedő virág-
bélyegzők is e műhely bélyegzői. a bécsi humanista Brassicanus tehát vélhetően Ga mesterhez 
fordult, amikor a Lucretius-kódex eredetének nyomait óhajtotta eltüntetni. a corvinakötések 
nincsenek datálva. a Mátyás királynak készült kötések megközelítőleg az 1485–1490 közötti 
évekből valók, Ga mester kötései pedig az 1510-es évekből. a Lucretius-kódex eltulajdonítása 
az 1520-as évek első felében történt. ekkor Ga mester valószínűleg már Bécsben működött. az 
mindenesetre sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a budai királyi könyvtárból eltulajdonított 
Lucretius-corvina kötéstábláin lévő címer felülbélyegzését az új tulajdonos, a bécsi humanista 
inkább egy bécsi műhelyben rendelte meg, semmint egy a királyi könyvtártól nem messze mű-
ködő budai könyvkötőnél.

Megjegyzés az aranyozott corvinakötésekhez

nagylucsei dóczy orbán (†1492) egri püspök, a bécsi püspökség kormányzója, nádorhelyet-
tes Psalteriumának (oszK: Cod. Lat. 369 = Bartoniek 369) kötése a hangsúlyozott közép- 
díszes aranyozott corvinakötések csoportjába tartozik,236 de egyike azoknak a kötéseknek, 
amelyeken nincs rajta Mátyás király címere. e pergamenre írt és gazdagon illuminált zsoltá-
roskönyvbe négyszer is belefestették nagylucsei orbán címerét, sőt az ötödik lapon uRea, 
azaz – egy lehetséges feloldás szerint – URbanus Episcopus Agriensis felirat is mutatja, hogy 
kinek a könyve ez a luxus kiállítású kódex. e kódex készítési idejét a szakemberek 1487–1492 
közé teszik.237 Miniatúrái alapján jól datálható, miniátora a Cassianus-corvina mesterének 
köréből való, ez alapján késői, 1490 körüli. a kötésén látható 17-féle bélyegző mindegyike 
megtalálható az aranyozott bőrös corvinakötések bélyegzőtábláján (15.). számomra sem kér-
dés, hogy ez a kötés a corvinakötések mesterének műve.238 Mint Mikó Árpád írja, ez a kötés 
unikum. annyiban valóban az, hogy ez nem a királynak készült, de ebből az egyetlen kötésből 
nem következik, hogy Mátyás királyon kívül másnak is csináltak olyan kötést, mint a királyi 
könyvtár számára. Beatrix könyveit sem látták el olyan kötéssel, mint Mátyás királyét! ez 
a megrendelés egyszeri eset.

nagylucsei Mátyás királynak megbízható embere volt, mégis 1484-ben Mátyás kis híján 
elcsapta, s akkor maga a királyné, Beatrix emelt szót érte. Beatrixnak is jó embere volt. a király 
halála után, esküje ellenére, nagylucsei nem Corvin János trónigényét támogatta, hanem Beat-

236   Mikó Árpád: Nagylucsei Orbán Psalteriuma. in: Három kódex: az oszK millenniumi kiállítása 
2000. aug. 17. – nov. 17. / szerk. Karsay orsolya, Földesi Ferenc. Bp., 2000. 121–139. p. (Libri de libris / szerk. 
Karsay orsolya, Monok istván.) – Mikó Árpád: A Corvina-könyvtár 1490 körül. in: Maradandóság és válto-
zás: Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000.: Tanulmánykötet. Bp., 2000. 105–112. p.

237   Hoffmann – Wehli 1992, i. m. 126–128, 262. p. (153. lábjegyzet) – Vizkelety andrás: Psalter mit 
Prologen. in: schallaburg 1982, i. m. 440–441. p. nr. 426. (197. lábjegyzet) – zentai Loránd: Nagylucsei Orbán 
Psalteriuma. in: Kódexek… Kiállítás az oszK-ban, 140. tétel.

238   Rozsondai Marianne: Kinek készült valójában Nagylucsei Orbán Psalteriuma? in: Jubileumi csokor 
Csapodi Csaba tiszteletére: Tanulmányok / szerk. Rozsondai Marianne. Bp.: argumentum, 2002. 233–248. p.
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rixot. Midőn Beatrix megsértődve kiköltözött a palotából, átmenetileg nagylucsei házában ta-
lált menedéket.239 (azután Beatrix 1490 végétől vagy 1491-től 1500-ig, az országból való távo-
zásáig, esztergomban élt.)

Még fontosabb érv, hogy nagylucsei orbán volt az ország kincstartója. Talán ez volt az 
igazi ösztöke, s az egyetlen kivétel, hogy számára is készült egy corvinakötés, mégpedig Beatrix 
királyné tudtával és egyetértésével.

az aranyozott bőrkötésű corvinakódexeken látható bélyegzőket Mátyás király halála után 
nem használták. nem szokás uralkodói jegyeket magán viselő kötéseket másnak is készíteni.  
(a francia királyok még a corvinakódexeket is átköttették a saját királyi ’egyen-kötésükbe’,240 
nem is szólva a jellegzetes Medici-kötésekről.) Mint látni fogjuk, ii. ulászló király kötésein csak 
a corvinák utánmetszett bélyegzőivel találkozunk, de az utánzás sikertelen kísérlet volt, fel is 
hagytak vele. a corvinakötések mesterének bélyegzőivel soha többé nem találkozunk sem Ma-
gyarországon, sem itáliában. a legvalószínűbb, hogy beolvasztották ezeket a  fémszerszámo-
kat.241 Másként látszik alakulni a szokás ii. ulászló király idején a budai udvarban. ii. ulászló 
nem volt bibliofil könyvgyűjtő. az ország gazdasági erejét nagyon megterhelte a törökkel szem-
beni védekezés a déli határokon. a megrendelt, Firenzében maradt kódexeket sem tudta az ud-
var kifizetni. amely kötéseken rajta van a címeréből a lengyel sas vagy Magyarország címere, 
azokat neki, illetve a királyi könyvtárba szánták. de sok hasonló bélyegzővel díszített kötés ké-
szült címer nélkül, egyéb főúri megrendelésre az ő uralkodása idején.

a budai vár területén végzett régészeti ásatások során, nagyrészt 15. századi szemétréte-
gekből, könyvkötéssel kapcsolatos leletek is felszínre kerültek. ezek: festékestégely-töredékek, 
fémszerszámok, bőrvágó kések, különböző nagyságú speciális kalapácsok, két bronzgörgető, 
de főleg használt, sérült könyvtáblaveretek és -csatok. ezekről először a nemzetközi folyóirat-
ban, a Gutenberg-Jahrbuchban számolt be Írásné dr. Melis Katalin régész.242 a vár három kü-
lönböző helyéről kerültek ilyenek elő, de ez nem a műhely helyét jelöli, hanem csak a lerakó-
helyeket. – a királyi várban tehát nemcsak működött könyvkötő műhely, ahol bekötötték  
az elkészült kódexeket, hanem átkötés is folyhatott. Viszont Budán kívül a pesti királyi ház, 
a budaszentlőrinci pálos kolostor, a budanyéki középkori templom maradványai között, vagy 
például esztergomban, s az egri vár területén, továbbá a kaposszentjakabi egykori bencés 
apátság területén is napvilágra kerültek könyvveretek.243 az ország több területén folyó ásatá-

239   Kubinyi 2001, i. m. 123. p. (214. lábjegyzet)
240   például: Bibliothèque nationale de France (BnF): Cod. Lat. 6390 = Csapodi, stock 591; Cod. Lat.7803 

= stock 1032; Graec. 741 = stock 169.
241   Köszönöm a szakmai beszélgetéseknek azt az egyik alkalmát, amikor zsupán edina ezt a kérdést 

felvetette.
242   Írás-Melis Katalin: Die Funde aus einer Buchbinderwerkstatt des 15. Jahrhunderts im königlichen 

Schloss zu Buda. = Gutenberg-Jahrbuch 1974. 303–310. p. – uő.: A Mátyás-kori budai királyi könyvkötő mű-
hely leletei. = Művészettörténeti Értesítő (34) 1985. 48–60. p.

243   Írás-Melis Katalin: Bronzene Buchbeschläge aus dem 14. und 15. Jahrhundert in Ungarn. = Guten-
berg-Jahrbuch 1980. 274–283. p.
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sokból előkerült, könyvkötésekre való veretek és kapcsok bizonyítják kolostori scriptorium 
mellett működő könyvkötők tevékenységét.244 ezek mind olyan helyek, ahol szükség volt 
a könyvek állandó használatára.

Corvinakutatás245

Mátyás király híres könyvtárát a 18. századtól kezdték általánosan Bibliotheca Corvina vagy 
Corviniana néven emlegetni.246 a 17. századtól kezdve folyamatosan próbálkoztak a magyar 
főurak, főpapok és fejedelmek, alvinczi péter, Bethlen Gábor, pázmány péter, i. Rákóczi György, 
hogy az eltűnt corvinakódexek nyomára bukkanjanak.247 1862-ben indult isztambulba kutató-
útra az ipolyi arnold, Henszlmann imre és Kubinyi Ferenc alkotta expedíció, hogy a régi szul-
táni palotában, az eszki-szerájban corvinakódexekre leljenek. Külföldi és magyar kutatók máig 
nem szűntek meg kutatni e téren.248

a fordulópontot Mátyás király könyvtára darabjainak felkutatásában mindenképpen Ró-
mer Flóris (pozsony 1815 – nagyvárad 1889), bencés szerzetes, később áldozópap, majd apát, 
végül nagyváradi kanonok, 1860-tól az akadémia tagja, a magyar régészet úttörője jelenti. Ki-
váló heraldikai, paleográfiai és kodikológiai ismerettel bírt. Munkásságáról, kutatási eredmé-
nyeiről nagyszerű összefoglaló született Mikó Árpád és zsupán edina tollából.249

244   Éri istván: A nagyvázsonyi pálos kolostor leletei. in: Magyar Műemlékvédelem 1959–1960. Bp.: 
akadémiai, 1964. (az országos Műemléki Felügyelőség kiadványai; 2.) 85–94. p.; a könyvveretekről: 90–91. p. 
– Holl imre: Funde aus dem Zisterzienserkloster von Pilis / Übers. albrecht Friedrich. Bp., 2000. (Varia ar-
chaeologica Hungarica; 11.) a könyvveretekről: 68–75. p. abb. 126, 127–137, 139–141. – Újabban: Benkő elek 
– Barkóczy péter: A könyv régészete: Középkori könyvveretek és -kapcsok a pilisi ciszterci kolostorból. in: Mes-
terségek és műhelyek a középkori és kora újkori Magyarországon: Tanulmányok Holl imre emlékére / szerk. 
Benkő elek, Kovács Gyöngyi, orosz Krisztina. Bp., 2017. 165–191. p.

245   Madas edit: A Corvina újkori története Magyarországon. in: a holló jegyében, 65–81. p. – Madas 
edit ebben röviden összefoglalja a királyi könyvtár első tudományos feldolgozását nyújtó könyvet is: schier, 
Franz Xaver: Dissertatio de regiae Budensis Bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu et reliquiis. Vin-
dobonae, 1766. (2. kiad. 1799.)

246   Fabri, paullus: De Augusta Budensi Bibliotheca commentatio. Lipsiae: prelo Langenheimiano, 1756. 
e „commentatio”-t a szerző Friederich Boerner orvosnak ajánlja, s a Vii. oldalon a budai fenséges könyvtárt 
már „Corviniana Bibliotheca”-ként említi. – petrus Ransanus (1428–1492) Epitomae rerum Hungaricarum 
című művében Hunyadi Jánost illette a Corvinus jelzővel.

247   szilágyi sándor: A Corvina történetéhez. = MKsz (7) 1882. 337–339. p.
248   Csak végpontokat kiemelve a magyarok közül: Ábel, eugen (Jenő): Die Bibliothek des Königs Mat- 

thias Corvinus. = Literarische Berichte aus ungarn (2) 1878. 556–581. p. – Csapodi Csaba – Csapodiné Gár-
donyi Klára: Bibliotheca Corviniana. 4. átdolg. és bőv. kiad. Bp., 1990. – a külföldiek közül legutóbb: dillon 
Bussi, angela: Még egyszer a Corvina-könyvtár és Firenze kapcsolatáról. in: uralkodók és corvinák, 55–70. p.

249   Mikó Árpád: Egy archeológus a művészettörténetben: Rómer Flóris és a Corvina Könyvtár I. – zsu-
pán edina: Egy archeológus a művészettörténetben: Rómer Flóris és a Corvina Könyvtár II. in: archaeologia és 
műtörténet: Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján / szerk. Kerny Teré-
zia és Mikó Árpád. Bp.: MTa Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. 163–192. és 193–221. p. – Lásd még: 
Marosi ernő: Rómer Flóris művészettörténete. = Műemlékvédelem (32) 1988. 214–222. p.
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Több corvinakódex jutott a  16. században menekítés során a  gyulafehérvári fejedelmi 
könyvtárba.250 a Győri egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban őrzött, s valószínűleg náprági 
demeter (1556/59 –1616/19) erdélyi katolikus püspök, művelt humanista főpap 1600-ban er-
délyből magával hozott könyvgyűjteményével251 került ide Flavius Blondus: Romae instauratae 
libri III. című műve. Rómer Flóris azonosította, s állapította meg róla, hogy Mátyás király könyv-
tárából való kódex. Közölte is 1861-ben.252

a corvinák gyarapodásában jelentős esemény, hogy isztambulból két alkalommal (1869, 
1877) tértek vissza Magyarországra corvinák. 1869-ben a szuezi-csatorna megnyitásán jelen 
lévő Ferenc Józsefnek abdul aziz szultán négy igen szép corvinakódexet253 ajándékozott, aki 
ezeket a  Magyar nemzeti Múzeum országos széchényi Könyvtárának átadta. az 1877-es 
orosz–török háborúban a törökök mellett tüntető magyar egyetemistáknak elismerésül a török 
kormány isztambulból 35 kódexet küldött. ebből 14 valóban corvina volt. ezek a pesti egye-
temi Könyvtárba kerültek.254 az első világháborút követő hosszas tárgyalások után – a tria-
noni békeszerződés 177. paragrafusa szerint – a velencei egyezmény alapján, 1932-ben Bécsből 
visszakapott értékes könyvekkel 15 corvina is az országos széchényi Könyvtárba jutott.255 de 
a Bécsben lévő kódexek, különösen a görög kódexek között máig még sok corvina lehet, ame-
lyeknek provenienciáját – éppen az 1930-as évek eleji tárgyalások idején, amelyek tárgya a Ma-
gyarországnak visszaadandó kéziratok és kódexek ügye volt – eltagadni, kétségessé tenni igye-
keztek.256 Több corvinát a 19–20. század folyamán nyugati antikváriusokon keresztül sikerült 
megvásárolni.

a corvinák pompás külső és belső kiállításával már az első összefoglaló munkák is foglal-
koztak,257 de hamar megszülettek a corvinák egyedi kötését tárgyaló tanulmányok is. elsőként 
az antwerpeni bibliográfiai kongresszuson 1890-ben latinul elhangzott, nemzetközi feltűnést 

250   Jakó zsigmond: Erdély és a Corvina. in: Jakó 1976, i. m. 169–179. p. (145. lábjegyzet)
251   p. Vásárhelyi Judit: A győri Székesegyházi Könyvtár possessorai. I. Náprági Demeter könyvtára. = 

MKsz (96) 1980. 117–130. p. – Vásárhelyi Judit itt csak a nyomtatott könyveket tárgyalta.
252   Rómer Flóris: A ft. Győri Káptalan Könyvtárában őrzött corvin-codex ismertetése. = Győri Történel-

mi és Régészeti Füzetek (1) 1861. 8–14. p.
253   oszK: augustinus, aurelius: De civitate Dei, Cod. Lat. 121; polybios: Historiarum libri V, Cod. Lat. 

234; plautus: Comoediae, Cod. Lat. 241; Trapezuntius: Rhetoricorum libri, Cod. Lat. 281.
254   eLTe eK: Cod. Lat. 1–14. e kódexeket a törökök új bőrkötéssel látták el, s mindegyik első lapjára 

törökül arany betűkkel beírták az ajándékozás tényét. Mindegyik metszése színes lombdíszes, mint a selyem- 
és bársonykötésű corvinákon szokásos, s feltehetően aranyozott ezüst veretek voltak rajtuk. Minthogy ezeket, 
mint számukra egyedül értéket képviselő darabokat, letépték, nyilván nem akarták rongyosan-tépetten visz-
szaadni.

255   oszK: Cod. Lat. 412–418, 421, 424–430.
256   Viskolcz noémi: Peter Lambeck budai utazása corvinákért 1666-ban. = MKsz (125) 2009. 149– 

188. p. – Viskolcz noémi: Corvinák Bécsben a 16–18. században. = MKsz (124) 2008. 272–291. p. – Maurer 
zsuzsanna: A velencei kultúregyezmény a könyvtári és múzeumi állományokról: 1932. nov. 27. in: Gyűjtők és 
gyűjtemények: a nemzeti Könyvtár gyűjteményes kincsei és történetük / szerk. Boka László, Ferenczyné 
Wendelin Lídia. Bp., 2009. 175–183. p.

257   Hevesy 1923, i. m. (229. lábjegyzet) – Fraknói – Fógel – Gulyás – Hoffmann 1927, i. m. (23. 
lábjegyzet)
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keltő előadást kell megemlíteni.258 ezen a Mátyás királynak készített aranyozott corvinakötése-
ket a reneszánsz kötéstörténetben fontosnak és egyedinek nyilvánították. a corvinák kötéséről 
Ráth György, a budapesti iparművészeti Múzeum alapítója és első igazgatója, aki két könyvki-
állítást is szervezett (1882, 1896), jelentetett meg tanulmányt.259 Részletesen foglalkozott e kér-
déssel a bécsi Hofbibliothek, a mai osztrák nemzeti Könyvtár (ÖnB) elődjének könyvtárosa, 
Theodor Gottlieb is,260 a németek közül többször ilse schunke,261 majd otto Mazal, az ÖnB 
Kézirattárának vezetője262 és utódja, ernst Gamillscheg.263

II. Ulászló királynak készített bőrkötések

a corvinák kötésének díszítőmotívumai másolatban részben tovább éltek Mátyás halála (1490) 
után, s az ország könyvkötő műhelyei is a királyi műhelyt igyekeztek utánozni. Magyar rene-
szánsz kötéseket 1541-ig, Buda elfoglalásáig csináltak a királyi székhelyen, sőt hatása kimutat-
ható a cseh-morva műhelyekre, s érezhető a krakkói és boroszlói kötések stílusán is. a 16. század 
első harmadában a bécsi kötéseken is találkozunk magyar reneszánsz elemekkel, különösen 
a budai kötések palmettás keretelését alkalmazták szívesen. nincs kizárva, hogy több Budán 
dolgozó könyvkötő később, a 16. század első felében, különösen 1541 után, áttette működését 
pozsonyba, Bécsbe. a ii. ulászló királynak készített bőrkötéseket is „corvinakötés”-ként tartja 
számon a szakirodalom.264

258   Rooses, Max: Compte-rendu de la première session de la conférence du livre 1890. (anvers: Busch-
mann, 1891). 75, 219, 264. p. – Csontosi János: Az antwerpeni bibliographiai congressus. = MKsz (14) 1890. 
304–339. p.

259   Ráth György: A korvina önálló könyvkötési stílusa. = MKsz (21) 1897. 250–265. p.
260   Gottlieb 1910, i. m. sp. 8–11. (36. lábjegyzet)
261   schunke 1944–49, i. m. 209–227. p. (230. lábjegyzet); uő.: Zur Frage der ungarischen Frührenais-

sanceeinbände. = Gutenberg-Jahrbuch 1965. 388–398. p. – schunke 1967, i. m. (202. lábjegyzet)
262   Mazal 1964, i. m. (234. lábjegyzet) – Mazal ehhez képest nem mond újat a corvinákról sem az 

1970-ben, majd 1990-ben kiállítási katalógusként kiadott könyv, Europäische Einbandkunst aus Mittelalter 
und Neuzeit (Graz, 1990) (203. lábjegyzet) 18–19. lapjain, sem 1997-ben megjelent könyvében: Einbandkunde: 
die Geschichte des Bucheinbandes. Wiesbaden, 1997. 171–173. p. (elemente des Buch- und Bibliothekswe-
sens; 16.)

263   Gamillscheg, ernst – Mersich, Brigitte – Mazal, otto: Matthias Corvinus und die Bildung der 
Renaissance: Handschriften aus der Bibliothek und dem Umkreis des Matthias Corvinus aus dem Bestand der 
Österreichischen Nationalbibliothek: Katalog einer ausstellung… der ÖnB 27. Mai – 26. oktober 1994. Wien, 
1994. – az ÖnB-ben még mindig több corvinakódex, 40 maradt (lásd Mazal 1964, i. m. [234. lábjegyzet]), 
mint amennyi az oszK-ban van (35); később Mazal az ÖnB-ben 43-at számol; lásd: Die Handschriften aus 
der Bibliothek des Königs Matthias I. Corvinus von Ungarn in der Österreichischen Nationalbibliothek. = Biblos 
(39) 1990. 27–40. p.

264   B. Koroknay Éva: A corvina kötések Ulászló-kori periodusáról. = Művészettörténeti Értesítő (11) 
1962. 125–136. p.
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Münchenben a Bayerische staatsbibliothek három, egykorú kötésben lévő corvinája közül 
a demosthenes-corvina, Clm 310 (= stock 222) és a Thomas seneca – Tribrachus Mutinen-
sis-corvina, Clm 341 (= stock 593) Mátyás királynak készült aranyozott bőrkötésben van, a Clm 
175 jelzetű kódexet viszont már utódjának, ii. ulászlónak kötötték be.

1. Beda Venerabilis: De natura rerum. – seneca: Quaestiones naturales. pergamenkódex,  
c. 1490. = Csapodi, stock 108 – München, Bayerische staatsbibliothek: Clm 175 (48. kép)

Mátyás királynak kezdték el, de kötése már ii. ulászló számára készült. az előtábla centru-
mában ii. ulászló címere, a lengyel sas, a háttábla közepében a magyar királyság címere látható. 
az előtáblán fölül külön felragasztott pergamencsíkon felirat: LiBeR Bede de naTuRa 
ReR[uM] eT p[Ri]Mo de QVadRiFaRio dei opeRe – a külső keret fonadékdísze vaknyo-
másos, a többi aranyozott.

Kötés: 356 × 240 × 33 mm; bélyegzők: 16a/1–26
Tanulságos a corvinamester által használt bélyegzőket (15. bélyegzőtábla) összevetni a Clm 

175 bélyegzőivel. Jól látszik, hogy ez utóbbi kötés bélyegzői csak utánmetszései a Mátyás-kori 
corvinák motívumainak. a Clm 175 kötése előtáblájának centrumában ii. ulászló címere, az 
ezüstözött lengyel sas látható. az országcímerek is eltérnek egymástól.265

ii. ulászlónak készített kötés a Mátyás-corvinák utánmetszett bélyegzőivel (16a bélyeg-
zőtábla):

1. korona
2. lengyel sas
3. a magyar címer a kétfarkú cseh oroszlánnal
4. olasz korsó
5–14. tulipánok

15. kehelyvirág
16–17. rozetták
18. palmetta
19–20. jobbos és balos peltalevél
21–23. levélvariációk
24. fonadékminta
25. kettős köröcske
26. szár (virág- vagy levélszár)

265   Rozsondai Marianne: Über die Einbände der in München aufbewahrten Corvinen. in: ex Biblio-
theca Corviniana: die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias Corvinus / hrsg. 
von Claudia Fabian und edina zsupán. Bp., 2008. 143–152. p. (Bavarica et Hungarica; 1. supplementum 
Corvinianum / ed. stephanus Monok; 1.) – Rozsondai Marianne: A Münchenben őrzött corvina-kötésekről. = 
MKsz (124) 2008. 246–255. p. – Mindkét cikkben egymás melletti bélyegzőtáblákon összevetettem a BsB Clm 
310 és 341 jelzetű, Mátyás királynak és a BsB Clm 175 jelzeten őrzött, ii. ulászlónak bekötött corvinakötés 
bélyegzőit.
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48. kép. ii. ulászló számára készült aranyozott bőrkötés – Beda Venerabilis: De natura rerum. –  
seneca: Quaestiones naturales. = Csapodi, stock 108 – München BsB: Clm 175
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Bécsben az ÖnB-ben őrzött corvinakötések közül 14 kódex van Mátyás királynak és öt 
könyv ii. ulászlónak készített kötésben.266 Mindegyikre jellemző a vaknyomás mellett az ara-
nyozás és ezüstfestés, illetve a színes festés, némelyiken bőrmetszés is. a könyv metszése poncolt 
és aranyozott. Gerincmezőik is egyesbélyegzőkkel díszítettek. Van köztük egy különleges, ötkö-
rös felépítésű, ahol a körgyűrűk némelyike bőrmetszéses.

2. Hieronymus, sophronius eusebius: Epistolae. pergamenkódex. nápoly, 1465–1470. = 
Csapodi, stock 328 – Wien, ÖnB: Cod. 644

Vitéz Jánosé volt, benne vannak javításai, de csak ulászló idején, uralkodása kezdeti évei-
ben kötötték be, talán korábban, mint a müncheni BsB Clm 175 kódexet. ez az ötkörös díszítésű 
aranyozott és festett bőrkötés is a corvinamester bélyegzőinek utánmetszésével készült, de bé-
lyegzői nem azonosak a Münchenben őrzött BsB Clm 175 (= stock 108) corvinakódex kötése 
bélyegzőivel.267 Mintha több metsző is megbízást kapott volna, vagy önszántából megpróbálta 
volna a corvinamester bélyegzőit újrametszeni. – a középső nagy körben a magyar királyság 
címere, a sarkokban látható négy kisebb körben balról fönn és jobbról lenn a lengyel sas címer-
pajzsban, a jobb fölső és a bal alsó sarokban az Árpád-sávos régi magyar címer. a korona és 
a királyi jelvények sem azonosak a 16a tábla bélyegzőivel.

Kötés: 568 × 365 × 125 mm; a háttáblán a felirat: „episToLe HYeRoniMi”[!]; bélyegzők: 
a 16b bélyegzőtábla 1–19. számú bélyegzői, további bélyegzők a kettős köröcske a 3. és 4. számú 
címerek körgyűrűjében, valamint a kicsi körök a fonadékminták között.

ii. ulászlónak készített kötés: ÖnB Cod. 644 bélyegzői (16b bélyegzőtábla):
1. korona
2. a magyar címer a kétfarkú cseh oroszlánnal
3. az Árpád-sávos régi magyar címer
4. a lengyel sas (egy kéznél lévő gótikus sasbélyegzőt nyomott az üres 
  címerpajzsba a könyvkötő!)
5. olasz korsó
6–8. tulipánok (a 6. és 7. azonos a corvinamester 15/6 és 8 bélyegzőjével!) 
  ez is arra utal, hogy talán már 1490-ben bekötötték, s az erlangeni Biblia 
  ötkörös kötése volt a minta.
9–11. rozetták

12. palmetta
13–14. jobbos és balos peltalevél (hasonlóak a corvinamester 15/21–22 
  és a 16a/19–20 bélyegzőihez)

266   Mazal 1964-es cikkében (234. lábjegyzet) mind a 19 kötést részletesen leírja, de nem közöl képet 
mindegyikről és bélyegzőtáblákat egyáltalán nem. – Mátyás királynak készült kötések: Cod. 92, Cod. 133, Cod. 
138, Cod. 140, Cod. 170, Cod. 218, Cod. 977, Cod. 1037, Cod. 1391, Cod. 2384, Cod. suppl. graec. 4, Cod. 930, 
Cod. 2271, Cod. 656. – ii. ulászló királynak bekötött kódexek: Cod. 644, Cod. 44, Cod. 653, Cod. 2139, Cod. 
654. Mazal az utóbbi négy kódex bekötését 1515 körülre teszi, míg a Cod. 644-et közvetlen 1490 utánra.

267   Kötésleírás és színes kép: Mazal 1970, i. m. nr. 89. (203. lábjegyzet)
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15. kis csillag
16–18. fonadékminták
19. sugarak/lángok

Kurt Holter az egész G.1–8. fejezetet olasz–magyar befolyás alatt állónak tartja, s Mátyás bécsi 
uralma idejére, 1485–1490 közé teszi, midőn „a corvinusi udvartartás Bécsbe jött”. a G.4-et pél-
dául annak a könyvkötőlegénynek tulajdonítja („schüler des Corvinen-Meisters”), aki aztán 
Bécsben is maradt – szerinte.268 Munkájaként azonban egyedül csak a szent Jeromos leveleit 
tartalmazó fenti kódexet (ÖnB Cod. 644) jelöli meg.

a most következő, Bécsben lévő négy aranyozott és festett bőrkötés is ii. ulászlónak készült. 
ezek egy másik, az előző mestert jóval később követő könyvkötő munkái, már az 1510-es évek-
ből, Mazal szerint 1515 körüli. Holternél „Wladislaus-Meister” = G.5.

ii. ulászlónak készített kötések: ÖnB Cod. 44, 653, 654, 2139 bélyegzői (16c bélyegző-
tábla):

1. akantuszos palmetta
2. kisebb akantuszos palmetta
3. líra alakú stilizált növénydísz
4. apró palmetta
5. tulipán
6. négyzetes fonadék
7–10. fonadékminták

3. Regiomontanus, Johannes: Epitome Almagesti, seu Megales syntaxeos Ptolemaei cum 
praefatione ad cardinalem Bessarionem. pergamenkódex, 1476–1490. = Csapodi, stock 572 – 
Wien, ÖnB: Cod. 44

a kódexben Beatrix portréja és címere van. aranyozott, poncolt, színes indadíszes metszés, 
a hosszmenti metszés felirata: „in astrologia Lib.”

Kötés: 350 × 225 × 52 mm; az előtábla díszítése: az első keret: akantuszos-palmettás inda-
sor: 1, a második keret rövidebb oldalain duplán, a hosszabb oldalakon egy sorban négyzetes 
fonadék: 6. a középmező alatt és fölött két sorban apró palmetták: 4269 és a kisebb akantuszos 
indasor: 2. a centrumban egy nagy kör, külső gyűrűjében apró palmetták: 4, a belső körgyűrű-
ben tulipánok: 5. – a háttábla második keretének rövidebb oldalain: líra alakú inda: 3, a hosz-
szabb oldalakon négyzetes fonadék: 6. a középmező egyezik az előtábláéval. a gerincmezőkben 
hurkos fonadék: 8.

268   Holter 1977, i. m. 3. p. (10. lábjegyzet): „Werkstätten unter italienisch-ungarischem einfluss (ca. 
1485–1490).”

269   Mazal 1964-es cikkében (234. lábjegyzet) e bélyegzőt kagyló-mintának nevezi.
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4. augustinus, aurelius: Epistolae et epistolae aliorum ad Augustinum. pergamenkódex.  
Firenze, 1485–1490. = Csapodi, stock 79 – Wien, ÖnB: Cod. 653

Belül Mátyás király címere, vagyis Mátyásnak készült a kódex, de ezt is már ii. ulászlónak 
kötötték be.

Kötés: 432 × 266 × 100 mm, restaurált. poncolt, aranyozott, fonadékdíszes metszés; bélyeg-
zők: első keret: 1, második keret: 9–10, harmadik keret a rövidebb oldalakon: 7, a hosszabbakon 
egy lazább fonadékkreáció. a központi kör gyűrűjében: 8. – a háttábla: harmadik kerete rövi-
debb oldalain: 7, a hosszabbakon: 3. a központi kör gyűrűjében: 8.

5. Hieronymus, sophronius eusebius: Commentaria in Ezechielem prophetam. pergamen-
kódex. Firenze, 1485–1490. = Csapodi, stock 324 – Wien, ÖnB: Cod. 654270

Belül Mátyás király címerével és emblémáival díszítve, de ulászló-kori aranyozott bőrkö-
tésben van. a kötés előtábláján Melk címere (a), a háttábla közepén a nagy köridomba b–c–d–e 
gótikus bélyegzőket nyomtak. (Lásd a 16c bélyegzőtáblán a vonal alatt, s e gótikus bélyegzőket 
megkülönböztetésül betűkkel jelölöm.)

Kötés: 434 × 280 × 98 mm, poncolt, aranyozott metszés; bélyegzők: akantuszos-palmet-
tás (1) osztott keret, a rövidebb oldalakon duplán, amelyet kívül-belül körülvesz a 10. számú 
s idomú fonadék. a középmező alatt és fölött 8. számú hurkos fonadék látható három sorban. 
a középmező sarkaiban negyedkörben fonadék (9), a középmező keretében apró palmetta 
(4), a központi kör gyűrűjében tulipán (5). az előtáblán az üres központi kör alatt és fölött  
– szerintem utólag benyomva – Melk címere: a rombuszba foglalt egymást keresztező két 
kulcs (a), a háttábla körgyűrűjén belül: két b, két c, öt d és két e bélyegző. a korona (b) és a sas 
(c) utalhatna ii. ulászló királyra, de miért csak a háttáblán? a gerincmezőkben hurkos fo- 
nadék: 8.

6. Martinus polonus: Tabula Martiniana Decreti. pergamenkódex. Milano (?), 1470–1480. 
= Csapodi, stock 424 – Wien, ÖnB: Cod. 2139271

a kódexbe Mátyás király címere van belefestve.
Kötés: 360 × 245 × 75 mm, poncolt aranyozott metszés; bélyegzők: 3 (az első keretben),  

1 (a második keretben), 8 (a rövidebb oldal első sorában duplán), 2 (a rövidebb oldal második 
sorában), 9 (a középmező sarkaiban), a centrumban kör, benne négykaréj, ebben kisebb kör ki-
töltve fonadékdísszel. a gerincmezőkben váltakozva 2 és 8.

a ii. ulászló király alatt a budai királyi könyvtár számára bekötött, ma az osztrák nemzeti 
Könyvtárban (ÖnB) lévő Cod. 44, Cod. 653, Cod. 654, Cod. 2139 kötésein nincs címer, de a kó-
dexen belül a Cod. 44-be Beatrix királyné címere (sőt arcképe is), a másik három kódexbe Má-
tyás király címere van belefestve. ezeket nem Bécsben, hanem Budán kellett hogy bekössék. 

270   Kötésleírás és színes kép: Mazal 1970, i. m. nr. 91. (203. lábjegyzet)
271   Mazal 1970, i. m. nr. 92.
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otto Mazal is így vélte. de a betűvel jelzett gótikus bélyegzők valószínűleg utólagosak, s e kóde-
xeket hamar elvitték (bibliofil bécsi humanisták) Budáról.

a Cod. 654 reneszánsz kötése előtábláján az üres kör fölött keresztbe tett kulcs-bélyegző 
(16c bélyegzőtábla ’a’ bélyegzője) látható, amely Melk város tulajdonjelzése. a háttáblán a köz-
ponti, tulipánok övezte (eredetileg – ugyanúgy, mint az előtáblán – üres) körbe korona és két-
fejű sas (16c/b–c) bélyegzőket nyomtak. Kurt Holter272 ebből arra a következtetésre jutott, 
hogy Budán a királyi háznak dolgozó könyvkötő Mátyás halála után Melkbe ment, s a Cod. 
654-et ott és egyenesen Melknek273 kötötte be (a városnak? vagy az apátságnak?). ezeket a kó-
dexeket Budáról – véleményem szerint – valószínűleg ii. ulászló uralkodása idején már be-
kötve vitték el (talán ajándékként), s a melki tulajdonjelzést utólag nyomták a kötéstáblába! 
ezek a gótikus bélyegzők teljesen idegenek a kötés reneszánsz bélyegzőitől. e négy corvina 
azonos felépítésű budai reneszánsz kötésben van. Három kódex (Cod. 44, Cod. 653, Cod. 654) 
kötésének középpontjában egy-egy nagy méretű, díszes körgyűrűvel övezett kör van, a Cod. 
2139 körívében egy négykaréj látható, azon belül egy kisebb kör fonadékmintával kitöltve, de 
a másik három kódex kötéstábláinak közepén lévő nagy méretű kör üres. ez a négy kódex bu-
dai reneszánsz kötésű corvina, s azt mutatja, hogy ii. ulászló uralkodása idején még működ-
hetett a királyi könyvkötő műhely.

Budapesten az oszK-ban őrzött philostratus-corvina kódex van ii. ulászlónak készített 
– nem is akármilyen – budai bőrkötésben. az egykori királyi könyvtár egyik leggazdagabban 
díszített kódexe. Magyarországon készült a fordítás, magyar készítésű pergamenre másolták, 
és amint zsupán edina meggyőzően bizonyította, a belső díszítése is Budán készült az 1480-as 
évek legvégén. Két illuminátor dolgozott rajta: a fő illuminátor Boccardino il Vecchio (ő a cí-
merek festője és átfestője is), és egy kisebb mester az iniciálékon, a kódex másodlagos alak- 
jain.274

7. philostratus ii. Flavius: Heroica ab Antonio de Bonfinis Latine versa cum prefatione Bon-
finis ad Mathiam regem Hungariae. – philostratus iii. Lemnius: Imagines, ab Antonio de Bonfinis 
traductae. – philostratus ii. Flavius: De vitis sophistarum, ab Antonio de Bonfinis interprete. – 
Epistolae XXV Antonio de Bonfinis Latine versae. pergamenkódex. 1487–90. = Csapodi, stock 
503 – Budapest, oszK: Cod. Lat. 417 (49. kép)

a kódexben Mátyás király címere, a kötés előtábláján ii. ulászló címere, a háttáblán a ma-
gyar királyság címere (elég bizonytalanul). 1513-ban Johannes Gremper bécsi humanista,275 
majd Johannes Cuspinianus (1473–1529), végül Johannes Fabri bécsi püspök birtokolta. 1576-

272   Holter 1977, i. m. 64. p. G.5 Wladislaus-Meister (10. lábjegyzet)
273   Holter 1977, i. m. 26–27. p. „… dass der Buchbinder nach dem Tode des Corvinus… ihn [den 

Kodex] für (und wohl auch in) Melk gebunden hat.”
274   zsupán edina: A Corvina Könyvtár „első címerfestője”: stílushűség és imitáció: a philostratus- és 

Ransanus-corvina provenienciájához. = Művészettörténeti Értesítő (66) 2017. 273–302. p.
275   a bécsi humanisták gyakran látogattak Budára császári követként, s szívesen kutattak a királyi 

könyvtárban, ami sokszor kódexek „kölcsönzésével” is járt. Lásd: Földesi Ferenc: Budától Bécsig. in: uralko-
dók és corvinák, 91–95. p.
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49. kép. ii. ulászló számára készült aranyozott bőrkötés architektonikus középdísszel –  
Philostratus-kódex = Csapodi, stock 503 – oszK: Cod. Lat. 417 – 16. 7. tétel
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ban már a bécsi Hofbibliothekban volt. a velencei egyezmény alapján 1932-ben került haza 
Bécsből.276

Kötés: 365 × 224 × 57 mm. az architektonikus kötés mintha a kódex kettős címlapjának 
egyikét, a baloldalt lévő, a kódex tartalmát közlő tábla aediculáját visszhangozná.

a Philostratus-corvina (oszK Cod. Lat. 417) kötésének bélyegzői (16d bélyegzőtábla):
1. korona (azonosnak tűnik a 16a/1 koronabélyegzővel)
2. lengyel sas
3. a magyar címer a kétfarkú cseh oroszlánnal (alig kivehető, nem lehet levonatot 
  készíteni róla)
4–9. levélvariációk (a 7 és 9 jobbos és balos levélpár)277

10. apró hatszirmú rozetta
11. babérkoszorú-részlet (vö. a 18/20 – Ga mester – bélyegzőjével)
12–14. tulipánok

276   a philostratus-kódex bejegyzései: f. i. rektón Johann Gremper (Cuspinianus titkára és barátja) be-
jegyzése:

„Mihi hunc librum dari jussit serenissima regia majestas Hungariae et Bohemiae Wladislaus in praesen-
tia Wolfgangi pülsperger camerarii intimi et generosi stephani de zintz(e)ndorff anno Xiii penultima de-
cembris.” = „a legfelségesebb királyi felség, ulászló, Magyarország és Csehország királya ajándékozta nekem 
ezt a könyvet Wolfgang pülsperger, belső kamarás és a nemes stephan de zintzendorff jelenlétében, 1513. 
december 30-án.”

f. i. rektón Johannes Cuspinianus bejegyzése: „post hoc jure testamenti a Gremperio ad me Cuspinia-
num hic liber venit. 421 – CMp” = „ezt követően végrendeletileg Grempertől hozzám, Cuspinianushoz került 
ez a könyv. 421 – Cuspinianus Medicus Poeta vagy Cuspinianus Medicinae Professor.”

f. i. rektón sebastian Tengnagel (jogi doktor, császári tanácsos, a bécsi városi tanács prefektusa, biblio- 
thecarius a 16–17. sz. fordulóján) kezétől származó bejegyzés: „no 347”

f. i. rektón peter Lambeck, 17. századi történész és bécsi könyvtáros bejegyzése: „philostrati Heroica, ico-
nes, Vitae sophistarum, et epistolae, ab antonio Bonfinio e Graeca in Latinam linguam translatae et Regi Mat- 
thiae prolixa quadam praefatione dedicatae. Vid[e]: CL[arissimi] Lambec[cii] liber 2, comment[ariorum] pag[i-
na] 995.” = „philostratus Heroica, icones, Vitae sophistarum és epistolae című művei, amelyeket antonio 
Bonfini fordított görögről latinra, és terjedelmes bevezetővel Mátyás királynak ajánlott. Lásd Lambeccius: Com-
mentarii, 2. könyv, 995. oldal.”

f. 1. rektón és f. 171. verzón: Jacobus Kiechlin, Johannes Fabri, a 16. században élt bécsi püspök titkára be-
jegyzése: „Liber est reverendissimi patris et domini doctoris Johannis Fabri episcopi Viennensis propriis et non 
episcopatus peccuniis emptus et post mortem ipsius in bibliothecam sancti nicolai (f. 171. v.: Collegii sui divi 
nicolai ad usum) inhabitantium studentum et studiosorum juxta suam ordinationem collocandus. actum X. 
Januarii anno a Christo nato MdXL. ex singulari mandato et ex ore ipsius reverendissimi episcopi. Jacobus 
Kiechlin.” = „ezt a könyvet a főtisztelendő atya és doctor Johannes Fabri, bécsi püspök saját pénzén vásárolta, 
nem pedig a püspökség költségén, és úgy rendelkezett, hogy halála után az általa alapított szent Miklós Colle- 
gium könyvtárában kell elhelyezni az ott lakó diákok és tudósok használatára. Krisztus születése után az 1540. 
esztendőben, január 10-én. a Főtisztelendő püspök úr kivételes, szóbeli meghagyására [bejegyezte] Jacobus 
Kiechlin.”

277   Koroknay 1962, i. m. 134. p. ii. tábláján (264. lábjegyzet) közli a philostratus-kódex kötésének bé-
lyegzőit, de ott az 1. sor utolsó bélyegzőjeként csak a jobbos levél látható. Bélyegzőtábláját még a kódex restau-
rálása előtt készítette, nála kicsit jobban látszanak a bélyegzők.
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15. csészelevél (16a/7, illetve 18/25 variánsa)
16–18. rozetták (a 16-os spiccben végződő szirmú rozetta a lunettaívben 
  a babérkoszorú centrumában, tulipánokkal és kettős körökkel körülvéve)
19. asztragalosz
20. líra alakú stilizált növénydísz (16c/3 közeli variánsa)
21. akantuszos palmetta
22. összetett négyzetes fonadék
23–24. köröcskék

ezek a bélyegzők nem azonosak sem a corvinamester bélyegzőivel, sem az ÖnB Cod. 44, Cod. 
653, Cod. 654, Cod. 2139 kötésein látható bélyegzőkkel. az akantuszos palmetta (16c/1) és líra 
alakú inda (16c/3) is csak nagyon hasonló, amint hasonló a 15. bélyegzőtábla 34. számú asztra-
galoszbélyegzője, és persze a kettős köröcskék. Tényleg, mintha több metsző is próbálkozott 
volna a corvinamester bélyegzőinek utánmetszésével. a philostratus-corvina kötése még az 
1490-es évek elején készülhetett, és mintha a könyvkötőnek a ma a svéd Västerås városi könyv-
tárában (stadsbibliotek: ink. 21) őrzött, már említett ősnyomtatvány aranyozott architektonikus 
díszítésű corvinakötése is még kéznél lett volna. ennek kötése a corvinamester befejezetlen, ta-
lán legutolsó munkája. Kötésének bélyegzői egyeznek a  Theophylaktos-corvina kötésének 
(ÖnB: Cod. 656) bélyegzőivel, de csak a kötés díszítésének középső, architektonikus része ké-
szült el, s külső keretét jóval később adták hozzá, csak az 1510-es években fejezték be e kötés 
díszítését. a külső keretet adó virágmintás rácsdíszítmény azonos a Lucas Coronensis csoport 
(27/8) bélyegzőjével. – Lehet, hogy nemcsak a Mynas-kódex bekötését, hanem e befejezetlen 
kötést is ez a Brassóból jött, s ideiglenesen e budai könyvkötő műhelyben ténykedő legény kapta 
meg akár első feladatként?

8. Firmicus Maternus, Julius: Mathesis (De nativitatibus libri VIII) / ed. Franciscus niger. 
– Marcus Manilius: Astronomicorum libri V. – aratus: Phaenomena. – Theon: Commentaria in 
Arati Phenomena graece. – pseudo-proclus diadochus [i.e. Geminos]: Sphaera / Thoma Linacro 
Britanno interprete. Venezia: aldus Manutius, 1499.278 = Collijn, uppsala 1338, undorf 1541, 
isTC if00191000 – uppsala, universitetsbibliotek: ink. 31:139

Bejegyzés: Coll[egii] olomucen[sis] soc[ietatis] Jesu cat[alogo] inscriptus an[no] 1604 Lit. 
i. tit. philosophi n. 1o. – Magnus Gabriel delagardie Comes de Leckö 1654; pecsétje az előzék-
lapon. a harmincéves háború idején vitték el a svéd csapatok olmützből.

Kötés: 323 × 205 × 70 mm, láncos kötés volt; bélyegzők: az összetett négyzetes fonadék az 
első keretben ugyanaz, mint a philostratus-kódex külső keretében: 16d/22; ennek egyszerűbb 
változata a középmező fölött és alatta két sorban: 16a/24, a középmező sarkaiban fonadékdíszek, 
a centrumban kör, kívül kettős köröcskék sora, a körgyűrűben növényi dísz. az előtábla centru-

278   Csapodi-Gárdonyi Klára: Eine unbekannte Corvinen-Inkunabel in Uppsala. = Gutenberg-Jahr-
buch 1981. 171–174. p. abb. 1–2. – Csapodi Csaba: Újabban ismeretessé vált hiteles és ál-korvinák. = MKsz 
(102) 1986. 297. p.
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mában a  címerpajzs pirosra festett mezejében a  fehér lengyel sas, ugyanaz, mint a  16a/2  
(= 16d/2), a háttáblán a négyosztatú magyar címer (1 és 4 Árpád-sávos, 2 és 3 a kétfarkú cseh 
oroszlán). a kettős köröcskék és a középmező teljes egészében aranyozott. a gerincmezőkben 
gótikus (!) virágtövek vannak. poncolt, virágmintás, igen szép aranyozott metszés.

9. angelus, Johannes: Astrolabium. augsburg: erhard Ratdolt, 1488. = isTC ia00711000 – 
new York, Morgan Library & Museum: 55175279

eltekintve a kettős köröcskétől, e kötés bélyegzői közül egy sem egyezik a fent felsorolt, 
ulászlónak bekötött könyveken látható bélyegzőkkel, de kapcsolódik több budai reneszánsz kö-
téshez. az erasmus-i csoportban (28. csoport) tárgyaljuk, ott a 12. tétel.

a fenti kódexekben közös, hogy vagy belül, vagy a kötéstáblán szerepel a királyi címer, s mind-
egyik a királyi könyvtár állományában lehetett, vagyis ’corvinák’. de e kilenc vagy tíz ii. ulászló 
számára bekötött könyv legalább öt könyvkötő munkája. (ez nem kell hogy öt műhelyt jelent-
sen, de talán hármat igen.) a Mátyás-kori corvinakötések bélyegzőinek utánmetszésével díszí-
tett kötések (München BsB Clm 175 = 16a, ÖnB Cod. 644 = 16b és oszK Cod. Lat. 417 = 16d) 
biztosan még az 1490-es években készültek. ide veszem az uppsalai egyetemi Könyvtár ős-
nyomtatványa (ink. 31:139 = Collijn, uppsala 1338) kötését is a 16d bélyegzőegyezései alapján. 
az osztrák nemzeti Könyvtárban (ÖnB) őrzött Cod. 44, 653, 654 és 2139 = 16c kötéseket – otto 
Mazallal egyetértve – inkább az 1510-es évek első felében készítették, de ezeket még feltehetően 
a királyi várban meglévő műhelyben. a new York-i Morgan Library corvinájának kötése már 
valószínűleg a budai várban lévő domonkos és/vagy ferences kolostor műhelyének produk-
tuma. Úgy tűnik, hogy nem működik már egy központi királyi műhely, amint a központi királyi 
kormányzás sem igazán.

Bécsben a nemzeti Könyvtárban (ÖnB) őriznek egy érdekes, kötése miatt talányos kódexet. 
sem benne, sem a kötésen nincs királyi címer. a bőrkötés bélyegzői azonban a Mátyás királynak 
készített corvinakötések bélyegzőinek utánmetszései. Tekintve, hogy 1493-ban másolták, s ezt kö-
vetően hamarosan be is kötötték, a könyvkötő még a Mátyás-kori bélyegzők másolt díszítőszer-
számait használta. Bélyegzőit tekintve a müncheni BsB Clm 175 kötéséhez áll a legközelebb, de 
felépítése a budai kancellárián dolgozó főrangúaknak (például olmützi Ágostonnak) készített kö-
tésekét követi. a kötés külső keretének motívuma azonban nagyon eltér a müncheniétől:

10.(?) nicolaus de Mirabilibus (Colosvariensis): Tractatus de praedestinatione hominis 
iuxta doctrinam Thomae Aquinatis. pergamenkódex. Buda, 1493. = Koroknay, Jegyzék 313 – 
Wien, ÖnB: Cod. 1566

Bejegyzés: az ajánlás Johannes von schellenbergnek (Ján ze Šelmberka) szól, aki a budai 
királyi cseh kancelláriát vezette.280 a címlapra az ő címere van befestve: arany mezőben egy vad-

279   needham 1979, i. m. 112–114. p. nr. 31. (36. lábjegyzet)
280   Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus. Bp., 1935. 229. p. – 

Reprint: Bp., 1988.
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kanfej profilból. Johannes Fabri bécsi püspökön keresztül jutott végül az udvari Könyvtárba, 
a Hofbibliothekba.

Kötés: 263 × 176 × 50 mm; bélyegzők: a kötéstábla szélén szív alakú rozettás bélyegzők so-
rakoznak. Hurkos fonadékból áll a második díszített keret, a rövidebb oldalakon három sorban, 
köztük festett kettős köröcskék, a középmező sarkaiban olasz korsóból kiágazó tulipánok, leve-
les ág, peltalevelek, a középen nagy méretű kör, a körgyűrűben tulipánok és rozetta, köztük apró 
köröcskék, a kör belsejét fonadék tölti ki. az elő- és háttábla azonosan van díszítve. Két kapocs 
nyoma látszik. a kötést restaurálták, az eredetit új bőrkötésre ragasztották vissza. Kompozíciója, 
a centrális kör és bélyegzői révén átvezet a következő csoporthoz.

Az itáliai hatás továbbélése a 16. században

az itáliai reneszánsz stílusa és hatása az itthoni könyvkötéseken kb. 1530-ig, de biztosan Buda 
törökök által történő elfoglalásáig (1541) mutatkozik meg. ez főleg a kötéstáblák kompozíciójá-
ban, különböző fonadékminták, jellegzetes ornamensek, peltalevél-variációk, kettős köröcskék 
alkalmazásában nyilvánul meg. a 16. század második felében a német kapcsolatok erősödésé-
nek köszönhetően, német hatásra (amiben az is közrejátszott, hogy az itáliai egyetemek helyett 
inkább német egyetemekre ment már a magyar tanuló ifjúság) általában négy képecskét (bibliai 
jeleneteket, evangélistákat, reformátorokat, az erények szimbolikus nőalakjait) ábrázoló görge-
tőket használtak a kötések díszítésére (lásd például a CH-monogramos, 31., vagy a 36. csopor-
tot, illetve bélyegzőtáblát).

az alább következő csoportok (17–30-ig) könyvkötései a többé-kevésbé a korábbi itáliai 
reneszánsz befolyása alatt álló mesterek produktumai. nagyon jellegzetes az először ii. ulászló-
nak készített kötéseken látható akantuszos-palmettás indasor kéttucatnyi variánsának alkalma-
zása e magyar reneszánsz kötéseken, ideértve a magyar nyelvemlékek megmaradt eredeti rene-
szánsz kötéseit is.

Gazius csoport

olmützi Ágoston cseh alkancellár 1496-ban jött Budára, és 1511-ig tevékenykedett a királyi 
kancellárián. ii. ulászló alatt sokan voltak itt Cseh- és Morvaországból, de lengyelek is szolgál-
tak Budán. itt-tartózkodása idején szerezhette meg olmützi Ágoston az alberti-corvinát, 
amelybe a felhőkből kiemelkedő farkast ábrázoló címere is bele van festve.281 a kódex eredeti, 

281   Mikó Árpád: Az olomouci Alberti-corvina – Augustinus Olomucensis könyve. = Művészettörténeti 
Értesítő (34) 1985. 65–72. p. a kódexbe belefestett felhőből kiemelkedő farkas olmützi Ágoston címere, és 
nem a zápolyák farkasa. Mikó mindennél meggyőzőbben igazolja ezt cikke 8. képén a sodalitas Litteraria 
danubiana 1508-ból való aranycsészéjével, amelynek donátora olmützi Ágoston.

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   167 2020. 01. 18.   9:18



168

aranyozott, reneszánsz bőrkötésben maradt fenn. az 1990-es nagy corvinakiállításon láthattuk 
is itt.282

a Gazius csoport kötéseinek díszítőmotívumai (17. bélyegzőtábla):
1. akantuszos-palmettás inda (nagyobb)
2. akantuszos-palmettás inda (szögletesebb)
3. hullámvonalas palmetta
4. apró palmetta (a négykaréj körül)
5. hatszirmú szabad rozetta a centrumban
6. gránátalmás virágtő
7. kisebb tulipán a sarkokat határoló ívben
8. nagyobb tulipán a sarokmezőben
9. olasz korsó

10. kehelyvirág
11. köröcske
12. virágtő (az egykor Bártfán őrzött kötésen)
13a. kicsi virágtő
13b. apró virágtő
14. fonadékminta-elemek
15. négyzetes fonadék
16. rácsdíszítmény
17. nagyobb négyzetes liliom
18. levélzet
19. sűrűbb négyzetes fonadék
20. kisebb akantuszos-palmettás inda

1. alberti, Leon Battista: De re aedificatoria libri X. pergamenkódex, c. 1485–1490. = Csa-
podi, stock 390 – olomouc, státní oblastní archiv v opavě, pracoviště olomouc: Cod. Lat. C.o. 
330 (50. kép)

Bejegyzés: fol.2r: olmützi Ágoston címere (alatta lehetett Mátyás címere) – Tintával: ex 
Biblioth[eca] Cathedr[alis] ecc[lesi]ae in olom[ucio] (16/17. sz.)

Kötés: 350 × 230 × ? mm, aranyozott bőrkötés; bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Meg kell jegyeznem, hogy az 1. számú akantuszos-palmettás inda azonos a philostra-

tus-corvina (oszK: Cod. Lat. 417) akantuszos-palmettás indájával (16d/21).

2. Missale Strigoniense. Verona: [petrus Maufer], 1480. = Kotvan 854, Csapodi, BH 18, H 
11428, isTC im00722800, Koroknay, Jegyzék 7, 28. kép alapján – Bártfa (Bardejov), Šarišské 
Múzeum: inc. 8

282   Bibliotheca Corviniana 1490–1990: nemzetközi Corvinakiállítás az országos széchényi Könyvtár-
ban Mátyás király halálának 500. évfordulójára 1990. ápr. 6. – okt. 6. [Kiállítási katalógus.] / a kiállítást rendez-
te az oszK Kézirattára Karsay orsolya irányításával. Bp., 1990. 200. tétel. – Mátyás király óta nem volt ennyi, 
131 corvinakódex a budai várban, mint ezen a kiállításon.
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50. kép. Magyar reneszánsz kötés, Gazius csoport: 17.1. tétel
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Megjegyzés: a háttábláról leválasztották a Constitutiones incliti regni Hungariae, Leipzig, 
1488 (isTC is00714300) töredékét

Kötés: bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14 (ez utóbbi a központi négykaréj ívein belül)

3. Gazius, antonius: De tuenda et proroganda viridi ac florida hominis iuventa libellus. pa-
pírkódex, a szerző saját kezű írása, 1508. 76 fol. 2o = Koroknay, Jegyzék 299 – spišská Kapitula, 
egykor a szepeskáptalani székesegyházban. – az ajánlás Thurzó zsigmond (†1512) váradi püs-
pöknek szól.

Bejegyzés: Joannis Henckel plebani Leutschoviensis. – Cap[itu]li scepus[iensis] [17. sz.]
ez a kódex elveszett, (pedig) láncos kötés volt.
Kötés: bélyegzői a Récsey-tanulmányban (lásd alább) az ott közölt kép alapján: 1, 4, 10, 11, 15

4. Gambilionibus, angelus de: Lectura super titulo De actionibus institutionum. Koll. 1. – 
Gambilionibus, angelus de: Lectura super titulo De appellationibus et relationibus. [Venezia]: 
Vindelinus de spira, [c. 1473]. Koll. 2. = Collijn, uppsala 110, 111, undorf 1594, 1595, isTC 
ig00055000, ig00056000 – uppsala, universitetsbibliotek: ink. 31:40

Bejegyzés: ex Bibliotheca V[enerabi]lis Capituli olomucensis. – ex libris Magni Gabrielis 
de la Gardie Comitis de Leckö 1654.

Valószínűleg ezt is, miként az 1. tételt, olmützi Ágoston vitte magával olmützbe, ahonnan 
a svédek vitték el a harmincéves háborúban.

Kötés: 423 × 115 (285) × 90 mm, félbőr kötés; bélyegzők: 2, 6, 9, 17

5. Biblia / cum glossa ordinaria Walafridi strabonis aliorumque… – nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Iudeorum / ed. sebastian Brant. Basel: Johannes Frobenius et Johannes petri, 
1498. = CiH 662, isTC ib00609000 – Budapest, oszK: inc. 281b/2. köt.

Bejegyzés: Conventus posoniensis. – pecsét: Bp. Belvárosi Ferencrendi zárda könyvtárából.
Kötés: 327 × 220 × 86 mm; bélyegzők: 6, 13a, 16, 17

6. Missale Strigoniense. Venezia: Johannes emericus de spira, 1495. = CiH 2316, isTC 
im00723800, Hubay, Missalia nr. 7, Koroknay, Jegyzék 105 – Budapest, oszK: inc. 995

Bejegyzés: a címlapon: Capituli posoniensi 1645; a kötéstáblán belül: ego Matheus Rosa-
rius canonicus ecclesiae posoniensis emi hunc librum fl. iii in castro Budensi auxilio egregii 
Johannis erdely Vice Thezaurarii Regiae Maiestatis ut memoriam sui habeam circa [diem vel 
festum] beatae elisabetae viduae anno domini Millesimo Quadringentesimo nonagesimo sep-
timo. – Tehát a budai várban vette Matheus urbani de Lackh (akinek pecsétjében három rózsa 
van, ezért Rosarius) pozsonyi kanonok 1497-ben 3 forintért, s ebben segítette őt erdélyi János 
helyettes kincstárnok, hogy megőrizze emlékét. ez a kötés a királyi műhelyben készülhetett 
1495/97 között, és azért kerülhetett ilyen sokba, mert aranyozott.

Kötés: 253 × 177 × 48 mm, poncolt, aranyozott metszés, aranyozott bőrkötés; bélyegzők: 1, 
11, 13b,15, 18, a gerincmezőben, mint Ga mesternél, az apró négyszirmú virág: 18/9
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7. Missale Strigoniense. Venezia: Johannes emericus de spira, pro urbano Kaim, 1503. = 
RMK iii 118, Hubay, Missalia nr. 13, Koroknay, Jegyzék 61, 43. kép – Budapest, eLTe eK: RMK 
iii 29

Bejegyzés: a tulajdonostól: Reverendi domini pauli de Ylswa episcopi Milkoviensis et suff-
raganei strigoniensis, anno 1504. a kolofonnál: petrus de Ylswa filius Benedicti.

Kötés: 249 × 176 × 54 mm, aranyozott bőrkötés, poncolt, aranyozott metszés; bélyegzők:  
1, 4, 11, 15

8. Missale Strigoniense. Venezia: [Johannes emericus de spira], impensis Joannis paep, 
1502. = CiH 2319, Hubay, Missalia nr. 12, Koroknay, Jegyzék 106 – Budapest, oszK: inc. 996

a Gömör megyei oláhpatak egyházának tulajdonában volt. Végig az egész könyvben na-
gyon sok a bejegyzés latin és szlovák (tót) nyelven.

Kötés: 251 × 175 × 49 mm. nagyon kopott a bőrkötés. a középmezőt uralja a csoportra jel-
lemző négykaréj, ívében tulipánok: 7, a középmező alatt és fölött négyzetes fonadék: 15, de a kö-
téstábla szélén a  keretben az akantuszos-palmettás inda variánsa van, mely egyezni látszik 
a 23/8-cal.283

9. Missale Quinqueecclesiense. Venezia: [Johannes emericus de spira], pro Joanne paep, 
1499. = isTC im00686100, CiH 2302, Hubay, Missalia nr. 10, Koroknay, Jegyzék 277, ő a „Veszp-
rémi számadáskönyv csoportjá”-ba sorolja. pergamenre nyomtatták. – pécsi egyházmegyei 
Könyvtár: V.V.8.284

Bejegyzés: az első előzéklapon: Missale Civitatis Cassoviensis. pécsről 1526-ban a török 
előli menekítés alkalmával került Kassára. Klimo György (1751–1777) püspök szerezte vissza.

Kötés: 265 × 185 × 63 mm, a metszés aranyozott, részben a kötés is; bélyegzők: 3, 4, 10,  
11, 15

283   ez az akantuszos-palmettás inda 23/8 látható a sárospataki Református Kollégium Tudományos 
Gyűjteményei – nagykönyvtár: ss 150 jelzetű antikvája kötésén, itt a 23. csoport 3. tétele. ezt a kötést Korok-
nay Éva a Gazius (Xiii.) csoportba sorolta (Jegyzék 295).

Koroknay ugyancsak a Gazius csoportba sorolta az oszK inc. 1196 jelzetű Missale Strigoniense. nürn-
berg: Georg stuchs, pro Theobaldo Feger, 1498. = CiH 2318, isTC im00724500, Hubay, Missalia nr. 9, Korok-
nay, Jegyzék 107. kötését. a kis méretű (181 × 125 × 30 mm), csonka, restaurált, hiányos és nagyon kopott, 
magyar reneszánsz kötésen csupán háromféle bélyegző látható: összetett négyzetes fonadék (16d/22), orna-
mens (28/8) és kettős köröcskék. a Gazius csoport kötései közel állnak a királyi műhelyhez (16d csoport), ez 
az inc. 1196 kötésére különösen igaz, hiszen az összetett négyzetes fonadék az oszK Cod. Lat. 417 jelzetű 
philostratus-kódexe kötésén és az ugyancsak ii. ulászlónak bekötött, uppsalában, uB ink. 31:139 (= Collijn, 
uppsala 1338, isTC if00191000) csillagászati műveket tartalmazó ősnyomtatvány kötése külső keretében is 
látható. nem véletlenül következik a 16., 17. és 18. csoport egymás után. egy műhely több egymás utáni mes-
terei, vagy a királyi műhely átalakulása tanúi vagyunk.

284   schmelczer-pohánka Éva: A pécsi misekönyv fennmaradt példányainak története. in: Missale se-
cundum morem alme ecclesie Quinqueecclesiensis. Fakszimile kiadás. Tanulmánykötet. [szekszárd]: schöck 
Kft., 2009. XLV–LXXVi. p.
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10. philostratus Flavius: De vita Apollonii Tyani libri octo. [Graece et Latine]. Venezia: 
aldus Manutius, 1502. = CnCe 36113 – Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – 
niedersächsische Landesbibliothek (GWLB, korábban: niedersächsische Landesbibliothek): 
iV. 9 d 804

Bejegyzés/tulajdonos: fol.1r: a díszes keret alján címer: vörös alapból kinövő balra néző 
szürke farkas.285 ez a felhőből kiemelkedő farkas olmützi Ágoston címere, s ezt a gyönyörű gö-
rög–latin aldinát neki díszítették, és neki is kötötték be minden bizonnyal Budán 1502–1511 
között valamikor.

a cikkben közölt kép alapján a kötés bélyegzői: 2, 3, 7, 10, 11, 13a, 15
ez utóbbi, a hannoveri alsó-szászországi Tartományi Könyvtárban lévő könyv kötésének 

– belül olmützi Ágoston címerével – közeli rokona az alberti-corvina, a Bártfán őrzött Mise-
könyv, valamint a névadó Gazius-kódex (1–3. tétel). a bekötés idején olmützi Ágoston már jó 
néhány éve Budán volt a királyi kancellárián. e négy kötés (1–3., 10.) bélyegzőegyezései és a kö-
tések felépítése, a négykaréjos középdísz és a vele harmonizáló sarokdíszek arra utalnak, hogy  
e kötéseket közel egy időben ugyanaz a mester csinálta 1510 körül. a 4–9. tétel kötései – részint 
a bejegyzések alapján – valószínűsíthetően 1497–1504 között készültek.

a hannoveri philostratus Flavius-kötetről elfriede Leskien adott hírt, és kötését „keleti né-
met kora reneszánsz” kötésként határozza meg. Cikke elején azt mondja, hogy osztrák könyv-
kötők – nyilván ők voltak a „keleti németek” – jöttek Budára (nála Budapestre), akik a „világ-
híres könyvgyűjtő Corvin Mátyásnak dolgoztak”. persze ismert, hogy több nemzet fiai dolgoztak 
Budán (nem csak az időben), amint maga e könyv tulajdonosa, olmützi Ágoston is feltehetően 
morva volt, nem beszélve ii. ulászló királyról, akinek szintén többféle vér – köztük magyar is – 
csörgedezett ereiben. Leskien a „vándor-könyvkötő” kilétét „Kanonikus-Wolf-Meister”-ben,286 
a bécsi Wolf kanonok könyvkötőjében látja, a megrendelőben / tulajdonosban pedig – a könyvbe 
festett címer alapján – a kihalt (1790) sziléziai Fürst und Kupferberg család valamely tagját.287 
Mindez tévedés. egyértelmű, hogy a címer olmützi Ágostoné, a könyvkötő pedig nem „Kano-
nikus Wolf” könyvkötője, hanem egy, a feltehetően még működő budai királyi műhelyben dol-
gozó mester, aki éppenséggel dolgozhatott Kanonikus Wolfnak is.

e csoport névadója a Gazius-kódex (3. tétel), amelyről Récsey288 adott hírt, s közölt képet. 
Koroknay Éva a  csoportok közt a  Xiii. számon tárgyalja könyvében289 e csoport kötéseit,  

285   Leskien, elfriede: Ein ostdeutscher Frührenaissance-Einband im Corvinenstil. = Gutenberg-Jahr-
buch 1955. 297–300. p. „ein nach links gewendeter Grauwolf, wachsend, auf rotem Grund.” 298. p.

286   Holter 1977, i. m. (10. lábjegyzet) H.9. alatt láthatók Kanonikus-Wolf-Meister bélyegzői, de ezek 
között egy bélyegző sem szerepel a hannoveri niedersächsische Landesbibliothekban őrzött philostratus kö-
tésén.

287   Leskien 1955, i. m. 300. p.: „das ausgestorbene schlesische adelsgeschlecht der Fürst von Kupfer-
berg führte im schild seines stammeswappens einen aufrechten natürlichen Wolf.”

288   Récsey Viktor: Gázius Antal humanista írónak egy kiadatlan kéziratos munkája. in: Hegedűs ste- 
phanus: analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Bp., 1906. 125–
146. p., a kódex átírt latin szövege: 147–236. p. Két képmelléklet a 125. p. előtt.

289   sz. Koroknay 1973, i. m. 43. p. Xiii. Gazius csoport (30. lábjegyzet)
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s a csoport névadójának is antonius Gazius kódexét teszi meg, holott a kódex már akkor sem 
volt meg. Koroknay is, Mikó Árpád és magam is a közölt kép alapján azonosítottuk a Gazius- 
kódex kötésének díszítőmotívumait, és valóban ide kell sorolni. e csoport legfontosabb darabja 
azonban az olmützben őrzött alberti-corvina (1. tétel). ezt Koroknay nem ismerte, ahogy az 
uppsalai egyetemi Könyvtár ősnyomtatványának bélyegzőegyezések alapján idevett korai fél-
bőrös kötését sem (4. tétel), de Leskien 1955-ös cikke is elkerülte figyelmét. Koroknay közli 
könyve Jegyzéke 7. száma alatt a bártfai sárosi Múzeumban lévő Missalét (2. tétel), de nem so-
rolja a Gazius csoportba, csak mint budai reneszánsz kötést vette be könyvébe (amint tette ezt 
Jegyzéke 105. tételével is – oszK: inc. 995, itt a 6. tétel). Mikó Árpád azonban felfigyelt a bárt-
fai sárosi Múzeumban lévő Missaléra szóban forgó tanulmányában, mint az alberti-corvina 
közeli rokonára – joggal. ide kell még venni az oszK inc. 281b/2 jelzeten lévő Bibliáját is  
(5. tétel), viszont nem látok bélyegzőegyezést a többi három, Koroknaynál a Gazius csoportba 
sorolt kötés bélyegzőivel. az oszK inc. 281b/1 jelzetű Biblia példányának kötése a következő 
csoportba illik.

a pálos tulajdonú és magyar nyelvű imát is tartalmazó Cantionale ecclesiasticum (Często-
chowa) akantuszos-palmettás kerete az esztergomi Főkáptalani Levéltárban őrzött Mihály dok-
tor Formulariumának kötésén látható kisebb palmettás kerettel azonos (17/20). a Cantionalét 
említettük már a pálosokhoz kapcsolódó nyelvemlék kódexek harmadik darabjaként. a Formu-
larium kötése a királynak és környezetének dolgozó budai műhelyben készült a 16. század első 
negyedében. nagyobb méretű akantuszos palmettája azonos a Gazius csoport 17/1 bélyegzőjé-
vel, külső keretében ennek kisebb variánsa (17/20) látható, a középmezőt pedig a négyzetes fo-
nadék (17/15) egy változata (17/19) tölti ki.

11. Mihály doktor Formulariuma.290 papírkódex, 16. sz. első negyede. – esztergomi Főkáp-
talani Levéltár: Ladula 50, Liber 1. (51. kép)

Kötés: 296 × 211 × 40 mm; bélyegzők: 17/1, 19, 20

12. Cantionale ecclesiasticum. papírkódex, 15/16. sz. fordulója. – Częstochowa, archivum 
Jasnogórskie: Rkp. sygn. i-215

Kötés: 226 × 140 × 49 mm; akantuszos-palmettás keretén (17/20) belül a középmező fö-
lötti és alatti sávot a gyakori és kedvelt hurkosfonadék-minta tölti ki (variánsai: 4/5, 16/8, 
18/12), a metszéspontokban apró rozetta, a gerincmezőkben kehelyvirág (17/10) látható el-
mosódottan.

290   Formularium = okirat-, szerződés-, jogi szövegminták gyűjteménye. a magyarországi formulárékat 
Werbőczi idejéig összegyűjtötte Kovachich Márton György: Formulae solennes styli in cancellaria, curiaque 
regum, foris minoribus ac locis credibilibus, authenticique regni Hungariae olim usitati. pest: Matthias Trattner, 
1799.
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51. kép. Magyar reneszánsz kötés: Mihály doktor Formulariuma, 17.11. tétel
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GA/GR mester Budán és Bécsben

az utólagosan predatált (1-4-5-1), eltulajdonított Lucretius-corvinát a corvinakötéseknél emlí-
tettük, s az alábbiakban a hasonlóan datált kötéseket állítjuk párhuzamba vele. Bélyegzőik elem-
zése is hátravan. ezek is ulászló-koriak, és eldöntendő, hogy Ga mester Budán vagy Bécsben 
működött-e, esetleg előbb itt, aztán Bécsben. Úgy tűnik, hogy ez utóbbi a helyes feltevés.

Ga (GR?) mester kötései rokoníthatók a ii. ulászlónak kötött könyvek díszítésével. Korok-
nay is hangsúlyozza ezt.291 (Vö. egymással a 16c/1~18/3, 16c/4~18/28, 16c/6~18/21, 16c/8~18/12 
hasonló bélyegzőket.) ugyanakkor az e csoportba tartozó kötések közül több nagyon közel áll 
olmützi Ágoston alberti-corvinája kötéséhez is (például itt az 1. tétel kötése), és Ga feltehető 
távozását követően a Budán készült kötések némelyikéhez is. nem gondoljuk, hogy akár a ki-
rálynak, akár az udvari embereknek csupán egy könyvkötő dolgozott volna. a mesterek pedig, 
akár ha egy műhelyben többen dolgoztak, s a műhely szerszámaiból különbözőeket részesítet-
tek előnyben, s hagyták érvényesülni egyéni ízlésüket, akár ha a vár területén egymáshoz közeli 
műhelyben, kölcsönözhettek egymásnak szerszámokat, vagy – a divatnak engedve – hasonló 
díszítőszerszámokat vésettek. az akantuszos-palmettás indából legalább 22-félét különbözte-
tünk meg, s mint az előző csoportnál láttuk (és még fogjuk látni), egy kötésen is szerepelhet 
kétféle.

egyedülálló, hogy némelyik kötésen mesterjegy van, s többeken dátum.
a Ga/GR csoport kötéseinek bélyegzői (18. bélyegzőtábla):

1. mesterjegy címerpajzsban Ga (vagy GR) monogram
2. hullámvonalas palmetta (alig különböztethető meg a Gazius csoport 
  17. bélyegzőtábla hasonló 3. számú bélyegzőjétől)
3. akantuszos palmetta (alig különbözik az ulászló-kötések 16c bélyegzőtábla 
  1. számú bélyegzőjétől)
4. virágos inda
5. olasz korsó, illetve megfordítva kosárka (a Mátyás-kori corvinakötéseken 
  látható korsó többedik variánsa)
6a–b. tulipán
7. szabálytalan tulipán
8. ötszirmú virág
9. apró négyszirmú virág

10. csillag
11. levél
12. hurkos fonadék
13. csipkedísz

291   B. Koroknay 1962, i. m. 131–134. p. (264. lábjegyzet) sorra vesz az ulászló-kori corvinakötések 
után Ga mesternek tulajdonított tíz kötést is. Én nem ismerem a lengyel Kórnikban őrzött ősnyomtatványt 
(Koroknay cikkében a 10. tétel), viszont négy újabb kötést sorolok e csoportba (7., 10–12. tétel), így nálam 
a Ga csoport összesen 13 tételt foglal magában.
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14. évszám
15. nagy méretű ötszirmú rozetta

azonos műhely, de egy másik könyvkötő kötésein:

16. apró hatszirmú virág
17. hatágú csillag
18. kehelyvirág
19. cirmos tulipán
20. babérkoszorú-részlet
21. négyzetes fonadék
22. kisebb négyzetes rácsdíszítmény
23. liliom
24. rombuszmintás keretdísz
25. kettős levélminta (corvinadísz)
26. leveles tulipán
27. elemekből összeállított fonadékdísz
28. apró palmetta
29. pontozott négyzetes fonadék
30. dupla nyolcas hurok

1. pelbartus de Themeswar: Stellarium coronae BMV. strassburg: Joannes Knoblouch, ex-
pensis Joannis de Ravesberch, 1506. = RMK iii 138, Csapodi, BH 541, Vd 16 p 1212, Koroknay, 
Jegyzék 62 – Budapest, eLTe eK: RMK iii 38 (52. kép)

Bejegyzés: az előtáblán belül: item iste liber est fratris Georgii vicarii de […?], qui fuit hasta 
percus[s]us per bohemos in latere ita quod et(?) hasta fracta est pro cuius(?) testimonio ferrum 
haste est aplicatum in latere tori, fateor enim(?) quod aliter mortem turpissimam(?) suasi[s]- 
sem(?) nisi me deus et gloriosa Virgo Maria preservasset. Johanni reb(?) hunc librum reliqui in 
testimonium 1527. – in die xii apostolorum facta sunt hec pro quo laudem et graciam refero 
deo altissimo. – a címlapon: Gen[erosus] dominus Joannes Kecskés Collegio posoniensi do-
navit 1639.

azaz: ez a könyv […] Georgius vikáriusé, akit a csehek dárdája az oldalán átszúrt, úgy 
hogy a  dárda eltört, és ennek tanúságául a  dárda vashegye az oldalában maradt, bevallom 
ugyanis, hogy másképpen a csúfságos halált (javasoltam volna magamnak), ha csak engem az 
isten és a dicsőséges szűz Mária meg nem őrzött volna. Johannes reb(?) hagyom hátra ezt 
a könyvet, 1527. – Mindez a 12 apostol ünnepén történt [június 30.?], amiért dicséretet és hálát 
adok a Magasságos istennek.292

Kötés: 315 × 215 × 38 mm; bélyegzők: 2, 4, 5, 6b, 7, 13

292   a nehezen olvasható bejegyzés megfejtését köszönöm a Fragmenta Codicum csoport munkatár- 
sainak: Lauf Juditnak, Kisdi Klárának és sarbak Gábornak.
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52. kép. Magyar reneszánsz kötés: Ga/GR csoport: 18.1. tétel
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az eK RMK iii 38 kötése mind felépítésében, mind díszítőmotívumait tekintve közeli ro-
kona az előző, Gazius csoport némely kötésének, például az alberti-corvinának.

2. pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de sanctis. Hagenau: Heinrich Gran, pro Jo-
hanne Rynmann, 1509. = RMK iii 154, Vd 16 p 1173, Koroknay, Jegyzék 115 – Budapest, oszK: 
RMK iii 154/4. példány

Bejegyzés a címlapon: ex libris Christophori Goda 1602 (áthúzva) – ex libris emerici Kör-
mendi 1658, a könyv végén: uő. mint parochus 1662 – Capituli posoniensis 1720; LL7 … deme-
ter… pertinet ad Conventum… Jauriensem (= a győri kolostoré).

Kötés: 224 × 160 × 62 mm, a kötés dátuma: 1511, a meglehetősen kopott kötésen halványan 
látszik egy címerpajzsban Ga monogram; bélyegzők: 1, 2, 4, 6a, 8, 9, 12, 14

3. Exortus Phi//losophiae ve//ritatis compendium. papírkódex. Bécs(?), 1480. = Koroknay, 
Jegyzék 9 – pozsony, archív Mesta Bratislavy (Városi Levéltár): Var. 15 (53. kép)

Bejegyzés az előzéklapon: Liber Magistri philippi de zo[…] [itt lyukas a papír] maiori in 
parte Vienne emptus, altera vero in parte in fine ab eodem scriptus Vienne. – Fol. 320 verzón: 
Finit liber anno Millesimo Quadringentesimo LXXX [1480] feria quarta proxima post festum 
[olvashatatlan] … domini.

Vagyis egy bizonyos Fülöp nevű magister vette e kódex nagyobb részét Bécsben, a többit 
ő maga írta és fejezte be Bécsben 1480-ban. aztán magával hozta Budára és feltehetően itt köt-
tette be.

Kötés: 160 × 113 × 55 mm, az előtáblán a dátum: 1511; bélyegzők: 6b, 7, 8, 9, 11,12, 14

4. orbellis, nicolaus de: Super Sententias compendium perutile. Hagenau: Heinrich Gran 
pro Johanne Rynmann, 1503. = Vd 16 J 549, Koroknay, Jegyzék 19 – pozsony, Kapitulna Kniž-
nica = ma slovenský národný archív: 6. Theol. Moral. 38

Bejegyzés: Cap[itulum] pos[oniense] 1633
Kötés: 224 × 74 (155) × 45 mm, a félbőrös kötés dátuma: 1511; bélyegzők: 4, 7, 8, 12, 14

5. Geiler, Johannes – otherus, Jacobus: Navicula sive speculum fatuorum. Compendiosa vi-
tae eiusdem descriptio per Beatum Rhenanum. [straßburg: Matthias schürer, 1510?]. = Vd 16 
zV 6437 (Vd 16 G 777), Koroknay, Jegyzék 288 – praha, Knihovna Metropolitní Kapituly: G 40

Kötés: 222 × 154 × 43 mm, a kötés dátuma: 1511, az előtáblán címerpajzsban Ga monog-
ram; bélyegzők: 1, 3, 6b, 8, 11, 13, 14, 15, 24

6. Ludolphus de saxonia Carthusiensis: In Psalterium expositio. – petrarca, Franciscus: 
Psalmi poenitentiales. paris: udalricus Gering et Bertholdus Rembolt, 1506. = pettegree – Walsby 
78335, Moreau i 204:118, Koroknay, Jegyzék 13 – pozsony, Kapitulna Knižnica = ma slovenský 
národný archív: 1. scripturisticae 98

Bejegyzés: Capituli poson[iensis] 1633. Lit. L.
Kötés: 261 × 84 (185) × 53 mm, félbőr kötés; bélyegzők: 3, 5, 12
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7. Biblia / cum glossa ordinaria Walafridi strabonis aliorumque… – nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Iudeorum / ed. sebastian Brant. Basel: Johannes Frobenius et Johannes petri, 
1498. = CiH 662, isTC ib00609000 – Budapest, oszK: inc. 281b/1. köt.

Bejegyzés: Conventus posoniensis.
Kötés: 319 × 214 × 65 mm; bélyegzők: 3, 8, 21, 25, 26

8. Biblia / cum glossa ordinaria Walafridi strabonis aliorumque…; ed. sebastian Brant. p. 2. 
Basel: Johannes Frobenius et Johannes petri, 1498. = CiH 662, isTC ib00609000, Koroknay, 
Jegyzék 73 – Budapest, Központi szeminárium Könyvtára: Fe 26 (elveszett, ellopták.)

53. kép. Magyar reneszánsz kötés: Ga/GR csoport: 18.3. tétel
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Kötés: 290 × 205 × 75 mm; bélyegzők: 3, 5, 6b, 8, 21, elemekből összeállított fonadékdísz 
a középmező negyedkörnyi sarkaiban. (Koroknay 1962, i. m. [264. lábjegyzet] 6. képe alapján.)

9. Bernardus Claravallensis: Sermones de tempore et de sanctis. Milano: Leonard pachel, 
1495. Koll. 1. = CiH 574, isTC ib00441000 – Bernardus Claravallensis: Epistolae. Milano: Leo-
nard pachel, 1495. Koll. 2. = CiH 566, isTC ib00387000, Koroknay, Jegyzék 228 – Magyar Feren-
ces Könyvtár Gyöngyösi Műemlékkönyvtára: inc. 181-182

Kötés: 225 × 156 × 54 mm; bélyegzők: 5, 6b, 8, 27, 28, 29

10. Thomas de aquino: Summa de veritate. Köln: Heinrich Quentell, 1499. Koll. 1. = Jugă-
reanu 323, isTC it00181000 – Thomas de aquino: Quaestiones de potentia Dei. Köln: Heinrich 
Quentell, 1500. Koll. 2. = Jugăreanu 319, isTC it00178000 – nagyszeben (sibiu), Brukenthal 
Múzeum: inc. 399

Kötés: 290 × 205 × 75 mm; bélyegzők: 3, 5, 18, 21, 25, 26, a középmező alatt és fölött fona-
dékdísz, közte apró körök.

11. Missale Pataviense. Wien: Johann Winterburger, 1503. = Vd 16 M 5606 – Budapest, 
eLTe eK: ant. 267

Bejegyzés: a Misekönyvben nincs. a javítás során vászonnal borították a gerincét, és új (fa-
csiszolatos, savas) előzéklapokat tettek a könyvtest és a kötéstáblák közé. a régi előzéken esetleg 
lehetett a provenienciára utaló bejegyzés.

Kötés: 334 × 210 × 60 mm; bélyegzők: 2, 3, 28, 30

az olmützből a svédek által elvitt és a stockholmi Királyi Könyvtárban lévő alábbi kötés a bé-
lyegzőegyezések alapján ugyancsak ide sorolandó:

12. Tritonius, petrus: Melopoiae, sive harmoniae tetracenticae. augsburg: erhard oeglin, 
expensis Johannis Rymann, 1507. Koll. 1. = Vd 16 M 4465 – pontano, Giovanni Gioviano: Poe-
mata. neapoli: sigismundus Mayr, 1505. Koll. 2. = CnCe 29824 – Guntherus parisiensis: Ligu-
rini De gestis imperatoris caesaris Friderici primi. augsburg: erhard oeglin, 1507. Koll. 3. = Vd 
16 G 4135 – stockholm, Kungliga Biblioteket: RaR: 147 F

Bejegyzés: est olomucensis hic liber ecclesiae.
Kötés: 308 × 212 × 46 mm; bélyegzők: 3, 5, 6b, 8, 9, 10, 12, 15, 24, 28

13. de Vio, Thomas Caietanus: Commentaria in Porphyrium, Aristotelem et Thomam Aqui- 
natem. Venezia: Bonetus Locatellus, 1506. = CnCe 41610, Koroknay, Jegyzék 22, 57. kép – po-
zsony, Kapitulna Knižnica, ma slovensky národny archív: 12. phil. 7.

Kötés: 329 × 217 × 36 mm, a kötés dátuma: 1516, s mivel fólió méretű, a számjegyek is na-
gyobbak a fentieknél, nem ugyanazok; bélyegzők: 6b, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 és 
a nagyobb számbélyegzők.
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ennek a fólió méretű kötésnek a középdísze architektonikus, vagyis felépítése teljesen más, 
mint a Ga mesternek tulajdonított kötéseké. a kötést díszítő tucatnyi bélyegzőből csak öt egyezik 
(18/6b, 7, 18, 21, 24) a fenti kötések bélyegzőivel. a többi bélyegző átmenetet képez más budai 
reneszánsz kötéscsoportokhoz. architektonikus középdíszű kötés kettő van a Mátyás-kori corvi-
nák között, a Theophylaktos-corvina (ÖnB: Cod. 656) és a svéd Västeråsban őrzött ősnyomtat-
vány (stadsbibliotek: ink. 21 = isTC ia01232000), az előbbin üres a címerpajzs, az utóbbin az 
sincs, de külső keretétől eltekintve, bélyegzői egyeznek a Theophylaktos-corvina kötésének bé-
lyegzőivel. További architektonikus kötések: az ulászló-címeres philostratus-kódex (oszK: Cod. 
Lat. 417) és a fenti 13. tétel az egykori pozsonyi káptalanból. Három biztosan Budához kötődik, s 
úgy véljük, hogy ez a negyedik is a budai műhely terméke, amelyet az is erősít, hogy a liliom (23. 
számú bélyegző), a kehelyvirág (18), a tulipánok (6b és a 19) a további budai reneszánsz kötések 
állandó motívumai. a philostratus-kódexnek és ennek az egykori pozsonyi káptalanban őrzött 
könyvnek a kötésén az architektonikus középdíszben, az aedicula ívében a babérkoszorú-részlet 
(18/20 bélyegző) mintha ugyanaz lenne, csak a philostratus-kódexen aranyozott, az utóbbin vak-
nyomásos. Érdekes, hogy amíg három architektonikus kötés uralkodóknak készült, címer vagy 
címerpajzs van a közepén, addig e csoport 13. tétele (de Vio, Thomas: Commentaria) kötésén az 
aedicula (pasztofórium) belső mezőjét, mint egy díszített zárt ajtót, az előtáblán rozetták, a hát-
táblán csillagok terítik be. nem tartom ezt a kötést Ga mester munkájának, viszont Budára loka-
lizálom. annál is inkább, mert a philostratus-kódex (oszK: Cod. Lat. 417) kötésének nemcsak 
a babérkoszorú-bélyegzője való a budai királyi műhelyből, hanem akantuszos-palmettás indája 
azonos a Gazius csoportba sorolt alberti-corvina kötésén láthatóval (17/1 bélyegző).

az e csoportba soroltak között van egy papírkódex (3. tétel), négy ősnyomtatvány (7–10. 
tétel) és nyolc 16. század eleji nyomtatvány. a 2–3–4–5. tétel kötése datált, mindegyik 1511-ből, a  
2. és 5. tétel Ga (GR) monogrammal szignált is. Úgy vélem – Koroknayval egyetértve –, hogy 
a többi kötés is, amelyeknél a datáltakkal az azonosításhoz elegendő bélyegzőegyezés áll fenn, 
Ga mester munkái. ennek a bennük lévő 1503–1510 közötti nyomtatványok nem mondanak 
ellent, vagyis ezeket is 1511 körül Ga mester köthette be Budán. – a 7–10. tételek 1495–1500 
közötti ősnyomtatványok. e négy ősnyomtatvány kötését ugyanebben a műhelyben, de kicsit 
korábban, az 1500-as évek elején dolgozó másik könyvkötőnek tulajdonítom. a 13. tétel 1516-
ból datált kötése egy harmadik könyvkötő munkája lehet, aki újabb bélyegzőket használva dol-
gozott e műhelyben, miután Ga mester elment Budáról, úgy tűnik, hogy Bécsbe.

az olmützi Káptalan könyvtárában Ms C.o. 329 jelzeten őriznek egy kódexet: aquinói  
Tamás Summáját (1468), amelynek a kötésén lévő kilenc bélyegzőből öt megtalálható Ga (GR) 
mester 18. bélyegzőtábláján (2, 5, 7, 12, és 14-ből, a dátumból az „1”-es). a berlini eBdB w003164 
műhelyszámon közli az általuk elemzett két kötés bélyegzőit, aquinói Tamás e kódexét és  
Johannes Geiler műve prágai példányának (nálam az 5. tétel) kötését, ennél jelezve a GR mester-
jegyet is. e kódex kötése kétségkívül ebbe a fent tárgyalt csoportba tartozik. a kódexet láthatóan 
mintegy négy évtizeddel később kötötték be. Felmerülhet a kérdés, hogy Ga (GR) mester hon-
nan jött Budára, esetleg ő is cseh vagy morva területről közös királyunk, ii. ulászló idején?

*  *  *

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   181 2020. 01. 18.   9:18



182

54. kép. Felnémeti Névtelen. MTa KiK: K 54 kötése
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az MTa Könyvtára „Magyar codexek” elnevezésű gyűjteményében van egy több ősnyom-
tatványt tartalmazó könyv, amelyben a 16. század derekáról való, háromoldalnyi magyar nyelvű, 
protestáns papokat támadó szatirikus ének olvasható. (ezért került át a kötet a nyelvemlékek, 
azaz a magyar kódexek közé.)293

Felnémeti Névtelen, a benne lévő három ősnyomtatvány: Henricus de Langenstein: Secreta 
sacerdotum. [Wien: Johann Winterburg, c. 1497]. Koll. 1. = Rozsondai, Catalogue 441, isTC 
ih00030000 – Hugo de sancto Caro: Expositio missae. [nürnberg: Kaspar Hochfeder, c. 1495]. 
Koll. 2. = Rozsondai, Catalogue 474.2, isTC ih00525000 – Guido de Monte Rocherii: Manipulus 
curatorum. strassburg: [Martin Flach], 1493. Koll. 3. = Rozsondai, Catalogue 427.2, isTC 
ig00603000, Csapodi, „Magyar codexek” K 54 – Budapest, MTa KiK: K 54. – Koroknaynál nem 
szerepel. (54. kép)

Bejegyzés: a 2. és 3. kolligátum közötti üres oldalakon szatirikus ének 1565 utáni másolata: 
„Jer my emlekezzwnk az Lwter papokrol…”

Kötés: 203 × 143 × 30 mm; bélyegzők: a vaknyomásos bőrkötés első keretében a 18. bélyeg-
zőtábla 29. bélyegzője látható, mint e csoport 9. tételének külső keretében. a második keretben 
sajátos ívdíszítmény, a középmezőben ívelt négyzetekből alkotott (ilyen például a 13a bélyegző-
tábla 13-as és a 28. bélyegzőtábla 24. bélyegzője) igen dekoratív rácsozat van.

a következő könyv kötésének a középmezőjében is uralkodó az apró ívelt oldalú négyszö-
gekből alkotott keresztidom. a Cantionale magyarországi domonkos apácák számára készülhe-
tett.294 Magyar eredetre, pontosabban domonkos használatra vall a kódex notációja.

Cantionale monalium OP Hungariae. pergamenkódex, 14/15. sz. fordulója – esztergom, 
Érseki simor Könyvtár: 2-36-4/7875. – Koroknaynál nem szerepel.

Bejegyzés: a  bejegyzések későbbiek, a  legkorábbi a  háttáblán belül: soror agnes Clara 
aponi, soror elizabetha Le[h], 17/18. sz. fordulója.

Kötés: 138 × 102 × 27 mm; a nagyon elhasznált világos bőrkötés bélyegzői: a keretben 
egymást metsző szögletes fonadék (a 25. tábla 2-es bélyegzőjének nagyobb méretű változata), 
a keret sarkaiban rozetta (alig kivehető), a középmezőben ívelt négyzetekből alkotott kereszt-
idom van.

a három ősnyomtatványt tartalmazó könyv (Felnémeti Névtelen, MTa KiK: K 54) kötésé-
vel azonos műhelyből való a szlovák nemzeti Könyvtárban, Turócszentmártonban (Martin) 
inc. C 27 jelzeten őrzött Processionarium Ordinis Fratrum Praedicatorum. Venezia, 1494  
(= isTC ip00998000) című könyv barna vaknyomásos közel azonos méretű (180 × 130 mm) 

293   Csapodi, „Magyar codexek”, K 54.
294   Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és az Érseki Simor Könyvtár kódexeinek katalógusa / Madas 

edit, Körmendy Kinga, Lauf Judit és sarbak Gábor. esztergom; Budapest, 2019. (Fragmenta et codices in bib-
liothecis Hungariae; 7-a.) – Katalog der mittelalterlichen Handschriften in Esztergom: Die Bestände der Kathed- 
ralbibliothek und der Erzbischöflichen Simor-Bibliothek / beschrieben von edit Madas, Kinga Körmendy, Judit 
Lauf und Gábor sarbak; deutsche Fassung: andrás Vizkelety. esztergom; Budapest, 2020. (Fragmenta et 
codices in bibliothecis Hungariae; 7-B.)
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bőrkötése.295 a mű a domonkosok körmenetére vonatkozó előírásokat tartalmazza. a Felnémeti 
Névtelen kötet második nyomtatványának is domonkos, Hugo de sancto Caro a szerzője.

e könyvek domonkos vonatkozása miatt feltételezzük, hogy a budai domonkos kolostor 
könyvkötő műhelyében kötötték be őket az 1490-es évek végén.

Magyar nyelvemlékek reneszánsz kötései és más analóg kötések296

a Jordánszky-kódex (másolási ideje 1516/1519) tartalmazza a legteljesebb magyar Biblia-fordí-
tást (esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: Mss ii. 1.). Bár a Jordánszky-kódex másolási ideje 
viszonylag késői, kötése mégis gótikus stílusú, s a lövöldi gótikus kötések csoportjába tartozik, 
ott tárgyaltuk (12. tétel). – a másik gótikus kötés Magyi János Formuláskönyvéé, ezt selmecbá-
nyára lokalizáltuk. – a többi magyar nyelvemlék, amennyiben megvan eredeti kötése, 16. század 
eleji magyar reneszánsz bőrkötésben található, kivéve a  zöld bársonykötésű nádor-kódexet 
(eLTe eK: Cod. Hung. 1).

*  *  *

1. Margit-legenda. papírkódex. nyulak szigeti domonkos kolostor, Ráskay Lea, 1510. = Ko-
roknay, Jegyzék 87, 51. kép – Budapest, oszK: Mny 3 (55. kép)

Kötés: 222 × 146 × 41 mm; bélyegzők: 19/1, 2, 3a, 4, 5
az országos széchényi Könyvtár e magyar nyelvemlékét – Árpád-házi szent Margit életét 

tartalmazó kódexét – Ráskay Lea másolta 1510-ben a nyulak (ma Margit-) szigeti domonkos 
apácakolostorban. a legenda végén felsorolja és röviden jellemzi a Margitról és tetteiről vallo-
mást tévő apácákat is. a kézirat csonkán maradt.297 iV. Béla király leánya, Margit (1242–1270), 
tízéves korától élt itt haláláig, a később róla elnevezett Margit-szigeti apácakolostorban. itt is 
temették el, sírja zarándokhellyé vált egészen a török hódoltságig (ez is elpusztult a többi közép-
kori épülettel együtt). síremléke fehérmárvány töredékeit a Budapesti Történeti Múzeumban 
őrzik.298 – a kódex a 17. században került napvilágra a pozsonyi klarissza apácák kolostorában. 
a szigetről ide menekült, könyveiket és szent Margit ereklyéit magukkal vivő domonkos apá-
cáknak köszönhetően maradt fenn. Viszontagságok után, végül Jankovich Miklós gyűjteményé-
vel jutott a kódex az oszK-ba. a kódexet 1852-ben restaurálták, ekkor a gerincet új bőrrel pó-
tolták. erről Mátray Gábor bejegyzése tájékoztat az előtáblán belül.

295   Jankovič, Ľubomír: Inkunábuly umenie európskych knižnych tvorcov 15. storočia v zbierke Sloven- 
skej národnej knižnice. Martin, 2014. 299. p. 36. kép, és 328. p. 36. tétel.

296   Rozsondai Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. in: „Látjátok feleim…”, 173–
198. p. – az egyes magyar nyelvemlékek tartalmi, történeti tudnivalóiról külön tételekben más-más szakem-
berek írtak bőséges irodalmi hivatkozással.

297   M. nagy ilona: Szent Margit élete (Margit-legenda). in: „Látjátok feleim…”, 31. tétel, 276–279. p.
298   Lővei pál: Szent Margit sírjának rekonstrukciós rajza. in: „Látjátok feleim…”, T6, 322. p. – Végh 

andrás: Szent Margit síremlékének töredékei. in: „Látjátok feleim…”, T7, 323. p.
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55. kép. Margit-legenda. oszK: Mny 3
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a Margit-legenda és a Horvát-kódex kötésének bélyegzői (19. bélyegzőtábla):
1. összetett rácsdíszítmény
2. akantuszos-palmettás inda
3a–b. fonadékminta
4. apró palmetta
5. nagyobb palmetta
6. hullámvonalas palmettasor
7. liliom
8. virágtő
9. kehelyvirág

10. kicsi rozetta
11. közepes méretű ötszirmú virág

a kötéstábla szélén lévő keretet virágmintás összetett rácsdíszítmény egyesbélyegzői (19/1) töl-
tik ki. a második keret üres, a középmezőt a rövidebb oldalakon két-két sáv fogja közre, fönn és 
lenn akantuszos-palmettás inda (19/2) bélyegzők, közvetlen a középmező mentén húzódó sáv-
ban fölül és alul fonadékminta (19/3a) látható. a középmező sarkaiba egy-egy kisebb és na-
gyobb palmetta (19/4, 5) került. a kötéstábla szélén körbefutó keret kivételével a díszítés ara-
nyozott. a részben meglévő közép- és sarokveretek, valamint a kapcsok korabeliek, s még gótikus 
stílusúak, a kötéstábla motívumai és felépítése azonban reneszánsz. a könyv metszése is aranyo-
zott, s poncolás nyoma látszik (ez is a királyi műhelyben volt szokás), de mintázata az újrafűzés 
miatt szétesett. a Margit-legenda kötésének motívumai a Gazius csoport kötésein díszítésül 
használt motívumok legközelebbi variánsai. ez is a királyi műhelyhez való kapcsolódásra mutat.

Minthogy a Margit-legenda és a Horvát-kódex szövegét domonkos apácák másolták, logi-
kusnak tűnik, hogy azokat a domonkos apácakolostor felügyeletét ellátó budai domonkos ko-
lostorban, illetve annak műhelyében kötötték be.

2. Horvát-kódex. papír. ezt is, vagy egy részét, a nyulak szigeti domonkos kolostorban má-
solta Ráskay Lea 1522-ben. = Koroknay, Jegyzék 88, 52. kép – Budapest, oszK: Mny 7299

Bejegyzés/proveniencia: Jankovich Miklós gyűjteményével került az oszK-ba.
Kötés: 223 × 143 × 39 mm; bélyegzők: 19/2, 3a–b, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kötését 1966-ban restaurálták az oszK restaurátorműhelyében. Mintái nagyon kopottak, 

mégis biztosan állítható, hogy ugyanabban a könyvkötő műhelyben készült, mint a Margit-le-
genda kötése. ez is aranyozott bőrkötés volt, aranyozott és poncoltnak látszik a metszése is. Ér-
dekes, hogy a kötés nyolc-tíz évvel korábbinak tűnik, mintha később másolt részeket utóbb kö-
töttek volna bele, mást meg kivettek volna a  már bekötött kéziratból (feltevés szerint 
a Krisztina-legendát, oszK: Mny 15). Tekintve, hogy a Horvát-kódexnek is új a gerincborítása, 
éppen az erre utaló fűzésnyomok tűntek el. – az első keret üres, csupán a sarkokon látszik hal-

299   Horvát-kódex, 1522: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel / köz-
zéteszi Haader Lea és papp zsuzsanna. Bp., 1994. (Régi magyar kódexek; 17.)
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ványan egy-egy kicsi rozetta (19/10). a második keret rövidebb oldalain akantuszos-palmettás 
inda (19/2) bélyegzők sorakoznak. a hosszabb oldalakon, ugyancsak az ulászló-kori kötésekről 
is ismert hullámvonalas palmettasor (19/6) húzódik, mint például az olmützi alberti-corvina 
kötésén a középmezőt övező keretben. a Horvát-kódex középmezőjét körülvevő harmadik ke-
retben kétféle fonadékminta (19/3a–b), a második és harmadik keret közti, rövidebb oldalon 
húzódó sávokban liliombélyegzők (19/7) láthatók. a középmező centrumában egy közepes mé-
retű szabad, ötszirmú rozetta (19/11), e körül négy virágtő (19/8) és négy kehelyvirág (a corvi-
nakötések kedvelt motívumának egyik variánsa) (19/9) van. a kódexet három dupla bordára 
fűzték a restauráláskor, két kapoccsal záródik.

az oszK RMK iii 154/4 jelzeten őrzött, Temesvári pelbártnak Hagenauban 1509-ben 
nyomtatott Sermones Pomerium de sanctis című könyvének datált (1511) és Ga mester címeré-
vel szignált kötése (lásd Ga mester, 2. tétel) – második keretében ugyanaz a hullámvonalas  
palmettasor (19/6) húzódik, mint a Horvát-kódex keretében, sőt gerincmezőjében is ugyanazzal 
a fonadékmintával (19/3b) találkozunk. ezt mérlegelve még inkább értetlenül állunk a Horvát- 
kódex viszonylag késői másolási ideje, 1522 és a kötés korábbi kötésekkel való egyezésével szem-
ben. az emberben gyanú ébred, hogy e kötést másodlagosan használták fel, de ez a restaurálás, 
az újrafűzés után már aligha kinyomozható.

*  *  *

1. Virginia-kódex. papír. nyulak szigeti domonkos kolostor, c. 1515. = Csapodi, „Magyar 
codexek” K 40, Koroknay, Jegyzék 74 – Budapest, MTa KiK: K 40 (56. kép)

Bejegyzés az előtáblán belül: sorores Conventus posoniensis de veteri buda (16/17. sz.)
Kötés: 233 × 165 × 28 mm; bélyegzők: 20/1, 2, 3, 5, 6, 7
Bartakovics Béla egri érsek, az MTa igazgató Tanácsának tagja ajándékozta 1851-ben az 

akadémia Könyvtárának a Virginia-kódexet.300 Feltehetően ezt is a nyulak szigeti domonkos 
apácák kolostorában másolták. Gyónási tükörrel kezdődik, tartalmazza szent egyed és szent 
Ferenc életét, az utolsó ítéletről egy befejezetlen prédikációt és egy apácáknak szóló regulafor-
dítást. Budai reneszánsz kötése meglepően jó és ép állapotban maradt meg. Úgy tűnik, nagy 
becsben tartva őrizték, óvták későbbi tulajdonosai is, az óbudai kolostorból pozsonyba mene-
kült apácák.

a Virginia-kódex és a Nagyszombati kódex kötésének bélyegzői (20. bélyegzőtábla):
1. akantuszos-palmettás inda
2. nagy méretű szabad rozetta
3. kehelyvirág
4. virágtő
5. rácsdísz
6. összetett rácsdísz

300   Virginia-kódex, XVI. század eleje: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyze-
tekkel / közzéteszi Kovács zsuzsa. Bp., 1990. (Régi magyar kódexek; 11.)
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56. kép. Virginia-kódex. MTa KiK: K 40
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7. liliom
8. akantuszos-palmettás inda
9. széles liliom

10. gránátalmavirág
11. nyíllal átlőtt szív (Máriára utal)

az egyenes fatáblás, vaknyomásos, sötétbarna bőrkötés elő- és háttáblája azonosan van díszítve. 
Hatféle bélyegző látható rajta. az egyetlen keretben akantuszos-palmettás inda (20/1) bélyegzők 
sorakoznak. a második keret üres. a középmezőben a nagy méretű, szép metszésű, szabad ro-
zettát (20/2) négy kehelyvirág (20/3) veszi körül. a középmező alatt és fölött dupla sorban rács-
díszítmények (20/5) vannak. a kódexet két dupla bordára fűzték, mindhárom gerincmező dí-
szített, a középsőben liliomok (20/7), a fölső és alsó gerincmezőben összetett rácsdíszítmény 
(20/6). a két rézkapocs csak részben maradt meg.

2. Nagyszombati kódex. papír. óbudai klarissza kolostor, 1512–1513. = Koroknay, Jegyzék 
129 – esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: Mss iii. 178.

Kötés: 223 × 144 × 46 mm; bélyegzők: 1, 2, 4, 5, 6, 7
a Nagyszombati kódex301 Henricus suso Horologium sapientiae című műve fordítása rész-

letét (Mária-siralom és passiórészletek), elmélkedéseket, lelki tükröt, bűnbánatot, gyónást segítő 
írásokat és imádságokat tartalmaz. a klarissza (ferences) apácák a törökök elől ezt is pozsonyba 
menekítették, majd több tulajdonos után az esztergomi káptalan évszázadokig nagyszombat-
ban menedékre talált anyagába került. a kódex korábbi őrzési helyéről kapta nevét. a főkápta-
lani könyvtár 1852-ben költözött vissza nagyszombatból esztergomba. – a kötést díszítő bé-
lyegzők egyezése alapján ugyanabban a – budai (Buda vári) – könyvkötő műhelyben kötötték 
be, mint a Virginia-kódexet. a tábla szélén egyetlen keret fut körbe, s ebben akantuszos-palmet-
tás inda (20/1) bélyegzők láthatók. a középmező centrumába a nagy méretű, szép metszésű 
szabad rozetta (20/2), a kettős körívvel elválasztott négy sarokba egy-egy virágtő (20/4) került. 
a nagy méretű rozetta körül is van egy teljes kör. a középmező alatt és fölött dupla sorban rács-
díszítmények (20/5) vannak. a kódexet két dupla bordára fűzték. a három gerincmező közül az 
elsőt és a harmadikat liliombélyegzők (20/7), a középsőt az összetett rácsdíszítmény (20/6) tölti 
ki. a kötetet szakszerűen restaurálták 1966-ban, ekkor újrafűzték, új oromszegőt varrtak, a két 
kapcsot kiegészítették.

3. Gregorius iX. papa: Decretales… tertio emendatae… cum multiplicibus tabulis et reperto-
riis. paris: Thielmann Kerver, 1512. = pettegree – Walsby 72705, adams G 1211, Moreau ii 
284,302 Koroknay, Jegyzék 90 – Budapest, oszK: Mny 69

Kötés: 241 × 174 × 68 mm; bélyegzők: 1, 2, 6, 7, 8, 9

301   Nagyszombati Kódex, 1512–1513: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegy-
zetekkel / közzéteszi T. szabó Csilla. Bp., 2000. (Régi magyar kódexek; 24.) – Korondi Ágnes: Nagyszombati 
Kódex. in: „Látjátok feleim…”, 38. tétel, 292. p.

302   Farkas Gábor Farkas határozta meg a csonka nyomtatványt.
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a Virginia- és a Nagyszombati kódex két kötéséhez analógia az oszK Mny 69 kötése. az 
előtáblán belül kiragasztott előzékre korai receptet másoltak be magyarul. a restaurált, nagyon 
kopott bőrkötés elő- és háttáblája azonosan van díszítve. az egyetlen keret hosszoldalán akan-
tuszos-palmettás inda (20/1), a keret rövidebb oldalain újabb metszésű akantuszos-palmettás 
inda (20/8) bélyegzők sorakoznak. a középmezőben a nagy méretű rozettát (20/2) négy kar-
csúbb liliombélyegző (20/7) és négy széles liliom (stilizált palmetta?) (20/9) veszi körül. a hiá-
nyos, díszített gerincmezőben rácsdíszítmény (20/6) azonosítható. a Virginia-kódex (1515) és 
a Nagyszombati kódex (1512/13) másolási ideje, s iX. Gergely pápa Decretalese e nyomtatott 
példányának (oszK Mny 69) megjelenési ideje (1512) elég jól egybeesik ahhoz, hogy a három, 
részleteiben is egyező kötés egy mesternél, és közel egy időben készüljön.

4. Herolt, Johannes: Sermones discipuli de tempore et de sanctis. Lyon: Jean de La place, 
1514. = pettegree – Walsby 73757, Gültlingen ii p. 31:24, Koroknay, Jegyzék 254 – Győr, szemi-
náriumi Könyvtár: XiX. e 30

Bejegyzés: Waradi Joseph ord. praedicatorum (ajándékozó?) – sum Benedicti orgonacz 
anno domini 1571. – sum pauli de augustus (?). – Joannes posgai sacellanus R[everendissi]mi 
domini electi ep[isco]pi et Cancellarii Regni Transylvaniae, demetrii napragi anno 1598.303 
– Továbbá magyarul kézzel beírva az Üdvözlégy Mária. (nyelvemlék?)

a legkésőbbi tulajdonos posgai/pozsgai János, náprági demeter (naprágy, Gömör megye 
1556 – Győr 1619) káplánja. náprági kora egyik legtehetségesebb főpapja, egri, majd aradi pré-
post, aztán szerémi és erdélyi püspök. erdély kancellárja is, de később onnan menekülnie kellett. 
itthon veszprémi, majd győri püspök, végül kalocsai érsek. pozsgai János tehát náprági erdélyi 
püspöksége és kancellársága idején jutott a könyv birtokába.

Kötés: 210 × 140 × 42 mm; bélyegzők: 1, 2, 4, 6, 7, továbbá pici és kicsi ötszirmú szabad  
rozetta.

5. Mediavilla, Richardus de: Commentum super quarto Sententiarum. Venezia: dionysius 
Bertochus, 1489. = Rozsondai, Catalogue 629.2, CiH 2242, isTC im00425000, Koroknay, Jegy-
zék 83 – Budapest, MTa KiK: inc. 872

Bejegyzés az előtábla belső oldalára visszaragasztott előzékpapír darabon: anno 1500 Hic 
[liber] Magistri He[?] Media[villa?] [levágva] – az előzéklapon: Magistri Henrici… predicato-
ris… eccle[siae] B[ea]te Virg[inis] Bude in Hungaria anno 1500 [nagyrészt kimosva]. ez 
a könyv tehát a budai nagyboldogasszony (a mai Mátyás)-templom Henrik nevű papjáé volt. az 
egyezések a fenti három nyelvemlék kötésével és a használat helye bizonyítja, hogy ezt a könyvet 
is Budán kötötték be.

Kötés: 310 × 210 × 52 mm; bélyegzők: 8, 9, 10, 11

303   p. Vásárhelyi Judit: A győri Székesegyházi Könyvtár possessorai I. Náprági Demeter könyvtára. = 
MKsz (96) 1980. 117–130. p. – II. Az „erdélyi” gyűjtemény. III. Győri könyvtulajdonosok. = MKsz (96) 1980, 
230–263. p.
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6. pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii… de tempore. Hagenau: Heinrich Gran, ex-
pensis Johannis Rynman, 1501. 4o = RMK iii 94, Vd 16 p 1179 – Budapest, MTa KiK: Ráth 
1060, Koroknaynál nincs.

Bejegyzés a címlapon, fol. 1 rektón: ex Testamento d[omi]ni Christophori de zemenchey 
Lectoris scepusiensis, huic eccl[es]ie s. Jacobi assignatus, ut utentes orent pro eo. 1518 obiit. – 
Lejjebb más kézzel: parochiae Leuchoviensis. Vagyis: zemencsey (szementhey?) Kristóf szepesi 
olvasókanonok a  lőcsei szent Jakab-templomra hagyta ezt a könyvet, hogy akik használják, 
imádkozzanak érte. 1518-ban halt meg.

Kötés: 225 × 150 × 57 mm; négy bélyegzője: 20/3, 5, 8, + 28/20 (összetett rozetta)

Ha összevetjük a 19. és 20. bélyegzőtáblát, találunk azonos bélyegzőket. a 19/1= 20/6: rácsdíszít-
mény; 19/7 = 20/7: liliom; 19/8 = 20/4: virágtő; 19/9= 20/3: kehelyvirág. a királyi műhelyben 
használt díszítőszerszámok (bélyegzők) előfordulnak a budai domonkos, esetleg a ferences ko-
lostor műhelyében a – vélhetően az 1510-es évek vége felé – bekötött kéziratos és nyomtatott 
könyvek kötésén is. (Tudvalévő, hogy a nagyszombati kódexet ferences apácák számára másol-
ták.) a bélyegzőegyezések azt sejtetik, hogy a királyi műhely szerszámai részben beleolvadtak 
a palotától nem messze tevékenykedő kolostori könyvkötő műhely(ek) szerszámkészletébe. Ko-
roknay 1966-os Gutenberg-Jahrbuch-beli cikkében mind a Virginia-, mind a nagyszombati kó-
dexet a budai ferences műhely kötéseként tárgyalja, és további 12 kötést sorolt ide, 1973-as 
könyvében már háromszor ennyit. nem mind az, de többnyire budai reneszánsz kötések.

*  *  *

Guary-kódex. pergamen. 15. sz. vége, feltehetően az óbudai mariánus ferencesek kolostorában 
másolták. eleje és vége hiányzik. = Csapodi, „Magyar codexek” K 34, Koroknay, Jegyzék 75 – Bu-
dapest, MTa KiK: K 34

Kötés: 212 × 145 × 26 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 5, görgető: g1
Guary Miklós ajándékozta a családi levéltárból 1835-ben az akadémiának ezt a pergamen 

kéziratot, róla nevezték el Guary-kódexnek.304 a kódex vallásos elmélkedések gyűjteménye, az 
óbudai klarisszák (ferences apácák) számára készült. (szép és hatalmas templomuknak feltárt 
romjai ma is láthatók óbudán, a perc utca, Kiskorona utca sarkán lévő hatalmas telken, az an-
dor ilona zenei általános iskola udvarán.)305

a Guary-kódex kötésének görgetője és bélyegzői (21. bélyegzőtábla):
g1. apró rozettás-leveles görgető
b1. rombuszba foglalt sas
b2. közepes méretű rozetta (ötszirmú virág)

304   Guary-kódex / bev. és hasonmásban közzéteszi szabó dénes. Bp.: MTa, 1944. (Codices Hungarici; 
3.) –Lázs sándor: Guary-kódex. in: „Látjátok feleim…”, 30. tétel, 274–275. p.

305   Bertalan Vilmosné: A középkori ásatások-kutatások története Óbudán (1850–1975). = Budapest 
Régiségei (24) 1976. 1. sz. 31–42. p.
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b3. liliom
b4. indás-rozettás bélyegző
b5. virágtő
b6. indás virágdísz (az 1944-ben megjelent hasonmás kiadásban közlik)

az elő- és háttábla azonosan van díszítve. az első keretben a tábla szélén apró rozettás-leveles 
görgető fut körbe (g1), a második keret üres, a harmadik keretben indás-rozettás bélyegzők 
sorakoznak (4). a középmező fölötti és alatti sávban három-három liliombélyegző (3) látható, 
ez a Horvát-kódex liliombélyegzőjének (19/7) variánsa, amint a középmező négy sarkában lévő 
négy közepes méretű szabad rozetta (2) is olyan, mint a Horvát-kódex középmezőjének cent-
rumában lévő ötszirmú rozetta (19/11). a Guary-kódex kötésének centrumában rombuszba 
foglalt (gótikus) sasbélyegző (1) látható. a kódex gerince újabb. a gerincmezőkben virágtövek 
vannak (5).

a Guary-kódexet sok évvel később, Koroknay szerint az 1520-as évek körül kötötték be. 
(Lehet, hogy ez idő alatt veszett el az eleje és a vége?) a kötés egyes díszítőelemei nemcsak a fenti 
nyelvemlék-kódexek egy-egy motívumával, hanem több, más-más kiadású esztergomi Mise-
könyv és szerkönyvek kötésén lévőkkel is egyeznek. ezeket későbbi csoportokban sorra fogjuk 
venni, és visszautalunk a bélyegzőegyezésekre. ez a kötés is azt mutatja, hogy az egykori királyi 
műhely díszítőszerszámai keverednek a budai kolostori műhely szerszámkészletével. – a Csík-
szeredában őrzött Missale Romanum. Venezia: Lucantonio Giunta, 1509 kötésén306 szerepel 
a Guary-kódex kötésének görgetője g1 és a b4 is. ez a kötés 1544-ből datált. Muckenhaupt fel-
hívja a figyelmet, hogy e részben aranyozott és ezüstözött kötésen új bélyegzők is szerepelnek, 
amelyeken ő lengyel hatást lát, de a kötést magyarországi műhelyből származtatja. Hogy az 
1544-es dátum később került-e a kötésre, vagy ténylegesen a bekötés időpontja – három évvel 
Buda elfoglalása után –, erősen kérdésessé teszi a budai műhelyből származást.

*  *  *

a legkorábbi, összefüggő magyar Biblia-fordításból három különböző részlet három egymástól 
független másolatban maradt fönn. a Bécsi kódex (oszK: Mny 72) 1932-ben került vissza 
Bécsből Budapestre a velencei egyezmény keretében, s az ószövetség kisebb könyveit tartal-
mazza. a Müncheni kódexben a négy evangélium van, s a neves orientalista Johann albrecht 
Widmanstetter (1506–1557) könyveivel jutott a müncheni udvari könyvtárba, a mai Bayerische 
staatsbibliothekba (BsB: Cod. Hung. 1.). ennek 16. század közepi görgetős bőrkötését még Wid-
manstetter csináltatta valószínűleg Bécsben 1552–1556 között. az Apor-kódex tartalmazza 
a Biblia-fordítás harmadik részét, a zsoltárokat.

a sepsiszentgyörgyön őrzött, tartalmánál fogva kiemelkedő Apor-kódex budai reneszánsz 
kötése nem különösen szép, nem tűnik ki a többi magyar reneszánsz kötés közül, de a kötése, 

306   Muckenhaupt, Csíksomlyó, 81. p. és 187. p. adattár ii. 92: Missale Romanum [Venezia, 1509] 4o
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illetve a  bélyegzőegyezések folytán vannak figyelemre méltó társai. Mindenekelőtt a  másik 
nyelvemlék, az MTa Könyvtárában lévő, kis méretű Lányi-kódex (K 43), amelyet mindössze 
négyféle bélyegző díszít, de ez a négy megvan az apor-kódex hatféle bélyegzője között is. Korok-
nay Éva az apor-kódexet nem ismerte, s minthogy egy-egy kötéscsoportnak a legfontosabb 
tagjáról, egy kódexről, jelen esetben egy magyar nyelvemlékről adott – a nemzetközi gyakorlat 
szerint – ’szükség-nevet’, nála ez a XVi. csoport a Lányi-kódex csoportja lett.

az Apor-kódex és a Lányi-kódex csoportjának bélyegzői (22. bélyegzőtábla):
1. akantuszos-palmettás inda
2. akantuszos-palmettás inda
3. akantuszos-palmettás inda
4. akantuszos-palmettás inda
5. nagy méretű szabad rozetta
6. ötszirmú rozetta
7. kicsi ötszirmú rozetta
8. pici rozetta
9. gránátalma-virágos virágtő

10. gránátalma-virágos virágtő (variáns?)
11. virágtő
12. összetett rozetta
13. szívidomos rácsdísz
14. rácsminta
15. virágos rácsminta
16. gránátalmavirág
17. kehelyvirág
18. kettős félkör
19. leveles-rozettás inda
20. körbe foglalt rozetta

1. Apor-kódex. papír. 15/16. sz. fordulója. eleje-vége csonka.307 – sepsiszentgyörgy (sfântu 
Gheorghe, Románia), székely nemzeti Múzeum: a. 1330 (57. kép)

Valószínűleg premontrei apácák számára másolták, s feltehetően a somlóvásárhelyi pre-
montrei apácák köttették be Budán. a török előli menekülés során juthatott pozsonyba vagy 
nagyszombatba. apor istván támogatta a pozsonyi és nagyszombati apácákat. Talán így került 
az apor család tulajdonába, majd később a Cserey családhoz. Özv. Cserey Jánosné ajándékozta 
az általa alapított imecsfalvi székely nemzeti Múzeumnak. 1880-ban e Múzeumot sepsiszent-

307   Madas edit: Apor-kódex. in: „Látjátok feleim…”, 260–261. p. – Az Apor-kódex: a nyelvemlék hason-
mása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel / közzéteszi Haader Lea, Kocsis Réka, Korompay Klára, 
szentgyörgyi Rudolf. Bp., 2014. (Régi magyar kódexek; 33.)
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57. kép. Apor-kódex. sepsiszentgyörgy, székely nemzeti Múzeum: a. 1330
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györgyre helyezték át, az Apor-kódex ma is ott van. – a kódexet 2009-ben restaurálták az oszK 
restaurálóműhelyében.308

Kötés: 215 × 145 × 40 mm; bélyegzők: 1, 2, 5, 6, 9, 13
az Apor-kódex vaknyomásos, fatáblás barna bőrkötésének hosszoldalai mentén a vakvo-

nalas keretben kisebb, ötszirmú szabad rozetták (22/6) láthatók. a második keret hosszabb ol-
dalait a magyar reneszánsz kötésekre oly jellemző akantuszos-palmettás indasor egyesbélyegzői 
(22/1), a rövidebb oldalait az akantuszos-palmettás indasor variánsa (22/2) díszíti. a harmadik 
keret üres. a középmezőt három részre osztották, alul és fölül két-két virágtő helyezkedik el 
(22/9), a középső mezőben egy nagy méretű szabad rozetta (22/5) van. az elő- és háttábla díszí-
tése megegyezik. a kéziratos kötetet két dupla bordára fűzték, a fölső és alsó gerincmezőben 
szíves rácsdíszítmények (22/13), a középső gerincmezőben virágtövek (22/9) láthatók.309 Két 
fémkapocs zárta egykor a táblákat. a többi kötés kompozíciója is egészen hasonló.

2. Lányi-kódex. papír. 1519. somlóvásárhelyi(?), eredetileg szegedi, premontrei apácák szá-
mára másolták. Három kéz írása, a harmadik scriptor: per me ladislaum presbyterum de kal-
manchey… 1519. Hangjegyekkel. eleje és vége hiányzik. = Csapodi, „Magyar codexek” K 43, 
Koroknay, Jegyzék 77 – Budapest, MTa KiK: K 43

az MTa Könyvtára Lányi-kódexe – ordinarium premontrei apácák számára, premontrei 
szertartások és imádságok – az Apor-kódexnél kisebb, nyolcadrét nagyságú. Fatáblás, vaknyo-
másos, restaurált, barna bőrkötés, új gerincborítással. a két kapocsnak csak a nyoma látszik. – 
ezt a két kódexet ugyanabban a könyvkötő műhelyben, Budán kötötték be közel egy időben, 
1520 körül.

Bejegyzés a röpülő előzék verzón: anno 1689 die 27 decembris adom szent prophessioia 
napian ezt a kónyuet[!] soror Catharina Franciska Vlassichnak emlekezettól[!], hogi sorgal-
matossan tanullia oluasny – sor[or] Maria Victoria Balassa ordinis s. Clarae. – a rend fölosz-
latásakor 1782-ben eladták. 1855-ben Lányi Károly az MTa-nak ajándékozta.310

Kötés: 148 × 105/110 (a gerincnél levágva) × 50 mm; bélyegzők: 1, 6, 9, 13

Koroknay a Lányi-kódex csoportba a szöveges részben tizenkét könyv kötését sorolta be. Viszont 
a Jegyzékben még további három kötést: a 210, 211 és 233. számút rendeli a Lányi csoporthoz. 
Mindegyik, amelyeket láttam, magyar reneszánsz kötés, közülük az esztergomi Főszékesegy-
házi Könyvtár alábbi pelbárt zsoltármagyarázatának kötése áll a fenti két nyelvemlék kötéséhez 
a legközelebb. a bekötés ideje jól egybevág a két nyelvemlékével: az 1510-es évek második fele.

308   Tóth zsuzsanna, az oszK munkatársa végezte az apor-kódex restaurálását. a nyelvemlék hason-
más-kiadásában is ő írta le a kötést. – Tóth zsuzsanna: A Lányi-kódex kötéscsoport vizsgálatának eredményei. 
= a Csíki székely Múzeum évkönyve X. Csíkszereda, 2014. 213–245. p.

309   Muckenhaupt erzsébet: Az Apor-kódex kötése. = a Csíki székely Múzeum és a székely nemzeti 
Múzeum közös évkönyve. acta 1995. sepsiszentgyörgy, 1996. 299–314. p. – a kötés elemzésénél saját ceruzale-
vonatomat használtam.

310   Körmendy Kinga: Lányi-kódex. in: „Látjátok feleim…”, 316–317. p.
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3. pelbartus de Themeswar: Expositio compendiosa… psalmorum. Hagenau: Heinrich Gran, 
pro Johanne Rynmann, 1513. = Vd 16 p 1163, RMK iii 183, Koroknay, Jegyzék 171 – eszter-
gomi Főszékesegyházi Könyvtár: inc. XVi. i. 105

Bejegyzés: Hic liber emptus est floreno uno. – is liber post mortem domini sathai nicolao 
nowak, Canonico strigoniensi est datus 1562. – Liber M. Joannis de Cherkwth fuit qui tempore 
testamenti dixit M. Michaelis Canonici Quinqueecclesiensis esse et habet modo. – Formula ab-
solutionis Julii papae ii et petri legati. – orvosságreceptek latinul. – Feltehetően Magyarorszá-
gon vették egy (arany) forintért. szántai (?) halála után 1562-ben novák Miklós esztergomi 
kanonok örökölte; majd egy bizonyos Cserkúti Jánosé lett, aki egy Mihály nevű pécsi kanonokra 
hagyta. ii. Gyula pápa feloldozási formuláját bemásolták a könyvbe, ő éppen a nyomtatvány 
megjelenésének évében, 1513-ban hunyt el.

Kötés: 283 × 204 × 38 mm; a kötés bélyegzői: 2, 5, 6, 13, 14 (= 20/5)

4. [Biblia. Epistolae Pauli.] epistola ad Rhomanos etc. – Linus papa: De passione Petri et 
Pauli. / comment. Jacobus Faber stapulensis. paris: Henricus stephanus, 1512. = BnH-Cat B 
623, pettegree – Walsby 58070, Moreau ii 252, adams B 1837, Koroknay, Jegyzék 108 – Buda-
pest, oszK: ant. 983

Bejegyzés: ex libris ecclesiae Catholicae igloviensis
Kötés: 313 × 198 × 46 mm; bélyegzői: 2, 5, 6, 8, 11 = 19/8, 12 = 28/20, 14 = 20/5, 16, 19

5. Homiliarius Doctorum / ed. paulus diaconus. Basel: Johannes Frobenius, 1513. = 
BnH-Cat H 469, Vd 16 p 1052, Koroknay, Jegyzék 110 – Budapest, oszK: ant. 1136

Bejegyzés: ad usum fratris emerici a Berenij. – Conventus posoniensis – ad Conventum 
posoniensem pertinet. (nem tudni, hogy melyik rend tagja volt Berényi imre.)

Kötés: 316 × 204 × 52 mm; bélyegzők: 2, 3, 5, 6, 11, 13

6. ambrosius sanctus: Tertia pars operum / ed. andreas Hartmann. Basel: adam petri, im-
pensis Johannis Koberger, 1516. = BnH-Cat a 276, Vd 16 a 2178, Koroknay, Jegyzék 111 – Bu-
dapest, oszK: ant. 1247

Bejegyzés: inscriptus Cathalogo Librorum Conventus Leutchoviensis ord. Min. Fratrum 
Conventualium. – Hunc librum pro aeterna memoria donat Reverendo in X[= Chris]to patri 
Bonaventurae servus ad obsequia paratissimus die iV augusti 1631(?) Lucas andrasi(?)

Kötés: 313 × 198 × 56 mm; bélyegzők: 2, 4, 5, 13, 14, 16, 17, 18 (a gerincen)

7. Postille maiores totius anni… addita tabula evangeliorum… / supposita per… Joannem 
nenizanis [recte: nevizanis]; comment. nicolaus de Lyra, Hrabanus Maurus etc. [Lyon]: simon 
Vincent, 1517. = BnH-Cat p 844, pettegree – Walsby 83798, Koroknay, Jegyzék 112 – Budapest, 
oszK: ant. 9144

Kötés: 262 × 174 × 36 mm; bélyegzők: 2, 5, 6, 13, 16
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8. Missale Strigoniense. Venezia: petrus Liechtenstein pro stephano Heckel, 1513. = RMK 
iii 186, Hubay, Missalia nr. 20a, Koroknay, Jegyzék 117 – Budapest, oszK: RMK iii 186/1. pél-
dány

Kötés: 223 × 154 × 46 mm; bélyegzők: 7, 11, 13, 15 és a 22/4 variánsa

9. Missale fratrum Heremitarum Ordinis Divi Pauli primi heremite. Venezia: petrus Liech-
tenstein pro stephano Heckel, 1514. = CnCe 52670, Hubay, Missalia 64–65. p. nr. 2, Koroknay 
nem ismerte. – Budapest, oszK: RMK iii 196/2. példány

Bejegyzés a háttáblán belül: iste liber per me mutrebla (= albertum) Bude emptus est 
anno domini Millesimo Quinquagesimo 20 feria secunda proxima post dominicam invoca-
vit… fl. i [uno]… Vagyis: ezt a könyvet én, „mutrebla” 1520-ban az invocavit vasárnapot követő 
hétfőn Budán vettem 1 forintért. – Lauf Judit feltevése szerint Csanádi albert budaszentlőrinci 
hitszónokról van szó.

Kötés: 218 × 146 × 45 mm; bélyegzők: 3, 10, 12, 13, 15, 16

10. alexander de Villa dei: Prima pars doctrinalis Alexandri: Cum sententiis notabilibus et 
vocabulorum lucida expositione nonnullis annexis argumentis. Venezia: petrus Liechtenstein pro 
urbano Keym, 1519. = CnCe nem ismeri, Koroknay, Jegyzék 184 – esztergomi Főszékesegy-
házi Könyvtár: inc. XVi. ii. 127

Bejegyzés: Capitul. poso. 1663. Lit. G.
Kötés: 220 × 148 × 47 mm; bélyegzők: 4, 5, 6, 10, 13, 15

11. (Mazzolini, silvestro): Summa summarum. strassburg: Johannes Grüninger, 1518. = 
Vd 16 M 1759, Koroknay, Jegyzék 167 – esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: inc. XVi. i. 68

Bejegyzés az előtáblán belül: petro suscowith archidiacono et Canonico ecclesiae strigo-
niensi etc. zacharias Mossocius protonotarius apostolicus, archidiaconus Trenchiniensis, Ca-
nonicus et Vicarius nittriensis amoris ergo dedit 22. Junii a[nno] 1572. – a címlapon: zacha-
rias Mossocius protonotarius apostolicus, Canonicus nittriensis 1566.

Kötés: 310 × 197 × 73 mm; bélyegzők: 3, 5, 10, 13, 14, 16, 20
a 20. számú bélyegző a felsorolt kötések között csak ezen látható, s a kötés keretének rövi-

debb oldalain egy újabb variánsa az akantuszos-palmettás indának.

12. Johannes de Burgo: Pupilla oculi. strassburg: Johannes Knobloch, 1514. = Vd 16 J 373, 
Koroknay, Jegyzék 20 – pozsony, Állami Levéltár, Káptalani Könyvtár: Theol. Moralis 39

Bejegyzések a címlapon: Lucae szeghedini plebani ecclesiae parochalis Beati nicolai stri-
goniensis anno 1522. – ex libris Joannis B[aptis]tae Fabiani Canonici posonien[sis] 1599. – Ca-
pitulum posoniense 1633 Lit. p.

Kötés: 217 × 154 × 40 mm; bélyegzők: 4, 11, 12, 14, 16

Muckenhaupt erzsébet a Lányi (és apor)-kódex csoportjába sorolja a csíksomlyói Ferences 
Könyvtár állományában található alábbi két mű bőrkötését is:
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13. Ludolphus de saxonia: Vita Jesu Christi / ed. Jodocus Badius. Lyon: Claudius davost 
impensis stephani Gueynard, 1510. pettegree – Walsby 78339, adams L 1679 – Csíkszereda, 
Csíki székely Múzeum, Régikönyv Gyűjtemény: Ltsz. 1272

Kötés: 264 × 183 × 43 mm; a hat bélyegzőből öt egyezik: 5, 11, 13, 15, 16
az akantuszos-palmettás inda egyezik a 10. tétel, az esztergomi Főszékesegyházi Könyv-

tár: inc. XVi. i. 68 kötésének rövidebb oldalain láthatóval.

Guillelmus parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia. Lyon: Jean Trechsel, 1494. = 
isTC ig00697000, adattár ii. 54. – Csíkszereda, Csíki székely Múzeum, Régikönyv Gyűjtemény: 
Ltsz. 6587

Kötés: 230 × 165 × 30 mm; a kötésen látható négy bélyegzőből kettő egyezik: 22/1 és 5.
ez az ősnyomtatvány a csoport legkorábbi darabja, a többi mind 1510–1519 között jelent 

meg. az ősnyomtatvány kötése budai reneszánsz kötés, de nem biztos, hogy ebből a műhelyből 
való; ha mégis, akkor feltehetően a műhely egy másik könyvkötőjének munkája.

Bár – a variánsokat is beszámítva – több mint 20 bélyegzőt foglal magában e csoport bé-
lyegzőkészlete, egy-egy kötésen átlag hatféle bélyegzőt (a 4. tételen kilenc-, a 6. tételen nyolcfélét, 
mindkettő fólió méretű, ezért is lehet rajtuk több bélyegző) használnak. az elő- és háttábla  
– a reneszánsz kötések gyakorlatának megfelelően – azonosan van díszítve. Érdekes, hogy több 
kötéstáblán gyakran kétféle akantuszos-palmettás indasort láthatunk. e kötések mindennapi 
használatra szánt magyar reneszánsz kötések, nem hivatottak bibliofil igények kielégítésére.

az oszK ant. 7980 kasírozott papír kötéstáblája hat nyomtatvány töredékeit tartalmaz-
ta.311 a használt papír is érték, árucikk. a nyomdászok eladják, a könyvkereskedők megveszik, 
a könyvkötők hasznosítják. a kötésén ötféle bélyegző látható, ebből négy egyezik e kötéscsoport 
bélyegzőivel, az összetett rozetta a 22/12 variánsa.

14. erasmus, desiderius Rotterodamus: Institutio principis Christiani. Basel: Johannes Fro-
benius, 1516. = Vd 16 e 3133 – Vétel a Borda antikváriumból 1994-ben. – Budapest, oszK: ant. 
7980

Bejegyzés az előtábla belső oldalán: Michael R[…] anno domini 16[?]9. – Boldogkővár-
aljai Könyvtár 269. szám.

Kötés: 217 × 159 × 27 mm; bélyegzők: 3, 5, 7, 13, összetett rozetta variánsa. Éppen a papír-
táblák miatt nem kapoccsal, hanem négy pár szalaggal záródott a könyv.

Végignézve a  kötéstáblából kikerült nyomtatványtöredékeket, meglepő, hogy a  fenti eras-
mus-művel egyidejű, azonos évből való az egyik töredék is (Borgbirius, Joannes: Hunc compen-
diarium… Wien: Hieronymus Vietor, 1516.). Tehát az erasmus Institutiót nem csak a saját meg-
jelenési éve, de a kötéstáblához felhasznált töredék miatt is csak 1516 után köthették be. Talán 
rontott szövegű makulatúra, s emiatt Vietor eladta? a budai könyvkereskedők egy-egy bécsi 

311   Lauf Judit: Budai reneszánsz kötéstáblából előkerült ősnyomtatvány-töredékek: a Lányi-kódex kö-
téscsaládja és a budai könyvkereskedők. = MKsz (135) 2019, 3. szám, megjelenés alatt.
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nyomdásszal szoros, állandó kapcsolatban állhattak. de a velenceiekkel és nürnberggel is, Ko-
berger és Theobald Feger kapcsán üzleti viszonyban voltak. az oszK ant. 7980 antikvája kötés-
táblájának nyomtatványtöredékei további kérdést is felvetnek.

a nyomtatványtöredékek a megjelenési évek sorrendjében a következők:
1. Ars vitae contemplativae… [nürnberg: Friedrich Creussner], 1473. (6 csonka levél)
2. Breviarium Strigoniense. Venezia: erhardt Ratdolt, Cassis költségén, 1480.  

(8 csonka levélpár)
3. Guarinus Veronensis: Regulae grammaticales… [Venezia: petrus Quarengis[?],  

1496 vagy 1497?] (2 levélpár)
4. Breviarium Strigoniense. Venezia: Georgius arrivabenus, Johannes paep, budai  

könyvkereskedő költségén, 1497. (8 csonka levélpár, azaz 2 csonka ívfüzet)
5. Ordinarius Strigoniensis. Venezia: Lucantonius Giunta, Johannes paep, budai  

könyvkereskedő költségén, 1505. (2 csonka ívfüzet)
6. Borgbirius, Joannes: Hunc compendiarium… [Wien: Hieronymus Vietor], 1516.  

(4 levélpár)

ami a vizsgált kötésekben lévő műveket illeti, jól képzett egyházi személyek, papok számára 
fontos alapművek: zsoltármagyarázatok, pál apostol levelei, misekönyvek, szentbeszédek, homí-
liák és postillák, Jézus élete, vagy a Pupilla oculi (12. tétel) alcíme szerint minden papnak a leg-
szükségesebbekről, a hét szentségről és a tízparancsolatról szól. Érdekes a 11. tétel, a kortárs sil-
vestro Mazzolini (1456/57–1527) könyve, aki elszánt védelmezője a  katolikus egyháznak, 
Rómának és a pápának, kemény vitába szállt Lutherral. (aktuális, mert már Magyarországon is 
egyre többen a reformáció hívei, fel kellett venni a harcot ellene.) a könyvek között három van, 
amelyet budai könyvkereskedő megrendelésére nyomtattak: a 8. és 9. tétel, egy esztergomi és 
pálos Misekönyv stephanus Heckel költségén, és az egyetlen világi tárgyú könyv, a 10. tétel, ale-
xander de Villa dei: Doctrinaléja, verses latin nyelvkönyve, melyet urban Kaym költségére 
nyomtattak ki. a pálos Misekönyv (9. tétel) nyomtatott sorai közé számos, legalább négyszáz 
magyar szót és kifejezést írtak be tintával. Mindez egyértelmű bizonyítéka a magyar használat-
nak, miként az is, hogy albert Budán vásárolta meg a Misekönyvet.312

a töredékeket elemezve: az esztergomi 1497-es Breviarium és az 1505-ös esztergomi ordi-
narius Johannes paep megrendelésére jelent meg Velencében. az 1480-as esztergomi Breviariu-
mot Velencében ugyan Cassis költségén nyomtatták ki, de az értékesítés helye értelemszerűen 
Buda, hiszen Buda az esztergomi egyházmegyéhez tartozik. Cassisnak lehetett Budán lerakata, 
ennyiben ő is budai librarius. – Johannes paep budai könyvkereskedő főleg esztergomi Mise-
könyvek kiadását rendelte meg Velencében 1497–1511 között. urban Kaym tevékenységének 
ideje a nyomtatványok alapján 1503–1519 közötti. stephanus Heckel (1512–1515) előbb paep 
segéde, majd ennek halála után átvette paep üzletét. a kötések elég egységesek, s tagadhatatlan 
tény a nyomtatványok kapcsolata budai könyvkereskedőkhöz.

312   Lauf Judit: Magyar nyelvemlékszövegek egy 16. század eleji pálos misekönyvben. = MKsz (135) 2019. 
18–35. p.
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a bejegyzésekben magyar tulajdonosokról olvashatunk, magyarországi használatot bizo-
nyítanak. a magyar nyelvű kódexek eleve magyar használatra készültek. ez mind cáfolhatatlan 
érv, bizonyíték amellett, hogy hazai műhelyben is kötötték be őket itthoni kívánságra. Mindez 
azt támasztja alá, hogy e nyelvemlékeket tartalmazó kódexek és az 1510–1519 között megjelent 
nyomtatványok kötései egy műhelyben készültek a 16. század második évtizedében. Valószínű-
leg két, esetleg több könyvkötő munkái, s e műhelyben több hasonló mintájú könyvkötőszer-
szám állt rendelkezésre (például a keret díszítésére igen alkalmas akantuszos-palmettás indasor, 
öt-, hatféle). a 3. tétel bejegyzése közli, hogy egy forintért vették, a 9. tétel bejegyzése azt is tu-
datja, hogy Budán vette (Csanádi?) albert egy forintért 1520-ban. Valószínűleg bekötve vette, 
hiszen a háttáblán belül van a bejegyzés.

Feltételezzük, hogy a budai könyvkereskedők működtettek könyvkötő műhelyt Budán,  
s a rendelésükre külföldön nyomtatott és ott megjelent könyvek – legalábbis egy részét – bekötve 
árulták a nagyobb haszon kedvéért, miként nyugati kollégáik tették. Így tekinthetjük ezeket ko-
rai magyar kiadói kötéseknek.

*  *  *

1. Pozsonyi kódex. papír. somlóvásárhely, 1520. Koll. 2. – Breviarium Premonstratense. pa-
ris: Thielman Kerver, 1505. Koll. 1. = pettegree – Walsby 66593, Moreau i 148:39, Koroknay, 
Jegyzék 128 – Budapest, Magyar Ferences Könyvtár: Muz. 32313 (Koroknay még esztergom alatt 
veszi fel, és csak a nyomtatványról tud.) (58. kép)

Bejegyzés: pecsét a röpülő előzéken: Ferences Könyvtár esztergom. – a nyomtatvány cím-
lapján: Bibliotheca o. FF. M. prov. s. Mariae (ez feltehetően a pozsonyi ferences könyvtár pe-
csétje).

Kötés: 157 × 106 × 26 mm; bélyegzők: 1, 2, 7
a Pozsonyi kódex és vele rokon kötések bélyegzői (23. bélyegzőtábla):

1. pálcán áthurkolódó gótikus inda
2. rácsdíszítmény
3. ívelt oldalú négyszög
4. hármas levél
5. kettős köröcske
6. apró palmetta
7. nagy méretű szabad rozetta
8. akantuszos palmettasor
9. kehelyvirág

10. összetett rozettadísz

313   Pozsonyi Kódex 1520: a  nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata / közzéteszi abaffy Csilla, 
abaffy erzsébet, Madas edit. Bp., 2004. (Régi magyar kódexek; 29.) – Lázs sándor: Pozsonyi Kódex. in: 
„Látjátok feleim…”, 48. tétel, 312–313. p. – Lázs sándor: A megkerült Pozsonyi Kódex és Szegedi Antifonale, 
valamint két elkallódott kézirat. = MKsz (122) 2006. 146–161. p.
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a Pozsonyi kódexben egy kéziratos rész van több kéztől származó imádságokkal teleírva és 
egy nyomtatvány. a nyomtatott Breviarium csak a psalterium és Commune részt tartalmazza. 
– a somlóvásárhelyi premontrei apácák először Bécsbe mentek a török elől, majd rövid időre 
visszatértek a kifosztott somlóvásárhelyi kolostorukba, végül 1586 után pozsonyba menekültek 
becses könyveikkel együtt az ottani klarisszákhoz. – a kódex kötése eredeti, vaknyomásos, fa-
táblás, barna, restaurált bőrkötés, két dupla bordára fűzve, új oromszegéssel. 1974-ben restaurál-
ták az oszK műhelyében, s akkor a háttáblán a két szíjat leszorító fémlapocskát és az egyik 
kapocs horgas részét újjal pótolták. a gerinc mentén a bőrkötést (talán már egy korábbi javítás-
kor) sajnos elvágták, de a könyvet nem vágták körbe. a nyomtatvány és a kódex lapjainak met-

58. kép. Pozsonyi kódex. Budapest, Magyar Ferences Könyvtár: Muz. 32
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szése egységesen halványsárgára festett. ez arra mutat, hogy eredetileg is együtt kötötték be 
a nyomtatványt és – valószínű, hogy egyéni kívánságra – az üres lapokat. ezekre másolták a kó-
dexben olvasható imádságokat. a Pozsonyi kódex elő- és háttáblája azonosan van díszítve. Mind-
össze háromféle bélyegző látható a kis méretű, egyszerű kötésen. a táblák szélén vakvonalas 
keretek között pálcán áthurkolódó inda (23/1) bélyegzők futnak körbe. ezen belül üres keret 
van, a három részre osztott középmezőben fölül és alul rácsdíszítmény (23/2), a középen egy 
nagy méretű szabad rozetta (23/7) látható. Mintha a nagyon kopott gerincmezőkben is rácsdí-
szítmény látszana. az áthurkolódó inda (= szőlőinda) és a rozetta (Mária virága) is még a góti-
kus kötések formakincséhez tartozik, de a magyar (budai) reneszánsz kötéseknek, különösen, 
ha kolostori műhelyben kötötték, gyakori díszítőeleme. a kötés felépítése, centrális elrendezése 
folytán mégis reneszánsz.

Koroknay belevette a pozsonyi kódexet is 1973-as könyve Jegyzékébe, de a tárgyalt húsz 
csoport egyikébe sem sorolta be. e kötés legközelebbi rokonai:

2. avicenna: Canones III. pavia: Jacobus de Burgofranco, 1511. = ediT 16 a 3497, CnCe 
3538 – Budapest, eLTe eK: ant. 1112

Kötés: 448 × 282 × 100 mm, restaurált bőrkötés; bélyegzők: 1, 5, 6, 8, 9

3. Bonifacius Viii. papa: Liber sextus decretalium. – Clemens V. papa: Constitutiones. – Jo-
hannes XXii. papa: Decretales extravagantes. paris, 1511. = pettegree – Walsby 58680 + 62612 + 
75228, Koroknay, Jegyzék 295, 40. kép (nála Ius canonicum összevont címen, a „Gazius cso-
port”-ban) – sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei – nagykönyvtár: 
ss 150

Kötés: 235 × 169 × 53 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 8

4. Missale Strigoniense. Venezia: Lucantonio Giunta, impensis Johannis paep, 1507. = 
BnH-Cat M 701, CnCe 18342, Hubay, Missalia nr. 14 – Budapest, oszK: RMK iii 148/2.  
példány

Kötés: 185 × 125 × 52 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 4

5. Thuróczy János: Chronica Hungarorum. augsburg: erhard Ratdolt, pro Theobaldo Feger, 
1488. = CiH 3324, isTC it00361000 – Budapest, oszK: inc. 1145 (Koroknay nem ismerte.)

Bejegyzés: fol. a1 tetején: Caesarei Collegii societatis Jesu pragae, ex liberalitate dominae 
Mariae Manrique(?) senioris de pernstein. – fol. 1 verzó: possidet Bibliotheca regni ex dono se-
renissimi archiducis Josephi Hungariae palatini 1812.

Kötés: 236 × 154 × 40 mm; bélyegzők: 1, 5, 10
a pálcán áthurkolódó gótikus inda bélyegzőt az öt kötésen azonosnak látom (23/1). eme 

öt könyv közül az egyetemi Könyvtár ant. 1112 jelzetű avicenna kötetének (2. tétel) kötése iga-
zán reneszánsz kötés, mely közel áll az ulászló-kori királyi kötésekhez, s amelyen még a corvi-
nák kehelyvirág-bélyegzőjének utánmetszett motívuma (23/9), az apró palmetta (23/6) és a ket-
tős köröcskék (23/5) is láthatók, nem is szólva a  centrum többszörös körgyűrűjéről és 
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a középmező sarkai negyedkörös mezőiről. Meglepő, hogy éppen a középső teljes és a sarkok-
ban látható negyedes körgyűrűk külső ívében alkalmazta a mester a pozsonyi kódex kötése ke-
retében lévő, pálcán áthurkolódó gótikus indát. ezen a kötésen (eK ant. 1112) szerepel a leg-
több bélyegző, s mintha ezt ugyanabban a műhelyben dolgozó, de gyakorlottabb könyvkötő 
csinálta volna. a többi négy kötés nagyon egyszerű, s három, legfeljebb négy bélyegzővel van 
díszítve. a Pozsonyi kódex másolási ideje 1520 körüli, de a már bekötött könyv üres lapjait írták 
tele az imádságokkal, a vele együtt bekötött Breviarium megjelenési évéhez, 1505-höz áll köze-
lebb a bekötés éve. a Missale Strigoniense 1507-ben, a másik két könyv, a kánonjogi és az avi-
cenna 1511-ben jelent meg. ezeket mind közel egy időben, 1510 körül köthették be. – az 5. tétel, 
a Thuróczy-féle Chronica Hungarorum kötése talányos annyiban, hogy vajon kötetlenül állt kb. 
két évtizeden át, vagy elhasználódott, rongálódott kötése miatt át kellett kötni.

*  *  *

Lázár Zelma-kódex. papír. erdély(?) valamely ferences kolostorában apácák számára másolták, 
1510–1520. = Csapodi, „Magyar codexek” K 41, Koroknay, Jegyzék 78 – Budapest, MTa KiK:  
K 41 (59. kép)

Bejegyzés: fol. 96v: Katerina (apáca?); fol.71v: Martinus Lazar (17. sz.); fol. 155r: sum pos-
sessor huius libri Gregorius Thamas anno domini 1638 die aprilis 9 anno aetatis suae 19 ver-
tendo.

Kötés: 112 × 78 × 37 mm
a Lázár Zelma-kódex314 kis méretű, alig több tíz centiméternél, kézbe való, magánsze-

mély használatára szánt ájtatos könyv (elmélkedések, példák, imádságok). a négy elmélkedés 
Kempis Tamás De imitatione Christi című művéből való fordítás. névadója ajándékozta az 
akadémiának 1896-ban. 1988-ban restaurálták. a kódexet nem sokkal elkészülte után köt-
hették be, feltehetően az 1520-as években egy szerényebben felszerelt kolostori könyvkötő 
műhelyben. a kis kódex vaknyomásos bőrkötését mindössze kétféle bélyegző díszíti: a keret-
ben a már ismert négyszöges rácsdísz és csipkedísz. elő- és háttábláját azonosan díszítették. 
Két dupla bordára fűzték, s ugyanaz a rácsdíszítmény van a gerincmezőkben is. egy kapocs 
zárta egykor.

a négyszöges rácsdíszítmény a 16. századi magyar reneszánsz kötések egyik leggyakoribb 
eleme. a csipkedísz még a gótika formakincséhez tartozik, és a bécsi kötések népszerű motí-
vuma. Variánsával Magyarországon először a lövöldi kötéseken találkoztunk, de dekoratív ha-
tása miatt ulászló-kori, a királyi műhelyben készült kötéseken is viszontlátjuk, s később erdély-
ben is alkalmazták kötéseken.

314   Lázár Zelma-kódex, XVI. század első negyede: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata / közzé- 
teszi n. abaffy Csilla. Bp., 1992. (Régi magyar kódexek; 14.)
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Érsekújvári kódex. papír. Margit-szigeti domonkos apácák kolostorában másolták 1529–
1531 között = Csapodi, „Magyar codexek” K 45, Koroknay, Jegyzék 76 – Budapest, MTa KiK: 
K 45

Bejegyzés: „sewenhazy soror marta”. sövényházy Márta és apácatársai munkája (öt kéz).
Kötés: 294 × 213 × 70 mm, az eredeti kötésmaradvány mérete az előtáblán 242 × 158 mm, 

a háttáblán 244 × 157 mm, vagyis jó öt centiméternyit vágtak körbe az eredeti kötésből. (Feltéve, 
hogy ez volt a kódex eredeti kötése, illetve annak megcsonkított darabja, vagy ez egy másik kö-
tés másodlagos felhasználása.)

a vegyes tartalmú, evangéliumi perikópák, prédikációk, elmélkedések, példák és legendák 
gyűjteményét tartalmazó Érsekújvári kódex315 passió- és halálszövegeit sövényházy Márta dö-
més apáca színes képekkel illusztrálta, ezáltal egyedülálló a magyar nyelvemlékek között. Goles-
sényi pantaleo mariánus ferences tartományfőnök ajándékozta az akadémiának 1851-ben. ezt 
követően az akadémia a kódexet rendbe hozatta és újraköttette. Új barna bőrrel borították, 

315   Érsekújvári Kódex, 1529–1531: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyze-
tekkel / közzéteszi Haader Lea; bev. Madas edit, Haader Lea et al. Bp., 2012. (Régi magyar kódexek; 32.) 
– darvas anikó: Érsekújvári Kódex. in: „Látjátok feleim…”, 35. tétel, 286–287. p.

59. kép. Lázár Zelma-kódex. MTa KiK: K 41
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amelyre felragasztották a 16. század első harmadában készült egyszerű díszítésű, vaknyomásos, 
fekete bőrkötés maradványát. nem biztos, hogy a lényegesen kisebb méretű eredeti bőrkötés 
ennek a kódexnek volt a kötése. Mindkét táblán azonos a díszítés: az egyetlen keretben virágos 
rácsdíszítmény bélyegzők, a középmező rövidebb oldalain fölül és alul pálcán áthurkolódó gó-
tikus inda bélyegzők sorakoznak, vagyis mindössze kétféle bélyegző díszíti. (60. kép) a virág-
mintás rácsdíszítmény egyezni látszik a  Lázár Zelma-kódex rácsdíszes bélyegzőjével, sokat 
használt kedvelt motívum.

a kódex egyes részei nem egyformán megviseltek. a lapok szélén, különösen alul és fölül 
ázás nyomai láthatók. Vannak kiegészített lapok is. Úgy tűnik, hogy az egyes részek (egyes kezek 
által másolt részek) eltérő méretű papírlapokból kialakított ívfüzetekből álltak, esetleg egyesek 
nem is tartoztak eredetileg ehhez a kódexhez, s mintha huzamosabb ideig kötetlenül álltak volna. 
Buda 1541. évi elfoglalását követően menekítették nagyváradra, és talán ott állították össze az 
egyes részeket, s készítették a szerény díszítésű bőrkötést. nemcsak a könyveket menekítették 
a törökök által elfoglalt területekről a szerzetesek és apácák, hanem esetenként a foglalkozásuk-
hoz szükséges szerszámokat is. az 1530-as évek elején a ferences rend főiskolája a nagyváradi 
kolostorban működött.316 a kódex további útja: Várad (1541–1566) után nagyszombat, domon-
kos kolostor (1566–1615), majd ugyanitt klarissza kolostor (1615–1618). a kódex a 18. század 
elején még nagyszombatban volt, majd innen került az érsekújvári ferencesekhez.

az Érsekújvári kódexet a 19. századi átkötéskor befűrészelték és zsinegre fűzték, a közép-
kori bordák helyett a bőrkötés gerincén álbordák vannak. a körbevágott kódexnek színes, már-
ványozott metszést csináltak. a kötésen hat 15. századi gótikus, és két újabb, pótolt sarokveret, 
egy-egy gótikus középveret és két új kapocs látható. nem biztos, hogy ezek eredetileg is rajta 
voltak! a gerinc mezőiben historizáló díszítés van, a második mezőben: „Érsekujvari codex”, 
a negyedikben évszám: „1530-1”, legalul „M. acad” felirat olvasható. Minthogy a kódex elké-
szülte óta – ritka kivételként – az országon belül maradt, illetve a történelmi határokon belül 
vándorolt, minden bizonnyal a kötése is magyar.

316   Karácsonyi János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. i–ii. köt. Bp., 1922–24. 
i. köt. 93, 292–294. p.

60. kép. az Érsekújvári kódex (MTa KiK: K 45) kötésének két bélyegzője
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Székelyudvarhelyi kódex. papír. Tövis (erdély), 1526–1528; hat kéz írása. az első kéz írása 
a legterjedelmesebb, ezt nyújtódi andrás ferences szerzetes fordította és másolta Judit könyvé-
ből Judit nevű apáca húgának. – székelyudvarhely, plébánia. (61. kép)

Kötés: 155 × 108 × 43 mm; díszítése: nagyobb méretű virágmintás rácsdísz alkotja az első 
keretet; kisebb rozetták a második keretben; középen nagyobb rozetta; kisebb szívidomos rács-
dísz a középső gerincmezőben; a fölső és alsó gerincmezőben az első keret rácsdísze látható. – 
eddig nem találtunk ugyanilyen bélyegzőkkel díszített kötést, de stílusában és motívumait te-
kintve is a magyar reneszánsz kötések mintáját követi.

61a–b. kép. Székelyudvarhelyi kódex. székelyudvarhely, plébánia
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Bizonyosnak látszik, hogy a  Székelyudvarhelyi kódex317 korabeli erdélyi kötés, hiszen 
a használat helyétől máig nem került túl messzire. Valószínű, hogy bekötve ajándékozta nyúj-
tódi andrás a vegyes tartalmú kódexet, benne Judit könyvével, a legrégibb magyar katekizmus-
sal, példákkal és elmélkedésekkel, a húgának. a fatáblás, vaknyomásos barna bőrkötést két dupla 
bordára fűzték. elő- és háttáblája azonosan van díszítve. Restaurált. a gerincmezőket fölül és 
alul ugyanaz a virágos rácsdísz motívum díszíti, mint a kötéstáblák első keretét, a középső ge-
rincmezőbe viszont szívidomos rácsdísz került. ez azonos, vagy nagyon hasonló a budai feren-
ces műhely szívidomos rácsdíszes bélyegzőjéhez (22/13). a két kapcsot a restauráláskor újjal 
pótolták, oromszegése is új.

a nyelvemlék-kódexek magyar nyelve meghatározza használati helyüket, ez pedig a be-
kötés helyét. a kézi sajtó korában a nyomtatott könyvek nagyobb részét is ott kötötték be, ahol 
használták, vagyis olvasója tartózkodási helyén, nem ahol megjelent.318 a  magyar nyelvű 
könyveket értelemszerűen magyar nyelvterületen használták. e nyelvemlékek eredeti kötéseit 
egybevetettük egykorú, Magyarországon forgatott nyomtatványok bőrkötésének azonos mo-
tívumokkal, bélyegzőkkel díszített bőrkötéseivel. Így e nyomtatványok megjelenési ideje a kó-
dexek keletkezési időpontjának, a kódexek kötésének elemzése a nyomtatványok bekötési  
helyének meghatározásában segít. – a nyelvemlék kódexek kötései többnyire kolostori mű-
helyben készültek.

Báthory Miklós könyvtárának feltételezhető darabjai

Báthory Miklós (1435–1506) váci püspök könyvtárának csak a híre maradt fönn, könyvtára sor-
sát nem ismerjük, de tudjuk, hogy létezett. (először a tatárok pusztították el Vácot 1241-ben, de 
újjáépült iV. Béla királyunk támogatásával. a törökök kétszer dúlták fel 1541-ben, majd 1544–
1595-ig birtokolták, aztán 1685-ben ismét betörtek a városba és felégették.) Úgy tartják, hogy 
Francesco Bandini, a neves itáliai humanista, Báthory könyvtárosának barátja volt. a könyvtár 
feltehetően Báthory Miklós 1506-ban bekövetkezett haláláig gyarapodott.

Báthory életéről is töredékesek ismereteink. Bolognában tanult, majd Firenzében.319 Bo-
lognában Galeotto Marzio is a tanára volt. Midőn váci püspök lett, 1475-től váci palotája huma-

317   A Székelyudvarhelyi Kódex, 1526–1528: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és 
jegyzetekkel / közzéteszi n. abaffy Csilla. Bp., 1993. (Régi magyar kódexek; 15.) – Lauf Judit: Székelyudvar-
helyi Kódex. in: „Látjátok feleim…”, 28. tétel, 270–271. p.

318   Jó példa erre az oszK inc. 558 jelzetű petrus Lombardus: Sententia több példánya (CiH 2646): az 
első példány feltehetően pozsonyban készült reneszánsz kötés, az inc. 558b és 558f nürnbergi gótikus kötésű, 
az inc. 558c lőcsei gótikus kötés, az inc. 558d lövöldi gótikus kötésben van.

319   Báthoryról összefoglalóan: Bél, Matthias: Notitia Hungariae novae. Tom. i–iV. Viennae, 1735–1742. 
T. iii. 119–120. p. – Chobot Ferenc: A váci egyházmegye történeti névtára. i–ii. köt. (i: az intézmények törté-
nete. ii: a papság életadatai.) Vác, 1915–1917. Báthory Miklósról: ii. köt. 518–519. p. – Veress endre: Olasz 
egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221–1864. Bp., 1941. 323–324. p. Veress endre 
a Firenze fejezetben ír Báthoryról, a bolognai egyetem fejezetében nem említi.
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nista központtá kezdett válni, ahol sok neves ember megfordult. Galeotto Marzio320 anekdotázó 
könyvében (De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae liber) a 31. bölcs mondás 
szemléletesen festi le Báthory alakját. Báthory a királyi tanácsba menvén is könyvet vitt magá-
val. Galeotto Marzio úgy emlékszik, hogy ez Cicero Tusculanae disputationes című műve volt. 
említi Báthory ékes cicerói nyelvezetét, s hogy „házában állandóan előadnak valamit”, továbbá, 
hogy a „séta a várból ki a kertbe… mindig derék emberekkel való beszélgetéssel, könyvek társa-
ságában telik”, sőt ha kikocsizik, „ez sem esik meg olvasás és vita nélkül”. – Báthoryhoz 1491. 
június 15-én írt levelében Váradi péter,321 akivel „zsenge kora óta beléivódott meleg barátság 
fűzte össze”, dicséri „fennkölt stílussal ékes nyelv- és írásművészetét”, s aki bensőleg érzi át, „hogy 
mi haszonnal járt a könyvek állandó olvasása, a szépművészetek folytonos tanulmányozása”. 
antonio Bonfini322 történeti munkája első „Tizedében” (decas) Vácot említve azt írja, hogy azt 
„híressé teszi főpapja, Bátori[!] Miklós, igen nemes férfiú, nagy szónok, ki olasz szokásokkal és 
tanultsággal ékes”. a fentiekből nyilvánvaló, hogy a korai akadémiák jellemzői: a könyvek közös 
tanulmányozása, megvitatása, eszmecserék és közben séták a kertben, előadások – jelen voltak 
Báthory Miklós udvarában. de ez szűk körű lehetett. a későbbi, már Konrad Celtis nevéhez 
kapcsolódó sodalitashoz, a Budához, majd Bécshez köthető új kezdeményezéshez Báthorynak, 
Váradi péternek és Garázda péternek nem volt köze.323

Feltételezhetjük, hogy szertartásokhoz szükséges könyvek is voltak Báthory személyes 
tulajdonában, mindenekelőtt például Biblia, Psalterium, s egyéb teológiai művek. emellett 
jogi, filozófiai és szépirodalmi alkotások klasszikus auktoroktól és humanistáktól. Cicero  
biztosan.

a neki dedikált művek, s a hozzá írt leveleket is tartalmazó könyvek bizonyára neki is 
megvoltak. sebastiano salvini két munkáját ajánlotta neki (Contra Iudaeorum proterviam; De 
sacramento).324 Báthory baráti viszonyban állt Marsilio Ficinóval. Mátyás könyvtárának kóde-
xei között ott sorakoztak Ficino Leveleinek a király számára dedikált kötetei.325 nagyon való-
színű, hogy akár kódex, akár nyomtatott formában ezek Báthory könyvtárában is megvoltak. 
a Ficino-művek 1500-ig tizennyolcszor jelentek meg nyomtatásban, köztük legtöbbször a De 
triplici vita, 1489 és 1500 között hétszer. a De christiana religione kétszer latinul, kétszer ola-
szul; a  latin nyelvűekből valamelyik kiadás meglehetett Báthorynak. az Epistolae 1495-ben 
Velencében, 1497-ben nürnbergben is megjelent. a velencei kiadásról joggal feltehetjük, hogy 

320   Galeotto, Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről / ford. Kardos 
Tibor. Bp., 1977. 99–103. p.

321   Janus Pannonius – Magyarországi humanisták / válogatás, szöveggondozás és jegyzetek Klaniczay 
Tibor. Bp., 1982. 637–638. p.

322   Bonfini, antonio: A magyar történelem tizedei / ford. Kulcsár péter. Bp., 1995. i. tized 1. könyv,  
16. p.

323   Klaniczay Tibor: A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete. Bp., 1993. 44–45, 63. p.
324   Juhász László: Adalékok az 1437–1490. évekből. Bp., 1931. 11–14. p. (adalékok, jegyzetek és érteke-

zések a magyarországi latin irodalom történetéhez; 1.)
325   Csapodi, stock 262. és 263. tétel; ezeket ma a wolfenbütteli Herzog august Bibliothekban őrzik: 

Cod. 73. aug. 2o, ill. Cod. 12. aug. 4o
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megvolt, mert a Levelek közé van beiktatva Ficino egy kisebb filozófiai munkája, amelyet Bá- 
thorynak és Bandininak közösen ajánlott.326 angelus Callimachus siculus Báthoryhoz írt verse 
is biztosan megvolt,327 vagy elküldte neki, vagy – ha váci tartózkodása alatt írta –, eleve marad-
hatott ott egy példány.

Francesco pescennio negro egy ideig vezette a váci iskolát, s Báthorynak gyakori vendége 
volt,328 ezért is hasznos lehetett Battista Guarininak a klasszikus auktorok tanítási és olvasási 
módszeréről írt munkája: De ordine docendi ac studendi. Ferrarában 1474-ben kétszer is meg-
jelent, Heidelbergben 1489-ben (GW 11595, GW 11596, GW 11597). Lehet, hogy Báthory meg-
kapta ajándékba, de meglehetett akár kéziratos formában, akár nyomtatásban. Battista Guarini 
e művének kéziratos változata a Bibliotheca Corvinianában megvolt, pontosabban ez lehetett 
Janus pannonius példánya, amely ma a jénai egyetemi Könyvtárban van (Bos. 8o 1.), és kötése 
miatt elsőként tárgyaltuk az egidus csoportban.

nincs nyoma annak, hogy bibliofil gyűjtőként Báthorynak a könyvek külalakja különöseb-
ben fontos lett volna. amíg az itáliai, magukat vérbeli bibliofilnek érzők, de maga Mátyás király 
is, csak a kézzel írt és díszített könyveket tekintették igazán szépnek, Báthory esetében mintha 
a nyomtatott könyvek körében volna inkább keresnivalónk. Mint Janus pannonius, Báthory is 
olvasó ember volt, akit elsősorban a tartalom érdekelt.

1990-ben oxfordi tanulmányutam során elsősorban a Bodley Könyvtárban kutattam. az 
oxfordi college-ok könyvtárai ősnyomtatványainak katalógusát 1982-ben dennis Rhodes adta 
ki.329 ebben magyar vonatkozásokat keresve jutottam el a Keble College könyvtárába, ahol Fi-
cino platón-kommentárja egy példányát őrzik.330 a korabeli reneszánsz díszítésű bőrkötésben 
lévő ősnyomtatvány előtáblájának belső oldalára Battista Guarini 1499. február 20-i, Báthory-
nak szóló levele van beragasztva. a Guarini-levelet Rhodes már 1974-ben közölte.331 a levélen 
a Báthorynak szóló címzés más kéztől való. Feltehetően a váci püspöki kancellárián írták rá a  
címzést a beragasztáskor, mert az eredeti címzés a levél másik, külső oldalán lehet, s ez éppen 
a beragasztás miatt nem látható. az MTa KiK Kézirattárában őrzött oklevelek között van egy 

326   Ficinus, Marsilius: Epistolae. Venetiis, 1495. (= isTC if00154000) Liber ii fol. XXXXVi–XXXXVii: 
Forma corporea dividitur et movetur ab alio. anima rationalis non dividitur sed ex seipsa movetur. angelus 
neque dividitur neque movetur sed aliunde impletur. deus est plenitudo una simplex immensa. (például: 
MTa KiK: inc. 721, Ráth F 1489)

327   Huszti József: Angelus Callimachus Siculus költeménye Báthori[!] Miklóshoz. = MKsz (44) 1929. 
9–14. p.

328   Klaniczay 1993, i. m. 45. p.
329   Rhodes, dennis e.: A Catalogue of Incunabula in all the Libraries of Oxford University outside the 

Bodleian. oxford,1982.
330   Ficinus, Marsilius: Commentaria V perpetua in Platonem. Firenze: Laurentius de alopa, 1496. – ox-

ford, Keble College: Hatchett Jackson 85 (Rhodes: A Catalogue…, 1982. 773. tétel, BMC Vi 669, GW 9871, 
isTC if00152000)

331   Rhodes, dennis e.: Battista Guarini and a Book at Oxford. = Journal of the Warburg and Courtauld 
institutes (37) 1974. 349–353. p.
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Báthory Miklós rendeletére 1503-ban írt oklevél,332 amelynek írása és a Báthorynak szóló, az 
oxfordi Keble College-ban lévő Guarini-levél utólag rávezetett címzése ugyanannak a személy-
nek a kézírása.

Rhodes véleményével szemben Ficino platón-kommentárjának a Keble College könyvtá-
rában őrzött példánya nem itáliai, hanem magyar reneszánsz bőrkötésben van. ez a vaknyo-
másos bőrkötés ugyanabban a műhelyben készült, mint az MTa KiK Régi Könyvek Gyűjte- 
ményében a Ráth F 1493 jelzetű könyvé, a Ráth György egykori könyvtárából való iamblichus: 
De mysteriis Aegyptiorum. Venezia: aldus Manutius, 1497.333 a két könyv kötésének díszítése 
kompozíciójában megegyezik egymással, mindkét kötést hatféle bélyegző díszíti, s ezek közül 
a hurkos fonadék (24/3), a középdísz fonadékmintája (24/9) és a kisebb rozettabélyegző (24/7) 
azonos.334

Marsilius Ficinus: Commentaria és analóg kötések bélyegzői (24. bélyegzőtábla):
1. virágos inda
2. pálcán áthurkolódó gótikus inda
3. hurkos fonadék
4. duplavonalas ornamens
5. italo-arab fonadék
6. rozetta
7. apró rozetta
8. négyszirmú kis virág
9. fonadékmintás középdísz (kétféle egyesbélyegzőből formálva: pálcika és félkör)

10. négyzetes fonadék

Ficino platón-kommentárja kötésének gerince, illetve ennek díszítése nem látható a gerinc újabb 
bőrborítása miatt. a kötés első keretében a rozettás inda (24/1) inkább gótikus, amint gótikus 
a második keretben látható pálcán áthurkolódó inda is (24/2), ez kissé nagyobb méretű változata 
a pozsonyi-kódex és a vele együtt tárgyalt kötések indabélyegzőjének (23/1). – a két ősnyomtat-
vány közel egyidős, az egyik Firenzében 1496-ban, a másik Velencében 1497-ben jelent meg, s 
mindkettőt hamarosan beköttette tulajdonosa. – a két kötés bélyegzőiből három megtalálható 
a budapesti egyetemi Könyvtár 1494-es kiadású Mammotrectus kötetének kötésén.

Összevetve a kötések bélyegzőit:

1. Marsilius Ficinus: Commentaria in Platonem. Firenze: Laurentius de alopa, 1496. = isTC 
if00152000 – oxford, Keble College: Hatchett Jackson 85 (62. kép)

332   MTa KiK Kézirattár: Vigyázó–podmaniczky oklevelek K 389 (a 93).
333   Csapodi Csaba Bonfinire hivatkozva feltételezi, hogy a iamblichus-mű kézirata is megvolt Mátyás 

király könyvtárában, tehát ismerhették humanista körökben Magyarországon. Vö. Csapodi, stock 346. tétel. 
ez annál inkább megengedi, hogy ez nyomtatásban megvolt Báthorynak, s ez éppen az ő példánya.

334   Rozsondai Marianne: A Hungarian Renaissance Binding in Oxford and its Counterpart in Buda-
pest. = [London] The Book Collector (Vol. 40, no. 3) 1991. 371–381. p.
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62. kép. Báthory Miklós váci püspök könyvének magyar reneszánsz bőrkötése,  
oxford, Keble College: Hatchett Jackson 85 – 24.1. tétel
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az előtáblán belül beragasztva: Battista Guarini Báthory Miklósnak szóló autográf levele.
Kötés: 292 × 207 × ? mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 7, 9

2. iamblichus: De mysteriis Aegyptiorum. Cum aliis aliorum Neoplatonicorum tractatibus / 
trad. Marsilius Ficinus. Venezia: aldus Manutius, 1497. = Rozsondai, Catalogue 477.2, CiH 
1777, isTC ij00216000, Koroknay, Jegyzék 86 – Budapest, MTa KiK: Ráth F 1493 (63. kép)

Bejegyzések több személytől.
Kötés: 321 × 210 × 45 mm; bélyegzők: 3, 5, 6, 7, 8, 9 nagyobb méretben

3. [Marchesinus, Johannes:] Mammotrectus super Bibliam. strassburg: [Martin Flach], 
1494. = CiH 2178, isTC im00253000 – Budapest, eLTe eK: inc. 512

Bejegyzés az előtábla belső oldalán: Fr[ater] urbanus Frelijh – a háttáblán belül, fönn: Bar-
nabas fr[ater?] (e két bejegyzés korai, 16. sz. eleji) – a címlapon: Monasterij Lepoglavensis cata-
logo inscriptus 1628.

Kötés: 212 × 140 × 50 mm, restaurált (1993), csak az előtábla maradt meg; bélyegzők:  
1, 4, 6, 10

a felépítése mindhárom kötésnek azonos, s közel egy időben, hamarosan a megjelenés után 
(1494–1498) kötötte be őket ugyanaz a könyvkötő. a 3. tétel, a Mammotrectus (Mammothrep-
tus), vezető a Biblia jobb megértéséhez, az egyik legfontosabb ferences tananyag volt. szerzője, 
Marchesinus olasz ferences a 13. század végén állította össze. a három nyomtatvány és három 
kötés között ez a legkorábbi, s mivel kicsi, csak negyedrét méretű, ráadásul gerince és háttáblája 
új bőrrel borított, a megmaradt előtáblán mindössze négyféle bélyegző látható, de ezek a két 
másik kötésről itt vegyesen fordulnak elő. a magyar használat kétségtelen, a fol. XXiiii rektón 
kezdődik Mózes 3. könyvéből, a Levitákból a 11. fejezet, s a lap tetején tintával olvasható: no-
mi[n]a anim[alium]. sok-sok állat neve szerepel a latin szövegben, s többnek a neve a margóra 
írva magyarul olvasható. sőt egy helyen olyan mutatóujjas kéz is van rajzolva, mint amilyen 
Báthory könyveiben is előfordul. nem állítjuk biztosan, hogy az ő könyve lett volna, de erősen 
feltehető.

dennis Rhodes is kézenfekvőnek tartja, hogy Báthory saját példánya lehet az oxfordi Fici-
no-féle platón-kommentár, mert benne van Battista Guarini neki szóló levele. ebben egyetért-
hetünk. – a beragasztott levél tartalmilag nem túl izgalmas. Battista Guarini arról ír, hogy meny-
nyire fájlalja, hogy azt a bizonyos pétert, aki kiváló tanítványa, hirtelen hazahívták. arra kéri 
Báthoryt, hogy mozdítsa elő, hogy ez a péter mielőbb visszatérjen iskolájába. (Érszegi Géza fel-
tételezése szerint ez a péter Báthory Miklós kancelláriájának egyik tagja lehetett.)335

Érdekes az oxfordi könyv kalandos sorsa. a Guarini-levél alatt, a kiragasztott előzék alján 
későbbi bejegyzés is olvasható: Buda török alóli felszabadításakor, 1686. szeptember 2-án a régi 
budai könyvtárból hozta magával ezt a platón-kommentárt Johann Michael Romer császári tá-

335   dr. Érszegi Gézának nagyon köszönöm ezt a szóbeli közlését.
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63. kép. Báthory Miklós váci püspök könyvének magyar reneszánsz bőrkötése,  
MTa KiK: Ráth F 1493 – 24.2. tétel
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bori orvos örök emlékezetül.336 (Vajon mikor került Báthory könyve Budára? s mind, vagy csak 
ez? Báthorynak egyébként volt egy háza Budán.) Mint látjuk, később egy bizonyos örökségből 
a Bécs melletti Mariabrunn (Maria ad fontes) sarutlan Ágoston-rendiek kolostorába került. Ma-
riabrunn ma már Bécs része, az említett kolostort 1636-ban alapították, s 1784-ben, ii. József 
idején bezárták. Hogy a  könyvek hová szóródtak szét, nem tudjuk, mindenesetre Báthory  
platón-kommentárkötete oxfordba, William Jackson könyvtárába jutott, aki bizonyára a konti-
nensen vette meg, talán egy bécsi antikváriustól, majd fia 1893-ban a Keble College-nak ajándé-
kozta. Remélhetően most már ott is fog maradni. – az akadémia Könyvtára Báthory könyvtá-
rából való iamblichus-kötetének (Ráth F 1493) provenienciája sem akármilyen, a tulajdonosok 
neves személyek. a fol. 1a tetején olvasható a  legkésőbbi bejegyzés: „Collegij societatis Jesu  
Viennae Catalogo inscriptus 1608”. alatta: „stephani Gywlai et amicorum”, ez alatt: „nicolai sum 
istwanffy” (ez át van húzva, de jól olvasható), a nyomtatott szöveg alatt: „Johannis Henckelli 
senioris sum” (ez vastagon át van húzva, de ez a bejegyzés megismétlődik a fol. 185 rektó olda-
lon áthúzás nélkül). Henckel áthúzott neve alatt még egyszer olvasható nicolai istwanffy ne-
ve.337 Bizonyára a bécsi jezsuiták könyvtárában volt leghosszabban ez a könyv, amíg őket fel nem 
oszlatták (1773). Hogy hol rejtőzött ezután, amíg Ráth György megvette, nem tudni, de amíg 
lesz és áll az MTa Könyvtára, addig megfelelő őrizet alatt itt marad.

arról a két kódexről kell még szót ejteni, amelyeket Hoffmann edith a könyvszerető Báthory-
nak tulajdonított.338 az egyik az ÖnB Cod. 872 Hilarius pictaviensis-kódexe. ezt az újabb ku-
tatások alapján ki kell iktatnunk Báthory feltételezett könyveinek sorából. soltész zoltánné 
vizsgálta a kódexet, közli bejegyzését, amely szerint a kódex szatmári György pécsi püspöké 

336   az előtáblán belül, a kiragasztott előzéken: Hic liber jacuit in antiquissima bibliotheca pudensi  
[= Budensi] quem dum expugnata fuit ex eadem pro aeterna rei memoria mecum duxi. // anno 1686 die 2da 
7tembris // Joannes Michaël // Romer ph[ilosophi]ae et med[icin]ae // doctor et pro // tempore castrensis // 
medicus Caesareus. – a röpülő előzéken olvasható kézírásos bejegyzés: est Conventus B V Mariae ad fontes 
fratrum eremitarum s. p. augustini ex haereditate Rosenmarckeriana.

Hasonló bejegyzés más könyvtárak könyveiben is előfordul, például az MTa Könyvtárának két ős-
nyomtatványában: philelphus, Franciscus: Epistolae. Venezia: Johannes Rubeus Vercellensis, 1488. inc. 68 és 
plutarchus: Vitae illustrium virorum. [strassburg: adolf Rusch, 1470–71 után]. inc. 209. – Így a platón-kom-
mentárkötetben Romer császári orvos 1686-os bejegyzése alapján a Rosenmarcker-örökségre vonatkozó be-
jegyzéseket az MTa KiK inc. 68-ban (Rozsondai, Catalogue 759) és inc. 209-ben (Rozsondai, Catalogue 801) 
inkább a 18. századra kell datálni.

337   az első tulajdonos (talán Báthory után ő hozzá került a könyv először) Johannes Henckel (†1539), 
ii. Lajos özvegye, Habsburg Mária királyné gyóntatója volt. (Lehet, hogy Báthory Miklós könyvei, vagy azok 
egy része a királyi palota könyvtárába kerültek, s Henckel is ott jutott hozzá.) – a második tulajdonos, Gyulai 
istván nagyszombatban volt rector scholae, azaz iskolaigazgató 1571 körül. a könyv harmadik tulajdonosa az 
arisztokrata istvánffy Miklós (1538–1615) történész, Bonfini történeti munkájának folytatója. azt nem tudni, 
hogy hogyan került a bécsi jezsuitákhoz, akik állományba vették – a bejegyzés szerint – 1608-ban. Lehetséges, 
hogy még istvánffy ajándékozta nekik?

338   Hoffmann – Wehli 1992, i. m. 109–110, 258–259. p. (153. lábjegyzet)
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volt.339 – a másikban, az oszK Cod. Lat. 150 jelzeten őrzött Cicero-kódexében benne van Bá- 
thory címere, s ez akkor is egyértelmű tulajdonjelölés, ha ezt egy másik címer fölé festették. 
a pergamenkódexben látható marginálisok és szövegjavítások legalább három kéztől valók. 
Lehet, hogy Báthory nem is a második, hanem már a harmadik tulajdonosa a Cicero-kódex-
nek. a mű éppen a Tusculanae disputationes, amelyet Galeotto a 31. elbeszélésében említ! 
a nyolcadrét alakú, jól kézbe illő, Báthory-címeres kötet éppen Báthoryval lehetett, miközben 
a királyi tanácskozásra várakozott, s amely jelenetet Galeotto örökítette át az utókornak. a so-
kat forgatott Cicero-kódexben tizennégy lapon fordul elő ugyanaz a kézírásos, jellegzetes, fi-
gyelmet felhívó ’noTa’ jelölés a lapszéleken, mint az akadémia Könyvtára iamblichus-köteté-
ben, amelynek viszont a kötése azonos műhelyből való a Keble College platón-kommentárt 
tartalmazó kötésével. Mindkettő magyar (leginkább budai) könyvkötő műhelyben készült, s 
ugyanazé a személyé, Báthoryé volt, s ő köttethette be. az akadémia Könyvtárának Ficino for-
dításában megjelent iamblichus kötete, a vele együtt kiadott neoplatonista traktátusok éppúgy 
kiválthatták Báthory érdeklődését, mint az oxfordba került Ficino-féle platón-kommentár. 
ennek magyar reneszánsz kötése egyértelművé teszi a magyarországi használatot, ahogyan az 
MTa Könyvtára iamblichus-kötetének kötése is. a iamblichus-kötetben látható, s az oszK 
Cicero-kódexében lévő, figyelemfelhívó noTa-bejegyzések azonossága a margókon pedig azt 
bizonyítja, hogy ugyanaz a személy, Báthory Miklós forgatta és jegyzetelte. indokoltnak látom 
tehát a feltevést, hogy az akadémia Könyvtárának Ráth F 1493 jelzetű könyve is Báthory egy-
kori püspöki könyvtárából való.

Így ma biztosan Báthory Miklós három könyvét ismerjük, egy kódexet és két ősnyomtat-
ványt. a kódex itthon van, az országos széchényi Könyvtárban, s az egyik ősnyomtatvány az 
MTa Könyvtárában, a másik oxfordban. a többi elpusztult, vagy jobb esetben külföldi könyv-
tárak rejtett kincseként lappang. a 3. tétel (Mammotrectus super Bibliam) kötése szerint bizto-
san idetartozik, s nem lehet kizárni, hogy Báthoryé volt.

Végül feltételesen még egy kódexet kell megemlíteni: Leon Battista alberti: De re aedifica-
toria (Cod. Lat. 419)340 című művének egyik 1490 körül másolt példányát, amelyet a modenai 
Biblioteca estensében őriznek. a nagyon szép, díszes címlapon Mátyás király címere látható, de 
a 209. lap verzóján a polikróm virágos-lombos lapszéldísz között egy Báthory-címer van. Vajon a  
reneszánsz építkezéséről is nevezetes Báthory Miklósé volt ez is, vagy egy másik Báthorynak 
(nyírbátor) van valami köze hozzá? alig hihető, hogy a Báthory-címer pusztán csak díszítési 
célt szolgálna a kódexben. a téma az építkező Báthoryak tevékenységi és érdeklődési körébe 
igen jól beleillene. ezzel Báthory Miklósnak talán már öt könyvét ismerjük?

Báthory Miklós könyvtárának darabjai, illetve a néhány fennmaradtnak azonosítása volt 
eme alfejezet tárgya. de hol, mely műhelyben kötötték be ezeket? Báthory bibliofil érdeklődése 
nem terjedt ki úgy a kötésekre, hogy igényelte volna, hogy kizárólag neki szánt egyedi kötéseket 

339   soltész zoltánné: Garázda Péter, Nagylucsei Orbán és Szatmári György ismeretlen könyvei. = Mű-
vészettörténeti Értesítő (7/2–3) 1958. 120–124. p. – a bejegyzés Johannes Gremper írása, Johannes Cuspinia-
nus titkáráé: „is liber datus est mihi a Georgio Quinqueecclesiensi episcopo in urbe sua Cassovia.”

340   Csapodi, stock 389. tétel; Csapodi, BH 1991. tétel.
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csináljanak könyveinek. Bár tudunk egy váci – feltehetően egyházi igényeket szolgáló – iskolá-
ról, mégsem mutat semmi arra, hogy könyvmásolás és könyvkötő tevékenység folyt volna ott. 
elég közel volt Buda, ahol több könyvkiadó, könyvkereskedő működött, és több – kolostori és 
világi – könyvkötő műhely is rendelkezésre állt.

A pécsi püspöki könyvtár lehetséges könyveiről

a pécsi püspöki palota és a könyvtár a török hódoltság alatt elpusztult. a püspöki Könyvtárat 
a 18. században Klimo György püspök (1751–1777) újraalapította. a könyvtárat 1923-ban adta 
át az akkori püspök az egyetemnek, ez ma a pécsi Tudományegyetem egyetemi Könyvtárának 
Klimo Könyvtára.

Janus pannonius pécsi püspökségének idejéből lehet némi ismeretünk könyvtáráról, tár-
gyaltuk néhány könyvét az egidus csoportban. utóda a pécsi püspöki székben ernuszt zsig-
mond (1473–1505). Ő a beszélgetőpartnere Ludovicus Carbónak, az MTa Könyvtárában őrzött 
corvinakódex (K 397 = Csapodi, stock 152): Dialogus de Mathiae regis laudibus szerzőjének. 
ernuszt támogatta a pécsi Misekönyv megjelenését 1499-ben. Ma a világon ennek mindössze 
négy példányát ismerjük (CiH 2302): kettőt az oszK-ban, egyet-egyet pannonhalmán a bencé-
seknél és pécsett, a Klimo Könyvtárban őriznek, s a négyből hármat pergamenre nyomtattak. 
Biztos, hogy több példány is volt pécsett és a pécsi egyházmegyében. a Kassáról pécsre vissza-
került példány aranyozott magyar reneszánsz kötésben van. ezt tárgyaltuk a Gazius csoport  
9. tételeként (Missale Quinqueecclesiense). ez a kevés hírmondók egyike az egykori középkori 
pécsi püspöki könyvtárból.341

Érdekes volt Báthory Miklós váci püspök könyvtárának alig néhány fennmaradt darabját 
a kötések alapján felfedni. a középkori pécsi püspöki könyvtár anyagából még ennyi könyvkö-
tés sem ismeretes.342

341   Csapodi Csaba a Bibliotheca Hungarica (= BH) ii. kötetében a pécsi Misekönyvvel együtt mindösz-
sze négyet sorol fel (2378–2381. tételek), de a 2380. csak a 2379. sz. Formularium kötéseként felhasznált Mis-
sale-töredék!

342   a lövöldi karthauzi kolostor kötéscsoportjánál hivatkoztunk Berkovits ilona: Magyar vonatkozású 
XIV. századi kéziratok a bécsi Nemzeti Könyvtárban. = MKsz (67) 1943. 67–68. p. cikkére (87. lábjegyzet), amely-
ben az ÖnB három kódexe közül kettő pécsi eredetű: 1. Cod. 15.019 (suppl. 2438) jelzetű, aldobrandinus de 
Tuscanella: Tractatus super duodecim articulos fidei és Tractatus super decem precepta legis. a kézirat 76b lapján 
„Finitus est iste liber per fratrem Francischinum de Montescilice fratrum heremitarum ordinis sancti augustini. 
MCCCXViiii. die Mercurii quinto intrante septembri hora tercia per omnia benedictus deus.” ez alatt a bejegy-
zés: „iste liber est religatus impensis fratris Martini de Hungaria civitate Quinqueecclesiarum lectoris ordinis 
fratrum heremitarum divi augustini licet inmeritum(?) anno nostre salutis 1492.” Martinus de Hungaria e 
könyve 1866-ban vétel útján jutott a bécsi könyvtárba. eredeti kötése már nincs meg. Vö. Csapodi, BH 221. tétel. 
– 2. a másik kódex: Cod. 790. [Rec. 3034] 14. századi bolognai kézirat: augustinus, aurelius: Flores super eius 
libros, collecti a Francisco Mayronio, augustinus, aurelius: Liber de heresibus és dionysius areopagita: Libellus de 
mystica tbeologia, accedit prologus Ioannis Saraceni ad Odonem, S. Dionysii abbatem. a kódexet 1447-ben otto 
pécsi kanonok ajándékozta a bécsi szent dorottya Ágoston-rendi kolostornak. Csapodi, BH 80. tétel.

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   216 2020. 01. 18.   9:18



217

Janus pannoniusnak kortársa és mint pécsi nagyprépost munkatársa volt Handó György 
(c. 1430–1480), később kalocsai érsek, majd főkancellár, akinek Vespasiano da Bisticci firenzei 
könyvkereskedő életrajzgyűjteménye szerint komoly kódexgyűjteménye volt pécsett.343 pócs 
dániel a világ különböző neves könyvtáraiban őrzött és 1465–1470 között Firenzében és Rómá-
ban készült 19 humanista kódexről bizonyította be meggyőzően, hogy Handó egykori pécsi 
könyvtárából származnak. ezekből nyolc bekerült Mátyás király könyvtárába, s közülük négy 
aranyozott corvinakötésben található ma is (az oszK-ban és a Vatikánban egy-egy, Veronában 
kettő). Handó „koronás-liliomos” címere felismerhető e kódexekben, olykor Mátyás király rá-
festett címere alatt. Handó főkancellári kinevezése után nagylucsei orbán követte őt a kincs-
tartói poszton, s rajta keresztül juthattak Janus pannonius és Handó kódexei pécsről Budára, 
a királyi könyvtárba. Mindez ékes bizonyítéka annak, hogy az 1460-as évek végén pécs fontos 
szellemi központ lehetett, különösen a humanista könyvkultúra terén.

a pécsi püspöki könyvtár későbbi, 16. század eleji állapotát sejteti egy – témáját tekintve 
látszólag távol eső – akkor megjelent, mindössze 27 lapból álló kis könyv: Opusculum de laudi-
bus et vituperio vini et aquae (Hagenau, 1517). a szerző, Hagymási Bálint (c. 1490 – 1525 után), 
humanista nevén Valentinus Cybeleius Varasdiensis, pécsi és székesfehérvári kanonok, aki 
1509–1513 között szatmári György királyi kancellár, pécsi püspök támogatásával Bolognában 
tanult. a borról és a vízről vitázó művecskéjét szatmári György püspöknek ajánlotta.

Hagymási e borivókról és vízivókról való „szónoki gyakorlatban” rengeteg idézettel él – az 
ókoriaktól a humanista szerzőkig, beleértve a szentírást is – a borivás és vízivás káráról, illetve 
hasznáról, érvel a bor és a víz ellen és mellett. Krähling edit, a hasonmás kiadás szerkesztője és 
a mű fordítója, nem csekély munkával feltárta az idézetek forrását.344 elemző tanulmányában 
Krähling sem hiszi, hogy az idézett ókori szerzők művei mind meglettek volna a püspöki könyv-
tárban, de a kedvelt gyűjteményes kötetek, florilegiumok, minden bizonnyal, hiszen Hagymási 
ezeket forgatva tudta csak összeszedni érveit. Lehet fejből idézni, például a Bibliából, de ameny-
nyit Hagymási idéz, azt csak kéznél lévő könyvekből lehet. ezek pedig a pécsi püspöki könyvtár-
ban állhattak rendelkezésére.

nehezen feltételezhető, hogy Homérosz, platón, arisztotelész (esetleg talán a latinul ki-
adott „aristoteles Latinus”), vagy Galénosz, plutarkhosz, philosztratosz, iszokratész, athénaiosz, 
zénon, Theognisz műve görög eredetiben meglett volna pécsett. inkább Josephus Flavius, euse-
bius: Historia ecclesiasticája, Cicero néhány műve (például a Hagymási által idézett Az istenek 
természete, vagy a Tusculanumi eszmecsere, esetleg épp philippus Beroaldus kiadásában, Velen-
cében 1499-ből vagy 1502-ből), seneca Erkölcsi levelei, vagy Horatius versei, ovidius Fastija, 
propertius, Juvenalis versei, id. plinius: Historia naturalis (philippus Beroaldus is kiadta, meg-
jelent például Bologna, 1498), Boethius (A filozófia vigasztalása), nem beszélve szent Jeromos-
ról (Hieronymus), szent Ágoston (aurelius augustinus), aquinói Tamás munkáiról. ezeket ad-

343   pócs dániel: Handó György könyvtára. = ars Hungarica (42) 2016. 309–338. p.
344   Hagymási Bálint: Művecske a bor és a víz dicséretéről és kárhoztatásáról / ford. és utószó Krähling 

edit. Bp., 2017. (Lichniae ex Bibliotheca academiae scientiarum Hungaricae – Érdekességek az MTa Könyv-
tárából / sorozatszerkesztő: Monok istván.)
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digra már nyomtatásban is kiadták. amelyek viszont szinte biztosan megvoltak, a tematikusan 
összeállított kézikönyvek útmutató bölcsességekkel: sevillai szent izidor (c. 560–636): Senten-
tiae (= Bölcs mondások), petrus Comestor († paris 1178): Historia scholastica, Thomas de Hi-
bernia (c. 1265 – c. 1329): Manipulus florum, seu Sententiae Patrum, de leginkább a kortárs itá-
liai reneszánsz – olykor még személyesen is – ismert szerzői: Raphael Volaterranus (= Raffaele 
Maffei 1451–1522): Commentaria rerum urbanarum (= Világi tudnivalók magyarázata. Róma, 
1506, vagy a párizsi 1511-es kiadás345), philippus Beroaldus (1453–1505): Declamatio lepidis-
sima ebriosi scortatoris aleatoris de vitiositate disceptantium (= elmés szónoklat a részegeskedő-
ről, kurválkodóról és a szerencsejátékosról, amint a bűnről vitatkoznak. Bologna, 1499), a Ver-
giliust csodáló és utánzó Baptista Mantuanus (Giovanni Battista spagnoli, 1447–1516) elégiái, 
nem beszélve desiderius erasmus (1466/69–1536) európa-szerte ismert és kedvelt Adagiájáról, 
különösen a görög idézetek felhasználásánál.

amint Báthory püspök váci udvarában, éppúgy összejöttek szümposzionra pécsett is, pél-
dául az 1515-ös esztendőben Mihály püspöki helynök házában elmeélesítő humanista vitára. 
Köztük lehetett például a humanista peregi albert, pécsi prépost is (†1546), akinek ismerjük 
néhány kötetét oláh Miklós könyvtárából. az irodalmi beszélgetés témája inkább csak ürügy 
a műveltség, az irodalmi tájékozottság bizonyítására. az sem lehet kétséges, hogy nemcsak e két 
vagy három helyen (Budát is ideértve) voltak ilyen összejövetelek. eddigre már beért a magyar-
országi humanizmus. az analfabéta főurak, akik a királyra várakozó, s eközben is olvasó Bátho-
ryt még csúfolták, fiaikat már külföldi egyetemekre küldték. Jelentős részük aztán férfivá érve 
1526-ban a mohácsi csatamezőn veszett oda.

Két könyvről van tudomásunk, amelyek kötésének háttábláján Valentinus pannonius (= Va-
lentinus Cybeleius = Hagymási) neve olvasható. Mindkettő aldus-nyomtatványt tartalmazott,  
de ma már csak az egyiknek ismerjük az őrzési helyét. ez Chicagóban van magántulajdonban, 
Lukianos: Dialogi című, aldusnál Velencében 1522-ben megjelent művét tartalmazza. ennek 
restaurált bőrkötése észak-itáliai reneszánsz kötés. Hagymási Bálint feltehetően ott vette, s ren-
delte meg a könyv kötését is. Voltak itáliai kapcsolatai, hiszen Bolognában tanult.346

a fennmaradt, pécshez köthető kevés könyv közül (Csapodi, BH 2378–2381) a Missale Quin-
queecclesiense budai reneszánsz kötésén kívül Magyi János formuláskönyve van eredeti kö-
tésben. ez utóbbi gótikus kötés, és a felvidéki gótikus kötések között Bártfa/selmecbányánál 
tárgyaltuk. – nem sikerült olyan eredeti kötést találni, amely bizonyíthatóan egy pécsi könyv-
kötő műhelyben készült volna, de biztosak lehetünk abban, hogy létezett ilyen. Budán, óbu-
dán, pesten és esztergomban működtek könyvkötő műhelyek, de bizonyára székesfehérvá-

345   ennek egy példánya a Fővárosi szabó ervin Könyvtárban Bq 0941/77 jelzeten található (= Klinda 
550, Csapodi, BH 608), a lapszéleken 16. századi írással, magyar nyelvű növénynevekkel. ez a példány 1633-
ban a pozsonyi káptalan tulajdonában volt. nem tudni, hogy eleve pozsonyban volt-e, vagy menekítés során 
került oda. – a magyar marginálisok egyértelműen bizonyítják a magyarországi használatot. Bizonyára több 
helyen is megvolt és forgatták Magyarországon.

346   Rozsondai Marianne: Valentinus Pannonius. in: Hoffmann edith – Wehli Tünde: Régi magyar 
bibliofilek. Bp., 1992. 245–246. p.
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rott, Veszprémben, pécsett, sopronban és különösen, ahol káptalani iskolák voltak az 
országban, a kolostori műhelyekről nem is beszélve. nem lehet eléggé hangsúlyozni a mint- 
egy százötven éves török hódoltság idején bekövetkezett pusztulás megsemmisítő követ- 
kezményeit.

Seneca-I csoport

Koroknay Éva együtt tárgyalja a iii. csoportban az egidus és a Lucanus csoport korai reneszánsz 
kötéseit. Én egidus mester személye és működési helyszínei miatt ezeket a kötéseket külön tár-
gyalom két csoportban. Koroknay következő, s szerinte némileg az egidus és Lucanus csoport-
hoz kapcsolódó iV. csoportja a seneca csoport. e csoport kötéseinek készítési ideje azonban 
Koroknay szerint is már későbbre, javarészt 1500 utánra esik, míg az egidus és a Lucanus cso-
port kötései részben megelőzik a corvinakötések idejét, részben időben egybeesnek azokkal, 
vagyis az 1470-es és 1480-as évek kötéseiről van szó. a Báthory Miklós könyvtárából való iamb-
lichus- és Ficino-kötet kötése is 1500 körüli, s Koroknay a iamblichus mű (Ráth F 1493) kötését 
éppen a seneca csoportba sorolta (Koroknay, Jegyzék 86). ugyancsak a seneca csoportba so-
rolta a Velencében 1498-ban, az egyik budai könyvkereskedő megrendelésére nyomtatott esz-
tergomi Misekönyv (MTa KiK: inc. 1018) kötését is (Koroknay, Jegyzék 85) – további huszon-
két kötéssel együtt. ezek azonban nemcsak ide kapcsolódnak, hanem a budai reneszánsz kötések 
jelentős részéhez vegyesen. Ha – az adott esetben néhány száz – budai reneszánsz kötésen lát-
ható díszítőmotívumokat elemezzük, és figyelembe vesszük készítési időtartamuk mintegy hat 
évtizedét, kb. 1470–1531-ig, olyan átfedéseket tapasztalunk, s bélyegző-utánmetszéseket látunk, 
amelyek alapján hozzávetőleg öt-hat könyvkötő műhellyel és persze műhelyenként több könyv-
kötővel számolhatunk. Koroknay Éva i–XX. csoportja semmiképpen sem jelenthet húsz mű-
helyt, inkább a harmadát.

a Ráth György-féle könyvgyűjteménnyel az akadémia Könyvtárába került iamblichus-fóliókö-
tet (Ráth F 1493 = CiH 1777, Rozsondai, Catalogue 477.2) reneszánsz kötésének első keretében 
látható italo-arab fonadékdísz (24/5) alig megkülönböztethető variánsával több más magyar 
reneszánsz kötésen találkozunk. (a motívum hozzánk itáliából érkezett.) Koroknay az MTa 
KiK inc. 1018 jelzeten őrzött esztergomi Misekönyvét is, mint fent utaltunk rá, a seneca cso-
portba sorolta, de az italo-arab fonadékdísz (25/1) nem pontosan egyezik a iamblichus-kötet 
kötésének italo-arab fonadékdíszével. Hasonlóképpen az italo-arab fonadékdísz variánsa (25/1) 
alkotja az oszK inc. 613 jelzetű ősnyomtatványa kötésének második keretét, valamint a Feren-
ces Könyvtár inc. 3 jelzetű Clairvaux-i Bernát kötete kötésének keretét.

a seneca-i csoport bélyegzői (25. bélyegzőtábla):
1. italo-arab fonadék
2. egymást metsző szögletes fonadék
3. akantuszos-palmettás indasor
4. rácsdíszítmény
5. összetett rozetta
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64. kép. seneca-i csoport, MTa KiK: inc. 1018: 25.1. tétel
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6. fonadékminta-elemek
7. kettős köröcske
8. kehelyvirág

1. Missale Strigoniense. Venezia: Johannes emericus de spira, pro Johanne paep, 1498. = 
Rozsondai, Catalogue 653.2, CiH 2317, isTC im00724000, RMK iii 46, Hubay, Missalia nr. 8, 
Koroknay, Jegyzék 85 – Budapest, MTa KiK: inc. 1018 (64. kép)

Kötés: 348 × 235 × 60 mm; bélyegzők: 25/1, 2, 3, 4

2. Mediavilla, Richardus de: Commentum super quarto libro Sententiarum. Venezia: Chris-
toph arnold, [non post 1477]. = CiH 2241, isTC im00423000, Koroknay nem ismerte. – Buda-
pest, oszK: inc. 613

Bejegyzés: aa2 rektón fönn: Conventus posoniensis, alul pecsét: „a Bp-Belvárosi Ferenc-
rendi zárda könyvtárából”. az elő- és háttáblán belül be van ragasztva Bernardus iustinianus 
Leonardus küldöttnek a beszéde iV. szixtusz pápához (1471–1484).

Kötés: 302 × 200 × 58 mm; bélyegzők: 25/1, 5, 6, 7

3. Bernardinus Claravallensis: Opuscula. Venezia: simon Bevilaqua,1495. = CiH 561, isTC 
ib00365000, Koroknay, Jegyzék 216 – Budapest, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár: inc. 3

Bejegyzés: 1. Liber emerici Toth de Felnemet donatus est ei in Lad in festo divi Joannis 
Baptistae [június 24.] anno d. 1555. – 2. Hunc librum possidet Joannes Bor de Felnemet dona-
tus ab urbano Gogh(?) anno dni 1568. – 3. ego sum Matthiae seboltini 1579. – 4. Residentiae 
societatis Jesu Gyöngyösiensis 1636.

Kötés: 160 × 105 × 50 mm; bélyegzők: 1, 8

e három kötés legjellemzőbb motívuma a kötések egyik keretét képező italo-arab fonadékdísz 
(seneca-i = 25/1). a Missale Strigoniense 1498-as velencei kiadású könyv kötésének első kereté-
ben látható akantuszos palmettasor (25/3) azonban átvezet olyan kötésekhez, amelyeket Korok-
nay szintén a seneca csoportba sorolt, például a FszeK három régi könyvét, s az oszK egyik 
kódexét, de – bár mindegyiknek van magyar vonatkozása – a seneca-i csoport többi bélyegző-
jével nincs egyezés. a seneca-i csoport jobban eltér a seneca-ii csoport kötéseitől, mint a sene-
ca-ii a következő két csoport, a Lucas Coronensis-féle Mynas-kódex és társai, valamint az eras-
mus csoport kötéseitől. ezek, vagyis a seneca-ii és a két erasmus csoport kötései egy műhelyből 
való több könyvkötő munkái.

Seneca-II csoport

a seneca-ii csoport bélyegzői (26. bélyegzőtábla):
1. akantuszos-palmettás indasor (azonos 25/3-mal)
2. kisebb akantuszos-palmettás indasor
3a–b. rácsdíszítmény
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4. nagy méretű szabad rozetta
5. összetett rozetta
6. apró rozetta
7. gránátalmavirág
8. virágtő
9. rombuszba foglalt liliom

10. liliom
11. összetett rácsdíszítmény
12. indás virágdísz

1. erasmus, desiderius Rotterodamus: Adagiorum chiliades tres, ac centuriae fere totidem. 
Venezia: in aedibus aldi, 1508. = CnCe 18199, adams e 418, Klinda 274, uitt. Rozsondai, Tör-
téneti kötések a FszeK-ben: 29, Koroknay, Jegyzék 69 – Budapest, FszeK: Bq 0941/319

Bejegyzés az előtábla belsejére kiragasztott előzéken: Liber Thomae pelei pannonii. Budae 
emptus flor[enis] ij. anno d[omi]ni 1515. – a könyvben a neves magyar humanista, pelei Tamás 
kanonok bőséges jegyzetei olvashatók önmagáról, erasmusról, kortársairól, s a korabeli viszo-
nyokról.347 nekünk most az előzéken olvasható közlés a kiemelten fontos, miszerint pelei Budán 
vette a könyvet 1515-ben két (arany) forintért.

Bekötve vette pelei Tamás a könyvet, minthogy a bejegyzés az előtábla belsejébe ragasztott 
korábbi előzéken olvasható.

Kötés: 319 × 212 × 50 mm; bélyegzők: 26/1, 2, 3a, 4, 7, 8

2. Missale Strigoniense. Venezia: petrus Lichtenstein, impensis stephani Heckel… librarii 
Budensis, 1512. = CnCe 78599, RMK iii 180 és pótlások 5. Függ. 35, Klinda 602, uitt. Rozson-
dai, Történeti kötések a FszeK-ben: 30, Hubay, Missalia nr. 19, Koroknay, Jegyzék 70 – Buda-
pest, FszeK: Bq 0941/209

Bejegyzés: [a.d. 1518. ego Cristanus(!) plebanus emi hunc librum pro pecunia fl. 1 den 80 
strigonii in sacra sinodo…] (egykori, elveszett, forrásból ismert bejegyzés a kötéstábla belsején) 
– a címlap verzón: 1537 – a címlapon: Conuentualis ecclesiae s. Benedicti de juxta Gronn. 
Missale anni 1512 (18. századi bejegyzés). – a korai, megsemmisült bejegyzés szerint eszter-
gomban vette egy plébános 1 (arany) forint 80 dénárért 1518-ban. a 18. században már a ga-
ramszentbenedeki (juxta Gronn = Garam mellett) bencéseknél volt.

Kötés: 313 × 210 × 56 mm; bélyegzők: 26/2, 3a–b, 5, 6

3. Missale Strigoniense. Venezia: petrus Lichtenstein, pro urbano Keim librarii Budensis, 
1513. = RMK iii 185 és pótlások 5. Függ. 39, Klinda 604, uitt. Rozsondai, Történeti kötések 
a FszeK-ben: 31, Hubay, Missalia nr. 20, Koroknay, Jegyzék 71 – Budapest, FszeK: B 0941/155

Bejegyzés az előtáblán belül: ego Johannes panneuaith possessor huius liber(!). (a 16. szá-
zadi tulajdonos, Johannes pannewit Bistritiensis több helyen és több alakban is beírta nevét 

347   Kelényi B[éla] ottó: Egy magyar humanista glosszái Erasmus Adagiájához. = a Fővárosi Könyvtár 
évkönyve 1939. Bp., 1940. 43–139. p.
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a könyvbe.) – a címlap alján: Hoc Missale ex reculis antiquis Bibliothecae Bistricien[sis] com-
municam[us]. in usum nobiliss[imi] d. Gavay nicolai domini viciniarii nostri fidelissimi 
a[nno]1679 d[ie] 7. Maji cum pari restitutione. – az esztergomi Misekönyv közös használatáról 
tudósít a bejegyzés, s a besztercebányai könyvtárról lehet szó. a besztercebányai püspökség esz-
tergom alá tartozott, a templomban az esztergomi rítus szerint folyt a szertartás.

Kötés: 224 × 155 × 48 mm; bélyegzők: 26/2, 5, 10

4. Cyrillus, sanctus: Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate / a Georgio Trapezun-
tio Latine versus. – Basilius Magnus, sanctus: Contra Eunomium / interprete Georgio Trapezun-
tio. papírkódex. Buda, 1513–14. = Bartoniek 371, Koroknay, Jegyzék 95 – Budapest, oszK: Cod. 
Lat. 371 (65. kép)

Bejegyzés az első mű végén, fol. 116a: absoluit hanc scripturam ludouicus Marescalcus 
Bononiensis die XXViii martij MdXiiii. Legationis meae anno secundo agens bude legatus 
apud serenissimum Wladislaum regem. – a 2. mű fol. 213b: …capitula XXX. explicita foeliciter: 
die vero XXVii. oct. MdXiii. ego a(ntonius) s(urianus) v(enetus) pro illustrissimo domino 
duce Venetiarum apud serenissimumWladislaum Vngarie et Boemie regem orator rescribere 
compleui legationis mee anno 2-o. ex satis deprauato exemplari, quod in Regia libraria habetur. 
– fol. 224a: explicit. hunc librum compleui scribere die prima decembris MdXiii budae fuit 
autem habitum et transsumptum ab exemplari quodam habito in libraria regia… – Vagyis Bu-
dán fejezték be a művek másolását 1513 októberében és decemberében, valamint 1514 márciu-
sában ii. ulászló királynál tevékenykedő bolognai és velencei másolók, a királyi könyvtárban 
meglévő, eléggé romlott példányról. antonius surianus, a velencei dózse szónokának címere 
látható a kódex elején (fol. 1). – Későbbi bejegyzés fol. 2: Collegij agensis societatis Jesu Cata-
logo inscriptus (16/17. sz., agen, Franciaország, Gascogne). – a nemzeti Könyvtár 1903-ban 
vásárolta emich Gusztávtól.

Kötés: 300 × 207 × 51 mm; bélyegzők: 26/1, 5, 9, 11, 12

a két esztergomi Misekönyvet budai könyvkereskedők megrendelésére nyomtatták ki Velencé-
ben, s a kereskedők bizonyára magyarországi használatra szánták, itt remélték eladását, sőt a na-
gyobb haszon érdekében talán ők is köttették be. ezek és az erasmus-mű megjelenési ideje is 
közeli 1508, 1512 és 1513, a kódexet Budán másolták 1513/14-ben. Mindegyiket Budán kötötték 
be az 1508 és 1514 közötti években. az itáliai másolók hamarosan elmentek, s egyikük (anto-
nius surianus) címerét belefestetve a kódexbe, bekötve vitte azt magával. – Figyelemre méltó, 
hogy míg Basilius Magnus, azaz nagy szent Vazulnak „a Költők olvasásáról” (De legendis poetis, 
Leonardus Brunus aretinus latin fordításában)348 című igen népszerű művét 1500-ig 24-szer 
kiadták, addig a  fent tárgyalt oszK-beli kódexben lévő Basilius Magnus-homília (4. tétel: 

348   isTC ib00271500 – ez andreas Hess második, Budán kinyomtatott műve 1473 körül. a fenn- 
maradt egyetlen teljes példány Bécsben (ÖnB) van. erről készült a  fakszimile kiadás: Basilius Magnus: 
A költők olvasásáról – Xenophon: Socrates védőbeszéde / ford. Ritoók zsigmond, utószó soltész zoltánné. 
Bp.: Helikon, 1978.
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65. kép. seneca-ii csoport oszK: Cod. Lat. 371: 26.4. tétel
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Contra Eunomium, Cod. Lat. 371) egyszer sem jelent meg nyomtatásban az ideig, de a budai ki-
rályi könyvtárban kéziratban megvolt(!), s erről a példányról másolták le, amint a latin bejegy-
zés tudósít róla.

a két Missale kötésén csak az egyik akantuszos-palmettás indasor (26/2) látható a keretek-
ben, az erasmus-kötet kötésén pedig kétféle (26/1, 2), s ennek középmezőjében a nagy méretű 
szabad rozetta és a sarkokban a gránátalmavirág (26/4 és 7) gótikus motívum az egyébként 
centrális felépítésű reneszánsz kötésen. ez a keveredés általánosan jellemző a magyar rene-
szánsz kötésekre. amint a kódex (oszK: Cod. Lat. 371) kötésének középmezőjében sorakozó 
rombuszba foglalt liliom (26/9), vagy az 1513-ban megjelent Missale kötésének középmezőjé-
ben a szabad liliomok (26/10) is gótikus elemek. a két Missale összetett rozettabélyegzőjének 
(26/5) több variánsával találkozunk magyar reneszánsz kötéseken. igen kedvelt motívum volt.

Lucas Coronensis

Lucas Coronensist a korábbi szakirodalom a corvinák egyetlen név szerint ismert könyvkötője-
ként tartotta számon,349 a corvinakötések mesterének tárgyalásakor már említettük. Ő létező 
személy volt, feltehetően azonos azzal, aki Lucas Funificis de Corona néven 1520 márciusában 
beiratkozott Bécsben az egyetemre.350 Lucas Coronensis az 1510-es évek vége felé tevékenyke-
dett, tehát Mátyás király halála után negyed századdal.

párizsban a nemzeti Könyvtárban őrzött görög nyelvű Mynas-kódex (suppl. gr. 607) hát-
táblája belső oldalára ragasztott papíron görög betűkkel, de latin nyelven beírta magát a könyv-
kötő: „Lucas Coronensis illigator librorum Budensis ann ..5..” (66. kép) a kötést a 19. század vége 
felé restaurálták, s az eredeti bejegyzés másolatát ragasztották vissza a kódex háttáblájának belső 
oldalára. 1996-ban volt alkalmam párizsban eredetiben is megvizsgálni a kódexet és kötését. ez 
a kódex az 1510-es években Budán készült reneszánsz bőrkötésben van.351 a kódex több, a 10–
15. században másolt különböző – köztük több hadászati – művet, illetve ezek másolatait tartal-
mazza töredékesen,352 s nagyon valószínű, hogy a királyi könyvtár számára újramásolásra, majd 
bekötésre várt. a bekötésre csak a 16. század első évtizedében került sor. a „suppl. gr. 607” köté-

349   Goldschmidt, ernst philip: Gothic and Renaissance Bookbindings. Vol. 1. London, 1928. (Reprint: 
amsterdam, 1967.) 85. p. – Thieme, ulrich – Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Bd. 
XXiii. Leipzig, 1929. 430. p. – Helwig, Hellmuth: Handbuch der Einbandkunde. Bd. ii. Hamburg, 1954. 311. p. 
(174. lábjegyzet)

350   Die Matrikel der Universität Wien. Bd. 3, 1518/ii–1579/i. / bearb. von Franz Gall, Willy szaivert. 
(Wien; Köln; Graz, 1971). 14. p.: natio ungarica: 1519/ii 34. – schrauf Károly: A bécsi egyetem magyar nem-
zetének anyakönyve 1453–1630. Bp.: M. T. akadémia, 1902. 182. p. (14 april 1520: ’Lucas Funificis de Corona 
dedit 2 cr.’).

351   Rozsondai Marianne: Lucas Coronensis, budai könyvkötő a 16. század elején. in: Gesta typogra- 
phorum: (a hetvenéves Borsa Gedeon tiszteletére… / szerk. p. Vásárhelyi Judit). Bp.: Borda antikvárium, 
1993. 8–18. p. – Rozsondai Marianne: Lucas Coronensis: A master of Hungarian Renaissance bindings, early 
16th century, Buda. = The Book Collector 46, no. 4, Winter 1997. 515–540. p.

352   a kódex kodikológiai elemzését, párhuzamait lásd: németh andrás: A Mynas-kódex és a Corvina 
könyvtár. = MKsz (126) 2010. 158–192. p.
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66. kép. Lucas Coronensis bejegyzése a Mynas-kódexben (párizs, Francia nemzeti Könyvtár)
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sének motívumai további kötések bélyegzőivel egyeznek, s ezek mindegyike nyomtatványt (né-
melyik többet is) borít, s ezeknek a megjelenési időhatára 1507–1519. ezek tehát datálják a   
Mynas-kódex kötését is. e csoport összesen kilenc tagja közül csak egy szerepel Koroknay Éva 
1973-as könyvében.353 Lucas Coronensis vaknyomásos magyar reneszánsz kötéseket készített, és 
nem aranyozott corvinakötéseket. nem is állít magáról mást a fent idézett bejegyzésben, csak 
annyit, hogy budai könyvkötő! az egyik budai könyvkötő műhelyben dolgozott, esetleg a feren-
cesek kolostorában, de könnyen lehet, hogy egy budai könyvkereskedő műhelyében. Ő világi 
ember volt, s mint tudjuk, tovább ment a bécsi egyetemre tanulni. a korábbi szakirodalom téve-
dése, amely Lucas Coronensist a corvinák név szerint ismert könyvkötőjének tette meg, abban 
gyökerezett, hogy a filológusok,354 akik e görög kézirategyüttest elemezték, nem foglalkoztak 
részletesen a kódex kötésével. Korábban a magyar kutatók is elfogadták Lucas Coronensist Má-
tyás könyvkötőjének, mivel ők sem ismerték a kötést.355 Balogh Jolán figyelt fel arra – a kódex 
szövegeit tárgyaló szakirodalom ismeretében –, hogy a kötés csak 1500 után készülhetett, tehát 
időben összeegyeztethetetlen, hogy Lucas Coronensis Mátyás könyvkötője legyen. de ő azt is 
kétségbe vonta, hogy a Mynas-kódexnek köze lenne Budához.356 a kódex ugyanis a görögor-
szági Vatopediből került párizsba a 19. században.357

Lucas Coronensis kötéseinek bélyegzői (27. bélyegzőtábla):
1. akantuszos-palmettás indasor
2. összetett rozetta
3. liliom
4. indás rozetta
5. szíves rácsdíszítmény
6. ornamens
7. nagy méretű szabad rozetta
8. összetett rácsdíszítmény
9. ötszirmú közepes rozetta

10. rácsdíszítmény
11. indás növényi dísz

353   sz. Koroknay 1973, Jegyzék 294. (30. lábjegyzet)
354   omont, Henri: Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale. 3. p. paris, 

1888. 282. p. nr. 607. – Wescher, Carl: Poliorcétique des Grecs. paris, 1867. XV. p. – schöne, Hermann: Ueber 
den Mynascodex der griechischen Kriegsschriftsteller in der Pariser Nationalbibliothek. = Rheinisches Museum 
(53) 1898. 432–447. p.

355   Hevesy 1923, i. m. 23. p. (229. lábjegyzet) – Fraknói – Fógel – Gulyás – Hoffmann 1927, i. m. 
55. p. (23. lábjegyzet) – Hunyady 1937, i. m. 56. p. (27. lábjegyzet) – Végh Gyula: Corvin-kötések: Mátyás király 
emlékkönyv / szerk. Lukinich imre. Bp., 1940. 288. p. 4. jegyzet.

356   Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. i. köt. adattár. Bp., 1966. 595–596. p. – Csapodi 
sem tartotta corvinának a Mynas-kódexet (= Csapodi, stock 886).

357   németh andrás 2010, 158–192. már idézett cikkében: a kódex Budáról valószínűleg erdélyen ke-
resztül, Gabriel archiepiscopos tulajdonából jutott a görög athos-hegyi Vatopedi kolostorába, s onnan vitte  
– egyéb görög kéziratokkal együtt – Mynoides Mynas (1798–1859) görög születésű filológus párizsba 1843-ban.
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1. Mynas-codex. Nicetae Choniatae historiae fragmentum. – Joannis Chrysostomi fragmen-
tum homiliae de sacerdotio… etc. Vegyes tartalmú, görög nyelvű, több, főleg hadászati műveket 
tartalmazó, különböző időkben másolt pergamenkódex, illetve kódextöredék a 10–15. század-
ból. – sajnos budai egybekötésekor több bifólió összekeveredett. – paris, Bibliothèque nationale 
de France: suppl. gr. 607 (67. kép)

Bejegyzés: az eredeti Lucas Coronensis-bejegyzés a 19. sz. végi restauráláskor megsérült, 
lemásolva ragasztották vissza a háttábla belső oldalára.

Kötés: 288 × 187 × 43 mm, restaurált gerinc új bőrborítással; bélyegzők: 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. Clichtoveus, Jodocus: Elucidatorium ecclesiasticum. Basel: Johannes Frobenius, 1519. = 
Vd 16 C 4194, Koroknay, Jegyzék 294 – sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűj-
teményei – nagykönyvtár: s 481 (68. kép)

Bejegyzés: fol. b3 rektón: Martini Haczii p[rae]p[osi]ti et suorum (Haczius Márton nagy-
váradi kisprépost, 16. sz. első harmada)358 – a címlapon: ex libris Michaelis Colosvári 1679 – 
eszék istván tulajdona 1689. – Liber scholae s.patak 1739.

Kötés: 314 × 209 × 47 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

3. Hieronymus, sophronius eusebius: Omnium operum… tom. 3–4 / ed. desiderius eras-
mus. Basel: Johannes Frobenius, 1516. = Vd 16 H 3482 – pannonhalmi Főapátsági Könyvtár: 
123 d 4359

Bejegyzés: nincs adat a provenienciáról, feltehetően mindig magyar tulajdonban volt.
Kötés: 372 × 246 × 62 mm; bélyegzők: 1, 4, 5, 8, 9, 10

4. Homiliae hoc est conciones populares sanctissimorum ecclesiae doctorum… / ed. paulus 
diaconus. Basel: Johannes Frobenius, 1516. = Vd 16 p 1053, Velenczei 584 – székesfehérvári 
püspöki Könyvtár: ant. 102

Bejegyzés: Liber nicolai de Homorod praepositi Varadiensis 1522 (…?) – dr. phil. steiner 
canonicus Varadiensis, abbas B.M.V. de Candelis, societatis s. stephani vice-preses, suae sanc-
titatis Leonis Xiii. prelatus domesticus 1889. (mindkét bejegyzés a háttábla belső oldalán) – 
Bibliotheca Monast. B.M.V. ad scotos Vien. (körpecsét, 18/19. sz.)

Kötés: a fólió méretű könyvet átkötötték, s az új bőrkötésre ragasztották vissza az eredeti, 
budai reneszánsz díszítésű kötés körbevágott darabjait, az előtáblán: 265 × 130 mm, a háttáblán: 
264 × 135 mm. Bélyegzők: 1, 2, 3, 7, 8

358   Mikó Árpád: Hoffmann Edith –Wehli Tünde: Régi magyar bibliofilek: Hasonmás kiadás és újabb 
adatok / szerk. Wehli Tünde. Bp., 1992. = Művészettörténeti Értesítő (44) 1995. 146. p. Haczius Márton bejegy-
zését először Mikó Árpád közölte ebben a recenziójában.

359   Rozsondai Marianne: Szent Jeromos levelei, Basel 1516. in: Mons sacer 996–1996: pannonhalma 
1000 éve / szerk. Takács imre. pannonhalma, 1996. iii. köt. 222. p. d. 21. tétel.
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67. kép. a Lucas Coronensis által bekötött Mynas-kódex budai reneszánsz kötése: 27.1. tétel

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   229 2020. 01. 18.   9:18



230

68. kép. Budai reneszánsz kötés, háttábla, 27.2. tétel – sárospataki Református nagykönyvtár: s 481
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5. Hieronymus, sophronius eusebius: Contra Jovianum hereticum libri duo. – obsequens 
Julius: De auguris seu auspiciis. (Wien: Johannes singrenius, 1516). Koll. 1. = Vd 16 H 3582, 
Klinda 416, uitt. Rozsondai, Történeti kötések a FszeK-ben: 32. – nicodemus: Evangelium.  
[Leipzig: Melchior Lotter, c. 1499]. Koll. 2. = isTC in00046000, Klinda 645. – Gregorius i. papa: 
Homilie XXII… super Ezechielem. (paris: Berchtold Rembolt, 1512). Koll. 3. = pettegree – Walsby 
72629, adams G 1184, Klinda 375 – Budapest, FszeK: 09/1166360

Bejegyzés: possidet per me Michaelem. – ad usum fratris petri de Mekche (mindkét be-
jegyzés 16. sz.) – dr. Melczer istván ex librise, özvegyétől vásárolta a könyvtár 1941-ben.

Kötés: 216 × 140 × 45 mm; bélyegzők: 1, 2, 4, 7, 8

6. Biblia cum concordantiis. Venezia: Lucantonio Giunta, 1511. = CnCe 5782 – Budapest, 
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár: 045

Bejegyzés: az előtáblán belül: in anno domini 1545… (törölve); a címlapon: Thabuk me 
1573 die 27 Julij eduxit (törölve) – Conventus Chijk …16.. (törölve) – Csikien[sis] Fratrum Mi-
norum 1664. – F.T.M. 1574; a háttáblán belül: 1520 Biblia M. Michaelis de zenth Laszlo canonici 
Waradien[sis] – Biblia Barnabe aurifabris de Torna… Varadini anno domini 1545

Kötés: 232 × 163 × 72 mm; bélyegzők: 1, 2, 7, 8, 9

7. Bandellus, Vincentius de Castronuovo: Regula beati Augustini episcopi. Constitutiones 
fratrum ordinis praedicatorum, cum suis declarationibus insertis. Venezia: Lazarus de soardis, 
1507. = CnCe 17458 – Budapest, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár: 018

Bejegyzés: Hic libellus iure concernit conventum schegeswarien[sem]. (16. sz.) – Conven-
tus Csikien[sis] 1664. – az előzéklapon: Fr. paulus Buttigella papien[sis] vicarius ordinis Gene-
ralis… 1529.361

Kötés: 158 × 108 × 40 mm; bélyegzők: 2, 3, 7, 8

8. Clichtoveus, Jodocus: Elucidatorium ecclesiasticum. Basel: Johannes Frobenius, 1519. = 
Vd 16 C 4194 – Marosvásárhely, Teleki–Bolyai Könyvtár (Teleki Téka): 0410

Bejegyzés: Bibliotheca Conventus Mikháziensis o.F.M. 1636
Kötés: 314 × 210 × 50 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11

9. antonius de Vercellis: De fidei christianae duodecim mirabilibus excellentiis. Sermones 
quadragesimales. Hagenau: Heinrich Gran, 1513. = Vd 16 a 2976 – Marosvásárhely, Teleki–Bo-
lyai Könyvtár: 0498

360   Rozsondai Marianne: Beiträge zur Einbandkunde VI. Ein ungarischer Renaissance-Einband, Buda 
(Franziskaner?), um 1520. = philobiblon: eine Vierteljahrschrift für Buch- und Graphiksammler. stuttgart, 
(34) 1990, Heft 2. 144–146. p. – Rozsondai 1997, i. m. (351. lábjegyzet)

361   a 6–7. tételre Muckenhaupt erzsébet hívta fel figyelmem, írta le e két könyvet a bejegyzésekkel,  
s a xeroxmásolatokat tőle kaptam meg. ezt követően magam is elmentem a budapesti Magyar Ferences Könyv-
tárba, s vettem kézbe e két könyvet, tanulmányoztam őket, készítettem az egyesbélyegzőkről levonatokat, ami-
nek alapján e kötéscsoportba soroltam be őket.
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Bejegyzés: Bibliotheca Conventus Mikháziensis o.F.M. 1636
Kötés: 216 × 157 × 45 mm; bélyegzők: 1, 2, 3, 7, 9

Koroknay Éva egyetlen kötést sem köt Lucas Coronensishez, mert – bár korábban elfogadta őt 
Mátyás könyvkötőjének362 – később Balogh Jolán véleményét osztotta, aki – nem ismerve a pá-
rizsi Mynas-kódex budai reneszánsz kötését – még e kódex magyar vonatkozását is, mármint 
hogy egykor Budán lett volna, tagadta. a  fentiek közül az egyetlent, a  sárospataki könyvet  
(2. tétel) Koroknay az erasmus csoportba sorolta.

a csoportban, a Mynas-kódexen kívül, mind a nyolc 16. századi, 1507–1519 közötti nyom-
tatvány. (Bár az 5. tétel, a FszeK három nyomtatványt tartalmazó kolligátum-kötetében a kö-
zépső ősnyomtatvány 1499-ből, a másik kettő 1512-ből és 1516-ból való, s értelemszerűen a leg-
későbbit követően kötötték egybe.) Valószínű, hogy mindegyik kötés az 1510-es évek második 
felében készült. Lucas Coronensis egy budai könyvkötő műhelyben dolgozott egy ideig, s 1519 
végén vagy 1520 elején ment Bécsbe, hogy ott beíratkozzék az egyetemre. a 2. és a 8. tétel ugyan-
annak a műnek (Clichtoveus, Jodocus) ugyanazt a kiadását tartalmazza, a kötések mérete is alig 
különbözik, mindkét fóliáns kötésén hét bélyegző van, ebből csupán egy eltérő: az egyiken az 5, 
a másikon ehelyett a 11-es bélyegző látható. Felépítésük is egyforma, egyébként a többi kötésnek 
is. eltérés csak azért van, mert a csoportban vannak fólió, negyed- és nyolcadrét méretűek, s 
a kisebbeken eleve kevesebb bélyegzőt használtak. a 2. és 8. tétel kötése (27. bélyegzőtábla): az 
első keret rövidebb oldalain akantuszos-palmettás inda (1), a hosszabb oldalakon rozettás inda 
(2), a második keret üres, a harmadikban a rövidebb oldalon szélesen virágos rácsdíszítmény 
(8), a hosszoldalon – a sárospataki példányon – szíves rácsdíszítmény (5), – a marosvásárhelyi 
példányon – virágos inda (11), a középmező fölött és alatt három-három stilizált liliom (3), 
a centrumban nagy méretű gótikus rozetta (7), a gerinc mentén a bordák végén kis szabad ro-
zetta (9). a kötések felépítése centrális elrendezésű reneszánsz stílusú.

e könyvek tulajdonosai erdélyiek és egyháziak, és van ferences kötődés is: nagyváradi (2. és 
4. tétel), váradi, majd csíki (6. tétel), segesvári (7. tétel), Marosvásárhely környéki (Mikháza, a Fe-
rences Rendtartomány Csíksomlyó után második legnagyobb konventje, 8–9. tétel), nem be-
szélve a szintén erdélyi Lucas Coronensisről. Lehet, hogy tőlük kapott megbízást, mint földijük 
a könyvek bekötésére?

Lucas Coronensisnek nem lehetett műhelye, csak beállt dolgozni, pénzt keresni(?) egy mű-
ködő, jól felszerelt könyvkötő műhelybe. ez már nem királyi műhely, ha az lett volna, Lucas Co-
ronensis a Mynas-kódexbe ekként írta volna be magát, s nemcsak mint „illigator librorum Bu-
densis”. amikor elment Bécsbe az egyetemre, ez a műhely természetesen működött tovább. ezt 
a kötések bizonyítják.

az akantuszos-palmettás inda az ulászló-kori, a még feltehetően működő királyi műhely 
festett-aranyozott bőrkötésein jelenik meg először. Hamar divatba jött, láttuk a Gazius csoport, 

362   B. Koroknay Éva: A magyar könyvkötészet a mohácsi vészig. = a könyv (5) 1955. aug., 8. szám. 
370. p.
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Ga mester, valamint Lucas Coronensis kötésein. de ez utóbbi kötések további bélyegzőinek va-
riánsaival fogunk találkozni még más kötéseken.

*  *  *

Koroknay Éva V. csoportja az Aristoteles csoport nevet kapta. Koroknay maga mondja, hogy e 
csoport emlékei az 1480-as évek végétől az 1510-es évek végéig követhetők. Három évtized nagy 
idő. Különösen ez a három évtized, mert az 1480-as évekre, Mátyás idejére esik a corvinakötések 
fénykora, majd ezt követik 1490 után a ii. ulászlónak készített corvinakötések. emellett számol-
nunk kell már világi könyvkötő műhelyekkel is.

Koroknay aristoteles csoportjának legfontosabb darabja az Ofner Stadtrecht (Koroknay, 
Jegyzék 24, 25. kép) pozsonyban őrzött példánya. ez a német nyelvű Buda városi jogi gyűjte-
mény több szakaszban készült magánhasználatra a 15. század első harmadában. Kubinyi and-
rás363 nem látja bizonyítottnak Mollay Károly feltevését,364 miszerint az eperjes melletti sieben-
lindből (= Héthárs) származó Johannes siebenlinder volna a  kézirat szerzője, csak annyi 
bizonyos, hogy egy Johannes/János nevű budai bíró/jegyző állította össze, de ő sem az egészet, 
a 159. cikkelytől más kéz és szerényebb jogi ismeretekkel rendelkező személy folytatta.

a budai jogkönyvnek, azaz Das Ofner Stadtrechtnek három kézirata maradt fenn,365 de azt 
sem lehet kizárni, hogy az eredeti kézirat elveszett, vagy jobb esetben lappang. Többek a legré-
gibbnek, eredeti példánynak a pozsonyit, az egykori evangélikus Lyceumban őrzött példányt 
tartják. Kötése ezt látszik megerősíteni. a budai városi jogkönyv a törökök előli menekítés során 
jutott pozsonyba.

a továbbiakban ezt a pozsonyi evangélikus Lyceum, ma a szlovák akadémia Könyvtára 
Ms 443 jelzeten őrzött, eredeti, budai reneszánsz bőrkötésben lévő példányát tárgyalom. ez is jó 
példa arra, hogy – mint a párizsi Mynas-kódex és Lucas Coronensis esetében – az eredeti kötés 

363   Kubinyi andrás: Budapest története a későbbi középkorban Buda elestéig (1541-ig). in: Budapest 
története. ii. kötet: Budapest története a későbbi középkorban és a török hódoltság idején / szerk. Gerevich 
László, Kosáry domokos. Bp.: akadémiai, 1975. 53. és 80–81. p.

364   Mollay Károly: Das Ofner Stadtrecht: eine deutschsprachige Rechtssammlung des 15. Jahrhun-
derts aus ungarn / hrsg. von – –. Bp.: akadémiai, 1959. 21–22. p. (Monumenta historica Budapestinensia; 1.)

365   az Ofner Stadtrecht második példányát („Cr”) az eLTe egyetemi Könyvtára őrzi B 31 jelzeten 
(313 × 213 × 23 mm). ennek kötése restaurált pergamen kódexlap, s biztosan későbbi másolat: sum Leonarti 
Cromer civis et iurati notarii Civitatis Cassoviensis. scriptus anno 1560. (Vagyis ez a példány Leonhard Cro-
mer Kassa városi jegyzőé. 1560-ban írták le.) a 147–182. oldalakra Mátyás király 1486-ban kiadott törvényei 
is be vannak másolva: Incliti Regni Hungariae Decretum ac Leges Anno… 1486 editae. ez 1488-ban Lipcsében 
jelent meg, vö. MTa KiK: inc. 353 = Rozsondai, Catalogue 626. Érdemes volna egybevetni a decretum kézira-
tos és nyomtatott szövegét, hogy vajon ez utóbbiról készült-e a másolás, vagy más forrásból. – a harmadik 
példány („Bp”) a FszeK-ben van pa BQ B 0910/60 jelzeten, 19/20. századi barna, aranyozott vonal keretekkel 
és egy középső nagy rombuszidommal, s néhány aldus-levéllel díszített, neoreneszánsz bőrkötésben 
(277 × 203 × 26 mm). Látszik, hogy az átkötéskor körbevágták. 1938-ban vásárolta meg szendy Károly polgár-
mester a Fővárosi Könyvtár Budapest Gyűjteménye számára. – a legkésőbbi évszám benne: 1503 a fol. 75 
verzón.
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fontos tényező egy mű keletkezése körülményeinek elemzésében. a szerzők a három fennma-
radt kéziratot Lyc, Cr és Bp jelöléssel tárgyalják, és jogi vagy nyelvi szempontból vizsgálják igen 
alaposan,366 de egyik sem ír a példányok kötéséről.

Das Ofner Stadtrecht. papírkódex. Buda, 1403/04–1421/39. = Koroknay, Jegyzék 24, 25. kép 
– pozsony, az egykori evangélikus Lyceum, ma a szlovák akadémia (saV) Könyvtára: Ms 443 
(69. kép)

Kötés: 320 × 210 × 48 mm
a kötéstábla rövidebb oldalain csipkedíszek sorakoznak, ennek variánsai az egidus cso-

port 12/9 és az erasmus-i csoport 28/13b bélyegzője. az első keretet összetett rozettabélyegzők, 
a második keretet hurkosfonadék-bélyegzők alkotják, köztük kisebb és nagyobb köröcskék lát-
hatók. ez a hurkos fonadék alig megkülönböztethető variánsa a 12/14 és a 13a/20 bélyegzőknek. 
a középmező körül fonadékminta-elemekből alkotott keret van, a középmezőben hármasával 
csoportosított kettős köröcskék láthatók. ez igen sok budai reneszánsz kötésnek, sőt a corvina-
kötéseknek is díszítőeleme. a gerinc mezőiben lévő ívelt oldalú négyszög bélyegzőt láthatjuk az 
egidus-kötéseken (12/12), a Lucanus csoportban is (13a/13) és az erasmus-i csoportban is 
(28/24). persze ívelt oldalú négyszög bélyegzőt – és hurkosfonadék-bélyegzőt – nem nagy dolog 
vésni, megkülönböztetni annál inkább. Mindent összevetve, az Ofner Stadtrecht kötése 1500 kö-
rüli lehet.

az Ofner Stadtrecht kötése tehát hat-hét évtizeddel későbbi (hacsak nem azoknak van iga-
zuk, akik e kézirat keletkezését 1440–1490 közé teszik, ez esetben közel egykorú a kötés), de 
mindenképpen a 16. század legelejére tehető, és több csoport díszítőmotívumaival rokonítható. 
nem kétséges, hogy Budán készült e kötés, eleve itteni használatra. a középmező centrumában 
bronz középvas van, nem tudni, van-e alatta bélyegző. a budai jogkönyv első keretében sora-
kozó összetett rozettabélyegző egyezik az ezután sorra kerülő erasmus-i csoport összetett ro-
zettabélyegzőjével (28/20), amelynek legalább hat variánsával találkozunk magyar reneszánsz 
kötéseken.

Koroknay – egyebek mellett – az Aristoteles csoportba sorolta még a Jegyzék 59, 14. kép 
(eLTe eK: inc. 483 – esztergomi Misekönyv), a Jegyzék 89, 24. kép (oszK: nyelvemlék 66), 
a Jegyzék 290, 15. kép és a Jegyzék 300, 16. képen látható kötéseket. e kötések mindegyikének 
keretét a 28. tábla 12. számú akantuszos palmettája díszíti. az eLTe eK inc. 483 kötését az eras-
mus-i csoportban tárgyaljuk. – a stralsundi Városi Könyvtár (Jegyzék 300, 16. kép) kötésének 
második kerete egyezik a budai jogkönyv harmadik keretével (hurkos fonadék), a prágai stra-
hov (Jegyzék 290, 15. kép) kötésén a 28. tábla 12. számú akantuszos-palmettás keretén kívül 
látható még a 28/4, 5, 6, 8 és a centrumban lévő kört kitöltő fonadékminta, 28/9. Mindez alátá-
masztja azt a feltevést, hogy a 15–16. század fordulójától Budán egy sok szerszámmal felszerelt, 

366   Buda város jogkönyve / közreadja: Blazovich László, (ford.) schmidt József. i–ii. köt. szeged: sze-
gedi Középkorász Műhely, 2001. (szegedi középkortörténeti könyvtár; 17.) – németh János: Die Abweichun-
gen der drei Handschriften des Ofner Stadtrechts. – A budai jogkönyv három kéziratának eltérései (egyetemi 
szakdolgozat). szeged, 2000.
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69. kép. Das Ofner Stadtrecht budai reneszánsz bőrkötésben.  
pozsony, szlovák akadémia Könyvtára: Ms 443
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az addigi reneszánsz kötések példáit követő, s több könyvkötőt foglalkoztató gazdag, az udvar-
hoz közel álló műhellyel kell számolni. (a közeli műhelyek mesterei kölcsönözhettek is egymás-
nak szerszámokat.)

az Ofner Stadtrecht kötése szerintem a királyi műhely terméke is lehet (ha egyáltalán még 
mint „királyi műhely” létezett), ugyanis a középmező gondos, igen szép fonadékmintás kerete, 
kellemes aránya, közöttük a corvinákon megszokott kettős köröcskék gyakorlott mesterre val-
lanak. a kézirat összeállítójának személye, a János nevű budai városbíró, a kézirat tartalma és 
jelentősége nagyon is emellett szólhat. Felteszem, hogy 1526 őszén Mária királyné kíséretében 
lévő magas rangú udvari személy vitte magával a nyugat felé meneküléskor.

Erasmus-I csoport

Koroknay Éva erasmus csoportját (XX. csoport) kettébontva tárgyalom. az erasmus-i-ben 
nincs erasmus-mű, az erasmus-ii-ben, amelyről a ’szükség-nevet’ adta Koroknay a csoportnak, 
kettő is van.

az alább felsorolt könyvek kötése zömén a közös jellemző egy különlegesen szép, valószí-
nűleg Észak-itáliából eredő fonadékdísz (28/1). Feltűnő továbbá a corvinakötések bélyegzőinek, 
a kehelyvirág, corvina-levél, olasz korsó, kettős peltalevél variánsa (28/5, 6, 7, 8) e kötéseken. 
a nyomtatványok megjelenési évét figyelembe véve, elég nagy a szórás: 1486–1509-ig. a kötések 
nagyobb fele még az 1490-es években, másik része a 16. század első évtizedében készülhetett. 
a kötéseken látható bélyegzők több csoport bélyegzőivel azonosak, köztük nyelvemlék-kötése-
ken láthatókkal is (Virginia-kódex, Margit-legenda kódex csoportjai). egy nagyobb, sok szer-
számmal rendelkező műhelyről lehet szó, amely esetleg több műhely szerszámkészlete össze-
vonásának és több könyvkötő egy műhelyben való folyamatos vagy alkalmi tevékenységének 
lehet az eredménye.

az erasmus-i csoport bélyegzői (28. bélyegzőtábla):
1. összetett fonadék
2. apró liliomos négyszöges rácsdísz
3a. kisebb négyszöges rácsdísz
3b. közepes négyszöges rácsdísz
3c. nagyobb négyszöges rácsdísz
4. négyszirmú virág csillaggal
5. kehelyvirág
6. corvina-levél
7. olasz korsó
8. ornamens (kettős peltalevél)
9. fonadékelemek

10. liliom (a bordavégeknél)
11. akantuszos-palmettás indasor (Gazius csoport)
12. akantuszos-palmettás indasor
13a. ornamens
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13b. ornamens
14. gótikus levél
15. nagyobb gótikus levél
16. körbe foglalt rozetta
17a. kicsi ötszirmú rozetta
17b. kicsi négyszirmú virág
18. csillag
19. kettős rozetta (29/b9)
20. összetett rozetta
21. hármas levélzet
22. italo-arab fonadék (25/1)
23. közepesen nagy négyszirmú virág
24. ívelt oldalú négyzet
25. kettős ívdíszítmény
26. köröcske

1. Hieronymus, sophronius eusebius: Epistolae. p. 1–2. Venezia: Bernardinus Benalius, 
1490. = CiH 1682, isTC ih00172000 – Budapest, eLTe eK: inc. 400, Koroknay nem ismerte.

Bejegyzés fol. a2: Monasterij Lepoglavensis Catalogo inscriptus 1628. Vagyis ez a könyv 
a régi Varasd vármegyei Lepoglava Cillei Herman alapította pálos kolostorában volt. (Lepoglava 
plébániatemplomában nyugszik Corvin János és fia.)

Kötés: 436 × 278 × 93 mm; bélyegzők: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13a

2. Thomas de aquino: Super primo libro Sententiarum. Venezia: antonius de strata,1486. = 
Badalič 1056, isTC it00161000, Koroknay, Jegyzék 121, 33. kép (V. aristoteles csoport). – dub-
rovnik, Knjižnica Male Brace (Ferences kolostor könyvtára): inc. 112

Kötés: mérete: 2o. a Koroknaynál közölt kép alapján a bélyegzők: 1 (összetett fonadék), 12 
(akantuszos-palmettás indasor), rombuszba foglalt átlőtt szív és rutainda.

az átlőtt szív és a rutainda kifejezetten gótikus motívum, bár ezt a könyvkötő újszerűen, 
szamárhátívként alkalmazza a középmező díszítésére. nem tartom kizártnak, hogy egy Budán 
dolgozó dalmát származású könyvkötővel van dolgunk.

3. Üres lapokat tartalmazó könyv. 1939-ben vásárolták, mint régi kötést. = Koroknay, Jegy-
zék 10 (iV. seneca csoport) – pozsony, archiv Mesta Bratislavy (Városi Levéltár):367 Ltsz.1069

367   Kodaj Juraj (György), a pozsonyi Városi Levéltár vezetőjének közlése (2004) szerint a  levéltár, 
könyvtár és múzeum egyesítésével 1923-ban létrehozott „Városi Tudományos intézetek” igazgatója, ovidius 
Faust vette ezt a kötést 1939-ben, és alakíttatta üres lapokkal könyvvé. Kodaj úrnak szíves közléséért e helyen 
is köszönetemet fejezem ki. szerinte, a kötés óriási méretéből ítélve, inkább egy igen elhasznált antiphonale 
lehetett benne, semmint egy városi (jegyző)könyv.
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Kötés: 656 × 417 × 58 mm. Csak az előtáblára ragasztották vissza az eredeti, hatalmas mé-
retű reneszánsz bőrkötés darabját. Bélyegzők: 1, 3a, 7, 8, 11, 14, 17a

4. pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii… De tempore. – pelbartus de Themeswar: 
Sermones quadragesimales. Lyon: Jacques sacon, imp[ensis] antonii Koberger,1509. = RMK iii 
161, 162, Borda – Borsa 35a, 35C, Vd 16 zV 24936, zV 24937, pettegree – Walsby 81997, 81998 
– Budapest, oszK: RMK iii 161/3. példány. – Vétel a Központi antikváriumtól 2014-ben. (Ko-
roknay természetesen nem ismerhette.) (70. kép)

Bejegyzés: a címlapon: donat[us] mihi Jacobo Hildebrando a d[omino] Venceslao Wyk-
roczilio. – egy Wenceslaus Wykroczil prágai kanonoknak ma is van nyoma a prágai szent Vitus- 
dómban.368 Wenceslaus Wykroczil feltehetően ii. ulászló magyar és cseh király alatt Budán le-
hetett, ő ajándékozta a bejegyzés szerint a 16. században Jakob Hildebrandnak e könyvet. de 
vannak még családi vonatkozású bejegyzések, gyermekek, kislányok születéséről, némelyik ha-
láláról a 16. század első feléből. Vannak továbbá cseh nyelvű bejegyzések, valamint sok-sok, több 
kéztől, nyilván a különböző tulajdonosoktól származó, a szövegre vonatkozó latin nyelvű mar-
ginális. – a Tabula alphabetica oldalán olvasható bejegyzés: Collegij societ. Jesu… catalogo 
inscriptus 1645. a következő évszázadban (nyilván a jezsuiták átmeneti feloszlatását követően) 
a piaristáké lett ugyanott, Tuppauban = duppau = doupov (cseh szudéta-vidék): Bibliotheca 
Tuppav Schol. Piar. 1775 – a legkésőbbi nyom: duppau város algimnáziumának 20. sz. eleji tu-
lajdonospecsétje.

Kötés: 316 × 213 × 60 mm; bélyegzők: 1, 3c, 8, 15, 16, 18
e pelbárt-művet anton Koberger költségén, vagyis megrendelésére nyomtatta Jacob sa-

con. az élete utolsó szakaszában elsősorban kiadóként és könyvkereskedőként tevékenykedő 
anton Kobergernek párizsban, Lyonban, több német nagyvárosban, Krakkóban és Budán is volt 
lerakata, sőt Budán egyik veje, Wolf Haller képviselte.369 Miért ne árulták volna Budán is egy 
magyar szerző népszerű könyvét a  könyvet kiadó Koberger érdekeltségében álló üzletben? 
a budai reneszánsz kötés ezt támasztja alá.

5. duns scotus: Quaestiones in quatuor libros Sententiarum / comm. Henricus de Gori-
chem. Venezia: simon de Luere, pro andrea Torresano, 1506. = CnCe 17855. Koroknaynak 
nem volt alkalma erdélyben kutatni. – Gyulafehérvár, Batthyaneum:370 R6 ii. 1

Bejegyzés elöl: Joannis Henckel vicarij ac archidiaconi Wa[ra]dien[sis] 1512; a végén:  
Joannis Henckel

Kötés: 326 × 222 × 44 mm; bélyegzők: 1, 16, 18, 19, 21, 22

368   pessina z Čechodoru, Thomas J.: Phosphorus septicornis. pragae, 1673. 398. p.: Wenceslaus Wyk-
roczilról.

369   Rozsondai Marianne: Anton Koberger… 1978, i. m. 32. p. (157. lábjegyzet)
370   Muckenhaupt – Rozsondai 1999, i. m. 214–215. p. 9.3, 9.4, 9.5. tétel, abb. 13. (148. lábjegyzet)
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70. kép. erasmus-i csoport, 28.4. tétel
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6. duns scotus: Quaestiones in librum I–II. Sententiarum / ed. Mauritius de portu Hiberni-
cus. Venezia: simon de Luere, pro andrea Torresano, 1506. = CnCe 17855 – Gyulafehérvár, 
Batthyaneum: X3Vii. 5

Bejegyzés: Joannis Henckel, archidiaconi et canonici ac vicarij Waradien[sis] 1512; fol. [2]b: 
Joannis Henckel

Kötés: 326 × 217 × 54 mm; bélyegzők: 16, 17b, 20, 21, 22

7. duns scotus: Quaestiones in librum III–IV. Sententiarum. Quaestiones quodlibetales / ed. 
Mauritius de portu Hibernicus. Venezia: simon de Luere, pro andrea Torresano, 1506. = CnCe 
17856. – Gyulafehérvár, Batthyaneum: X3 Vii. 6

Bejegyzés: Joannis Henckel, archidiaconi Canonici ac vicarij Waradien[sis] 1512; fol. [5]b: 
Joannis Henckel

Kötés: 329 × 215 × 60 mm; bélyegzők: 14, 16, 17b, 19, 20

8. osualdus de Lasko: Sermones de sanctis Biga salutis intitulati. Hagenau: Heinrich Gran, 
pro Johanne Rynman, 1497. = Kulcsár 404, isTC io00117600 – Gyulafehérvár, Batthyaneum: 
inc. iV. 42

Bejegyzés: a háttáblán belül: Mathe[us] H.
Kötés: 224 × 154 × 60 mm, nagyon sérült, hiányos kötés; bélyegzők: 1, 14, 25

9. ptolemaeus, Claudius: Quadripartitum cum aliis tractatibus / ed. Hieronymus salius. Ve-
nezia: Bonetus Locatellus, pro octaviano scoto, 1493. = undorf 3291, isTC ip01089000. Korok-
nay nem ismerte. – egykor: strängnäs, dóm (sven G. Lindberg kötéslevonata alapján).

Bejegyzés: Valószínűleg olmützből vitték el a svéd csapatok a harmincéves háborúban. – 
ex libris: peter Vok ursini Rosenberg [cseh főnemes].

Kötés: kb. 290 × 190 mm; bélyegzők: 1, 3b, 13b, 24

10. Missale Strigoniense. Venezia: Joannes Hamman, 1493. ez a példány pergamenre van 
nyomtatva. = CiH 2315, isTC im00723600, Hubay, Missalia nr. 6, Koroknay, Jegyzék 59. a hár-
tyapéldányon az explicit alatt, fol. 310 rektó: Georg Ruem budai könyvkiadó, -kereskedő jelvé-
nye látható a nyomdász Hammané helyett! egyértelmű, hogy Ruem költségére nyomtatták per-
gamenre, aki ezt „fejedelmi ajándéknak” szánhatta. előkelő műhelyben köttette is be, ha nem 
Ruem, akkor az ajándékozott. – Budapest, eLTe eK: inc. 483371

Bejegyzés a kalendárium első lapján tintával: Residentiae s. Jesu Catalogo inscriptus L.M. 
no4 1685 neosolii (= Besztercebánya. Mária Terézia alatt püspöki székhely lett.)

Kötés: 291 × 196 × 98 mm; bélyegzők: 3b, 10, 12, 13a, 24, 26

371   sz. Koroknay Éva leírása: Missale Strigoniense. in: schallaburg 1982, i. m. 548. p. nr. 602. (197. 
lábjegyzet) – Lásd még: Kalauz: ’Ősnyomtatványok’ fejezet, 125. p. 50. tétel.; Könyvkiállítási emlék 127. p. 50. 
tétel.
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11. plutarchus: Vitae parallelae / ex Graeco in Latinum traductae per donatum acciaio-
lum. pergamenkódex. Firenze, 1470 körül. = Csapodi, stock 525 – Wien, ÖnB: Cod. 23

Bejegyzés: kivakarták a címert, valószínűleg Mátyás királyét.
Kötés: 382 × 260 × 57 mm; bélyegzők: 2, 3b, 9, 10, 12, 24, 26

12. angelus, Johannes: Astrolabium. augsburg: erhard Ratdolt, 1488. = isTC ia00711000, 
Csapodi, stock 36 – new York, Morgan Library & Museum: 55175372

1947-ben szerepelt már egy sotheby-aukción, a pierpont Morgan Library az 1965. júniusi 
sotheby-aukción vásárolta meg. Korai provenienciájára nézve nincs adat, a címlapon a két kör 
alakú könyvtári pecsétet törölték.

Kötés: 242 × 175 × 35 mm; bélyegzők: 3b, 13b, 20, 24, 26 + a címer a koronával.
Mind az elő-, mind a háttábla közepében a magyar királyság négyosztatú címere látható, 

fölötte korona. ez ii. ulászló magyar címere (1 és 4 Árpád-sávos címer, 2 és 3 cseh oroszlán, 
a szívpajzsban a lengyel sas), tehát az astrolabium e példányát neki, illetőleg a királyi könyvtár 
számára kötötték be. a címert övező kör körüli ornamens (csipkedísz, 28/13b), a köröcskék 
(28/26) és a korona, továbbá a könyv metszése is aranyozott.

13. paulus soncinas: Quaestiones in libros Metaphysicae Aristotelis. Venezia: simon Bevila-
qua, 1498. = isTC ip00208000, Koroknay, Jegyzék 322 – Wrocław, egyetemi Könyvtár: XV. F. 
664373

Bejegyzés: fol. a2 rektó: Liber iste emptus est per me fratrem Johannem Hassmann (Hoff-
mann?) pro 1 floreno et 1…[elmosódott] bude pro conventu oppoliensi ordinis praedicatorum 
1505 (kissé fakó vörös tintával) – az előtábla belső oldalán két nyomtatott ex libris: 1. ex Biblio- 
theca FF ord. praedicat. Wrasl. ad s. adalbert (a kolostor címerével) – 2. aus der Bibliothek der 
dominikaner zu Breslau (ez utóbbi az 1810-es évekből, amikor a sziléziai kolostorokat feloszlat-
ták).374

Tehát a ma lengyelországi felső-sziléziai, odera menti opole városában lévő domonkos 
kolostor részére vette Budán 1505-ben ezt az ősnyomtatványt Johann Hassmann/Hoffmann 
nevű szerzetes. ezt követően került a közeli Breslau (Wrocław) domonkos kolostorába, végül 
tőlük a wrocławi egyetemi Könyvtár állományába. – sok latin nyelvű marginális van benne.

Kötés: 326 × 216 × 55 mm, láncos kötés volt, ennek nyoma látszik; bélyegzők: 2, 3b, 17a, 20 
+ a gránátalmavirág: 20/10 (Koroknay e kötést a Virginia-kódex csoportba sorolta.) a gerinc 
díszítése nem látható, papírral le van ragasztva. az előtáblán fönn ráragasztott papíron: „Meta- 
physica” és talán a szerző neve (kikopott).

372   needham 1979, i. m. nr. 31. (36. lábjegyzet)
373   Kocowski, Bronisław: Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Część 1. 

Wrocław, 1959. nr. 2142/1 (Wrocławskie towarzystwo naukowe Ślaskie prace bibliograficzne i biblioteko- 
znawcze; 5.)

374   Weronika Karlak, a Wrocławi egyetemi Könyvtár Régi Könyvek osztályának munkatársa közlése. 
segítségéért és a szkennelt képekért itt is köszönetet mondok.
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14. pico della Mirandola, Giovanni: Opera. Venezia, 1498. Koll. 1. = Kotvan 966, isTC 
ip00634000 – urceo, antonio Codro: Orationes seu sermones. Epistola. Siluae. Satyrae. Eglogae 
[!]. Epigrammata. – Bianchini, Bartolomeo: Codri vita. Bononiae, 1502. Koll. 2. = CnCe 32581, 
Koroknay, Jegyzék 48, 45. kép – pozsony, univerzitná knižnica: inc. 263

Bejegyzés: a címlapon fölül: Magistri Michaelis p. – Lejjebb: … Caschoviensi emi s[umma] 
5(?) fl. – alul: zacharias Mossoci comes palatinus, canonicus nittriensis. – Conventus posonien-
sis Fratrum Minorum. – Mossóczy zakariás (1542–1587), 1582-től nyitrai püspök. Később 
a könyv a pozsonyi ferencesek birtokába került.

Kötés: 313 × 212 × 70 mm; bélyegzők: négyszöges rácsdísz 28/3b és 28/3c (= 17/16), ke-
helyvirág 28/5 (= 19/9 és 20/3), liliom 28/10 (= 20/9). Továbbá hullámvonalas palmettasor, mint 
a Horvát-kódexen 19/6 (= 17/3 a Gazius csoportban), kicsi ötszirmú rozetta = 19/10, akantu-
szos palmetta, mint a 20/8, apró liliom 17/4 (Gazius csoport). a 28/3b számú négyszöges rács-
díszből épül fel e kötés középmezője, amely azonos az erasmus-i csoport három igen fontos 
kötésének, a 10–11–12. tétel középmezőjét uraló díszítéssel, vagyis a pergamenre nyomtatott 
Misekönyv (eLTe eK: inc. 483), az ÖnB plutarchus-kódexe (Cod. 23.) és a new York-i Morgan 
Library ii. ulászló-címeres kötésén lévővel.

e kötések (erasmus-i csoport) tehát mind ii. ulászló uralkodása idején készültek, részben a már 
hanyatló királyi műhelyben még az 1490-es években, részben a 16. század első évtizedében. 
Mindenesetre a bejegyzések alapján a használat helye a királyi Magyarország és környéke, de 
a készítés helye egy központi hely, Buda. az 1–2. tétel délre mutat (Lepoglava, dubrovnik), a 3–4. 
tétel szlovák és cseh terület (pozsony, prága, doupov), az 5–7. tétel ma a Batthyaneumban (való- 
színűleg Henckel váradi kanonoktól került oda, aki többször járt Budán, s ott szerezhette be e 
könyveket). a 9. tétel a harmincéves háború során olmützből kerülhetett svédországba. a 10. 
tétel Misekönyvét pergamenre nyomtatták, festett és aranyozott iniciálékkal és aranyozott met-
széssel gazdagították, előkelő helyre szánták, nem kizárt, hogy a királyi kápolnába. az osztrák 
nemzeti Könyvtár (ÖnB) plutarchus-kódexe és a new York-i Morgan Library & Museum ős-
nyomtatványa minden bizonnyal a budai Királyi Könyvtár darabjai (11–12. tétel). az előbbi 
metszésének aranyozása hasonló a bőrkötéses corvinák metszéséhez (de mintha jó darabig kö-
tetlenül állt volna), az utóbbi, az ulászló-címeres Astrolabium kötése részben aranyozott. a 10–
12. tételek erősen királyi műhelyre utalnak, amelyhez kapcsolódhatott a domonkos kolostor 
könyvkötő műhelye. a 13. tétel (Breslau, Boroszló) a Wrocław egyetemi Könyvtár példánya. 
Vagyis a budai központból a szélrózsa majd minden irányába eljutottak előbb vagy utóbb (rész-
ben menekítés során) az itt vásárolt és bekötött könyvek. a 13. tétel bejegyzése bizonyítja a bu-
dai beszerzést, amely feltehetően megbízásra történt.

a magyar nyelvemlékekkel, a Virginia-kódex csoport (20. bélyegzőtábla) és a Horvát-kó-
dex csoport (19. bélyegzőtábla), valamint a Gazius csoport (benne olmützi Ágoston corvinája, 
17. bélyegzőtábla) bélyegzőivel való részleges egyezések arra mutatnak, hogy a királyi műhely és 
a várbeli domonkos műhely egyesülhetett, sőt esetenként a domonkos műhely és a szintén vár-
beli ferences műhely is kisegíthette egymást szerszámokkal és könyvkötőkkel, illetve megbízás 
átadásával. az erasmus-i csoport 14 könyvkötését egy műhelyből, de nem egy könyvkötőtől 
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valónak tartom. a Mátyás-kori könyvkötő műhely átalakult, más könyvkötők dolgoztak ott új 
szerszámokkal, majd láthatóan mint kizárólagosan királyi műhely fel is adta tevékenységét, de 
szerszámainak motívumai más műhelyek (domonkos kolostor, könyvkereskedők által foglal-
koztatott műhely) kötésein feltűnnek.

a mohácsi csatavesztés a 16. század első negyedének élénk budai könyvtermelését (kolos-
tori műhelyek magyar nyelvű kódexei másolómunkáját) és a budai könyvkereskedők aktív kül-
földi könyvrendeléseit, a budai könyvkötő műhelyek szapora megbízását szakította meg évszá-
zadokra.

Erasmus-II csoport

e csoport (= Koroknay XX.) legjellegzetesebb dísze egy indás-madaras görgető (29. bélyegző-
tábla: g1). a görgető használata a 16. században terjedt el, s lett népszerű a könyvkötők körében, 
mert egyszerűbben és gyorsabban lehetett például a keretdíszítést megcsinálni, mint egyesbé-
lyegzőkel. Mind az iparművészeti Múzeum, mind a Keszthelyi Helikon Könyvtárában egy-egy 
erasmus-művet borít ilyen kötés. Valószínűleg ezért adta Koroknay az erasmus ’szükség-nevet’ 
a csoportnak. Más könyvtárban is őriznek ilyen madaras görgetővel díszített kötést. Koroknay 
Éva e csoportba 14 könyvet sorolt, ezek közül a Jegyzék 11-et, 72-t, 260-at tárgyaljuk, a többi 
alább felsorolt könyv, illetve kötése Koroknayhoz képest új.

az erasmus-ii csoport görgetői és bélyegzői (29. bélyegzőtábla):
g1. 16 mm széles indás-madaras görgető
g2. 10 mm széles szedres-virágos görgető
g3. 13 mm széles rozettás-leveles görgető
b1. körbe foglalt négyszirmú virág
b2. liliom
b3. szíves rácsdísz
b4. liliom
b5. mérműves dísz
b6. rácsdísz
b7. összetett rácsdísz
b8. összetett liliom
b9. kettős rozetta
b10. akantuszos palmetta
b11. összetett rozetta
b12. körbe foglalt rozetta
b13. gránátalmavirág
b14. kicsi rozetta
b15. nagy méretű szabad rozetta
b16. ötszirmú közepes rozetta
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1. Ordinarius Strigoniensis. Venezia: Lucantonio Giunta, impensis Joannis paep librarii Bu-
densis, 1509. = BnH-Cat o 102 – Budapest, oszK: RMK iii 165/1. példány (71. kép)

Bejegyzés a címlap verzón: dono obtulit 1814. Museo nationali p. Florianus Hemptner e s. 
p. exhortator R. acad. posoniensis

Kötés: 175 × 28 (118) × 24 mm, félbőrös (28 mm széles sávban), egyébként csupasz fatáb-
lák, a háttáblán alul hosszú lánc; bélyegzők: g1, b11 (a gerinc díszítése)

2. Missale Strigoniense. Venezia: nicolaus de Francofordia, impensis Joannis paep, 1511. = 
RMK iii 175, Hubay, Missalia nr. 17 – Budapest, MTa KiK: RM iii F 69/b

Bejegyzés: fol. a2: Conv[entus] s. Martini ad sab[ariensem] ord[inem] praed[icatorum] 
(szombathelyen 1638 után alapították a domonkos kolostort, ezt ii. József az 1780-as években 
feloszlatta.) – az elő- és háttábla kiragasztott előzékén hosszú, a Misekönyv papi használatát se-
gítő latin szöveg 1528-ból, a háttábla belső oldalán latin imaszövegek 1561-es dátummal Ber-
zencéről (somogy megye), ott apácakolostor volt. – Teleki könyvtár (pecsét).

Kötés: 336 × 213 × 59 mm; bélyegzők: g1, b2, b3

3. Fragmenta Gradualis et Antiphonalis. pergamenkódex. Franciscus de Hozora (ozora), 
1529. = Mezey, Codices nr. 124 – Budapest, eLTe eK: Cod. Lat. 124

Több kódex ívfüzeteiből összeállított könyv, egyes pergamenlapokat 500 × 340 mm nagy-
ságúra kiegészítettek a többi laphoz igazítva. az 1525-ös datált kötést megbontották, s fűzték 
hozzá az 1529-ben befejezett részt.

Kötés: 541 × 353 × 62 mm, datált kötés: 1525; bélyegzők: g1, b5, b7, b8, b9

4. Hieronymus, sophronius eusebius: Epistolarum libri III. Lyon: Jacques sacon, 1518. = 
pettegree – Walsby 73856 – Budapest, eLTe eK: ant. 2103 (72. kép)

Bejegyzés a röpülő előzéken: st[ep]hani ab iloswa archidi[aco]ni cathedralis et canonici 
Waradien[sis] ac Rectoris altar[is] s[an]cti sp[iri]tus in Telegd. – Telegdinus meus mihi dono 
dedit in die silvestri papae 1562. – a címlapon: ex dono d. nicolai nouak. – Collegij soc. Jesu 
Tyrnavia Catalogo inscriptus 1628.

Kötés: 364 × 248 × 67 mm; bélyegzők: g1, b4, b7, b8, b9, b15, b16

5. erasmus, desiderius Rotterodamus: Paraphrasis in omnes epistolas apostolicas. Basel:  
Johannes Frobenius, 1523. Koll. 1. = Vd 16 e 3352 – Visiones quinque, Mandata duodecim, Simili-
tudines decem… Hermae. strassburg: Johannes schott, 1522. Koll. 2. = Vd 16 H 2453, Koroknay, 
Jegyzék 72 – Budapest, iparművészeti Múzeum: Ltsz. 62.1514

Kötés: 310 × 205 × 40 mm, restaurált; bélyegzők: g1, g2, b1, b7, b9

6. erasmus, desiderius Rotterodamus: In Novum Testamentum… annotationes. Basel:  
Johannes Frobenius, 1522. = Vd 16 e 3094 vagy e 3095, Koroknay, Jegyzék 260 – Keszthely, He-
likon Könyvtár: Theol. 78.

Kötés: 340 × 215 × 65 mm; bélyegzők: g1, b1, b3, b4, b5, b6

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   244 2020. 01. 18.   9:19



24571. kép. erasmus-ii csoport, 29.1. tétel

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   245 2020. 01. 18.   9:19



246

72. kép. erasmus-ii csoport, 29.4. tétel
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7. athanasius: Opera. – erasmus, desiderius Rotterodamus: Vita Athanasii. strassburg:  
Johannes Knoblouch, 1522. = Vd 16 a 3977, Koroknay, Jegyzék 11 – pozsony, slovenský narodný 
archív: scripturisticae 84.

Bejegyzés a címlapon: Cap[itu]li poso[niensis] 1633-Lit. a. (a pozsonyi káptalan irat-
anyaga és könyvei a szlovák Állami Levéltárba kerültek.)

Kötés: 336 × 213 × 59 mm; bélyegzők: g1, g2, b1, b3, b4, b9

8. Bustis, Bernardinus de: Mariale. Hagenau: Heinrich Gran, pro J. Rynmann,1513.= Vd 16 
B 1915 – Csíksomlyó, Ferences Rendház: Mikháza 5. (Muckenhaupt erzsébet mikházi feltárása 
és kutatása.)

Kötés: 281 × 196 mm; bélyegzők: g1, g3, b2, b3, b6, b10, b12, b14. a kötést az elázott, tönk-
rement nyomtatványtól külön őrzik.

9. Joannes adelphus: Sententiarum interpretatio. Hymni de tempore et de sanctis. strass-
burg: Johannes Knoblouch, 1513. = Vd 16 s 5978, Vd 16 H 6500 – Csíkszereda, Csíki székely 
Múzeum: Ltsz. 3759 (Muckenhaupt erzsébet levonata alapján.)

Kötés: 216 × 142 × 38 mm; bélyegzők: b7, b8, b13

dubrovnikban a Ferences kolostor könyvtárából (Knjižnica Male Brace: inc. 10.) Koroknay 
jegyzékbe vette Jacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. Hagenau, Heinrich Gran, pro 
Johanne Rynmann, 1510-ben megjelent kötetét (Vd 16 J 144), amelynek keretét a g1-es mada-
ras-indás görgető alkotja (Jegyzék 122, 50. kép), de nincs más motívumegyezés.

ugyancsak ehhez a csoporthoz tartozik egy magángyűjtő (budapesti antikvárius) tulajdo-
nában lévő Missale strigoniense (Venezia: Lucantonio Giunta pro urbano Keym, 1518. CnCe 
18345), amely kötésének díszítőmotívumai: g1, g2, b1, b4 és b7. ez is tehát egy budai könyvke-
reskedő (Keym) megrendelésére nyomtatott esztergomi Misekönyv budai reneszánsz kötésben.

a kódex (3. tétel) elkészültének időpontja a legkésőbbi, 1529 (de ezt utóbb egy 1525-ben 
datált kötésben lévő kódexhez fűzték hozzá). az esztergomi ordinarius (1. tétel) a legkorábbi 
(1509), a könyvek többsége 1518 és 1523 között jelent meg. a feltűnő bélyegzőegyezések más 
csoportok bélyegzőivel ismét csak azt sugallják, hogy egy hosszú időn keresztül működő könyv-
kötő műhelyről van szó, amely maga is fejlődött, bővült, újabb szerszámokkal egészült ki, s 
amelyben több könyvkötő tevékenykedett egymás mellett és egymást követően.

az egyetemi Könyvtár ant. 2103 jelzetű, Lyonban 1518-ban megjelent, szent Jeromos le-
veleit tartalmazó kötete (4. tétel) tulajdonosai miatt megkülönböztetett figyelmet érdemel. ilos-
vai istván (c. 1500 – 1559) pályáját 1524-ben a Várad melletti Mező-Telegden kezdte, ahol 
a szentlélek-oltár igazgatója, majd plébános lett. Hívei még évtizedek múlva is szeretettel emle-
gették. 1539-ben egri kanonok, majd prépost, 1547-ben váradi olvasókanonok lett. Martinuzzi 
(Fráter) György helynöke, és püspökké is szentelték. a nagyváradi káptalan megszüntetése után 
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nagyszombatba költözött. 1559-ben az esztergomi főkáptalan prépostja lett.375 – 1544-ben első-
ként összegyűjtötte hazánk törvényeit, ennek kéziratát ma a széchényi Könyvtárban őrzik: Ilos-
vai-kódex, Fol. Lat. 4023 jelzeten. az 1584-ben nagyszombatban Telegdi Miklós és Mossóczy 
zakariás által kiadott Decreta, constitutiones et articuli regum inclyti Regni Ungariae (RMK ii 
183, RMny 549) ilosvai kéziratának, az ilosvai-kódexnek a szövegét is tartalmazza, de ilosvai 
neve említése nélkül. – az ant. 2103 könyv második tulajdonosa nem árulja el kilétét, csak azt, 
hogy Telegdi Miklóstól kapta ajándékba a könyvet 1562-ben (azaz három évvel ilosvai istván 
halála után). ez azt is jelenti, hogy ilosvai Váradról nagyszombatba magával vitte ezt a kedvelt 
könyvét, s halála után ott maradt. 1628-ban a nagyszombati jezsuiták könyvtárába került, végül 
az eLTe egyetemi Könyvtárába. ilosvai bejegyzése 1529 után kelhetett, ekkortól volt váradi ka-
nonok, később olvasókanonok lett. a könyv kötése közel egykorú a nyomtatvánnyal, az 1520-as 
évekből való. Valószínű, hogy ilosvai bekötve jutott a könyvhöz.

Koroknay az erasmus csoportba sorolta annak a sárospatakon őrzött, 1519-ben Bázelben 
megjelent könyvnek (Koroknay, Jegyzék 294) a kötését, amelyet mi a Lucas Coronensis csoport 
2. tételeként tárgyaltunk. Bélyegzőegyezések: Lucas Coronensis 27/3 = erasmus-ii 29/4, 
27/4=29/9, 27/5=29/3, 27/7=29/15, 27/8=29/7, 27/9=29/16, 27/10=29/6. ennyi bélyegzőegyezés 
megengedi, hogy e kötéseket egy műhelyből valónak, de feltehetően egy másik könyvkötő mun-
kájának tekintsük.

az erasmus-ii csoport bélyegzői és a seneca-ii csoport díszítőmotívumai között is vannak 
bélyegzőegyezések: seneca-ii 26/2 = erasmus-ii 29/10, 26/3a=29/6, 26/3b=29/3, 26/5=29/11, 
26/6=29/14, 26/7=29/13, 26/10=29/2, 26/11=29/7. Vagyis a seneca-ii és az erasmus-ii csoport 
kötéseit is ugyanahhoz a műhelyhez kell kötnünk. ebben a műhelyben tevékenykedhetett Lucas 
Coronensis is. Ő az 1510-es évek második felében, az erasmus-ii csoport kötéseit készítő könyv-
kötő pedig – a nyomtatványok évszámait figyelembe véve – az 1520-as évek első felében dolgoz-
hatott ebben a budai, talán az egyik, vagy több budai könyvkereskedő által esetleg közösen fenn-
tartott műhelyben.

de a seneca-i (25. tábla) és az erasmus-i (28. tábla) csoport bélyegzői között is vannak 
egyezések: 25/1=28/22, 25/3=28/11, 25/4=28/3a, 25/7=28/26, 25/8=28/5.

*  *  *

Összegezve: a seneca-i (25. tábla), seneca-ii (26. tábla), erasmus-i (28. tábla) és az erasmus-ii 
(29. tábla) kötéseit a bélyegzőegyezések alapján egy egyre kiterjedtebben, az 1490-es évek elejé-
től kb. 1526-ig tevékenykedő műhelyből valóknak és több, négy-öt ott dolgozó könyvkötő mun-
kájának tartom. a seneca-i még az 1490-es évek (egy könyvkötő), a seneca-ii és az erasmus-i 
zömében a 16. század első évtizede (két, nagyjából párhuzamosan működő könyvkötő), az eras-
mus-ii a 16. század második évtizede, átnyúlva az 1520-as évekre (két könyvkötő), nem is szólva 

375   Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. ii. köt. A váradi püspökség 
káptalanai s monostorai a püspökség alapításától 1566. évig. nagyvárad, 1883. Hasonmás kiadás / szilágyi 
aladár gondozásában. nagyvárad, 1999. 55–57. p.
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a segédekről és a személyzetről. ehhez a műhelyhez csatlakozott néhány évre Lucas Coronensis 
(27. tábla).

Hogy a seneca-i, seneca-ii, az erasmus-i és erasmus-ii, beleértve a Lucas Coronensis ne-
véhez kapcsolható kötések (bélyegzőtábla 25, 26, 28, 29, s köztük a 27.) mennyire összefüggnek, 
s feltehetően – a használt bélyegzők alapján – egy műhelyben dolgozó több könyvkötő munkái, 
példaként vegyük szemügyre az (egykor Bajza József Tudományos Könyvtár), ma Magyar  
Ferences Könyvtár Gyöngyösi Műemlékkönyvtára két összefüggő könyvének kötését:

albertus Magnus: Postillae super evangeliare Lucae. p. i–ii. Hagenau: Heinrich Gran, [pro] 
Johanne Rynman augsburg, 1504. = Vd 16 a 1351, Koroknay, Jegyzék 230 – Magyar Ferences 
Könyvtár Gyöngyösi Műemlékkönyvtára: ant. 614

Bejegyzés a címlapon: per venerabilem dominum Martinum plebanum de Jasberen liber 
iste donatus est ad claustrum Beatae Virginis in dicta Jasberen fundatum itaque nullus ab eo-
dem praesumat alienare – másik kéz folytatja: nisi ad aliud monasterium videlicet Budam, pes-
tinum 1536. – Érdekes, hogy ez alatt a bejegyzés alatt évszázadokkal később valaki szó szerint 
megismétli ezt a bejegyzést rövidítés nélkül, könnyebben olvasható kézírással. – a hátsó röpülő 
előzéken: ad usum fratri Matie de giengies est concessus a fratre Blasio de giengies (16. sz. vége)

Kötés: 314 × 210 × 47 mm; bélyegzők: liliomos bélyegző = 29/8 alkotja a keretet; négyszö-
ges rácsdísz = 28/3c bélyegzők sorakoznak a középmező alatt és fölött; nagy méretű szabad ro-
zetta = 26/4 a centrumban; gránátalmavirág = 26/7 és 29/13 a középmező sarkaiban, továbbá 
kicsi szabad rozetták elszórtan a középmezőben = 26/6 és 29/14. a gerincmezőkben rozet-
tás-szamócás bélyegző (a görbület miatt elmosódott, nem lehetett levonatot készíteni róla).

albertus Magnus: Postillae super evangeliare Matthaei. p. iii. Hagenau: Heinrich Gran, 
[pro] Johanne Rynman augsburg, 1505. = Vd 16 a 1362, Koroknay, Jegyzék 231 – Magyar  
Ferences Könyvtár Gyöngyösi Műemlékkönyvtára: ant. 615 (73. kép)

Bejegyzés a címlapon: szinte szó szerint ugyanaz, mint az előző kötet, a Lukács-evangélium 
postillás (az evangéliumhoz kapcsolódó szentbeszédek) kötete címlapján. – a címlap alján: 
s[te]ph[a]ni ibrany

Kötés: 308 × 209 × 50 mm; bélyegzők: liliomos bélyegző (29/8) alkotja az első keret hossz-
oldalát; a  rövidebb oldalakon akantuszos-palmettás indasor (29/10); négyszöges rácsdísz = 
28/3c a második keret rövidebb oldalain; a hosszoldalakon hullámos palmetta 17/3 és 18/2 alig 
eltérő variánsa; a középmezőben kicsi négyszöges rácsdísz = 28/3a; a gerincmezőkben rozet-
tás-szamócás bélyegző.

a két kötet csaknem azonos bejegyzése arról tudósít, hogy a jászberényi plébános, Márton, a két 
könyvet az ugyancsak jászberényi szűz Mária-kolostornak adta, ezeket onnan ne idegenítsék el; 
– másik kézzel folytatva – hacsak nem a budai vagy pesti másik kolostornak. Jászberényben fe-
rences kolostor volt, amint – más kolostorok mellett – pesten és Budán is volt ferences kolostor, 
s bizonyára ezekre a testvérkolostorokra céloz a bejegyzés írója. a hátsó röpülő előzéken a be-
jegyzés: a gyöngyösi Máté barátnak használatra engedte [a könyvet] gyöngyösi Balázs testvér. 
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73. kép. albertus Magnus: Postillae. Hagenau, 1505. magyar reneszánsz kötése –  
Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi Műemlékkönyvtár: ant. 615
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Vajon a jászberényi ferencesektől Buda és pest helyett Gyöngyösre került ez a két könyv, esetleg 
Balázs, majd Máté barátnál felejtődtek? Fontos, hogy fennmaradtak.

a két nyomtatvány 1504-ben és 1505-ben került ki a hagenaui nyomdász sajtója alól, aki 
bérmunkában is dolgozott az augsburgi Johann Rynmannak, s ez jó üzleti érzékkel a határokon 
túl is terítette kiadványait (például sok Temesvári pelbártot). – a Ferences Könyvtár Gyöngyösi 
Műemlékkönyvtára ant. 614 jelzetű könyve kötésén a bélyegzők: 26/4 és 7, 28/3c, 29/8 és 13, az 
ant. 615 kötésén: 28/11 (amely egyezik a 25/3 és 26/1 bélyegzőkkel), 28/3a, 28/3c, 29/8, továbbá 
a hullámos palmetta, amely utánmetszése a 17/3 és 18/2 bélyegzőnek. ezek alapján e két kötést 
néhány évvel a megjelenése után már bekötötték abban a budai műhelyben, amely ii. ulászló 
alatt működött Budán, de valószínűleg már nem mint királyi könyvkötő műhely, de onnan is 
átvett szerszámokkal hosszú időn keresztül vélhetően budai könyvkereskedők fenntartásában.

említettük, hogy a Guary-kódex kötésének egyes díszítőelemei több, más-más nyomtatott esz-
tergomi Misekönyv kötésén láthatókkal egyeznek. a Guary-kódex kötése első keretének apró 
rozettás görgetője (21/g1) megegyezik az akadémia Könyvtára RM iii 1052 jelzeten őrzött, bu-
dai kereskedőtől megrendelt, Bécsben nyomtatott esztergomi Misekönyv376 részben aranyozott 
bőrkötése külső keretének görgetőjével (g1). e kötés középmezője sarkaiban a palmetta azonos 
a Margit-legenda kötése középmezője sarkaiban látható nagyobb palmettával (19/5). ugyancsak 
ez az apró rozettás görgető alkot keretet a pozsonyból Turócszentmártonba (Martin, szlovák 
nemzeti Könyvtár) vitt inc. C 15 jelzeten őrzött, a budai Theobald Feger megrendelésére nürn-
bergben nyomtatott esztergomi Misekönyv377 kötésének keretében látható görgetővel. ez a kö-
tés egyébként datált: MdXiX. a könyv megjelenése és a kötés dátuma között húsz év különbség 
van. ez nem ritka jelenség, olykor hosszú évekig kötetlenül, vagy csak egy ideiglenes borítással 
ellátott, kézzel írt vagy nyomtatott, de már fűzött könyvet használtak.

a Missale Strigoniense (MTa KiK: RM iii 1052) bélyegzői (74. kép):
g1. apró rozettás-leveles görgető = 21/g1, 29/g3
b1. akantuszos palmetta = 16c/2 variáns
b2. kör idomú rácsdísz (itáliai eredetű)
b3. nagyobb palmetta = 19/5
b5. liliom = 26/10, 29/2
b6. szíves rácsdísz = 26/3b, 29/3

az akadémia Könyvtárának ez a kötése (RM iii 1052) is azt támasztja alá, hogy az egykori ki-
rályi műhely díszítőszerszámai keverednek a budai kolostori műhelyek szerszámkészletével. az 
kérdés, hogy létezett-e mind a domonkos, mind a ferences kolostorban külön-külön könyvkötő 

376   Missale Strigoniense. Vienna: Johann Winterburger, impensis Matthiae Milcher, 1514. = Vd 16 M 
5575, RMK iii 189, Hubay, Missalia 60. p. nr. 21. – MTa KiK: RM iii 1052 – Vö. Rozsondai Marianne: Ma-
gyar gótikus és reneszánsz könyvkötések. in: pannonia regia, 465–466. p. iX-45. tétel

377   Missale Strigoniense. nürnberg: Georg stuchs, pro Theobaldo Feger, 1498. = isTC im00724500, 
Hubay, Missalia 45. p. nr. 9, Koroknay, Jegyzék 32, 61–62. kép.
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műhely, vagy esetleg a két, helyileg is egymáshoz közel lévő rend egyikében működött egy jól 
felszerelt műhely, s ez mindkét rend, sőt a ferences, azaz klarissza és a dömés (domonkos) apá-
cák könyvkötési igényének is eleget tudott tenni. a könyvkötések bélyegzői együttműködésre, 
a szerszámok közös használatára mutatnak, ami talán közös műhelyt feltételez. nem tartom 
kizártnak, amint már többször hangsúlyoztam, hogy a budai könyvkereskedők, akik külföldi 
nyomdákban rendelték meg és finanszírozták a magyar használatra szánt szerkönyvek nyomta-
tását, ugyancsak ehhez a vélhetően több könyvkötőt foglalkoztató és sok szerszámmal rendel-
kező műhelyhez fordultak könyvek köttetése céljából.

Körkörös fejbélyegzős csoport

Koroknay Éva a iX. csoportnak adta ezt a nevet. Joggal, mert a kötések uralkodó dísze a köz-
pontban egy nagy teljes kör, s a középmező négy sarkában negyedkörök, s ezek íveit is fejbélyeg-
zők (30/1a, 1b) díszítik. Koroknay három kötést vett Jegyzékébe: 40, 43, 51, én az oszK további 
két könyve (inc. 623 és inc. 558) összesen négy kötését sorolom ide, valamint egyet-egyet a Bat- 
thyaneumból és a szlovák nemzeti Könyvtárból, Túrócszentmártonból. ezeket Koroknay nem 
ismerte. Minthogy az oszK inc. 558 három egyforma kötet, összesen kilenc ilyen kötésünk van.

a Körkörös fejbélyegzős csoport bélyegzői (30. bélyegzőtábla):
1a–b. fejbélyegző
2. körbe foglalt rozetta

74. kép. Missale Strigoniense. Wien, 1514. – MTa KiK: RM iii 1052 bélyegzői
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3. szabad rozetta
4. kör alapú rozetta
5. apró rozetta
6. csipkedísz
7–8. nagyobb és kisebb kettős köröcske
9. szívidom

10. hármas levélzet
11. liliom
12. tüskés s idom
13–15. fonadékminták
16–18. z idomok

1. Thomas de aquino: Summa Theologica. p. iii. Venezia: Bernardus stagninus, 1486. = Kot-
van 1138, isTC it00222000, Koroknay, Jegyzék 40 – pozsony, univerzitná knižnica: inc. 170

Bejegyzés: Conventus posoniensis. – in usum fratris Georgii… [törölve] – Conventus po-
soniensis Fratrum Minorum.

Kötés: 323 × 220 × 51 mm, restaurált; bélyegzők: 1b, 2, 4, 6, 7, 12

2. antoninus Florentinus: Chronicon. p. 3. Basel: nicolaus Kessler, 1491. = Kotvan 60, isTC 
ia00780000, Koroknay, Jegyzék 43 – pozsony, univerzitná knižnica: inc. 188

Bejegyzés: danda elisabeth filia andree pegis… – Conventus posoniensis.
Kötés: 320 × 224 × 62 mm, restaurált; bélyegzők: 1b, 2, 4, 6, 7, 12

3. Missale secundum ritum Dominorum Ultramontanorum. Verona: [petrus Maufer], 1480. 
= Kotvan 850, isTC im00729800, Koroknay, Jegyzék 51 – pozsony, univerzitná knižnica: inc. 304

Bejegyzés: a pozsonyi ferences tartományi könyvtár pecsétje.
Kötés: 372 × 252 × 94 mm, restaurált; bélyegzők: 1b, 2, 4, 6, 7, 12

4–6. petrus Lombardus: Sententiarum libri IV / comm. s. Bonaventura, ed. Johannes Bec-
kenhaub. nürnberg: anton Koberger, [1491]. = CiH 2646, isTC ip00486000, Koroknaynál nincs 
– Budapest, oszK: inc. 558 (az 1. és 3. rész van egy kötetben, a 2. és 4. önálló kötetet alkot)

Bejegyzés: Conventus posoniensis Fratrum Minorum; a pars 4. kötet előzéklapjai elöl és 
hátul 12. századi pergamen kódexlapok, rajta Gregorius Magnus (azaz nagy szent Gergely) 
dialogorum liber caput XV. szövege

Kötés: p. 1,3: 310 × 215 × 80 mm, p. 2: 314 × 214 × 61 mm, p. 4: 312 × 210 × 58 mm; bélyeg-
zők: 1a, 1b, 2, 4, 6, 7, 12

7. [Rolewinck, Werner:] Fasciculus temporum. strassburg: Johann prüss, 1488. = CiH 2974, 
isTC ir00274000, Koroknay, Jegyzék 103, de nem sorolta csoportba. – Budapest, oszK: inc. 623 
(75. kép)
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75. kép. Körkörös fejbélyegzős reneszánsz kötés: 30.7. tétel
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Bejegyzés: alexander sextus eligitur anno domini [14]92. (= Rodrigo Borgiát Vi. sándor 
néven valóban 1492-ben választották meg pápának.) – inscriptus 22. Maji 1656. – egy-egy per-
gamen kódexlap az előzék elöl és hátul.

Kötés: 300 × 288 × 32 mm, kék, fehér és piros festés a bőrkötésen; bélyegzők: 1a, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 14, 15, 17, 18

8. Ferrarius, Vincentius: Sermones de tempore et de sanctis. Basel: nicolaus Kessler, 1488. Kul-
csár 216, isTC if00131000, Koroknay nem ismerte. – Gyulafehérvár, Batthyaneum: inc. Viii. 57

Kötés: 324 × 227 × 96 mm, láncos kötés volt; bélyegzők: 1a, 8, 10, 11, 14, 15, 16

9. Hugo de sancto Victore: De sacramentis christianae fidei. strassburg: [typogr. operis Jor-
dani de Quedlinburg = Georg Husner], 1485. = Kotvan 658, isTC ih00535000 – Martin, slo-
venská národná knižnica: inc. B 126378

Bejegyzés a címoldalon: …Bibliothecae iure sum inscriptus 18 augusti 1655 [a bejegyzés 
eleje kimosva]

Kötés: 310 × 215 × ? mm; bélyegzők: 1a, 4, 7, 8, 12, 14

a csoport minden tagja ősnyomtatvány, megjelenésük időhatára 1480–1491. Rolewinck krono-
lógiáját (7. tétel) a megjelenés, 1488, és a bejegyzés, 1492 között kötötték be. a többi, felettébb 
hasonló kötés is ugyanazon mester munkája lehet, vagyis 1490 körüliek. Koroknay Éva kérdő-
jellel pozsonyt feltételezi a műhely működési helyének. ez időben a budai mesterek ezektől el-
térő bélyegzőket használtak, s a táblák kompozíciója is más volt. Tagadhatatlan a bécsi hatás, 
ami a két város (pozsony és Bécs) közelsége folytán nem meglepő. Maga a fejbélyegző (30/1a–b), 
valamint a csipkedísz (30/6) alkalmazása a rövidebb oldalakon fölül és alul (1–5. tétel kötésein) 
tipikusan bécsi módi. sok variánsát ismerjük magyar reneszánsz kötéseken is, de ezeken a kö-
zépső kör díszítésére használják (például erasmus-i csoport, 9. tétel: ptolemaeus: Quadriparti-
tum. Venezia 1493; és 12. tétel: Astrolabium. augsburg 1488. – 28/13b bélyegző). indokoltnak 
látszik, hogy a „Körkörös fejbélyegzős csoport” kötéseit pozsonyra lokalizáljuk, amit az is alá-
támaszt, hogy a zömükben pozsonyi tulajdonbejegyzés olvasható.

A reneszánsz kötéscsoportok áttekintése

Koroknay Éva a  Magyar reneszánsz könyvkötések című, 1973-ban megjelent könyvében az  
i. csoport – „a győri Corvin-kódex kötéscsoportja” – kötései itáliai reneszánsz kötések, nem 
magyar műhely termékei. a ii. csoport „a lövöldi karthauzi kolostor kötései” gótikusak, amint 
a Viii. csoport („Címerpajzsban szignált gótikus csoport”) három kötése is átmenet a gótikus és 
reneszánsz között, és inkább osztrák kötések (vö. Holter F.3). a lövöldieket a gótikus kötéseknél 
tárgyaltuk (1. bélyegzőtábla). ezt követi további tíz gótikus bélyegzőtábla: 2–11-ig.

378   Jankovič 2014, i. m. 294. p. 31. tétel. (295. lábjegyzet)
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Koroknay iii. csoportját kettébontva – egidus és Lucanus csoport – elemeztem, miként 
a iV. seneca és a vele szoros kapcsolatban álló XX. erasmus csoportot is, ugyancsak ketté-ketté 
bontva. Koroknay V. csoportja, az aristoteles csoport legfontosabb darabja az Ofner Stadtrecht 
(Koroknay, Jegyzék 24, 25. kép), de az általa idesorolt kötések egy része jobban illik más csoport 
kötései közé, ott tárgyaltuk, s ezekre az adott helyen felhívtuk a figyelmet. a Vi–Vii. csoport, az 
ambrosius csoport két kötését és az „esztergomi missale csoport” öt kötését nem volt alkalmam 
vizsgálni. a sok, jórészt budai könyvkereskedők megrendelésére külföldön megjelentetett esz-
tergomi Misekönyv – többet is elemeztünk – több budai könyvkötő műhely, de legalábbis több 
könyvkötő terméke. a iX. Körkörös fejbélyegzős csoport szerintem is pozsonyi eredetű, itt ná-
lam a 30. csoport. a X. Mészáros céhkönyv csoportja és a XiV. Veszprémi káptalan számadás-
könyve csoport kötései rokoníthatók, e kötéseken a domináns gótikus rutainda korábbi készítési 
időre mutat, vagy vidéki, esetleg felvidéki eredetet vagy onnan érkező könyvkötőt sejtet. a Xiii. 
Gazius és a XViii. Ga csoport kötéseit részletesen tárgyaltuk, mégpedig egymás után (17. és 18. 
csoport), mert átfedések vannak a használt szerszámokban, s erős kötődések a ii. ulászlónak is 
dolgozó 16d csoporthoz. a XV. Virginia és a XVi. Lányi csoport kötéseit a magyar nyelvemlé-
keknél elemeztük. a Lucas Coronensis nevéhez köthető könyvek kötését külön csoportban, 
a seneca és az erasmus csoportok között vettük sorra, mert összefüggenek, s igyekeztünk tisz-
tázni az ő, azaz brassói Lucas személyét, s viszonyát a corvinákhoz. – adott helyen megjegyez-
tük, hogy Koroknay Éva a Jegyzékébe felvett kötései közül nem sorolta be mindegyiket a húsz 
csoport valamelyikébe. a húszból nyolc csoporthoz egyáltalán nem közöl képet a kötésről. – 
a 12–30. bélyegzőtáblák semmiképp sem jelentenek ugyanannyi műhelyt (nem beszélve az a, b, 
c, d változatokról), hanem csak különböző mestereket.

*  *  *

az 1470-es évek két magyarországi ősnyomdája után mintegy fél évszázadon át nem működött 
nyomda hazánkban,379 ezért a budai könyvkereskedők megrendelésére külföldön (augsburg, 
Brünn, Bécs, Hagenau, nürnberg, Velence stb.) jelentek meg magyar rítusú misekönyvek, bre- 
viáriumok és egyéb szerkönyvek, valamint pelbárt és Laskai osvát beszédei. Hazánk számára 
a legtöbb könyv 1520-ig Velencében készült, a külföldön nyomtatásra megrendelt könyvek 46 
százaléka.380 Valószínű, hogy e könyvkereskedők némelyike tartott fenn könyvkötő műhelyt is, 
esetleg többen egy közös műhelyt.

az egyik legkorábbi és legjelentősebb budai könyvkereskedő és -kiadó Theobald Feger, aki 
iskoláit Heidelbergben végezte, majd Colmarban könyvkereskedőként tevékenykedett. 1484–

379   a királyi Magyarország területén 1529-ben szebenben, a mai Magyarország területén sárvár-Újszi-
geten 1536-ban nádasdy Tamás országbíró támogatásával létesült nyomda. Lásd V. ecsedy 1999, i. m. 37–43. 
p. (141. lábjegyzet)

380   Kókay György: A könyvkereskedelem Magyarországon. Bp.: Balassi, 1997. 38. p. – pavercsik ilona: 
A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig. in: V. ecsedy 1999, i. m. 295–340. p.
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1498 között a nürnbergi anton Koberger bizományosa Budán.381 az augsburgi Ratdolt nyom-
dájában kiadta (alig három hónappal a Brünnben megjelent után) a Thuróczy-féle Chronica 
Hungarorumot (23/5. tétel), javítva és új fametszetekkel. nürnbergben Georg stuchsnál 1498-
ban esztergomi Misekönyvet is kiadott.382 Feger csak németországi nyomdászokkal dolgozta-
tott, szemben a többi budai könyvkereskedővel.

Johannes Paep budai könyvkereskedő főleg esztergomi misekönyvek kiadását rendelte 
meg Velencében 1497–1511 között: 14a/3. tétele, 17/8. és 9. tétele, 23/4. tétele, 25/1. tétele. – ur-
ban Kaym (Kaim, Keim) tevékenységének ideje a nyomtatványok alapján 1503–1519-re esik. 
Kókay említ egy 1506-ból való iratot, amely „ligator librorum”-ként említi Kaymot, vagyis 
könyvkötő is volt. Kiadványaiban mint „librarius Budensis” szerepel: 17/7. tétel, 26/3. tétel. – 
stephanus Heckel (1512–1515) előbb paep segéde, majd ennek halála után átvette paep üzletét. 
1512–1513-ban Kaymmal közösen kétszer esztergomi Misekönyvet (26/2. tétel), 1514-ben egy 
pálos Misekönyvet adott ki. – Georg Ruem budai könyvkiadó (1490?–1493) jelvénye látható 
a 28/10. tétel kolofonja alatt.383 – a Mohács előtti szűk fél évszázadból kilenc budai könyvkeres-
kedő és könyvkiadó ismeretes.384

Temesvári Pelbárt népszerűsége a kötések tanúsága szerint385

a ferences szerzetes, a rend budai főiskolájának tanára, Temesvári pelbárt (Temesvár? 1435 k. 
– Buda 1504) rendkívüli népszerűségre tett szert európában. Műveit, szentbeszédeit (Pomerium 
sermonum de sanctis, de tempore, Sermones quadragesimales, Stellarium, Expositio… libri Psal-
morum, Aureum Rosarium) nagyon sokszor kiadták, döntő mértékben Hagenauban, Heinrich 
Gran nyomdájában,386 de augsburgban, Bázelban, Lyonban, nürnbergben, párizsban és strass-

381   Rozsondai Marianne: Anton Koberger… 1978, i. m. 32. p. (157. lábjegyzet)
382   az oszK inc. 1196 jelzetű Missale Strigoniense kötéséről lásd a 283. lábjegyzetet.
383   Borsa Gedeon: Mohács előtti budai könyvkereskedők és kiadványaik Kemény Józsefnél. = MKsz (109) 

1993. 197–205. p. – Mályusz elemér: Kemény József „könyvhamisításai”. = MKsz (109) 1993. 192–197. p.
384   Végh Gyula: Régi magyar könyvkiadó- és nyomdászjelvények. I. köt. Budai könyvárusok jelvényei, 

1488–1525. Bp., 1923. – Végh, Julius: Ungarische Verleger- und Buchdrucker-Zeichen. I: Ofener Buchhändler-
marken 1488–1525. Bp., 1923.

385   Rozsondai Marianne: Temesvári Pelbárt népszerűsége Európában. (Miről vallanak a könyvkötések?) 
= MKsz (100) 1984. 300–319. p.

386   Feltevés szerint Heinrich Gran nyomdája az augsburgi Johann Rynmanné volt, aki tekintélyes 
könyvkereskedő és kiadó volt, több városban dolgoztak neki nyomdászok. az általa legtöbbször kiadott szerző 
éppen Temesvári pelbárt, Heinrich Gran nyomdájában. Vö. Rozsondai Marianne: Johann Rynmann (1460–
1523), a könyvkereskedő és kiadó, és vele kapcsolatos augsburgi könyvkötések. in: Fata libelli: a nyolcvanéves 
Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai / (szerk. p. Vásárhelyi Judit). Bp.: oszK, 2003. 181–
190. p. – Bartók zsófia Ágnes (eLTe BTK Magyar irodalom- és Kultúratudományi intézet) 2018. márc. 21-
én a Mercuriales előadássorozat keretében „Pro capacitate populi simplicis huius nostrae regionis”: Temesvári 
Pelbárt és Laskai Osvát kiadástörténetének tanulságai címmel tartott előadásában felvetette annak lehetőségét, 
hogy Johann Rynmann Budára is eljött kiadásra alkalmas kéziratokat keresve, s ennek során hozzájutott a két 
magyar ferences kézirataihoz, amelyeket aztán kiadott.
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burgban is. az ősnyomtatvány-korszak végéig tizenötször adták ki műveit, a 16. század első ne-
gyedében évente akár többször is. Beszédmintáit jól tudták használni a prédikáló papok. Beszé-
deiben gyakran idéz legendákat és példákat, amelyek közül többnek is – mint Katona Lajos 
megállapította387 – népmesei eredete van. pelbárt hatását magyar nyelvű kódexeink is tükrözik, 
szövegét, példáit felhasználják.

azt már hangsúlyoztuk, hogy a könyveket zömmel kötetlenül hozták forgalomba, s a vevő, 
a könyv olvasója köttette be. Így az eredeti kötés meghatározásával a tulajdonosához, potenciális 
olvasójához jutunk el. Érdekes kísérlet volt az MTa Könyvtára Régi Könyvek Gyűjteményében 
számba venni pelbárt műveinek ott őrzött összesen 107 példányát. ezek között sok a kolligátum, 
vagyis több művet kötöttek egybe. Majdnem kétharmada, 69 pelbárt-példány – 54 kötetben – 
őrzi még eredeti kötését. Többségük gótikus bőrkötés. – Mivel az 1826-ban alapított akadémiai 
Könyvtár régikönyvállománya jórészt müncheni és bécsi aukciók anyagából származik, első-
sorban német területeken használt pelbárt-művek kerültek ide. de ha végignézzük az ősnyom-
tatványok világkatalógusának (isTC) lelőhelylistáját, láthatjuk, hogy London, oxford, Camb-
ridge, párizs, nantes, Brüsszel, Gent, Madrid, Valencia, stockholm, Göteborg, nem beszélve 
a közelebbi prága és Krakkó könyvtárairól, mindenütt ráakadunk pelbárt valamely beszédgyűj-
teményének valamely kiadására. Bizonyára ezek között sem ritka az eredeti kötésben fennma-
radt példány.

Hogy mit mutatnak az MTa Könyvtára pelbárt műveinek kötései? Betűrendbe sorolva 
a kötések készítési, illetve használati helyei: augsburg (17 kötés), Bécs (domonkos) és Bécs kör-
nyéke, Boroszló (Breslau, Wrocław), Brünn, Buda, ingolstadt, Köln, nürnberg (6 kötés), Reb-
dorf, stuttgart, ulm, Velence, Weddern, Wiblingen, Wittenberg. Már az figyelmet érdemel, hogy 
nemcsak ferences kolostorokban forgatták Temesvári pelbárt megjelent könyveit, hanem do-
monkosok (a bécsi domonkos kolostornak remek könyvkötő műhelye is volt), ágostonos reme-
ték (Ramsau), ágostonos kanonokok (Rebdorf), karthauziak (Buxheim és Weddern), bencések 
(Wiblingen, ma már ulm része). a kötések zöme gótikus stílusú, mindössze 8 reneszánsz. ezek 
között van budai (Ráth 1060, e kötést tárgyaltuk a Virginia-kódex csoportjában), két észak-itá-
liai (Velence, illetve környéke) és öt 16. századi, német típusú görgetős reneszánsz kötés (Köln, 
stuttgart és Wittenberg).

az eddigiek során is találkoztunk más könyvtárakban őrzött, magyar reneszánsz kötésben 
lévő pelbárt-kötetekkel, például a Lányi-, apor-kódex csoportjában pelbártnak az Expositio 
psalmorum című műve (22. csoport 3. tétele), valamint a Ga csoport 1. és 2. tétele és az eras-
mus-i csoport 4. tétele esetében. – a 15/16. század fordulóján és első negyedében alig akadt 
keresettebb szerző európában Temesvári pelbártnál, a magyar ferences szerzetesnél. ezt a köté-
sek elemzése is alátámasztja. pelbárt népszerűségét nem érte el, de azért kor- és rendtársa, Laskai 
osvát (osualdus de Lasko) műve, a Biga salutis is európa-szerte ismert volt. Talán érdemes 
volna az ő műveinek kötéseit is hasonló vizsgálat tárgyává tenni.

387   Katona Lajos: Temesvári Pelbárt példái. = Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18) 
1902, 2. szám. 20. p. (90. p.) – Továbbá: Temesvári Pelbárt válogatott írásai / vál., a kísérő tanulmányt és jegy-
zeteket írta: V. Kovács sándor; ford. Bellus ibolya, Jelenits istván et al. Bp., 1982.
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Német típusú magyar reneszánsz kötések

A nagyszombati CH-monogramos kötéscsoport

1543-ban, amikor a törökök megindították ostromukat esztergom bevételéért, Várday pál prí-
más (1526–1549) az érsekséget és a káptalant esztergomból nagyszombatba helyezte át. a káp-
talan nagyszombatban, az érsekség előbb ott, majd – időnként – pozsonyban működött tovább. 
nemcsak esztergomból menekültek oda. a nagyváradi káptalan is nagyszombatban talált oltal-
mat, és több női és férfiszerzetesrend a törökök által elfoglalt országrészből nagyszombat falai 
között húzta meg magát.

nagyszombatban 1578 óta működött nyomda. ennek alapítása oláh Miklós érsek és kan-
cellár kezdeményezését követően Telegdi Miklós (1535–1586) nevéhez fűződik. a bécsi jezsui-
ták megszűnt nyomdájának felszerelését vásárolták meg. Telegdi nagyszombatban saját házá-
ban állíttatta fel a nyomdát. Telegdi két érsek, oláh Miklós (*1493, 1553–1568) és Verancsics 
antal (*1504, 1569–1575) alatt szolgált, 1573-tól érseki helynök, 1577-től az esztergomi érsek-
ség kormányzója, előrelátó, művelt főpap volt.388 ekkor már nincs érsek, szinte az egész magyar 
katolikus egyház terhe az ő vállát nyomja. 1579-től pécsi püspök, de a török kézen lévő pécset 
egyszer sem tudta meglátogatni.

Telegdi nyomdája volt sokáig az egyetlen katolikus nyomda az országban. Telegdi pázmány 
péter előfutára. a hitviták idején nagyszombat és Telegdi kiadványai főszerepet kaptak, s jelen-
tős helyet foglalnak el a Kárpát-medence nyomdászattörténetében. Telegdi fordítja le először 
magyarra a katolikus katekizmust, Az keresztyensegnec fondamentomirol, és még Bécsben, Hof-
halternél nyomatja ki 1562-ben.

az alább sorra vett könyvkötések mutatják, hogy a nyomda mellett könyvkötő műhely is 
működött, ahol a kiadványok – legalábbis egy részét – bekötötték. Hogy folyt már itt korábban 
is könyvkötés, bizonyítja az akadémia Könyvtára RM iii F 1023 jelzetű Missale zagrabiense, 
Venezia 1511 (RMK iii 176) Misekönyv végén a kolofon alatti bejegyzés „Ligatus Tirnauie 1553 
die Junij 10.” (= Csapodi, BH 758). Ma már új bőrkötésben van.

a CH-val szignált görgetők arra utalnak, hogy Telegdi, vagy az ő megbízásából valaki, 
könyvkötőszerszámokat vásárolt nürnbergben vagy augsburgban, vagy az innen elkerülteket 
(kiárusítottakat) esetleg Bécsben.

e kötéstáblák felépítése a tipikus német reneszánsz kötések példáját követi. Buda 1541-es 
elfoglalása után e téren is fordulat következett be. az itáliai mintát másoló „budai reneszánsz 
kötések”-kel való összehasonlításban ez azt jelenti, hogy német mintára figurális ábrázolású 
görgetőkkel és lemezekkel díszítik a bőrkötéseket.

a könyv méretétől függően a középmezőt egy, két vagy három görgetővel díszített – köztük 
egy-két üres – keret veszi körül. a középmezőbe a könyvkötő vagy ovális lemezt, vagy két-há-
rom függőleges sorban görgetőt, esetleg csak egyesbélyegzőket nyomott. Huszonnégyből 17 kö-
tésen a rövidebb oldalak sávjaiba az előtáblákon fölül a tulajdonos monogramja, a középmező 

388   Tóth istván: Telegdi Miklós reneszánsz könyvtára. = MKsz (95) 1979. 372–384. p.
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alatti sávba, egy esetben a háttáblára, évszám került. a kötések kisebb része papírtáblás világos 
bőrkötésben van, a nagyobb része fatáblás, sötétbarna bőrrel van bevonva és vaknyomásos, de 
több kötésen, ahol a kötéstábla közepén lemez látható, a lemez és a középmezőt körülvevő gör-
getős keret aranyozott. Általában két kapocs zárja a köteteket, de a nagyobb méretű és testesebb 
könyveken sarokveretek is vannak, vagy annak nyoma látható. az elő- és háttábla azonos, kivétel 
az esztergomi fólió méretű Misekönyv, ahol a háttábla középmezőjét két részre osztották, és 
ezekben egyesbélyegzők láthatók, az előtáblán a szentháromság-lemez van. a könyvek gerincén 
nagyságtól függően két vagy három borda van. a görgetők közül öt CH betűkkel szignált. ezek 
közül az 1. számú salvator-görgető megegyezik a Haebler-féle repertóriumban a nürnbergi 
CH-műhely 1. számú görgetőjével. Konrad Haebler Christoph Heusler, vagy Caspar Hermann 
nürnbergi könyvkötőt véli a CH-monogram mögött.

nem tudni pontosan, hogy kik dolgoztak a nagyszombati könyvkötő műhelyben. az 1584-
re megjelentetett naptár címlapja szerint a nyomda faktora Valentin otmar, azaz otmar Bálint 
volt. Ő silvan otmar augsburgi nyomdász fia, aki 1541–1563 között augsburgban apja nyomdo-
kaiba lépett, s egy sor reformációs kiadványt, köztük sok Luther-művet jelentetett meg.389 Lehet, 
hogy neki is menekülnie kellett augsburgból, amikor tiltott (protestáns) könyvek nyomtatása 
miatt egy másik augsburgi nyomdászt kínvallatásnak vetettek alá. otmar hozhatott magával 
augsburgból könyvkötőszerszámokat is nagyszombatba. – 1603-ban már prágában működött.

a CH-monogramos kötéscsoport díszítőelemei (31a, 31b bélyegzőtábla):
szignált görgetők:

g1. 205 × 25 mm, salvator-görgető; a keresztre feszített Krisztus C H: ecce agnv //  
s dei Qvi T – Jézus keresztelése: Hic est Fi // Livs Mevs – angyali üdvözlet: ecce 
Conc // ipies et p – a feltámadt Krisztus: Gloriosa // Resvrect (= Haebler i 166.  
C H 1. görgető)

g2. 165 × 16 mm, a megszemélyesített keresztény erények: Fides // est sv – spes n // 
on Con C H – Carit // as Ben390

g3. 144 × 13 mm, a megszemélyesített három keresztény erény (remény, hit, szeretet) 
és a négy sarkalatos erény egyike (erő, bátorság): spes – Fides C H – Cari[tas] – 
Forti[tudo].

g4. 160 × 11 mm, a  lombdíszek között négy medalionos fej és négy címer (Löwe–
sachsen–adler–Kur, vagyis Kur- és szászország címere, valamint oroszlán és sas 
a címerpajzson). a lombdíszek között, szászország címere fölött a monogram: C H

g5. 170 × 13 mm, a gyermek Jézus három puttóval. az egyik talapzaton a monogram:  
C H

389   Benzing, Josef: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. 2. verbes-
serte und ergänzte auflage. Wiesbaden, 1982. 15, 18. p.

390   Fides//est sv = est autem fides sperandorum substantia, vagyis hit pedig alapja annak, amit remé-
lünk (zsidókhoz írt levél 11, 1) – spes n//on Con = spes autem non confundit, azaz a reménység nem csal 
meg (szent pál Rómabeliekhez írt levele 5, 5) – Carit//as Ben = Fructus autem spiritus est caritas gaudium pax 
longanimitas bonitas benignitas, azaz a lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság 
(szent pál Galatáknak írt levele 5, 22)
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nem szignált görgetők:
g6a–b. német palmetta
g7–8. nagyobb és kisebb kandeláberdíszes görgető
g9–10. nagyobb és kisebb láncfonatos görgető

Kétféle lemez díszíti e nagyszombati kötéseket:
  i. szentháromság ovális mezőben
ii. arabeszkes fonadékminta ovális mezőben

egyesbélyegzők:
b1. apró makk
b2. aldus-levél
b3. kis rozetta
b4. nagyobb rozetta
b5. kettős hárslevél
b6. négyszirmú virág
b7. dupla liliom
b8. tulipán formájú virágtő
b9. liliom
b10. gránátalmavirág
b11. stilizált sarokdísz
b12. stilizált növényi dísz a gerincen

a CH-monogramos kötéscsoportba391 tartozik a kutatás mai állása szerint: az országos széché-
nyi Könyvtárban négy, a Magyar Tudományos akadémia Könyvtárában három, az eLTe egye-
temi Könyvtárában négy, a Fővárosi szabó ervin Könyvtárban egy, esztergomban kettő, sáros-
patakon kettő, Veszprémben egy, Csíksomlyón hat és a londoni British Libraryben egy ilyen 
CH-monogramos, görgetős-lemezes, német típusú magyar reneszánsz kötés. a huszonnégy 
könyv közül nyolc magyar nyelvű, a latin nyelvű művek közül hét magyar vonatkozású: három 
esztergomi Misekönyv (= Missale strigoniense), egy ordinarium strigoniense, két Corpus iuris 

391   sz. Koroknay Éva: Egy XVI. századi nagyszombati kötéscsoport. (Oláh Miklós könyvtárának eddig 
ismeretlen kötetéről.) = MKsz (93) 1977. 47–51. p. Koroknay Éva ebben a cikkében a nagyszombati kötések 
korábbi csoportjáról értekezik, s éppen csak megemlíti, hogy 1581-től (1580-tól) egy egységes C H jelzésű 
reneszánsz kötéscsoport fordul elő nagyszombatban. – az MTa KiK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjtemé-
nyében lévő, CH csoportba tartozó három könyvkötésről: Rozsondai Marianne: Signierte Renaissance- 
Einbände deutschen Typs aus dem 16. Jahrhundert = Gutenberg-Jahrbuch 1988. 290–339. p. (ezen belül: 303–
304. p.) – Muckenhaupt erzsébet: XVI. századi német reneszánsz típusú szignált könyvkötések a csíksomlyói 
műemlékkönyvtár gyűjteményében. = erdélyi Tudományos Füzetek 216. Kolozsvár, 1993. 8–10. p. – uaz.:  
erdélyi Múzeum 1993/3–4. 8–10. p. – Rozsondai Marianne – Muckenhaupt erzsébet: Telegdi Miklós és 
a nagyszombati CH-monogramos kötéscsoport = MKsz (116) 2000. 285–306. p. – ebben a tanulmányban 16-ra 
nőtt az e műhelyből való kötések száma; itt már 24 kötést tárgyalok.
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Hungarici és egy kötet Janus pannonius verseivel (opera), vagyis összesen 15 mű magyar, vagy 
magyar használatra szánt 15. és 16. századi nyomtatvány. Tizenhét könyv kötésén rajta van a tu-
lajdonos nevének monogramja, és a bekötés vagy tulajdonbavétel évszáma. nem mindegyik 
monogramot tudjuk feloldani, de akikét igen, azok a magyar királyság lakosai, több nyelvet be-
szélő neves személyek.

a csíksomlyói Ferences Könyvtár 6170-6171 jelzetű két egybekötött ősnyomtatványt (17. 
tétel = isTC ij00122000 és isTC ig00683000) borító kötéstáblájából 1590-re szóló, eddig isme-
retlen nagyszombati kalendáriumtöredék került elő: RMny 631. Tehát a görgetőegyezéseken túl 
ez is megerősíti, hogy ezt a két ősnyomtatványt tartalmazó kötetet nagyszombatban kötötték 
be, ugyanakkor ez a nagyszombati naptártöredék a többi kötés nagyszombati lokalizálását is 
alátámasztja.

1–2. Telegdi Miklós: Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon és egyeb innepeken esz-
tendoe altal az anyaszentegyhazba oluasni es predicalni szoktanac, magyarazattyanac elseo resze, 
mely magaba foglallya az aduenttül fogua husuetig valo vasarnapi euangeliomokat egynehany 
egyeb innepeknec… evangeliomiual es az oltari szentsegrül valo harom predicatioual egyetembe. 
Bechbe: apaffi Mihály, 1577. 4o = Vd 16 zV 28202, RMny 374

Két példány:
(1.) Budapest, oszK: RMK i 122/2. példány
Bejegyzés a címlapon: andreas Haygerts [?] (áthúzva) – Lejjebb: Michäel Grohorubszky 

vir catholicus vitae crtianae mp. (részben levágva) – a címlap verzóján: dr. Todoreszku Gyula 
és neje Horváth aranka könyvtára (pecsét)

Kötés: 209 × 156 × 47 mm, restauráláskor körbevágták az eredeti kötést, és új bőrborításra 
ragasztották vissza. ezért teljesen kisimult, nem lehet levonatot készíteni róla, igen rosszul lát-
szik. az előtáblán: C. a., alatta a. a. monogram, a középmező alatt évszám: 1582. díszítés: g2, 
g6a, g9

(2.) Csíksomlyói Ferences Könyvtár: 0337
Bejegyzés: a címlapon: Con[ven]tus Csikien[sis] 1664. a címlap verzón: Jacobus daday. – 

p. [3]: pro Conuentu Czikiensi 1642. Fr. and[reas] z[ágrábi].392 – a kötet végén: emptus: dena-
rio nolcvan penz egy forint finis. Hunc liber est Jacobus: daday F[i]nis Finis. – omnis homo 
mendax nisi solus deus verax. anno dominij 1626.

Kötés: 210 × 155 × ? mm, az előtáblán: M. L. z. és évszám: 1582. díszítés: g2, g4, g7, b3, b5. 
(a kötésben nyomtatványtöredék látszik.)

3–4. Telegdi Miklós: Az Evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esz-
tendö által az anyaszentegyházban oluasni es praedicallani szoktanac, magyarazattyánac harma-

392   zágrábi andrás csíksomlyói gvárdián 1624-ben Gyöngyösön, 1628-ban szakolcán működött. – 
a 4. tétel bejegyzése – Muckenhaupt megállapítása szerint – somlyai Miklós írása. Ő 1615-ben Gyöngyösön 
volt a ferenceseknél. Mindketten szolgáltak tehát Magyarországon, s innen vihették magukkal Telegdi postil-
láit. Vö. Rozsondai – Muckenhaupt 2000, i. m. 302. p.
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dic resze, mely magaba foglallya a’ szentec innepire ualo euangeliomokat. nagy-szombatba: Te-
legdi Miklos hazánal, 1580. 4o = RMny 474

Két példány:
(3.) Budapest, MTa KiK: Ráth 37 (76. kép)
Bejegyzés a címlapon fölül: Biblioth[eca] Lycei R[egii] Claud[iopolitani] 1831 – Lejjebb: 

ex libris p. Lucae nagy (egy nagy Lukács nevű piarista atyáé lehetett a 18. sz. utolsó harmadá-
ban) – Még lejjebb: Residenti[a]e pp [= patrum] Monostoriensium 1670 [= Kolozsmonostor]. 
– a címlap verzón: Ráth György könyvtára (pecsét).

Kötés: 217 × 150 × 57 mm, restaurált sötétbarna, részben aranyozott bőrkötés, az előtáblán: 
i. p., és évszám: 1580. díszítés: g1, g7, b8, i. szentháromság-lemez az előtábla centrumában, 
a háttáblán a ii. lemez

(4.) Csíksomlyói Ferences Könyvtár: 0412
Bejegyzés az előzéklap rektóján: n. n. s. 1637. Lege, et attende diligenter. – Telegdi Miklos 

püspök de eo Conventu Czikiensi. Legere et non intelligere est negligere 1648. die 18 octo[bris] 
deo adjuvanti proficere Vobis [somlyai Miklós írása]. – a címlap rektón: Convent[us] Ci- 
kien[sis] 1681. – F. i. V. (16. sz. vége)

Kötés: 211 × 155 × ? mm; díszítés: g2, g4, 6a

5–6. Bornemisza péter: Elsö resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, 
mellyeket a’ keresztyeneknec gyülekezetibe szoktanac predikalni minden ünnepnap. (Comiatin) 
sempteröl: (Huszar Gal) [typ. Bornemisza], 1573. 4o = RMny 333

Két példány:
(5.) Budapest, oszK: RMK i 95/1. példány
Bejegyzés a címlapon: C[risto]ph[orus] poson 1633. Lib. e.
Kötés: 216 × 147 × 75 mm; díszítés: g2, g6b
(6.) London, British Library: C. 36. f. 21
Bejegyzés: az eredeti, röpülő előzéklap belső oldalán, fölül: Lugossy. Lejjebb: Roxer (?) 

anno 1670 die 16, 10bris [= decembris]. alatta két német sor, majd: ez könyvnek gazdája  
Johannes erdélyi kinek / isten hivén jora ösztönözi / noha az ur keze gyakorta öklözi / de büsz-
kös egyebeit jo irral kötözi. die 30a april 1672.

Kötés: 214 × 147 × 75 mm, nemcsak a nyomtatvány, a kötése is teljesen megegyezik az elő-
zővel (5. tétel). Restauráláskor körbevágták, s ennek mentén farkasfog keret látszik. az új bőr-
borításra való felragasztáskor az eredeti kötés nagyon kisimult. díszítés: g2, g6b

7. Bornemisza péter: Masic resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, 
mellyeket az keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac predikalni minden ünnepnap. sempteröl: [typ. 
Bornemisza], 1574. 4o = RMny 355 – sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjte-
ményei – nagykönyvtár: d 726

Bejegyzés az előzéklap verzóján: Liber ill[ustris] Collegii Ref[orma]t[i] s[áros] patakiensis 
ab a[nn]o 1787 die 20a octobr[is]. signante Johanne szombathi. p. p. mpr. – a címlap rektón: 
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76. kép. Görgetős-lemezdíszes, CH-monogramos kötés: 31.3 tétel
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a s[áros] pataki anya oskolának részére szerzette 1787 évben Miskolczon J. szom[bathi] (?)  
(e rövidített név olvasata bizonytalan.)

Kötés: 217 × 145 × 95 mm; díszítés: g2, g3, g7, g8

8. Monoszlóy andrás: De cultu imaginvm. Az idvössegre intö kepeknec tiszteletiröl valo igaz 
tvdomany. nagyszombatba: [typ. capituli], 1589. 4o = RMny 632 – sárospataki Református Kol-
légium Tudományos Gyűjteményei – nagykönyvtár: o 177

Bejegyzés az előzéklap rektóján: Michael Miko szut (?) szent Kethazi mulieris anno 1694 
– a címlap rektón: Liber scholae s[áros] pataki[ensis] 1739. Fölötte egy többszörösen áthúzott, 
olvashatatlan tulajdonosnév.

Kötés: 205 × 152 × 31 mm, a fölső sorban L. e. G. monogram, alul évszám: 1589 aranyozva; 
díszítés: g2, g6a

9. Missale Strigoniense. Venetiis: erhard Ratdolt, 1486. 2o, pergamenre nyomtatott példány 
= CiH 2312, isTC im00723200, RMK iii 11, Hubay, Misssalia nr. 3 – esztergomi Főszékesegy-
házi Könyvtár: inc. i. 138393

Bejegyzés: illustrissimum et Reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum 
Franciscum Forgach do[minum] Haereditarium de Ghimes, episcopum nitrien[sem] locique 
eiusdem Comitem perpetuum, ac per Regnum Hungar. sac. Caes. et Regiae Maiestatis supre-
mum Cancellarium et Consiliarium etc.: Caspar Heölgi Camerae Hungaricae eiusdem suae 
Maiestatis Consiliarius diuino hoc munusculo perpetui amoris et observantiae ergo obsequen-
tissime donat, humilium orationum suffragia devote desiderans. posonii in die festo omnium 
sanctorum anno d. 1606. idem Caspar Heolgij mp.

Kötés: 342 × 232 × 67 mm, aranyozott bőrkötés, az előtáblán a  középmező fölött: 
i. K. p. s. T. (= Kutassy János szent Tamási prépost), alatta 1584; díszítés: g2, g5, g7, b8, b9, b10, i. 
szentháromság-lemez az előtábla centrumában.

10. Missale Strigoniense. Venetiis: Lucantonio Giunta, pro Johanne paep, 1507. 8o = CnCe 
18342, RMK iii 148, Hubay, Missalia nr. 14 – Budapest, oszK: RMK iii 148/1. példány

Bejegyzés: a címlapon: dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth aranka könyvtára (pecsét)
Kötés: 172 × 126 × 51 mm, restaurált bőrkötés, az előtáblán: G. K. p., alul évszám: 1584, ezek 

aranyozottak; díszítés: g2, g4

11. Missale Strigoniense. Venetiis: petrus Lichtenstein, pro urbano Keym, 1513. 4o = RMK 
iii 185, Hubay, Missalia nr. 20 – Budapest, MTa KiK: RM iii 72

Bejegyzés: címlap rektó: ex libris Michaelis novak praep[ositi] s. Tho[mae] – alul pecsét: 
a Magy. Tud. acad. Vigyázó Ferenc könyvtára 3370. – Fol. ii.: anno 1603 obijt R. p. Micha[el] no-
vak canonicus strigon[iensis], praepositus s. Thomae et concionator schlaus [slovacus?] annis 22.

393   az iparművészeti Múzeum 1882-ben rendezett könyvkiállításán ki volt állítva. Vö. Kalauz: ’Ős-
nyomtatványok’ fejezet 43. tétele, 124–125. p.
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Kötés: 217 × 150 × 48 mm, aranyozott bőrkötés, az előtáblán M. n., azaz novák Mihály esz-
tergomi kanonok, szent Tamási prépost monogramja két aldus-levéllel, az ovális középlemez 
alatt évszám: 1590; díszítés: g5, g9, b5, b9, i. lemez: szentháromság, a háttáblán ii. lemez

12. Ordinarium officii divini secvndvm consvetvdinem metropolitanae ecclesiae Strigoniensis 
/ a mendis purgatum et editum, opera et expensis reuerendissimi domini nicolai Telegdini epis-
copi Quinqueecclesiensis et in spiritualibus administratoris archiepiscopatus strigoniensis. Tir-
naviae: in aedibus… episcopi [typ. Telegdi], 1580. 8o = RMny 473, Muckenhaupt, RMK-Kat 36. 
– Csíkszereda, Csíki székely Múzeum, Régikönyv Gyűjtemény: Ltsz. 332

Bejegyzés az előtáblán belül: unus ex libris Mattiae Vinczil ex facultate R. d. Vale[n]tini 
Lado [17. sz.]. – a[n]no domini 1605 14 die septembris natus est filius meus Michael in scola 
possessionis niutod [= nyújtód] Laus deo amen. – anno d[omi]ni 1615 2 die Juli est defuncta 
vxor mea charissima Helena. oh bone deus. – anno 1620 est occisus Blasius literatus in hilib[?] 
magister gelencensis. – az előzéklap rektón: Fiant domine oculi. anno 1619 eztendeobe mene 
Beolen gabor [= Bethlen Gábor fejedelem] nemet orszagiba de maga marada Kassa[n] az zekeli 
attiafiak haza ionenek. – a címlap rektón: Konvent[us] Csikien[sis] 1684. – fol. [8]: 1615 est illa 
die defuncta vxor mea. – a háttáblán belül: a[n]no d[omi]ni 1619 26 die mensis augusti mene 
magiar orszagiba botlen gabor hadastol az tizantul.

Kötés: 164 × 94 × ? mm, az előtáblán: d. B., alul évszám: 1583; díszítés: g3, b2, b5, b8

13–14. [Corpus Juris Hungarici.] Decreta, constitvtiones et articvli regvm inclyti regni Vnga-
riae ab anno Domini millesimo trigesimo quinto ad annum sesquimillesimum octogesimum ter-
tium publicis comitijs edita. Tyrnaviae: [typ.Telegdi], 1584. 2o = RMny 549

Két példány:
(13.) Budapest, eLTe eK: RMK ii 16
Bejegyzés az előzéklap verzón: ex Libros Batazar[!] Miko parocho Wystuk(?)
Kötés: 316 × 205 × 72 mm, az előtáblán M. B. d. s., alul évszám: 1593; díszítés: g2, g4, g6a, 

g8, g10, b5, b6, b7, b8
(14.) Budapest, FszeK: q 09/185 = Klinda 213, uitt. Rozsondai: Történeti kötések 

a FszeK-ben: 50
Bejegyzés a címlapon: pauli Buchanij vicecomitis nitrien[sis] 1590. – Comitis Josephi  

illésházi Catalogo inscriptus 1729. – az előtáblán belül etikett: Révai Leo Könyvkereskedése 
Budapesten. – pecsétek: Másodlat az MnM széchényi országos Könyvtárból. – zichy Jenő gróf 
(tőle került a FszeK-be).

Kötés: 307 × 205 × 72 mm, restaurált, újabb gerinc aranyozva és címfelirattal. az előtáblán: 
p. B. (paulus Buchanius = Bucsányi pál nyitrai alispán?) 1591; díszítés: g1, g2, g3, b4, b7, b9

15. Janus pannonius: Illivs antiqvis vatibus comparandi… quae vspiam reperiri adhuc po-
tuerunt, omnia. Opera Joannis Sambuci. Viennae austriae: ex officina Caspari stainhoferi, 1569. 
4o = RMK iii 585, Vd 16 zV 24520 – Budapest, MTa KiK: RM iii 191
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Bejegyzés a címlap rektón: Jo. paullus Reinhardus erlangen 1746. – a címlap verzón:  
G. Telekiek’ alapítványa (pecsét).

Kötés: 212 × 152 × 30 mm; díszítés: g1, g2, b3, b5

16. [aurelius Victor, sextus:] De viris illustribus / ed. Gaspar Lampugnanus. [Milano: Leon-
hard pachel et ulrich scinzenzeler, c. 1484]. Koll. 1. = CiH 3484, isTC ia01388000 – Florus, 
Lucius annaeus: Epitome rerum Romanarum / ed. philippus Beroaldus. siena: sigismund Rodt 
pro Heinrich von Köln, [c. 1486/87]. Koll. 2. = CiH 1337, isTC if00236000 – Mandeville, Johan-
nes de: Itinerarius. [Köln: Ludwig von Renchen, c. 1485]. Koll. 3. = CiH 2152, isTC im00161000. 
– Budapest, oszK: inc. 1165

Bejegyzés a koll. 2 végén: iste liber pertinet ad nobilem Joannem Bornemißa. előfordul 
a könyvben stephanus Bornemißa név is.

Kötés: 200 × 135 × 34 mm, restaurált, az előtáblán a középmező fölött: B. i. (valószínűleg 
Bornemisza János), alul évszám: 1580; díszítés: g2, g7, b5, b11, i. lemez: szentháromság, a hát-
táblán ii. fonadékmintás lemez

17. Jacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. strassburg: [typogr. operis Jordani de 
Quedlinburg (= Georg Husner)], 1489. Koll. 1. = isTC ij00122000, Muckenhaupt, Csíksomlyó, 
adattár ii. 57 – Guillelmus parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia. Basel: nicolaus Kess-
ler, 1488. 2o. Koll. 2. = isTC ig00683000, Muckenhaupt, Csíksomlyó, adattár ii. 53. – Csíksze-
reda, Csíki székely Múzeum, Régikönyv Gyűjtemény: Ltsz. 6170-6171

Bejegyzés az előzék rektóján: Conventus Csikiensis (17. sz.) – Koll. 1. fol. 1r: Con[ven]tus… 
Min[orum] s[ancti] p[atris] n[ostri]… (18. sz.), fol. 14r: Con[ven]t[us] Csikien[sis] 1664. fol. 
261r: in nomi[ne] d[omi]ni n[ost]ri ihesu christi amen 1522.

a kötéstáblákból 1590. évre szóló nagyszombati kalendáriumtöredék került elő = RMnY 
631, Muckenhaupt, RMK-Kat 43. – Csíkszereda, Csíki székely Múzeum, Régikönyv Gyűjte-
mény: T 8/b

Kötés: 278 × 195 × ? mm, az előtáblán fölül az F. i. V, alul évszám: 1590 – a restaurálás óta 
az eredeti fatáblás, vaknyomásos, világos színű bőrkötést külön őrzik (T 8/a). – díszítés: g3, g6a

18. Cyrillus alexandrinus: Opus insigne… in evangelium Ioannis / a Georgio Trapezuntio 
traductum. paris: in off. Wolfgang Hoppyl, impensis Jean petit et Tielman Kerver, 1508. Koll. 1. 
= pettegree – Walsby 63843, adams C 3177, Moreau i 273:59 – Reuchlin, ioannes: Liber de verbo 
mirifico. Tübingen: Thomas anshelmus Badensis, 1514. Koll. 2. = Vd 16 R 1301 – Veszprémi 
Érseki Könyvtár: VpK 36985/1

Bejegyzés a címlapon: seminarii Weszprimiensis sanctae annae imposui 1813. – pecsét: 
Bibliotheca sem. s. annae Veszpremiensis.

Kötés: 280 × 200 × 54 mm, restaurált kötés, az előtáblán: p. H. – a. d. [pauli Halassy – archi 
diaconi], a háttáblán: 15 – 98 elosztva a középmező alatti és fölötti sávban; díszítés: g2, g3, g7, b7
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19. Mesue, Johannes: Mesue cum expositione Mondini super canones universales etiam cum 
expositione Christophori de Honestis in antidotarium eiusdem. Additiones etc. Venetiis: 1508. = 
CnCe 46972 – Budapest, eLTe eK: ant. 0919

Bejegyzés: ex munificena Gen[erosi] domini Joannis Kecskés perceptoris Cameratici Col-
legij posoniensis societatis Jesu. – Catalogo inscriptus 1639.

Kötés: 317 × 210 × 58 mm; díszítés: g2, g4, g6a, b10

20. Guillelmus parisiensis: Postillae maiores in epistolas et evangelia. Lyon: Jean de Vingle, 
etienne Gueynard, 1507. Koll. 1. = pettegree – Walsby 73164 – Jacobus de Voragine: Legenda 
aurea sanctorum sive Lombardica historia. Lyon: Claude davost, Jacques Huguetan, 1509. Koll. 
2. = pettegree – Walsby 75033, Gültlingen ii p. 25:38 – Budapest, eLTe eK: ant. 0766

Bejegyzés a címlapon: societatis Jesu inscriptus catalogo. – alatta más kézzel: Collegij po-
soniensis.

Kötés: 254 × 170 × 66 mm; díszítés: g2, g4, g7, b2, b5, b9

21. Elucidarius dyalogicus theologiae tripertitus / (ed. Rodolphus agricola). Viennae: Hie-
ronymus Vietor, impensis Leonardi et Lucae alantsee, 1515. Koll. 1. = Vd 16 H 4767 – Bechof-
fen, Johannes: Quadruplex expositio missae. Basileae: Michael Furter, 1512. Koll. 2. = Vd 16 M 
5536 – Franciscus de insulis, Michael: Quodlibet de veritate fraternitatis rosarii. – Rupe, alanus 
de: Psalterium virginis Mariae / ed. stephanus de piopera. Bologna: Johannes antonius de Bene-
dictis, 1500. 4o. Koll. 3. = CiH 1357, isTC if00299000 – esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár: 
inc. XVi. ii. 64

Bejegyzés: Koll. 1. fol. 1. tintával: ex libris pauli Halasij et amicorum eius.
Kötés: 202 × 142 × 33 mm, aranyozott bőrkötés, poncolt, aranyozott metszés, az előtáblán 

fönn p. H. (= paulus Halassy) alul 1586; díszítés: g5, i. lemez: szentháromság, a háttáblán ii. fo-
nadékmintás lemez

22. Kling, Konrad: Summa doctrinae Christianae Catholicae. Köln: arnold Birckmann, 
1570. Címlapja hiányzik. = Vd 16 K 1317 – Budapest, eLTe eK: ant. 4621

Bejegyzés fol. aa2: Conventus posoniensis Fratrum Minorum. pecsét: a Budapest Belvá-
rosi Ferencrendi zárda könyvtárából.

Kötés: 173 × 108 × 40 mm, az előtáblán a. M. monogram és évszám: 1580, díszítés: g2, b3, 
b5, b8, az előtáblán i. lemez: szentháromság, a háttáblán ii. fonadékmintás lemez

23. eck, Johann: Homiliarum tomus I. paris: apud Galeonum a prato, 1574. = pettegree – 
Walsby 69077 – Csíksomlyói Ferences Könyvtár: 670

Bejegyzés a címlap rektóján: ex libris Joan[nis] sabarien[sis]. durum pacientia vinco 1595. 
(= Türelemmel legyőzöm a nehézségeket.) – Con[ven]tus Csikien[sis] 1664

Kötés: 175 × 107 × ? mm, az előtáblán fölül: a. T., alul az 1585-ös évszám; díszítés: g3, g4, b1
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24. Bellarminus, Robertus: Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius 
temporis haereticos. ingolstadii: ex officina davidis sartorii, 1588. 2o.= Vd 16 zV 1233 – Csík-
somlyói Ferences Könyvtár: 078

Bejegyzés a címlap rektóján: Con[ven]tus Csikien[sis] 1664.
Kötés: 350 × 225 × ? mm, az előtáblán fölül: i. K. e. Q. e. (= Joannes Kutassy episcopus 

Quinqueecclesiensis, azaz Kutassy János pécsi püspök), alul évszám: 1590; díszítés: g2, g4,  
g6a, g7

Kötések, amelyeken monogram (supralibros) és évszám látható, évrendben:
(22) 1580: eLTe eK: ant. 4621 a M
(16) 1580: oszK: inc. 1165 B i (Bornemisza János)
(3) 1580: MTa KiK: Ráth 37 i p
(1) 1582: oszK: RMK i 122/2. pld. C a a a
(2) 1582: Csíksomlyó: 0337 M L z
(12) 1583: Csíkszereda: 332 d B
(10) 1584: oszK: RMK iii 148/1. pld. G K p
(9) 1584: esztergom: inc. i.138 i K p s T (Kutassi János szt. Tamási prépost)
(23) 1585: Csíksomlyó: 670 a T
(21) 1586: esztergom: inc. XVi. ii. 64 p H (Halassy pál)
(8) 1589: sárospatak: o 177 L e G
(11) 1590: MTa KiK: RM iii 72 M n (novák Mihály)
(24) 1590: Csíksomlyó: 078 i K e Q e (Kutassi János pécsi püspök)
(17) 1590: Csíkszereda: 6170-6171 F i V
(14) 1591: FszeK: q09/185 p B (Bucsányi pál)
(13) 1593: eLTe eK: RMK ii 16 M B d s
(18) 1598: Veszprém: VpK 36985/1 p H – a d (Halassy pál archidiaconus)

Telegdi Miklós szakadatlan munkában telt rövid élete (1535–1586) bevégeztével 1586 és 1588 
között nagyszombatban szünetelt a nyomda, majd amikor újra indult, a káptalan tulajdonába 
került. a nyomda vezetője az egyetemi végzettségű pécsi Lukács (szerző, fordító, szerkesztő és 
korrektor) volt. Telegdi halála után a szellemi vezető Monoszlói andrás lett.

a fentiek alapján bizonyos, hogy a nagyszombati Telegdi-féle, majd a káptalan tulajdonába 
került nyomda mellett működött egy könyvkötő műhely 1580–1598 között. Bizonyára jóval 
több CH-monogramos kötés van, mint amennyit eddig sikerült feltárni. esztergomban nem vé-
geztünk szisztematikus kötéskutatást, csak alkalomszerűen. Valószínűleg pozsonyban, nagy-
szombatban, Turócszentmártonban is lehetnek nagyobb számban a  CH csoportba tartozó, 
a nagyszombati nyomda mellett működő könyvkötő műhelyben készült kötések, emellett ma-
gántulajdonban és antikváriumokban is.394 az ez időben nagyszombatban tevékenykedő 

394   Új Magyar Athenas: Válogatás az alexandra antikvárium kincseiből / szerk. Gréczi emőke és Kiss 
Ferenc. Bp., 2008. 94–95. p. 249. tétel: petrus de natalibus: Catalogus Sanctorum et gestorum eorum… Lyon, 
1519. az előtáblán tulajdonosjelölés: n B és évszám: 1597, díszítése: 31/g2, g6a, b7.
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könyvkötő kilétét nem ismerjük, nevét nem tudjuk. a „CH csoport” a szignált görgetők alapján 
kapta szükségnevét.

Joannes Manlius könyvkötői tevékenysége

Joannes Manlius (Mannel, Mandelz) 1582-től haláláig (1605) dolgozott a királyi Magyarország 
nyugati városaiban: németújvárott, Monyorókeréken, Keresztúron és sárváron. Manlius ko-
rábban, 1575–1580 között Laibachban (Ljubljana) nyomdászkodott, s a lutherizmus ottani ve-
zető képviselőjének, primus (primož) Trubernak a köréhez tartozott. ahogy Trubernak és tár-
sainak, neki is menekülnie kellett onnan protestáns meggyőződése miatt. németújvárott 
(Güssing) mindenekelőtt patrónusa, Batthyány Boldizsár (†1590) könyvtára számára kötött be 
könyveket. Batthyány unokája, Batthyány Ádám a könyvtár egy részét később a németújvári 
ferences kolostorra hagyta. Batthyány Boldizsár könyvtárából került könyv a soproni evangé-
likus egyház könyvtárába is. Manlius 1600-tól a sárvári nádasdy Ferencnél is szolgált. a sop-
roni városi levéltár értékes, több mint száz darabból álló naptárgyűjteményében Borsa Gedeon 
1599–1605-re szóló hét, Manlius által kötött kötetet talált. ezekből hatot Manlius eleve sopron 
városának készített.

Borsa Gedeon elemző tanulmányaiban395 tárta föl Manlius nyomdászi, könyvkötői és 
könyvkereskedői tevékenységét. a kötéstáblákból kifejtett, összekasírozott selejtes nyomtatvá-
nyok, makulatúra- és próbanyomatok vizsgálata során Borsa Gedeon alig ismert, vagy csonkán 
fennmaradt Manlius-nyomtatványokat tudott meghatározni.396 Közzétette huszonnégy Man-
lius készítette bőrkötés egyesbélyegzői, görgetői és lemezei táblázatát, tizenegy bélyegző, nyolc 
görgető és kilenc lemez levonatának képét.397 Joannes Manlius kiadványainak egy részét maga 
kötötte be. Könyvkötéseit két periódusra lehet osztani: az 1580-as évek termésére (Borsa elne-
vezése szerint a Batthyány-periódus), és a naptárak kötéseit az 1599–1605 közötti időszakra  
(a nádasdy-periódus). ezek egy részében saját kiadványai vannak, a  többiben más, külföldi 
nyomdákban nyomtatott, főleg naptárak vannak bekötve. ez utóbbi kötetek Manlius könyvke-
reskedői tevékenységét bizonyítják. ezeken a díszítőlemezek sajátos csoportot alkotnak: auszt-
ria, Krajna, illetve az aursperg és a Rain család címerei láthatók. az aursperg és a Rain család 
krajnai főnemesek voltak, s a reformáció hívei. a Manlius által használt díszítőelemek (32. bé-
lyegzőtábla), például a német palmetta (g2), a reformátor-görgető (Mar – phi – era – ioh = azaz 
Martin Luther, philipp Melanchthon, Rotterdami erasmus és Johann Hus: g5) és az evangélisták 
görgetője (s. Mathaeus – s. ioannes – s. Lucas – s. Marcus: g4) teljesen a német reneszánsz min-

395   Borsa Gedeon: Joannes Manlius könyvkötői tevékenysége. = az országos széchényi Könyvtár év-
könyve 1970–1971. Bp., 1973. 301–321. p.; majd újra: Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások. iii. köt. Bp., 2000. 
99–113. p (az oszK kiadványai. Új sorozat / szerk. p. Vásárhelyi Judit; 9.) – Borsa Gedeon: Újabb adatok 
Manlius tevékenységéhez. in: uő.: Könyvtörténeti írások. iii. köt. Bp., 2000. 144–151. p. – Koroknay 1973, 
Jegyzék 96, 64. kép: nem kolozsvári kötés, hanem Joannes Manlius kötése.

396   Borsa Gedeon: Nyomtatványok Manlius kötéstábláiban. in: uő.: Könyvtörténeti írások. iii. köt. Bp., 
2000. 114–143. p. (az oszK kiadványai. Új sorozat; 9.)

397   Borsa Gedeon: Joannes Manlius könyvkötői tevékenysége, i. m. 313. és 316. p.
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tát követik, egyesbélyegzői közül kettő viszont még gótikus (b1, b5). de gyakran alkalmaz Man-
lius szalagfonatos maureszk díszes rombusz alakú és ovális, meg saroklemezeket (i.–V.) az elő-
táblán, ugyanakkor a háttábla közepén gótikus gránátalmavirágot, a sarkokon kisebb gótikus 
virágmotívumot láthatunk. pedig a reneszánsz stílusú kötések jellemzője, hogy az elő- és hát-
tábla azonos. a kötések nem fa-, hanem papírtáblásak, részben Manlius makulatúráiból kasí-
rozva, ezért is textil- vagy bőrszalaggal kötötték össze az elő- és háttáblát, s nem fémkapoccsal. 
(Kivételt képez az akadémia Könyvtára Manlius-kötése.) a kötéseken a díszítőmotívumok egy 
része fémes színű, ezüstözött, vagy inkább nem túl jó minőségű aranynyomású.

Manlius, Joannes kötései – a Güssingi Ferences Kolostor Könyvtárában:

1. pezelius, Chistophorus: Septima pars argumentorum et responsionum theologicarum, 
contexta ex scriptis… Melancht[h]onis… explicationibus… Pezelii. neustadt a. d. Haardt: Mat- 
theus Harnisch, 1588. = Vd 16 M 2370 – Güssing, Ferences Kolostor: 2/8

Kötés: 182 × 110 × 74 mm; díszítés: g1, g2, g3

2–4. pontano, Giovanni Gioviano: Opera I–III. Basel: sixtus Henricpetri, (1566). = Vd 16 
p 4195, p 4196, p 4197 – Güssing, Ferences Kolostor: 2/50, 2/51, 2/52

Kötés: 160 × 108 × 69 mm, 160 × 108 × 57 mm, 160 × 108 × 57 mm; a három kötet díszítése 
azonos: g1, g2, b1, b2, iV. (nagyon rossz állapotú kötések, nem lehet levonatot készíteni róluk.)

5. pontano, Giovanni Gioviano: Carminum, quae quidem extant omnium. Tom. iV. Basel: 
officina Henricpetrina, 1556. = Vd 16 p 4198 – Güssing, Ferences Kolostor: 3/71

Kötés: 164 × 109 × 51 mm; díszítés: g1, g3, b1, b2, iV.

6. Lascovius, petrus: De homine magno… Wittenberg: Haeredes Cratonis, 1585. = Vd 16 C 
6156 (Vd 16 zV 4149 ?) – Güssing, Ferences Kolostor: 3/86

Kötés: 162 × 100 × 35 mm; díszítés: g1, b2, iV.

7. Maffeus, Johannes petrus: Historiarum Indicarum libri XVI. Köln: officina Birckman-
nica, sumptibus arnoldi Mylii, 1589. = Vd 16 M 104 – Güssing, Ferences Kolostor: 3/215

Kötés: 321 × 205 × 52 mm; díszítése csak közép- és saroklemezek aranyozva: b5, ii, iV, V.

8. schramm, Johann: Fasciculus historiarum, das ist Historien und Exempel der alten Keyser, 
Könige, Fürsten und Herren. Leipzig: zacharias Berwaldt, Henning Gross, 1589. = Vd 16 s 4068 
– Güssing, Ferences Kolostor: 3/217

Kötés: 320 × 191 × 38 mm; díszítés: g2, b1, b3, b6, iii.

9. dionysius Halicarnasseus: Scripta, quae extant omnia. Frankfurt a. M.: Haeredes We-
cheli, 1586. = Vd 16 d 1969 (zV 4605 ?) – Güssing, Ferences Kolostor: 3/254

Kötés: 355 × 235 × 66 mm; díszítés: g3, g4, b2, b4, b5, i, ii.
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10–11. paracelsus: Erster (Ander) Theil der Bücher und Schriften. Basel: Konrad Waldkirch, 
1589. = Vd 16 p 365 – p 368 – Güssing, Ferences Kolostor: 4/242, 4/243

Kötés: 243 × 160 × 38 mm, 240 × 161 × 32 mm; azonos a két kötet díszítése: g5, g6, b3, i.

12–13. paracelsus: Bücher und Schriften. i–V. Theil + appendix. Basel: Konrad Waldkirch, 
1589. = Vd 16 p 365 – p 373 – Güssing, Ferences Kolostor: 4/248, 4/249

Kötés: 252 × 165 × 94 mm, 251 × 168 × 83 mm; teljesen azonos a két kötet díszítése: g3, b1, 
b3, b7, iii.

14. Tasso, Torquato: Delle lettere familiari. Bergamo: Comino Ventura, 1588. = CnCe 38191 
– Güssing, Ferences Kolostor: 4/250

Kötés: 251 × 181 × 39 mm; díszítés: g2, b1, b3, b6, iii.

15. Cardanus, Hieronymus: De rerum varietate libri XVII. Basel: Heinrich petri, 1557. = Vd 
16 C 919 – Güssing, Ferences Kolostor: 8/210

Bejegyzés: Conventus nemettujvariensis Franc[iscanorum] Retor 1661 die 16 Julij – Bal- 
thasar de Batthyany

Kötés: 304 × 194 × 63 mm, díszítés: g2, g3, g4, g5

az MTa Könyvtárában őrzött Manlius-kötés:

16. Beythe istván: Az evangeliomok magyarázatii. németújvár: Johannes Manlius, 1584. 
Koll. 1. = RMny 552 – Beythe istván: Eztendö altal valo vasarnapi epistolák. németújvár: Johan-
nes Manlius, 1584. Koll. 2. = RMny 553 – Beythe istván: Az zentök fö innepiiröl valo evangelio-
mok; Fö innep napocra valo epistolak magyarazatij eztendö altal. németújvár: Johannes Manlius, 
1584. Koll. 3–4. = RMny 554 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 580

Kötés: 218 × 142 × 110 mm; díszítés: g1, g4, b1, b5
e csoportban ez az egyetlen magyar nyelvű, Magyarországon, sőt Manlius által nyomtatott 

könyv.

Pozsony – a Ransanus-kódex csoportja

nagyszombat mellett pozsonyban összpontosult a mohácsi vészt, majd Buda 1541-es elfoglalá-
sát követően a megmaradt királyi Magyarország szellemi élete. oláh Miklós (*1493, 1553–1568) 
esztergomi érsek főszerepet vitt ebben. Meghívta a híres flamand grécistát és orvost, nicasius 
ellebodiust (1535–1577). sok tehetséges fiatalt támogatott és segített pályáján – Mossóczy za-
kariás (1542–1587) knini, váci, végül nyitrai püspököt és királyi tanácsost, zsámboky János 
(1531–1584) filológust, történetírót és császári orvost, istvánffy Miklós (1538–1615) történet-
írót, királyi tanácsost, majd alnádort, és Radéczy istvánt (?–1586), aki váradi, majd 1572-től egri 
püspök, végül főkamarás és királyi helytartó lett pozsonyban. Radéczy istván volt pozsonyban 
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a szellemi kör középpontja, mozgató rugója, s a résztvevők vendéglátója.398 a pozsonyi szűkebb 
baráti kör: Radéczy, zsámboky, istvánffy, ellebodius és a pozsonyi orvos, Georg/György purkir-
cher (c. 1530–1577/78), zsámboky padovai iskolatársa. de volt egy tágabb kör is (Liszti János 
?–1577, dudith andrás 1533–1589, Batthyány Boldizsár 1538?–1590, a flamand orvos és híres 
botanikus Carolus Clusius 1526–1609). purkirchernek is volt kertje pozsonyi háza körül, mint 
Clusiusnak Bécsben, gyakran együtt gyűjtöttek növényeket kirándulásaikon. a baráti kör tagjai 
rendszeresen összejártak, leveleztek, állandó kapcsolatot tartottak fenn.

Boross Klára tanulmányában a listázott könyvek sokoldalúan képzett, vallási hovatartozás 
(katolikus, protestáns) fölött álló, humanista beállítottságú emberekről tanúskodnak, s arról, 
hogy pozsony a 16. század utolsó harmadában olyan szellemi központ volt, mint korábban pé-
csett virult Mihály püspöki helynök házában, Báthory Miklós idején Vácott, vagy még korábban 
Budán a királyi udvarban.

a Telegdi Miklós érseki helynök által alapított nagyszombati nyomda 1609-ben megszűnt, 
pozsonyban pedig ekkor, 1609-ben indult a Forgách Ferenc érsek nevéhez fűződő nyomda. ez 
azonban csak pár évig, 1617-ig működött. ezt a nyomdai felszerelést Bethlen Gábor fejedelem 
lefoglalta, és erdélybe vitette. ezután pázmány alapított nyomdát pozsonyban 1623-ban az 
ellenreformáció segítése, s a nyomtatásnak ebben játszott fontos szerepe tudatában. Mint 
ecsedy Judit írja,399 ezt a nyomdát ugyan a korabeli források érseki nyomdának (illustrissimi 
archiepiscopi typographia) nevezték, vezetése és felügyelete azonban a pozsonyi jezsuita kol-
légium hatáskörébe került, gyakorlati irányítása a jezsuita némethy Jakab kezében volt ennek 
haláláig, 1644-ig.

Káldi György (1572–1634) jezsuita hitszónok előbb erdélyben, majd Bécsben tevékenyke-
dett, aztán tanított Brünnben és olmützben, 1615-től nagyszombatban volt, végül 1625-től 
a pozsonyi jezsuita kollégium igazgatója lett. Közeli barátja volt pázmány péternek, s pázmány 
óhajára fordította le magyarra a teljes Bibliát. Úgy tűnik, hogy Káldi a katolikus hit erősítésére 
írt postilláit beköttetve küldte szét 1631-et követően különböző jezsuita kolostorokba. az alábbi 
kötések arra mutatnak, hogy – miként korábban a nagyszombati nyomda mellett is működött 
könyvkötő műhely – itt a pozsonyi jezsuiták is észszerűnek látták kiadványaiknak legalább egy 
részét saját foglalkoztatású könyvkötővel, s nekik megfelelő stílusban beköttetni. ezek a kötések 
szerények, bár többön van aranyozás, díszítésük mégis elég sablonos. natúr színű vagy barna, 
többnyire fatáblás bőrkötések, elő- és háttáblájuk azonosan van díszítve, a későbbi kötéseken az 
előtábla közepén iHs, hátul Máriát ábrázoló lemez látható.

398   Boross Klára: A Pozsonyi Humanista Kör könyvei az Egyetemi Könyvtár antikva-gyűjteményében. 
= az egyetemi Könyvtár évkönyvei Xiii. / főszerk. szögi László, szerk. Tóth péter. Bp., 2007. 157–185. p. – 
istvánffy Miklós könyveiről még szólunk a superexlibrisszel díszített kötések fejezetben.

399   V. ecsedy Judit: A pozsonyi jezsuita kollégiumi nyomda (1623–1652). = az országos széchényi 
Könyvtár évkönyve 1994–1998 / szerk. Kovács ilona. Bp., 2000. 371–403. p. – V. ecsedy 1999, i. m. 135. p. 
(141. lábjegyzet)
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az alábbi könyvek közül kettőnek a kötése biztosan pozsonyi műhelyből került ki: a 2. tétel 
kötésén az előtáblába nyomták, hogy a Misekönyv a pozsonyi káptalané, a 17. tétel kötésén pe-
dig pozsony város címere látható. az 1579-re szóló kalendárium (16. tétel) azt is mutatja, hogy 
már ekkor működött az a könyvkötő műhely, amely a később alapított érseki nyomda szolgála-
tában (is) állt.

a könyvek zöménél egyértelmű a katolikus, soknál a jezsuita kötődés, mégis a csoport vi-
tán felül legértékesebb darabja a jó száz évvel korábban Mátyás, vagy inkább a királyi pár szá-
mára másolt Ransanus-kódex (1. tétel). ez a kódex (Magyarország kivonatos történelme és föld-
rajza) csak Mátyás halála után lett kész, és végül nem került be a királyi könyvtárba. – a csoport 
2. tétele, az esztergomi rítusú Misekönyv is korábbról (1498-ból) való, a többi viszont kb. 1578–
1631 közötti. e hosszú, mintegy ötvenéves időtartam alatt biztosan nem egyetlen mesterről van 
szó, a jezsuita nyomdának (is) dolgozó könyvkötő már egy második vagy többedik, aki korábbi 
görgetőket is használt még, de – bizonyára – jezsuita kívánságra újabb díszítőszerszámokkal is 
élt, mint például a Mária- és iHs-lemezek. nem elhanyagolható tény, hogy az alábbi könyvek 
zömükben magyar nyelvűek, vagy ha mégsem, akkor magyar vonatkozásúak, magyar haszná-
latra szánták őket. a reformáció mégiscsak hatott a katolikus egyházra is, a magyar katolikuso-
kat is ösztönözte az anyanyelv használatára.

a Ransanus-kódex csoportjának görgetői, lemezei, egyesbélyegzői (33. bélyegzőtábla):
Görgetők:

g1. 12 mm szalaggal összefogott növénydíszes görgető
g2. 10 mm szedres-rozettás görgető
g3. 20 mm német palmettás görgető – szélesebb és keskenyebb (17 mm)
g4. 15 mm lombdíszek közt medalionba foglalt fejek
g5. 10 mm lombdíszek közt (német) címerpajzsok és medalionba foglalt fejek
g6. 8 mm kandelábermintás görgető
g7. 14 mm gyümölcsös-indás görgető

Lemezek:
   i. 48 × 38 mm, ovális lemez glóriás Máriával
  ii. 40 × 32 mm, sugárkoszorúban egész alakos Madonna a Gyermekkel
iii. 65 × 38 mm, barokk keretben iHs, kereszt és a 3 szeg
 iV. 63 × 50 mm, pozsony város címere (Halász-kapu)400 szignált és datált: C – M 1588
  V. 55 × 32 mm, a keresztre feszített Jézus, két oldalán Mária és János
Vi. 55 × 36 mm, maureszk mintás lemez

egyesbélyegzők:
b1. hatszirmú virágfej

400   ezzel közeli egyezést mutató képet – pozsony város címere pecsétjének képét – közli Mályusz 
elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon 1387–1437. Bp.: Gondolat, 1984, a 193. p. előtti 4. képtáblán 
alul. – de igen hasonló pozsonyi városi címer található a pozsonyi nyomda díszei között is, vö. V. ecsedy Judit: 
A pozsonyi jezsuita kollégiumi nyomda…, i. m. 402. p. 10. tábla, 106. ill.
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b2. kis szabad rozetta
b3. bibés virágfej
b4a–b. teltebb liliomos bélyegző
b5. szikárabb liliom
b6. gránátalmavirág

a kötéscsoport tagjai:

1. Ransanus, petrus: Epitome rerum Hungaricarum. pergamenkódex. Buda, 1490 folyamán. 
Mátyás király és Beatrix portréjával, ii. ulászló király és Bakócz Tamás esztergomi érsek címe-
rével. = Bartoniek 249, Csapodi, stock 565 – Budapest, oszK: Cod. Lat. 249

a tulajdonosok: Bakócz Tamás hercegprímás (1442–1521, 1497-től esztergomi érsek), Ré-
vai péter (1568–1622, 1608–1620 között koronaőr), Thurzó György nádor (1567–1616, 1609-től 
nádor),401 majd a kódex 1614 után bekerült az illésházy család dubnici kastélyának könyvtá-
rába. – a dubnici könyvtárból tisztázatlan körülmények között került el, majd vétel útján Janko-
vich Miklóshoz jutott, s tőle mai őrzési helyére, 1835/1838-ban a széchényi Könyvtárba.402

Bejegyzés a Bakócznak szóló, utólag a kódex elejéhez fűzött ajánlás alján (fol. 1) a rektón:  
V V V (= Vive ut vivas) Comes Georgius Thurzo Regni Hungar[iae] palatinus a[nn]o 1611

Kötés: 261 × 171 × 50 mm, natúr színű bőrkötés, a gerincét javították, új bőrrel egészítették 
ki, s barnára festették; díszítése: g1, g2, g3

2. Missale Strigoniense. Venezia: emericus de spira, pro Johanne paep, 1498. = CiH 2317, 
isTC im00724000, Hubay, Missalia nr. 8. – Budapest, eLTe eK: inc. 679 – Csonka példány.

Bejegyzés: Collegij posoniensis soc. JesV – Catalogo inscriptus 1648.
Kötés: 340 × 225 × 48 mm, az előtáblán fölül: CapiTuLae, lenn: posoni; díszítés: g1, g2, 

g4, g5

401   Ludányi Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben. in: Collectanea Ti-
burtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére / szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint. 
szeged: József attila Tudományegyetem, 1990. 271–277. p. (adattár XVi–XViii. századi szellemi mozgal- 
maink történetéhez / szerk. Keserű Bálint; 10.) – iványi Béla: Thurzó György könyvtára 1610. in: a magyar 
könyvkultúra múltjából: iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése / sajtó alá rendezte és a  függeléket összeáll. 
Herner János, Monok istván. szeged: József attila Tudományegyetem, 1983. (adattár XVi–XViii. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez / szerk. Keserű Bálint; 11.) Függelék 505–535. p. az 516. oldalon szerepel 
petri Ransani: „Annalium omnium temporum… manuscriptus in pergameno siue Membrana in 4to”

402   Berlász Jenő: Über die Vorbesitzer des Ransanus-Kodex. = MKsz (85) 1969. 97–107. p. – nem tar-
tom kizártnak, hogy a Ransanus-kódex Literáti nemes sámuel révén, s tisztességtelen módon került ki a dub-
nici könyvtárból. ezt a tényt Jankovich előtt nyilván eltitkolta. – saktorová, Helena: Thurzó György nádor és 
az Illésházyak családi könyvtára. in: Kék vér, fekete tinta: arisztokrata könyvgyűjtemények 1500–1700: nem-
zetközi vándorkiállítás: zagreb, Bratislava, Martin, Budapest, Burg Forchtenstein / (szerk. és bev. Monok ist-
ván). Bp.: oszK, [2005]. 141–156. p. – Kulcsár péter: Ransanus Epitoméjának kéziratai. = MKsz (85) 1969. 
108–120. p.
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3. Telegdi Miklós: Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esz-
tendö által az anyaszentegyházban oluasni es praedicallani szoktanac, magyarazattyánac maso-
dic resze… hvsvettvl fogva adventig. nagyszombat: Telegdi M. hazanal, 1578. = RMny 418 – Bu-
dapest, oszK: RMK i 145/1. példány

Bejegyzés a címlapon alul: Michaël Claudi decanus sassimen[sis] mihi imperat – spes 
mea Christus – Capituli posoniensis 1720

Kötés: 219 × 154 × 78 mm, natúr színű bőrkötés, az előtáblán alul: M C (= Michael Clau- 
di?); díszítése: g1, g2, g3 variáns, g6, b1

4. Telegdi Miklós: Az Evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esz-
tendö által az anyaszentegyházban oluasni es praedicallani szoktanac, magyarazattyánac harma-
dic resze, mely magaba foglallya a’ szentec innepire ualo euangeliomokat. nagy-szombatba: Te-
legdi Miklos hazánal, 1580. 4o. = RMny 474 – Budapest, eLTe eK: RMK i 21

Bejegyzés a címlapon: ex libris pauli Rákoczij d. F. V. (= de Felsővadász) anno 1628. – 
dono datus Collegio Homonnansi 1636 soc. JesV – 1650 Munkacsrol a porkolabtol hozta el 
Viri Max mp.

Kötés: 217 × 154 × 58 mm; díszítés: g1, g3, g4

5–6. Monoszlóy andrás: De cultu imaginvm. Az idvössegre intö kepeknec tiszteletiröl valo 
igaz tvdomany. nagyszombatba: [typ. capituli], 1589. = RMny 632

Két példány:
(5.) Budapest, MTa KiK: RM i 8o 764
Bejegyzés a címlapon: Joannis nigri Banoniceni anno d[omi]ni 1606, fölötte: Con[ven]

tus szakolcen [ez jobbára kivakarva] 1647. – az előtáblán belül: insertus Bibliothecae V. Con-
ventus szecheniensis [ez a szó nagyjából kivakarva] 1774.

Kötés: 210 × 145 × 31 mm, barna bőrkötés, az előtáblán az egykori tulajdonos monog-
ramja: B T; díszítés: g1, g2, g3 variáns

(6.) Budapest, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár: 3. doboz 0336 (Címlapja hiányzik.)
Kötés: 207 × 148 × 30 mm; díszítés: g1, g3 variáns, g4, i. lemez a glóriás Máriával,403 b2

7. Monoszlóy andrás: Apologia. A közönseges kerestyen hit agazatinac es az Anyaszentegy-
haz bizonyos fö vallasinac oltalma, David Ianos felelete ellen… nagyszombat, 1588. = RMny 620 
– Budapest, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár: 27. doboz 0433

Bejegyzés a címlapon: Con[ventus] Csik[iensis] 1664; az előzéklapon: 1640. pro Conventu 
Chikiensi – 1640. die 8. 8bris (= octobris) (zágrábi andrás írása)404

403   Bizonyos analógiát látok a kötésen lévő, Máriát ábrázoló lemez és a pozsonyi jezsuita kollégium 
nyomdájában használt szűz Mária-fejet ábrázoló nyomdadísz között. Vö. V. ecsedy 1999, i. m. 134. p. 35. ábra 
(141. lábjegyzet)

404   Muckenhaupt erzsébet (Csíkszereda, Csíki székely Múzeum) megállapítása.
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Kötés: 207 × 148 × 42 mm; díszítés: g1, g3 variáns, g4, i. lemez a glóriás Máriával, b2 (a le-
mez és a rozetta ezüstözött)

8. pécsi Lukács: Szent Agoston doctornac elmelkedö… imadságit… magyarra fordeta – –. 
nagyszombat: [typ. capituli], 1591. = RMny 671 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 433

Bejegyzés: Vigyázó Ferenc könyvtára, pecsét
Kötés: 145 × 93 × 31 mm, nagyon egyszerű vaknyomásos barna bőrkötés; kerete g1, ezen 

belül üres középmező.

9. stöckel, Leonhard: Postilla sive enarrationes erotematicae epistolarvm et evangeliorvm. 
Bartphae: Gutgesel, 1596. = RMny 773 – Budapest, MTa KiK: RM ii 2o 24

Bejegyzés: M[agister] adamus Tettelbachius austriacus: Concionator evang. posoniensis 
1610. M[ensis] septembris.

Kötés: 330 × 208 × 68 mm; díszítés: g1, g2, g3 variáns, g4

10–11. pázmány péter: Igassagra vezerlö Kalavz… most… meg-jobbitván, másodszor ki-bo-
csátot – –. posomban: [typ. societatis Jesu], 1623. = RMnY 1293

Két példány:
(10.) Budapest, MTa KiK: RM i 2o 80
Bejegyzés a címlapon fölül: ex libris Joannis draskovits… a[nn]o 1630. 17. Jan. – oldalt: 

Conventus andachien. – az előtáblán belül: Conventus andocsien[sis] 1767 (= andócs, so-
mogy megye, Ferences kolostor) – Fönn: …dono datus est pro Conventu… (áthúzva) anno 
1652

Kötés: 298 × 190 × 70 mm, fatáblás natúr színű bőrkötés; díszítése: g1, g3 variáns, Vi. lemez, 
b4b, b5

(11.) Budapest, MTa KiK: Ráth F 114
Bejegyzés a címlapon: Resid[entiae] Gnisens[is] soc[ieta]tis JesV Catal[ogo] inscriptus. 

(Gniezno, Lengyelország)
Kötés: 300 × 192/180 × 62 mm, restaurált, a gerincen új bőrrel pótolt natúr színű kasírozott 

papírtáblás bőrkötés, az elő- és háttáblát felcserélték. díszítés: g1, g2, g7, iii. és V. lemez, b6

12–15. Káldi György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze, Advent elsö vasar-
napiatol-fogva Sz. Haromság vasárnapjáig. Koll. 1. – Káldi György: Az innepekre-valo predika- 
tzioknak elsö resze, Sz. Andras napitol-fogva Keresztelö Szent János napjaig. Koll. 2. [Bécs –] po-
zsony: Rickhes Mihály [et typ. societatis Jesu], 1631. = RMny 1509-1510
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négy példány teljesen azonos kötésben:405

(12.) Budapest, MTa KiK: Ráth 136–137 egybekötve (77. kép)
Bejegyzés fönn áthúzva (olvashatatlan), alatta: Collegij sopron[iensis] soc[ieta]tis JesV
Kötés: 345 × 212 × 97 mm, restaurált natúr színű bőrkötés; díszítése: g1, g2, g3, ii–iii.  

lemez, b3
(13.) Budapest, MTa KiK: RM i 2o 59/ii
Kötés: 328 × 198 × 84 mm, natúr színű bőrkötés; díszítése: g1, g2, g3, ii–iii. lemez, b3
(14.) Budapest, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár: 36. doboz 0332
Koll. 1. (Címlapja hiányzik, eleje csonka.) – Koll. 2. (a vége hiányzik.)
Bejegyzés az előtáblán belül: a[nno] 1703 die 7 Julij sz. damokosi peter deak ezen köny-

vet hozta en hozzam Templum könyve leven egy deak Bibliaval es harom Bernardinus de Busti 
hozott evel[!] edgyütt. – Fol. i. „az ajánló Levél”-en: Conv. Csik. (18. sz.)406

Kötés: 332 × 208 × 90 mm; díszítés: g1, g2, g3, ii–iii. lemez, b3
(15.) pannonhalmi Főapátsági Könyvtár: 10b C 29
Bejegyzés a röpülő előzék rektóján: a legfelső bejegyzés áthúzva 1709-ből (?), alatta: ex lib-

ris Joannis Kaldij de Fölső Káld; más kézzel alatta: dono datus innocentio polgár osB directori 
papensi 1827. die 18a Martii.

Kötés: 327 × 210 × 87 mm; díszítés: g1, g2, g3, ii–iii. lemez, b3

16. Schreyb Calender Auff das Jar… MDLXXIX. Wien: Michael apffel. – pannonhalmi Fő-
apátsági Könyvtár: 123b F 3*

Kötés: 217 × 156 × 15 mm, az előtábla közepén a koronás magyar címer, g2, b4

17. Schreyb Calender Auff das Jar… MDXCV. augsburg: Valentin schönig, in Verlegung 
erhard Hillers, Buchhändlers in Wien. – pannonhalmi Főapátsági Könyvtár: 123b F 3* (sajnos 
ugyanezen a jelzeten több, különböző évre szóló kalendáriumot raktároznak.)

Kötés: 207 × 155 × 16 mm, az aranyozott bőrkötés előtábláján 1595-ös évszám, g1, iV. le-
mez pozsony város címerével, b4a

405   Rozsondai Marianne: A könyvkötés művészetének és történetének három évszázadát átfogó kötés-
példányok. in: Új magyar athenas: Válogatás az alexandra antikvárium kincseiből. Bp., 2008. – a 96–97. olda-
lon a 296a tétel Káldi György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö része, advent elsö vasarnapiatol-fog-
va Sz. Haromság vasárnapjáig. – Káldi György: Az innepekre-valo predikatzioknak elsö része… Bécs, 1631. 
a 296a tételt a zágrábi jezsuiták könyvtárában 1634-ben vették állományba, onnan került valamikor ernst 
Lajos gyűjteményébe. – az alexandra antikvárium az idejű példányának kötése teljesen megegyezik az MTa 
KiK-ben őrzött RM i 2o 59/ii és a Ráth 136-137 jelzeten lévő, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 10b C 29 
jelzetű és a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár 36. doboz 0332 jelzeten lévő példány kötésével. – Bizonyára 
több példányt is őriznek ebből a Káldi-prédikációs kiadványból ugyanilyen kötésben különböző magyar 
könyvtárakban. Érdemes lenne számba venni őket.

406   a 6–7. és 14. tétel Muckenhaupt erzsébet levonata és leírása, amely alapján magam is vizsgáltam  
e köteteket.
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77. kép. 17. századi pozsonyi jezsuita kötés: 33.12. tétel
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a Ransanus-kódex több mint száz évig bekötetlen volt. Feltehetően Thurzó György nádor 
köttette be – még a bejegyzés éve, 1611 előtt, de minden bizonnyal pozsonyban, s még mielőtt 
a biccsei kastély könyvtárában samuel Hamel, Thurzó titkára nekilátott Thurzó könyvtárá- 
nak rendezéséhez. Hamel Kassáról vitt magával könyvkötőt, aki sok könyvet be is kötött. Mi-
dőn Thurzó György leánya, ilona férjhez ment illésházy Gáspárhoz 1614-ben, ő kapta meg 
többek között a Ransanus-kódexet, s vitte magával. Így került az illésházyak dubnici könyv- 
tárába.

Ludányi Mária a Thurzó-könyvtár rendezéséről írt tanulmánya 28. lábjegyzetében felsorolt 
majd másfél tucat, az oszK-ban őrzött könyvet, antikvákat és régi magyar nyomtatványokat, 
amelyek Thurzó könyvtárából valók. e könyveket mind kézbe vettem, s egyik sincs a pozsonyi 
műhelyből való kötésben. ebből is következtethetünk arra, hogy a Ransanus-kódexet már előbb 
– samuel Hamel Biccsére érkezése előtt – beköttették az előzőekben tárgyalt pozsonyi műhely-
ben. Thurzó Györgynek nádorként többször és huzamosabban is pozsonyban kellett tartózkod-
nia, hiszen pozsony lett – a török hódoltság miatt – a megmaradt királyi Magyarország kor-
mányzó szervei székhelyévé és koronázóvárosává – a közeli birodalmi főváros, Bécs mellett. 
nem véletlen, hogy pozsony egyik városrészét nádorvárosnak nevezték. amint az sem, hogy  
e csoport 16. és 17. tétele, az e műhelyben köttetett két kalendárium közül az egyik kötésén Ma-
gyarország koronás címere, a másikon pozsony város címere látható. Thurzónak vagy valamely 
megbízottjának bőven nyílt alkalma a Ransanus-kódexet pozsonyban beköttetni.

a tárgyalt 17 kötés 1579 és 1631 között készülhetett ugyanabban a műhelyben, de leg-
alább kettő vagy több könyvkötővel kell számolni. a legkorábbi kötés a 16. tétel, az 1579-re 
bekötött és Bécsben nyomtatott kalendárium. a másik, az augsburgban nyomtatott kalendá-
rium 1595-re szól, onnan hozták pozsonyba, s kötötték be. e kettő között vannak a nagyszom-
bati nyomtatványok (3–8. tétel, 1578–1591), hozzávéve a bártfai 1596-os stöckel-féle postillá-
kat (9. tétel). ez a hét kötés meglehetősen egységes, jellemzően görgetős díszűek (g1–4) egy-két 
egyesbélyegzővel (b1és b2). ezeket – megítélésem szerint – folyamatosan kötötték be a vevők 
megrendelésére a mintegy másfél évtized alatt. a 6–7. tétel kötése centrumában új az i. számú 
lemez a glóriás Máriával. Mindkettő ferences tulajdonban van ma is. nehéz nem arra gondolni, 
hogy egy pozsonyban időző ferences vette meg kolostora számára Monoszlay andrás két, egy-
más utáni évben megjelent művét, s rendelte meg pozsonyban a kötést, kijelentve igényét, hogy 
a ferenceseknél oly nagy tiszteletben álló Madonna lehetőleg legyen rajta a kötésen, s vitte ma-
gával Csíksomlyóba.

Új szakaszt jelentenek a 10–15. tétel 1623-ban és 1631-ben nyomtatott könyvei. pázmány 
péter Igassagra vezerlö Kalavza két példánya és Káldi György: Az vasarnapokra-valo predikatzioi 
négy teljesen azonosan bekötött példánya pozsonyban jelent meg, s vélhetően jezsuita megren-
delésre kötötte be a régóta pozsonyban működő könyvkötő műhely ott és akkor dolgozó mes-
tere, mégpedig jezsuita emblémákkal (ii–iii. lemez). Közben újabb szerszámokat is véstek, bé-
lyegzőket (b3, 4a–b, 5, 6) és lemezeket (V–Vi.) feltehetően a jezsuiták kívánságára, s a jezsuita 
kézben lévő nyomda szolgálatában.
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A habán könyvművészet407

svájcból az 1520-as évek derekán a reformáció egy radikális vallási irányzata indult útnak. Kö-
vetői, a habánok többsége nyelvében és etnikumában német népcsoport, de sok volt köztük 
a morva, majd szlovák és magyar is. Mintegy két évszázadon át éltek a királyi Magyarország 
különböző vidékein. elnevezésük talán a Haushaben szóból eredhet, ugyanis házközösségben 
éltek, illetve élnek ma is sokat üldözött és vándorlásra kényszerített utódaik – főleg Kanadában, 
de az egyesült Államokban is (vö. amishok). egyik vezetőjük, a mérsékeltnek számító Jakob 
Huter/Hutter után (aki máglyahalált halt 1536-ban innsbruckban) hutteritáknak is nevezik 
őket. Hitük szerint anabaptisták, újkeresztények, társadalmi szerveződésük kommunisztikus. 
nincs magántulajdonuk, elutasítják a katonai szolgálatot, kolostorhoz hasonlóan szabályozott, 
a világtól és a világi hívságoktól elforduló életvitelben, de családokban élnek, szervezett farmo-
kon, önellátásra törekedve. szorgalmas mesteremberek.

a habánok Bibliát ismerő, írástudó emberek, akik életük eseményeit krónikaszerűen vezet-
ték. Így erősen kötődnek a könyvhöz, és sajátos könyvkultúrájuk miatt kell róluk szólni.408 nem 
volt saját nyomdájuk, ezért van az a sok kora újkori kéziratos habán könyv, amelyeket előírt sza-
bályok szerint másoltak. Könyveiket magától értetődően maguk is kötötték be. nyomtatott 
könyveik is voltak, elsősorban bibliák és áhítatos könyvek, amelyek jellegzetes kötéseikről jól 
felismerhetők. Meglepően sok, közel 100 habán könyv van a mai Magyarországon, főleg eszter-
gomban,409 de Budapesten az egyetemi Könyvtárban is, néhány az oszK-ban és az akadémia 
Könyvtárában, vidéken, Kalocsán, pannonhalmán, pécsett és szegeden is a somogyi Könyvtár-
ban. (a történelmi királyi Magyarországot tekintve az európában lévő 462 habán könyvnek 
több mint a fele van itt.) a habánok erős szálakkal kötődtek sárospatakhoz, különösen, amikor 
Comenius ott időzött. nagyon sok könyvük található persze pozsonyban, a Városi Levéltárban 
és az Állami Levéltárban, az egykori Lyceum Könyvtárában, valamint az erdélyi habánoktól 

407   Katona imre: Habán művészeti emlékek Magyarországon. Bp.: Múzsák Közművelődési Kiadó, 
[1984]. – uő.: Habánok Magyarországon. Bp.: Gesta Könyvkiadó, 2001; gazdag szakirodalommal. – Rido-
vics anna: A habán kerámia a 17. században. in: Mátyás király öröksége: Kiállítás a Magyar nemzeti  
Galériában 2008. márc. 28. – júl. 27. / szerk. Mikó Árpád, Verő Mária. i–ii. köt. Bp.: MnG, 2008, ii. köt. 
87–97. p. a kiállításon bemutattak négy habán kódexet is, mind a négyet az egyetemi Könyvtárból: i. köt. 
Viii-67–70. tétel.

408   Friedmann, Robert: Die Schriften der Huterischen Täufergemeinschaften. Gesamtkatalog ihrer Ma-
nuskriptbücher, ihrer Schreiber und ihrer Literatur 1529–1667 / unter Mitarbeit von adolf Mais. Wien, 1965. 
(Österreichische akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse. denkschriften; 86.)

409   Katona imre 2001, i. m. 165–169. p.: 27 habán kéziratos könyv bibliográfiai leírását közli az eszter-
gomi Főszékesegyházi Könyvtár állományából. a katolikus egyház igyekezett, mint szektát, visszaszorítani 
őket, könyveiket elkoboztatta, begyűjtötte (például a jezsuita Joseph Heinrich 1775-ben), de szerencsére nem 
semmisítette meg. ezért van annyi éppen esztergomban és a nagyszombatból Budára, majd pestre költözte-
tett, pázmány alapította egyetem Központi Könyvtárában (eLTe eK).
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Gyulafehérvárott a Batthyaneumban.410 2011-ben az európai könyvtárakban őrzött összesen 
462 habán könyv gyűjteményes katalógusa is napvilágot látott több mint 1400 oldalon.411

a nagyközönség a habánokat általában fazekas- és fajanszmunkájukról ismeri, de a gyó-
gyításban, gyógyfürdőkészítésben, bábamesterségben is kitűntek. sok magyar főúr élt is e szol-
gáltatásaikkal.

Műhelyeik tartósan a történelmi Magyarország szlovákok lakta részén voltak – például 
a  pozsony melletti nagylévárdon, ószombatban (ma Veľké Leváre és sobotište, szlovákia), 
nyitrában, továbbá Magyarország nyugati részén, a Batthyányak és nádasdyak birtokán és er-
délyben, főleg alvincon (ma Románia, Vinţu de Jos). Bethlen Gábor fejedelem, aki egyébként is 
a vallási türelem híve volt, barátságosan fogadta a habánokat, megbecsülte mesterségbeli tudá-
sukat. i. és ii. Rákóczi György, s a későbbi fejedelmek idején is békésen élhettek ott (eltekintve 
az 1661-es esztendőtől, amikor az erdélybe betörő tatárok közülük is sokat megöltek). a 18. 
század második felében menekültek tovább keletre, oroszországba, végül onnan vándoroltak ki 
tömegesen amerikába. akik akkor erdélyben maradtak, azok az első világháború kitörését kö-
vetően, a katonai szolgálat megtagadása miatt távoztak Kanadába.

e könyvkötések közül igen sok a  történelmi Magyarországon készült, némely hazai 
könyvtárban bőven akad belőlük, s e könyvtárak megbecsült darabjai. a habán könyvkötések 
tehát mindenképpen része a magyar kötéstörténetnek. Könyveik bekötéséhez a habán meste-
rek finoman kikészített bőrt használtak. Több könyvkötőt név szerint ismerünk a 16. és 17. 
századból: Jacob Gabriel (1567), peter Trier (1587), Jörg ackher (1590) és isaak dreller,412 aki 
1615 és 1663 között nagylévárdon és ószombatban működött, s akinek könyveiből alább né-
hányat ismertetünk.

a habán kötések díszítése a német/svájci reneszánsz kötésekéhez áll a legközelebb. a könyv 
nagyságától függően két-három görgetővel nyert keret díszíti a kötéseket, amelyek közül külö-
nösen jellegzetesek a szívidomba foglalt liliomos, indás görgetők (g2–5) és a feliratos görgetők 
(g1a–b). Gyakori a datált és a tulajdonos monogramjával ellátott kötés. a középmezőben még 
sok egyesbélyegzőt látunk: kisebb és nagyobb rozettákat, leveleket, makkokat. a habán könyv-
kötők kötéseik díszítésében hűen őrizték hagyományaikat. elég egységesek e kötések, díszítő-
szerszámaikat több emberöltőn át használták. erre példa az iparművészeti Múzeum egy habán 
kéziratának bőrkötése 1565-ből (1. tétel), amelynek görgetőjét és egyesbélyegzőit, illetve után-
metszett, alig megkülönböztethető változatait dreller kötésein is viszontlátjuk hatvan usque 

410   schunke egy olmützben őrzött habán könyvről tudósított, képet is közölt róla, de nem említi habán 
voltát. schunke, ilse: Ostdeutsche Inschrifteneinbände vom ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert. 
= Gutenberg-Jahrbuch 1942/43. 425–442. p. abbildung 6. – Rabenau, Konrad von: Eine Schriftrolle auf dem 
Einband einer Sebastian-Franck-Schrift. = einband-Forschung: informationsblatt des aeB. Heft 16, april 
2005. 63–65. p. Rabenau egy épp akkor kölni aukcióra bocsátott könyv kötéséről adott friss hírt, de ő sem 
tudta, hogy az habán kötés.

411   Lásd: Rauert – Rothkegel.
412   Krisztinkovich, Maria H.: An Anabaptist Bookbinder in the Thirty Years War „Isaac Dreller Buech-

binder”. = The Mennonite Quarterly Review. Vo. L. January 1976, nr. 1. 5–20. p. – uő.: Hutterite Codices Redis-
covered in Hungary. = The Mennonite Quarterly Review. Vo. XLiV. January 1970, nr. 1.
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száz év elteltével, vagy az eLTe egyetemi Könyvtára 1576-ból datált kötése (2. tétel), avagy sop-
ronban az 1581-ből datált kötés (4. tétel).

az alább tárgyalt habán kötések görgetőit és egyesbélyegzőit a 34. bélyegzőtáblán láthatjuk.

1. [Onomastikon. erklärung der namen des aT und nT.] Alle Namen nach hebraischer 
Sprach über die gantz Biblia verdollmetscht… papírkódex, „schweizer Kopist”, 1565. = Rauert – 
Rothkegel 326 – Budapest, iparművészeti Múzeum: Ltsz. 5524 – ez a legkorábbi datált habán 
kézirat. (78. kép)

Bejegyzés az előzéklap rektóján: dem Hanns paldauf ’83.
Kötés: 152 × 110 × 43 mm, datált: 1565; díszítés: g2, g5, b2, b4, b8, b9, b10

2. [Traktate, Rechenschaft.] papírkódex, három kéz írása, 1576. = Rauert – Rothkegel 302 
– Budapest, eLTe eK: ab 6

Bejegyzés: fol. 1. rektó: Hanns Wolf Kneyssel zw Hagging
Kötés: 163 × 113 × 38 mm, évszám az előtáblán: 1576; díszítés: g2, g5

3. Gesangbeuch. [Liederbuch des david Lachner]. papírkódex, két kéz írása: david Lachner 
és isaak dreller, 1643. = Rauert – Rothkegel 312 – Budapest, eLTe eK: ab 16

Bejegyzés az előtáblán belül: Heinrich Martteraner, Katrine Langin. – az előzéklap alól 
a restauráláskor egy lap került elő, rajta ugyanez a két név: Hainrich Marttranner, Kattrine Lan-
ginn, amelyet valószínűleg innen másoltak át a kiragasztott előzékre később újabb helyesírással. 
– a címlapon: Colleg. szakolc sJ // Catal. inscript. 1764

Kötés: 202 × 156 × 73 mm; díszítés: g7, g8, g9, b3, b7, b11, b15, b16, b18

4. Die gantze Bibel. zürich: Christoffel Froschauer d. Ä., 1545. = Vd 16 B 2720, Rauert – 
Rothkegel nem ismeri. – soproni evangélikus Gyűjtemények – Könyvtár: La 30 (79. kép)

Bejegyzés a címlapon fölül: Hunc librum Bibliorum dono accepi ab illustri, Clemente et 
imperante dno, dno augusto Comite in Hardek, Glatz et Mechlandt, dapifero in styria, a po-
culis domus austriacae inferioris, a consiliis Caesareae Maiestatis, dno arcis prope Lampach, 
quae nomen a Turri trascit, dno suo Clementissimo, suique amantissimo anno 1614 14 Feb-
ruarij – Kuhn // otto sylvanus.

ezt a Bibliát ajándékba kapta Hardek, Glatz és Mechland jeles, kegyes és parancsoló grófjá-
tól, fennséges urától, styria étekfogójától és alsó-ausztria pohárnokától stb. otto sylvanus 1614. 
február 14-én.

Kötés: 362 × 240 × 100 mm, az előtáblán egészen fönn évszám: 1581; díszítés: g1a, g4, b1a, 
b3, b12, b20, b21, b22
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79. kép. Habán kötés: 34.4. tétel – soproni evangélikus Gyűjtemények, Könyvtár: La 30
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5. Die gantze Bibel… trewlichest verteütschet. zürich: Christoffel Froschauer d. Ä., 1530. = 
Vd 16 B 2687, Rauert – Rothkegel 328 – Budapest, MTa KiK: ant. 858413

Bejegyzés a röpülő előzéken Vigyázó sándortól ceruzával: Vettem 6 ft oé [= osztrák érték-
ben] dobrovszky [Ágost antikvárius] 10. ii. 1900.

a könyv végén, hozzákötött üres lapokon, sok családi és némely történelmi esemény fel-
jegyzése németül az 1615–1632 közötti évekből.

Kötés: 170 × 120 × 82 mm, az előtáblán évszám: 1619 és monogram: G G; díszítés: g1b, g8, 
b3, b10, b12, b15, b16, b17, b19

6. Biblia. [deutsch]. zürich: Johann Wolff, 1597. = Vd 16 B 2830, Rauert – Rothkegel 327 
– Budapest, MTa KiK: 551.371

Bejegyzés, pecsét: „népkönyvtári Központtól” (= Államosított könyvanyagból.)
Kötés: 400 × 254 × 127 mm, a gerincén újabb bőrrel borított, kopott kötés, a háttáblán év-

szám: 1628; díszítés: g3, g10, b1b, b5, b6, b10, b16, b17, b18

7. [Die gantze Bibel.] zürich: Christoffel Froschauer d. Ä., 1536. [Címlapja hiányzik.] = Vd 
16 B 2701, BnH-Cat B 480, Rauert – Rothkegel 329 – Budapest, oszK: ant. 167

Bejegyzés fol. aaa: Monasterij pallensis catalogo inscriptus 1646. (palensis Mons = Monte 
Vigese, Bologna provincia)

Kötés: 372 × 240 × 110 mm, az előtáblán évszám: 1610 és monogram: K d; díszítés: g3, g7, 
g8, g9, b4, b10, b13, b14, b15, b16, b17, b18, b19

8. Geschichts-Buech der Martterer Christi. papírkódex, isaak dreller, 1640. = Rauert – Roth-
kegel 337 – Budapest, oszK: Quart. Germ. 852

Bejegyzés az előtáblán belül: Jacob Voller schneider 1691 – fol. 30a: a szöveg végén sor-
mintában: 16 i–d 40, alatta folyóírással: isaac dreller buchbinders handschrifft hatts zu Lewär 
geschriben. a könyv isaac dreller tulajdona lehetett. – 1898-ban Ranschburg antikváriustól vá-
sárolta a könyvtár.

Kötés: 204 × 153 × 35 mm, fölül évszám: 1641, alul monogram: i d; díszítés: g4, g9, b3, b5, 
b7, b10, b15, b17, b18

9. Bibel Konkordanz (fogalmak és bibliai helyek németül). papírkódex, két kéz: isaak drel-
ler és Caspar eglauch. = Rauert – Rothkegel 334 – Budapest, oszK: oct. Germ. 281

Bejegyzés: fol. 1: C e 1648. az előtáblán belül: szittyai [dénes sJ]. – a könyv bizonyára Cas-
par eglauchnak készült.

Kötés: 158 × 102 × 28 mm, fönn évszám: 1648, alul C – eL; díszítés: g6, g9, b3, b8, b12, b18

413   az MTa KiK két habán kötéséről: Rozsondai Marianne: Zwei „Habaner” Ledereinbände aus der 
Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. = einband-Forschung: informationsblatt des aeB. 
Heft 24, april 2009. 53–58. p.
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10. Cronickel oder Denckh Biechel… papírkódex, öt kéz írása, 1648–1650. = Rauert – Roth-
kegel 338 – Budapest, oszK: Quart. Germ. 921

Bejegyzés a kiragasztott előzéken: dißes bichel gehortt den Jergel Koller zu. – fol. 64a: re-
neszánsz kapuban, fölül: Cronicka, alul: Geschrieben durch isaac dreller Buech Binder MdCL 
– fol. 227a: reneszánsz kapuban, fölül: 1650, alatta isaac dreller Buech binder

Kötés: 203 × 164 × 44 mm, az előtábla nagyon kopott, rajta az évszám: 1651; a háttábla dí-
szítése: g6, g8, b3, b12, b16, b17, b18

11. Josephus Flavius: Zwentzig bücher von den alten Geschichten / übers. von Caspar Hedio. 
– Vernunfft, oder von den Machabern / ein buch durch… erasmum von Roterodam; übers. von 
Caspar Hedio. strassburg: Balthassar Beck, 1535. = Vd 16 J 970, Récsey nr. 238, Rauert – Roth-
kegel 413 – pannonhalmi Főapátsági Könyvtár: 121 B 7/1-2

Bejegyzés: a röpülő előzéken: dem Franz Walter gehörig, 20. Martii 1608. (Franz Walter 
vezette a habánok egy csoportját alvincra 1621-ben, s ott még az évben elhunyt.) – Jetzt dem 
Lorentz Butz gehörig in danerschitz 1622. – a címlapon: inscriptus Catalogo Collegii s.J. Gin-
siensis 1730 [Güns = Kőszeg]

Kötés: 285 × 200 × 90 mm, az előtáblán fölül évszám és monogram: W 1601 L; díszítés: g3, 
g8, g9 variánsa, b4, b6, b10, b14, b15, b17, b18

12. [zuckenhammer, Hans:] Ein schön lustig Büchlein etlicher Hauptartikel unseres Glau-
bens. papírkódex, isaak dreller, 1654. = szabó Flóris 945, Rauert – Rothkegel 412 – pannon-
halmi Főapátsági Könyvtár: 118 F 27

Bejegyzés: fol i.: Jergl Wernertől családi események, esküvő, születés stb. feljegyzése 1658–
1675 között. – fol. 98r: isaac dreller buechbinder geschrieben im MdCLiiii jar.

Kötés: 208 × 162 × 42 mm, az előtáblán fölül dátum: 1654, alul mongram: M s; díszítés: g6, 
g8, b2, b3, b7, b10, b12, b16, b18

13. zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenaia. Bécs: Kosmerovi Máté, 1651. = RMny 2360, 
Rauert – Rothkegel nem ismeri. – Budapest, MTa KiK: RM i 4o 315 (80. kép)

Bejegyzés: a bécsi Teresianum két pecsétjét: „schüler-Bibliothek des Gymnasiums der K. K. 
Theresianischen akademie”, és „a Theresianeum (?) gymnasium ifjusági könyvtára 110. sz.”, 
a „Collegium Hungaricum Könyvtára – Bécs” pecséttel fölülbélyegezték.

Kötés: 205 × 148 × 30 mm, az előtáblán fölül dátum: 1657; díszítés: g6, g8, b3 nagyobb va- 
riánsa, b7, b10, b16, b18

a kötések közül öt könyv esetében megnevezi magát a könyvkötő, isaak dreller. a tizenhárom 
kötés elég egységes, a habán könyvkötők minta szerint dolgoztak, ahhoz igazodtak hosszú év-
tizedeken keresztül. Két kötésen feliratos görgető keretezi a  középmezőt, a  4. tételnél: das 
WoRT GoTTes BesTeeT in eWiGKeiT, azaz, az isten szava megáll (fennmarad = bestehet) 
mindörökké; az 5. tételnél: die WaHRHeiT isT VndeTLiCH eBiCH jelentésében az, hogy az 
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80. kép. Habán kötés: 34.13. tétel – MTa KiK: RM i 4o 315
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igazság örök (ewig), egyértelmű, de az ’undetlich’ kérdéses. Talán az ’unendlich’, azaz ’végte-
len’-nek az elírása, vagy még inkább, az igazság ’undeutlich’ = homályos, mármint itt a földön – 
ti. „tükör által”.

nem lehet véletlen, hogy némely díszítőszerszámnak svájci előképe van,414 hiszen a habá-
nok onnan indultak kelet felé. az itt felsorolt kötések legkorábbika 1565-ben, a legkésőbbi 1657-
ben készült, ez majd egy évszázad, több emberöltőnyi idő, tehát mindenképpen több könyvkötő 
munkája. Éppen a legkésőbbi datált kötés (13. tétel) magyar nyelvű nyomtatványt borít, s nem is 
akárki a szerzője, zrínyi Miklós.

Csak példákat hoztunk, nem tárgyaljuk a mai magyar könyvtárakban lévő összes kötést. 
Matthias H. Rauert és Martin Rothkegel 2011-ben megjelent, idézett könyve megfelelő forrás-
anyagot nyújt annak, aki a habán könyvekkel bővebben kíván foglalkozni.

414   Lindt, Johann: Berner Einbände, Buchbinder und Buchdrucker: Beiträge zur Buchkunde 15. bis 19. 
Jahrhundert. Bern, (1969). (Bibliothek des schweizerischen Gutenbergmuseums; 33.) – például 89. p. abb. 7. 
77–78. görgetőnek közvetlen utánmetszése a 34. bélyegzőtábla g7 görgetője; az abb. 6. 73-as feliratos görgető-
nek a g1a és g1b; az egyesbélyegzők esetében a makkbélyegző abb. 1. 16- és 19-nek variációi a 34/9–12, illetve 
a gótikából jól ismert rutainda abb. 1. 3-as bélyegzőjének utánmetszése a 34. bélyegzőtábla 22. bélyegzője. 
ezek a berni, a 16. században működő apiarius (apa-fiú, Mathias és samuel) műhely díszítőszerszámai.
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MaGYaRoRszÁGi KÖnYVKÖTÉseK  
a 17–18. szÁzadBan

Kassai könyvkötők

a kassai domonkos kolostor kötéseit a gótikus kötések között (3. bélyegzőtábla) tárgyaltuk. 
1493-ban jegyzőkönyvben említik Reh Henrik nevét, mint „puchfürer”-t.415 a könyvkereske-
dők általában kapcsolatban álltak könyvkötőkkel, állandó megbízottjuk volt, vagy éppen maguk 
tartottak fenn könyvkötő műhelyt.

a 16. században Kassán is német reneszánsz típusú, görgetőkkel és lemezzel díszített köté-
seket készítettek, miként a többi magyar városban, így Kolozsvárt, és a két város közötti élénk 
kapcsolat közbülső állomáshelyén, debrecenben is. Úgy tűnik, hogy e görgetők s lemezek egy 
részét német nyelvterületről hozták be. Kemény Lajos több cikkben tárgyalta a kassai könyv-
kötők tevékenységét.416 az ottani városi jegyzőkönyvek említenek egy Johannes „puchpynder”-t 
1529/31 között, később egy Gaspar nevű bibliopolát, aki könyvkötőként is szerepel a jegyző-
könyvekben.417 Gallen Jánosnak (†1583) a könyvkereskedői tevékenysége mellett könyvkötő 
műhelye is volt. Hagyatéki leltárában a raktáron maradt könyveken kívül, könyvkötéshez szük-
séges szerszámokat és anyagokat is említenek:418 két fűzőállvány, két gyalu és tizenegy könyv-
prés mellett tíz sárgaréz bélyegzőt, görgetőket, simítóvasat, könyvekre való csatokat, könyvtáb-
lának való deszkát stb. Kapcsolatban állt debrecennel és Kolozsvárral.

17. századi, név szerint ismert kassai könyvkötők: schmidt dávid (1604), alszer Menyhért 
és Bálint János (1634), Könyvkötő zsigmond (1639), Gevers (Compactor) Bálint és Reich sá-
muel (1642), Hegewald Reinhold, ehrich ericus és severin Márk (1659), a svéd erhart (1662), 
severini pál „aus dennemarck” (1663), Fridericus (1666), Major dávid (1677).419 További kuta-
tás feladata e könyvkötők munkáit, kötéseit azonosítani a magyar könyvtárakban, és konkrét 
személyhez kapcsolni.

415   Kemény Lajos: Adalékok a kassai könyvmásolók, könyvkereskedők és könyvnyomtatók történetéhez. 
= MKsz (34) 1910. 188–191. p.

416   Kemény Lajos: Kassai könyvkötők. = MKsz (31) 1907. 95–96. p.
417   Kemény Lajos: Kassa város jegyzőkönyvéből. = MKsz (Ú. f. 28) 1920–21. 133. p.
418   Kemény Lajos: Egy XVI. századbeli könyvkereskedő raktára. = MKsz (19) 1895. 310–320. p.
419   J. Halász Margit: Könyves szakmák a Kárpát-medencében a XVI–XIX. században: Különös tekintet-

tel Debrecen könyvkultúrájára. debrecen: TTRe nagykönyvtár, 2002. 18. p.
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Lőcse

az akadémia Könyvtára Ráth Gyűjteményében található egy zöldre festett aranyozott perga-
menkötés, amelyet minden bizonnyal Lőcsén készítettek:

17. századi lőcsei kötések díszei (35. bélyegzőtábla):
g1. 6 mm csipkemintás görgető
g2. 15 mm széles stilizált növénydíszes szalagos görgető
b1a–b. mesebeli nőalak
b2–4. virágdíszek
i. lemez: 110 × 65 mm rombusz alakú barokk keretdísz
ii. ovális lemez: 50 × 40 mm maureszk mintás középlemez

1. Werbőczi [istván] stephanus: Decretum Latino–Hungaricum, sive Tripartitum… Az az 
Magyar és Erdély országnak törvénykönyve. Bartphae: Klösz, 1632. Koll. 1. – [Telegdi Miklós:] 
Index seu enchiridion omnium decretorum et constitutionum… Bartphae: Klösz, 1632. Koll. 2. = 
RMny 1521 – Budapest, MTa KiK: Ráth 139 (Ki volt állítva az 1882-es könyvkiállításon is az 
iparművészeti Múzeumban, vö. Kalauz… 256. p. 163. tétel) (81. kép)

Bejegyzés a röpülő előzéklap rektón: anno 1756 die 19 Januarij cum consensu amplissimi 
Magistratus pro hoc libro, tripartitum Germanicum in Curia praelaegi Civitatis cambialiter re-
liqui. – azaz: 1756. január 19-én az igen tiszteletreméltó magistrátus egyetértésével e könyvért 
cserébe [amelyet] a Városházán kiválasztottam, átengedtem a német Tripartitumot.

Kötés: 210 × 158 × 63 mm, zöldre festett papírtáblás pergamenkötés. az előtáblán fönn fél-
körívben felirat: pRo CiViTaTe LeVCHoVien, alul évszám: 1632 (az elő- és háttábla azono-
san van díszítve, persze felirat és évszám csak az előtáblán van) első keret: g1, a második, kettős 
vonalkeret külső és belső sarkain egy-egy stilizált virágbélyegző: b2 és b3, a középen barokkos 
cifra (i. lemez), az ovális mezőben képzeletbeli nőalak (szoboralak?) b1a, a gerincmezőket a b3 
négyesével összerakva díszíti.

2. pataki Füsüs János: Királyoknak tüköre. Bártfa: Klösz, 1626. = RMny 1347 – Budapest, 
MTa KiK: RM i 8o 34

Bejegyzés a címlapon: Vay Kata
Kötés: 155 × 95 × 26 mm; keretében g2, a sarkokban b2, a középen az előző kötés nőalakjá-

nak variánsa b1b

3. (draskovich János) – prágay andrás: Feiedelmeknec serkentő oraia, azaz Marcus Aurelius 
csaszarnac eleteroel… / Guevarai antaltol… magyar nyelven tolmácslotta pragay andras. Bártfa: 
Klösz Jakab, 1628. = RMny 1400 – Budapest, MTa KiK: RM i 2o 35

Bejegyzés: a címlapon áthúzott nevek: sum Johannis Kleinii (?)
Kötés: 325 × 200 × 78 mm, ez a fatáblás natúr színű bőrkötés nagyon kopott és elhasznált. 

az első keretében csipkemintás görgető: g1, a másodikban lombdíszes medalionos keret, a har-
madikban az erények szimbolikus 3 vagy 4 nőalakja, Caritas, spes, s valószínűleg Fides és Luc-
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81. kép. 17. századi lőcsei kötés: 35.1. tétel
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retia (? – e két görgetőről nem lehetett értékelhető ceruzalevonatot csinálni). a középmező alatt 
és fölött a g2 görgető, a középmező sarkaiban b4, a centrumban maureszk díszes ovális lemez:  
ii. – Restaurált.

a fenti három kötés mindegyikében a bártfai ifj. Klöss Jakab nyomtatványa van. Bártfán, ha nem 
is zökkenőmentesen, de a 17. század folyamán végig működött nyomda. Könyvkötőkről nincs 
adat. az idősebb Klöss Jakab 1597-ben indította meg ott a nyomtatást, 1614/16-ban Lőcsén pró-
bálkozott, de aztán visszatért Bártfára. 1618-ban hunyt el. 1622-ig, ifjabb Klöss Jakab munkába 
állásáig az átmeneti időszakból csak két nyomtatvány ismeretes.420 az ifjabb Klöss 1622–1663-
ig vezette a nyomdát. Ő is, miként apja, tekintélyes polgár volt, a városi bírói tisztet is betöltötte. 
Mivel utód nélkül halt meg, nyomdája városi fenntartásba került (1665–1710).

a 17. században a lőcsei Brewer család nyomdája nagyon termelékeny volt. 1625-től a szá-
zad végéig előbb Brewer Bruno, utána fivére Lőrinc, halálát követően ez utóbbi fia, sámuel, majd 
az ő fia, János nyomdászkodott. Mint említettük, id. Klöss Jakab rövid ideig működött Lőcsén, 
visszament Bártfára. ezután az ugyancsak bártfai schultz dániel, a Klöss-nyomda alkalmazottja 
működtetett nyomdát Lőcsén 1617–1623 között, majd Kassára ment. a Brewerek 1625-ben 
könyvkereskedéssel kezdték, aztán bővítették tevékenységüket a nyomdával. Könyvvel való ke-
reskedésüknek e lőcsei kötésben lévő bártfai nyomtatványok is tanúi. Brewer Lőrinc kitanulta 
a könyvkötőmesterséget is. Mint ecsedy Judit írja, a nyomda mellett könyvkötő műhelyt is üze-
meltetett.421 Brewer Lőrinc a könyvkötőcéh egyik vezetője volt.422 a lőcseiekről a céhek rövid 
áttekintésénél lesz még szó.

az 1. tételt, Werbőczi latin–magyar bilingvis törvénykönyvét már a megjelenés évében be-
kötötték Lőcse városa (vezető testülete) számára. a kötés előzéklapján olvasható bejegyzés 124 
évvel későbbi.

Feltűnő. hogy az 1. és 3. tétel lőcsei csipkemintás görgetője (35/g1) nagyon hasonlít a gyu-
lafehérvári kötések csipkemintás görgetőjéhez (37/g3). ecsedy Judit említi, hogy a lőcsei új be-
tűkészlet közül is néhány egyezik a gyulafehérvárival.423

az MTa Könyvtárában a legtöbb lőcsei nyomtatvány újabb kötésben van, amit azzal ma-
gyarázok, hogy igen népszerű, sokat forgatott könyvekről, például ima- és énekeskönyvről van 
szó (Ács Mihály: Arany lánc, Zöngedező mennyei kar, Comenius Orbis pictusa, vagy pápai páriz 
Ferenc munkái). sok kis méretű (80–100 mm magasságú) naptárat nyomtattak a Brewer-nyom-
dában. ezek jó része töredékesen maradt fenn, s ami teljes, az nagyon egyszerű, napi használati 
kötésben, vagy átkötve és restaurálva.

420   V. ecsedy 1999, i. m. 87–90. p. (141. lábjegyzet).
421   V. ecsedy 1999, i. m. 94–97. p.
422   J. Halász 2002, i. m. 16–17. p.
423   V. ecsedy 1999, i. m. 96. p.
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Debrecen

Bár debrecennek csak 1561-ben lett nyomdája (azóta viszont nagyjából folyamatosan van), már 
Mátyás király idején és a 16. század első felében is az ország egyik legtekintélyesebb városa volt. 
a reformáció itt hamar gyökeret vert. a ferencesek iskolája a városé, és protestánssá lett – mi-
ként a város maga is, s mind fontosabb szerepet játszott a kulturális életben. Belőle nőtt ki a máig 
viruló debreceni Református Kollégium. a törökök benyomulását és az ország három részre 
szakadását követően debrecen politikai és gazdasági szerepe is megnőtt. Közel volt a megma-
radt „királyi Magyarországhoz”, a török hódoltsági területhez, s közel az erdélyi Fejedelemség-
hez. Közigazgatásilag erdélyhez tartozott. a Krakkó – Kassa – nagyvárad – Kolozsvár kereske-
delmi útvonal fontos köztes állomása volt.

első nyomdásza Huszár Gál, az első debrecenben nyomtatott könyv Melius péter: Szent 
Pál leveleinek magyarázata, amely a város anyagi támogatásával jelent meg, az ajánlás is a deb-
receni tanácsnak szól. Másik európai hírű nyomdásza Hoffhalter Rafael, ő hamarosan, 1565-ben 
Váradra távozott, de később fia, Hoffhalter Rudolf állt a debreceni nyomda élén.

Lipsiai Rheda pál 1596-tól egy negyed századon át vezette a debreceni nyomdát. nyomtat-
ványai egy része jellegzetes kötésben maradt fenn. – a nyomda mellett működhetett könyvkötő 
műhely. erre engednek következtetni a Rheda-nyomda alábbi könyvei.

a debreceni Rheda-nyomda bőrkötéseinek görgetői és bélyegzői (36. bélyegzőtábla):
g1. kb. 190 × 14 mm reformátor-görgető: phli[!] – Mart – ioha – eras, 
  azaz philipp Melanchthon, Martin Luther, Johann (Jan) Hus és 
  desiderius erasmus Roterodamus
g2. kb. 150 × 14 mm lombdíszek között medalionban fejek
g3. kandelábergörgető
g4. zsinórdíszes görgető
g5. stilizált, négyszöges virágdíszes görgető
g6–7. német típusú palmettás görgető
g8. makkos-virágos görgető

egyesbélyegzők:
1. aldus-levél
2. hárompontos leveles minta
3. tulipános leveles minta
4. gránátalma
5. nagyobb virágtő
6. virágtartós leveles minta
7. nagy liliom
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1. Gyarmathi Miklós: Keresztyeni felelet Monozloi Andras… könyve ellen. debrecen: Lipsiai 
Rheda pál, 1598. = RMny 830 – Budapest, MTa KiK: RM i 4o 225424

Bejegyzés a címlapon: tintával Vay Kata
Kötés: 216 × 157 × 50 mm, új gerincborítás; díszítés: g1, g3, g7

2. szenci Csene péter: Confessio et expositio fidei Christianae… nagyobb haszonert deakul 
es magyarul együve foglaltatot. debrecen: Lipsiai Rheda pál, 1616. Koll. 1. = RMny 1109 – Gönci 
György: De disciplina ecclesiastica. debrecen: Lipsiai Rheda pál, 1613. Koll. 2. = RMny 1046 – 
Budapest, MTa KiK: RM i 8o 31 (82. kép)

Bejegyzés a címlapon tintával: Vay Kata – a címlap előtti röpűlő előzéklapon tintával: ex 
Bibliotheca excellentissimi quondam domini Comitis adami Teleki de szék primis Mensis 
7bris (= septembris) diebus in anno 1793 in tres partes divisa cessit in partem ill. dominae Co-
mitissae Mariae Teleki de szék.

Kötés: 160 × 100 × 42 mm; díszítés: g2, b4, b7 (az egyesbélyegzők az előtáblán aranyo- 
zottak)

3. szenci Csene péter: Confessio et expositio fidei Christianae… nagyobb haszonert deakul 
es magyarul együve foglaltatot. debrecen: Lipsiai Rheda pál, 1616. = RMny 1109 – Budapest, 
MTa KiK: RM i 8o 450

Bejegyzés: Vigyázó Ferenc könyvtára (pecsét)
Kötés: 159 × 100 × 36 mm, papírtáblás pergamenkötés, az előtáblán H G monogram és év-

szám: 1617; díszítés: b2, b3, b5

4–5. [alvinczi péter:] Itinerarium catholicum. debrecen: Lipsiai Rheda pál, 1616. = RMny 
1104

Két példány:
(4.) Budapest, MTa KiK: RM i 8o 451
Bejegyzés: Vigyázó Ferenc könyvtára (pecsét)
Kötés: 154 × 90 × 32 mm, aranyozott bőrkötés, az előtáblán L K sz monogram és évszám: 

1619; díszítés: g2, b2, b5
(5.) Budapest, MTa KiK: RM i 8o 24
Bejegyzések a könyv elé kötött lapokon: 1. Magáé Bethlen Gábor Fejedelemé volt ez a’ 

könyv, kinek alvinczi peter autor ajjándekózta, mellyet bizonyít[ana]k a’ táblája külső felén lévő 
ezen betűk is: i p T G B (= illustrissimo principi Transilvaniae Gabrieli Bethlen) – 2. a szerző 
bejegyzése: illustrissimo ac potentissimo principi, Gabrieli Bethlen, dei gratia principi Trans-
sylvaniae partium Regni Hungariae d[omi]no ac siculorum Comiti etc. Fidei orthodoxae de-

424   az MTa KiK RM i 4o 225 kötésével azonos a bibliofil szalai Béla birtokában lévő, s az oszK-nak 
fotózásra átengedett Keresztyeni enekek, mellyeket az Magiar nemzetben reformáltatott Ecclesiakban szoktak 
mondani. debrecen: Lipsiai Rheda pál, 1610 nyomtatvány kötése: g1, g3, g6, az előtáblán monogram: M e n 
és évszám: 1610.
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fensori acerrimo, ecclesiarumque Chr[ist]i nutritio aeterna memoria digno d[omi]no suo cle-
mentissimo, author operis istius levidensis, amimo[!] gratissimo humiliter ac demisse dicat et 
offert 19. Julij anno salutiferi partus 1618. – 3. Generosiss[im]o viro d[omi]no stephano Bakos 
de Colosvar. offert hunc librum ex sincera charitate Michael napadj in aeterna[m] sui no[mi]
nis memoriam. anno 1665 die ignoto – mens Maji. M[anu]pr[opri]a. – 4. a’ m[agya]r tud[ós] 
Társaság könyvtárába, csekély ajándékul küldi nov. 1840. edvi illés pál m[aga] k[ezével]

Kötés: 164 × 100 × 32 mm, az előtáblán i p T G B monogram és évszám: 1618, igen szép 
aranyozott metszés; díszítés: g4, b2, b4, b7

82. kép. 17. századi debreceni kötés: 36.2. tétel
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6. Háportoni Forró pál: Quintus Curtiusnak az Nagy Sandornak… dolgairol irattatot histo-
riaia / ford. – –. debrecen: Lipsiai Rheda pál örökösi, 1619. = RMny 1174 – Budapest, MTa 
KiK: Ráth 100

Bejegyzés az 1. előzéklapon: ex libris Tomae Cola… emptus fl 1 d(?) uyhelyini 1619… 
filiorum charissimorum. – a 2. előzéklapon: Memoriale. az en fiaczkam Cola istok születtetet 
1614(?) esztendőben szent Benedek elot valo czötörtökön kit az Úr isten ő felsege sokaigh el-
tossen. – a címlapon: dono dedit R[everen]dus d[omin]us Georgius zolyomi Georgio Juri-
kovczy mpr.

Kötés: 151 × 98 × 50 mm; díszítés: g5, b2, b6

7. Melotai nyilas istván: Az mennyei tudomány szerint való irtovany… debrecen: Lipsiai 
Rheda pál, 1617. = RMny 1132 – debrecen, TTRe nagykönyvtára: Rmk 187

Bejegyzés a címlapon: Franciscus soltész mpra – az előtáblán a kiragasztott előzéken: Mo-
naky (áthúzva) Mety? János 1687. 8 aprilis – Fölötte: Liber scholae Ref. debrecinae. in seriem 
reliquorum retulit a.d. 25 Julii 1763. Ladislaus Csernák B[iblio]thecarius mpra.425

Kötés: 203 × 160 × 47 mm; díszítés: g3, g4, g6, b2, b6

8–9. Margitai péter: Az Isten törvenyenek Szent Iras szerent valo magyarazattya. debrecen: 
Lipsiai Rheda pál, 1617. = RMny 1131

Két példány:
(8.) Budapest, MTa KiK: RM i 8o 782
Bejegyzés a címlapon: sum Jacobi zabolaj 1627. die 28. – egy másik az 1700-as évekből 

áthúzva. – adami petrugy (?) 1800. – dr. Ballagi Mór 1865 (pecsét)
Kötés: 161 × 98 × 56 mm; díszítés: g2, b2, b5
(9.) Budapest, eLTe eK: RMK i 73
Bejegyzés az 1. eredeti előzéklap rektóján: anno domini 1625; alatta: Habeo ex donatione 

Clarissimi Rectoris pauli d. Colosvari(?). – a 2. előzéklap rektón: anno domini 1624 die 20 Ju-
nij Vettem ez könyvett [!] Varadon egy predicatortul fl 1 95 den; alatta: anno domini 1663 oc-
tobris iX die Vettem ezt a könyvet en szöze Györgyházi (?) Mihálynétól maratjon pénzen; – 4. 
előzék verzón: Hic liber est meus qui vocor nomine samuel Cognomine Kovacs acq[uisito] 
nomine Farczad (?). Hic liber est meus post mortem necio cuius aprilis 1726 comparavi.

Kötés: 163 × 100 × 46 mm; díszítés: g2, b2, b7

425   Köszönöm dr. oláh Róbert, a TTRe (Tiszántúli Református egyházkerület) nagykönyvtára tud. 
igazgatóhelyettese segítségét, hogy megküldte az Rmk 187 bejegyzéseit és a kötés szkennelt képeit, valamint 
a posszesszorokra vonatkozó forrásadatokat. – soltész Ferenc valószínűleg azzal a  személlyel azonos, aki 
1718-tól sárospatakon tanult, majd 1731-ben keresztesi lelkészként hunyt el. (Lásd: Hörcsik Richard: A Sá-
rospataki Református Kollégium diákjai 1617–1777. sárospatak, 1998. 225. p.) – Monaky János is pataki diák 
lehetett 1700–1704 körül, 1710-ben pestisben halt meg. (Hörcsik 1998, i. m. 143. és 319. p.)
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10–11. Melotai nyilas istván: Speculum Trinitatis. debrecen: Lipsiai Rheda péter, 1622. = 
RMny 1262 – a nyomtatott ajánlás Bethlen Gábor fejedelemnek szól.

Két példány:
(10.) Budapest, oszK: RMK i 521/1. példány
Bejegyzés a címlap tetején tintával: est Matthiae Fogarassy; alul: az ország Könyves Házá-

nak ajándékozza diószegi sámuel debretzeni predikátor, debr[ecen] Januar 19dikén 1808.
Kötés: 205 × 155 × 60 mm; díszítés: g2, g6, b5, b7
(11.) debrecen, TTRe nagykönyvtára: Rmk 480426 (83. kép)
Kötés: 230 × 166 × 71 mm, az előtáblán i F d monogram [= Joannes Fejir debrecenien-

sis],427 alul évszám: 1630; díszítés: g6, g8, b1, b2, valamint 40 × 25 mm Ádám–Éva és a bűnbeesés 
jelenete ovális lemez; ez s az egyesbélyegzők, továbbá a monogram és évszám aranyozva.

12. pálházi Göncz Miklós: Az gyermetskek Credoia: elsöben Witembergaban Rhauus  
Giörgy [Georg Rhawe] által nemet nyeluön… / magyarra ford. – –. Keresztur: Farkas, 1615. = 
RMny 1090 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 23; eleje és vége csonka.

Kötés: 153 × 100 × 33 mm, új bőrborításra felragasztva az eredeti kötés töredéke; díszítés: 
g2, b5, b7

a felsorolt tizenkét könyvből tizenegy ugyanabból a debreceni nyomdából való. a legfigyelem-
reméltóbb az 5. tétel, amelynek kötése, amint az ipTGB monogram mutatja, Bethlen Gábor, 
erdély fejedelme számára készült 1618-ban, s a könyv Bethlen Gábor könyvtárából való.428 
a szerző ajándékozta „ezt a jelentéktelen munkát a buzgó hitvédő fejedelemnek hálás szívvel 
alázatosan”. 1665-ben már Bakos istvánnak ajánlja őszinte szeretettel napadj (náprágyi?) Mi-
hály. Végül edvi illés pál (1793–1871) lelkész, egyházi író, az MTa tagja ajándékozta 1840-ben 
az akadémia Könyvtárának. Hogy Kolozsvárról hogy jutott az ország nyugati részébe, a keme-
nesaljai egyházmegye espereséhez, edvi illés pálhoz, nem tudni. az a fontos, hogy ma közgyűj-
teményben van ez a becses könyv.

Még a fejedelemnek bekötött könyv díszítése is meglehetősen egyszerű, csak szép aranyo-
zott, mintás metszése különbözteti meg a többi kötéstől. a kötéseken általában három-, néha 

426   Takács Béla: A debreceni könyvkötő művészet. debrecen, 1980. 20. p. közli a kötés előtáblájának 
képét.

427   Talán Debreceni Fejér János(?) lehetett a  tulajdonos, aki felmenője a  könyv ajándékozójának. 
a címlapon: Liber scholae debr[ecinae] legat[us] a domino Michaele Fejir religioso oppidi debr[ecini] 
Cive, in memoriae et signu syncerae affectionis, recepit et consignavit Joh[annes] Rima szombati p[ro] t[em-
pore] illustris Collegij Thec[cario] m[anu] s[ua]. = Vagyis: debrecen városának egy vallásos polgára, Fejir 
Mihály hagyta őszinte jóindulata jeleként és emlékezetére ezt a könyvet a debreceni iskolára, amelyet Rima-
szombati János, a jeles Kollegium akkori könyvtárosa elfogadott és saját kezűleg bejegyzett. – Vö. Fekete 
Csaba: Debreceni könyvtáros deákok 1700 előtt. = Könyv és könyvtár XXii–XXiii, 2000–2001: a debreceni 
egyetem egyetemi és nemzeti Könyvtárának évkönyve / szerk. Kun andrás és szeszák Ferencné. debrecen, 
2001. 220–221. p.

428   Kovács sándor iván – Kulcsár péter: Bethlen Gábor könyvtárának újabban előkerült darabja. = 
MKsz (85) 1969. 376–377. p. a szerzők közlik az összes bejegyzést.
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83. kép. 17. századi debreceni kötés: 36.11. tétel
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négy-, egyszer ötféle díszítést, görgetőt és egyesbélyegzőt látunk. igaz, jobbára kis méretű nyom-
tatványok, sok dísz nem is fér el. a legkorábbi az 1. tétel kötésén szereplő reformátor-görgető 
(g1), amely a magántulajdonban lévő, ugyancsak Lipsiai Rheda pálnál 1610-ben megjelent „Ke-
resztyeni enekek…” kötésének is egyik kerete, de a többi, későbbi nyomtatvány kötésén nem for-
dul elő. Mintha Lipsiai Rheda pál – amint a neve sejteti – németországból hozta vagy kapta 
volna ezt az ott igen népszerű görgetőt. Rheda pál folyamatos együttműködésben állt a lipcsei 
Henning Grosse könyvkereskedővel és kiadóval.429 sőt feltételezhető, hogy Rheda pál eredetileg 
Grosse üzleti képviseletében érkezett debrecenbe, majd a városi nyomda vezetője, Csáktornyai 
János halála után, mind a városi tanács, mind Rheda pál élt a lehetőséggel, és lett a debreceni 
nyomda vezetője. Később láthatóan frissítették a nyomdának dolgozó könyvkötőszerszám-kész-
letét. a felsorolt könyvek zöme 1616/19 között jelent meg. Többön rajta van a bekötés évszáma, 
s e kötések nagyon egységesek. ezért is feltételezem, hogy e könyvkötő műhely a nyomdához 
tartozott, annak dolgozott, s még akkor is működött, amikor Lipsiai Rheda pál 1619-ben bekö-
vetkezett halála után fia, Rheda péter vette át a nyomdát, aki a lipcsei és az általa nyomtatott 
könyvek címlapjai hasonlósága alapján bizonyára Lipcsében tanulta, vagy legalábbis ott bőví-
tette nyomdai szaktudását. az ő nyomtatványának kötése (10. tétel) semennyire sem tér el az 
előzőekétől. Viszont ugyanannak a kiadványnak egy másik példánya (11. tétel) elég eltérő, első-
sorban a táblák közepén látható „Bűnbeesés” jelenetet ábrázoló lemezdísz miatt. Bizonyos mér-
tékig e kötéseket kiadói kötéseknek tekintem. Érdemes lenne Rheda pál és péter kiadványainak 
kötését szisztematikusan megvizsgálni más könyvtárakban is,430 mert itt most a tizenkettőből 
nyolc könyv a Magyar Tudományos akadémia Könyvtáráé.

Rheda pétert 1631-től Fodorik Menyhért követte, aki mintegy két évtizeden keresztül működött 
debrecenben, s könyvkötő és könyvkereskedő is volt a nyomdászkodás mellett. a több mint egy 
évtizedes szünet után, 1662-től Karancsi György, majd Rosnyai János állt a nyomda élén, aki új 
betűket és könyvdíszeket hozatott külföldről, feltehetően Hollandiából.431 Töltési istván lett az 
utóda (eredetileg ő is könyvkötő volt), akit a debreceni tanács Hollandiába küldött M. Tótfalusi 
Kis Miklósnál betűmetszést és -öntést tanulni. sajnos a  tehetséges Töltési rövid ideig, csak 
1683/85 között dolgozott debrecenben, mivel távoznia kellett angol puritán szerzők (William 

429   Bánfi szilvia: Rheda Pál lipcsei kapcsolata. = MKsz (129) 2013. 480–483. p.
430   debrecenben a TTRe nagykönyvtárában dr. oláh Róbert kikereste a Rheda-nyomtatványokat, s 

a kötésükről készített képeket szkennelve, megküldte nekem: Rmk 565: Margitai péter: Az Apostoli Credonak, az 
Szent Iras szerént valo igaz magyarazattya. debrecen: Rheda péter, 1624. a félbőrös kötés díszítése: g2 – Rmk 
882: deretskei ambrus: Az Szent Pal apostol levele, mellyet irt az Romabeli keresztyeneknek… debrecen: Rheda 
pál, 1603. a kötés díszítése: g2, g4, g6 + 40/g3 (Kolozsvár-i) – Rmk 986: Újfalvi a. imre: Nomenclatura seu dictio- 
narium Latino–Ungaricum. debrecen: Rheda pál, 1619. a kötés díszítése: b3, b4, kerete: 40/g3 (Kolozsvár-i) – 
Rmk 1385: szenci Csene péter: Confessio et expositio fidei Christianae, az az az keresztyeni igaz hitröl valo val-
las-tetel… debrecen: Rheda pál, 1616. a kötés díszítése: b3, b4. – a 40. tábla g3-as apró liliomos görgetője a Ko-
lozsvár-i csoport némely kötésén és debrecenben az Rmk 882 és Rmk 986 kötésén is szerepel. ezt a dekoratív 
görgető népszerűségével és debrecen és Kolozsvár közti szoros kapcsolattal magyarázom. Valószínűleg egyik 
a másiknak utánmetszése.

431   V. ecsedy 1999, i. m. 117. p. (141. lábjegyzet)

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   301 2020. 01. 18.   9:19



302

perkins és William ames/amesius, Guillelmus) műveinek kinyomtatása miatt. az egyik pél-
dány megvan az akadémia Könyvtárában eredeti kötésben (1985-ben vettük), s bizonyára 
nemcsak a nyomdásza, de a könyvkötője is Töltési istván. a maureszk mintás ovális középdísz 
esetleg Hollandiából vagy német földről való igen divatos díszítőelem, de lehet utánmetszés is:

amesius, Guillelmus: Medulla theologica. debrecen: Töltési istván, 1685. Koll. 1. = RMK ii 
1583 – amesius, Guillelmus: De conscientia et eius jure, vel casibus libri quinque. debrecen: Töl-
tési istván, 1685. Koll. 2. = RMK ii 1562 – Budapest, MTa KiK: RM ii 628

Bejegyzés a címlapon: est Valentini Ler… (a többi leszakadt)
Kötés: 130 × 68 × 48 mm, a középen maureszk mintás ovális lemezdísz, a sarkokban szívből 

kinövő virágok. (84. kép) Hasonló bélyegző igen kedvelt motívum például Kolozsvárott (vö. 42/
b4 és 43/b3).

Gyulafehérvár: a fejedelmi nyomda kiadványainak eredeti bőrkötése432

a Forgách Ferenc érsek által pozsonyban 1609-ben alapított nyomdát néhány évvel később át-
helyezték nagyszombatba. azt követően, hogy Bethlen Gábor fejedelem (1613–1629) elfoglalta 
nagyszombatot, a fejedelem parancsára 1621-ben a nyomdát Kassára költöztették, 1622 no-
vemberében pedig továbbszállították Gyulafehérvárra. e nyomda működésének első terméke 
1623 elejéről való, s betűi és díszei azonosak a pozsonyból, majd nagyszombatból, végül Kassá-

432   Rozsondai Marianne: A gyulafehérvári fejedelmi nyomda kiadványainak eredeti bőrkötései. in: Tes-
timonio litterarum: Tanulmányok Jakó zsigmond tiszteletére / szerk. dáné Veronka, Lupescuné Makó Má-
ria, sipos Gábor. Kolozsvár: erdélyi Múzeum-egyesület, 2016. 365–378. p.

84. kép. az MTa KiK: RM ii 628 kötéséről a maureszk mintás ovális lemezdísz  
és a szívből kinövő virág bélyegzője
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ról elszállított nyomda betűivel. Kolozsvárról hívtak nyomdászokat: 1624-ben Válaszúti (szil-
vási) andrást és Meszléni Mártont. Ők nyomtatták ki a Bethlen Gábor felesége, Károlyi zsu-
zsanna halálára írt gyászbeszédeket (RMny 1306, 1307). 1628-tól Lignicei effmurdt Jakab, 
sziléziai nyomdász került a fejedelmi nyomda élére. effmurdt Jakab nemcsak jobban képzett 
mester volt elődeinél, hanem egyben könyvkötő is.

Még Bethlen Gábor fejedelem hívott be külföldről vendégprofesszorokat: Johann Heinrich 
alsted, Johann Heinrich Bisterfeld és Ludovicus philippus piscator személyében, érkezésüket 
azonban nem érte meg. piscator írta meg Bethlen Gábor epitaphiumát.

Bethlen Gábor halála, s a fejedelem második felesége, Brandenburgi Katalin rövid uralko-
dása után, i. Rákóczi György (1630–1648) az új fejedelem. a nyomtatványokon 1634-től nem 
szerepel a nyomdász neve, csak a „Fejedelmi nyomda” megnevezés. ekkor kezdődött a nyomda 
betűkészletének frissítése, valamint a görög és héber betűk öntése is. 1636-tól a nyomdavezető 
Matthias elsholtz, mellette két szedő és két nyomtatómester működött, korábbról Meszléni 
Márton, valamint albertus Martin, paulus de Vitze Gedanensis és adam Has. 1644-től két évig 
andreas Gregorius schemnicensis állt a nyomda élén, majd 1647-től kezdve a nyomda meg-
szűnéséig, 1658-ig Brassai Major Márton, aki például az RMny 2707 iskolai rendtartásról szóló 
nyomtatvány impresszumában „Transylvaniae principis ac scholae typographus”-nak, vagyis az 
erdélyi fejedelem és iskola (!) nyomdászának nevezi magát. a nyomda három és fél évtizedes 
működésének a török-tatár dúlás vetett véget.

a nyomda mintegy százötven kiadványának közel egyharmada az államigazgatással kap-
csolatos rendeletek, magyarul megjelenő országgyűlési törvénycikkek, másik harmada tan-
könyv.433 a rendeletek-törvények általában csupán pár laposak, így sem ezek, sem a tankönyvek 
egyszerű kötésük folytán nem tartoznak e könyv tárgykörébe.

i. Rákóczi György az Öreg Graduált kétszáz példányban nyomatta ki, s küldette ajándékba 
1636-ot követően a református eklézsiáknak. ezek kötése állítólag chagrin/sagrén volt. a vas-
tag, fólió méretű könyvek kötése a sok használat során tönkremehetett, s később bizonyára át 
kellett őket kötni. nem találkoztunk eredeti kötésben lévő Rákóczi-féle Graduállal a vizsgált 
könyvtárakban.

név szerint ismert könyvkötők: 1614 és 1624 között Kolozsvárott szerepel német Könyv-
kötő Joachim = Joachim Löffler. Ő, mivel 1624-ben elhunyt, nem jöhet szóba, mint a fejedelmi 
nyomda mellett tevékenykedő könyvkötő.

Lignicei effmurdt Jakab, aki, mint már említettük, 1628-tól állt a fejedelmi nyomda élén, 
azt írja magáról – érdekes módon elsősorban az 1631/33-ban megjelent pár lapos törvények, 
rendeletek impresszumában –, hogy „Fejedelem urunk Typographusa és Compactora”. Ha eze-
ket ő maga kötötte is be, azok egész egyszerű kötések lehettek. Lehet viszont, hogy épp azért 
hangsúlyozza könyvkötőmesterségét, hogy ennek gyakorlására több/jobb megbízást kapjon. 
Lignicei effmurdt Jakab 1634-ben meghalt.

433   V. ecsedy 1999, i. m. 123–127. p.
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egy kolozsvári polgár feljegyzése szerint434 1651. június 14-én Gyulafehérvárról Kolozs-
várra „érkezék strumpt György fejérvári compactor másodmagával…” Vajon lehet-e ő az alább 
elemzett, 1638–1658 között megjelent nyomtatványok könyvkötője? esetleg ő és Válaszúti and-
rás is, aki nemcsak szedő, hanem könyvkötő is volt.

a négy budapesti nagy könyvtárban őrzött összes idevágó nyomtatványt kézbe vettem és vizs-
gáltam: oszK, MTa KiK, eLTe eK és a Ráday Könyvtár, ezeken kívül a Magyar országos Levél-
tár egy fontos kötését, valamint néhány sárospatakon és Kolozsvárott őrzött idetartozó kötést 
említek. Így kialakult egy 16 kötetből álló, nyomtatványokat borító kötéscsoport, amely kötések, 
véleményem szerint, a gyulafehérvári nyomda mellett működő könyvkötő műhely termékei. 
ezekhez járul még hat olyan könyvkötés, amelyekben nem gyulafehérvári nyomtatvány van: 
négy váradi nyomtatvány, egy leideni, amely éppen az egyik vendégprofesszor, Johann Heinrich 
Bisterfeld munkája, valamint i. Rákóczi György fejedelem Hanauban megjelent Bibliája a Ráday 
Könyvtárban.

az eLTe egyetemi Könyvtárában őrzött, 1623–1658 között Gyulafehérvárott nyomtatott 
könyvek között mindössze kettőt találtam eredeti kötésben, mindkettő erdélyi (talán kolozs-
vári), nem tartoznak az alábbi kötések csoportjába.

Érdekes, hogy a nyomda első korszakából való, az 1623–1638 közötti nyomtatványok nin-
csenek e csoportba sorolható kötésben,435 csak a későbbi, az 1638–1658 között megjelentek. ez 
igazolni látszik Kovács andrásnak azt a feltevését, hogy Könyvkötő Jakab, azaz effmurdt Jakab 
az 1624 utáni években esetleg Gyulafehérvárott is köthetett könyveket, „de 1635 előtt ez a mű-
hely, ha létezett, nem képviselt még olyan színvonalat…”436 nos, a kötések azt mutatják, mintha 
1635 előtt tényleg nem létezett volna itt jelentős könyvkötő műhely.

1636 körül alakulhatott meg Gyulafehérvárott a könyvkötő műhely, amint Kovács andrás 
is következteti, de ennek nem lehetett effmurdt Jakab a vezetője, minthogy ő 1634-ben meghalt. 
V. ecsedy Judit437 1634 utánra valószínűsíti a könyvkötő műhely megalakulását, de a nyomda 
kiteljesedése, személyi állománya, betűtípusainak és cifráinak száma, s a két „könyvnyomtató-
ház” 1636-ra datálódik. Valószínűbb, hogy a könyvkötő műhely is ez időtől kezd működni.

a következőkben tehát az 1638–1658 között megjelent nyomtatványok eredeti kötéseit so-
rolom fel a nyomtatványok megjelenésének időrendjében.

434   Herepei János: Adatok a Régi Magyar Könyvtár I. és II. kötetéhez. = erdélyi Múzeum (44 [Ú. f. 10]) 
1939, 3. füzet. 276–290, 281. p.

435   ennek oka az lehet, hogy a fejedelmi nyomda első korszakában a fő hangsúly az államigazgatási 
kiadványokon volt, amelyek nem igényeltek díszesebb kötést. Vö. V. ecsedy Judit: A gyulafehérvári fejedelmi 
nyomda második korszaka (1637–1658) és utóélete. = az országos széchényi Könyvtár évkönyve 1978. Bp., 
1980. 291–341, 296. p.

436   Kovács andrás: Bethlen Gábor fejedelem kolozsvári könyvkötői. Kézirat, megjelenés alatt. – Köszö-
nöm, hogy megküldte nekem tanulmányát, s ezzel is ösztönzött, hogy e téma további, Budapesten található 
eredeti bőrkötéseit vizsgáljam.

437   V. ecsedy Judit: A gyulafehérvári fejedelmi nyomda első korszaka. = az országos széchényi Könyv-
tár évkönyve 1974–1975. Bp., 1978. 349–421, 370–371. p.
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Gyulafehérvári nyomtatványok kötésének görgetői és bélyegzői (37. bélyegzőtábla):
g1. 170 × 13 mm salvator-görgető egysoros feliratokkal: Jézus: data es[t mihi] – 
  János: ecce a[gnus dei] – pál: ap[p]arv[it benignitas] – dávid a hárfával: 
  de frvc[tu ventris tui]
g2. 150 × 9 mm makkos-virágos inda
g3. 8 mm csipkemintás görgető
g4. 7 mm láncgörgető
g5. 6 mm csipkedíszes görgető
g6. 10 mm kandelábergörgető
b1. szabad palmetta
b2. virágtő
b3. három sziromkoszorús virágtő
b4. kétfejű sas
b5. díszesebb stilizált levélminta
b6. s vonalú stilizált virágdísz
b7. apró hármas levélzet
b8. hosszú bibés virágdísz
b9. rövidebb bibés virágdísz
b10. kettős csavart virágdísz (valószínűleg egy-egy jobbos és balos bélyegzőből 
  összetéve)
b11. egyszerűbb levélminta
b12. ötszirmú apró szabad rozetta

eredeti kötésben lévő nyomtatványok:

1–2. Rákóczi György, i.: Instructio, quam… Georgius Rakoci… tradidit… Georgio Rakoci, 
filio suo. albae iuliae, 1638. Koll. 1. – (alsted, Johann Heinrich): Schola triumphata per… Geor-
gium Rakoci filium. albae iuliae, 1638. Koll. 2. = RMny 1722

Két példány:
(1.) Budapest, oszK: RMK ii 522-523
Kötés: 195 × 146 × 9 mm; díszítés: g3, b1, b4
(2.) Budapest, Ráday Könyvtár: RMK 2,94
Kötés: 191 × 134 × 9 mm; díszítés: g3, b1, b4
Teljesen azonos a két példány kötéstábláinak díszítése.

3–5. Geleji Katona istván: Praeconium evangelicum… vulgo Dominicalia vocitata concioni-
bus CCXII… explicantur. albae iuliae, 1638. = RMny 1720

Három példány:
(3.) Budapest, oszK: RMK ii 521/1. példány
Kötés: 306 × 191 × 70 mm, a tulajdonos névbetűi: i. V. sz., datált kötés: 1641; díszítés: g1, g3, 

g5, b1, b5
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85. kép. Gyulafehérvári kötés: 37.4. tétel
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(4.) Budapest, oszK: RMK ii 521/2. példány (85. kép)
Bejegyzés a  címlap alján tintával: illustrissimo Comiti ac domino, domino stephano 

Bethlen de iktari comiti perpetuo Maramaros et Hunyad… gratiosissimo debita gratitudinis 
ergo mittit [itt leszakadt a lap alsó sarka].

Kötés: 310 × 185 × 70 mm, a tulajdonos névbetűi: C. s. B. (= Comes stephanus, azaz gróf 
Bethlen istván), datált kötés: 1640; díszítés: g1, g3, g5, b1, b6, b7

(5.) Budapest, MTa KiK: RM ii 2o 58a
Bejegyzés a címoldalon: steph. Th. zágoni mpp. az előzéken: anno 1726. deo juvante emit 

propriis flor. 2 Clemens Kovásznai Gloria deo; fol. a2r–a3r: három pénzkölcsönzés bejegyzése 
1745–1746-ból. – a háttáblán belül: unus ex libris petri p. Colosi Árpastoini anno domini 
1641. pastoris ecclesiae Csanadinae pro tempore indigni. – ezt a könyvet is, mint a többit az én 
bóldogtalan eősem samu, a’mig Hollandiaban voltam, meg-halván a’ szegény atyám és anyám 
zálogba vetette-vólt, és én viszsza váltottam 4 márjással 1765. 12. aug. Kovásznai sándor.

Kötés: 310 × 194 × 70 mm, a tulajdonos névbetűi: p. a., datált kötés: 1641; díszítés: g1, g3, 
g4, b1, b5

6. Rákóczi György, i.: Instructio, quam… tradidit… Sigismundo Rakoci, filio suo natu mi-
nori. – (Bisterfeld, Johann Heinrich): Pallas Dacica… albae iuliae, 1640. = RMny 1827 – Buda-
pest, MTa KiK: RM ii 4o 60/1

Bejegyzés a címlapon: Joannis simonij Cibiniensis a[nn]o 1641
Kötés: 192 × 142 × 12 mm, a tulajdonos névbetűi: i. s. C. T. egyeznek a bejegyzésben olvas-

ható tulajdonos nevével (Cibiniensis, vagyis szebeni), a T betű valószínűleg erdélyre (Transyl-
vaniae) utal – évszám nincs, de feltehetően 1641-ben készült a kötés, egyezve a bejegyzés év-
számával; díszítés: g1, g3, b2, b5

7–8. alsted, Johann Heinrich: Prodromus religionis triumphantis… albae iuliae, 1635 
[recte] (1641). = RMny 1877

Két példány:
(7.) Budapest, MTa KiK: Ráth F 625 (86. kép)
Bejegyzés a címlapon: est Michaelis epregi(?) valebat fl. 3 (az egész áthúzva) – későbbi be-

jegyzés: Bibliothecae Colocensis schol[arum] piar[um]
Kötés: 310 × 186 × 76 mm; díszítés: g1, g3, g4, b2, b11
(8.) Budapest, oszK: RMK ii 494/1. példány (87. kép)
Kötés: 315 × 195 × 76 mm, a tulajdonos névbetűi: s. K. G. (stephanus Katona Geleji ?) – da-

tált kötés: 1641; díszítés: g1, g3, g5, az összetett sarokdísz: b5+b6+b9, a többszörösen összetett 
középdísz: b5+b6+b9+b10

9. Geleji Katona istván: Titkok titka… – Geleji Katona istván: Magyar gramatikatska.  
Gyula-Fejir-Váratt, 1645. = RMny 2103 – Budapest, oszK: RMK i 772/3. példány

Kötés: 192 × 148 × 70 mm; díszítés: g3, g4, b2, b11
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86. kép. Gyulafehérvári kötés: 37.7. tétel
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87. kép. Gyulafehérvári kötés: 37.8. tétel
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10. (Wendelin, Marcus Fridericus): Medvlla priscae puraeq(ue) Latinitatis. albae iuliae, 
1646. = RMny 2141 – Budapest, oszK: RMK i 786/1. példány

Kötés: 130 × 74 × 44 mm, új bőrkötésre visszaragasztva a régi bőrkötés kopott maradványa; 
a díszítés: b2, b11

11–12. (alsted, Johann Heinrich): Latium in nuce, id est rudimenta lexici Latini… albae 
iuliae, 1648. = RMny 2208

Két példány:
(11.) Budapest, oszK: RMK ii 682/1. példány
Kötés: 153 × 90 × 18 mm; díszítés: g2, b2, b8
(12.) Budapest, Ráday Könyvtár: RMK 1,193
Kötés: 152 × 90 × 20 mm, restaurált, igen kopott bőrkötés; díszítés: g4, b2, b11

13. pápai páriz imre: Keskeny ut… most másodszor bövebben… Gyula-Fejervarat, 1657. = 
RMny 2710 – Budapest, oszK: RMK i 920/2. példány

Kötés: 153 × 96 × 24 mm, gerince új bőrrel borítva; díszítés: g3, b2, b9

14. diest, Hendric van: Öt sima kövekkel felékesített David parittyája / ford. uzoni sz. Ba-
lázs. Fejérvár, 1658. = RMny 2764 – Budapest, oszK: RMK i 930

Bejegyzés az előtáblán belül tintával: szatmári pap Mihályé Compact Lőtsei Úr ajján- 
déka 1797.

Kötés: 151 × 91 × 20 mm; díszítés: b3

15. Tolnai pap istván: Az witebergai academianak… vigasztalása / ford. – –. Feier-Varat: 
Lignicei effmurt Jacab, 1632. Koll. 1. = RMny 1534 – Tiszabecsi p. Tamás: Két halotti praedica-
tiok… Egygyiket… Perenyi Gabornak megh hidegedett teste felett… Masikat… a nagysagos Salgai 
Katának… Perényi Gabornak szerelmes házas társának vigasztalására. Fejervaratt, 1638. Koll. 2. 
= RMny 1723 – sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei – nagykönyv-
tár: d 464/a-b

Kötés: 194 × 138 × 34 mm; díszítés: g1, g3, b1, b4

16. Artikulusok 1540–1650. Kézirat és nyomtatvány egybekötve. – Budapest, Magyar nem-
zeti Levéltár: Magyar Kamarai archívum, acta Transilvaniae e 149-7

Fol. 1–21. kézírásos index az artikulusokhoz az 511. levélig, kézírásos artikulusok 1540-től 
1639-ig, fol. 512-től nyomtatott artikulusok 1640-től 1650-ig.

a kötéstáblából restauráláskor Geleji Katona istván: Váltság titkának második volumenje. 
Várad: szenci Kertész Ábrahám, 1647. (= RMK i 799) 210-215 és 209-216 két levélpárja ke- 
rült elő.

az előtáblán olvasható tulajdonos neve: nagybarcsai Barcsay Ákos
Kötés: 320 × 198 × 87 mm, az előtáblán fölül két sorban aranyozott betűkkel: aCaTius 

BaRTs//ai de n.BaRTsa, alul évszám: 1656, restaurált kötés; díszítés: g1, g3, b2, b3
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Más nyomdák nyomtatványai gyulafehérvári kötésben:

17–19. Keresztúri pál: Fel-sördült keresztyén… Várad: [szenci Kertész Ábrahám], 1641. = 
RMny 1914

Három példány:
(17.) Budapest, oszK: RMK i 722/1. példány
Bejegyzés tintával: B. Bánffi Kláráé
Kötés: 193 × 148 × 35 mm; díszítés: g2, g4, b2, b3
(18.) Budapest, oszK: RMK i 722/2. példány
Bejegyzés a címlapon tintával: Mich. Jedeli/Jeckeli (?)
Kötés: 190 × 150 × 35 mm; díszítés: g1, g6, b2
(19.) Budapest, MTa KiK: RM i 8o 823
Kötés: 193 × 135(új gerincborítás) × 34 mm; díszítés: g2, g5, b1, b5

20. Geleji Katona istván: Váltság titka… Várad: szenci Kertész Ábrahám, 1645. = RMny 
2124 – Budapest, oszK: RMK i 779/3. példány

Kötés: 192 × 148 × 78 mm; díszítés: g2, g4, b2, b11

21. Szent Biblia / ford. Károli Gáspár… nehol megis jobbította szenci Molnár albert. Ha-
noviae: Halbejus,1608. = RMny 971– Budapest, Ráday Könyvtár: RMK 3,4

Bejegyzés a címlapon és verzóján: i. Rákóczi György feljegyzései magyarul a Biblia olvasá-
sának előrehaladtáról 1622-, 1624- és 1626-ból „patakon” és 1632-ben „Fejérvárat”.

Kötés: 265 × 193 × 75 mm; díszítés: g3, g4, g5, g6, b4, a sarkokban: b1+b6+egy vázamotí-
vum; a centrumban egy teljes körű legyeződísz, körülötte b9. a gerincmezőkben nagyobb ro-
zetta és csavart inda. – (a Biblia kötésén a vázabélyegző és a legyeződísz, valamint a gerincme-
zők két bélyegzője nem kapott számot, mivel a többi vizsgált kötésen, és így a 37. bélyegzőtáblán 
sem fordulnak elő.)

22. Komáromi Csipkés György: Concionum sacrarum centuria tertia. debrecen: Karancsi 
György, 1665. = RMK ii 1043 – Budapest, eLTe eK: RMK ii 186a

Kötés: 155 × 94 × 35 mm, restaurált bőrkötés; díszítés: g1, b2, b11

23. Bisterfeld, Johann Heinrich: De uno Deo, Patre et Filio ac Spiritu Sancto. Lugduni Bata-
vorum: off. elzevir, 1639. – Kolozsvár, Biblioteca Centrală universitară: Rare 280

Bejegyzés a címlap alján: Generoso domino nicolao szalárdi Celsissimi Transilvaniae 
principis albae iuliae… arionistae fidelissimae in amicitiae signum donat.

Kötés: 197 × 150 × 50 mm; díszítés: g1, g2, b4, b11

24. Viadana, Lodovico: Opera omnia concertuum I. II. III. et IV vocum… Frankfurt: impen-
sis egenolphi emmelii, 1626. – Csíkszereda, Csíki székely Múzeum: Ltsz. 6209
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Bejegyzés: fol. 36. rektó: in simplicem usum Fratris Joannis Kajoni, organistae et organi-
fabri. 1667. – fol. 64. rektó: in simplicem usum patris Fratris Joannis Kajoni ordinis Minor[um] 
organistae et organifabri Claustri Csikiesis. 1667. Továbbá Kájoni János olvasói bejegyzései sok 
helyen.

Kötés: 231 × 171 × 21 mm, restaurált, körülvágott; díszítés: g3, b2, b11
a Csíki székely Múzeum könyvtárában nem találhatók gyulafehérvári nyomtatványok, ez 

a könyvük azonban gyulafehérvári kötésben van, vagyis onnan ered. Viadana művét 1667-ben 
Kájoni János használta. a Sacri Concentus című, Mikházán 1669-ben Viadana alapján összeállí-
tott zenei művének megírásánál forgatta.438

Következtetések:
a gyulafehérvári és kolozsvári mesterek és műhelyek között állandó és szoros kapcsolat volt.

a kolozsvári Heltai-nyomda felszereléséhez is hozzátartoztak a  könyvkötőszerszámok. 
a számadáskönyvekben, amelyeket Kovács andrás idéz említett tanulmányában,439 két, a nyom-
dától függetlennek látszó mester nevét említik, 1622-ben német Könyvkötő Joachimot, akinek 
a sírja a kolozsvári temetőben van ma is.

a Kovács andrás által elemzett kötések közül az 1620-as datálású enyedi György-féle bib-
liamagyarázatok kötése péchi simonnak (Kolozsvár, Román akadémiai Könyvtár: RMK u. 56 
= RMny 1222), az 1621-es datálású kötés (benne Bornemisza-prédikációk) pekri Ferencnek és 
nejének (Kolozsvár, Román akadémiai Könyvtár: RMK R. 6 = RMny 541) készült. e kötéseken 
is találkozunk a b5 díszesebb stilizált levélminta bélyegzővel. Hasonlóképpen a sárospataki, 
ugyancsak 1620/21-ből való könyvek kötésein is láthatjuk ezt a b5-ös díszítőbélyegzőt (sáros-
patak, Református Kollégium: M 48 = RMny 1222 és M 206 = RMny 1251), s mindkettőn a ke-
retet alkotó jellegzetes kolozsvári palmettasor is látható. ezek a kötések nagy valószínűséggel az 
1614 és 1624 között Kolozsvárt tevékenykedő német Könyvkötő Joachim, azaz Joachim Löffler 
kötései.

1629-ben, amikor a kolozsvári nyomda nem is működött, Könyvkötő Jakab neve egész sor 
elszámolásban megtalálható. Ő nem más, mint Lignicei effmurdt Jakab, aki Joachim Löffler kö-
tést díszítő szerszámaitól nagyrészt eltérő készlettel dolgozott. ez azonban nem zárja ki egy-egy 
korábbi kolozsvári bélyegző (b5) feltűnését nála is, sőt a későbbi utódoknál is Gyulafehérvárott. 
effmurdt Jakab is használt tehát korábbi kolozsvári könyvkötőszerszámot, a díszesebb stilizált 
levélmintát (b5), amelyet az 1620 körül Kolozsvárt nyomtatott és valószínűleg Kolozsvárt is be-
kötött könyvek bőrkötésén láthatunk. Tehát Kolozsvár és Gyulafehérvár között a nyomdászok 
és könyvkötők alkalmazása és a díszítőszerszámok használata tekintetében is szoros kapcsolat, 
s bizonyos folyamatosság figyelhető meg.

az egyik legszebb kötés i. Rákóczi György fejedelem Hanauban 1608-ban szenci Molnár 
albert fordításában megjelent Bibliája (RMny 971), a Ráday Könyvtár egyik kincse (21. tétel). 
az iparművészeti Múzeum híres, 1882-es Könyvkiállításán is szerepelt ez a kötés, s a kiállítási 

438   Muckenhaupt, Csíksomlyó, adattár ii. 102. tétel
439   Kovács andrás: Bethlen Gábor fejedelem kolozsvári könyvkötői. Kézirat. i. m. (436. lábjegyzet)
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kalauzban tárgyalja Keszler József,440 és foglalkozik e kötéssel Tolnai Gábor is.441 Legutóbb az 
oszK 2008 őszén nyílt „Biblia sacra Hungarica” című kiállításán szerepelt Berecz Ágnes közlé-
sében.442 a Bibliának ez a második kötése. Bizonyítja ezt Rákóczi György sok korábbi bejegy-
zése az 1620-as évekből, amelyek közül némelyik az átkötéskor a körülvágás miatt megcsonkult. 
a címlap verzóján olvasható 1632-ből való bejegyzés arra mutat, hogy ez idő tájt köthették újra 
a Bibliát. Tekintve, hogy a szépséges, aranyozott bőrkötésen szerepel, a 37. bélyegzőtáblán lát-
ható bélyegzők mellett, sok olyan díszítőmotívum is, amelyek a tárgyalt 1638–58 közötti nyom-
tatványokon nem, feltételezem, hogy ezt még effmurdt Jakab kötötte be halála, 1634 előtt.443 
Hogy e Biblia kötésének nyolc díszítőeleme, négy görgető (g3, g4, g5, g6) és négy egyesbélyegző 
(b1, b4, b6, b9) egyezik a tárgyalt 1638–1658 között készített kötésekkel, az azt jelenti, hogy eff-
murdt Jakab bélyegzőit és görgetőit, legalábbis azoknak egy jó részét később az utód tovább 
használta a műhelyben. annál figyelemre méltóbb a kötéstábla közepén szereplő legyezőminta 
korai használata.

Tolnai Gábor e hanaui Biblia kötését külföldinek, némileg indokolatlanul franciának tartja. 
Bár i. Rákóczi György fejedelem megengedhette volna magának, hogy Bibliáját külföldön köt-
tesse át, mégis e kötés négy keretdísze (g3, 4, 5, 6) és a négy egyesbélyegző (b1, 4, 6, 9), amelyek 
láthatók az 1638–1658 között Gyulafehérvárt megjelent nyomtatványok tárgyalt kötésein is, azt 
bizonyítják, hogy Rákóczi György Bibliáját is erdélyben, mégpedig a fejedelmi székhelyen kö-
tötték be. az nincs kizárva, hogy egy-egy díszítőszerszámot külföldről hoztak be (például a fan-
fare-stílusra jellemző, a  kötés gerincén látható csavart inda bélyegzőjét), de attól, hogy egy 
könyvkötés igen szép, még igenis lehet magyar, azaz, ez esetben erdélyi! Keszler József a Kalauz-
ban a „Könyvkötészet” bevezetőjében feltételezi, hogy Rákóczi György hanaui Bibliáját ott kö-
tötték be, ahol nyomtatták, mégis ugyanebben a Kalauzban a „Magyar bőrkötések. a) Kolozsvár 
és erdély egyéb városai” fejezetcím alatt szerepelteti.444

a sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei – nagykönyvtár: d 464/
a-b (= RMny 1534 + RMny 1723) kötete egy 1632-es és egy 1638-as nyomtatványt tartalmaz 
(15. tétel). nem kérdés, hogy kötése 1638 utáni, s már effmurdt Jakab utóda készítette, s az ő 
könyvkötőszerszámait is használta. Ki, kik voltak ők? Válaszúti andrás és/vagy strumpt György?

Mindenesetre 15 nyomtatvány és az erdélyi artikulusok (16. tétel), valamint más nyomdák 
nyolc könyvének, összesen tehát 24 könyvnek a kötésén látható azonos díszítőmotívumok iga-
zolhatják azt a feltevést, hogy ezek a kötések Gyulafehérvárott a nyomda mellett működő könyv-

440   Kalauz: ’Könyvkötészet’ fejezet, 243–244. p. 75. tétel.
441   Tolnai Gábor: Legyező-díszes könyvkötések Erdélyben. (egy díszítő-motívum története.) = MKsz 

(63) 1939. 247–265. p. 7. kép
442   Biblia Sacra Hungarica – A könyv „mely örök életet ád”: 2008. nov. 21. – 2009. márc. 29. / a forgató-

könyvet írta és a kiállítást rendezte Gáborjáni szabó Botond; a katalógust szerk. Heltai János és Gábor- 
jáni szabó Botond. Bp., 2008. 251–252. p.

443   erre a következtetésre jutott Kurta József is. Vö. Kurta József: Adatok az erdélyi legyeződíszes könyv-
kötések egy csoportjához. in: Könyvek által a világ…: Tanulmányok deé nagy anikó tiszteletére. Marosvásár-
hely, 2009. 177–198., itt 177. p.

444   Kalauz 226. és 243–244. p. 75. tétel. – Lásd még: Könyvkiállítási emlék 228. és 245–246. p. 75. tétel.
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kötő műhely termékei. a 16. tétel, a nemzeti Levéltár acta Transilvaniae e 149-7 jelzeten őrzött 
1540–1650 közötti (nagyobbrészt kézírásos, majd nyomtatott) artikulusainak kötése minden 
bizonnyal a fejedelmi székhelyen készült. Miért vitték volna máshová beköttetni, ha ott helyben 
1658-ig működött a nyomda, s mellette a könyvkötő műhely?

*  *  *

számos tipográfus könyvkötőként kezdte pályáját: a több helyen is működő Joannes Manlius, 
debrecenben Fodorik Menyhért és Töltési istván, Gyulafehérvárott Lignicei effmurdt Jakab, 
Kassán Fischer János, utóda, Fest János, és Gevers Bálint (Valentin), Kolozsvárt abrugi György 
és Veresegyházi szentyel Mihály, aki nagybányán dolgozott könyvkötőként, mielőtt Kolozs-
várra áttelepült. e mesterek mellett biztosan több kiváló, ma név szerint ismeretlen könyvkötő 
is tevékenykedett. Mint látni fogjuk, némely esetben görgetőbe vésett monogramjukat ismerjük.

a könyvkötők a bélyegzőket és görgetőket, de legalábbis egy részüket korábban külföldről, 
a 16. században elsősorban német nyelvterületről szerezték be. ezek mintájára aztán itthon is 
vésettek könyvkötést díszítő szerszámokat. sokat hosszú ideig, évtizedeken át használtak.

a 17. században saját könyvkötő műhelye lehetett a lőcsei, brassói, kolozsvári, a gyula- 
fehérvári, váradi és a sárospataki nyomdának. az erdélyi kötések egyik központja minden-
esetre Kolozsvár volt, ahol – országos szellemi központ lévén – több könyvkötő műhely is te-
vékenykedett.

Valószínűsíthető, hogy Gyulafehérvárott sem csak az az egy könyvkötő műhely működött, 
amelynek kötéseit a fentiekben tárgyaltuk. a következőkben más erdélyi városok, előbb Brassó, 
majd Kolozsvár műhelyeinek kötései kerülnek sorra.

Brassó-I csoport

e műhely kötésein a jellegzetes reformátor-görgetőt (38/g1) használták, egyéb díszítőszerszá-
mok mellett. egyelőre a három nagy könyvtár, az oszK, az eLTe egyetemi Könyvtára és az 
MTa KiK kötéseit sorolom ebbe a műhelybe. a kötések elő- és háttáblája azonosan van díszítve, 
csak annyi az eltérés, hogy esetenként az előtáblán a tulajdonos nevének kezdőbetűi és a bekötés 
dátuma látható.

a Brassó-i csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői (38. bélyegzőtábla):
g1. 220 × 24 mm lombdíszek között medalionban János Frigyes választófejedelem és 
  a reformátorok, Jan Hus, Martin Luther, philipp Melanchthon és Rotterdami 
  erasmus, azaz: ioa. Frid. elect.dvx – ioannes Hvs – Martin Lvth – philip Melan 
  – erasmvs Rotero
g2. 8 mm indadísz
g3. 7 mm kandelábergörgető
b1. gránátalmavirág
b2. liliom
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1–2. Geleji Katona istván: Praeconii evangelici tomus secundus, seu pars aestivalis et autum-
nalis… albae iuliae: principis… G. Rakoczi… typis et impensis, 1640. = RMny 1825

Két példány:
(1.) Budapest, MTa KiK: RM ii 2o 58b (88. kép)
Bejegyzés az előtáblán belül, restaurálást követően beragasztott papíron: Hic liber emptus 

est iusto precio h. e. flo. 2 per nicolaum s. dersi ministrum(?) indignum ecclesiae szentmiha-
lyensem anno 1660. die 2. Junij

Kötés: 335 × 200 × 87 mm, tulajdonos névbetűi: a. B. – datált kötés: 1642; díszítés: g1, g2, 
g3, b1, b2

(2.) Budapest, eLTe eK: RMK ii 82a
Kötés: 323 × 194 × 93 mm, tulajdonos névbetűi: p. s. T. – datált kötés: 1642. Ő lehet a könyv 

első tulajdonosa, s valószínűleg ugyanaz a petrus s. Torjai, akinek a bejegyzése olvasható a rö-
pülő előzéklapon 1647-ből. díszítés: g1, g2, b2

3. Geleji Katona istván: Váltság titka… Várad: szenci Kertész Ábrahám, 1645. = RMny 
2124 – Budapest, oszK: RMK i 779/1. példány

Kötés: 193 × 150 × 106 mm; díszítés: g1, b1, b2

az e csoportba sorolt három, majdnem azonos kötés mindegyike Geleji Katona-művet tartal-
maz, s időben is közeliek a nyomtatványok (1640, 1645). nem lehet e három kötés alapján el-
dönteni, hogy ezek a kötések hol készültek, de biztosan erdélyiek. Két kötésen az évszám: 1642. 
a német reformátor-görgető (38/g1) már mintegy száz évvel korábban előfordul egy olyan 
könyv kötésén, amely három művet tartalmaz, s mindhárom Brassóban jelent meg Honterus 
nyomdájában 1539-ben és 1545-ben.445 ezt a hármas kolligátumot magában foglaló példányt 
a tübingeni egyetemi Könyvtárban találta Borsa Gedeon, ő készítette a kötésről a levonatot, s 
adta azt át nekem. e kötés középmezőjében két egyesbélyegző van, ezek nem egyeznek a 38. 
bélyegzőtábla két egyesbélyegzőjével, csak a reformátorok medalionjait ábrázoló görgetős keret 
(g1). Mivel a négy reformátor medalionja mellett ötödikként János Frigyes szász választófejede-
lemé is szerepel, valószínűleg szászországi a görgető. nem kizárt, hogy e görgetőt a lutheranus 
Honterus külföldi útjáról (talán Wittenbergből) hozta haza magával Brassóba. Meg kell jegyze-
nem, hogy Konrad Haeblernek a 16. századi görgetőkről és lemezdíszekről összeállított alapvető 
referensz-könyvében ezt a görgetőt nem találtam. az itt tárgyalt kötéseken látható reformá-
tor-görgetőt hosszú időn keresztül használták erdélyben, a jobbára evangélikus szászok lakta 
vidéken. Feltűnő, hogy a görgető a vizsgált három kötésen milyen kopott már, feltehetően a kö-
zel száz éves használat következtében.

445   augustinus, aurelius: Sententiae ex omnibus operibus divi Augustini decerptae. (Corona): [Joannes 
Honterus], 1539. Koll. 1. = RMny 30 – augustinus, aurelius: Divi Augustini Aurelii Hipponensis episcopi  
haereseon catalogus. (Corona): [Joannes Honterus], 1539. Koll. 2. = RMny 29 – [petrus de Rosenheim]: Disticha 
Novi Testamenti materiam et ordinem capitulorum cuiusque libri per literas initiales indicantia. (Corona):  
[Joannes Honterus], 1545. Koll. 3. = RMny 60
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88. kép. Brassó-i csoport: 38.1. tétel
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Még egy ötödik kötésről is szólnunk kell. az akadémia Könyvtárában őrzik Kájoni János-
nak, a csíksomlyói ferences kolostor gvárdiánjának kéziratos Graduáléját K 786 jelzeten. ennek 
kötésén is láthatjuk a g1 reformátor- és a g3 kandelábergörgetőt. ez azonban másodlagos fel-
használás, egy korábbi brassói kötést, eltávolítva belőle az eredetileg belekötött könyvet (vajon 
mi volt az?), felhasználták Kájoni papírkódexének kötéseként. Lehet, hogy akkortájt, amikor 
Kájoni beírta a ceruzával számozott 14. (verzó) oldal alján tintával: „Fr. Joannes Kajoni scribebat 
Guard. Convent. Csikiensis 1681”, de inkább gyanítom, hogy ez a másodlagos felhasználása 
a kötésnek jóval később történt. a papírkódexet cérnával a kötés eredeti négy bordájához kap-
csolták, de a könyvtestnek a kötésbe való igazi rögzítését a bordák közti mezőkbe pergamen 
kódextöredékcsíkokat ragasztva biztosították.

Brassó-II csoport

e csoportba tíz kötést sorolok. a görgetők közül három szignált B G (g3), M G (g4), illetve egy 
variáns (g5) sz M monogrammal.

a g5 nem tartozik e műhelyhez, de mint variáns, mint típus, amelyet máshol, például Ko-
lozsvárt is kedveltek, érdekes összehasonlításképpen.

a Brassó-ii csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői (39. bélyegzőtábla):
Görgetők:

g1. 25 mm német palmettás görgető
g2. 9 mm s idomú leveles görgető
g3. 15 mm rozettás-indás görgető BG monogrammal446

g4. 14 mm makkos-virágos görgető MG monogrammal
(g5. 14 mm makkos-virágos görgető szM monogrammal)447

g6. 9 mm csipkedíszes görgető
egyesbélyegzők:

b1. hármas virágzat
b2. liliom
b3. nagyobb gránátalmavirág
b4. kisebb gránátalmavirág
b5. szabad rozetta
b6. legyezőminta (negyed, amelyből a teljes kört is képezik)

446   Gyárfás Tihamér: A brassai ötvösség története. Brassó, 1912 című könyvében nem leltem ötvösnek 
B G és M G monogramokhoz találó nevét. igaz, hogy a szerző csak egész ötvöskötéseket említ, bőrkötés díszí-
tésére szolgáló szignált fémszerszámot láthatóan nem vizsgált.

447   Mikolai Hegedűs János [transl.]: Az mennyei igasságnak tüzes oszlopa… ultrajectom: Vásberg  
[= Waesberge] János, 1648. Őrzési hely: Budapest, MTa KiK: RM i 8o 299 = RMny 2249; a kötés mérete: 
127 × 70 × 22 mm; díszítés: g5; ez a g4 makkos-virágos görgetőnek variánsa, sz M monogrammal. Vajon rejt-
heti-e a monogram (Veresegyházi) szentyel Mihály nevét?
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1. Werbőczi istván: Decretvm iuris… debrecen: Lipsiai [Rheda] pál, 1611. = RMny 1011 
– Budapest, MTa KiK: RM i 8o 442a

az előtáblán belül nyomtatott ex libris: ex Bibliotheca Ladislai Vietoris de Kiss-Kovalocz 
et in Horocz. – Vigyázó könyvtár (pecsét)

Kötés: 206 × 155 × 50 mm; díszítés: g1, g2, b1, b3

2. Geleji Katona istván: Praeconii evangelici tomus secundus, seu pars aestivalis et autumna-
lis… albae iuliae: principis… G. Rakoczi… typis et impensis, 1640. = RMny 1825 – Budapest, 
oszK: RMK ii 552/1. példány

Bejegyzés az előtábla belső oldalán: illustrissimus dominus dominus Georgius Rakoczi 
princeps Transilvaniae, partium Regni Hungariae dominus et siculorum Comes gratiose dabat 
pastoribus in Transilvania orthodoxam religionem profitentibus. inter eos et mihi Bartholo-
meo nagi zarazatjon [!] = Vagyis szárazajtai nagy Bartolomeus/Bertalannak készült a kötés, 
amelybe a Rákóczi György fejedelem által a lelkészeknek küldött könyv neki szánt példányát 
kötötték. szárazajta református kisközség az egykori Háromszék (ma Kovászna) megyében.

Kötés: 323 × 197 × 80 mm, az előtáblán évszám: 1642 és a tulajdonos névbetűi: B sz a  
(= száraz ajtai Bertalan); díszítés: g2, g3, g4, b1, b2

3–4. Geleji Katona istván: Titkok titka… Gyula-Fejir-Varatt: [typ. principis], 1645. Koll. 1. 
– (Geleji Katona istván: Magyar gramatikatska.) Gyula-Fejir-Varatt: [typ. principis], 1645. Koll. 
2. = RMny 2103

Két példány:
(3.) Budapest, MTa KiK: Ráth 197 (csak a Koll. 1.)
Bejegyzés a címlapon: az első tulajdonos neve tintával beírva: Lucas sandorfalvi. a röpülő 

előzéken több 18. századi tulajdonosbejegyzés olvasható még.
Kötés: 201 × 152 × 64 mm, az előtáblán évszám: 1648 és a tulajdonos névbetűi: L s; díszítés: 

g1, g3, b4, b5
(4.) Budapest, MTa KiK: RM i 8o 494a
Kötés: 196 × 148 × 67 mm, restaurált, gerince új, az előtáblán évszám: 1647 és a tulajdonos 

névbetűi: M B K; díszítés: g1, g2, b2, b4

5. Geleji Katona istván: Valtsag-titka… Várad: szenci Kertész Ábrahám, 1645. = RMny 
2124 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 496

Kötés: 196 × 152 × 73 mm; díszítés: g1, g3

6–7. Geleji Katona istván: A’ valtsag-titkanak harmadik volumenje… Várad: szenci Kertész 
Ábrahám, 1649. = RMny 2298

Két példány:
(6.) Budapest, MTa KiK: RM i 4o 324; címlapja hiányzik
Kötés: 197 × 154 × 106 mm, az előtáblán évszám: 1655 és a tulajdonos nevének kezdőbetűi: 

i B Ts; díszítés: g1, b1, b2
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a kötés restaurálása során kikerült töredékek: T 1044 kottás missale töredék, T 1045 latin 
verstani töredék (brassói nyomtatvány?), T 1046 német nyelvű ó és új kalendárium 1648-ra.448

(7.) Budapest, MTa KiK: RM i 8o 839
Kötés: 192 × 151 × 95 mm, restaurált kötés; díszítés: g1, g4

8. Graduale Romanum / ed. Franciscus de Brugis. Venezia: Johannes emericus de spira pro 
Lucantonio Giunta, 1499–1500. Csak az i. kötet. = Rozsondai, Catalogue 415, isTC ig00332000, 
CiH 1437449 – Budapest, MTa KiK: inc. 1022 (89. kép)

Kötés: 557 × 342/380 × 85 mm (a gerinc a táblákra mintegy majd 4 centiméterre benyúló 
újabb bőrrel van borítva, javítva). díszítés: a Graduale kötésének szélén látható 1. keret nagyon 
hasonló a Brassó-i műhely 38/g2-es indadíszes görgetőjéhez. a 2. keret variánsa a német pal-
mettás (39/g1) görgetőnek. a 3. keret g3 BG-vel, az 5. keret g4 MG monogrammal van szignálva. 
a 4. keret: g6. a középmező centrumában teljes kör alakban, a sarkokban negyed körös legyező-
motívum (Brassó-ii műhely b6) látható.

9. Miles, Matthias: Siebenbürgischer Würg-Engel. Hermannstadt: Jüngling, 1670. = RMK ii 
1256 – Budapest, FszeK: 09/7123

Kötés: 195 × 160 × 25 mm; díszítés: 39/g3 (BG) a keretben, 37/b5 a középmező centrumá-
ban négyesével, egy-egy a sarkokban

10. Fronius, Matthias: Der Sachsen in Siebenbürgen Statuta, oder Eygen Land-Recht / durch 
M. Fronius übersehen und gemehret; schriebs Johannes Hermelius in Herrmannstadt anno 
1685. papírkódex. – Budapest, oszK: Quart. Germ. 1475

Kötés: 191 × 150 × 20 mm, kétféle, sötét és világos bőr borítja; díszítés: egyetlen görgető 
a gerinc mentén. g3450

azok az azonosítható tulajdonosok, akikkel e kötések kapcsán találkoztunk, mind magyarok, 
legalábbis Hungarusok, sőt leginkább erdélyiek. az RMK i, azaz a magyar nyelvű nyomtatvá-
nyok eleve feltételezik a magyarul értő és olvasó tulajdonost.

az e csoportba/műhelybe sorolt, budapesti könyvtárakban őrzött tíz kötésben lévő nyom-
tatványok többségének időhatára 1611–1649. Három (8., 9. és a 10. tétel) lóg ki az időrendi sor-
ból, több szempontból is. a Velencében 1499–1500-ben nyomtatott ősnyomtatvány, a Graduale 
Romanum (8. tétel) katolikus szerkönyv, míg a többi – a Werbőczi-törvénykönyvön kívül – pro-
testáns irányultságú mű. ezek debrecenben, Váradon és Gyulafehérvárott kerültek ki a sajtó 
alól. az nem vitás, hogy a Graduale kötése megjelenése után majd másfél évszázaddal később 

448   V. ecsedy Judit meghatározása 2000-ben.
449   Mivel e Graduale i. kötetét 1976-ban vette az MTa Könyvtára, e példány nincs benne az 1970-ben 

megjelent CiH-ben.
450   a kéziratra Hoffmann Gizella, az oszK munkatársa hívta fel figyelmemet, éppen a kötés meghatá-

rozásában kért segítség kapcsán. Köszönettel tartozom neki.
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89. kép. Brassó-ii csoport: 39.8. tétel
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készült. Hogy átkötésről van-e szó, vagy ez az első kötése, nem derül ki. (Bizonyára egy alapos 
restaurátori elemzés eldöntheti.) Viszont a Graduale e példányának ii. kötetét a csíkszeredai 
Csíki székely Múzeumban őrzik 3928 leltári számon.451 ennek kötése teljesen azonos az akadé-
mia Könyvtára Gradualéja i. kötetének kötésével. a két kötet összetartozott egykor!

a 10. tétel, az oszK 2009-ben szerzeményezett újkori kódexe, az erdélyi szászok 1583-tól 
1853-ig érvényben volt jogkönyve, a szász univerzitás statútumai.452 a szerző, Matthias Fronius 
(1522–1588) brassói patrícius család sarja, Wittenbergben és odera-Frankfurtban tanult, Hon-
terus brassói iskolájában a jogtudomány lektora volt, majd a város jegyzője lett. a másoló, Jo-
hannes Hermelius majd száz évvel később szebenben korrigálta az 1583-as alapszöveget, de az 
1684-es szebeni kiadást (RMK ii 1555) is! Földesi Ferenc megállapítása szerint a nyomdakész, 
az 1684-esnél teljesebb szöveg Hermeliusé. a kötésen a g3 görgető azt mutatja, hogy a kéziratos 
kötet Brassóba került, s ott kötötték be. Talán az is Brassó mellett szól szebennel szemben, ahol 
másolták, hogy Hermelius a szebeni kiadást is jobbította, bővítette, viszont elhagyta a szeben 
vezetőihez szóló ajánlást. (Johannes Hermelius stephan Jünglingnek, az 1684-es kiadás szebeni 
nyomdászának faktora/művezetője volt.)

e kötések görgetős keretei közül kettő szignált: a  rozettás-indás görgető BG-vel (g3), 
a makkos-virágos MG-vel (g4), amely a legyeződíszes középmezőt veszi körül. Ha a görgetők 
„szülőhazáját”, a német görgetőket tekintjük (és most szász földön járunk), akkor mindig a má-
sodik betű rejti a családnevet. ez esetben a G betű az, s ez a két görgetőnél ugyanaz, a keresztnév 
betűje más (B, illetve M). Mivel a 2. tétel (Geleji Katona istván Gyulafehérvárott 1640-ben meg-
jelent műve) kötésén és a 8. tétel (Graduale Romanum) kötésén (sőt ez utóbbinak a csíkszeredai 
Csíki székely Múzeumban lévő ii. kötete kötésén is) együtt látható a g3 és a g4, elég valószínű, 
hogy azonos családnevet viselő, rokonságban álló két könyvkötőről, talán apáról s fiáról van szó. 
ez elég általános gyakorlat volt. de hol működtek, hová helyezhető tevékenységük színhelye? 
igaz, a könyvkötést díszítő szerszámok még inkább vándoroltak, mint maguk a könyvkötőszer-
számokat birtokló könyvkötők.

a csíki ferencesek könyvtárában található Bonaventura Hocquardus: Perspectivum Luthe-
ranorum et Calvinistarum… Viennae austriae, typis M. Cosmerovii 1648-ban megjelent köny-
ve.453 e nyolcadrét alakú könyv natúr színű bőrkötése keretét az MG monogramos g4 mak-
kos-virágos görgető alkotja, a középmező közepét a b2, a sarkokat a b4 egyesbélyegzők díszítik. 
ami még fontosabb, az előtáblán belül olvasható tintás kézírásos bejegyzés szerint: Anno Do-
mini 1652 die 5 Julii Coronae Transilvaniae compactus pro Joanni Benkes Parocho Sz.lelekiensi 
vivat possideatque… vagyis 1652-ben Brassóban Benkes János szentléleki plébánosnak kötötték 
be, aki éljen és birtokolja. a címlap verzóján olvasható bejegyzés szerint Benkes plébános 1660-
ban hunyt el. Feltételezhetjük-e, hogy az e csoportba sorolt könyveket Brassóban kötötték be? 

451   Muckenhaupt, Csíksomlyó, 84. p.
452   Földesi Ferenc: A Szász Univerzitás statútumai. = MKsz (126) 2010. 115–118. p.
453   e fontos könyvre Muckenhaupt erzsébet (Csíkszereda) hívta fel figyelmem. Küldött szkennelt ké-

peket a címlapról, a bejegyzésekről és a kötés elő- és háttáblájáról 2015 decemberében. Hálásan köszönöm 
neki.
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a nagyfólió méretű Graduale egyértelműen katolikus papi vagy szerzetesi közösség közös ének-
lésére szolgál. Valószínű, hogy ez a példány a csíki ferenceseké volt, talán nem túlzás arra gon-
dolni, hogy eleve is nekik kötötték be Brassóban.

e két kötésen (ide értem a Graduale Csíkszeredában őrzött második kötetét) meglepő a le-
gyeződísz korai alkalmazása, amely a 17. század második felében Kolozsvárt, apafi fejedelem 
idején vált nagyon divatossá. (az erdélyi legyeződíszes kötések a magyar könyvkötéstörténet 
külön, önálló csoportját alkotják. ezeket később tárgyaljuk.)

ugyancsak a csíki ferencesek könyvtárában őrzik – 6201 leltári számon – Kájoni János: 
Hortulus Devotionis című, 1652–1657-ből való kéziratos imádságos könyvét, amelynek bőr-
kötésén szintén látható az MG monogramos görgető.454 – a csíki ferencesek könyvtárában 
lévő, fent már említett Bonaventura Hocquardus: Perspectivum Lutheranorum et Calvinista-
rum… Viennae austriae 1648-ban megjelent könyvben a bekötésre vonatkozó bejegyzés fon-
tos érv Brassó mellett. ehhez járul még V. ecsedy Judit feltételezése, miszerint a 6. tétel, Geleji 
Katona istván: A valtsag-titkanak harmadik volumenje… Várad 1649 (MTa KiK. RM i 4o 324) 
kötéséből a restaurálás során kikerült töredékek egyike, a T 1045 jelzeten őrzött latin verstani 
töredék, brassói nyomtatvány lehet. sőt, nincs kizárva, hogy a T 1046-os német nyelvű kalen-
dáriumtöredék is az. a 6. tételből kikerülő brassói nyomtatványtöredék, s a Bonaventura Hoc-
quardus-kötet bejegyzése, és a vele rokon többi kilenc kötés is azt támasztja alá, hogy e köté-
sek Brassóban készültek.

*  *  *

15–16. századi csíksomlyói könyvkötők működésére vonatkozóan nincs adat, de az 1640-es 
évektől, vagyis az 1676-ban alapított csíksomlyói nyomda előtti korszakban – a fennmaradt 
könyvkötések elemzése alapján – már folyhatott itt könyvkötő tevékenység. 1676 után a nyom-
dával párhuzamosan működött könyvkötő műhely. a 17. század végéig, a 18. század forduló-
jáig – úgy tűnik a  leletek alapján –, még az első korszak díszítőszerszámait használták, de  
ezt követően megújították a készletet. a Csíki székely Múzeum nyomdát és könyvkötő mű-
helyt, kötéseket és díszítőszerszámokat is bemutató állandó kiállítása jól dokumentálja a kor-
szakokat.455

a 17. századból név szerint a háromszéki p. Vásárhelyi Bernardint (Kézdivásárhely 1629 – 
Mikháza 1685) említik a források, aki amellett, hogy jó szónok volt, és definitori szerepet is be-
töltött a rendben, könyvkötői munkát is végzett.456 a nyomda és a könyvkötő műhely számadás-
könyveit csak 1755-től vezették. a kompaktori tevékenységre utaló legkorábbi adatok 1703-ból 
maradtak fenn. Míg a somlyói kolostor nyomdai cifráit felsorolták az 1727-ben és 1734-ben 

454   Muckenhaupt, Csíksomlyó, 83–84. és 194–195. p. adattár ii. 107.
455   Muckenhaupt 2007, i. m. (34. lábjegyzet)
456   Muckenhaupt erzsébet: A csíksomlyói könyvkötő műhely első korszaka. in: emlékkönyv a Teleki 

Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802–2002 / szerk. deé nagy anikó, sebestyén-spielmann Mihály, 
Vakarcs szilárd. Marosvásárhely: Mentor, 2002. 341–359, 343–345. p.

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   322 2020. 01. 18.   9:20



323

felvett leltárban, a könyvkötő műhely felszereléséről 1825-ből van részletes jegyzék. ebben 215 
díszítőszerszám szerepel, s mára ezekből 114 maradt fenn (7 görgető, 9 filéta és 98 egyesbé-
lyegző). ezek a Csíki székely Múzeum gyűjteményében vannak.

a csíksomlyói könyvkötő műhely első korszakából négy könyvkötést tárgyal Mucken-
haupt (Csíki székely Múzeum: Ltsz. 6109, Ltsz. 894 és Ltsz. 805, valamint a csíksomlyói plé- 
bánia könyvtárából egyet). Kettő különösen figyelemreméltó.457 a ferences Antiphonarium 
OFM (Ltsz. 6109), 16. század eleji pergamenkódex 1644–1650 között készült kötésén a keretet 
díszítő görgetőn egy név betűi látszanak: RVdo//L//pis, talán a könyvkötő, esetleg a metsző 
neve. e kötés előtábláján Marcus Bandinus marcianopolisi érsek superexlibrise látható. az 
antiphonalét Kájoni János használta a 17. században, indexet is készített hozzá. – a másik kö-
tetben, azpilcueta, Martinus ab: Enchiridion, sive Manuale confessariorum et poenitentium. 
Venetiis, 1592. = CnCe 3768 (Ltsz. 894) az előzéklapon megnevezte magát a könyvkötő: 
„Compengit hunc navarrum [= azpilcueta] pater Martinus Roka 1673”, azaz Róka Márton 
kötötte, aki székelyudvarhelyen született 1646-ban, és Mikházán hunyt el 1704-ben, kiváló 
szónok és orgonista hírében állt. Ő kötötte újra a könyvet. az e kötéseken használt görgetők 
a német típusú, inkább még a 16. századi díszítőszerszámok utánzatai. a nyomdaalapító Ká-
joni János, a tudós ferences atya korábban brassói és kolozsvári műhelyekben köttette a kolos-
tor könyveit, miként az előbb tárgyalt Brassó-ii csoport végén hozott példák mutatják. emlí-
tésre méltó, hogy a csíksomlyói kötések görgetői között a magyaros palmettás görgető közeli 
rokona a lejjebb sorra kerülő Kolozsvár-ii csoport 41/g2 görgetőjének. – a második korszak-
ból nemcsak kötések láthatók a csíkszeredai múzeum állandó kiállításán, s a kiállítási kataló-
gus fényképein, hanem 18. századi, már a műhely harmadik korszakából, barokk és rokokó 
könyvdíszítő szerszámok is. a Nova quaedam officia… Csíksomlyó: in Conventu Csikiensi, 
1685 (Csíki székely Múzeum. Ltsz. 339) kötéstáblájából nürnbergi ősnyomtatvány-töredék 
került elő.458 ennek egy másik példánya, melyet az oszK-ban őriznek RMK ii 1561a jelzeten, 
ugyanilyen, a csíksomlyói könyvkötő műhely második korszakából való vaknyomásos bőr-
kötésben van (90. kép), sőt ennek kasírozott kötéstáblájából is ugyanannak a nürnbergi ős-
nyomtatványnak (Ludolphus de saxonia: Vita Christi. nürnberg: anton Koberger, 1495 = 
isTC il00346000) további töredékei kerültek elő. az oszK e példánya is a csíki ferencesek 
könyvtárából ered. – ugyancsak a csíksomlyói nyomda mellett működő könyvkötő műhely-
ben kötötték be ez idő tájt nagyon hasonlóan a Georgius antonius Riojanus – Johannes stra-
vius: Seraphica hierarchia… discursuum praedicabilium. Mainz 1673 (Vd 17 1.080675z) 
nyomtatványt is (Csíki székely Múzeum: Ltsz. 495). a második periódusban részben még az 
első korszak szerszámait is használták.

457   Muckenhaupt 2002, i. m. 346–350. p. – Muckenhaupt 2007, i. m. V-1. (és V-1.a, V-1.b.), V-2. tétel 
(34. lábjegyzet)

458   Muckenhaupt erzsébet: Újabb ősnyomtatvány azonosítása a Csíki Székely Múzeum somlyói feren-
ces állományában. = a Csíki székely Múzeum évkönyve iX. Csíkszereda, 2013. 177–190. p.
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Kolozsvár-I csoport

Kolozsvár a 16. században – lakóinak számát tekintve – erdély legnagyobb városa, a magyar 
nyelvű könyvkiadás első központja. Biztos, hogy Kolozsvárt is működött a nyomda mellett 
könyvkötő műhely. az egykori Heltai-nyomdát 1630-ban átvevő abrugi Györgyről tudjuk, hogy 
kompaktor is volt.459

459   Herepei János: Abrug(y)i György kolozsvári könyvkötő. = erdélyi Múzeum (48) 1943. 481–483. p.

90. kép. Nova quaedam officia… Csíksomlyó, 1685, erdélyi kötése – oszK: RMK ii 1561/a
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a Kolozsvár-i csoportba hat kötést sorolok. a kötések elő- és háttáblája azonosan van dí-
szítve.

a Kolozsvár-i csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői (40. bélyegzőtábla):
Görgetők:

g1. 140 (?) × 18 mm, lombdíszek között medalionban reformátorok – nincs felirat
g2. 160 (?) × 13 mm, lombdíszek között medalionban harcosok feje
g3. 10 mm apró liliomos görgető
g4. 8 mm stilizált apró leveles görgető
g5. 24 mm német palmettás görgető
g6. salvator-görgető: data e//st mihi – petrus: Tu es pe//rus et – paulus: 
  apparu//it beni[?] – Johannes: ecce ag//nus dei

egyesbélyegzők:
b1. összetett liliombélyegző
b2. stilizált növényi ornamentika
b3. csavart inda
b4. diadémos fej
b5. virág vázában

1. Maros-Vásárhelyi Gergely: Vilag kezdetitől fogva iosagos es gonosz czelekedeteknek… 
summai. Cassa – [Kolozsvár, 1622–]1623: [Festus-typ. Heltai.] = RMny 1289 – Budapest, MTa 
KiK: Ráth 113 (e példány címlapja hiányzik.) (91. kép)

Bejegyzés: fol. a1: Bibliothecae Lycei R. Claudiopol. 1631. – a röpülő előzék verzóján: do-
mus RR. pp. Claudiopolitanorum 1699. (a kolozsvári piaristáké volt?)

Kötés: 203 × 156 × 51 mm; díszítés: g1, g3, b1, b2, b4

2. Geleji Katona istván: Praeconium evangelicum… vulgo Dominicalia vocitata… explican-
tur. albae iuliae: [typis et impensis Transsylvaniae principis], 1638. = RMny 1720 – Budapest, 
eLTe eK: RMK ii 77/2. példány

Kötés: 311 × 194 × 68 mm. a kötés nagyon kopott, a középmezőt körülvevő keret alig kive-
hető, talán a g1. a könyvet 1995-ben restaurálták; díszítés: g1(?), g5, b1, b2, b3, b4

3. Exequiae principales, az az Halotti pompa… Karolyi Susannanak. Feier-Varat: Valasz-uti 
a. es Mezleni M., 1624. = RMny 1306 – Budapest, MTa KiK: Ráth 118/1

Bejegyzés a címlapon: Joan. Toldalagi; Kriza
Kötés: 195 × 150 × 30 mm; díszítés: g1, g4, b1, b5
Még egy nyomtatvány van a könyv végére kötve, amely három halotti prédikációt tartal-

maz 1641-ből. a kötés tehát csak ez után készülhetett.

4. Geleji Katona istván: A’ valtsag-titkanak masodik volumenje… Várad: szenci Kertész Áb-
rahám, 1647. = RMny 2197 – Budapest, oszK: RMK i 799/1. példány

Kötés: 200 × 145 × 98 mm; díszítés: g2, g3, g4, b1, b2
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91. kép. Kolozsvár-i csoport: 40.1. tétel
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5. Telegdi Miklós: Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esz-
tendö által az anyaszentegyházban oluasni es praedicallani szoktanac, magyarazattyánac maso-
dic resze… hvsvettvl fogva adventig. nagyszombat: Telegdi M. hazanal, 1578. = RMny 418 – Bu-
dapest, MTa KiK: RM i 4o 298 (Címlapja hiányzik.)

Bejegyzés az utolsó nyomtatott lap verzóján: emtus [!] Vettem ezt a könyvet az szent Fe-
raij(?) istván pap… anno 1615 die 2 august

Kötés: 188 × 135 × 73 mm, restaurált; díszítés: g1, g4, g6, b1, b3, b4

6. Bartholomeus de pisis: Liber aureus, inscriptus Liber conformitatum vitae Beati ac Sera- 
phici Patris Francisci ad vitam Jesu Christi Domini Nostri / ed. Jeremia Bucchio. Bologna: ale-
xander Benatius, 1590. = CnCe 4490 – Budapest, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár: 046460

Bejegyzés a címlapon: Conventus Csikiensis Fratrum Minorum strictioris observantiae 
1681

Kötés: 307 × 215 × 52 mm; díszítés: g1, g5, b1, b2, b3

e csoport hat nyomtatványa közül egy kassai [– kolozsvári], egy váradi, kettő gyulafehérvári, 
egy nagyszombati és egy külföldi, bolognai. a nyomtatványok 1578–1647-ig hét évtizedet fog-
nak át. a 3. tétel, Exequiae principales, az az Halotti pompa… Károlyi Susannanak című könyv-
ben a hozzákötött későbbi nyomtatványok bizonyos mértékig datálják a kötést, vagyis 1641 
utáni kell legyen. – Marosvásárhelyi Gergely: Világ kezdetitől fogva… könyvében (1. tétel) ko-
lozsvári tulajdonosbejegyzés van: Bibliothecae Lycei R. Claudiopol. 1631, ezt tehát ekkorra már 
bekötötték. – Geleji Katona istván: Praeconium evangelicum című művének 1638-as kiadása  
(2. tétel) kötésének díszei és a középmező kompozíciója szinte azonos a csoport legkorábbi 
(1578), Telegdi-féle nagyszombati nyomtatvány (5. tétel) kötésével. e két kötéssel csaknem azo-
nos a 6. tétel kötése is, amely 1590-es bolognai nyomtatványt borít.

a kérdés, hogy Telegdi Miklós evangéliummagyarázatának e példánya kötetlenül állt-e év-
tizedekig, vagy át kellett kötni. Mindenesetre az eleje és vége piszkos, nagyon megviselt, a lapok 
csonkultak, s címlapja is ezért hiányozhat, ami arra mutat, hogy kötetlenül használták sokáig.  
e hat, vegyesen protestáns és katolikus nyomtatvány kötéseit Kolozsvárra lokalizálom kb. az 
1630–1648 közötti időszakra.

Kolozsvár-II csoport

e kötéscsoport jellemzője egy szép makkos-leveles M K-val szignált görgető. némileg hasonlót 
láthattunk a gyulafehérvári fejedelmi nyomda mellett működő könyvkötő műhely szerszámai 
között is (37/g2), sőt az ott alkalmazott 37/b2-es virágbélyegzőnek is alig megkülönböztethető 
mása az itteni virágtő (41/b2). ez nem is csoda, hiszen a gyulafehérvári nyomda élére kezdetben 

460   Muckenhaupt erzsébet hívta fel figyelmem erre a könyvre, ennek alapján vizsgáltam meg magam is 
a ferencesek könyvtárában és soroltam e kötéscsoportba.

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   327 2020. 01. 18.   9:20



328

Kolozsvárról hívták meg effmurdt Jakabot, aki könyvkötő is volt. a két város között szinte ál-
landó az ide-oda vándorlás a zavaros politikai – olykor háborús – helyzet miatt.

a Kolozsvár-ii csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői (41. bélyegzőtábla):
g1. kb. 115 × 10 mm makkos-leveles M K-val szignált görgető
g2. 125 × 14 mm hullámvonalas leveles-bogyós görgető
g3. kb. 120 × 12 mm lombdíszek között medalionban harcosok feje
g4. 11 mm széles virágos-indás görgető aranyozva (a 9. tétel második kerete), vö. 93. kép
g5. 7 mm széles apró tulipános görgető (a 9. tétel negyedik kerete), vö. 93. kép

a g4 és g5 számú görgetőkről nem lehetett levonatot készíteni.
b1. összetett virágtő
b2. egyszerűbb virágtő
b3. stilizált levéldísz
b4. stilizált tulipán
b5. gránátalmavirág
b6. négyszirmú virágfej

1. Henisch, Georgius, von Bartfeld: Neunhundert gedächtnüßwirdige Geheimnuß und Wun-
derwerck von mancherley Kräutern. Basel: Ludwig König, 1615. = RMK iii 1146a, Vd 17 
39.116918e – Budapest, MTa KiK: RM iii 329b. Címlapja hiányzik.

Bejegyzés: Vigyázó könyvtár (pecsét) – Feltehetően kötetlenül hányódott, vagy csak egy 
ideiglenes borítója volt, ezért is csonka az eleje. Kötése jóval későbbi.

Kötés: 158 × 98 × 24 mm; díszítés: g1(MK), b2, b3, b6

2. Kismarjai Veszelin pál: Kegyes és istenes beszélgetések. debrecen: Fodorik Menyhért, 
1633. = RMny 1562 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 38

Kötés: 158 × 93 × 29 mm, gerince új, a kötés körbevágott; díszítés: g1(MK), b1

3. Czeglédi istván: Az Úr frigy szekrénye előtt… Az az Gorup Ferencz… miserül irt könyvecs-
kéjének olly megsemmisítése… Kolozsvár: Veresegyházi szentyel Mihály, 1670. = RMK i 1100 – 
Budapest, MTa KiK: RM i 4o 94

Bejegyzés: a címlapon több tulajdonos neve törölve. az előtáblán belül: sum ex libris gr 
Joannis Murrai(?) de egerbegy ex oblatione g[ene]rosi d[omi]ni Joannis Kereszturi de Bere(?) 
Keresztur – lejjebb, más kézzel: Majthini Joseffé

Kötés: 193 × 146 × 34 mm; díszítés: g1(MK), g3, b1

4–5. Wendelin, Marcus Fridericus: A’ keresztyen isteni tudomanyokrol irott ket könyvei / 
ford. apafi Mihály. Kolozsvár: Veresegyházi szentyel Mihály, 1674. = RMK i 1161

Két példány:
(4.) Budapest, MTa KiK: RM i 8o 552 (92. kép)
Bejegyzés az előzéklap rektóján: Bibliotheca Hung. Jankowichiana
Kötés: 188 × 137 × 54 mm; díszítés: g1(MK), g2, b1, b5
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(5.) Budapest, MTa KiK: RM i 8o 685
Bejegyzés az előtáblán belül: a m. kir. országos Levéltár ajándéka 1876. november 25. – 

alatta: (apafi Mihály könyvtárából.)
Kötés: 193 × 140 × 55 mm; díszítés: g1(MK), g2, b1

92. kép. Kolozsvár-ii csoport: 41.4. tétel
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6–7. sárospataki istván: Ez világnak dolgainak igazgatásának mestersége… száz jeles regu-
lák / ford. – –. Kolozsvár: Veresegyházi [szentyel] Mihály, 1681. = RMK i 1263

Két példány, azonos kötésben:
(6.) Budapest, MTa KiK: Ráth 361
Bejegyzés a címlapon: Coll. Ref. Claud. – az előtáblán belül: Michaelis Tsomós de albis 

comparavit Claudiopoli 1761.
Kötés: 198 × 145 × 23 mm; díszítés: g2, g3, b1
(7.) Marosvásárhely, Teleki–Bolyai Könyvtár: Th q-94
az előtáblán belül a szerző kézírásos ajánlása tudós barátjának, pápai Ferencnek: Charis-

simo ac doctissimo domino Francisco papai M.d. illustris Collegii n.enyediensis professori 
dignissimo et benevolo ac amico suo obtulit – s.pataki

alatta: G. iktári Bethlen susanna G. Teleki sámuelné nyomtatott ex librise jelmondatával 
„az Úr gondot visel” – a röpülő előzéken: G. Bethlen susanna mp (saját kezű bejegyzése)

Kötés: 200 × 145 × 25 mm; díszítés: g2, g3, b1

8. sárpataki n[agy] Mihály: Noe Barkaja. Kolozsvár: Veresegyházi szentyel M., 1681. = 
RMK i 1264 – Budapest, MTa KiK: RM i 4o 93

Bejegyzés a címlapon: Vay Kata – az előzéklap verzóján: ex Bibliotheca excellentissimi 
quondam domini Comitis adami Teleki de szék primis Mensis 7bris (= septembris) diebus in 
anno 1793 in tres partes divisa cessit in partem ill[ustrissimae] dominae Comitissae Mariae 
Teleki de szék.

Kötés: 196 × 144 × 36 mm, az előtáblán T i monogram és évszám: 1685; díszítés: g2, g3,  
b1, b4

9. [Tofaeus Mihály]: A’ Szent Soltarok Resolutioja. Kolozsvár: a Fejedelmi Méltóságok pa-
rancsolattyábul s koeltségével, [typ. Generosae ecclesiae], 1683. = RMK i 1302 – Budapest, 
oszK: RMK i 1302/1. példány. – a nyomtatott ajánlás apafi Mihálynak és nejének, Bornemisza 
annának szól. (93. kép)

Bejegyzés, pecsét: Todoreszku Gyula – Horváth aranka könyvtárából
Kötés: 200 × 145 × 48 mm, az előtáblán G.a. és évszám: 1684. igen szép aranyozott legyező-

díszes bőrkötés,461 szép aranyozott metszéssel. Csak elmosódott levonat készíthető róla, illetve 
a görgetőkről. a díszítőmotívumok: g1(MK), g2, (g4 és g5, levonatolhatatlan, lásd a képet), a kö-
zépmezőben teljes körű és két fél legyeződísz van, a gerincmezőkben: b1 virágtő.

a 8. tétel (RM i 4o 93) kötésén az 1685-ös évszám nem feltétlen a bekötés ideje, inkább a tulaj-
donbavételé. a kötés valószínűleg pár évvel korábbi. Teleki pálné Vay Katához (1684–1768), aki 
művelt, könyvszerető, naplót vezető asszony volt, később kerülhetett. Több könyvben találko-
zunk a könyv címlapjára tintával beírt nevével mint tulajdonosjelöléssel.

461   Tolnai 1939, i. m. 4. képén ezt a kötést közli. (441. lábjegyzet)
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a kilenc tételből hét kolozsvári nyomtatvány, és Veresegyházi szentyel Mihály nyomdájá-
nak terméke. a 6. tétel háttáblájának kiragasztott előzéke alatt látszik, hogy a kötéstábla magyar 
nyelvű nyomtatványtöredékekből van kasírozva, és ezek szintén ebből a nyomdából valók. Fel-
tesszük, hogy Veresegyházi szentyel műhelyében könyvkötő is tevékenykedett. Fontos érvül 
szolgál még az 5. tétel, amely a bejegyzés tanúsága szerint a tudománykedvelő apafi Mihály fe-
jedelem (1661–1690) könyvtárából származik. ezt a művet ő is fordította. ekkor Kolozsvár a fe-
jedelem székhelye.

e csoport legérdekesebb és legkésőbbi tagja a 9. tétel, Tofeus Mihály lejegyzett és utólag ki-
adott-kinyomtatott prédikációi, a zsoltárok kifejtése. Tartalmilag is izgalmas, de a kötése is. 
a csoport többi tagja vaknyomásos, ez pedig aranyozott, részben ugyanazokkal a görgetőkkel 
(g1, g2) és bélyegzővel (b1), amelyeket a többi kötésen láthatunk. Lehet-e ez a kötés előtanulmá-
nya a Kolozsvár-iV csoport fejedelmi és főúri megrendelésre készített kötéseinek? Láthatóan 
több könyvkötő műhely működött a városban.

Kolozsvár-III csoport

Veresegyházi szentyel Mihály 1668-tól 1683-ig vezette a szebenből és Gyulafehérvárról Kolozs-
várra szállított, s apafi Mihály parancsára itt egyesített nyomdát. sok felekezet megfért a város-
ban, kolostorok és protestáns gyülekezetek működtettek iskolákat, jelentős kulturális központ 
volt, érthetően fejlett könyvigénnyel. Biztosan több könyvkötő műhely működött, s ezek a min-
dennapi közönséges és nem mindennapi főúri-fejedelmi igényeket (aranyozott bőrkötések) is ki 
tudták elégíteni. apafi fejedelem Veresegyházi szentyel Mihályt nagybányáról hívta Kolozs-
várra, ahol ő könyvkötéssel foglalkozott.

Öt bőrkötés következik, amelyek még egyszerűbbek, mint az előző, Kolozsvár-ii csoport 
vaknyomásos kötései (1–8. tétel). ezek is kolozsvári műhely termékei a 17. század utolsó negye-
déből. nem lehet véletlen, hogy a következő, Kolozsvár-iV csoport ugyanebben az időszakban, 
főúri megrendelésre készült, aranyozott legyeződíszes bőrkötéseinek görgetői és egyesbélyegzői 
között e csoport (Kolozsvár-iii) néhány azonos díszítőmotívumát fedezhetjük fel.

a Kolozsvár-iii csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői (42. bélyegzőtábla):
g1. 22 mm német típusú palmetta
g2. 14 mm leveles-virágos inda
g3. 9 mm hullámvonalas leveles-virágos görgető
g4. 7 mm egyenes leveles-rozettás görgető
b1. 24 mm kartus
b2. stilizált tulipán
b3. virágtő
b4. szívecskéből kinövő virág
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1. Szent Biblia / ford. Károli Gáspár. – (szenci Molnár albert): Sóltár könyvei. – (szenci 
Molnár albert): Catechismus. amszterdam: Jansonius János, 1645. = RMny 2091 – Budapest, 
MTa KiK: Ráth 194. Címlapja hiányzik.

Kötés: 187 × 120 × 76 mm; díszítés: g1, b1, b4

2. Wendelin, Marcus Fridericus: A’ keresztyen isteni tudomanyokrol irott ket könyvei / ford. 
apafi Mihály. Kolozsvár: Veresegyházi szentyel M., 1674. = RMK i 1161 – Budapest, MTa KiK: 
RM i 8o 552b. Címlapja hiányzik.

Bejegyzés: az előtáblán belül sok elhalványult tintás szöveg, főleg idézetek, s egy posszesz-
szor: ex libris Jos. ajtai 1757. 24 9bris (= november)

Kötés: 190 × 139 × 52 mm; díszítés: g1, b1, b2

3. szatmárnémethi Mihály: Szent David Psalteriuma. Kolozsvár: Veresegyházi szentyel M., 
1679. = RMK i 1234 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 60

Bejegyzés a címlapon: Francisci déri mpr (áthúzva) – az előzéklap verzóján: Tekintetes 
s nemzetes Redai Ferencz (Kegyelmes urunk belső Tanácsának) uramnak bizodalmas Fauto-
romnak küldöm sz. némethi Mihály – alatta más kézzel: [aján]dékozza az author… ezen 
könyvetskét… némethi Mihály, kedves jo akaro uram 1679 3 Julij – az előzéklap rektóján: ex 
gratiosa oblatione Generosi domini paulli Gyarfas possidet Georgius zajj ab a[nn]o 1774 die 
7ma Julii.

Kötés: 132 × 68 × 37 mm; díszítés: g4, b1, b4

4. szatmárnémethi Mihály: Szent David Psalteriuma. Lőcse: Brewer samuel, 1685. = RMK 
i 1341 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 61

Bejegyzés: a címlapon a tulajdonos neve olvashatatlanul áthúzva.
Kötés: 136 × 70 × 36 mm, a kötés restaurált, új gerinc; díszítés: g3, b1, b4

5. Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae. Claudiopoli:  
Misztótfalusi Kis Miklós, 1696. = RMK i 1486 – Budapest, MTa KiK: RM i 4o 312

Kötés: 194 × 150 × 23 mm; díszítés: g2, g3, b1, b3

Bár a nyomtatványok időhatára 1645–1696, a bekötést tekintve a 2–5. tétel 1674–1696 időtar-
tama felelhet meg a kötések idejének, s ez nagyjából egybeesik a következő, Kolozsvár-iV cso-
port könyvei kötésének idejével.
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Kolozsvár-IV csoport – legyeződíszes kötések

a 17. század folyamán újabb motívummal, a legyezőmintával (fer à l’éventail) bővült a kötés-
táblák díszítése, amelynek divatja itáliából vagy Franciaországból indult el. Hollandiában és né-
metországban is alkalmazták,462 de erdélyben különösen kedveltté vált. Magyarországon és er-
délyben a reneszánsz a 17. század végéig tart. ez még a nyomdai cifrákban is megmutatkozik.463 
a kolozsvári könyvkötészet legvirágzóbb kora is a 17. század utolsó harmadára esik. ezeket 
a kötéseket főúri mecénások rendelték meg: i. apafi Mihály fejedelem (1661–1690), neje, Bor-
nemisza anna, kancellárja, Teleki Mihály és ennek felesége, Vér Judit, s néhány előkelő asszony, 
például Kornis Kata, Garai Kata erzsébet.

apafi Mihály fejedelem udvarában francia ötvös is tevékenykedett, lehet, hogy ő is metszett 
az erdélyi legyeződíszes kötések számára néhány díszítőszerszámot. a Bornemisza anna és köre 
számára készített kötéseken a legyeződísz mellett egy nagyon jellegzetes görgetővel nyert keret 
látható: stilizált növénydíszek közt négy, váltakozva jobbra és balra néző antik mellszobor képe 
(g1). a dús aranyozás szép kivitele gyakorlott könyvkötőmesterre vall. Jellemző továbbá e köté-
sekre a szép aranyozott, poncolt metszés. a kötéstáblán a könyvkötő a középmező sarkaiban 
negyedköröket, a hosszabb oldalakon olykor félköröket, a középen teljes köröket alakított ki 
a legyezőmintából. a legyező cikkeit ívek (b15) vagy virágminta (b16) díszíti. az erdélyben ké-
szült munkákon gyakran helyettesítették a küllőket szegfűszálak. Már a Brassó-ii csoport 8. té-
tele, a Graduale Romanum i. és ii. kötetein (Venezia 1499–1500) találkoztunk legyezőmotívum-
mal (bélyegzőtábla 39/b6). a kötés középmezejének centrumában teljes kör alakban, a sarkokban 
negyedkörbe rendezett motívumegyüttessel.

a Kolozsvár-iV csoport legyeződíszes kötéseinek görgetői és bélyegzői (43. bélyegzőtábla):
g1. 170 × 17 mm antikizáló mellszobros görgető
g2. 7 mm hullámvonalas leveles-virágos indás görgető
g3. 10 mm szélesebb hullámvonalas leveles-virágos görgető
g4. 8 mm stilizált levéldíszes görgető
g5. 5 mm egyenes leveles-rozettás görgető
g6. 5 mm csipkedíszes görgető
g7. 3 mm hárompontos görgető

462   sauer, Christine: Diese und jene Mode, Bücher einzubinden: einbandkunst aus sechs Jahrhunder-
ten in der stadtbibliothek nürnberg. nürnberg, 2014. (die Reihe BCn Materialien. ausstellungskatalog der 
stadtbibliothek; 108.) 53. p. 36. tétel. Gazdagon aranyozott legyeződíszes szász kötés, benne Herzog august 
von Braunschweig-Lüneburg: Evangelische Kirchen Harmonie. Wolfenbüttel, 1646. = Vd 17 3:321803R – 
nürnberg, stadtbibliothek: solg. 318.4o = einbd. 334 – a díszes kötés minden bizonnyal a tudós bibliofil szer-
zőnek, Ágost hercegnek készült. Tehát itt is a legfelsőbb körök tagjai számára készült alkalmi kötésről van szó, 
miként a fenti, erdélyi könyvek esetében.

Christine sauer ennél a 36. tételnél említi, hogy a legyeződíszes kötések kb. 1620-tól itáliában, Francia- 
és németországban terjedtek el. erdélyi legyeződíszes kötésről nem tud.

463   V. ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei: XVII. század. 1. köt. nyugat- és 
Észak-magyarországi nyomdák. Bp.: Balassi: oszK, 2010. (Hungaria typographica; 2.) – uő.: Szenci Kertész 
Ábrahám nyomdájának eredetéről. in: Gesta typographorum: (a hetvenéves Borsa Gedeon tiszteletére… / 
szerk. p. Vásárhelyi Judit). Bp.: Borda antikvárium, 1993. 83–101. p.
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g8. 5 mm ékköves görgető
g9. 5 mm apró architektonikus tagozat, tojássor-görgető
b1. kartus, benne makkok és virágszálon madárka
b2. stilizált tulipán
b3. szívecskéből kinövő virág (kisebb és nagyobb)
b4. ívelt szárú virág (jobbos és balos)
b5. négyszöges virág
b6. stilizált növényi dísz
b7. stilizált növényi sarokdísz
b8. dupla növényi dísz
b9. apró szabad rozetta
b10. apró csillag
b11. apró stilizált növénydísz
b12. összetett rozettás dísz
b13. nagyobb felezett rozettás dísz
b14. leveles ág
b15. negyedes legyeződísz ívekkel
b16. feles legyeződísz szegfűvel
b17. apró szívből kinövő levél
b18. kettős liliom (gerincdísz)
b19. összetett virágdísz (szélesebb)
b20. összetett virágdísz (keskenyebb)
b21. jobbos és balos csavart inda fektetve és állítva

1–3. Wendelin, Marcus Fridericus: A’ keresztyen isteni tudomanyokrol irott ket könyvei / 
ford. apafi Mihály. Kolozsvár: Veresegyházi szentyel M., 1674. = RMK i 1161

Három példány:
(1–2.) Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: BMV 4643, BMV 4644
e két példány majdnem azonos kötésben van.464

Bejegyzés a BMV 4643 előtábláján belül: „elolvastam” (Bornemisza anna írása)
Kötés: 190 × 135 × 50 mm, 184 × 135 × 50 mm. a BMV 4643 előtábláján BoRneMisza // 

anna e o F a (= erdély ország Fejedelem asszonya), alul anno do // 1674, aranyozott bőr-
kötés, aranyozott metszés; díszítés: g1, g7, g8 (a gerincen), b4, b9, b10, b11, b12 (a gerincmező-
ben), b16, b19 (94. kép)

464   az iparművészeti Múzeum 1882-es országos könyvkiállításán három példány is szerepelt ebből. Vö. 
Kalauz 244. p. 79–81. tétel. Kettő az erdélyi Múzeum példánya (79. és 81.), ezek ma a Kolozsvári egyetemi 
Könyvtárban vannak, a 80. tétel a Magyar nemzeti Múzeumból volt kiállítva. ez utóbbi ma az oszK-ban van, 
itt a 3. tétel. – Tolnai Gábor: Legyező-díszes könyvkötések Erdélyben című, MKsz 1939-ben megjelent cikké-
ben (441. lábjegyzet) több idetartozó kolozsvári legyeződíszes kötést közöl, köztük a Bornemisza annának és 
Vér Juditnak készített kötéseket is (nálam az 1. és 5. tétel). de a Tolnainál közölt 8. kép nem az iparművészeti 
Múzeum, hanem az erdélyi Múzeum példánya, amely ma a Kolozsvári egyetemi Könyvtárban van.
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94. kép. Kolozsvár-iV csoport: 43.1. tétel
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95. kép. Kolozsvár-iV csoport: 43.3. tétel
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(3.) Budapest, oszK: RMK i 1161/5. példány, s a fejedelemnek bekötött másik példány 
(RK 125 – 95. kép). ezek a kötések szinte azonosak az 1–2. tétel kötéseivel.

Kötés: 186 × 136 × 51 mm, aranyozott bőrkötés, aranyozott metszés; díszítés: g1, g6, g7 és 
g8 (a gerincen), b3 (a nagyobbik), b4, b9, b10, b11, b12 (a gerincmezőben), b16, b19

4. K[eserű] F[ráter] i[stván]: Paraphrasis rhitmica az az verses magyarázat. papírkódex. Új-
helyi istván, 1684 (fol. 3 rektón: descripta per manus stephani ujhelyi). = Csapodi, „Magyar 
codexek” K 92 – Budapest, MTa KiK: K 92 (96. kép)

Bejegyzés: az előtáblán belül hosszú latin ajánlás Teleki Mihálynak a szerzőtől, Fráter ist-
vántól 1685-ből.

Kötés: 190 × 160 × 9 mm, aranyozott metszés, az előtáblán a. M. V. sz. TeLeKi V. a. K. F. i. 
1684. díszítés: g1, g2, b4, b15 (negyedkörű legyező a középmező sarkaiban, teljes körű legyező 
a centrumban)

5. Szent Biblia / ford. Károli Gáspár. Várad; Kolozsvár: szenci Kertész Ábrahám, 1661. = 
RMK i 970, RMK i 976, RMny 2982 – Budapest, MTa KiK: RM i 2o 83465 (97a–b kép)

Bejegyzés a címlapon: Bánffi Kláráé – a címlap verzóján: ezen szent Bibliat hagyta ne-
kem Testamentumban nehai pongracz nagy Mihályi Jánosné kedves néném Gróff Teleki 
Judit aszszony hogy jo elmelkedessel és hasznosan olvashassam ezen szent Váradi Bibliát B. 
Bánffi Klara

Kötés: 347 × 226 × 68 mm, az előtáblán WiR // iVdiT, a háttáblán évszám: 16–88. nagyon 
szép poncolt aranyozott metszéssel, és fóliáns méretéhez illően igen gazdag díszítéssel: g3, g4, g5, 
g6, g8, g9, b3 (szívecskéből kinövő virág, a kisebb), b9, b10, b11, b12, b13, b14, b20, b21 a teljes 
körű legyeződísz fölött és alatt

az elő- és háttáblán látható két-két vízszintes, díszes rézpánt utólagos (maguk a kapcsok 
hiányoznak). a fólió méretű könyv ugyanis nem fatáblás, hanem papírból kasírozott táblái van-
nak, és a táblák majdnem teljes szélességében benyúló rézpántok a „puha” táblák erősítésére 
szolgálnak. – az aranyozott kötésekhez finomabb bőröket használtak, s az aranyozó bélyegzők 
gyakran negatív vésetűek. nem nyomják be őket mélyen a bőrbe, mert az aranyozott minta így 
is jól látszik. Viszont alig lehet levonatot készíteni róluk, mert alig van szintkülönbség.

6. Czeglédi istván: Már minden épületivel… elkészült Sion Vara / [kiad.] Köleséri sámuel. 
sárospatak; Kolozsvár: Rosnyai János, 1675. = RMK i 1187 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 897

465   Kurta József már idézett tanulmányában (443. lábjegyzet) az erdélyi legyeződíszes kötések egy vizs-
gált csoportjában – mint 6. tételt – szerepelteti ezt az MTa Könyvtárában lévő aranyozott, legyeződíszes kö-
tést. Kurta az elemzett kötéscsoportba sorol egy a sepsiszentgyörgyi székely nemzeti Múzeumban 1479. lel-
tári számon őrzött, egykor Bornemisza anna tulajdonában lévő könyvet (1. tétel), a kolozsvári protestáns 
Teológiai intézet könyvtárából három könyvet (Bgy 177 – 2. tétel; ant. 8 – 3. tétel; 233 jelzetű – 5. tétel), vala-
mint a Román akadémia Kolozsvári Fiókkönyvtárának Ms R 1812 jelzetű kéziratát, Bornemisza anna sza-
kácskönyvét. (4. tétel) e hat kötés is valóban ebbe a legyeződíszes kötések „Kolozsvár-iV” csoportba tartozik.
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97a–b. kép. Kolozsvár-iV csoport: 43.5 tétel
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Bejegyzés az előtáblán belül: szigethi Gy. Maria-e 1744 9ber(= november) Öttse szigethi 
Gy. Josef ajandekozasabol. – a  röpülő előzék rektóján: edes annya Halála után Borosnyai  
Lukáts simeoné ab a[nn]o 1778.

Kötés: 190 × 145 × 40 mm, poncolt, aranyozott metszés; díszítés: g1, b1, b2, b5

7. Weber, adam Johann: Fejedelmi Lelek avvagy a’ Jo Fejedelemnek szükséges ajándéki / ford. 
ifj. szeki Teleki Mihály. Kolozsvár: némethi Mihály, 1689. = RMK i 1373 – Budapest, MTa KiK: 
Ráth 402

Bejegyzés az előtáblán belül: samuel neorany nagy patri suo dilectissimo Josephi nagy 
syncere libellum offert a[nn]o 1745(?) 13(?) Januarij

Kötés: 195 × 148 × 12 mm, szép aranyozott a  metszése; díszítés: b6, b7, b9, b14, b15  
(ez a kötés csaknem azonos Kurta József előbb idézett cikke 5. tételében közölt, eperjesi Mi-
hálynak 1583 után készült kötéssel.)

8. A’ Szent Irás Summaja… Ruszkai Kornis Kata… költségével a’ Gyula-Fejervari Paterek 
által. Kolozsvár: [Tótfalusi Kis M.], 1695. = RMK i 1475 – Budapest, iparművészeti Múzeum: 
Ltsz. 63.350

Bejegyzés a 2. röpülő előzéken: patris Constantini sassmj (?) [az első tulajdonos]. Más kéz-
zel: pro Memoriae adta a Fen[!] Tisztelt Úr déesi kereskedő pap Mihálynak 1823-ba[!]

Kötés: 133 × 73 × 27 mm; díszítés: g2, g6, g7, b10, b15 (feles és teljes körös legyező), b17, b18 
(a gerincmezőben)

9. Medgyesi pál: Praxis pietatis… az az… kegyesseg gyakorlás / angliai nyelvből… ford. – –. 
Kolozsvár: Veresegyházi szentyel M., 1677. = RMK i 1215 – Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: 
BMV 5978

Bejegyzés a címlapon: daniel Borbala.
Kötés: 151 × 90 × 43 mm, díszített gerinc; díszítés: g2, g6, g7 + g8 (a gerincen), b10 variáns, 

b11, b12, b15 (negyedes és teljes körös legyező)

10. Szent Biblia / ford. Károli Gáspár. – [szenci Molnár albert]: Az francia notákra rendelt 
Soltar. – (szenci Molnár albert transl.): Catechismus. oppenheim: Galler Hieronym, 1612. = 
RMny 1037 – Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: BMV 1477-1478

Kötés: 185 × 125 × 75 mm, nehezen azonosítható kopott aranyozott bőrkötés, az előtáblán 
BoGaTi // dRVsianna, a háttáblán V–i és évszám: 1677; díszítés: g1, b9, b10, b16

11. szenci Molnár albert: Szent David kiralynak… soltari. amszterdam: Jansonius János, 
1644. = RMK i 754a – unikum (ikerkötés i./koll. 1.) – Uj Testamentom / ford. Károli Gáspár. 
amszterdam: M. Totfalusi Kis Miklós, 1687. = RMK i 1359 (ikerkötés i./koll. 2.) – Énekes könyv. 
Kolozsvár, 1700. [RMK i-ben nincs.] (ikerkötés ii./koll. 1.) – Técsi Joó Miklós: Lilium humilita-
tis. Kolozsvár: Veresegyházi szentyel Mihály, 1679. = RMK i 1235 (ikerkötés ii./koll. 2.) – Balassi 
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Balint: Istenes Eneki. [Bártfa(?): Klöss iun., c. 1632. – Töredék.] = RMny s 1519 (ikerkötés ii./
koll. 3.) – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 984466

Tulajdonosbejegyzés koll. 1. előzéklapjain: Mátyás Rebeka (1784, 1788); koll. 3. a kötéstábla 
belsejébe ragasztott papíron: „Jegyzése dosa Károlinának szülétet 1842be” (1866/67).

a két kötet gerince közös (dos à dos): 125 × 75 × 30, illetve 125 × 75 × 45 mm, az aranyozott 
kötéstáblán monogram: sz i és évszám: 1702, nagyon kopott, restaurált bőrkötés, aranyozott 
metszés; díszítés: g8, g9, b9, b14, b15, b21 (a középmező sarkaiban csavart inda)

a Kolozsvár-iii csoport 42/g3 leveles-virágos indagörgetője látható a  Kolozsvár-iV 4. tétel 
(MTa KiK: K 92), valamint a 8. és 9. tétel (A’ Szent Irás Summaja – iparművészeti Múzeum: Ltsz. 
63.350, illetve a Praxis pietatis… – Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: BMV 5978) kötésén, vagyis 
42/g3 = 43/g2 azonos, de ott a 4. és 5. tétel kötésén vaknyomásos, itt a 4., 8. és 9. tétel kötésén 
aranyozott. a 8. és 9. tétel kötése szinte azonos. a 42/b2 és a 43/b2 tulipánbélyegző is azonos 
a két csoportban, de az utóbbiban aranyozott. a Teleki Mihályné Vér Judit számára 1688-ban 
bekötött fóliáns méretű Biblia aranyozott bőrkötésén (5. tétel) a 42/g2-nek variánsa a 43/g4, 
a 42/g4-nek variánsa a 43/g5 (egy árnyalattal kisebb), a 42/b4 variánsa a 43/b3. a Kolozsvár-iV 
csoport 6. tétele (MTa KiK: RM i. 8o 897) kötésén nincs legyezőminta, a centrumban akkora és 
olyan kartus látható, mint a 42/b1 kartusa, de a Kolozsvár-iV. 6. tétel kötésén a kartusban mak-
kok és egy virágszálon madárka (43/b1) van. Mintha ezt külön nyomták volna bele, s talán sze-
mélyre szóló jelvény/szimbólum.

az nem kérdés, hogy ezek az aranyozott legyeződíszes kötések Kolozsvárott készültek, e 
tényt a fejedelem és körének tulajdonosai igazolják, a díszítőmotívumok egyezése pedig alátá-
masztja azt, hogy a Kolozsvár-iii kötései is valóban kolozsváriak.

Kérdés az, hogy ez az előző könyvkötő műhely bővülését jelenti-e, amelyben ugyanakkor 
egy aranyozáshoz is jól értő, ott dolgozó másik könyvkötő tevékenységét észleljük, vagy egy má-
sik műhellyel állunk szemben, amely a Kolozsvár-iii könyvkötő műhely szerszámainak egy ré-
szét is átvette.

a kolozsvári legyeződíszes kötések mesterének Veresegyházi szentyel Mihályt, e díszítés 
előkészítőjének a váradi, majd szebeni nyomdászt és könyvkötőt, szenci Kertész Ábrahámot 
tartják.467 Tudjuk, hogy nyomdájához könyvkötő műhely is tartozott, és hogy szenci Kertész 
özvegye 1667 júniusában Bornemisza annának, a fejedelem hitvesének egy szépen bekötött le-
gyeződíszes kötésben lévő könyvet küldött, amely Komáromi Csipkés György: Igaz hit című, 
1666-ban szencinél nyomtatott művét tartalmazta. szenci Kertész Ábrahám halála után egy 

466   H. Hubert Gabriella: Balassi Istenes énekeinek legelső kiadása? = MKsz (112) 1995. 169–172. p. 
a szerző részletes elemzést ad az utolsó kolligátumban lévő további énekekről.

467   Herepei János: A legyeződíszes könyvkötés kolozsvári mestere. = MKsz (73) 1957. 155–165. p. – uő.: 
Az erdélyi legyeződíszes könyvkötés korának és eredetének nyomozása. in: apáczai és kortársai: Herepei János 
cikkei. Bp.; szeged, 1966. 168–177. p. (adattár XVii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; 2.) – V. ecse-
dy Judit nem látja bizonyítottnak, hogy Veresegyházi szentyel Mihálynak köze lenne a legyeződíszes kötések-
hez. Vö. V. ecsedy Judit: Könyvek és könyvnyomtatók I. Apafi Mihály korában (1661–1690). in: Könyves mű-
veltség erdélyben: [Tanulmányok] / összeáll. Bányai Réka. Marosvásárhely: Mentor, 2006. 16, 20. p.
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évvel szenci nyomdászmestere, udvarhelyi Mihály – apafi Mihály kívánságára – Kolozsvárra 
szállította a nyomdát.

Másutt is készültek legyeződíszes kötések, mint láttuk, Gyulafehérvárott i. Rákóczi György fe-
jedelem Hanauban 1608-ban szenci Molnár albert fordításában megjelent Bibliájának szépsé-
ges kötése (37. bélyegzőtábla, 21. tétel), vagy Csíksomlyón a 18. század elejéről a „Csíksomlyói 
társulati albumok” feltehetően üres lapokkal készült kötése,468 de nagyszombatból, pozsony-
ból és Lőcséről is ismerünk legyeződíszes kötéseket. ezek még feltárásra és elemzésre várnak. 
– Korábban is találkoztunk a legyeződísszel, a Brassó-ii (39. bélyegzőtábla) 8. tétel és a Kolozs-
vár-ii csoport (41. bélyegzőtábla) 9. tétel kötésén. További legyeződíszes kötések is készültek 
Kolozsvárt Veresegyházi szentyel Mihály és i. apafi Mihály fejedelem halála, s Misztótfalusi 
Kis Miklós Hollandiából való hazatérése után. erre példa a kolozsvári egyetemi Könyvtár egy 
igen értékes könyve:

Tolnai F. istván: Igaz keresztyéni… Kalauz. Kolozsvár: Veres egyházi Mihály, 1679. = RMK 
i 1236 – Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: BMV 7020 – a nyomtatott dedikáció Bornemisza Ka-
tának, Bornemisza anna testvérének, Bánfi dénes özvegyének szól.

ex libris: Br. Wesselényi család könyvtárából.
Kötés: 162 × 93 × 57 mm, aranyozott bőr, a gerinc mezőiben: KÉp//iRo MiH 1704 (?), 

amit később fölülnyomatott az új tulajdonos: p G i 1714. (98. kép)
a kötés elő- és háttáblája azonos, keretét leveles-virágos görgetővel nyerték, a sarkokban 

negyed, a centrumban teljes körű legyeződísz látható, de küllőiben szívidom van, a 43/b15-től 
és 43/b16-tól eltérően. a teljes körű legyeződísz fölé és alá összetett virágtő került. Fontos, hogy 
megjelenik ezen a kötésen a barokk kötések egyik jellegzetes motívuma, a volutás C idom a kö-
zépső legyeződísz körül.

ugyanez a legyeződísz és leveles-virágos keret, valamint összetett virágtő látható Misztót-
falusi Kis Miklós 1685-ben amszterdamban megjelent Bibliájának (RMK i 1324) az oszK-ban 
őrzött példányán, amelyről a hasonmás kiadás készült 1991-ben. a kötet gerincmezőjébe s G M 
monogramot és 1695-ös évszámot nyomtak. (Misztótfalusi Kis Miklós már hat éve hazajött 
Hollandiából.) ez is, miként Tolnai F. istván könyvének (Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: BMV 
7020) előbb bemutatott kötése Kolozsvárott készült, egy újabb kolozsvári mester munkáját di-
cséri, vagyis nem tartozik a Misztótfalusi Kis Miklós megrendelésére Amszterdamban készített 
kötések alább tárgyalandó csoportjába. az amszterdami aranyozott kötések stílusa egységes ba-
rokk stílus, amely – mint majd látni fogjuk – nem maradt hatás nélkül erdély és a vele határos 
kelet-magyarországi városok mestereire.

Mielőtt az amszterdami Misztótfalusi-kötések tárgyalásába kezdünk, meg kell említeni 
olyan, Kolozsvárt Misztótfalusi Kis Miklós által nyomtatott könyveket, amelyek bélyegzői egyez-

468   Muckenhaupt, Csíksomlyó, adattár i. 5. tétel, és e kötés képe van Muckenhaupt könyvének borító-
fedelén, és ugyanez Muckenhaupt 2007, Katalógus V-7. tétele is. (34. lábjegyzet)
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nek a Kolozsvár-iV. bélyegzőtábla egyesbélyegzőivel. ezek már Misztótfalusi Kis Miklós haza-
térte utáni, és a fejedelmi udvarnak dolgozó könyvkötő műhely három egyszerű bélyegzőjét 
viselik e kis méretű könyvkötéseken:

1. Tótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz. Kolozsvár: Misztótfalusi Kis Miklós, 1697. Koll. 1. 
= RMK i 1505 – Verőczi Ferencz: Lelki harcz. Kolozsvár: Veresegyházi istván, 1691. Koll. 2. = 
RMK i 1409 – Fel-Vinczi György: Az Angliai Orszagban lévő Salernitana Scholanak jo egesseg-
röl… / ford. – –. Kolozsvár: Veresegyházi istván, 1693. Koll. 3. = RMK i 1437b – Budapest, MTa 
KiK: RM i 8o 74/koll. 1–3

98. kép. Kolozsvári legyeződíszes kötés – Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: BMV 7020
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Bejegyzés az előtáblán belül: L. nemes sámuel 7 soros írása 1831-ből; Jankovich-könyvtár 
1840

Kötés: 156 × 98 × 8 mm, az előtáblán a J tulajdonosi monogram; bélyegzők: 43/b6 és b7 és 
és egy leveles-virágos indás görgetős keret

2. Approbatae constitutiones regni Transilvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum. 
Claudiopoli: Misztótfalusi Kis Miklós, 1696. Koll. 1. = RMK i 1486 – Compilatae constitutiones 
regni Transilvaniae… Claudiopoli: Misztótfalusi Kis Miklós, 1696. Koll. 2. = RMK i 1469 – Bu-
dapest, MTa KiK: Ráth 428 és Ráth 433

Kötés: 203 × 152 × 27 mm; bélyegzők: 43/b7 és b20 és kerete a leveles-virágos indás görgető 
variánsa

3. szathmár-némethi sámuel: Moses explicatus. Claudiopoli: Misztótfalusi Kis Miklós, 
1696. = RMK ii 1831 – Budapest, MTa KiK: RM ii 407

Kötés: 162 × 985 × 31 mm; bélyegzők: 43/b6, b7, b20 és a keretben az előző kötés leveles- 
virágos indás görgetője

Hogy mi történt a fejedelmi udvarnak dolgozó könyvkötő műhellyel, nem tudjuk, de ez 
utóbbi három, a Kolozsvár-iV műhely szerszámai közül való bélyegzőkkel díszített egyszerű 
könyvkötés azt mutatja, hogy a műhely részben, maradványaiban tovább működött. apafi halála 
után, és Misztótfalusi Kis Miklós hazatértét követően erdély politikailag is hanyatlásnak indult. 
És mintha még a kötések is ezt példáznák.

Misztótfalusi Kis Miklós Amszterdamban nyomtatott könyveinek  
eredeti kötése469

Misztótfalusi Kis Miklós teológiát tanulni ment Hollandiába azzal a külön megbízással, hogy 
keresse egy magyar nyelvű Biblia ottani kinyomtatásának lehetőségét. Hamar rájött, hogy 
a nyomdászat mestersége egész embert kíván, s ő ennek szentelte magát. nyomdász és világ-
hírű betűmetsző vált belőle.470 amszterdamban 1685-ben kinyomtatta a teljes Bibliát (RMK i 
1324), 1686 folyamán kétszer a százötven Zsoltárt (RMK i 1345 és 1346) és 1687-ben az Új 
Testamentumot (RMK i 1359). a Bibliát 3500, a zsoltárokat és az Újszövetséget 4200-4200 

469   Rozsondai Marianne: Misztótfalusi Kis Miklós Amszterdamban nyomtatott könyveinek eredeti  
kötései. in: Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból – studien über die ungarländische Typographie des 17. 
Jahrhunderts: az oszK tudományos ülésszaka és kiállítása 2000. okt. 12. / szerk. p. Vásárhelyi Judit. Bp.: 
oszK: osiris, 2001. 203–234. p. német összefoglalóval. (Libri de libris / sorozatszerk. Karsay orsolya, Monok 
istván.)

470   Haiman György: Tótfalusi Kis Miklós, a betűművész és a tipográfus élete műve betűinek és nyomtat-
ványainak tükrében. Bp., 1972. (Bővített angol változata: 1983). – Jakó zsigmond: Erdélyi féniks: Misztótfalusi 
Kis Miklós öröksége. Bukarest, 1974. – Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós. Bp.: Balassi; Berlin: európai 
protestáns Magyar szabadegyetem, 2000.
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példányban. Mentségében sok mindenről tájékoztatja kortársait és az utókort. Magát betű-
vésnöknek, illetve betűmetszőnek és betűöntőnek mondja. Tehetsége Hollandiában meghozta 
az erkölcsi és anyagi elismerést, ezért volt képes arra az áldozatra, hogy a maga erejéből nyom-
tassa ki a fenti három könyvet. de nemcsak nyomtatta, hanem be is köttette a könyvek na-
gyobb részét. olykor egyszerre négy könyvkötő is dolgozott neki minden legényével és inasá-
val, úgyhogy minden héten legalább száz forintot fizetett nekik.471 egy korabeli, 1694. 
december 2-án, amszterdamban, François Tixeraudet közjegyző előtt rögzített okiratból ma 
három olyan könyvkötőt ismerünk név szerint: Gerrit Huijgens Claeresteijnt, Thomas Cla- 
phecket és Caspar steent, akikkel bizonyára kapcsolatban állt. 1694-ben ugyanis őket kérték 
tanúnak, midőn az örmény betűk készítésének körülményeit akarták tisztázni, mint akik 
1685-ben a betűk megrendelésekor Misztótfalusi házában jelen voltak. Fogadjuk el e három 
személyt Misztótfalusi Kis Miklós amszterdamban köttetett könyvei eddig ismert, számí-
tásba vehető könyvkötőmestereinek.

Misztótfalusi Kis Miklós az általa magyarul nyomtatott könyveket honfitársainak szánta, 
haza akarta hozni. a könyvek ládákba és bálákba csomagolva huzamosabb ideig vártak az indu-
lásra. saját kiadványain kívül sok más értékes könyvet is vásárolt magának. Tíz-tizenkét ládával 
ő maga németországon keresztül indult haza. 2400 Bibliát, 2400 zsoltáros könyvet és 2900 Új 
Testamentumot 15 ládába és kétszer három bálába csomagolva barátjára, apáti Miklósra bízott. 
apáti 1689. szeptember 15-én indult haza a magyar Bánki Jánossal és egy frízlandi prédikátor-
ral, danzignak (Gdańsk) véve az irányt. az úton mindkettőjükre megpróbáltatások sora várt. 
Misztótfalusi könyvei és felszerelése csak részben jutott haza. apáti darabra pontosan felje-
gyezte, hogy melyik csomagban mennyi a könyv, kötetlen-e vagy, ha kötött, milyen a kötése.472

Misztótfalusi hollandiai saját kiadványaiból csak keveset hagyott ívekben. Minthogy ezek 
12-edrét és 24-edrét méretűek, bekötve is biztonságosan csomagolhatók, a kis méretű könyvek 
nem annyira sérülékenyek, és nem jelentenek bekötve sem komoly súlytöbbletet. Tudjuk, hogy 
könyveinek aranyozott karmazsin, azaz sötétvörös és barna vagy sötétbarna maroken bőrkötést 
csináltatott. de sok volt köztük az egyszerűbb bőr- és pergamenkötés is. a bekötés idejét meg-
szabja a nyomtatványok megjelenésének éve és Misztótfalusi hazaindulásának időpontja. ez alig 
több mint négy év: 1685. pünkösdtől 1689 őszéig.

Tényként kijelenthető, hogy a Misztótfalusi által amszterdamban nagy tételben beköttetett 
és hazahozott könyvek kötései kiadói kötések. – egyébként a 17. század derekától, különösen 
a magyar nyelvű és a királyi Magyarország városaiban megjelent könyvek számottevő részét ott 
helyben – szemben a messziről importált könyvekkel –, gyakran a nyomda mellett működő 
könyvkötő műhelyben kötötték be. Misztótfalusi eljárása kivételes eset.

a németalföldi barokk kötésekre jellemzően, Misztótfalusi amszterdamban csináltatott 
aranyozott bőrkötéseinek is azonos az elő- és háttáblája, s aranyozott a könyvek metszése is. az 

471   Jakó 1974, i. m. 166. p. – M. Tótfalusi K. Miklosnak… Maga személyének, életének és különös tse-
lekedetinek mentsége. Fakszimile kiadás. [utószó] Tolnai Gábor. Gyoma: Kner izidor, 1940. – Reprint: Gyo-
ma, [2002], fol. a2

472   Bán imre: Adatok Apáti Miklós életrajzához. = Filológiai Közlöny (4) 1958. 433–439. p.
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aranymetszés többnyire sima, de olykor gazdagon van díszítve, mint például a gdański akadé-
miai Könyvtárban őrzött Misztótfalusi Bibliáé. a  kötéseken általában öt–tíz-féle bélyegző, 
a külső keretben, a kötéstáblák szélén, görgető látható. stílusuk egységes, díszítésüket az aranyo-
zott bőrkötésekre jellemzően kicsi, finoman metszett pontozott bélyegzőkkel (petit fers) kivite-
lezték. ezek alapvetően virágmotívumok variációi és stilizált díszítőelemek. a mellékelt bélyeg-
zőtábla két műhely szerszámai.

Bélyegzők és görgetők: (99–100. kép)
1–4. volutás kettős C idom
5–8. egyszerű volutás C idom
9–16, 20, 35. nagyobb és kisebb virágcsokrok, virágtövek

17. fleuron
18–19. nyújtott csavart inda
21–23. sarokdíszek
24–25. stilizált inda
26–33. apró díszítőmotívumok
34. kicsi kartus
36–39. rozetták
40–44. görgetők
45–51. gerincdíszek

a holland kötésben lévő Misztótfalusi Kis Miklós-féle amszterdami, magyar nyelvű nyomtatvá-
nyok példányai olyan fontosak bibliofil és kötéstörténeti szempontból, hogy a meglévőket érde-
mes sorra venni.

Szent Biblia 1685, 12o = RMK i 1324. – 1686-ban Misztótfalusi Kis Miklós dávid király 
Zsoltárait (RMK i 1345) külön is kinyomtatta, ugyancsak 12o formátumban, s ezt a Bibliával 
gyakran egybekötötték.

amszterdami kötésben őrzött példányok:
1. Budapest, MTa KiK: RM i 8o 584 – Vigyázó Ferenc könyvtárával került ide.

Kötés: restaurált; a bélyegzőtábla bélyegzőivel nincs egyezés. (egy harmadik mester 
munkája!)473

2. Budapest, eLTe eK: RMK i 302, 308
Bejegyzés: inscriptus Catalogo libri Collegii Tyrnav s.J. 1761
Bélyegzők: 3, 7, 9, 10, 13, 16, 23, 38, 39, 40, 51

473   az MTa KiK: RM i 8o 584 (Biblia 1685) kötésének madaras-szőlőindás kerete, valamint a közép-
mező több bélyegzője egyezik az ÖnB: Kircher, athanasius: Turris Babel. amstelodami, 1679 (8. d. 14) köny-
ve kötésén láthatókkal. Vö. Gottlieb 1910, i. m. Tafel 37. (36. lábjegyzet) – Gottlieb szerint is egyértelműen 
amszterdami műhelyben készült a kötés.
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99–100. kép. Misztótfalusi Kis Miklós amszterdamban nyomtatott és ott beköttetett könyvei  
eredeti kötéseinek bélyegzői
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3. Budapest, iparművészeti Múzeum: Ltsz. 63.651
Bélyegzők: 3, 4, 9, 12, 38, 40 (+ négy új bélyegző: egyszerűbb és összetettebb virágtő – a 9. 
és 10. számúval rokon –, újabb csavart inda – a 19-es variánsa –, és körömvirág; nem 
lehetett levonatot készíteni). az áttört, egyébként szép, de nem oda való vasalásokat utó-
lag tették rá.

4. sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei – nagykönyvtár: L 614 a-b
Bejegyzés az előzéklap rektóján: 1695-ből kalligrafikus írással latinul beírva az egész ol-
dal. nagybányai pankotai Ferenc hatsoros versbe foglalja, hogy [egy bizonyos] Mihály 
ezt a Bibliát neki ajándékozza, majd felsorolja az ó- és Újszövetség könyveit.474 – Legalul 
egy későbbi tulajdonosbejegyzés: Coll. Ref. s.patak
Bélyegzők: 3, 7, 9, 10, 36, 38, 40 (+ két azonosíthatatlan bélyegző a négykaréj körül).

5. Gdańsk, akadémia Könyvtár: Hd 15460 (ez is tartalmazza a Zsoltárokat, RMK i 1345)
Bélyegzők: 3, 10, 13, 23, 40 (+ három új bélyegző: egy újabb csavart inda, 19 variánsa, 
hatágú csillag, körömvirágszál). Kép alapján azonosítottam a motívumokat.475

Szent David Kiralynak és Profetanak Szazötven Soltari 1686, 24o = RMK i 1346 (Gyakran 
mint „kis zsoltárokat” emlegetik.)

amszterdami kötésben őrzött példányok:
6. Budapest, oszK: RMK i 1346/1. példány (101. kép)

a belső, tényleges dedikáció dátuma 1692. október 26. a könyv több későbbi tulajdo-
nosa is beírta magát.476

az előtábla közepén: MiCHaeL//apaFi pR.TR. – a háttáblán: 1686
Bélyegzők: 10, 12, 28, 29, 31, 48

7. Budapest, MTa KiK: RM i 8o 989 (102. kép)
Bélyegzők: 2, 22, 25, 32, 33, 34, 43, 45

A’ mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma 1687, 12o = RMK i 1359
amszterdami kötésben őrzött példányok:
8. Budapest, oszK: RMK i 1359/2. példány

Bélyegzők: 14, 18, 20, 21, 24, 25, 43, 47

474   ao 1695. / dum pia Castalii libarem pocula succi, / et colerem aonii sacra theatra chori, / Tu mihi 
Mysta dei dono sacra Biblia sancti / Haec Michael offers Rivuliane mihi. / Quem placido librum Franciscus 
amore disertum / pankotai capio, cur vale posco diu. Mppria. = Midőn Castalia italának kedves kelyhét áldo-
zom, / és aonia táncainak szent színhelyeit ünnepelem, / te ajándékul nyújtod, Mihály, nekem, rivulinak, / 
a szent istennek e titkait – ez a szent Biblia –, / amely ékes könyvet szelíd szeretettel fogadom el, / én pankotai 
Ferenc, amiért kívánom, élj soká boldogan. Manu propria = saját kezűleg.

475   ogonowska, ewa: Oprawy zabytkowe i artystyczne XIII–XIX. wieku w zbiorach Biblioteki Gdańs-
kiej Polskiej Akademii Nauk. – Historic and artistic bindings 13th–19th century in collection of Gdańsk Library 
of the Polish Academy of Sciences. Gdańsk, 1993. 56. kép (ogonowska francia kötésnek vélte.)

476   Rozsondai Marianne: Misztótfalusi… könyveinek eredeti kötései. 2001, i. m. 206. p. 9. lábjegyzeté-
ben közlöm a bejegyzéseket.
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9. Budapest, oszK: RMK i 1359/4. példány
Bélyegzők: 5, 10, 21, 41, 50

10. Budapest, MTa KiK: RM i 8o 261
Bélyegzők: 1, 5, 21, 37, 44, 46

11. Budapest, MTa KiK: Ráth 398/1 (103. kép)
Bélyegzők: 1, 2, 11, 15, 17, 21, 30, 43, 49

12. Budapest, MTa KiK: Ráth 398/2
Kötés: igen kopott, restaurált és körbevágott kötés, az előtábla közepén alig kibetűzhe-
tően apaFi MiHaLY // e F, a háttáblán évszám: 1688.
Bélyegzők: 1, 8, 17, 19 (a gerincen újabb bőrborítás van, az eredeti gerinc mezőiben bi-
zonyára további bélyegzők voltak)

101–103. kép. amszterdami barokk kötések: Misztótfalusi Kis Miklós: Kis Zsoltárok.  
amszterdam, 1686. – oszK: RMK i 1346/1 – MTa KiK: RM i 8o 989  

– Új Testamentum. amszterdam, 1687. – MTa KiK: Ráth 398/1
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13. Budapest, eLTe eK: RMK i 313/2. példány
Bélyegzők: 4, 6, 10, 18, 21, 26, 27, 36, 46

14. Marosvásárhely, Teleki–Bolyai Könyvtár: Th d-94
az előtáblán belül: G. iktári Bethlen susanna G. Teleki sámuelné ex librise. az első elő-
zék rektóján: Gróf Rhédai sigmond de Kis Réde, a második előzék rektóján: 1792 G. 
iktari Bethlen susanna
Bélyegzők: 5, 9a, 21, 27, 35, 37, 42, 46

(15.) Budapest, iparművészeti Múzeum: Ltsz. 78.102 (Biblia 1685 = RMK i 1324, 1345) – 
elveszett.477 Talán Misztótfalusi csináltatta és ajándékozta ezt a könyvet bekötve Bánki 
Jánosnak 1689-ben, amikor apáti Miklóssal együtt hazaindultak amszterdamból.

a kötések elemzése igazolja Misztótfalusi Kis állítását, hogy könyvei kötését négy amszterdami 
műhelyben készíttette, ideértve az egyszerűbbeket, amelyekkel itt nem foglalkozunk.

a holland kötések Magyarországra kerülvén, motívumaik nem maradtak hatástalanok, bár 
a filigrán pontozott bélyegzők nem játszottak főszerepet a magyarországi korai barokk kötése-
ken. Használatuk komoly szaktudást igényelt, azonkívül sok időt a könyvkötőtől, és elég sok 
pénzt a megrendelőtől, a könyv leendő olvasójától. a kézművesség korában a könyvkötések gaz-
dag vagy szerény kiállítása kizárólag a megrendelőtől, vagyis az olvasótól függött. a könyv pro-
venienciájának kulcsa a könyv bejegyzése, és az eredeti kötése, ha megvan. ez adja meg a hasz-
nálat helyét. ebben áll a kötéskutatás jelentősége. a szépség és a bibliofília a kötéskutatás számára 
– bár nem közömbös – mégis csak másodlagos szempont.

A holland kötések hatása a magyar könyvkötésekre478

a magyar protestáns diákok nyugati peregrinációja, tanulmányaik a német és németalföldi 
egyetemeken hazatértüket követően is éreztették hatásukat. ez még a könyvkötések díszítésén is 
megmutatkozik, mindenekelőtt Kolozsvárt, s a vele állandó összeköttetésben álló debrecenben 
és sárospatakon.

1. A debreceni Borbélycéh jegyzőkönyve. papír. – debrecen, TTRe nagykönyvtára: R 750a/6 
(104. kép)

477   a nagytétényi Kastélymúzeumban 1983-ban „Művészi könyvkötések 1700 előtt” címmel Koroknay 
Éva által rendezett kiállítás 43. tétele. a kiállítási katalógus utolsó két képe ennek a Misztótfalusi-Bibliának  
(+ zsoltárok = RMK i 1324, RMK i 1345) az elő- és háttábláját mutatja be B i monogrammal és 1689-es év-
számmal. nagytétényből ez a könyv nem került vissza az iparművészeti Múzeumba. elveszett.

478   Rozsondai Marianne: The bindings of books printed by Miklós Misztótfalusi Kis and the influence 
from the Netherlands on bookbinding in Hungary. in: e Codicibus impressisque: opstellen over het boek in de 
Lage Landen voor elly Cockx-indestege / ed. Chris Coppens et al. Band 3: papier, Verzamelaars en Verzame-
lingen. Leuven: peeters, 2004. 149–169. p. (Miscellanea neerlandica; 20.)
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104. kép. A debreceni Borbélycéh jegyzőkönyve. – debrecen, TTRe nagykönyvtára: R 750a/6
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a céhkönyv színes rajzolt címlapján 1708-as évszám áll. a kötet első lapjain a mesterek be-
állásának dátumát olvassuk, az első évszám 1683-ból való, „nagy Czenki Barbély György Czeh 
Mester”.479 a bekötés ideje valószínűleg a címlap 1708-as évével azonos.

Kötés: 188 × 148 × 20 mm, az aranyozott bőrkötés elő- és háttáblája azonos. a kétféle (zárt 
és nyitottabb) kettős C idom emlékeztet a Misztótfalusi Kis Miklós megrendelésére köttetett  
és hazahozott amszterdami kötéseinek b1 és b2 számú, a kartus a centrumban a b34 számú,  
s a kartus körüli kétféle virágtő a b10 és b11 számú bélyegzőire.

2. Protocollum, melyben A’ Borsodi V. Traktusban lévő Prédikátoroknak és Rectoroknak és 
Templomoknak jövedelmeik bé-foglaltatnak. papír. – sárospatak, a Tiszáninneni Református 
egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Levéltára: Kgg ii. 6. a protokollum az 1596–1721 
közötti bevételeket tartalmazza. ezt is valószínűleg 1700 körül kötötték be, s a korábbi tételeket 
utólag másolták be.

a fóliáns 325 × 205 × ? mm kötését mindössze kétféle bélyegző díszíti: a debreceni Bor-
bélycéh jegyzőkönyve kötése rövidebb oldalai közepén látható nyitottabb kettős C idom és 
a kartus átlói vonalában az egyszerűbb, négyszirmú virágtő azonosítható rajta.

3. A’ mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma / ford. Károli Gáspár. amstelodam- 
ban: M. Tótfalusi Kis Miklós, 1687. = RMK i 1359 – Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: RMK 7860 
(105a kép)

Kötés: 124 × 66 × 32 mm, ezt a példányt tehát Misztótfalusi Kis Miklós kötetlenül hozta 
haza, s tulajdonosa Kolozsvárt köttette be hasonló stílusban és bélyegzőkkel (à petit fer), mint 
a Hollandiában bekötöttek.

4. Szent David Királynak száz-ötven soltári / ford. szenci Molnár albert. Kolozsvár: szat-
mári pap sándor, 1740. – Marosvásárhely, Teleki–Bolyai Könyvtár: Th d-81 (105b kép)

az előtáblán belül: G. iktári Bethlen susanna Teleki sámuelné nyomtatott ex librise. – Be-
jegyzés a röpülő előzéken tintával: G. széki Teleki sándoré, Celna ao 1746. 9. Ápr. – Más kézzel: 
G. Teleki samuel adta kedves Feleségének G. iktári Bethlen susannának ao 1770. die 24. dec. 
– a háttábla kiragasztott előzékén: successit in possessionem s.R.i.Com. [szent Római Biro-
dalmi Gróf] samuelij jun. Teleki de szék Cibinii anno 1756. és jelmondata: deus providebit.

Kötés: 105 × 59 × 18 mm, ezen az aranyozott bőrkötésen az előző, a kolozsvári egyetemi 
Könyvtárban őrzött és Kolozsvárott bekötött kötés minden bélyegzője látható némileg eltérő 
elrendezésben. a bekötés a nyomtatvány megjelenése, 1740, és a legkorábbi bejegyzés, 1746 kö-
zött történhetett. e két kötés egyezése, s a könyvek tartalmi összetartozása, Újszövetség és zsol-
tárok, azt sugallja, hogy a két kötés valószínűleg egy időben készült.

5. Szent David Királynak száz-ötven soltári / ford. szenci Molnár albert. Kolozsvár: szat-
mári pap sándor, 1744. Marosvásárhely, Teleki–Bolyai Könyvtár: Th d-82 (105c kép)

479   nagyon köszönöm dr. oláh Róbert, a TTRe Könyvtára tud. igazgatóhelyettesének idevágó közlését.
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az előtáblán belül: G. iktári Bethlen susanna Teleki sámuelné nyomtatott ex librise. – az 
előzéken tintával: Gróf Bethlen susannának Méltóságos B. Weselényi[!] Ferenc Úr ajándékozta 
e’ [más]fél[száz] soltárt nagyatyai indulatból. anno 1765 esztendőben.

Kötés: 105 × 57 × 22 mm. ezen a kötésen új a jobbos és balos csavart inda, mely a középen 
négy szívidomot képez, a tulipánbélyegző és a rozetta variánsa az előző két kötésen láthatónak, 
s a hárompontos keret is.

e három kötés különösen szép munka, s bizonyítja, hogy nem maradtak el a kolozsvári 
könyvkötők amszterdami kollégáik mögött, s készek voltak a nyugati divat átvételére és követé-
sére.

Naptárkötések – „Schreibkalender”

nemcsak Manlius készített naptár- vagy kalendáriumkötéseket. a kalendáriumok a ma is prak-
tikus előjegyzési naptárak előfutárai, a saját feljegyzések számára belőtt üres lapokkal. nyolcad-
rét (kb. 15 × 10 cm) vagy negyedrét (kb. 20 × 14 cm) nagyságúak. e lapokon gyakran a tulajdo-
nos több-kevesebb kézírásos személyes jellegű bejegyzései olvashatók. igen kedveltek és 
keresettek voltak a 18. században. nagy példányszámban nyomtatták, a nyomdásznak jelentős 
bevétele származott belőle. Magyar, német, latin, szlovák (cseh), horvát nyelven jelentek meg. 
Már a nyelvi különbség folytán is más-más műveltségű közönséghez szóltak. az ismeretterjesz-
tés és az olvasásra szoktatás kiváló eszközeivé váltak. a kalendáriumok felépítése. 1. naptárrész, 
2. prognosztikon, vagy asztrológiai előrejelzés, 3. toldalék. ebbe tartoztak nevezetes történelmi 
események, mulatságos történetek, praktikus tudnivalók, például vásárjegyzék, címtár; később 
versek és elbeszélések is.480

a kalendáriumkötések jellemzője, hogy datáltak, díszítettek, gyakran aranyozottak vagy 
ezüstözöttek. Magyar, később osztrák címerek is láthatók rajtuk, olykor uralkodói portrék kísé-
retében. e kötések jobbára a nyugat-magyarországi városokban, sopronban, Győrben, illetve 
pozsonyban, Bécsben, a Felvidéken, nagyszombatban és Lőcsén készültek.

az akadémia Könyvtára ilyen kötései:

1639-re: Tonski János: Kalendariom… Melly embolismalisnak mondatik. Bécs: Gelbhaar 
Gergely. = RMK i 688 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 241. a nyomdász a kalendáriumot dras-
kovics György győri püspöknek ajánlja. – a kalendárium csonka.

Kötés: 155 × 94 × 9 mm, az előtáblán p o R C H és évszám: 1639, valamint egy nagy méretű 
liliom, a háttáblán a magyar címer. (106. kép)

480   szelestei n[agy] László: Kalendáriumok a 18. századi Magyarországon. = az országos széchényi 
Könyvtár évkönyve 1980 / felelős szerk. németh Mária. Bp., 1982. 475–516. p. – dukkon Ágnes: Tótfalusi Kis 
Miklós naptárai (1694–1702). = irodalomtörténeti Közlemények (82) 1978. 52–61. p. – Käfer istván: Zsolnai 
szlovák kalendáriumok történet-szemlélete a Rákóczi-szabadságharc koráról. = az országos széchényi Könyv-
tár évkönyve 1972 / felelős szerk. németh Mária. Bp., 1975. 245–289. p.
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1647-re: Jablonski Miklós: Krakai kalendariom… a’ Béczi Prospectus szerént. Bécs: Gelb-
haar Gergely. = RMK i 788 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 142. a nyomdász draskovics János 
nádornak ajánlja.

Jankovich könyvtár
Kötés: 155 × 98 × 9 mm, az előtáblán p o R C H – 1647, s alatta az egyesített osztrák biro-

dalmi címer, a háttábla közepén a magyar királyi címer, mindkettő babérkoszorúban.

1664-re: Kürner Leopold és Máté: Uj éz[!] O Kalendariom… Mely Bissextilis (az az közbe-
tétett avagy ugro) esztendő… – Prognosticon… 1664 esztendőre. Bécs: Kürner Jakab János. = 
RMK i 1008 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 143

Kötés: 157 × 94 × 8 mm, az előtáblán p o R C H és évszám: 1664, alatta az egyesített osztrák 
birodalmi címer, a háttábla közepén a magyar királyi címer, mindkettő babérkoszorúban.

1672-re: neubarth Christoph: Kalendariom: Ez igen rettenetes bissextilis… M.DC.LXXII. 
esztendoere, mellyet most-is Magyar és Erdély Országra és egyéb szomszéd helyekre alkalmazta-
tott. zsolna: dadán János. = RMK i 1143 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 144

Kötés: 147 × 88 × 8 mm, az előtáblán p G d // M n M C R // d et s R H // 16 C F 72, elöl és 
hátul ugyanaz a magyar címer kétfejű sassal. (107. kép)

1683-ra: Tyrnauerischer Schreib-Calender auff das Jahr… 1683… Auff des Tyrnauerischen 
Meridiani Poli Erhöhung 48 Grad gerichtet… – Prognosis conjecturalis astrologica… Tyrnau: 
Matthias srnensky. – (szabó Károly RMK-ja és az azt folytató sztripszky sem ismeri, az 
oszK-ban RMK ii 1530a) – Budapest, MTa KiK: Ráth 827

Kötés: 204 × 158 × 12 mm, a negyedrét méretű bőrkötés előtábláján fölül kilencsoros né-
met nyelvű ajánló szöveg több Raith nevű úrnak. az egész táblát kitölti az indafonatos díszítés, 
középen i. Lipót magyar király és német-római császár portréja, alul a Háromkirályok imádása 
ovális mezőben, a sarkokban címerek.

1688-ra: Calendarium Tyrnaviense ad annum… 1688 bissextilem ad Meridianum Tyrna-
viensem… opera Astrophili e SJ… in Universitate Tyrnaviensi. – Prognosis conjecturalis astrolo-
gica. Tyrnaviae: Johann nicolaus Martius. = RMK ii 1636 – Budapest, MTa KiK: RM ii 403 – 
Metszett címlap nyolc magyar és négy külföldi vár képével.

Vigyázó könyvtár
Kötés: 204 × 150 × 14 mm, a negyedrét méretű bőrkötés előtábláján fölül „Mater misericor-

dia patronae Hungariae” köriratban a Madonna, középen i. Lipót magyar király és német-római 
császár portréja, az egész táblát kitölti az indafonatos díszítés, a sarkokban címerek.

1696-ra: argoli, andrea: Calendarium Tyrnaviense ad annum… 1696 bissextilem ad Meri-
dianum Tyrnaviensem ad Elevationem Poli 48. Graduum. – Prognosis conjecturalis astrologica. 
Tyrnaviae: Johann Georg Frey. = RMK ii 1841 – Budapest, MTa KiK: RM ii 571
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Kötés: 202 × 155 × 103 mm, a negyedrét méretű bőrkötés előtábláján fölül ötsoros latin 
nyelvű ajánló szöveg Tarnóczy János, az udvari kancellária jegyzőjének és évszám: 1696. az 
egész táblát kitölti az indafonatos díszítés, a sarkokban címerek, középen egy portré – talán 
a trónörökösé.

1706-ra: Marx Faut és Melchior Klein soproni krónikája 1526–1616. német nyelvű kézirat, 
több kéz írása. – Budapest, MTa KiK: Vegyes 4o 63

Bejegyzés a fol. 2. rektón: ein Geschenk der verwitweten Frau predigerin Katharina Ga-
mauf in Rust den 28 Jul. 1831 – vagyis a ruszti lelkésznek, Gamauf özvegyének ajándéka. – 
a háttábla belső oldalán alul a bejegyzés: sopronba[!] vette L. nemes sámuel 1841.

107. kép. Kalendáriumkötés 1672-re – MTa KiK: RM i 8o 144
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Kötés: 194 × 151 × 39 mm, barna vaknyomásos bőrkötés, előtábláján: schreib // Calender 
// auff das Jahr // 1706. a centrumban sopron városi címere. zöld metszés.

a soproni könyvkötők ajándékként rendszeresen készítettek naptárkötéseket.481 a  soproni 
könyvtárak és a Levéltár sokat őriznek belőlük. ez az 1706-os bőrkötés azonban másodlagos 
felhasználás. Feltételezem, hogy az 1706. évre megjelent, már elavult nyomtatott kalendáriumot 
kiszedték kötéséből, és ebbe utólag, hevenyészett fűzéssel és ragasztással illesztették bele Marx 
Faut és Melchior Klein krónikáját.

Faut Márk az 1590-es évektől sopronban belső tanácsos és városbíró, többször volt ország-
gyűlési követ. 1617 elején halt meg. Klein Menyhért Lipcséből 1578-ban települt sopronba, és 
német iskolamester lett.482 Krónikájuknak ez a másolata mindeddig elkerülte a kutatók figyel-
mét. a Krónika eredeti kéziratát (Quart. Germ. 192) és két másolatát (Fol. Germ. 605 és Quart. 
Germ. 191) az oszK őrzi.483 az akadémia Könyvtárának példánya korábbi másolat. számos 
kérdés merül fel – a másolók és bejegyzők kiléte, a szövegek nyelvi és ortográfiai jellemzése, 
a példány útja Ruszt város lelkészéhez, majd özvegyétől végül az akadémia Könyvtárába. ez to-
vábbi kutatás feladata lesz, de nem a kötéskutatás tárgya.

*  *  *

az 1647-es kalendárium előzéklapjának verzójára a tulajdonos beírta a p o R C H betűk felol-
dását: pro officina Rationaria Camerae Hungaricae, azaz a Magyar Kamara számvevő Hivatala 
számára. amint az antik Rómában szokás volt évkezdetre díszes diptichontáblát ajándékozni 
barátoknak vagy magas rangú állami alkalmazottnak, úgy látszik, a 17. században a pozsonyban 
székelő Magyar Kamara számvevő Hivatala484 is készíttetett az újonnan kezdődő évre kalendá-
riumot, feltehetően a hivatallal valamely kapcsolatban álló személyek és kamarai tanácsosok 
számára. a többi naptárkötésen is többnyire olvasható a megajándékozandó személy neve és 
titulusa.

pannonhalmán a bencés Főapátsági Könyvtárban 123b F 3* jelzeten több, különböző évre 
megjelentetett „schreib Calender” kötetet őriznek különböző típusú kötésekben. Kettő, az 1579-
es és az 1595-re szóló pozsonyi kötésben van. e két kalendárium kötését a Ransanus-kódex 
csoport 16–17. tételeként tárgyaltuk.

481   szende 2007, i. m. 288. p. (2. lábjegyzet)
482   Kovács József László: Die Chronik des Marx Faut und Melchior Klein. – Faut Márk és Klein Meny-

hért krónikája (1526–1616). sopron; eisenstadt, 1995. 23–24. p. (sopron város történeti forrásai. C sorozat – 
Quellen zur Geschichte der stadt Ödenburg. Reihe C / sorozatszerk./hrsg. von G. szende Katalin; 1.). (Bur-
genländische Forschungen. sonderband / hrsg. von Johann seedoch; 17.). – Kovács közli a német szöveget és 
magyar fordítását is.

483   Kovács 1995, i. m. 32. p.
484   ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Bp.: „Budapest” 

irodalmi, Művészeti és Tudományos intézet, 1946. 16. §. Magyar kamara 119–147. p. (MoL kiadványai iii. 
Hatóság- és Hivataltörténet 1.)
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Lemezdíszes német típusú hazai kötések

Míg a németeknél a 16. század folyamán a reneszánsz stílusú bőrkötések jellemzően görgetős 
keretekkel és a tábla közepén lemezdísszel készültek, addig Magyarországon viszonylag ritkák 
a lemezdíszes kötések. a nagyszombati CH csoportban találkoztunk először ilyen kötésekkel. 
a lemez drága volt. (a lemezek párban állnak; ha az előtáblán Luther-portré van, akkor a hát-
táblán Melanchthon, ha az előtáblán Judit, a háttáblán Jael, ha elöl dávid király a hárfával, akkor 
hátul dávid és Góliát, ha elöl Justitia a karddal és mérleggel, akkor hátul Lucretia a tőrrel, vagy 
ha elöl a Teremtés, hátul az utolsó ítélet jelenete stb.) a 16. század második felében a német met-
szők nemcsak megrendelésre, hanem eladásra is készítettek lemezeket, például egy bizonyos np, 
vagy MV,485 akiknek szignált lemezei több német könyvkötő műhelyében, szerszámkészletében 
megtalálhatók. a század vége felé már előfordul, hogy az erősen használt, kopott vagy aktualitá-
sukat vesztett lemezeket kiselejtezték. Magyarországra minden bizonnyal peregrinus diákok 
hoztak magukkal ilyesmit is. példák.

Index biblicus. Vizsoly: Mantskovit Bálint, 1593. = RMny 738 – sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Gyűjteményei – nagykönyvtár. L 633

Bejegyzés a címlapon: dálnaki György házi eszközei közt edgyik ez is (áthúzva) – az elő-
zéklap verzóján nagyon halványan: …ex libris Georgij dalnaki 1716 die 19 Junij. – alatta: …in 
Thecam Johannis Kelemen a[nn]o 1737 die 3 Febr… – 1797-től van a sárospataki Református 
Kollégiumban.

Kötés: 150 × 93 × 22 mm, az előtábla rövidebb oldalán a fölső sávban FRanCVsCVs [!], 
egy sorral lejjebb a keret egyesbélyegzői közé nyomtatva, elválasztva: p  ap, lenn az alsó sávban: 
1593. díszítés: a középmezőben V. Károly császár lemeze háromsoros felirattal: Carole mortales 
dubitant // homo sisne deusve sunt tua // sceptra hominis sed dua [= tua] fac.

a középmezőt körülvevő keretben váltakozva három – még gótikus – egyesbélyegző lát-
ható. a háttábla közepén ovális lemezben arabeszkes fondékminta van, és körülötte az előtáblá-
ról ismert gótikus egyesbélyegzők. nagyon rossz állapotban van a kötés. – a kötéstáblából to-
vábbi vizsolyi nyomtatványtöredék került elő: RMny 676486 ez erősíti azt a  feltevést, hogy 
Vizsolyban kötötték be. – a kötés díszítésének kivitele gyakorlatlan könyvkötőre vall, és szer-
számkészlete kissé szedett-vedett. Különösen a tulajdonos nevének elhelyezése ügyetlen.

485   Haebler, „np Monogramm”: Bd. 1. 337–356. p. ez a metsző szállított Münster, Mainz, stuttgart, 
Groningen, utrecht, zwolle városokba, 1549–1564 között működött. Kilétéről nem tudni közelebbit. Ligált 
monogramja apró és eléggé el van dugva a görgetőin. – „MV Monogramm”: Bd. 1. 464–469. p. Haebler szerint 
lehet, hogy ez a metsző a wittenbergi Matthias urban vagy Martin unger. MV több wittenbergi könyvkötőt 
látott el lemezekkel, de még Königsbergbe (ma Kalinyingrád) is kerültek lemezei, Caspar anglerhez. – a szig-
nált görgetőkön és lemezeken a könyvkötő nevének kezdőbetűi külön állnak, például egy alak jobb és bal ol-
dalán, míg a metszőké egyben van, szóköz nélkül, vagy akár ligálva, például np esetében az n és p szára közös, 
az MV is ligált.

486   Harsányi istván: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. 8. [448] = MKsz 
(Ú. f. 19) 1911. 57–58. p. – RMny 676: Evangéliumok és episztolák. [Vizsoly: Mantskovit, 1590–93.]
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az V. Károlyt ábrázoló lemezből 23-at ismer Haebler. a felirat szövege mindig ugyanaz, de 
hol két, hol három sorba tördelve, s ennek megfelelően hol jobban, hol kevésbé lerövidítve.  
(V. Károly 1558-ban meghalt, s az őt ábrázoló lemezt még egy ideig használták, de 1593-ban 
azért már igen időszerűtlen volt.) a fenti Index biblicus kötésének felirata egyikkel sem egyezik 
teljesen, mégis valószínűleg németországból hozta a lemezt egy magyar peregrinus, s a könyvet 
Vizsolyban köthették be.

*  *  *

(draskovich János) – prágay andrás: Feiedelmeknec serkentő oraia, azaz Marcus Aurelius csa-
szarnac eleteroel… / Guevarai antaltol… magyar nyelven tolmácslotta pragay andras. Bártfa: 
Klösz Jakab, 1628. = RMny 1400 – Budapest, MTa KiK: Ráth F 126/2 (108. kép)

Bejegyzés az előzéken: prudenci ac circumspecto viro domino Christiano Hirschero judici 
primario civitatis liberae Coronensis dono mittit ex alba iulia die 27. Junii anno 1629 // Geor-
gius Rakoczij eTa[tis]: sV[ae]: XXXV // non est currentis neque volentis sed miserentis dei  
(a Rákócziak jelmondata = Róma 9,16487) – az előtáblán belül visszaragasztott papíron: „en 
sac. ast. Ter. protestalok arrol, hogy ezen három leveleken tul kivagott levelek ki voltak vagva 
mikor itt hagyta szombatfalvy susanna aszszony sk.” – az ajánlás lapjainak margóján magyar és 
latin bejegyzések. – Ráth György könyvtára (pecsét).

Kötés: 336 × 203 × 90 mm, aranyozott reneszánsz bőrkötés, kivéve a megszemélyesített eré-
nyek görgetőjét. ez vaknyomásos. igen szép aranyozott és mintás a  metszés. Restaurált. – 
a nyomtatvánnyal egykorú, valószínűleg kolozsvári kötés.

Feiedelmeknec serkentő oraia (MTa KiK: Ráth F 126/2) kötésének görgetői, bélyegzői és 
dávid-lemeze (44. bélyegzőtábla):

g1. 158 × 17 mm a megszemélyesített erények nőalakban: 
  Charit[as] – spes – Fides – iusticia
g2. 12 mm stilizált palmettasor angyalfejekkel
g3. 4 mm keskeny kandelábergörgető
b1. stilizált virágdísz
b2. szegfű
b3. diadémos fej
b4. összetett növényi dísz

Lemez a centrumban:
dávid király babérkoszorúban, körötte indák és madarak. a középmező alatti és fö-
lötti sávokban és a gerincmezőkben egyesbélyegzők: b1–4. a középmezőt a g1–3 gör-
getőkkel nyert négy keret veszi körül, a g2 kétszer szerepel.

Két bélyegző, a b1 és b3, egyezik a Kolozsvár-i, 40/b2-vel és b4-gyel.

487   a Vulgatában: „igitur non volentis neque currentis sed miserentis dei” = nem azé, aki akarja, sem 
nem azé, aki fut, hanem a könyörülő istené.
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108. kép. aranyozott lemezdíszes díszkötés – MTa KiK: Ráth F 126/2
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a bejegyzésből kitűnik, hogy e fóliánst maga Rákóczi György fejedelem küldte a bölcs  
és körültekintő brassói főbírónak ajándékba 1629-ben, minden bizonnyal beköttetve, hi- 
szen ajándék.

*  *  *

német típusú kötések görgetői, egyesbélyegzői és lemeze (45. bélyegzőtábla):
g1. német típusú palmettasor
g2. hullámvonalas rozettás inda
b1. gránátalmavirág
b2. összetett virágdísz
b3. stilizált levéldísz
Justitia-lemez

1. debreceni ember pál: Innepi ajandekul… Szent Siklus. Kolozsvár: M. Tótfalusi Kis Mik-
lós, 1700. = RMK i 1556 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 995

Két pecsét a címlapon: Bethlen Főiskola Könyvtára; Jamniczky Lajos könyvtára
Kötés: 203 × 150 × 50 mm, restaurált bőrkötés, az előtábla és háttábla azonosan van dí-

szítve; külső keretében g1, a belső keretben g2, a rövidebb oldalakon alul és fölül egy-egy sávban 
b2, a középmező sarkaiban b3, a centrumban ovális lemez: Justitia egész alakja karddal és mér-
leggel.

2. pápai páriz Ferenc: Pax sepulcri az-az: Idvességes és igen szükséges elmélkedés. Kolozsvár: 
M. Tótfalusi Kis Miklós, 1698. = RMK i 1526 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 303

Kötés: 129 × 73 × 18 mm, a keretben hullámvonalas rozettás inda: 45/g2, a középen és 
a sarkokban gránátalmavirágok: 45/b1

3. Könyvkötőcéh legényi társaságának beállási könyve. papír, kézirat, 1734. – debrecen, déri 
Múzeum: Ltsz. i. 155/1936.

az aranyozott bőrkötés488 második keretében ugyanaz a hullámvonalas rozettás indadíszes 
görgető fut körbe (45/g2), mint az előző két kötésen. Bár e kötés jó három évtizeddel későbbi, és 
a középmezőben már a barokkra jellemző jobbos és balos csavart inda az uralkodó motívum, de 
még használták a régebbi görgetőt. ezt a kötést szinte biztosan debrecenben készítették, s az 
előző két kötéssel való egyezés arra enged következtetni, hogy azok is debreceni kötések.

Tehát itthon is alkalmaztak lemezdíszítést, de talán nem olyan nagy mértékben, mint az német 
földön divatban volt. erre az akkortájt leginkább német ajkú soproni könyvkötők szolgálnak 
még példával.

488   Takács Béla 1980, i. m. 55. p. színes képtábla (426. lábjegyzet)
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Soproni könyvkötők

a mai Magyarországon jóformán sopron az egyetlen város, amelynek levéltári anyaga jórészt 
fennmaradt. sopront iV. László király emelte városi rangra 1277-ben. előtte az ott lévő szerze-
tesi közösségben, kolostorban működhetett könyvkötő. Később a várossá lett sopron kancellá-
riáján is kellett, aki alkalmanként beköti az aktákat, könyveket. ezeket a feladatokat akkor még 
bizonyára segédjegyzők, iskolamesterek látták el. a magyarországi könyvkötés kezdeteinél em-
lítettük, hogy Győr-Moson-sopron Megye soproni Levéltárában őrzik Weiteni orbán, a sop-
roni szent Mihály-plébániatemplom egyik oltára papjának végrendeletét 1400. április 21-ről. 
egyik könyvét egy János (Hans) nevű soproni iskolamester kötötte be, ezért ezt másik két 
könyvvel együtt rá hagyta.489 ez az iskolamester tehát eddigi ismereteink szerint az első hazai 
világi, név szerint ismert könyvkötő. a soproni Levéltár egyik különleges kincse az 1477–1548-
ból való Burgerbuechl und Ämtbuechl és ennek kötése, melyet fentebb a bőrmetszéses kötések 
között tárgyaltunk. ez azonban – a könyvtest és kötés összeillesztését tekintve – nem igazi fűzött 
kötés, inkább csak borító, koperta (copert i.e. libri sine asseribus = gerinc nélküli könyvek), ge-
rinc és merevítő tábla nélkül. ez a levéltári kötések jellemző típusa.

szende Katalin490 a  soproni kódextöredékekről írt átfogó tanulmányában foglalkozik 
a soproni könyvkötőkkel is a kezdetektől a 18. század elejéig. a fenti, János nevű iskolamester 
után a Bécsújhelyről 1587-ben elmenekült protestáns Christoph spanringot említi név szerint. 
utána 1627–1633 között Lorenz Helm következett, aki könyvkötéssel és könyvkereskedéssel is 
foglalkozott, Melchior Beldt 1636–1647, majd andreas Löffel, Hans Kolb és özvegye, Johann 
adam pierner, zacharias Michel, samuel schreiber és Johann Windt a század végéig, 1699-ig. 
Mindegyik dolgozott néhány évig városi megrendelésre a levéltári kimutatások szerint, de köz-
ben nem helybéli könyvkötők kötései is tanúskodnak a soproni könyvkultúráról, például a fen-
tebb részletesebben elemzett Joannes Manliusé. a 17. századból Johann Kohltól van nyugta, il-
letve könyvkötéshez szükséges anyagokról (papír, bőr, cérna, deszka stb.) számla Kohl és pierner/
pyrner/pürner részére.491

Lang Mátyás (1622–1682) soproni evangélikus lelkész és könyvgyűjtő492 több műve is 
fennmaradt, de különösen Énekeskönyve vált ismertté, 1835-ig használták, illetve ismételten 
kiadták. az egyháztanács (Kirchinnung vagy Consistorium) jegyzőkönyveit 1667–1673 között 

489   Fejérpataky 1890, i. m. (59. lábjegyzet)
490   szende 2007, i. m. (2. lábjegyzet) – a tanulmány végén Függelékben: dominkovits péter és d. 

szakács anita: A 17. század második felében, Sopron város számára dolgozó könyvkötők „archontológiája” 
1651–1700. 307–308. p.

491   Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg) 1535–1721 / hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keve-
házi, József László Kovács; Redaktion istván Monok, péter Ötvös, Harald prickler. szeged, 1994. 521–
523. p. (adattár XVi–XViii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez / hrsg. von Bálint Keserű; 18/1.) 
(Burgenländische Forschungen. sonderband; 13. [!14.])

492   Lesestoffe in Westungarn I. Sopron…, i. m.: Lang Mátyás könyvekkel kapcsolatos levelezése  
479–504. p.
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saját kezűleg vezette, s ezek három kivételével, payr sándor szerint, megvannak.493 Meghozatta 
a Concilia párizsban 1644-ben megjelent sorozat 37 kötetét494 „in materia rudi”, azaz kötetlen 
állapotban. Johann adam pierner és Johann Kohl kötötte be összesen 36 kötetbe, felezve a mun-
kát. Mindegyik kötés egyforma, fatáblás, natúr színű, vaknyomásos, s mindegyiken ugyanaz az 
évszám: 1667 látható. Kohl a kötések gerince legalsó, hetedik mezője bal sarkában ’K’ betűvel 
jelezte magát.

a 36 fóliáns (!) kötésének mindegyikén ötféle görgetős keret, s az elő- és háttábla közepén 
egy-egy lemezdísz van.

Conciliorum (Concilia) omnium generalium et provincialium collectio regia. paris: Typogr. 
Regia, 1644. – soproni evangélikus Gyűjtemények – Könyvtár: Lc 24

Kötés: 445 × 305 × 55 mm, illetve a gerincvastagság kötetenként változó.
a Concilia 36 kötete (soproni evangélikus Gyűjtemények: Lc 24) kötésének görgetői és 

lemezdíszei (46. bélyegzőtábla):
g1. 20 mm német típusú palmettasor
g2. 190 × 18 mm feliratos képecskék lombdísszel: atya-Fiú-szentlélek: Trinitas –  

angyali üdvözlet: salvta – Jézus megkeresztelése a Jordánban: iohan – Keresztre 
feszítés: spes me[a]

g3. 15 mm virágos-indás görgető
g4. 150 × 11 mm szignált görgető, fejek medalionokban, s az egyik körben MK  

monogram
g5. 8 mm virágos-szederindás görgető
  i. lemez: 77 × 47 mm Justitia karddal és mérleggel, kétsoros felirata: iusticia quisquis 

pictv//ram lvmine cerne
ii. lemez: 77 × 48 mm Lucretia, felirata: Casta tvlit magnam // forme Lvcrecia lavde[m]

ezek a kötések tehát a 16. században általánosan kedvelt német reneszánsz kötések felépítését és 
görgetős-lemezes díszítését követik sopronban, de csaknem egy évszázaddal később.

A magyarországi könyvkötőcéhek kialakulása

európában már a 15. században kezdtek könyvkötőcéheket alapítani. Jól szervezett legénytársa-
ságok jöttek létre. a céh- és legényszervezetek hatékonyan képviselték gazdasági és szociális 
érdekeiket, a szokásjogok és szakmai bíróságok révén szabályozták polgárjogi, politikai, szociá-
lis és vallási ügyeiket. Magyarországon ezek lassan alakultak meg, s nálunk is szoros kapcsolat-

493   payr sándor: A soproni evangélikus egyházközség története. i. köt. sopron: piri-székely, 1917. Lang 
Mátyásról: 357–360, 412. p.

494   Friedrich Károly: „Concordia” [recte: „Concilia”] 500 aranyért. (Végrendelet és könyvtörténet.) = 
soproni szemle (45) 1991. 122–135. p.
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ban álltak a könyvnyomtatás elterjedésével. Korábban az egyes könyvkötők tevékenysége kirá-
lyi, fejedelmi, főpapi udvarokhoz kapcsolódott, illetve kolostorokban folyt. a könyvnyomtatás 
fellendülésével, a könyvek számának növekedésével, az iskolák szaporodásával nőtt a könyvek 
iránti igény. Általános, hogy a könyvkötő egyidejűleg könyvkereskedő is, illetve fordítva. Gya-
kori, hogy az elszegényedő nyomdász igyekszik könyvkötő műhelyt működtetve jövedelmezővé 
tenni üzletét. egy nyomda üzemeltetéséhez lényegesen nagyobb tőkére van szükség, mint egy 
könyvkötő műhely fenntartásához. Magyar levéltári iratokban, amelyek többnyire német vagy 
latin nyelvűek, sokszor együtt szerepel egy-egy személlyel kapcsolatban, hogy Buchführer  
és Buchbinder (= könyvkereskedő és könyvkötő), illetőleg latinul bibliopola vagy bibliopega  
(= könyvkereskedő) és ligator vagy compactor (könyvkötő). a könyvkötők megélhetési okokból 
gyakran folytattak egyéb tevékenységet, elsősorban könyvárusítást, de vállalták dobozáruk, to-
kok, tárcák készítését, nem egy esetben papír és írószerek árusítását is. Magyarországon a három 
könyves szakma – nyomdász, könyvkereskedő és könyvkötő – közül csekély kivétellel csak 
a könyvkötők alkottak céhet.

a céheknek a konkurencia elhárítására irányuló törekvései később már akadályozták a  
szakma fejlődését. alig léptek előre az üzemeltetés szigorú szabályozottsága miatt. Kötött volt 
a mesterek száma, a könyvkötőlegény egyre drágábban és nehezebben válhatott mesterré. Mű-
ködésük egyedi bérmunkákra korlátozódott, nagyobb tételű munkához csak a nyomdák és ki-
adóvállalatok esetenkénti megbízásaiból jutottak, és ez rendszerint énekes-, imádságos- és tan-
könyvek, továbbá bibliák bekötését jelentette. ezeket többnyire ők is árulták.

a nagyobb nyomdák viszont nemcsak saját könyvkötőiket foglalkoztatták, hanem egy-egy 
könyvet – vagy nagyobb tételeket is – megbízásos formában kiadtak „külső” könyvkötő műhe-
lyeknek. a teljes példányszám bekötését ezek nem tudták vállalni. a könyvek zömét kötetlenül 
terjesztették. Főfoglalkozású könyvkötők egyéni megrendelők megbízásait teljesítették. azért 
fontos segédtudomány a kötéskutatás, mert – mint korábban is hangsúlyoztuk – a kötés meg-
határozásával a könyvet köttető személyhez, a könyv tulajdonosához és egyben olvasójához ju-
tunk el, s ez nemcsak a könyvtörténetnek, hanem egy ország művelődéstörténetének része. 
ezért fontos az eredeti kötést, még ha el is rongyolódott, megtartani és azt restaurálni.

a királyi Magyarország területén a legkorábbi könyvkötőcéh pozsonyban jött létre. 1567-
ből egy fennmaradt könyvkötőszámlából ismerjük päntl Mihály nevét. 1593–1598 között Man-
del Kristóf dolgozott az udvari kamarának. a könyvkötőcéh pozsonyban 1658-ban alakult meg, 
és folyamatosan működött a 17–19. században, egészen 1860-ig. Halász Margit a magyar könyv-
kötőcéheket feldolgozó könyvében több mint kilencszáz könyvkötő nevét regisztrálta.495 a po-
zsonyi céhben dolgozott a legtöbb mester. Általánosan jellemző, hogy a mesterséget több gene-
ráción keresztül folytatják. a 18. századi pozsonyi könyvkötők közül a Győrből áttelepült spaiser 
(spajzer) család működését ismerjük részletesebben. Ők is több generáción át folytatták 
a könyvkötőmesterséget.

a nagyszombati céh működéséről csak közvetve, egy a céh ellen indított per iratából tu-
dunk. a nagyszombati nyomda (a Telegdi Miklós-féle 16. századi nyomda utóda, amely mellett 

495   J. Halász 2002, i. m. (419. lábjegyzet)
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könyvkötő műhely is működött) az ország legtermékenyebb nyomdája. itt szabadult fel steinhü-
bel György könyvkötőlegény 1653-ban, s indult vándorlásra 1660–1664 között.496 Hazatérve, 
haláláig (1698) Lőcsén dolgozott. aranyozott, világos, pergamenkötésű vándorkönyvét, amely-
lyel az európai, főleg német könyvkötő műhelyeket végiglátogatta, ma is őrzi az oszK (oct. 
Germ. 244). elő- és háttáblája középlemeze alig kivehető, az előtáblán fölül G. s. monogram, 
lenn 1660-as évszám van. 

a nagyszombati nyomdát, a későbbi (budai) egyetemi nyomda elődjét, a jezsuita rend fel-
oszlatásakor, 1773-ban leltározták. a  meglévő készpénz és a  felszerelés számbavétele után, 
a nyomda vagyonaként az ott lévő könyveket két csoportba osztották: az elsőben 149 kiadvány 
bekötve volt 7929 kötetben, a másodikban pedig 624 kiadvány 331 057 kötetnyi krúdában, azaz 
kötetlenül állt.497 ez is igazolja a  fentebb mondottakat, hogy a  könyveknek csak kis részét  
(e példa esetében 2,3 százalékát) kötötte be a nyomda vagy a kiadó. (persze nem a raktáron ma-
radt, hanem az eladott példányszámok aránya lenne mérvadó.) a könyvek jelentős részének 
bekötéséről a könyvkereskedő-könyvkötő gondoskodott, illetve a vevő rendelte meg a kötést, 
vagy vitte el egy másik könyvkötőhöz beköttetni.

Kassán már 1394-ben emlegetik a városi iskolát. Kassa középkori domonkos és ferences 
kolostorában virágzott a könyvmásolás. Viszonylag hamar lett fejlett és gazdag polgársága. Fon-
tos dokumentum a kassai Gallen János 1583-ból való hagyatéki leltára. a kassai könyvkötők 
ekkor még a  lőcseiek filiálisai. a  lőcseiek nevében 1662-ben a nyomdász Brewer Lőrinc írt 
a kassai tanácshoz néhai Gevers Bálint, kassai könyvkötő tartozása miatt. a lőcseiek az eperje-
siekkel is összefogtak. sok kassai könyvkötőt ismerünk név szerint. a kassai könyvkötőcéh első 
mestere 1699-ben szent-Mihályi Kompaktor andrás volt. szabályzatukat ugyanebben az évben 
i. Lipót erősítette meg. a kassai könyvkötők 1705 júniusában ii. Rákóczi Ferenctől, a szabadság-
harc idején védlevelet kaptak a céh számára.498

a lőcsei és pozsonyi könyvkötőcéh után kialakult az országos hálózat főcéhekből és filiák-
ból. a céhmestereknek nem csak a céhen belül volt nagy tekintélyük. egy részük, mint tanácsos, 
a városi vezetésbe is bekerült.

debrecenben az első ismert könyvkötő Fodorik Menyhért. 1705-től lesz önálló céhük: dé-
vai sámuel és dévai Mihály, siri Gábor és siri Márton alapítja meg. Érdekes, hogy a kassai céh 
szabályzatát nem ismerjük, de a debreceniek 1705-ben a kassaiakét kérték el, s fizetség ellenében 
másolták le a maguk alakuló céhe számára. a magyarországi könyvkötőcéhek közül a debrece-
niről tudunk a legtöbbet. Működése a 19. század harmadik negyedéig, az ipartestületek műkö-
désének kezdetéig tart. a debreceni céh tevékenysége alatt összesen 86 mester dolgozott a vá-

496   Gulyás pál: Könyvészeti tanulmányok 3: Egy felsőmagyarországi könyvkötőcsalád följegyzéseiből. 
Bp., 1912. – pavercsik ilona: Georg Steinhübel lőcsei könyvkereskedő hagyatéki leltára. = MKsz (98) 1982. 
254–266. p.

497   iványi Béla – Gárdonyi albert: A királyi magyar Egyetemi Nyomda története 1577–1927 / szerk. 
Czakó elemér. Bp.: egyetemi nyomda, [1927]. 95–96. p.

498   Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz védőlevele a kassai könyvkötő-czéh számára. = MKsz (Ú. f. 3) 
1895. 190–191. p.
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rosban. a festett pergamenkötések magyar kötéstörténeti jelentősége olyan nagy, hogy erről 
külön is kell szólni részletesebben.

Buda 1686-ban szabadult fel a török iga alól, s az 1720-as években már négy könyvkötő 
tevékenykedett a városban. a Veszprém Megyei Levéltárban őriznek egy 1788. június 16-án kelt 
bizonyságlevelet (jelzete: V. 102q. no. 166). ezt Melchior Raithaler, a céhbeli legények atyames-
tere és Johann echterling céhelöljáró állította ki Joseph echterling budai születésű huszonhat 
éves könyvkötőlegény számára.499 a vörös viaszpecsét szerint ekkor még együtt voltak a pesti és 
budai könyvkötők, felirata: siGiL.deR.BVRGL.BVCHB.in.oFen. Vnd pesT.1729. a  budai 
könyvkötők céhszabályzat-tervezetüket csak 1767-ben nyújtották be a Helytartótanácshoz. Úgy 
tűnik azonban, hogy a privilégiumot pénz hiányában mégsem váltották ki. pesten 1740-től már 
többen is űzik a könyvkötőmesterséget. 1746-ban aztán rögzíti a céhszabályzatot Kohr József  
és pécsy andrás két pesti, sátor péter komáromi könyvkötő és Gundrich Károly pesti szobrász.

sopronban 1788-ban válik önállóvá a  könyvkötőcéh. első céhmestere schrabs Mihály 
Gottlieb. a céh festett pergamenbe kötött protokollum-könyve az országos széchényi Könyv-
tárban található (→ alább a festett pergamenkötések között, 8. tétel).

Még a 19. század elején is alakultak céhek. 1809-ben Kolozsvárt, 1817-ben Kecskeméten. 
pedig a kolozsvári nyomdászatnak több évszázados hagyománya volt, s 1740-től vannak ada-
tok a kolozsvári könyvkötők érdekvédelmi-együttműködési kísérleteiről. első, azaz főcéhmes-
terük Lőcsei spielenberg sámuel, a vicecéhmester Guttmann János volt, aki éppen festett per-
gamenkötések készítésében is jeleskedett. Ő lett a céh jegyzője és atyamestere is. a kolozsvári 
könyvkötőtársulat 1809-es artikulusait festett pergamenbe kötötték, s az erdélyi Múzeum  
e kötetet elküldte az 1882-es budapesti könyvkiállításra.500 Ma ezt a Román nemzeti Levéltár 
kolozsvári fiókja őrzi.

A debreceni festett pergamenkötések501

a 18. században terjedt el a színes festésű, aranyozott pergamenkötés. Valószínűleg Hollandiá-
ból vagy németországból eredt, ahonnan Magyarországra is eljutott, és debrecenben rendkívül 
termékeny talajra talált. a felületet fehér szalagfonadék tagolja különböző alakú mezőkre, ezeket 
festik, s ezekbe a festett mezőkbe aranyozott inda- és virágdíszítmények bélyegzőit nyomják. 
annak a könyvkötőlegénynek, aki mesterré akart válni, négy különböző méretű könyvet kellett 
bekötnie tizennégy nap alatt. a „remekmunka” elkészítéséhez a könyvkötő legények rendszerint 
a debreceni Református Kollégium könyvtárából kértek kölcsön könyveket. ennek köszönhető, 

499   Koncz pál: A budai és pesti könyvkötők pecsétje 1729-ből. = Turul (68) 1995/3–4. füzet, 79. p.
500   Kurta József Tibor: A kolozsvári könyvkötőcéh 1809-es szabályzata. = a Csíki székely Múzeum 

évkönyve 2009: i. néprajz, muzeológia, természettudományok. Csíkszereda, 2009. 319–343. p. – Kalauz 247. p. 
98. tétel.

501   Rozsondai Marianne: A festett pergamenkötések helye az európai kötéstörténetben. in: debreceni 
festett pergamenkötések: a debrecenben 2000. november 3–4-én megrendezett konferencia előadásai / szerk. 
Krankovics ilona. debrecen: déri Múzeum, 2002. 16–30. p.
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hogy ma is a Kollégium könyvtárában találhatók a legszebb festett pergamenkötések. a legtöbb 
könyvbe a Kollégium könyvtárosa – általában latinul – bevezette annak idején, hogy ki és mikor 
kötötte be. Több könyvkötőt tehát név szerint ismerünk.502 a debreceni mesterek hírességének 
fokmérője az is, hogy a 18–19. század folyamán sok magyar és külföldi (elsősorban német) 
könyvkötőlegény ment debrecenbe tanulni.

a színekben pompázó, aranyozott bélyegzőkkel díszített pergamenkötések a könyv- és kö-
téskiállítások kedvelt darabjai. Megragadják a tekintetet, s látszik rajtuk, hogy alkalmi kötések, 
valamilyen eseményhez kapcsolódó szándék hozta létre őket. Minden könyvtár féltve őrzi festett 
pergamenkötéseit. Magyarországon e kötések készítésének vitathatatlan központja debrecen.

a festett pergamenkötésekkel kapcsolatban több kérdés is felmerül: melyik stílushoz köt-
hetők, mikor, illetve milyen hosszú időn át és hol készítettek ilyeneket, külföldön mely országok-
ban, és Magyarország mely városaiban? Érdemes elemezni, hogy mit borítanak, s hogy kinek 
készültek ezek a munkaigényes, sokszor pazar festett pergamenkötések.

egy 1707-ben Mindenben megjelent Bibliát Luther német fordításában színes pergamen-
kötésben Kasselben őriznek (universitätsbibliothek – Landesbibliothek: Bibl. Germ. Fol. 17),  
s mint a kötéstáblán látható évszámból (1708) kiderül, egy éven belül bekötötték.503 a könyvet 
Karlshafen polgárai Károly hesseni tartományi grófnak dedikálták. Ő is azok egyike, akik a me-
nekülő hugenották előtt megnyitották tartományukat, s ezek a befogadott, protestáns francia 
kézművesek nagyot lendítettek a német kézműipar fejlődésén. e könyv esetében tehát a fentebb 
feltett kérdések közül négyre van felelet (mikor, hol, mit és kinek), az elsőre, hogy mely stílushoz 
köthető, egyelőre nincs. Hogy stílushoz köthessük a festett pergamenkötéseket, elemezni kell, 
hogy e kötéseknek milyen a felépítésük, és milyen motívumok díszítik őket.

a festett pergamenkötések díszítése centrális elrendezésű, elő- és háttáblája azonos, szalag-
fonatok osztják szimmetrikusan rendezett mezőkre, amelyeket sok egyesbélyegzővel töltenek ki, 
a keretet esetenként görgetők díszítik. a kötések festettek és aranyozottak. a díszítésben az 
egyesbélyegzők fontos szerepet játszanak, összetett kompozíciót alkotnak. a bélyegzőktől és 
görgetőktől eltekintve a felsorolt jellemzők alapján azt mondhatnánk, hogy ezek reneszánsz stí-
lusú kötések, hiszen a kötéstáblák felépítése egyértelműen reneszánsz. de nem tekinthetünk  
el a bélyegzőktől. Többször is találkozhatunk olyan 15. századi magyar bőrkötésekkel, amelye-
ken a bélyegzők maguk gótikusak, a felépítés azonban reneszánsz, s a kötések egészükben véve 
reneszánszok. a festett pergamenkötések felépítésük modelljét a reneszánszból vették, de a szí-
nesre festett mezőkben a gazdagon aranyozott barokk bőrkötések egyesbélyegzőit látjuk viszont. 
az iparművészeti Múzeum egykori igazgatója, Végh Gyula ezeket a barokk kötések közé sorol-
ta.504 a festett pergamenkötések valóban a barokk korszak idején születtek, de időhatáruk több 
stíluskorszakot ível át. Magyarországon a festett pergamenkötések az 1730-as évektől kezdve 
több mint száz éven át pompáztak, s esetenként még a historizmus idején is készültek ilyenek.

502   Takács Béla 1980, i. m. (426. lábjegyzet) – J. Halász 2002, i. m. (419. lábjegyzet)
503   Rozsondai Marianne: A festett pergamenkötések…, i. m. 16. p.
504   Végh Gyula: Ungarische Barockeinbände. = Gutenberg-Festschrift: zur Feier des 25jährigen Beste-

hens des Gutenbergmuseums in Mainz / hrsg. von a[loys] Ruppel. Mainz, 1925. 125–129. p. 4 képpel.
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az MTa Könyvtára Régi Könyvek Gyűjteményében tizenkét festett (tíz pergamen- és két 
bőr-)kötés van. ezekből debrecenben e kötések jellegzetességeit bemutató és ez alkalomból ren-
dezett konferencián, 2000 őszén, tíz volt látható. ezek mindegyikébe a teljes Biblia, vagy csak az 
Újszövetség, esetleg perikópás- vagy Énekeskönyv van kötve, megjelenési idejük az 1710–1796 
közötti időszakra esik. döntő többségben magyar nyelvűek, akkor is, ha Bázelban vagy utrecht-
ben nyomtatták őket, de elég gyakori a görög–német kétnyelvű Újszövetség is. az olyan köny-
vek kötését, amelyekben kéziratos bejegyzés van, a bejegyzés dátuma és a könyv megjelenésének 
éve megközelítően datálja. Érvényes ez a debreceni Református Kollégium Könyvtárában őr-
zött, remekbe készült festett pergamenkötésekre is annyiban, amennyiben a könyvtáros beírta, 
hogy mikor és olykor azt is, hogy ki kötötte be. a céhkönyvek esetében nem mindig könnyű 
eldönteni, hogy utólag kötötték-e be, vagy üres lapokból álló díszes kötetbe kezdték-e bevezetni 
az adatokat. ezeknek a datálható kötéseknek kell elsősorban az egyesbélyegzőit megvizsgálni, s 
a bélyegzőegyezések segítenek meghatározni a többi festett pergamenkötést és azt a könyvkötő 
műhelyt, amelyben bekötötték őket.

a remekmunkák korábbi nyomtatványokat tartalmaznak, mert ezeket a vizsgamunkához, 
bekötés céljából, a debreceni Református Kollégium Könyvtára régi könyvei közül kérték el 
a mesterré válni akaró legények. a céhek működésére vonatkozó jegyzőkönyvek kéziratos levél-
tári dokumentumok. e két kategórián – a remekeken és a céhkönyveken – kívül a többi festett 
pergamenkötés azonban általában, mint már említettük, Bibliát, Zsoltáros, énekes- vagy ima-
könyvet tartalmaz, amelyek a bekötés előtt nem sokkal kerültek ki a sajtó alól, vagyis közel esik 
egymáshoz a megjelenés és a bekötés ideje.

1. A debreceni könyvkötők 1735-ben kezdett céhbeállási könyve. Kézirat. = Romhányi 282. p. 
843. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: R 777

178 számozott lapot tartalmaz, de csak 27 lap van beírva 1735–1870 között, ami ez esetben 
arra mutat, hogy üres lapokat kötöttek be, s kész könyvbe kezdték vezetni a jegyzőkönyvet.

Kötés: 205 × 165 × 30 mm
1735-ben Fodor istván és sarkadi János könyvkötőkről tudunk. Kérdés, hogy ezt a kötést 

melyikük készítette. a szalagfonatokat feketére festették, s ha a mezők nem lennének színesre 
festve, barokk kötésnek mondanánk.

1749-ben biztosan debrecenben készült a Kerékgyártó céh artikulusait (déri Múzeum: 
Ltsz. i. 571-4/1917) borító aranyozott barokk barna bőrkötés, tehát nem pergamen. Jellegzetes 
csavart indája ugyanaz, mint amit egy évvel később, Telegdi péter 1750-ben remekbe készített, 
festett pergamenkötésén láthatunk:

2. Praestantium et eruditorum virorum epistolae ecclesiasticae. amsterdam: Frans Halma, 
1704. = Romhányi 283–284. p. 848. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: F 109

Bejegyzés: nobilissimus dominus petrus Telegdi Bibliopegus, cum artis suae specimen 
edere… librum nunc scholae Reformatae debrecinensis in hunc modum compegit, ut perpetua 
sui nominis memoria in Bibliotheca debrecinensium conservaretur. anno a reconstrata gratia 
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MdCCL pridie nonae aprilis. – signavit stephanus Veszpremi Bibliothecarius. – a címlap alján 
a bejegyzés: Georgius Marothi emi amstelodami a.C.n. MdCCXXXVii.

Veszprémi istván, a Református Kollégium nagykönyvtárának könyvtárosa jegyezte be 
a könyvkötő, Telegdi péter nevét, s a bekötés tényét 1750-ben a könyvbe. a könyvet Maróthi 
György, a majdani neves debreceni professzor vette 1737-ben amszterdamban. Maróthi írása, 
hiszen egyes szám első személyben írja, hogy „vettem” („emi”).

Kötés: 328 × 206 × 57 mm

3. Hieronymus, sophronius eusebius: Sextus tomus operum divi Hieronymi. paris: off. C. 
Guillard, 1546. = pettegree – Walsby 73890, Takács B. 49. oldalon a képe, Romhányi 287. p. 858. 
tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: F 42/iii (109. kép)

a deákból lett könyvkötő, Thuri andrás 1760-ban készítette el remekét, melybe Hatvani 
istván jegyezte be latinul a könyvkötő nevét s a bekötés tényét.

Kötés: 370 × 250 × 65 mm

4–5. alig húsz évvel később, 1779-ben csaknem ugyanilyen felépítésű pergamenkötést csi-
nált debreceni (debretzeni) istván szent Jeromos művei 1. kötetének (F 42/i), sőt valószínű, 
hogy a szent Jeromos összes művei 4. kötetét (F 42/iV) is ő kötötte be, 1780 körül. = Romhányi 
293. p. 877–878. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: F 42/i, F 42/iV

Méretük pár milliméterrel tér el a 3. tételétől, elsősorban a gerincnél.
Berlinből 1720 tájáról egy aranyozott német barokk bőrkötés felépítése ugyanaz,505 mint 

az előbbi, Thuri andrás és debreceni istván által készített festett pergamenkötéseké. de a táb-
lák szalagokkal való mezőkre osztása a 18. század közepi nagyszombati aranyozott barokk bőr-
kötéseknek is ugyanígy jellemzője. Érdemes megjegyezni, hogy Thuri andrás 1760-ban készült 
remekén az aranyozott csavartinda-motívumok azonosak a Lakatgyártó céh legényi társaságá-
nak szabályzatát (debrecen, déri Múzeum: Ltsz. i. 77/1906) borító, 1740-ben készített barokk 
stílusú, aranyozott barna bőrkötés sarok- és középdísz elemeivel. ez a  csavart inda látható 
a soproni Protokollum schrabs Mihály Gottlieb által 1790-ben készített kötésén is (8. tétel),  
és a  Református Kollégium (TTRe) d 52 jelzetű könyvének (sollerius, Johannes Baptista: 
Martyrologium. Venezia 1745) festett pergamenkötésén is.

az akadémia Könyvtára egyik legszebb festett pergamenkötését jól lehet datálni:

6. Az Isten’ Anyaszentegyházabéli közönséges Isteni-tiszteletre rendeltetett Énekes Könyv… 
Imádságokkal. debrecen. Margitai istván, 1759. – Budapest, MTa KiK: 543.060 (110. kép)

az előzéklap verzóján olvasható kézírásos bejegyzés szerint domokos Lajos ajándékozta 
szűcs esztinek 1762-ben, vagyis három éven belül bekötötték.

Kötés: 145 × 88 × 45 mm

505   Husung, Max Joseph: Bucheinbände aus der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin. Leipzig, 1925. 
abb. 127. a könyv benne: Geographia universalis… / hrsg. von Hieronymus dicelius. Leipzig, 1697. Jelzete: po 
8230
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109. kép. debreceni festett pergamenkötés: Thuri andrás remekmunkája, 1760: 47.3. tétel
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az oszK-ban is őriznek egy pontosan ugyanígy díszített pergamenkötést (Biblia, Bázel, 
1770, jelzete: RK 89). az akadémia Könyvtára Énekeskönyvének kötésén a rozettás csavart 
inda megegyezik a déri Múzeum 1747-ben utrechtben nyomtatott magyar nyelvű Bibliája 
(Ltsz. 0.917) kötésének a hosszmenti oldalak középső mezőiben látható rozettás indáival. a sa-
rokmezőkben lévő újabb típusú barokk csavart indák pedig azonosak az MTa Könyvtára 
1764-ben Bázelban kiadott, szintén magyar nyelvű Biblia (543.055) kötésének sarokmezőiben 
látható csavart indáival. ez utóbbi csavart indák láthatók Könyves Tóth Mihály 1770-ben re-
mekbe készült kötésén, amelybe a kötésre vonatkozó biztos adatokat paksi K. andrás könyvtá-
ros vezette be:

110. kép. Festett pergamenbe kötött énekeskönyv – MTa KiK: 543.060: 47.6. tétel
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111. kép. debreceni festett pergamenkötés: Könyves Tóth Mihály remekmunkája, 1770: 47.7. tétel
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7. Lambecius, petrus: Commentariorum de augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobo-
nensi liber I. ed. 2 / opera et studio adami Francisci Kollarii. Vindobonae: Trattner, 1766. = 
Romhányi 290. p. 869. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: a 48/1 (111. kép)

Kötés: 426 × 242 × 51 mm
a bécsi császári könyvtár Lambeck-féle többi katalóguskötete is ugyanolyan kötést kapott, 

amilyet ennek az első kötetnek Könyves Tóth Mihály csinált 1770-ben (a 48/2–8 = Romhányi 
304–305. p. 911–912. tétel). a kötések kivitelezése nem egyformán magas színvonalú, de az két-
ségtelen, hogy mindegyik debreceni könyvkötő munkája.

az MTa Könyvtára 1764-ben Bázelban megjelent Bibliája egy másik példánya (543.056) 
kötésének előtábláján J e monogramot láthatunk a középmezőben. az előzéklapon lévő kéz-
írásos bejegyzés szerint 1774-ben ns. Jeney Mihályé volt. Feltételezem, hogy a kötéstábla J be-
tűje mögött is a Jeney név rejtőzik. a megjelenés és a bejegyzés közötti idő adja meg a kötés 
keletkezésének időhatárait. nagyon szépek a sarokmező pontozott bélyegzői. ezek egy másik, 
eddig ismeretlen debreceni(?) könyvkötő szerszámkészletéből valók lehetnek, a remekmunkák 
kötései közül egyikkel sincs egyezés.

8. Die Protokolle der Sitzungen der Buchbinderzunft in Sopron. Kézirat. = Romhányi 296. p. 
888. tétel – Budapest, oszK: Fol. Germ.1320

a protokollum festett pergamenkötése előtábláján olvasható, hogy „Für das löbl. Mittel in 
oedenburg”, a háttáblán: „verfertiget von Gottlieb schrabs 1790”.506

Kötés: 354 × 224 × 34 mm
az 1788. július 1-én a  pozsonyi céhből kivált és sopronban megalakult helyi önálló 

könyvkötőcéh elnöke, schrabs Gottlieb Mihály kötötte be a soproni könyvkötőcéh jegyző-
könyvét (8. tétel). Tudjuk, hogy ugyanez volt egyik fiának is a keresztneve, aki apja mellett 
tanonckodott, s az ifjabb Michael Gottlieb schrabs éppen 1790. február 14-én szabadult fel. 
a kötés felépítése és színezése teljesen megfelel a debrecenieknek, s azokkal több bélyegző is 
azonos. a kötésen látható mindhárom barokk csavart inda azonos a  debrecenben kötött 
könyveken láthatókkal: a külső keret mentén sorakozók például a könyvkötőcéh 1735-ös be-
állási protokollumának csavart indáival; a csúcsíves téglalapok rózsafejes csavart indái egyez-
nek a déri Múzeum 1747-ben megjelent utrechti magyar Bibliája (Ltsz. 0.917) kötésén lévők-
kel, s az akadémia Könyvtára 1759-ben debrecenben nyomtatott Énekeskönyvén (543.060) is 
előfordulnak. a rövidebb oldalak közepén lévő háromkaréjos mező csavart indái Thuri and-
rás 1760-ban készült remekének csavart indáival azonosak. Mikor és hol csinálta hát Michael 
Gottlieb schrabs a soproni céhkönyv kötését? az idősebb Michael Gottlieb schrabs ugyanis 
1747-ben vándorlegényként debrecenben tanult, a pergamenkötés készítését ott sajátíthatta 
el. a könyv 150 lapból áll, ebből 32 számozott, és csak ezeket írták tele (németül) 1788. július 
1-től 1872. április 7-ig. eszerint üres lapokból álló könyv volt. Vajon schrabs még debrecen-
ben kötötte, s vitte magával 1747-et követően sopronba haza? de akkor hogy higgyünk a kö-

506   Rozsondai Marianne: Ein bemalter Pergamenteinband aus Sopron (Ödenburg), 1790. = philobib-
lon (37), Heft 4. 1993, stuttgart: Hauswedell. 386–391. p.
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tés feliratán a dátumnak („verfertiget von Gottlieb schrabs 1790”)? Ha a fiúról van szó, ő az 
apjától tanulta? ez a példa is azt mutatja, hogy óvatosan és körültekintően kell eljárni egy 
kötés meghatározásakor. a díszítéshez felhasznált bélyegzők azt sugallják, hogy ezt a kötést az 
idősebb schrabs csinálta még 1747-ben debrecenben. az említett kötéseken látható bélyegző- 
egyezések ezt támasztják alá.

Bélyegzőegyezések kapcsolják az előzőekben tárgyalt kötésekhez a következő, igen szép 
kötést, amelyet Telegdi Gábor könyvkötőmester csinált 1792-ben:

9. A debreceni Gubacsapó céh privilégiuma 1792-től. Kézirat. = Romhányi 297–298. p. 891. 
tétel – debrecen, déri Múzeum: Ltsz. 94/9-a/1921.

Telegdi Gábor neve az előtábla belső pergamenborításos szélébe van aranyozva. az elő-
táblán belüli nagy, szív alakú ex libris szövegét közli Romhányi. ebből azt is megtudjuk, hogy 
1792-ben és 1793-ban ki volt a főbíró, s kik voltak a céhben a tisztségviselők.

Kötés: 361 × 227 × 12 mm
dio Cassius híres történeti művének két kötetét két debreceni könyvkötő készítette el re-

mekbe ugyanazon évben, 1798-ban: Gönyűi poóts György (10. tétel: K 27/1) és Tabajdi szer 
istván (11. tétel: K 27/2). Tabajdi szer istván kötésén a csavart indák azonosak a Könyves Tóth 
Mihály 1770-ben készült remekmunkáján láthatókkal (7. tétel), és majd az 1824-ben Báthori 
János kötötte remekmunka (12. tétel: F 22) csavart indáival is. Gönyűi poóts György tulipánfejű 
csavart indájának közeli rokonát a darmstadti tartományi könyvtár egy dúsan aranyozott ba-
rokk kötésén is láthatjuk.507

10–11. dio Cassius: Historiae Romanae. Hamburg: Christian Herold, 1750–1752. Tom.  
i–ii. = Romhányi 300. p. 898–899. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: K 27/1–2

Kötés: 396 × 272 × 52 mm, 396 × 276 × 65 mm

12. Beaugendre, antonius: Venerabilis Hildeberti… opera / labore et studio – –. paris: Le 
Conte, 1708. = Romhányi 325. p. 34. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: F 22

Kötés: 393 × 267 × 71 mm

Fodor Gábor 1811-ben készítette el mesterremekét (Kollar, adamus Franciscus: Analecta 
monumentorum… Wien, 1761. = Romhányi 324. p. 32. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: 
K 33/1). a kötést díszítő barokk csavart inda alig megkülönböztethetően tér el a Könyves Tóth 
Mihály és Tabajdi szer istván kötésein látható csavartinda-motívumától.

Fontos szerepet játszanak a motívumok között a csavart indák mellett a vázák, amelyekből 
a vázához mérten aránytalanul nagy, leveles-virágos ágak nyúlnak ki. a 19. századi kötéseken 

507   schmidt, adolf: Bucheinbände aus dem XVI–XIX. Jahrhundert in der Landesbibliothek zu 
Darmstadt. Leipzig: Hiersemann, 1921. abb. 130. a könyv: Vitae summorum dignitate et eruditione virorum… 
/ cura Johannis Gerhardi Meuschenii. Coburg, 1735.
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a vázák már empire stílusúak, s a csavart indák is modernebb alakot öltenek. ez jól megfigyel-
hető Barta istván 1829-ben készült remekén (13. tétel).

a debreceni festett pergamenkötések csavartinda- és vázabélyegzői a 47. bélyegzőtáblán 
láthatók.

13. Georgius Monachus syncellus: Chronographia ab Adamo usque ad Diocletianum. – ni-
cephoros patriarcha: Breviarium chronographicum. Venetiis: Bartholomaeus Javarina, 1729. = 
Romhányi 325–326. p. 35. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: K 72

Kötés: 366 × 260 × 47 mm
szűts Károly könyvtáros rögzítette az utókor számára a Református Kollégium könyvtárá-

ból kikért könyvbe (K 72) a könyv kötésére vonatkozó adatokat, miszerint Barta istván készí-
tette e kötést 1829-ben. (112. kép)

Farkas istván is ugyanolyan felépítésű kötést csinált 1832-ben (F 14 = Romhányi 326. p. 36. 
tétel; Takács B. 1980. 65 p. a kötés színes képe), mint három évvel korábban Barta istván.

Kassai péter (G 41/1) és Fazekas János (G 41/2) a latin lexikon két kötetének egy-egy da-
rabját kötötte be 1835-ben. a két kötet felépítése azonos, és a bélyegzők között is sok az egye-
zés, kétféle klasszicizáló váza, és az eddigiektől teljesen eltérő, nonfiguratív csavartinda- 
bélyegzői tűnnek fel. Mindkét kötetbe Kalós Mózes tanár és könyvtáros jegyezte be a könyv-
kötők nevét:

14–15. Forcellinus, aegidius: Totius Latinitatis lexicon. schneeberg: C. schuman, 1831. = 
Romhányi 326–327. p. 37–38. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: G 41/1-2

Kötés: 373 × 260 × 36 mm, ill. 370 × 260 × 40 mm

a debreceni kötések százéves divatja alatt egyéb alapformák is megjelennek, például van, ahol 
a kereszt az uralkodó forma, mely négy mezőre osztja a kötéstáblát. ezek bizonyára német és 
szlovák evangélikusok számára készültek (a reformátusok kerülik a kereszt ábrázolását). néme-
lyikből cirill betűs szláv vagy német nyelvű bibliamagyarázatot tartalmazó jegyzetlapok kerül-
tek elő. Hat ilyen kötéssel találkoztam Romhányinál (278–279. p. 822–827. tételek). nem lehet 
véletlen, hogy ezek közül csak egy van debrecenben a Református Kollégium könyvtárában  
(e 631). Ha ezeket debrecenben kötötték, akkor feltehetően külső megrendelésre készültek. 
emellett szól, hogy mindegyikben ugyanaz az 1710-ben Halléban görögül (újszövetségi görög 
és a 18. századi görög nyelven) nyomtatott Újszövetség van. szinte biztos, hogy a könyvkötő egy-
ben könyvkereskedő is lehetett. de nincs bizonyíték arra, hogy ezeket debrecenben kötötték 
volna. az akadémia Könyvtárának is van ebből a görög nyelvű Újszövetségből példánya, ez a he-
tedik kötés, ez Romhányi könyvében nem szerepel:

16. Hé Kainé Diathéké… diglottos. Halle: Typ. tu orphanotropheiu [= Waisenhaus], 1710. 
– Budapest, MTa KiK: 543.058 (113. kép)
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112. kép. debreceni festett pergamenkötés: Barta istván remekmunkája, 1829: 47.13. tétel
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Bejegyzés: cirill betűkkel: Kecskemét 1880. október 22-én Gavriil Bolgarin(?) ajándéka eli-
zaveta serafinnak.508

Kötés: 158 × 83 × 50 mm

egy újabb díszítési formája a kötéstáblának a napsugaras oválisban látható feszület a náddal és 
lándzsával. a görög Újszövetség egy további példányán – szintén az MTa Könyvtárában – a kö-
téstábla jobb alsó és bal felső sarkából átlósan kiinduló leveles ág fonja körül a napsugaras ovális 

508   Köszönöm dr. Babus antalnak, az MTa KiK Kézirattára vezetőjének az egyházi szláv szöveg értel-
mezését.

113. kép. Újszövetség: debreceni festett pergamenkötésben – MTa KiK: 543.058: 47.16. tétel
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114. kép. Újszövetség: debreceni festett pergamenkötésben – MTa KiK: 543.059: 47.17. tétel
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középdíszt. Hogy ez a könyvkötés sem készülhetett református hívő számára, azt nemcsak a kö-
tés centrumában látható kereszt miatt gondolom, hanem a Madonnát ábrázoló kapcsok miatt is. 
Leginkább egy katolikus megrendelő készíttethette. nagyon szép a könyv metszése.

17. Hé Kainé Diathéké… diglottos. Halle: Typ. tu orphanotropheiu [= Waisenhaus], 1710. 
– Budapest, MTa KiK: 543.059 (114. kép)

Kötés: 162 × 88 × 57 mm

ismerünk egy nagyszombati festett pergamenkötést is, sajnos csak a szakirodalomból, mert 
a  könyv magántulajdonban van, s a  fotó alapján a  bélyegzőket nem lehet azonosítani.509  
egy 1702-ben nagyszombatban megjelent fólió méretű Misekönyvet, Missale Romanumot  
(= RMK ii 2127 és 2087) borít. a kötést Horvát Mihály nagyszombati könyvkötő csinálta fo-
gadalmi ajándékként 1733-ban. ez azt jelentené, hogy a debrecenieknél (1735, vö. 1. tétel) 
korábban! az előtábla közepén Jézus-monogram (iHs), a  háttáblán Mária nevének ligált  
betűi láthatók.

a 19. század derekára szűnni kezdett a festett pergamenkötések divatja, de azért még 1909-
ben a Petőfi-Almanach ötszáz példányát a debreceni könyvkötőmester, dávidházy Kálmán fes-
tett pergamenkötéseket idéző színezett bőrkötéssel (nem pergamen!) látta el. ennek az előképe, 
mintapéldánya az oszK-ban található (RK 20: Keresztyén Catechismus. debrecen, 1718),  
s benne a tulajdonos szív alakú ex librise: MaRGiTai Kláráé 1754. ez lehet a bekötés dátuma is. 
Megemlítem, hogy az oszK-ban még egy olyan kötés van, mint a petőfi-almanaché, egy Cso-
konai Vitéz Mihály: Diétai magyar múzsa. Alkalmatosságra írt versek. Bécs, 1813 (oszK: RK 21), 
vagyis a kötése majd száz évvel későbbi, mint a megjelenés időpontja.

(18.) Petőfi-Almanach. Budapest: Hornyánszky Viktor, 1909. – Budapest, MTa KiK: 
543.487. dávidházy Kálmán színes bőrkötése 1910 körül. e könyv ötszáz számozott példányban 
jelent meg. (115. kép)

Kötés: 143 × 80 × 35 mm
Kiemelkedő, neves személyek, irodalomtörténészek írtak a könyvbe rövid tanulmányokat 

petőfi sándorról. a Szabadság, szerelem című verssel kezdődik, amelyet 23 nyelven közölnek, 
a végén pedig a Reszket a bokor című vers olvasható 31 nyelven. Különleges hódolat petőfi halá-
lának 60. évfordulóján.

Hogy mikoriak, hol készültek, milyen könyveket kötöttek a festett pergamenkötésekbe, s kiknek 
készültek, a fentiekben megkaptuk a választ. az első kérdéssel vagyunk adósak: milyen stílu-
súak e kötések? a többsége barokk kötés, mégis az általánosan és nemzetközileg barokknak 
definiált, aranyozott bőrkötések eltérnek ezektől, hiába ugyanazok a díszítőmotívumok! azt is 

509   Holl Béla: Horvát Mihály nagyszombati könyvkötő színes pergamenkötése 1733-ból. = MKsz (102) 
1978. 99–103. p.
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érdekes látni, hogy maguk a bélyegzők haladtak a kor stílusával, hiszen klasszicista bélyegzők-
kel is találkozunk. a festett pergamenkötések több stíluskorszakot fognak át. a leghelyesebb  
– mert akkor biztosan minden szakember és könyvgyűjtő ugyanarra fog gondolni –, ha külön 
kategóriaként fogjuk fel a debreceni festett pergamenkötéseket, s stíluskorszaktól függetlenül 
maradunk ennél a fogalomnál. Fontos még, hogy amíg másutt és külföldön is ez a kötéstípus 
szórványosan fordul elő, addig debrecenben majd másfél évszázadon keresztül folyamatosan 
divatban volt.

115. kép. dávidházy Kálmán színes bőrkötése 1910 körül –  
MTa KiK: 543.487: 47.18. tétel
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A barokk

az erdélyi városokon kívül debrecen és nagyszombat volt a magyarországi könyvkötészet s ál-
talában a könyvtermelés központja. a 18. században az osztrák barokk – mindenekelőtt a bécsi 
és grazi barokk kötések – példája hatott a nagyszombatira, a pozsonyira és a győrire, s ennek 
nyomán szép aranyozott kötéstáblák születtek. a nagyszombati aranyozott barokk kötésekre 
jellemző, hogy az egyébként azonos elő- és háttábla centrumában elöl Jézus-monogram: iHs, 
a háttáblán Mária nevének ligált betűi láthatók. az előző századokban még a német reneszánszt 
követve készültek nagyszombatban a lemezes, görgetős kötések mitológiai és bibliai jelenetek-
kel és portrékkal, s a görgetőkön olykor volt monogram (CH-monogramos csoport, 31. bélyeg-
zőtábla). az arisztokrata könyvgyűjtők szívesen csináltattak superexlibrisszel díszített egyszerű 
pergamen- és bőrkötéseket. a nagyszombati nyomda – az egyetemi nyomda elődje – volt ekkor 
az ország legnagyobb könyvnyomtató műhelye. Több könyv jelent meg itt, mint az összes többi 
nyomdában együttvéve. 1777-ben a nyomda Budára költözésével a nagyszombati könyvköté-
szet is lehanyatlott.

Romhányi Károly 1937-ben megjelent, már idézett könyve sok barokk és rokokó bőrkötés 
és festett pergamenkötés leírását tartalmazza. Romhányi több mint ezer könyvet gyűjtött össze 
és sorol fel könyvében, ebből 965 tétel 1800 előtti. a kötéseket nem rendeli könyvkötőmesterek-
hez. óvatosan kell a kötésekre vonatkozó adatait kezelni, mivel a kötés készítési helyét gyakran 
azonosnak veszi a nyomtatvány megjelenési helyével. ez a kettő sokszor nem ugyanaz. Korok-
nay Évának a következőkben elemzett kutatása jó példaként szolgál erre. Több győri mester bi-
zományosa volt a nagyszombati, pozsonyi, váci nyomdának, s nemcsak könyvkötőként, hanem 
könyvkereskedőként is működött, ami azt jelenti, hogy kötetlenül (ideiglenesen fűzve) kapta 
más nyomdák termékeit, s többnyire maga kötötte be, s így árulta azokat Győrben.

Koroknay Éva Győr 17–19. századi könyvkötészetét vizsgálva 22 győri könyvkötő műkö-
dését mutatta ki.510 a győri könyvkötők közül elsőként 1688-ból profont mestert említi, akinek 
a barokk kötésekre olyannyira jellemző kötését – volutás C idomokkal határolt közép- és sarok-
mezők, bennük csavart, virágos inda – láthatjuk Koroknay tanulmányának i. tábláján.

az uralkodó motívum tehát a jobbos és balos csavart inda, melyek a rombusz alakú közép-
mezőt és a sarkok háromszög alakú mezőit töltik ki, s e mezőket volutás C idomok határolják. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a jobbos és balos csavartinda-motívum a korban velük egyező festett 
pergamenkötéseknek is sajátja. ezek zömükben protestáns könyvek, míg a  győri, pozsonyi, 
nagyszombati könyvek döntő többségükben katolikus nyomtatványok. a debreceni festett per-
gamenkötések magyarosak, miként magyarnak – különösen azon a tájon – a református vallást 
tartották, nyugat-Magyarország pedig – éppen Habsburg nyomásra – katolikus. olyan, mintha 
a felekezeti hovatartozás ily módon a 18. századi könyvkötéseken is kifejezésre jutna.

profont mestert követi sméderer Christián, aki, úgy tűnik, ugyanazért a két házért fizeti az 
adót, amelyek azelőtt profont tulajdonában voltak. 1722/25 között említik spaizer Ferenc „com-
pactort” győri számadáskönyvekben, de ő és utódai pozsonyba tették át működési helyüket. 

510   B. Koroknay Éva: Győr régi könyvkötészete. = MKsz (71) 1955. 88–110. p.
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Koroknay 1737-től ismeri Árpás Mihályt, aki a debreceni könyvkötő-legénytársaság könyvébe 
bejegyezte magát – magyar neve ellenére németül –, s debrecenben Csóka istvánnál kapott 
munkát. 1748-tól mint révfalusi könyvkötő kapott győri polgárjogot. Árpás főként levéltári kö-
téseket készített, de naptárkötéseket is.

Müller Jakab inkább könyvkereskedő, 1743–1778 között működött, alkalmanként könyvet 
is köt, például a győri asztalosok céhkönyvét. Fia, Müller Ferenc 1778-tól nyert polgárjogot 
Győrben mint könyvkötő, s ő is főleg levéltári kötéseket készített. (ez időben két Müller Jakab 
nevű könyvkötő dolgozott. a pesten működő Müller 1752-ben kapott pesti polgárjogot, és sokat 
dolgozott Ráday Gedeonnak.) említésre méltó, hogy Müller Ferenc 1789-ben olvasó Kabinetet 
rendezett be és tartott fenn Győrben, németi Mihály könyvkötő pedig sopronban 1790-ben, s 
az olvasásra kölcsönzött könyvekért némi díjat szedtek be. Művelődéstörténeti jelentősége mel-
lett ez is a könyvkötők többféle foglalatosságára példa.

Tirolból érkezett Győrbe Holtzer simon, aki 1743–1775 között tevékenykedett itt, majd 
rokona, Holtzer Miklós. Kötéseikre jellemző, hogy a kötéstábla szélén több, palmettás és virág-
füzéres görgető keretezi a középmezőt, sarkaiban virág- és rocaille-motívumok vannak. szép 
példája ennek a győri Szíjjártó legénycéh jegyzőkönyve 1759-ből, középpontjában a magyar cí-
merrel (Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, korábban Xántus János Múzeum, 
Ltsz. 53.12.10 – 116. kép). a Holtzerek kötései szinte mind levéltári anyagot borítanak.

a legnevesebb győri mester schatten József, korábban Bécsben volt könyvkötő. az 1782 
táján készült kötéseinek díszítése már a rokokó felé mutat. Fia, schatten Ferenc, apja nyomdo-
kaiba lépett. Talán az egészbőrös kötéseknél is fontosabbak a díszített gerincű félbőrös schat-
ten-kötések, amelyeket gyakran szignált a gerinc lábánál a „schatten” név feltüntetésével. az 
iparművészeti Múzeumban 54.177.1,511 54.178.1-3,512 54.179.1513 leltári számon őriznek ilyen 
kötéseket. (117. kép) ezt a szokást követte másik két győri könyvkötő, Hilebrand és schoenecker 
a 18. század végén, 19. század elején, akik hosszabb-rövidebb ideig dolgoztak Győrben. Hileb-
rand Ferenc pozsonyból jött, majd néhány éves győri működés után az erőteljes fejlődésnek 
induló Budára tette át székhelyét. az ő győri műhelyét vette át schoenecker József, majd a Fel-
vidékről újonnan érkező „Magister bibliopegus”, skolnik Mihály. Valamennyi győri könyvkötő 
foglalkozott könyvkereskedéssel is, s mint említettük, többen is a nagyszombati nyomdászok 
bizományosai voltak. Koroknay Éva a győri könyvkötőkről írott cikkének függelékében 148 
könyvet sorol fel, nagy számban a győri Xántus János Múzeum gyűjteményéből és a Győri Vá-
rosi Levéltárból.

511   schoenvisner, stephanus: Notitia Hungaricae rei numariae ab origine ad praesens tempus. Buda: 
typogr. univ., 1801. – iMM: Ltsz. 54.177.1

512   Grossinger, Joannes Baptista: Universa historia physica Regni Hungariae… Vol. ii–iV. posonii; Co-
maromii, 1793–94. – iMM: Ltsz. 54.178.1-3

513   Chifflet, philippe: Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini… canones et decretales. Tyrnaviae : 
acad. s.J., 1765. (ebben bejegyzés a 2. röpülő előzék rektóján: Comparavit C. Maurus Bossányi ord. s. Bened. 
Comaromii die 16. 7bris 1785. Vagyis Komáromban vette a bencés Bossányi Mór 1785. szeptember 16-án.) – 
iMM: Ltsz. 54.179.1
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116. kép. Szíjjártó legények könyve 1759. Holtzer simon kötése –  
Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum: Ltsz. 53.12.10 – Tanai Csaba felvétele
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a nagyszombati könyvkötők tevékenységének, a könyvkötők kilétének felfedése nem tör-
tént még meg, a jövő feladata az ottani levéltári kutatás alapján ezt megtenni. a nyomda termé-
kenyen ontotta a könyveket, s a tanárok és diákok, de az odamenekült érsekség papjainak könyv-
igénye is adhatott bőven munkát a könyvkötőknek. egy könyvkötőről biztosan tudunk, aki 
nagyszombatból ment a német–osztrák határhoz közeli ettalba, az ottani híres bencés kolos-
torba: ő ignaz Michael Kuen (Khien). a rendi neve 1721-ben Gergely (Frater Gregorius osB) 
lett, s 45 éves korában 1737-ben hunyt el. egy igen szép, ettalban 1725 körül készített barokk 
kötését láthatjuk a schweinfurti otto schäfer Könyvtár 1992-ben megjelent kiállítási katalógu-
sában.514 Manfred von arnim szerint már képzett könyvkötőként érkezett ettalba. Karakterisz-
tikusak növényi díszei: a kétféle jobbos és balos csavart inda, leveles ágak, a gránátalma. Milyen 
jó volna nagyszombatban készített bőrkötéseit azonosítani!

514   arnim, Manfred von: Europäische Einbandkunst aus sechs Jahrhunderten: Beispiele aus der Biblio- 
thek otto schäfer, schweinfurt: ausstellung vom 11. oktober 1992 bis 28. März 1993. schweinfurt, 1992. 102. p.

117. kép. Gerincükön szignált „schatten” kötések. –  
iparművészeti Múzeum: Ltsz. 54.177.1, 54.178.1-3, 54.179.1
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Barokk kötések. példák az MTa Könyvtárából:
a barokk kötések legjellemzőbb motívumai: Mária- és Jézus-monogram, csavart indák, csiga-
vonalban végződő C idomok (48. bélyegzőtábla).

1. Lucas a s. edmundo: Vita poetica per omnes aetatum gradus deducta. Tyrnaviae: acad., 
1693. = RMK ii 1750 – RM ii 257/b

sok bejegyzés, különböző időből és kezektől.
Kötés: 154 × 95 × 22 mm
Jézus- és Mária-monogram: 1, jobbos és balos csavart inda: 7, nincs C idom

2. szentiványi Márton: Dissertatio paralipomenica rerum memorabilium Hungariae. Tyrna-
viae: acad., 1699. = RMK ii 1974 – Ráth 918/2

a címlapon tintával: ex libris Ladislai pechi.
Kötés: 197 × 153 × 20 mm
Jézus- és Mária-monogram: 2, jobbos és balos csavart inda: 8, volutás C idom: 16, 17

3. Brunner andrás: Regina sanctorum omnium… Szűz Mária tisztelete. i. köt.: Január– 
június. nagyszombat: acad., 1698. = RMK i 1534 – RM i 8o 616/1

pecsét: Vigyázó Ferenc könyvtára
Kötés: 196 × 147 × 35 mm
Jézus- és Mária- (ligált) monogram: 4, jobbos és balos csavart inda: 9, volutás C idom: 18

4. mint az előző. ii. köt.: Július–december. = RMK i 1534 – RM i 8o 616/2
Kötés: 196 × 145 × 33 mm
Jézus- és Mária-monogram: 3, jobbos és balos csavart inda: 8, volutás C idom: 19

5. szentiványi Márton: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea. decad 3. 
pars 1. Tyrnaviae: acad., 1702. = RMK ii 2132 – RM ii 328/b

Bejegyzés az előtáblán belül tintával: perlectus 15 Febr 1763 (de, hogy ki az, aki elolvasta 
a könyvet, sajnos nincs beírva.)

Kötés: 202 × 149 × 37 mm
Jézus és Mária ligált monogramja: 5, jobbos és balos csavart inda: 10, nincs C idom

6. mint az előző: decad. 3. pars 3. = RMK ii 2133 – RM ii 329/a
Bejegyzés az előtáblán belül tintával: … legi (= elolvastam) 10 Febr 1766 perlectus; alatta 

más kézzel: 24. Junii hora 8va vespertina ao 1766
Kötés: 197 × 151 × 31 mm
Jézus- és Mária-monogram: 6, jobbos és balos csavart inda: 11, volutás C idom: 20

7. szentiványi Márton: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea. decad 3. 
pars 2. Tyrnaviae: acad., 1709. = RMK ii 2384 – RM ii 376/a
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Bejegyzés az előtáblán belül ceruzával: perlectus 2 Xbris [= decembris] 1763; ugyanaz a kéz 
ceruzával a röpülő előzéken: ex libris… a többi kiradírozva.

Kötés: 202 × 155 × 30 mm
Jézus- és Mária-monogram: 6, jobbos és balos csavart inda: 11, nincs volutás C idom

8. Böytös istván: Domus Domini in vertice montium… Tyrnaviae: acad., 1696. = RMK ii 
1802 – RM ii 271

pecsét: Vigyázó Ferenc könyvtára
Kötés: 189 × 149 × 33 mm
aranyozott metszés, a  hosszmenti metszés közepén kétfejű sas a  császári koronával  

és az osztrák címerrel, színezve. Jobbos és balos madárkás csavart inda: 12, volutás, tarajos  
C idom: 21

9. Lyczei János: Iter oeconomicum. Tyrnaviae: acad., 1707. = RMK ii 2296 – Ráth 1011
a címlapon tintával: anton schulcz
Kötés: 154 × 98 × 21 mm
Jobbos és balos csavart inda: 13, volutás C idom: 21, 23

10. segneri, paolo: Instructio confessarii / dum in alma… univ. Tyrn. 1697… per Joan-
nem pathatich [recte. patachich]… theologiae laurea… inaugurarentur. Tyrnaviae: acad., 
1697. = RMK ii 1902 – RM ii 591 – a címlap utáni lapokon a doktorrá avatottak neve ábécé-
sorrendben.

Kötés: 130 × 74 × 20 mm
Csavart indák derékszögű háromszög alakú mezőben: 14, ebből egy-egy jobbos és balos 

a középmező sarkaiban, négy összeillesztve a középmezőben, körülötte volutás C idomok: 22

11. szentiványi Márton: Dissertatio paralipomenica rerum memorabilium Hungariae. 
Tyrnaviae: acad., 1699. = RMK ii 1974 – RM ii 297/c

a címlapon: Collegij posonij s.J. 1733
Kötés: 203 × 153 × 20 mm
Mint a 10. tétel kötésén, indák derékszögű háromszög alakú mezőben: 15, ebből egy-egy 

jobbos és balos a középmező sarkaiban, négy összeillesztve a középmezőben, körülötte volutás 
C idomok: 23

12. Lucas a s. edmundo: Vita poetica per omnes aetatum gradus deducta. Tyrnaviae: acad., 
1693. = RMK ii 1750 – RM ii 257/a (118. kép)

Kötés: 153 × 92 × 22 mm
a középmező sarkaiban egy-egy összetett C idom: 24, a közepén hat ugyanebből szőnyeg-

mintaszerűen összerakva.
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13. Kazy Ferenc:515 Historia Regni Hungariae. Tom. i–iii. Tyrnaviae: acad., 1737, 1741, 
1749. = Kötéskiállítás 83. tétel – 542.989/1-3 (119. kép)

Teljesen egyforma három aranyozott bordó bőrkötés. ez azt is jelenti, hogy 1749-et köve-
tően kötötték be őket, majd másfél évtizeddel az 1. kötet megjelenése után.

Kötés: 305 × 202 × 25/28 mm (a három kötetnek csak a vastagsága eltérő)

515   Borián elréd: A történetíró jezsuita testvérek: Kazy Ferenc és Kazy János újraértékelése. = az egye-
temi Könyvtár évkönyvei iX. 1999 / főszerk. szögi László. Bp., 1999. 45–64. p. igen fontos tanulmány a Kazy 
testvérek munkásságát illetően.

118. kép. aranyozott barokk kötés – MTa KiK: RM ii 257/a: 48.12. tétel
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119. kép. aranyozott barokk kötés – MTa KiK: 542.989/3. köt.: 48.13. tétel
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sem csavart inda, sem C idom nincs. négy nagy méretű, virágos-leveles ág uralja a közép-
mezőt, és egymásba hurkolódó mutatós ívek középen, a sarkokban és az oldalak közepén. a ke-
retben megjelenik a kagylós motívum.

Más könyvtárak kiemelkedő barokk kötései:

14. Calendarium Tyrnaviense ad annum Jesu Christi 1763. Tyrnaviae: acad. = Kötéskiállítás 
84. tétel – Budapest, oszK: RK 48

Kötés: 207 × 161 × 10 mm
ugyanazok az egymásba hurkolódó mutatós ívek láthatók ezen az aranyozott bőrkötésen 

is, mint az előző, 13. tétel kötésén, valamint láthatjuk a 48. bélyegzőtábla 20. számú volutás  
C idom bélyegzőjét.

120. kép. aranyozott barokk kötés – eLTe eK: RMK i 446: 48.15. tétel
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15. pápai páriz Ferenc: Pax crucis, azaz Szent Dávid király… százötven Soltari. Kolozsvár: 
Telegdi pap s., 1710. = RMK i 1775 = Romhányi 164. p. 246. tétel, iX. kép, Kötéskiállítás 79. tétel 
– Budapest, eLTe eK: RMK i 446

Kötés: 138 × 78 × 35 mm, kolozsvári aranyozott barokk kötés, poncolt aranyozott metszés, 
az előtábláján BÁRo // sTepHa // nus We // seLen // Yi babérkoszorúban, a háttáblán anno 
1712 (120. kép)

16. Szent Biblia / ford. Károli Gáspár. Várad; Kolozsvár: szenci Kertész Ábrahám, 1661. = 
RMK i 970, RMK i 976, RMny 2982516 – Budapest, oszK: RMK i 970/3. példány (121. kép) – 
a címlapja pótlólag nyomtatott, a 18. sz. első negyedéből való, hasonmása az eredetinek.

Kötés: 350 × 220 × 70 mm, fatáblás, dúsan aranyozott kolozsvári barokk bőrkötés az 1720-
as évekből; 5 dupla borda, gazdagon díszített gerincmezők. szép, szív alakú alapon gránátalmát 
formázó ezüst sarokveretek, s a bőrpántokat rögzítő rózsafejes szögecsek vannak. (a bőrpántok 
leszakadtak.)

az 1. és a 12. tétel ugyanannak a műnek ugyanazt a kiadását tartalmazza, de kötésük két külön-
böző mesteré. Vannak bélyegzőegyezések az akadémia Könyvtára itt felsorolt kötései között, de 
biztosan több könyvkötő dolgozott nagyszombatban, s nagyon valószínű, hogy a jezsuita akadé-
mia nyomdája mellett is működött könyvkötő műhely. a kötések és metszésük általában aranyo-
zottak, s nagyon változatosak a keretek görgetői. ezek a kötések feltehetően mind nagyszombatiak.

egészen más a Wesselényi istvánnak Kolozsvárott készített aranyozott barokk kötés (15. 
tétel), amelyet a budapesti egyetemi Könyvtárban őriznek. ugyanebben az évben ugyanilyen 
aranyozott bőrkötés készült gróf Folti Máriának, amely a kolozsvári akadémiai Könyvtár egyik 
kincse (RMK Ref. 479.).517

Hasonlóan pompás kolozsvári barokk kötés a 16. tétel. e kötés párja Romhányi Károly 
könyvének518 a 292. tétele (Xii. képtábla), amely a kolozsvár-belvárosi református egyházközség 
tulajdona.519 ennek még pompásabbak az ezüstveretei, sőt az elő- és háttábla közepén is van ve-
ret. az előtábla középveretének feliratából kiderül, hogy Bánffy György grófnak készült a kötés 
Kolozsvárott 1722-ben, s az is a váradi Biblia egy példányát borítja. Véleményem szerint az 
oszK váradi Bibliájának ezt a példányát egy főrangú hölgynek kötötte be ugyanez a kolozsvári 
mester, a kötés kompozíciója és bélyegzői megegyeznek Bánffy példányával, de a szív alakú ezüst 
sarokveretek és az ezüstrózsák inkább női tulajdonost sejtetnek.

a felsorolt kötések barokk díszkötések, azaz alkalomra készültek. a könyvek többségét a 18. szá-
zadban már sima bőrkötéssel vagy félbőr kötéssel látták el, és jobbára csak a gerincüket díszítet-

516   az RMny 4. kötetében a 2982 számon e váradi Biblia nyomtatásának körülményeiről és a vele kap-
csolatos legújabb kutatási eredményekről is tájékoztatást kapunk.

517   Jakó 1976, i. m. 43. kép. (145. lábjegyzet)
518   Romhányi 1937, i. m. (28. lábjegyzet)
519   Jakó 1976, i. m. 41. képen Jakó is közli e kötést.
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121. kép. aranyozott barokk kötés – oszK: RMK i 970/3. példány: 48.16. tétel
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ték. ennek illusztrálására nagyon jó emődi andrás könyve, amelyben sok képpel, a kötések ge-
rincdíszítésének elemzésével és a nagyváradi püspökség kiadási-bevételi naplói alapján mutatja 
be a nagyváradon és környékén működő hat könyvkötő és két legény munkásságát.520

Barokk teremkönyvtárak

a felvilágosodás gondolkodói írásaikkal küzdöttek a szellemi elmaradottság ellen. Korábban 
a reformáció hozott hasonló méretű fellendülést a könyvtermelésben, és tette a könyvet széle-
sebb réteg számára hozzáférhetővé a növekvő olvasási igénnyel összhangban. azzal, hogy a 18. 
század folyamán nőtt az olvasni tudók száma, már nemcsak pazar kiállítású könyvekre volt 
szükség, hanem egyszerűbbekre, sőt ezekre nagyobb mennyiségben. a nemesi magánkönyvtá-
rak számára sem feltétlenül csak díszes, aranyozott kötések készültek. Különben sem érvénye-
sültek ezek egymás mellé állítva a polcokon. egyre divatosabbá váltak a sima vagy márványo-
zott bőrkötések, sőt a papírtáblás félbőr kötések, amelyeken csak a gerincet, illetve a bordák 
közti gerincmezőket díszítették. Hadd utaljunk vissza a győri schatten-kötésekre.

a 18. században a városi paloták és vidéki kúriák elmaradhatatlan része volt a barokk 
könyvtárterem. a főúri teremkönyvtárak gyakran a palota reprezentatív fogadótermeként is 
szolgáltak, amelyben jól mutatott az aranyozott gerincű könyvek sora. a falak mentén húzódó, 
díszes polcokon elhelyezett könyvtár fokozta az építészetileg szépen kialakított terem megnyerő 
látványát. a díszes gerinc mellett a főúri és főpapi kötéseken gyakori az aranyozott vagy vak-
nyomásos superexlibris a tulajdonos nevével, és esetleg a még jelmondattal is ellátott címer. 
Magyarországon a török kiűzését követő száz-százötven éven keresztül újultak meg a magán-
könyvtárak, s épültek teremkönyvtárak. sajnos a második világháború idején, s még inkább azt 
követően, a kastélyok és kisebb nemesi kúriák könyvtárai nagyrészt elpusztultak, pedig ezekben 
építésük idejével összhangban – és szemben az egyházi barokk könyvtárak anyagával – a francia 
felvilágosodás könyveit gyűjtötték.521 Ma is látogatható és működő világi, barokk teremkönyv-
tár például a keszthelyi Festetics-kastély könyvtára (1799–1801).

Több, püspöki székhelyen épült, a püspöki palotában létrehozott könyvtárterem is említést 
érdemel. az ország talán legszebb barokk könyvtárterme az egri Főegyházmegyei Könyvtáré, 
amely 1793-ban nyitotta meg kapuit. a törökök 1529-ben felégették Kalocsát. a kalocsai Fő-
székesegyházi Könyvtár újraalapítója patachich Ádám érsek (1776–1784), széles látókörű, mű-
velt főpap, aki nagyváradról magával hozta Kalocsára majd’ nyolcezer kötetes könyvtárát, s ál-
landóan fejlesztve, halálakor a könyvtár már mintegy 19 ezer kötetet számlált. e könyvtár olasz 
barokk stílusú, róla elnevezett patachich-terme 1780-ban lett készen. (122. kép) az egységes 
aranyozott gerincű bőrkötéses könyvek Werner Vencel könyvkötő munkáját dicsérik.

520   emődi andrás: Nagyváradi könyvkötészeti emlékek a 18. század második feléből. nagyvárad: Vara- 
dinum script Kiadó, 2011. – Recenzió: Rozsondai Marianne: MKsz (128) 2012. 415–416. p.

521   szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. (Főpapok és főurak, nemesek és polgárok 
gyűjteményei.) Bp., 1939. 4, 7. p. (az oszK kiadványai; 7.)
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az 1777-ben alapított szombathelyi püspöki székhelyen azonnal megindult a szeminá-
rium épületének építése és a könyvtár kialakítása. Klimo György püspök pécsi alapítása után 
a szombathelyi lett az ország második egyházi közkönyvtára. amikor egy évszázad elteltével 
szükségessé vált a könyvtár bővítése, barokk teremkönyvtár hangulatát idéző könyvtártermet 
építettek itt is. a szombathelyi egyházmegyei Könyvtár Herzan-gyűjteménye kötéstörténetileg 
kiemelkedő, aranyozott barokk bőrkötései miatt. Herzan Ferenc püspök, bíboros hozzáértő bib-
liofil gyűjtő volt, könyvkötései eredetüket tekintve olasz barokk stílusúak.

Budapesten a Központi papnevelő intézet az egykori pálos kolostor 1715–1780 között 
emelt épületében kapott helyet. az itt található, 1760–1770 között elkészült elegáns barokk  
teremkönyvtár a főváros egyik műemléki látványossága is. (123. kép) a könyvtárterem beren- 
dezését a bajor származású Rutschmann (Rucsman) antal pálos testvér tervezte, s ő volt a ve-
zetője a pálos testvérekből álló faragóműhelynek is. Így a fafaragásos könyvespolcok és galéria-
rácsok, korlátok, lépcsők mestereit is ismerjük. e termet freskók és magyar tudósok arcképei 

122. kép. Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár patachich teremkönyvtára
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123a–b. kép. Budapest, Központi  
papnevelő intézet pálos Könyvtára 
(karzat és lépcső)
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díszítik. ii. József abolíciós intézkedését, a pálos rendnek 1786. február 7-én elrendelt feloszla-
tását követően a könyvek zöme az egyetemi Könyvtárba került, s a pálos-terem kiürült. (Ké-
sőbb az eLTe eK duplumaiból sok könyv jutott a  pálos-terembe.) 1802-ben széchényi  
Ferenc megkapta a kolostor épületét az általa alapítandó nemzeti Múzeum és Könyvtár cél-
jára, s nagycenki könyvtára anyagával 1803. december 10-én itt nyílt meg a nemzeti Múzeum, 
s vele a későbbi országos széchényi Könyvtár. a Magyar nemzeti Múzeum mai klasszicista 
épületébe 1846/47 folyamán költözött át.

a kolostori könyvtártermekre példa a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 1802-es vissza-
állítását követően megépített, új, reprezentatív könyvtárterme és a zirci ciszterci apátság könyv-
tárterme (1844/46). ez utóbbi kettőt is, mint a sárospataki Református Kollégium dór oszlopos 
könyvtártermét, melyet pollack Mihály tervei szerint építettek, klasszicista stílusban alakították 
ki. Mindegyikről elmondható, hogy e könyvtártermek legszebb dísze a  polcokon sorakozó 
könyvek sora. ezeknél az állományvédelem legfontosabb feladata a rendszeres portalanítás. sok 
szerzetesi könyvtárnak igen hányatott sors jutott osztályrészül.522

Superexlibris (supralibros)

ez a  tulajdonosjelölés a könyv kötéstábláján, általában az előtábla közepén, sokszor a kötés 
egyetlen dísze. Többnyire címer és egy mottó, és/vagy a név látható rajta. az sem ritka, hogy csak 
a tulajdonos neve van a kötésen, máskor a név csak rövidítve, vagy csak a monogram, s a rang/
pozíció, vagy ha ajándék, ennek kifejezése. Lemezről nyomták a bőrbe, olykor színezték, gyak-
rabban aranyozták. díszítheti a kötéstáblát bőrmetszésként is. a 16. századtól kezdett elterjedni 
Franciaországban. angliában az sem ritka, hogy a selyem- és bársonykötésekre ráhímezték a cí-
mert. Bőrkötésen előfordul fémveretként is. Rendszerint uralkodók, arisztokraták, főpapok bib-
liofil kötésein gyakori. a superexlibris a könyv provenienciája szempontjából igen fontos. Ma-
gyarországon és erdélyben például apafi Mihály ezüstveretes Bibliáján, a  szombathelyi 
egyházmegyei Könyvtárban Herzan Ferenc bíboros bőrkötésein, az akadémia Könyvtárában 
a Telekiek könyvein és széchenyi istván bőrkötésű naplóin találkozunk vele. a németeknél in-
kább supralibrosnak nevezik. ezt váltja fel a  későbbiekben a  kötéstáblán belülre ragasztott 
nyomtatott ex libris.

1. Johannes Chrysostomus: Enarratio in Esaiam prophetam / (trad. Godefridus Tilman-
nus). paris: Carola Guillard vidua Claudii et Gulielmus desboys, 1555. Koll. 1. = pettegree – 
Walsby 75477 – origenes: Commentariorum in B. Joannis Evangelium tomi novem… / (trad. 

522   Wix Györgyné: A szerzetesi könyvtárak sorsa. = MKsz (109) 1993. 306–324. p. – Farbaky péter: 
Pálos Könyvtár vagy Nemzeti Könyvtár? = a Magyar nemzeti Galéria évkönyve: Művészettörténeti tanulmá-
nyok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára / szerk.Takács imre et al. Bp.: MnG, 1991. 237–244. p. – 
Horváth Viktor: Könyvek és könyvtárak államosítása Magyarországon (1949–1960). = az országos széchényi 
Könyvtár évkönyve 1974–1975. Bp., 1978. 233–261. p.
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Joachim périon). paris: Carola Guillard vidua Claudii et Gulielmus desboys, 1555. Koll. 2. = 
pettegree – Walsby 81117 – Budapest, piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára: 
anT 533523

Bejegyzés az 1. kolligátum címlapján: nicolai sum olahi archi epi[scopi] ecclesiae strigo-
nien[sis]. – Vive ut vivas. Comes Georgius Thurzo, Comes perpetuus de arva Regni Hungar[iae] 
palatinus 1611. – Bibliothecae debrecinensis scholarum piarum anno 1766. – Mindkét mű 
címlapjának verzóján a budapesti piaristák tulajdonára utaló körbélyegző: Kegyesrendi Köz-
ponti Könyvtár

Kötés: 345 × 228 × 34 mm, javított, nagyon kopott, német reneszánsz bőrkötés, három gör-
getős kerettel (alig kivehető): 1. d Creutzige – d Jus Jonas – d Martin Lut – d pommer – phi 
Melanc; 2. david – Joannes – Christus – Moses (= Haebler ii 244); 3. Rex More – a. Magnvs – 
Kalikvt – Rex paris (= Haebler ii 158). a 4. keretben apró rozetták, a középmezőben gránátal-
mavirágok. az előtáblán a középmező fölött kopott arany nyomással: niCoLaVs oL//aY aR-
CHi ep// isCop: sTRi// – alul: 1555

2. Lindanus, Wilhelmus: Tabulae vigentium nunc… haereseon. antwerpen: Johannes  
Withagius, 1558. Koll. 1. = BnH-Cat L 267 – staphylus, Fridericus: Theologiae Lutheranae tri-
membris epitome. antwerpen: Johannes Withagius, 1558. Koll. 2. = BnH-Cat s 791 – Cassan-
der, Georgius: Liturgica de ritu et ordine dominicae coenae celebrandae. Köln: haeredes arnoldi 
Birckmanni, 1558. Koll. 3. = BnH-Cat C 421, Vd 16 C 1393, Kötéskiállítás 126. tétel – Buda-
pest, oszK: ant. 6685

Bejegyzés a címlapon: R[everendissi]mi d[omini] nicolai archiepi[scopi] strigonien[sis] 
mppa – saját kezű bejegyzés

Kötés: 162 × 100 × 30 mm. oláh Miklós (1491–1568) esztergomi érsek (1553–1568) és 
kancellár számára készült pozsonyi (?) kötés, az előtáblán kétoldalt görgető, középen maureszk 
díszes lemez, fölötte négy sorban: niCoLai oLa//Hi aRCHiepis//Copi sTRi//Goniensis, 
a háttáblán anno 1559.

3. Lazius, Wolfgang: Commentariorum in genealogiam Austriacam libri duo. Basel: nico-
laus episcopius et Joannes oporin, 1564. = Vd 16 L 843 – Budapest, eLTe eK: ant. 6183

Bejegyzés a címlapon: Collegii societatis Jesu sopronii Catalogo inscriptus anno 1638.
Kötés: 298 × 190 × 25 mm, natúr színű pergamenkötés, az előtábla közepén rombusz alakú 

virágmintás keretben ovális superexlibris körirattal: niCoLaVs isTHVanFi de Kisazzon-
FaLWa s[acrae] C[aesareae] R[egiaeque] M[aiestatis] ConsiL[iarius] aC pRopaLaTinVs & 
ReGni HVnGaRiae

e fóliáns kötet superexlibris felirata megnevezi istvánffy rangját, és ez datálja e kötéseket, 
tehát 1582 utániak, minthogy ekkor lett ő nádori helytartó. az eLTe egyetemi Könyvtára ist-
vánffynak további három, pergamenkötésben lévő, ilyen ovális, köriratos, címeres superexlibri-

523   Klinda Mária: Újabb adat Oláh Miklós esztergomi érsek és Thurzó György nádor könyvtárához. = 
MKsz (129) 2013. 477–479. p.
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sével díszített, 4o méretű könyvét őrzi: ant. 1293, ant. 1427 és ant. 2477.524 e könyveknek nem-
csak az elő-, hanem a háttábláján is látható a superexlibris, és a sarkokban egy-egy liliombélyegző. 
Mindegyik a soproni jezsuita rendházból jutott az eLTe eK birtokába.

4. Biblia sacra vulgatae editionis. Mainz: Johann albin, impensis [Frankfurt a. M.] Joh. Teo-
baldi schönwetter – Jakobi Fischer, 1609. = Vd 17 39:127637B, Kötéskiállítás 5. tétel – Budapest, 
oszK: RK 53 (124. kép)

Kötés: apafi Mihály erdélyi fejedelem ezüstveretes bőrkötéses Bibliája. az előtábla közép-
veretén: BiBLia saCRa MiCHaeLis apaFi pRinCipis TRansiLVaniae 1680. a háttábla 
középveretén: donaViT FaMuLo FRaTRi suo andReae ToLdaLaGi 1680. az áttört sa-
rokvereteken angyalfejek. Két díszes beakasztós kapoccsal zárul.

Kötés: 241 × 182 × 60 mm

5. samarjai János: Magyar harmonia, az az Augustana és az Helvetica articvlvssinac egyező 
értelme. pápa: Bernard Máté, 1628. = RMny 1419 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 796

Kötés: 192 × 152 × 21 mm, az előtábla centrumában Lippay György (1600–1666) eszter-
gomi érsek (1642–1666) feliratos címere. a kötés mindenképpen 1642 utáni, mert a felirata 
„GeoRG Lippai – a. sT.” [archiepiscopus strigoniensis], tehát már esztergomi érsek korából 
való. (125. kép)

6. Rákóczi Ferenc fejedelem… alázatos imádsága. – Precatio. debrecen: Vincze Gyögy, 1703. 
Koll. 1. = RMK i 1667 – Rákóczi Ferenc… Manifestum. [Mint az 1. kolligátumban, itt is magyarul 
és latinul.] debrecen: Vincze György, 1704. Koll. 2. = RMK i 1689 – Hadi Regulák, avagy Articu-
lusok. nagyszombat, 1706. Koll. 3. = RMK i 1718 – Budapest, MTa KiK: RM i 8o 117

a címlapon Ruttkay Ferencné (?) mp ab anno 1742 – áthúzva
natúr színű puha pergamenkötés. Csak az előtáblája díszített, amelyen vaknyomással 

a Ruttkay család iR monogramos címere látható.525

Kötés: 147 × 90 × 15 mm

7. Heltai Gáspár: Chronica az Magyaroknac dolgairol. Kolozsvár: Heltai Gáspárné, 1575. = 
RMK i 118 – Budapest, MTa KiK: RM i 2o 37/3. eleje és vége csonka.

524   Boross 2007, i. m. (398. lábjegyzet), istvánffy könyvei: 8, 10 és 13, ill. 30. tétel. – Berlász Jenő: Ist-
vánffy Miklós könyvtáráról. = az országos széchényi Könyvtár évkönyve 1959. Bp., 1961. 202–240. p. – uő.: 
Újabb információk Istvánffy Miklós tékájáról. = az országos széchényi Könyvtár évkönyve 1972. Bp., 1975. 
215–244. p. – Monok istván: A művelt arisztokrata: a magyarországi főnemesség olvasmányai a XVi–XVii. 
században / szerk. Hitseker Mária. Bp.: Kossuth Kiadó; eger: eszterházy Károly Főiskola, 2012. (Kulturális 
Örökség / szerk. Monok istván.) 57–65. p. Monok istván közli istvánffy 1575-ös ex librisét is. – „A magyar 
történet folytatója”: Tanulmányok istvánffy Miklósról / szerk. Ács pál, Tóth Gergely. Bp., 2018. Benne köny-
vekről, superexlibrisekről is esik szó.

525   nagy iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 9. köt. pest, 1862. 829. p.
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ihály erdélyi fejedelem

 ezüstveretes bőrkötéses Bibliája – o
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 53
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125. kép. Lippay György esztergomi érsek könyvének kötése címerével – MTa KiK: RM i. 8o 796
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126. kép. Teleki sámuel (1739–1822),  
a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítójának 
aranyozott bőrkötése és superexlibrise – 
MTa KiK: 542.309
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a sima barna bőrkötés elő- és háttáblája közepén ovális maureszk dísz, az előtáblán e fölött 
két sorban: GRoF GYuLai FeRenTz // GRoF BanFFi MaRia, a középdísz alatt: 1722. – 
a gerincmezők díszítettek.

Kötés: 291 × 196 × 38 mm

8. debreceni ember pál: Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania… / lo-
cupletata… a Frederico adolpho Lampe. Trajecti ad Rhenum: Jacobus van poolsus, 1728. – Bu-
dapest, MTa KiK: 551.655

pecsétek a címlapon: Bethlen Főiskola könyvtára. – dr. Bartók György ev. ref. pap. – a 3. 
előzéklap verzóján tintával beírva: „a Bethlen Kollegium Könyvtárából vásárolt másod pél-
dány” – az előtáblán belül: „Ravasz László dr. könyve” – az ex libris írásszalagján. „Megszárad 
a fű és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké” 1, péter 1, 24–25.

az egyszerű aranykeretes barna bőrkötés előtábláján: L BaRo // saMueL KeMenY // 
de M//GYeRo MonosToR – 1730. az elő- és háttábla közepén, valamint a gerincmezőkben 
stilizált növényi dísz.

Kötés: 196 × 146 × 54 mm

9. Livius, Titus: Historiarum ab urbe condita tom. I–III. amsterdam: Ludovic et daniel el-
sevir, 1664–1665. – Budapest, MTa KiK: 549.899

Bejegyzés az 1. kötet előtáblája belsejében a vásárlásról: Halae Magdeburgicae 1723 diebus 
Maij. – a 2. röpülő előzéken tintával későbbi bejegyzés: ex Bibliotheca excellentissimi quondam 
domini Comitis adami Teleki de szék primis Mensis 7bris (= septembris) diebus in anno 1793 
in tres partes divisa cessit in partem ill[ustrissimae] dominae Comitissae Mariae Teleki de 
szék.

aranyozott, díszített gerincmezők, sima, barna bőrtáblák, az előtáblán fönn: a.C.T.  
(= adam Comes Teleki), alul évszám: 1723.

Kötés (1. kötet): 193 × 121 × 44 mm

10. Menagius, aegidus: In Diogenem Laertium observationes et emendationes. – Kühn, Joa-
chim: In Diogenem Laertium observationes. amsterdam: Wetstenius, 1692. = Kötéskiállítás 131. 
tétel – Budapest, MTa KiK: 542.309

Teleki sámuel (1739–1822), a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítójának aranyozott címeres 
superexlibrise a barna bőrkötés elő- és háttáblája közepén. (126. kép)

Kötés: 273 × 210 × 41 mm

11. Bernoulli, daniel: Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum commentarii. 
strassburg: dulsecker, 1738. = Kötéskiállítás 132. tétel – Budapest, MTa KiK: 543.493

Bejegyzés a 2. előzék rektóján: Hoc svavissimi amici atque praeceptoris opus inter meos 
libros reconditum est a Mensi Martij die 2 anni 1760 Basileae – Josephus C. Teleki de szék mp. 
azaz. igen kedves barátjának és tanítómesterének e művét 1760 márciusától Teleki József 
a könyvei között helyezte el.
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127. kép. Teleki József (1738–1796), a „koronaőr” márványozott bőrkötése  
és aranyozott superexlibrise – MTa KiK: 543.493
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128. kép. széchenyi istván egyik bőrkötésű, címeres, zárható naplója:  
„april 7-étül 1835 – Februar 1-ig 1838” – MTa KiK: K 228
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Teleki József bázeli tanulmányai idején szoros kapcsolatba került Bernoullival. Hetente 
négy alkalommal ment hozzá órákat venni, és Bernoulli nyilvános egyetemi kísérleti előadásait 
is látogatta. Mindez Teleki gondolkodására, egész életére döntő hatással volt.526

Teleki József (1738–1796), a „koronaőr” aranyozott címeres superexlibrise a márványozott 
bőrkötés elő- és háttáblája közepén. (127. kép)

Kötés: 244 × 200 × 29 mm

12. széchenyi istván egyik kézírásos, bőrkötésű, zárható naplója: „april 7-étül 1835 – Feb-
ruar 1-ig 1838” – Budapest, MTa KiK: K 228 (128. kép)

az előtáblán aranyozva a  fenti dátumok és középen a széchényi család címere, felette 
a grófi korona.

Kötés: 250 × 203 × 29 mm

A rokokó

a 16. században a reformációval igen megnőtt a könyvtermelés, majd a hitvitázó irodalom ré-
vén és az ellenreformáció felerősödésével a 17. században még inkább szaporodnak a nyomdák, 
s ugrásszerűen nő a megjelent könyvek száma. a 18. század a felvilágosodás kora, amelyben 
a könyv már nem a bibliofília, hanem egyre inkább a mindennapi szükséglet eleme és szellemi 
fegyver. a mindennapi használati könyv kötése egyszerű kiállítású, a legtöbb egyszerű bőrkötés, 
vagy félbőr, de a zöme kisebb méretű keménypapír táblás, olykor mintás, festett, vagy brokát-
papírral borított táblájú.

a kor stílusirányzatát követő, késő reneszánsz, majd barokk és rokokó stílusú könyvköté-
sek alkalmi megrendelések, nemesi, főúri, főpapi, uralkodói igényeket hivatottak kielégíteni, de 
még e személyek könyvtáraiban sincsenek túlsúlyban az ilyen díszes bőrkötések. a bőrkötések-
nek inkább csak a gerincét díszítik.

a barokkból fejlődő rokokó stílus levegősebb, a könyvkötés egyszerűbb díszítésű. a növé-
nyi díszítés jobbára a keretre korlátozódik, s a barokk volutás C és s idomok helyett divatba 
jöttek a kagylódíszmotívumok (innen az elnevezés: rocaille = kagyló mű), kacskaringós levél-
kék, virágban végződő, hajló leveles indák, virágkosárkák. ezeken a gerincmezők minden eset-
ben díszítettek, harmonizálnak a kötéstáblák díszítésével.

a 18. században a francia csipkekultusz hatására a kötéseken is hasonló, csipkeszerű minta 
jelent meg (fer à la dentelle). Rendszerint keretként alkalmazták a finom vésetű egyesbélyegző-
ket, melyekkel, arányosan elosztva, elegáns táblafelületet alkottak. a tábla szélén csipkéhez ha-
sonló, ízléses tagolású keret van, mely hol jobban, hol kevésbé nyúlik be a középmezőbe. a kö-
zépmező sokszor szabadon marad, esetleg az ország vagy a  tulajdonos címerét vagy 

526   F. Csanak dóra: Két korszak határán: Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó. 
Bp., 1983. 66–70. p. (irodalomtörténeti könyvtár / szerk. Czine Mihály; 38.)
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monogramját nyomják a közepébe. a 18. században gyakori, hogy a könyvkötő feltünteti a ne-
vét a kötésen. néhány példa:

1. Kazy Ferenc: Historia regni Hungariae. Tom. ii–iii. Tyrnaviae: acad., 1741, 1749. (egybe-
kötve) – Budapest, MTa KiK: 523.032/2 (129. kép)

pecsét: Vigyázó Ferenc könyvtára
Kötés: 328 × 210 × 42 mm

2. Ransanus, petrus: Epitome rerum Hungaricarum… / studio et opera Lucae pecchi. [eléje 
kötve.]: Selectae positiones universae philosophiae… / quas sub auspiciis Ludovici de Battyan… 
disputandas proponit Josephus sándor. Budae: nottenstein, 1746. – Budapest, MTa KiK: 
542.571 (130. kép)

Kötés: 228 × 172 × 34 mm

3. Kazy Ferenc: Historia regni Hungariae. Tom. ii. Tyrnaviae: acad. s. J., 1741. = Kötéskiál-
lítás 86. tétel – Budapest, iparművészeti Múzeum: Ltsz. 54.262.1

Kötés: 340 × 225 × 24 mm, az elő- és háttábla azonosan van díszítve, a centrumban a ma-
gyar címer két oldalán d és a(?) betűk láthatók.

4. Szent Biblia / ford. Károli Gáspár. Bázel: im-Hof János Rudolf, 1764. = Kötéskiállítás 91. 
tétel – Budapest, oszK: Rk 88 (131. kép)

Bejegyzés a röpülő előzéken: „Becses ajándéka dely Lajosnak december 9. 1864”. – alatta 
ceruzával: „Mihalik sándor saját tulajdona”

az előtáblán az első tulajdonos neve: Hidv[égi] M M, és a dátum, a keret hosszoldalának 
közepén az előtáblán: 1 – 7, a háttáblán: 6 – 6, azaz 1766.

Kötés: 179 × 104 × 43 mm

a jezsuita Kazy Ferenc (1695–1759) műve második kötetének díszítése (3. tétel) némileg eltér 
az egybekötött, későbbi kiadású ii–iii. kötetétől (1. tétel). Bizonyára a tartalomnak, a Magyar 
Királyság történetének szól az elegáns kötés. a 2. tétel tárgya is a magyar történelem, méghozzá 
az itáliai domonkos és történetíró, petrus Ransanus (1428–1492) munkája, aki Mátyás király-
nál is járt követségben, s kívánságára írta meg a magyar történelmet. ezt először 1558-ban 
zsámboky János rendezte sajtó alá Bécsben, majd a  Telegdi Miklós mellett dolgozó pécsi  
Lukács 1579-ben nagyszombatban, aki káptalani ügyész, költő, szerkesztő, korrektor, s egy- 
ben a nyomda vezetője volt. ennek a Ransanus-műnek újabb kiadása ez az 1746-os budai.527 

527   nem lehet véletlen, hogy a török kiűzését követően a 18. században több magyar történelmi munka 
is napvilágot látott magyarul és idegen nyelven. szellemileg is magunkhoz kellett térni, erőt meríteni a dicsőbb 
múltból a másfél évszázados török hódoltság után. Érdekes, hogy például pethő Gergely és M. Kovács János: 
A’ magyar kronikának… sómmája… a’ Magyar Nemzetnek jeles emlékezetire s’ hasznára. pozsony, 1742. című 
művet M. Kovács János ugyancsak Batthyány Lajos, akkor még „udvari főkancellárnak” ajánlotta.
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129. kép. aranyozott rokokó kötés – MTa KiK: 523.032/2
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130. kép. aranyozott rokokó kötés – MTa KiK: 542.571
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a fiatal gróf sándor József, midőn Batthyány Lajos (1696–1765) nádor pártfogása alatt meg-
védte értekezését, megszerezve ezzel a  tudományos fokozatot, téziseit Ransanus tekintélyes 
műve elé illesztve köttette be díszes bőrkötésbe (2. tétel). a tézisek és egy ajándékozásra szánt 
mű együttes megjelentetése vagy egybeköttetése – mint „liber gradualis” – általános gyakorlat 
volt. azt hiszem, nem tévedek, ha sándor Józsefet sejtem a kötés megrendelőjének. a 2. tétel, 
a pécsi Lukács által szerkesztett Ransanus-mű sok példányban megvan magyar könyvtárak-
ban, de ez a példány, az eléje kötött tézisekkel együtt és az ünnepélyes kötés folytán, egyedi. – 
a 4. tétel tulajdonosa talán a Hidvégi Mikó család egyik tagja, Miklós, aki 1772-ben grófi 
rangra emelkedett.

Mind a négy kötés valamilyen ünnepi alkalomra készült, s mindegyik magyarországi kötés.

Veszprém, Pápa

a török hódoltság megszűnte után – a kötéskutatás tanúsága szerint – a könyves ipar Veszprém-
ben 1696-tól, pápán körülbelül 1710-től indult meg. pápa könyvkötői a soproni céhhez, a veszp-
rémiek és várpalotaiak a budai céhhez tartoztak.528 nem mellékes, hogy Veszprémben és pápán 
is jelentős bőrfeldolgozó ipar volt, amely biztosította a bőröket a könyvkötők munkájához (is). 
pápán papírmalmok is működtek. Hogya György könyvet írt a Georgiak öt nemzedékéről.529 
Koncz pál 1992-es cikkében közölte a megye addig felkutatott könyvkötőmesterei és legényei 
névsorát. Közülük több pápai könyvkötőről,530 valamint a veszprémi Franz Gründler munkás-
ságáról531 írt részletesen, és sikerült Ludwig Georgi könyvkötéseit azonosítani a díszítőszerszá-
mok alapján, s közzétette e könyvek listáját cikke Függelékében.532 az első két ismert veszprémi 
könyvkötő Juhász sámuel és ethey istván. ez utóbbi tevékenységét Hudi József tárta fel.533 Le-
véltári iratok széles körét áttekintve ugyancsak Hudi József elemezte Veszprém könyvkultúráját, 
számba véve a polgárok által forgatott, kedvelt és kideríthető könyveket. ezek főleg ájtatos mű-

528   Koncz pál: Könyvkötők a 18–19. századi Veszprém megyében. = MKsz (108) 1992. 332–347, 339. p.
529   Hogya György: Öt nemzedék a könyvkötészet szolgálatában: a Georgiak Veszprémben. Veszprém: 

pannon ny., 1987.
530   Koncz pál: Adalékok Zsoldos György és Szép Miklós XVIII–XIX. századi pápai könyvkötők működé-

séhez. in: istennek, hazának, tudománynak: Tanulmányok a 95 éves nádasdy Lajos tiszteletére. pápa, 2008. 
107–123. p. – uő. korábban ezekről: Könyvkötések Pápáról a 18–19. századból. = acta Musei papensis – pápai 
Múzeumi Értesítő 5. pápa, 1995. 237–245. p. – uő.: Mayer Adolf pápai könyvkötőmester (1848–1918). = 
a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (27) 2012. 231–246. p.

531   Koncz pál: Franz Gründler veszprémi könyvkötőmester (1760–1845). = a Veszprém Megyei Múzeu-
mok Közleményei (24) 2006. 209–225. p.

532   Koncz pál: Ludwig Georgi (1815–1872) veszprémi könyvkötőmester díszítőszerszám készlete. = 
a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (25) 2008. 179–200. p.

533   Hudi József: Ethey István veszprémi könyvkötő tevékenysége 1746–1760. in: Hudi József: Könyv és tár-
sadalom: Könyvkultúra és művelődés a XViii–XiX. századi Veszprém megyében. Bp.: oszK: Gondolat, 2009. 
40–55. p. (nemzeti téka / sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc.)
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vek, mesterséget érintő szakkönyvek, gyógyászati és füveskönyv, alkalmanként szórakoztató ol-
vasmány, „Lustspielbuch” és kalendáriumok, s persze tankönyvek voltak,534 bizonyára különféle, 
de helyben készült kötésekben. Koncz pál Gründler könyvkötőmester, Ludwig Georgi, zsoldos 
György és szép Miklós könyvkötők díszítőszerszámainak lenyomatát, azaz bélyegzőit és görge-
tőit közölte idézett cikkeiben. Mindez könnyebben hozzáférhető Koncz pál 2017-ben megjelent 
gyűjteményes kötetében.535 ezeket a díszítőszerszámokat szemlélve igen vegyes képet kapunk, 
mert gótikus liliomtól, legyeződísz cikkelyen és barokk csavart indán át rokokó és neoklasszi-
cista motívumokig, idevéve a hit-remény-szeretet hármast jelképező (kereszt, horgony és ima-
könyv) motívumot és az áldozó kelyhet, minden előfordul. Átlépve a 19. századba, haladunk az 
egyre erőteljesebb gépesítés, a régi stílusok felélesztése és keverése, a stílustalanság és gyakran az 
ízlésvesztés felé. ezekhez képest a csak a gerincükön díszített sima vagy márványozott bőrköté-
sek üdítően hatnak.

Félbőr kötések és papírkötések

Félbőr kötést már a 15. századtól készítettek, de általánossá később lett. a barokk teremkönyv-
táraknál említettük. a gerinc mentén a tábla harmadáig-negyedéig benyúló bőrborítást bélyeg-
zőkkel és/vagy görgetővel díszítették, a fatábla pedig üresen maradt. az egyszerűbb könyvek 
számára akkor is készülnek félbőr kötések, amikor a fatáblákat kasírozott papírtáblák váltják fel; 
megszülettek a papírtáblás félbőr kötések. a keménypapír tábla azonban nem maradhatott csu-
paszon. a 18. század könyvkötője számára új feladatot jelentett a kötéshez szükséges papírok 
díszítése, festése. egyéni leleménye és ízlése itt juthatott kifejezésre. Kötésdíszítő szerszámok 
használata helyett virág- és indadíszes, vagy többszínű márványozott papírokat festett, s a színes 
papírokhoz illő színű bőrrel borította be a gerincet és a sarkokat.

a bőr mellőzésével készített papírtáblás kötés (és hozzá a kötéssel összhangban díszített, 
színezett előzéklapok), majd a hajlékonyabb papírból készített borítófedelek meghódították 
a közönséget, olcsók és célszerűek, napjainkig használatosak. Restauráláskor ezeket a kézi fes-
tésű papírokat is meg kell menteni. egyénileg, könyvkötők is, kézműipari léptékben, de gyárilag 
is állítottak elő festett, mintás és úgynevezett brokátpapírokat dobozok, tokok és keménypapír 
táblás kötések számára. ennek az iparművészeti területnek is komoly irodalma van.536

534   Hudi József: A veszprémi polgárság könyvkultúrája a XVIII–XIX. században. in: Hudi József: Könyv 
és társadalom… 2009, i. m. 97–125. p.

535   Koncz pál: Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században / szerk. Jakab 
Réka. Veszprém: Laczkó dezső Múzeum, 2017. – Recenzió: Rozsondai Marianne: MKsz (134) 2018. 112–
116. p.

536   Reschke, Gisela: Wolkenleister, Marmor und Brokat: Historische Buntpapiere. Berlin, 1997. – a téma 
bőséges irodalmával is szolgál.
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a pesti Ráday Könyvtárban és Levéltárban nemcsak a 18. századi könyvek eredeti kötéseit 
lelhetjük fel, hanem megvan a könyvbeszerzésre vonatkozó levelezés,537 sőt sok esetben a könyv-
kereskedők és könyvkötők számlái is. a Ráday Könyvtárban a kötéstörténeti kutatást még Ko-
roknay Éva kezdte el, majd tőle Halász Margit vette át a stafétabotot, de e két magyar kötéskutató 
halála (1987, illetve 1998) után sem szűnt meg a Ráday pál (1677–1733) és fia, Gedeon (1713–
1792) gyűjtötte könyvek rendszerező feltárása.538 a pesti könyvkötőnek, Müller Jakabnak az 
özvegyét vette feleségül Fischer János, a cseh származású könyvkötő és könyvkereskedő. Fischer 
valószínűleg Müller Jakab mellett dolgozott, mint annak legénye. Fischer János 1776-ban kapott 
pesti polgárjogot. a Ráday Gyűjtemény könyvkötőszámlái alapján megállapítható, hogy kivétel 
nélkül csak a gerincén díszített, márványozott bőrkötéseket rendelt nála Ráday. a gerincek dí-
szítése barokk stílusú. a számlák alapján azonosított kötések motívumai segítenek más könyv-
tárakban őrzött Fischer-kötéseket is meghatározni.539 Ráday Gedeon a fennmaradt könyvkötő-
számlák szerint köttetett Bécsben, pesten (leginkább Fischer Jánosnál, 52 könyvet sikerült 
azonosítani), pozsonyban spajzer Ferencnél: 37 biztosan azonosított és 32 feltételezett spaj-
zer-kötést őriznek a Ráday Könyvtárban. pozsonyban még Kőnig sándornál, Geissler Frigyes 
Károlynál és Christian Wilfingnél, Besztercebányán prinz Mátyásnál és Losoncon is köttetett. 
Maradt fenn számla pruny Mátyás ludányi könyvkötőtől, valamint Baumgartner Józseftől, aki 
1765-ben 94 könyv bekötéséről adott számlát (31+16 könyvet tudtak azonosítani), de Baum-
gartner működési helye ismeretlen. Legnagyobb számban Fischer János pesti könyvkötő kötései 
azonosíthatók a Ráday Könyvtárban és Levéltárban.

a Ráday Gyűjteményben általában jellemzőek a csak a gerincükön díszített bőrkötések. 
a fennmaradt könyvkötőszámlák azért is érdekesek, mert ezekből kiderül, hogy a különböző 
méretű könyvek és különféle típusú kötések mennyibe kerültek. Mindkét Ráday sokat költött 
a könyvekre, törődtek azzal, hogy a könyvek tartalmuknak megfelelő kötést kapjanak. Megren-
deléseikben határozottan kifejezésre juttatták a kötés milyenségére vonatkozó óhajaikat. Ráday 
könyvbeszerzőjének, például nagy sámuelnek és szathmári paksi Mihálynak Rádayhoz intézett 
levelei forrásértékűek a könyvtár törzsanyagának provenienciájára nézve, ugyanakkor tükrözik 
Ráday érdeklődési körét. – az aukciókon beszerzett könyvek már be voltak kötve. e könyvek 
eredeti kötéseinek meghatározása is az európai kötéstörténetnek része.

a gerincek díszítése meglehetősen rokon mindenütt a 18. században. Ha átnézünk az or-
szág nyugati feléből a keletibe, egészen hasonló gerincdíszítéssel találkozunk például nagyvára-

537   somkuti Gabriella: Ráday Gedeon bécsi könyvbeszerzője (Nagy Sámuel 1730–1802.) = MKsz (84) 
1968. 147–170. p.

538   Borvölgyi Györgyi: Ráday Pál (1677–1733) könyvtára. Bp.: oszK, 2004. (a Kárpát-medence kora 
újkori könyvtárai / szerk. Monok istván; 7.)

539   Csenki Éva – J. Halász Margit: A Ráday gyűjtemény számára készített könyvkötések és azok meste-
rei. in: Luxusiparok: Válogatás a iX. Kézművesipartörténeti szimpózium előadásaiból (Veszprém, 1996. szept. 
27–28.) / szerk. Horváth sándor, szulovszky János. Bp.; Veszprém, 1997. 51–60. p. – Borvölgyi Györgyi 
– Csenki Éva: A Ráday Könyvtár történeti kötéseinek feldolgozása. = a Ráday Gyűjtemény évkönyve Xi. / 
szerk. petrőczy Éva, Berecz Ágnes. Bp., 2005. 152–160. p.
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don. emődi andrás a nagyváradi könyvkötészeti emlékeket szedte össze.540 emődi közli a püs-
pökség levéltárában megtalált könyvkötők nevét és adatait, a  könyvkötőszámlákat és 
a gerincdíszítések fotóit is ebből az időszakból. igen jól használható forrásmunka. a könyvkö-
tők: domokos Bálint, eke Bálint, Mátyus Márton, Conrad Werletzmiller, Johann Romayr, Joan-
nes suth, Kevei János, Franz Xaver Hellebauer.

az eddigiek során is sokszor találkoztunk azzal, hogy a könyvkereskedő egyben könyv-
kötő is, vagy foglalkoztat a kereskedése mellett könyvkötőt. Külön kutatási terület az idevágó 
hagyatéki leltárak elemzése. a Budapesti 1. sz. Állami Levéltár pesti Levéltár részlegében a „Tes-
tamenta et inventaria” 388. számon Matzenauer József könyvkereskedő 1738 januárjában kelt 
hagyatéki inventáriumában (’Buchbinder Werkzeich’), vagy a  458. számon pécsi elisabetha 
1740. március 28-i hagyatéki inventáriumában lelhetjük fel könyvkötőszerszámok felsorolását is 
(„Buch Binder Werkzeug”).541

540   emődi andrás: Nagyváradi könyvkötészeti emlékek a 18. század második feléből. nagyvárad: nagy-
váradi Római Katolikus püspökség, 2011.

541   Monok istvánnak köszönöm, hogy ezekre felhívta figyelmemet.
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MaGYaRoRszÁGi KÖnYVKÖTÉseK  
a 19. szÁzadBan

A klasszicizáló stílus – batikolt kötések

a batik eljárás során a tárgy (textil, fa, fém, bőr) festése alkalmával a kívánt díszítőmotívumot 
viasszal fedik le, hogy ott a festék ne fogja meg az alapot, így a motívum a viasz eltávolítása után 
natúr színben némileg elmosódott körvonallal, kissé sejtelmesen jelenik meg. Különösen antik 
nőalakot vagy görög hőst (Héraklész), esetleg angyalt ábrázoltak így kötéseken. Klasszikus mo-
tívumok tűnnek fel ez idő tájt európa más országaiban is, elsősorban franciaországi kötéseken.

ifj. Fischer János apja műhelyében tanult, majd az 1800-as évek elején több ízben is járt 
hosszabb-rövidebb vándorúton.542 1806-ban kapott pesti polgárjogot. apja barokkos díszítő-
szerszámaitól teljesen eltérő, antik elemeket használó, empire stílusú batikolt bőrkötései azt mu-
tatják, hogy a híres bécsi könyvkötőnél, Georg Friedrich Kraussnál is tanult. Krauss kötése pél-
dául a FszeK BV 875/9/1-2 jelzeten őrzött két kötete (Hieronymus Balbus: Opera poetica, 
oratoria, ac politico-moralia. 1791–1792). – Fischer némelyik kötését névjelzéssel látta el.

1. nepos, Cornelius: Vitae excellentium imperatorum. Leiden: Luchtmans, 1734. = Kötéski-
állítás 92. tétel – Budapest, oszK: Rk 2 (132. kép)

az előtáblán belül, fönn jelzés: „Fischer // Buch-binder // in pest” 1800-as évek eleje
Kötés: 201 × 128 × 44 mm, az elő- és háttábla díszítése eltér

2. [Vergilius Maro, publius]: Virgilius Éneássa. / ford. (németből) szalkay antal. Béts: al-
berti, 1792. – Budapest, oszK: Rk 119 (133. kép)

Kötés: 172 × 96 × 14 mm, az elő- és háttábla díszítése eltér

542   J. Halász Margit: A pesti Fischer könyvkötő és könyvkereskedő család történetéhez. = MKsz (82) 
1966. 138–144. p. – uő.: Batikolt könyvkötések Magyarországon. = MKsz (83) 1967. 49–60. p. Halász Margit e 
cikk függelékében ismerteti a tíz ismert batikolt kötést. – németországban is divatban voltak a batikolt köté-
sek: pabel, angelika: „In wie weit meiner Erfindung einiger Verdienst zukomme…” Der Würzburger Buchbinder 
Sebastian Vierheilig (1762–1805). = einband-Forschung: informationsblatt des aeB. Heft 40, april 2017. 36–
47. p. – Ráth György sok könyvét köttette be Franz Xaver Vierheiliggel Würzburgban, aki az előbbinek leszár-
mazottja. ezek az MTa KiK Ráth gyűjteményében vannak, lásd Rozsondai, Catalogue 423. p. Vierheilig alatt.
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132. kép. Fischer János batikolt bőrkötése – o
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3. sallustius, Caius Crispus: (Coniuratio Catilinaria. Bellum Iugurthinum.) Recensio versio-
nis Hispaniae novissimae. Berolini: Jo. Frid. unger, 1790. – Budapest, FszeK: B-0900/5

az előtáblán belül, fönn jelzés: „Fischer // Buch-binder // in pest” 1800-as évek fordulója.
Bejegyzés a 2. röpülő előzék rektóján tintával: andr. Fáy
Kötés: 233 × 133 × 40 mm, az aranyozott meander kereten belül az előtáblán ovális babér-

koszorúban nőalak dárdával (pallas athéné?), hátul táncoló(?) antik nőalak, a gerinc hét mezője 
közül a másodikban címfelirat, a többiben váltakozva kétféle stilizált virágmotívum. aranyozott 
metszés, a táblák belső szélén hurkos, növénydíszes keret.

4. Márton József: Lexicon trilingve Latino–Hungarico–Germanicum. p. i–ii. pest: Gustav 
Heckenast, (1818). – Budapest, iparművészeti Múzeum: Ltsz. 15909

Kötés: 212 × 135 × 82 mm, részben aranyozott bőrkötés, a szélén a keret festett, a közép-
mezőben batik technikával nyert angyalfigura, mindkét kezében harsonával. az elő- és háttábla 
azonosan van díszítve.

Rézveretes szlovák énekeskönyvek és imakönyvek

az egykor Békéscsaba környékére betelepített, s ma is ott nagyobb számban élő szlovákok éne-
keskönyveiket sajátos, rézveretes kötéssel látták el.

Tranovszky György, azaz Juraj/Jiří Třanowský (1591–1637) lelkész a cseh, lengyel és szlo-
vák ajkú evangélikusok számára énekeskönyvet állított össze: Cithara sanctorum – Písně Du-
chovní staré y nové címen. ennek biblikus cseh, azaz liturgikus nyelvét a különböző nyugati szláv 
népek mind értették, így nagyon elterjedt. a 17–19. század folyamán ismételten kiadták és bő-
vítették.543 Tranovszky az ellenreformációs zaklatások miatt végül – az akkor a királyi Magyar-
országhoz tartozó – Liptószentmiklóson (Liptovský Mikuláš) telepedett le, és ott teljesített lel-
készi szolgálatot, s fejtette ki énekköltői tevékenységét is. az egyházi éneklés közösségteremtő és 
megtartó erejének tudatában, a vallásos énekek gyakorlása céljából alkotta meg cantionaléját. 
ebbe korábban énekelt szövegeket, huszita és Luther-énekeket, de credo-énekeket is beváloga-
tott, s mindezt kiegészítette saját szerzésűekkel is. Énekeskönyve először Lőcsén jelent meg 
1636-ban Brewer nyomdájában. ez a kiadás 414 éneket tartalmaz. Csak csonka példányok ma-
radtak fenn belőle (RMny 1655), elhasználódtak. ezután még sokszor és sok helyen megjelent, 
több mint másfél száz kiadást ért meg, legtöbbször Budán és pesten, de négyszer Békéscsabán is, 
s közben az énekek száma háromszorosára nőtt.

Gyakran korábban már bekötött és díszített, s régóta használatban lévő példányokon alkal-
mazták a divatba jött, jobban vagy kevésbé díszes, domborított rézvereteket. ez magyarázza 
a sokszor nagy időbeli eltérést a könyv megjelenése és a  fémkötésen látható évszám között. 

543   Tábori György: A rézveretes Tranoscius: a magyarországi evangélikus szlovákok régi, vallásos énekes-
könyve. Békéscsaba, 1986. („Fekete könyvek” kultúrtörténeti sorozat / szerk. Gecsei Lajos és Köteles Lajos; 6.)
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136. kép. Rézveretes szlovák énekes- és imakönyv – MTa KiK: 542.327
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a fémdomborítást helyi könyvkötők készítették. a zöme a 19. század második felében készült. 
Jellemző még e kötésekre a metszés színes festése, olykor márványozása, de ezt még az első be-
kötés alkalmával készítették. az elő- és háttáblák azonosak.544 néhány példa:

1. Tranovský, Juraj: Cithara sanctorum. Pjsně duchownj, staré y nowé… [pozsony: Landerer, 
1775]. Koll. 1. – Phiala sanctorum. Modlitby nábožné z Swatého Pjsma / přidáno gest obzwlásstě 
p. Caspara neumanna Gádro wssech modliteb… [pozsony: Landerer], 1775. Koll. 2. – Budapest, 
oszK: 220.827/1-2 (134. kép)

Kötés: 170 × 106 × 85 mm

2. Tranovský, Juraj: Cithara sanctorum. Pisné duchowni, staré y nowé. pest: Trattner, 1836. 
Koll. 1. – Phiala sanctorum. Modlitby Nábožné. Přjdawek pronikawých nowých y některých sta-
rých pjsnj. pest: Trattner, 1835. Koll. 2. – Budapest, oszK: 825.778-825.780

Kötés: 190 × 115 × 100 mm

3. Jakobaei, pavel: Ewangelický funebrál, obsahugjcý w sobě pjsně pohřebnj… pest: Trattner, 
1828. – Budapest, oszK: 326.483 (135. kép)

Kötés: 144 × 86 × 45 mm

4. Tranovský, Juraj: Cithara sanctorum. Pisné duchowni, staré y nowé. Koll. 1. – Phiala sancto-
rum. Modlitby nábožné. Koll. 2. W senici: Jan Bežo, 1890. – Budapest, MTa KiK: 542.327 (136. kép)

Kötés: 206 × 130 × 48 mm

Debreceni gyöngyhímzéses kötések

ezek is a 19. század második felében jöttek divatba, s legtöbbször debrecenben nyomtatott éne-
keskönyvet tartalmaznak. Lányok, asszonyok maguk hímezték a színes gyöngyös betétet, ame-
lyet aztán a könyvkötő a bőrkötés tábláinak közepébe illesztett.545 ezzel mentek a debreceni  
lányok és asszonyok a  templomba, s a gyöngyhímzésben gyakran a nevük is, vagy legalább 
a monogramjuk szerepel. akad azért férfi tulajdonos is, de azt is leány varrta a vőlegényének.546 

544   Tóth zsuzsanna: A Magyarországon élő evangélikus szlovákok rézveretes kötései. in: az identitás 
forrásai: Hangok, szövegek, gyűjtemények / szerk. Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs. Bp.: oszK: 
Gondolat, 2012. 247–263. p. (Bibliotheca scientiae et artis.) – uő.: A Magyarországon élő evangélikus szlová-
kok rézveretes kötései és kialakulásuk. in: isis: erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 17. / szerk. Kovács petro-
nella. székelyudvarhely: Haáz Rezső alapítvány, 2017. 64–77. és 153–157. p.

545   Takács Béla 1980, i. m. 66–67. p. (426. lábjegyzet)
546   Takács Béla: Gyöngyhímzéses debreceni díszkötések. debrecen, 1984. 37. p. 3. tétel, 8–9. kép: „nagy 

Jánosé // ez a Énekes Könyv 1852-dik Évbenn készüllt Both Júlcsa varta[!]”. debrecen, déri Múzeum: Ltsz. iii. 
1931. 4. – Takács Béla 26 gyöngyhímzéses kötést ismertet könyvében.
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a legtöbb könyv kötéséről tudjuk, hogy mikor készült, s hogy ki hímezte, de a könyvkötő neve 
csak egy példányban van benne. ez az egyetlen viszont római katolikus imakönyv, nem is deb-
receni nyomtatvány (Tárkányi B. József: Lelki manna. eger, 1895.), s ebben ovális gumibélyegző-
vel benne van, hogy „Frölich Wenczel könyvkötő debreczen”.547

Takács Béla felsorolja a könyvkötőcéh beállási jegyzőkönyve alapján, hogy 1830-tól 1872-ig, 
a céh feloszlatásáig, mely mestereknek volt debrecenben műhelye: Csáti Lajos, Farkas istván, 
Kassai péter, Fazekas János, Telegdi Kovács Lajos, Fodor Gábor, Tikhi antal, dávidházi imre, 
Wolkemberg Károly, Farkas Károly, Hering József, Báthori imre. 1872-t követően ötre csökkent 
a könyvkötő műhelyek, könyves üzletek száma debrecenben. a kézművesipar visszaesését itt-
hon és európa-szerte a kiterjedt gépesítés okozta, az átállás a tömegtermelésre.

Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv. debrecen: Városi ny., 1851. = Kötés- 
kiállítás 107. tétel – Budapest, iparművészeti Múzeum: Ltsz. 67.4.1

Bejegyzés: schenk istván kedves keresztfiamnak emlékül 1896. március 21-én Kola János
Kötés: 176 × 114 × 25 mm

Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv. debrecen: Városi ny., 1851. = Kötés- 
kiállítás 111. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: B 3709

nagy esztike hímzése, 1882 (137. kép)
Kötés: 145 × 116 × 32 mm

Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv. debrecen: Városi ny., 1852. = Kötés- 
kiállítás 108. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: B 6399

p. e. hímzése, 1853
Kötés: 176 × 115 × 33 mm

Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv. debrecen: Városi ny., 1855. = Kötés- 
kiállítás 109. tétel – debrecen, TTRe nagykönyvtára: 1-4392

papp Julianna hímzése, 1858 (138. kép)
Kötés: 185 × 118 × 32 mm

Régi és új: a „neo” stílusok

a fentebb tárgyalt klasszicizmus az antik világból vette a díszítőelemeket. a bécsi Georg Fried-
rich Krauss és a pesti Fischer János batikolt könyvkötései mégis művészi hatást ébresztenek. 
a neoromán, neogótikus, neoreneszánsz díszítés a könyvtáblákon azonban inkább a fantáziát-
lan utánzás érzését kelti. Ha mindezt némileg keverték, akkor romantikusnak mondták a kötést. 

547   Takács Béla 1984, i. m. 68. p. 26. tétel, 36. kép, magántulajdon.
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139. kép. elefántcsont faragásos magyar–héber kétnyelvű imakönyv, c. 1900. –  
Budapest, oszK: M 835.814

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   428 2020. 01. 18.   9:23



429

140. kép. Énekeskönyv elefántcsont utánzatú kötésben, 1912 – oszK: 829.202
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ezeken a stílkötéseken még inkább megnyilvánult, hogy a kötéseket csak díszítik, nem pedig 
művészi alkotást hoznak létre. a historizáló, azaz a „neo” stílusú kötésekből tanulságos kiállítást 
rendezett 1982-ben Grazban Werner Hohl.548 azért ezek között is akadnak érdekes kötések. 
Magyarországi példákat látunk majd a 19. és 20. századi gépi kötések között.

nálunk a 19. század folyamán a stílkötések idején megújult a román korból átvett fémtáb-
lás ötvöskötések és az elefántcsont-domborműves díszkötések divatja.

az elefántcsont-domborműves, valamint az arany- és ezüstlemezes, zománcberakásos, 
drágaköves, középkori díszkötéseknek a késő antik konzuli diptychon táblák voltak az előké-
pei. Éppen az ilyen kötések értéke miatt nem ritka ezek másodlagos, ismételt felhasználása,  
s így előfordulhat, hogy a kötés korábbi, mint maga a kódex. ezek a korai igen drága ötvös- és 
elefántcsont-díszítésű kötések főurak és főpapok számára készültek, vagy éppen ők csináltat-
ták és ajándékozták egy-egy templomnak, kolostornak, kiemelt jelentőségű kápolnának. 
a korai ötvöskötések gerincét nem borították be (később gyakran bársonnyal befedték), így 
sokszor szabadon látszott a fűzés. a gerinc befedése a bőrkötések elterjedésével vált általá-
nossá. az arannyal, ezüsttel, drágakövekkel díszített, sokszor két-három éven át másolt közép-
kori misekönyvek és egyéb liturgikus könyvek helye a szertartás ideje alatt az oltáron volt, 
szépségükkel az oltár fényét voltak hivatva emelni. a veretes ötvösművű díszkötések divatja 
évszázadokon át folyamatosan fennmaradt, persze mindinkább egyszerűsödve és csak kivéte-
les alkalmakra.

ezeknek speciális példái a már tárgyalt rézveretes szlovák kötések. Értékük persze nem ve-
tekszik a középkoriakéval. az más kérdés, hogy tulajdonosuknak mit jelentettek ezek a 19. szá-
zadi fémveretes énekes- és imakönyvek! e könyvek elhasználtsága mutatja a könyv iránti meg-
becsülést és szeretetet.

az elefántcsont faragással és utánzatával díszített kötésre két példa az oszK-ból:

1. Magyar–héber kétnyelvű imakönyv. c. 1900. – Budapest, oszK: M 835.814 (2018. új 
szerzemény). Csonka, láthatóan agyonhasználták.

Kötés: 190 × 115 × 25 mm, a kerete elefántcsont-utánzat, de a betét valódi elefántcsont fa-
ragás, s mellette növényindás fémrátét és a kőtáblák a tízparacsolattal (139. kép)

2. Molnár József: Orgonahangok… énekeskönyv 910 énekkel. 8., jav., bőv. kiadás. Budapest; 
new York: steinbrener János [Wittenberg], [1912]. – Budapest, oszK: 829.202

Kötés: 181 × 117 × 50 mm, Jézus és Mária képével (140. kép)

548   Bucheinbände des Historismus: ausstellung der universitätsbibliothek Graz / Katalog zusammen-
gestellt von Werner Hohl; mit einer einleitung von Hans zotter. Graz, 1982.
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A könyvkötés iparosodása

Kiadói kötésnek azt a kötést nevezzük, melyet a kiadó kezdeményezésére egy adott kiadáshoz 
(vagy annak nagyobb részéhez) azonos kivitelben, gépileg állítanak elő. ez a meghatározás 
csak az ipari léptékű könyvelőállításra nézve érvényes. Hiszen már az ősnyomtatványok ide-
jétől kezdve készítettek kötéseket, kézműves módszerekkel, kiadók vagy nyomdászok meg-
rendelésére, de többnyire az összkiadáshoz képest kis mennyiségben, és olyan nagyobb nyom-
dákban, amelyekben könyvkötőket is foglalkoztattak, például a nürnbergi anton Kobergernél 
(c. 1440–1513).

a 19. században a gyorssajtó feltalálásával a könyv előállítása is tömegtermelő iparrá vált. 
a század vége felé a kiadók már mindinkább bekötve hozzák forgalomba a könyveket. az 
igény megteremti a könyvkötés munkamenetének egyes részleteit elvégző gépeket is. Magyar-
országon a gépesített nagyüzemi könyvkötést a Gottermayer cég valósította meg a 19. század 
végén. Megszületnek az úgynevezett gépkönyvek, amelyek a kézi kötésekétől merőben eltérő 
technikával készülnek. a gépi kötésnél ugyanis kétfelé válik a munkafolyamat. Külön készítik 
el a nyomtatott ívekből álló könyvtömböt (könyvtestet), amelynek hajtogatását, fűzését (sok 
esetben dróttal!), vágását is géppel végzik, és külön, előre készítik el a különböző anyagokkal 
(legtöbbször kalikóvászonnal) borított és különféle módokon préseléssel díszített kötéstáblát, 
amelybe aztán „beakasztják” a kész könyvtestet. ez a fajta könyv nincs olyan szervesen egybe-
építve táblájával, mint a kézműves úton előállított. a géppel való könyvkötés csak nagy pél-
dányszámok vagy sorozatok és életműkiadások esetében, vagyis a modern kiadói kötéseknél 
gazdaságos.

nagy cégek alakulnak, például az imént említett Gottermayer nándor könyvkötészete.549 
a kiadó- és nyomdavállalat összekapcsolódik, s társul mellé a könyvkötészeti cég és még va-
lami. Mindenki számára ismerős „a pallas nagylexikona” préselt papírtáblás, aranyozott ge-
rincű félbőr kötése. a kötetek háttáblájának alján olvasható jelzés: „Gottermayer Könyvköté-
szetéből”, tudniillik ott készült a kötés.550 de a háttábla közepén ligált „a & G” betű látható 
babérkoszorúban, s az aranyozott gerinc közepén körgyűrűben „aufrecht és Goldschmied – 
Budapest”. Hogy kik ők, pontosan megtudjuk simon Melinda remek tanulmányából551. 
könyvterjesztő vállalkozók. Mert nagylélegzetű, többkötetes művek, melyek nagy példány-
számban jelentek meg, csak akkor gazdaságosak, ha fennáll az eredményes terjesztés, azaz 
eladás lehetősége. Vagyis külön cégek alakulnak a könyvterjesztésre, amelyek kiépítik az ügy-
nökhálózatot, majd a részletfizetési kedvezményt. de erős a küzdelem, a konkurenciaharc 
más cégekkel, például Goldschmied Bernát (1856–1941) és Révay Mór között. Révay Mór 

549   Gottermayer nándor könyvkötészetének Ráth György nevére kiállított számláit 1892/94-ből az 
MTa KiK is őrzi Ms 4809/138–140 jelzeten.

550   az utolsó két kötet: a 17–18. pótkötetek kötése már Leszik Károly könyvkötészetében készült.
551   simon Melinda: Az Aufrecht és Goldschmied könyvterjesztő vállalkozás története és jelvényhaszná- 

lata. = MKsz (129) 2013. 219–231. p.
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141. kép. neoreneszánsz bőrkötés – iMM: Ltsz. 54.1767.1
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142a–b. kép. Grill Károly „A toll mesterei” sorozata préselt, aranyozott stílkötése  
és levonat a cég emblémájáról

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   433 2020. 01. 18.   9:23



434

János (1860–1926) a Révai Testvérek irodalmi intézet Rt. vezérigazgatója.552 a nagy cégek fel-
vásárolják a  kisebbeket.553 Gottermayer nándor „Könyvkötői Műintézete” kötéseinek egy 
szép kivitelű neoreneszánsz példája:

szana Tamás: Petőfiné Szendrei Júlia. Budapest: Grill, 1891. = Kötéskiállítás 114. tétel – Bu-
dapest, iparművészeti Múzeum: Ltsz. 54.1767.1 (141. kép)

Kötés: 206 × 142 × 25 mm, aranyozott, neoreneszánsz bőrkötés. az előtábla és a gerincme-
zők neoreneszánsz díszítésűek, a háttáblán csak stilizált középdísz van, alul szignált: Gotterma-
yer Budapest

Vagy vegyük Grill Károly Könyvkiadóvállalatát, amely alapítási évének 1840-et jelöli.554 
a Grill kiadó jogi szakkönyvekre (törvénytárak, döntvénytárak kiadására) szakosodott. 1905-
ben a könyvkereskedés és a könyvkiadó vállalat kettévált. polgári családok otthonában a Grilltől 
„a toll mesterei” sorozat préselt, az előtábláján aranyozott stílkötései lehetnek ismerősek, a hát-
tábla közepén a kiadó emblémája (142a–b kép), bennük Bródy sándortól Tersánszky J. Jenőig 
a 20. század eleje jó tollú magyar íróinak művei találhatók. (Grill kiadói emblémája ott van a  
szana-könyv címoldalán is.)

a nagy példányszámú gépi kötés is lehet szép, ha ízléses, és nem akar mást mutatni, mint ami. 
Kner imre felháborodva írja 1935-ben egy Nyugat-kiadvány láttán, hogy „… nem veszik észre, 
milyen hazug és ízléstelen dolgot csinálnak akkor, amikor rongy hasított bőrbe kötve, száz-
ötven év előtti kézi kötés formáját utánozzák egy dróttal varrott, kész táblába beakasztott tö-
megkönyvnél.”555 Móricz zsigmond is felkiált A könyv és az író a vásáron című cikkében: 
„megutáltatja a könyvet a rossz kiállítás!”556 pedig a sok könyv, amely ma az emberekhez eljut, 
esztétikai objektum is, amely tömegek ízlését formálja észrevétlenül, látáskultúránkat fejleszti 
– vagy rontja. a  kötésművészet nem csak attól viselheti nevében a  művészet szót, hogy 
a könyvfedél mennyire díszített, hanem, hogy a kötést magát milyen szépen, jól és tartós hasz-
nálatra csinálták meg.

552   Révay Mór János: Írók, könyvek, kiadók: Egy magyar könyvkiadó emlékiratai. Bp.: Révai Testvérek 
irodalmi intézet RT., 1920.

553   emich Gusztáv neves kiadóvállalatát és nyomdáját megvette 1868-ban az athenaeum irodalmi és 
nyomdai Részvénytársaság, az öt évvel később alakult Franklin Társulat pedig Landerer és Heckenast cégét.

554   Geibel Károly alapította a céget 1841-ben, tőle vette meg 1860-ban Grill Károly, de a kiadói emblé-
mában a dátum 1840.

555   Kner imre Földessy Gyulának 1935. május 30. – idézi: szíj Rezső: A Nyugat és a könyvművészet. = 
Művészettörténeti Értesítő (12) 1963. 58–69., 68. p.

556   Móricz zsigmond: A könyv és az író a vásáron. = nyugat (24, i. kötet) 1931. jún. 1. 11. szám 752–
758. p.
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Márványozott papírok – Halfer József

a gépi könyvkötés korában is marad terepe a találékonyságnak és a kézügyességnek (mai di-
vatos szavakkal: innováció, kreativitás stb.), például a márványozott és mintás papírok előál-
lításában. Halfer József (1841–1916) kitanulta a könyvkötőmesterséget, majd hosszú nyugati 
vándorútra kelt, ahol kiváló mesterektől tanult, s hazatérve a márványozás kitűnő értője és 
művelője lett. Több szakmunkát is írt németül, amelyeket sok nyelvre lefordítottak, persze ma-
gyarra is.557 Halfer német ajkú magyar polgár Budakeszin élt, ott üzemeltetett egy jól felszerelt 
festékgyárat, de volt könyvkötészete és üzlete a pesti Városház téren is. igen szép márványo-
zott és festett mintás papírokat készített s árult, és kaphatók voltak nála az ezek készítéséhez 
szükséges alapanyagok is. a mai napig használják a Halfer József által kikísérletezett márvá-
nyozási eljárást. a festett, márványozott papírok mintái követték a szecesszió kedvelt motívu-
mait. az iparművészeti Múzeum gyűjteményéről például az Ars Decorativa folyóiratban jelent 
meg cikk 1994-ben.558 2012-ben Csillaghegyen „Könyvművészeti előadói nap” keretében 
Gajdó Gyula, Gönczi péter és Kemendi Ágnes tartott emlékezetes előadást és gyakorlati be-
mutatót a festett és márványozott papírokról.

557   Halfer József: A könyvkötői márványozás: Gyakorlati szakkönyv / magyarra átdolgozta szőllősy 
Mihály. Bp., 1886. – Halfer több idevágó cikke is megjelent a Graphica című szaklap i. és iii. évfolyamában 
1883-ban és 1885-ben. – Újra megjelent: Halfer József: A könyvkötői márványozás: Gyakorlati szakkönyv / 
magyarra átdolg. szőllősy Mihály (lektorálta és a mellékleteket összeállította Horváth pál). Békéscsaba: 
Typografika Kft., 2000.

558   Lovay zsuzsanna: Márványozott papírok az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeiben. = ars deco-
rativa / szerk. szilágyi andrás, (14) 1994. 47–63. p. 11 képpel.
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MaGYaRoRszÁGi KÖnYVKÖTÉseK  
a 20. szÁzadBan

Az első évtizedek: a szecesszió

a következő újdonságot a szecesszió (németül Jugendstil, franciául és angolul art nouveau) je-
lentette. nálunk szecesszió néven kelt életre az új irányzat, s jelentésének megfelelően valóban 
kivonulni akart a historizmusból, elfordulni a historizáló, régi stílusokat felélesztő, sajnos olykor 
keverő stílusoktól. Minthogy elsősorban az iparművészetben eresztett gyökeret, nem véletlenül 
érvényesült hatásosan a könyvművészetben. a Nyugat folyóirat fedélgrafikái különösen jól pél-
dázzák ezt.559

olyan neves kiadók,560 mint például a Lampel és Wodianer több sorozatot is indítottak. 
a Remekírók Képes Könyvtára sorozatban neves magyar (Berzsenyi, Csokonai, Kazinczy, Kisfa-
ludy, Kölcsey, Madách, petőfi, Vörösmarty, zrínyi, széchenyi, Kossuth, Tóth Kálmán) és külföldi 
szerzőket (Homérosz, Vergilius, Molière, shakespeare, Goethe, schiller) jelentettek meg. a soro-
zatszerkesztő Radó antal volt. Mindegyik kötet szecessziós kiadói zöld vászonkötésének elő-
tábláján (és gerincén) lila virágú íriszek láthatók, a tábla fölső felében a szerző domború arcképe 
aranyozott indáktól és virágoktól övezve. (143. kép) a csupán vakvonalas keretekkel díszített 
háttábla közepén lángnyelvek, alján: „Leszik K. könyvkötő Budapest”. a könyv gerincén alul: 
„Lampel R. / Wodianer F. és Fiai / Cs. és Kir. udv. / könyvkereskedés”. az ízléses, egyszínű előzék-
lapok mintája hóvirágok szövevénye.

a német származású Lampel Róbert (1821–1874) prágában tanulta a könyves szakmát, 
aztán 1850-ben pesten saját céget alapított. az andrássy úton volt üzlete, amely egyszerre volt 
szortimentüzlet, antikvárium és kölcsönkönyvtár. Halálát követően a nyomdatulajdonos Wo-
dianer Fülöp vette meg üzletét, de megtartotta a Lampel nevet, sőt zenemű-kereskedéssel bőví-
tette. Később Wodianer fia perbe bonyolódott a Franklin céggel, amely felvásárolta az üzletet,  
s ez 1944-ig működött.

559   pomázi orsolya: Szecesszió a könyvművészetben: a nyugat mint folyóirat- és könyvkiadó. = http://
mgonline.hu/szakdolgozatok/eLTe_BTK_diakkonferencia/tipo2008_pomazi_orsolya.pdf (2019. 05. 29.)

560   a kiadókról és könyvkereskedőkről: Kókay 1997, i. m. (380. lábjegyzet) – pogány György: A ma-
gyar könyvkereskedelem rövid története a XV. század végétől 1990-ig. Bp.: Hatágú síp alapítvány, 2004. – Voit 
Krisztina: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből: Taulmányok. Bp.: argumentum, [2007].
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ekírók Képes Könyvtára sorozat Tóth Kálm

án és Schiller költem
ényei (1902) kötése
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144. kép. Modern Magyar Könyvtár akkor divatos magyar írók műveivel – Lovik Károly
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az andrássy úton volt üzlete a singer és Wolfner könyvkiadó és könyvkereskedő cégnek 
is. az 1885-ben megalakult cég egyik alapító tagja singer sándor, vezérigazgatója Wolfner Jó-
zsef volt. 1923-ban részvénytársasággá alakították. 1943-tól Új idők irodalmi intézet Rész-
vénytársaság néven működött – már nem sokáig. Több sorozatot is indítottak. a Modern Ma-
gyar Könyvtár akkor divatos magyar írók (Bródy sándor, Herczeg Ferenc, Lovik Károly, 
Tömörkény istván) munkáit jelentette meg szemrevaló szecessziós kötésben, s ízléses előzék-
lapokkal M M K monogrammal. (144. kép) sajnos ezek is dróttal vannak fűzve, s van, hogy 
néhány levélpár vágása ferdére sikerült, s bántó a ferde szedéstükör. Mégiscsak gépkönyvek. 
Wolfner halála után 1932-ben fia, Farkas istván festőművész vette át a kiadó működtetését, 
művészi ízlése hozzájárult a kiadványok szépségéhez. a legtöbb könyvborítót, címlapot, ex lib-
rist Mosonyi-pfeiffer Hellmann (1863–1905) tervezte és rajzolta a singer és Wolfner cégnek.

a 20. századi szecessziós stílusú festett pergamenkötések kapcsán meg kell említeni akantisz 
kötéseit. Akantisz Viktor (1864–1943) jelentős szerepet játszott az oszK Todoreszku Gyula –
Horváth aranka-féle régikönyvgyűjtemény restaurálásában, valamint be- és átkötésében. a Mű-
vészettörténeti Értesítő 2017/2 száma 5–9. képén láthatunk akantisz 43 festett pergamenköté-
séből ötöt.561 akantisz író, bibliográfus, grafikus, festő, restaurátor és könyvkötő volt egy sze- 
mélyben. Körülbelül 1910-től Todoreszku Gyula (1866–1919) alkalmazta, ennek halála után 
vette fel akantiszt a széchényi Könyvtár. Vezetésével és könyvkötőszerszámai bevonásával ala-
kult meg 1920-tól a nemzeti Könyvtár első műhely jellegű részlege, a könyvkötészet. ugyan-
akkor gondozta e felbecsülhetetlen értékű, az oszK harmadik legjelentősebb gyűjteményét, 
a Todoreszku–Horváth-könyvtárt. Kötései jogosan válthatnak ki vitát, mert hordoznak tartalmi 
és időbeli összeférhetetlenséget, munkái mégis a Todoreszku Gyula – Horváth aranka-gyűjte-
mény sajátos, különleges darabjai maradnak, s mára már ezek is történeti kötések.

Jaschik Álmos könyvkötései, borítólaptervei és szakírói tevékenysége

Jaschik Álmos (Bártfa 1885 – Budapest 1950) sokoldalúságát barátai, tanítványai és a kritikusok 
egyöntetűen hangsúlyozzák. nevét a lexikonok szócikkei között is már korán megtaláljuk. Me-
zei ottó kétkötetes műve562 kiemeli iskolájának jó műhelyszellemét, a csoportmunka sikeres 
megvalósulását, ahol Jaschik előtt fő célként az élet és a művészet jelenségei iránti érzékenység 

561   Varga Bernadett: Még egyszer a Todoreszku–Horváth könyvtárról. = Művészettörténeti Értesítő 
(66) 2017/2. 329–350. p. – 5–9. kép: oszK Régi nyomtatványok Tára: RMK i 1109b, RMK i 855b, RMK i 
1362b/1. példány, RMK i 580a és RMK i 765a. ezek erdélyi országgyűlési törvénykönyvek az 1630–1687 kö-
zötti évekből.

562   Jaschik Álmos tervezőiskolája: (a hazai szabadiskolák [műhelyek] múltjából ii.) / szerk. Mezei ottó. 
1–2. köt. Bp., 1980. (sokszorosított kiadvány, népművelési intézet.) – Mezei ottó: Ecoles d’art libres en Hongrie 
entre 1896 et 1944. = acta Historiae artium academiae scientiarum Hungaricae (28) 1982. 175–209. p. – uő.: 
Jaschik Álmos és iskolája. in: Jaschik Álmos, a művész és pedagógus / szerk. prékopa Ágnes. Bp.: noran, 2002. 
13–44. p.
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kialakítása lebegett. Jaschik nagy hatású pedagógus volt, a nevéhez kapcsolható könyvkötések is 
ezt tanúsítják.563

Jaschik Álmos munkásságának kevéssé feltárt része az általa tervezett vagy készített könyv-
kötések sora. Érdekes, hogy amit Benedek Marcell Jaschikról általában megállapított, az érvé-
nyes a kötéseire is: „Ha éppen akart, tudott korrekt és realisztikus lenni, és impresszionista is 
volt, ha úgy tetszett neki. nem esett nehezére tisztán kolorista hatásokat kihozni, és ha nem 
röstelli, a novellisztikus képtémákat is meg tudja csinálni. azon felül erősen érezte a vonalak rit-
musát és értett a stilizáláshoz.”564 a könyvkötés készítésének szabályai, a könyvfedél alakja és 
mérete, az elő- és háttábla, s a köztük húzódó gerinc jobban megkötik a mester kezét, kevesebb 
szabadságot engednek, mint más műfajokban. Bár maga a nyomtatott könyv tömegtermék, 
a kézműipari könyvkötés megmaradt egyedinek. a 20. században egyedi, művészi könyvkötést 
csak jómódú bibliofilek engedhettek meg maguknak.

a 19. század derekára alapvetően megváltozott a könyvek és kötésük egymáshoz való vi-
szonya. ennek fő oka az általános gépesítésben keresendő. a könyvek lényegesen nagyobb há-
nyadát a könyvkiadók bekötve hozták forgalomba, méghozzá géppel fűzött, gyorsan, nagy szé-
riában készített, teljesen egyforma kötésben. azelőtt a könyveket általában a könyv használója, 
olvasója köttette be anyagi tehetőssége szerint. a könyvkötések egy kis késéssel ugyan, de követ-
ték a nagy képzőművészeti stílusokat. a kézműipari könyvkötések idején nincs két egyforma 
kötés. a 19. század második felében óriási változás következett be a könyvben, de a könyvkötők 
életében is. ekkor vált szét a könyvkötőmester és a könyvkötőművész.

a 19. század második felétől egyébként is mind erősebben ébred igény az összművészet 
(Gesamtkunst) iránt. például Wagner a  zenében, Gaudí az építészetben valósítja ezt meg, 
a könyvek világában az angol preraffaeliták, William Morris és a Kelmscott nyomda. itthon 
Jaschik Álmos tartotta szem előtt a könyv tartalmának, illusztrációinak és kötésének egységét. 
Világfelfogása a kötéseken is kifejezésre jut, egy könyvnek a hangulatbeli tartalmát fejezi ki,  
s illusztrációi sem csupán rávilágítanak egy-egy ady- vagy petőfi-versre, hanem új fényben 
mutatják meg azt.

Jaschik nádai pál: Az élet művészete (Bp. 1914) című könyvéhez tervezett bőrkötést. a két-
kötetes, azonos kötésű mű első darabját az MTa Könyvtára (543.071), a másodikat az ipar-
művészeti Múzeum őrzi (Ltsz. 54.1647.1). az élet művészete a  szépség megragadásában, 
a pénzben nem kifejezhető értékek becsülésében rejlik. ezek között a zene az élet egyik leg-
szebb ajándéka, egy zongorán játszó karcsú nő egyszerre sugallja a szépséget, a művészetet és 
a harmóniát. (145. kép) (Jaschik maga is zongorázott, sőt fontolgatta, hogy zenei pályára lép.) 
az egyszerű, sima, szürkésbarna bőrkötés előtábláján a körbe foglalt mezőben, fekete zongorán 
játszó piros ruhás nőalak finom összhangban áll a könyv tartalmával. a kontúrvonalak aranyo-
zása (s préselése) nemcsak technikailag biztosította a bőrrátét rögzítését a széleken, hanem 

563   Rozsondai Marianne: Jaschik Álmos könyvkötései, borítólaptervei és szakírói tevékenysége. – Bakos 
Katalin: Jaschik Álmos, a grafikus. in: Jaschik Álmos, a művész és pedagógus / szerk. prékopa Ágnes. Bp.: 
noran, 2002. 91–104, 105–140. p.

564   Benedek Marcell: Jaschik Álmos. = Magyar Grafika (1) 1920. 21–24, 22. p.
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egyben hangsúlyozza a nemességet, s ezt fokozzák a könyv sarkai irányába mutató összetett 
hármas csigavonalak, s a körív külsején párhuzamosan futó pontsor. – Könyvészeti érdekesség, 
hogy a Franklin Társulatnál 1914-es évszámmal megjelent könyv címlapján a szerző kézzel írt 
ajánlása 1913 (!) karácsonyán van keltezve: „dr. Bárczy istván polgármester úrnak nagyrabe-
csülésem jeléül – nádai pál.” Kívül a háttábla alján jelzés: „sz. Főv. iparrajzisk. Könyvkötő-tan-
műhelye. Jaschik tanár fec[it].” – Felfogásában és kivitelezésében ezzel rokon a szintén nádai 

145. kép. nádai pál: Az élet művészete. Bp., 1914. Jaschik Álmos bőrkötése –  
MTa KiK: 543.071
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pál-művet (Könyv a gyermekről, Bp. 1911.) borító kötés, melynek első kötete az iparművészeti 
Múzeumban (Ltsz. 86.169.1),565 a második magántulajdonban van. a két nádai-mű kötése az 
1910-es évek első felében, időben egymáshoz közel készülhetett. Benedek Marcell alapján „no-
vellisztikusnak” nevezhetnénk e kétszer két bőrkötést. a Könyv a gyermekről barna bőrkötése 
előtáblájának közepét egy csipkedíszes, körbe foglalt ábra uralja. Két kisgyermeket látunk vi-
rágcsokorral egy fa előtt, barna, drapp, sötétzöld, bordó és fehér bőrrátétből megmintázva, 
aranyos pöttyökből kialakított lehajló ágak előtt. a kötéstábla szélein vékony aranykeret van.  
e könyv háttábláján alul jelzés: „Fec. Jaschik. Galamb.” Galamb József (1876–1933) Jaschik 
munkatársa volt, iparművész és könyvkötőmester. Mindegyik kötet gerincén szerző, címirat és 
kötetjelzés olvasható egyszerű, aranyozott nagybetűkkel. Az élet művészete című könyv egy-
színű barna előzékpapírt kapott, a Könyv a gyermekről kötetei igen szép, színesen nyomott és 
rajzolt előzéklapokat: függőleges irányú hullámos, pöttyözött és csigavonalban csavarodó vo-
nalak közepén két mérleghintázó kisgyereket látunk kör alakú mezőben.

a Magyar iparművészeti egyetem könyvtára 1999-ben aukción vásárolta meg Wildner 
Ödön: Nietzsche romantikus korszaka című, Budapest 1907-ben megjelent könyvét (Ltsz.. Bk 
2448).566 a bőrkötésű könyv háttábláján alul jelzés: „Készült. szék. Főv. iparrajziskolában.” Ja- 
schik neve tehát nincs jelezve. Talán ez Jaschik első bőrkötése, vagy legalábbis az ő irányításával 
készült kötés. ez a kötés a vonalak ritmusával ragad meg: a fatáblás barna bőrkötésen világos-
barna festéssel hullámvonalak lüktetnek, itt-ott hurkot vetnek, elszórtan pici arany pontok csil-
lannak meg, s az előtáblán a haránt fekvő oválisban egy nagy N betű látható. a háttábla kisebb 
oválisa üresen maradt. a nyomtatott dedikáció: oszkárnak, a fénykeresőnek – a szerző. Kézzel 
írva: igaz szeretete és tisztelete jeléül – a szerző. Wildner Bárczy istvánnal együtt szerkesztette 
a Népművelést, azzal a Bárczyval, akinek fentebb nádai dedikálta Az élet művészete című köny-
vét. Jászi oszkár (mert ő a fénykereső) lapja, a Huszadik század 1900-tól 1919-ig jelent meg, 
Jászi amerikába távozásáig. a kor haladó irányzatai, nagy művészei, kultúrájának jelentős kép-
viselői ehhez a körhöz tartoztak. nem lehet véletlen, hogy Jaschik épp ezeket a könyveket kö-
tötte be. Jaschiknak is meg kellett válnia 1920-tól, politikai okokból, a székesfővárosi iparrajz-
iskola tanári állásától. addigra azonban annyira ismertté vált, hogy 1920 után alapított haladó 
szellemű magániskolája tele volt lelkes hallgatókkal.

Modern, fekete-fehér, bőr és pergamen kombinációt alkalmazó kötést tervezett Jaschik  
e. T. a. Hoffmann: Éjféli mesék (ford. sajó aladár. Bp.: Franklin, é. n.) című könyvéhez (ipar-
művészeti Múzeum. Ltsz. 86.171.1 – 146. kép).567 a gerincet fekete bőr, a kötéstáblát fehér per-
gamen borítja. a fehér háttérből jól kiemelkednek a feketével és szürkével festett, nagy kerek, 
kék, piros és sárga szemű szörnyek, ember- és madárfigurák. Csak az előtábla van díszítve, a ge-
rincen az álbordák tagolta mezők közül a másodikban arany betűkkel a szerző és cím olvasható. 
a könyvnek sima aranyozott metszése van, s fekete és zöld szállal varrt oromszegése. nagysze-
rűen illik Hoffmann meséihez ez a kötés.

565   Rozsondai 2002, i. m. 92–93. p. 64–66. kép.
566   Rozsondai 2002, i. m. 94. p. 67. kép.
567   Rozsondai 2002, i. m. 96. p. 68. kép. Lásd a gyujtemeny.imm.hu (2019.05.29) weboldalon.
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146. kép. Hoffmann, e. T. a.: Éjféli mesék / ford. sajó aladár. Bp.: Franklin, é. n.  
Jaschik Álmos félpergamen kötése – iMM: Ltsz. 86.171.1
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egészen más az iparművészeti Múzeumban őrzött, Jaschik iskolájához kapcsolható másik 
két festett pergamenkötés. ezek az 1920-as években készülhettek. az élein a könyvtestre hajló, 
színes festésű, natúr színű, puha pergamenkötés Székely népballadákat borít (Összeáll. Benedek 
elek. Bp.: pantheon, 1921. Ltsz. 51.739.1). a kötést egy tanítvány, Marik Brigitta, a tusrajzot s 
a könyv illusztrációit is Jaschik készítette. a kötésen négykaréjos mezőben komor táj közepén 
egy nőalak, félig profilból kérdőn az ég felé tekint. a négykaréjt, s alatta a címfeliratot és a kiadó 
nevét a barokk kötések jellegzetes motívumára emlékeztető, de itt naturalisztikusabban rajzolt, 
jobbos és balos egymásba kapcsolódó, csavart végű, nyújtott indák fogják közre. – Komjáthy 
Jenő: A homályból. Költemények 1876–1894 (2. kiad., Komárom 1910) című verskötete (Ltsz. 
86.172.1)568 pergamenkötésén tobzódnak a színek. az elő- és háttáblán hasonló szentély látható, 
amelyhez lépcsők vezetnek, de az előtáblán kígyó tekeredik a bejárat felé, a háttáblán lepelbe 
öltözött alakok igyekeznek a szentély hatalmas Buddha-szobrához. Mégsem a kultikus épület 
uralja a könyvfedél tábláit, ez eltörpül az arannyal, zölddel, kékkel, sárgával, pirossal rajzolt és 
festett tulipánformában végződő indák, a mindent elborító, szinte az egész táblát betöltő mada-
ras-virágos ornamentika mellett. a gerinc festése, bár eléggé megkopott mára, igazodik az elő- 
és háttábla képeihez. a könyv aranyozott metszése is keleties motívumokkal díszített. a lélek-
vándorlást valló távoli világ bölcselkedő Buddháját érezte Jaschik a  filozofikus-misztikus, 
elmélkedő lírájú Komjáthyhoz illőnek. Komjáthy Jenő harminchét évesen hunyt el 1895. január 
25-én, nem valószínű, hogy látta megjelent versei első kiadását. Később vált kedvelt és olvasott 
költővé, erősen hatott a Nyugat első nemzedékére.

az oszK Todoreszku Gyula – Horváth aranka-gyűjteményében is őriznek egy Jaschik 
festette pergamenkötést RMK i 1743b jelzeten.569 (nem biztos, hogy ehhez a régi magyar nyom-
tatványhoz illik ez a kötés.)

Magyarországon a 20. század elején az új művészet szerencsésen kapcsolódott össze a nép-
művészet és a népzene iránt ébredt komoly érdeklődéssel. Jaschik szívesen élt a magyar népies 
díszítőmotívumokkal, s láthatóan felesége, Jaschikné Müller Mária is. a négy, a kötéstáblán kí-
vülről átbújtatott pergamenszalagra fűzött, festett pergamenkötésű Imakönyv (szerk. schoder-
beck Lajos. Bp. [1912]; iparművészeti Múzeum: Ltsz. 2001.528.1) tábláin díszesen faragott szé-
kelykapu, s a kapu előterében szecessziós növényi ornamentika együtt látható. itt is egységet 
alkot az elő- és a háttábla, amelyeket szervesen kapcsol egybe a gerinc díszítése. az előtáblán 
a kapu íve alatt egy légies, hatalmas Krisztus-alak, kezében a  falu templomának kicsinyített 
mása, a háttáblán az egész falut palástjával oltalmazón betakaró szűz Mária tűnik elénk. a né-
pies faragású székelykapun át a  végtelenbe látunk, mintha a  kicsi, fiatornyas templomon s 
a dombokhoz simuló kis falun túl a mennybe is bepillantanánk. a gerincen festett-faragott osz-
lop tetején faragott fülkében a Madonna, karján a gyermekkel. Hangsúlyos a dekoratív kettős 
keret a kötéstábla szélén. a könyvnek poncolt, aranyozott metszése van. egy olaszországi kiállí-
táson kellett szerepelnie, erre utal az előtáblán belül egy beragasztott kártya, rajta szám, s töre-
dékes olasz nyomtatott szöveg „… Moderna”, a  felirat szerint az imakönyv kötése Jaschikné 

568   Rozsondai 2002, i. m. 98. p. 69. kép. Lásd a gyujtemeny.imm.hu (2019. 05. 29.) weboldalon.
569   Az Isten mindenhatóságának tárháza, azaz Sz. Anna… tiszteleti. Wien: andreas Heyinger, 1708.
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munkája: „Libro di preghiere con frontispizio a pitture su pergamena. disegno e opera della 
signora Álmos Jaschik.”

Jaschik korán felismerte ady nagyságát, s illusztrációkat készített ady verseihez. Két, ady 
életét elemző kötet bőrkötésének hátsó előzéklapján piros JMM monogram látható. ez Jas-
chikné Müller Mária szignója, de mindkettőn érezhető Jaschik közvetlen hatása, szellemi sugár-
zása is. ezeket a kötéseket Müller Mária az 1920-as évek második felében készíthette, amikor 
Jaschik láthatóan már csak könyvborítók fedélrajzainak tervezését vállalta. az egyik ady-élet-
rajzot az iparművészeti Múzeumban őrzik (Ltsz. 86.173.1).570 a fekete bőrrel bevont táblákon 
arany, piros és natúr színű bőrberakás van: hullámzó vizeken egy csónak orra tör előre, vagy 
inkább fölfelé, s a csónak árbócán szív alakú piros vitorla feszül. de tűnhet úgy is, hogy a kereszt 
idomú árbócra egy piros szívet feszítettek föl. a  gerincen ady neve vörös bőrből kirakva. 
a könyv metszésén körbe vörös alapon arany betűkkel ady-idézet olvasható: szÁLLani szÁL-
Lani szÁLLani eGYRe // ÚJ, ÚJ VizeKRe naGY szŰzi VizeKRe […] // szÁLLani szÁL-
Lani szÁLLani eGYRe. Kézzel varrott vörös-fekete-sárga színű az oromszegés. – a másik 
ady-életrajz571 kötése egyszerűbb, épp ezért talán drámaibb. Vörös bőrkötés, sima gerinc, és dí-
szítetlen a háttábla. a gerincen ady nevének három betűjéből a d és Y egymásba kapcsolódik. 
az előtáblán keretelés nélküli téglalap alapú mezőben, kilenc sorba rendezve ady-versidézet 
betűi keltik azt a benyomást, mintha töviskerítés akadályozná az előrehaladást. Ha olvasni kezd-
jük a  szöveget, az alig stilizált, mégis megfelelően hol vékonyodó, hol vastagodó, hullámo- 
san lüktető, egybefolyó fekete betűket, mintha hulló könnyeket látnánk: sósaBBaK // iTT 
a KÖnY//nYeK s a // FÁJdaLMaK // is MÁsoK // ezeRszeR // MessiÁsoK // a MaGYaR 
// MessiÁsoK – a szöveg szövete egyenlő távolságra van a könyv széleitől mind a négy oldalon. 
a könyv metszése aranyozott, rajta fekete-piros kettős, és natúr színben hagyott ferde vonalak, 
mintha a és Y betűk felváltva futnának körbe. Fekete-piros és kétféle szürkeselyem hímzett 
oromszegése van. Jaschik iskolájából fennmaradt magángyűjteményben megtalálható e kötés 
színes, 1:1 méretű tervrajza.

Jaschikot láthatóan nemcsak a könyvek metszésének gondos megtervezése, hanem az elő-
zékpapírok művészi kivitelezésének kérdése is foglalkoztatta.

elkeseredetten látta, hogy a kézműipar a mindent kiszorító gépesítéssel egyre inkább hát-
térbe szorul, ugyanakkor az amatőr művészi könyvkötések értéktelenek. Jaschik feltehetően 
azért hagyott fel a bibliofil igényű egyedi könyvkötéssel, mert inkább akart könyvborítórajzaival 
hatni egy nagyobb olvasóközönségre. Bár készültek iskolájában bőr- és vászonkötések és kötés-
tervek, tudta, hogy egy-egy kézi kötés nem lehet elég hatásos. ezek nem jutnak el a társadalom 
minden rétegéhez, könyvborítói viszont eljuthatnak a tömegekhez. Jaschik általában szignálta 
borítófedélrajzait.

570   Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. 2. kieg. kiad. Bp.: athenaeum, [1926]. Lásd 
a gyujtemeny.imm.hu (2019. 05. 29.) weboldalon.

571   Révész Béla: Ady Endre tragédiája: a háború, a házasság, a forradalom évei. Bp.: athenaeum [1924]. 
Magántulajdon.
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Jaschik nemcsak sokat írt Biró Miklós lapjába, a Magyar Grafikába, de a Biró kiadásában 
megjelent könyvek közül is soknak fedélrajzot tervezett, sőt illusztrációkat is készített. ezeken 
jól érzékelhető Jaschik művészi leleményének sokfélesége. az 1912-ben megjelent A háború 
múltja és a béke jövője című könyv fedélrajzát ő rajzolta, továbbá az Új Élet, Horváth Ákos: A nap 
felé, Margit-legendák, Marcel prévost: Úr és szolga fedélrajzán is látható a jelzés: Jaschik. Bene-
dek Marcell a Thalia-társaság történetét elbeszélő önéletrajzi vonatkozású könyvének – Vulkán 
– fedélrajza azt mutatja, ami a könyv címe, egy füstölgő vulkánt.

nagyon jó Jaschiknak a Révai Kiadónál megjelent vászonkötésű A magyar mondák világa 
és a norvég írónő, Barbara Ring: Peik című könyvéhez készült grafikája. Mindkettő szignált. 
a magyar mondák betűi mintha rovásírást sugallnának, a három alak a világító tűzbe mereng, 
de a tűznek csak a fényét érzékeljük, a lángokat nem látjuk. a háttérben egy lován büszkén ülő 
magyar vezér ködös szellemalakja vibrál. – a kék és fekete szín határozza meg Barbara Ring 
gyermekkönyvét, a bal hóna alatt játék lovat szorongató, jobb kezében levett sapkáját tartó peik 
respektussal néz föl az ősz, szemüveges, mosolygó bácsira. a borítófedél tehát pontosan kifejezi 
a könyv tartalmát ezeken a könyveken. – Jaschik Kosztolányi dezsővel egy évben született. Az 
aranysárkány mára klasszikus regénnyé vált. a vászonkötésű könyv fedelének alján, ellenfény-
ben városi házak kontúrjai feketéllnek, felettük a kék égen röpül az arany papírsárkány. Ha 
semmi nem lenne a könyvre írva, akkor is sejtenénk a szerzőt és a címet, de arany betűkkel rajta 
van a kötéstáblán. – a Genius kiadásában megjelent Móra Ferenc: Dióbél királyfi fedéltervét Ja- 
schik bordó és kék alapra tervezte. Magyaros zsinórdísz fogja közre a mezőket, fölül egy körben 
huszár ugratja fehér lovát, a ló hátsó lába még a zsinórdíszen van, ők már a körben. Jobbról-bal-
ról három-három darumadár száll feléjük.

Jaschik saját ex librisén tompa zöld csillagvirágos négyszögletű felületből egy ovális mező 
emelkedik ki, benne dús növényzet, s egy emberpár. Jaschik csak olyanoknak tervezett ex libri-
seket, akiket ismert, s tudta, hogy mit akar az adott személy karakteréből megragadni, kifejezni.

Jaschik a Magyar Grafikában tizenkét közleményben megírta az európai könyvkötőipar 
múltját, és további ötben a magyar könyvkötőiparét.572 A könyvkötő-mesterségről szóló szak-
könyve (Budapest, 1922) végén is összefoglalta a könyvkötés történetét. ez a Magyar Grafikában 
megjelent összesen tizenhét cikknek rövidített változata. Jaschik azzal tökéletesen tisztában volt, 
hogy mivel a könyv „az emberi gondolat értékelésének fokmérője és szimbóluma…, története 
végül éppen olyan bonyolulttá és érdekessé lett, mint amilyen maga az ember”. szándéka szerint 
„általános művelődéstörténeti szemszögből” kívánta a könyvkötőipar helyét és jelentőségét át-
értékelni, de a kötéstörténet kutatása nem állt azon a szinten még nyugat-európában sem, nem-
hogy Magyarországon, hogy ez a  művelődéstörténet teljességét valóban figyelembe vehette 
volna. Rómer Flóris már 1871-ben megfogalmazta, hogy a régi könyvek eredeti kötéseinek na-
gyobb figyelmet kell szentelni, s ez főleg könyv- és művelődéstörténeti szempontból fontos. 
nálunk majd fél évszázados késéssel kezdődtek meg a kötéstörténeti kutatások. Jaschik elmúlt 

572   Jaschik Álmos: A könyvkötőipar múltjából. = Magyar Grafika (1) 1920: 52, 71, 88, 102, 118, 132,  
153. p.; (2) 1921: 5, 22, 38, 56, 72. p. – uő.: A magyar könyvkötőipar múltjából. = Magyar Grafika (3) 1922: 6, 
30, 47, 96, 118. p.
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korok könyvei „könyvfedél művészettörténetét” elemezte; kötéstörténeti cikksorozata ma már 
inkább tudománytörténeti jelentőséggel bír. Mindemellett egyértelmű, hogy a kötéstörténet  
– a művészkönyvektől eltekintve – kisebb részben a művészettörténet, nagyobbrészt a könyv- és 
művelődéstörténet körébe tartozik. Jaschik könyvkötésről írt szakkönyvének technikai részét 
a restaurátorok ma is haszonnal forgatják, mivel ők a régi könyvek, azaz kézműves kötések res-
taurálásakor a régi kötéstechnikának megfelelően kell hogy eljárjanak, s Jaschik ehhez tökélete-
sen értett.

Kötéseivel, kötésterveivel, fedélborítóival, sőt szakírói munkásságával is, Jaschik Álmos 
a magyar könyvkötéstörténet meghatározó alakja marad.

Hunyady József

Hunyady Józsefet (1907–1983) a szélesebb szakmai közönség A magyar könyvkötés művészete 
a mohácsi vészig (Bp., 1937) című könyv szerzőjeként ismeri. Hunyady ebben a könyvkötés 
munkamenetét is szakszerűen leírta, de hogy maga is kitanulta ezt a mesterséget, s vaknyomá-
sos és aranyozott bőrkötéseket készített, csak nemrég vált ismertté.573 Hunyady művében 
a könyvet kötni tudó olvasó érzi, hogy csak az írhat így a bekötés mikéntjéről, aki maga is 
rendelkezik szakismerettel és tapasztalattal. Hunyadyt a könyvtörténet mindig érdekelte, jogi 
tanulmányaival egyidejűleg leszerződött könyvkötőtanoncnak is. 1934-től a Magyar nemzeti 
Múzeum országos széchényi Könyvtárában gyakornok lett, s még ez évben rendezett egy ki-
állítást Fitz József főigazgató irányításával A szép könyv címmel. 1935 júliusától múzeumi se-
gédtisztté nevezték ki. 1935-ben arra kapott megbízást, hogy a múzeum házi könyvkötészetét 
szervezze újjá. ez a feladata 1937 októberéig tartott, s ez idő alatt is két alkalommal rendezett 
kötéstörténeti kiállítást: 1935-ben az ötvös- és középkori bőrkötésekből, 1936-ban A magyar 
könyvkötés négyszáz éve történetéből. ezután is szervezett tárlatokat, vagy aktív résztvevőként 
tevékenykedett ezek előkészítésében. 1935 szeptemberében tanulmányai kiegészítésére be-
iratkozott a pázmány péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának művészettörté-
neti és keresztény régészeti szakára. ezek után doktorált ugyanitt 1937-ben A magyar könyv-
kötés művészete a mohácsi vészig című, könyv alakban is megjelent, már említett munkájával. 
1941-ben helyezték át az MTa titkári hivatalába, ahol 1947. február 1-ig dolgozott, majd 
„B-lista” alapján nyugdíjazták. 1965–1974 között a miskolci Lévay József Muzeális Könyvtár 
könyvtárosa volt.

Hunyady saját könyve, A magyar könyvkötés művészete több példányát is bekötötte. ennek 
egyikét (a Borda antikváriumét) aranyozott sötétbarna bőrkötés borítja. az előtáblán belül ol-
vasható bőrcímke adott először felvilágosítást arról, hogy Hunyady kötött könyveket: „Bekötötte 
az író Mátyás király születésének ötszázadik évfordulója alkalmából az athanasius Corvin-kó-

573   Rozsondai Marianne: A könyvkötőművész Hunyady József (1907–1983). = Művészettörténeti Érte-
sítő (45) 1996. 83–88. p.
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dex kötése után”. (Helyesen a Theophylactos-corvina – ÖnB Cod. 656 – architektonikus díszű 
kötésének utánzata.) Hunyady József a saját példányát is, mely ma örökösei birtokában van, 
ugyanígy kötötte be.574 az iparművészeti Múzeumban A magyar könyvkötés művészete egy 
újabb példányának (Ltsz. 95.46) Hunyady Grolier-stílusú francia neoreneszánsz kötést csi-
nált.575 Hunyadyt is lenyűgözték a corvinakötések. Érdekes, hogy a három kivételes díszítésűt 
próbálta reprodukálni: az előbb említett architektonikust, az erlangeni ötköröst és a terülőmust-
rást. Hogy a terülőmustrás kötést végül is elkészítette-e Hunyady, csak nem maradt fenn, vagy 
esetleg még lappang, nem tudni, de ennek tervrajza hagyatékában az örökösöknél megtalálható. 
az ötkörös díszítésű corvinakötés egyszerűsített változatát készítette el Gerevich Tibor és Gen- 
thon istván könyvéhez (A magyar történelem képeskönyve. Bp.: 1935).576 a címlapon a két szerző 
Hunyadynak szóló autográf ajánlása olvasható: „Jóskának szeretettel pista és hálával Gerevich”. 
a zöld színű bőrrel borított könyvnek csak az előtáblája díszített, a négy sarokban körbe foglalva 
Mátyás hollója, a középen nagyobb körben Mátyás kámeaszerű portréja látható. a körgyűrűk 
aranyozottak, a négy sarokban lévő körgyűrűben keleties motívumok, a Mátyás-portrét övező 
gyűrűben stilizált reneszánsz virágdíszek találhatók. a gerincen négy szimpla borda van, a má-
sodik mezőben a szerzők neve és a könyv címe, a többi négy gerincmezőben egy-egy vaknyo-
másos csavartinda-dísz látható a francia reneszánszból kölcsönözve. a kötés a háttáblán szig-
nált: „Készítette: Hunyady József”. (Magántulajdonban van.) Hunyady csinált legyeződíszes 
aranyozott stílkötést is, ezt ma az MTa Könyvtárában őrzik (jelzete: 543.485).577 olykor ötvözte 
a régi stílusokat a modernnel. ez a kötet azt bizonyítja, hogy a poncolt mintás aranyozott met-
széshez nagyon értett.

egyik kötése öt példányban is ismert, ezeket 1938–1940 között készítette Hunyady. Kettő 
közgyűjteményben található: az iparművészeti Múzeumban 82.58.1 leltári számon Marcel Rey-
mond: Donatello. Firenze, 1917. (147. kép) Koroknay Éva vásárolta deák dénestől feltehetően 
1982-ben. – a másik ugyanilyen kötést a luxemburgi nemzeti Könyvtárban őrzik (jelzete L.p. 
62), a benne lévő mű, Les merveilles de l’Italie… Firenzében 1938-ban jelent meg. e kötést be-
vette emile van der Vekene a luxemburgi könyvtár figyelemre méltó kötéseiből készült váloga-
tásába,578 de nem tudta, hogy magyar könyvkötő munkája. e kötések fatáblás barna bőrbevona-
túak vaknyomásos díszítéssel. a három álborda folytatásaként kívülről vezetett vastag bőrszíjak 
láthatók a táblákon, s ezek végénél egy-egy nagy méretű hármas, stilizált levél. az előtáblán 
vaknyomásos betűkkel a könyv címe és/vagy a szerző neve olvasható, s a könyv két-két, az itáliai 

574   Rozsondai 1996, i. m. 3. kép
575   Rozsondai 1996, i. m. 2. kép
576   Rozsondai 1996, i. m. 4. kép
577   Berzeviczy albert: A cinquecento festészete, szobrászata és művészeti ipara / kieg. divald Kornél. Bp.: 

Franklin, 1909. – dr. Hunyady Józsefné ajándékozta az MTa Könyvtárának 1995-ben. – Rozsondai 1996,  
i. m. 5–6. kép

578   Vekene, emile, van der: Bemerkenswerte Einbände in der Nationalbibliothek zu Luxemburg. Luxem-
burg, 1972. 135. p. – uő.: Reliures des XVIe et XVIIe siècles conservées à la Bibliothèque Nationale de Luxem-
bourg. Luxembourg, 2000. – ennek recenziója: Rozsondai Marianne: MKsz (118) 2002. 106–108. p.
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147. kép. Reymond, Marcel: Donatello. Firenze, 1917. Hunyady József kötése – iMM: Ltsz. 82.58.1
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és a Vitéz János-féle reneszánsz kötésekről ismert háromkaréjos levél formájú kapoccsal záró-
dik.579 – Bár Hunyady József szakírói munkásságának mára inkább csak tudománytörténeti je-
lentősége van, könyvkötései és stílkötései azonban a magyar kötéstörténet részeivé váltak. ezek 
is történeti kötések ma már.

A modern könyvkötésművészet

Mérföldkövet jelent a könyvkötésművészetben a 20. század. a gótikus, reneszánsz, barokk vagy 
rokokó korban a kötések és tartalmuk közt semmi kapcsolat nincs. akkor egy liturgikus könyv 
vagy egy herbárium, egy csillagászati munka, illetve egy történelmi vagy orvosi tárgyú munka 
ugyanolyan díszítésű kötést kaphatott. a kötés nem árul el semmit a könyv tartalmáról.

a modern könyvkötők művészi könyvkötéseket akarnak létrehozni. alkotni akarnak, és 
nem egyszerűen kötéstáblákat díszíteni. Kötéseiken tudatosan újrateremtik a könyv tartalmát, 
kifejezésre akarják juttatni annak fő mondanivalóját. a modern könyvkötések legtöbbször utal-
nak a könyv tartalmára, ez a legfontosabb különbség a régi könyvkötések és az új között. a ma-
gyar származású, a második világháborút követően Hollandiában letelepedett és ott tevékeny-
kedő szirmai János, akiről majd külön fejezetben szólunk, ezt szolgálta sikerrel.

1910-ben az iparművészeti iskola új grafikai osztállyal bővült, s ennek vezetője Czakó ele-
mér lett. a neves művészettörténész, németh Lajos szerint „az anyagszerűség és dekorativitás 
igényét kielégítő modern könyv megteremtésében” a legfőbb érdem Czakó elemért és Falus 
eleket illeti.580

a magukra valamit adó magyar kiadók, a nagyok és kisebbek egyaránt, tehetséges könyv-
művészeket és grafikusokat alkalmaztak könyveik vonzóbbá tétele érdekében. Élen járt a gyo-
mai Kner nyomda, amelynek sokat dolgozott Kozma Lajos és divéky József, s ízléses kötésmin-
tákat tervezett Kner albert, de olykor még a tipográfus Kner imre is. a Nyugat főleg Falus eleket 
foglalkoztatta. Csáth Géza: Délutáni álom című, 1911-ben a Nyugat kiadásában megjelent köny-
véhez Kozma Lajos és Falus elek is készített fedéltervet. (148a–b. kép) Csabai-Ékes Lajos, Lesznai 
anna, Végh Gusztáv fedélgrafikái és kötéstervei nívósak, a könyvgyűjtők ma is áhított darabjai.

a 20. század első felének magyar könyvkötői közül Jaschik Álmos mellett ki kell emelni 
Kiss Valdemárt, Kiss erzsit, Biró Mártát, Cserna Juliskát. Bőrkötéseik egy színvonalon állnak 
Jaschik sikerült bőrkötéseivel. (például Kiss erzsi elegáns bőrkötését ady összes versein a tar-
talmi egyezés folytán is könnyű összevetni Jaschikék ady-köteteivel.) e könyvkötések szinte 
kivétel nélkül szerepeltek már hazai és külföldi kiállításokon, és zömében láthatók voltak az 

579   Rozsondai Marianne: A könyvkötés művészetének rövid története. Bp.: oszK, 2004 (utánnyomás 
2006). 79–81. p. 31. kép (a Könyv- és papírrestaurátor szakképzés jegyzetei.) – Rozsondai 1996, i. m. 87. p.  
8. kép

580   Magyar művészet 1890–1919 / szerk. németh Lajos. 1. köt. Bp., 1981. 446. p.
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iparművészeti Múzeum kiállításán.581 Később Kner erzsébet és Léczfalvi Gyárfás erzsébet kö-
tései is keresetté lettek. Céljuk az volt, hogy a könyv iparművészeti termékként is betölthesse 
hivatását. 1987 őszén Haiman György (édesanyja Kner ilona), a neves könyvtervező és könyv-
művész rendezett kiállítást a széchényi Könyvtárban és Gyomaendrődön, valamint Békéscsa-
bán is Kner erzsébet könyvkötéseiből.582 Kner erzsébet a munka minőségét erkölcsi törvény-
nek tekintette, s szinte kultikus tisztelettel fordult a mesterség és a minőség felé – írja a kiállítási 
katalógus bevezetőjében Rényi péter. Tíz évvel később monográfia született Kner erzsébet pá-
lyájáról,583 de szó esik benne a Kner család többi tagjáról és sorsáról is.

Még újszerűbbek Moholy-nagy László és Kassák Lajos színvonalas fedél- és címlapgrafi-
kái. (149. kép) Kassák egy könyv létrehozását komoly teremtő feladatnak tekintette. azt tartotta, 
hogy „a könyvet optikai és taktilikus érzékeinkkel fogjuk föl, s ez a két szempont a könyvcsinálás 
fundamentális eleme, […] jó érzéssel érinthessék kezeink, a közlésre szánt anyagot könnyen és 
minél kevesebb hiánnyal felfoghassák szemeink.” a könyv egy különböző anyagokból össze-
szerkesztett tárgy, s a jó könyv tárgyszerű és anyagszerű alkotás. Legyen könnyen áttekinthető 
a belső tartalom és a külső forma. a könyv mindennapi szükségleteink egyik fontos része, a  
könyv aktív élettárs.584

Magyarországon áttörést jelentett, hogy Végh Gyula 1921-ben az iparművészeti Múzeum-
ban – mint ennek főigazgatója – helyt adott a Magyar Bibliophil Társaság szervezésében rende-
zett, a 20. század könyvművészetét bemutató kiállításnak.585

nyírő József (1889–1953) munkáit sorozatban jelentette meg a Révai nyomda és Kiadó az 
1930-as évektől az 1940-es évek derekáig. a könyvek jellegzetes fehér vászon-, vagy a még sajá-
tosabb fehér halinakötésben kerültek az olvasókhoz, az előtáblán a könyv tartalmára utaló szí-
nes rajzzal, gerincükön magyaros motívumokkal. némely nyírő-kötet címlapjának verzóján az 
olvasható, hogy a kötéstábla rajzát Toncz Tibor tervezte. – Toncz Tibor (1905–1979) mérnök-
nek készült, Kolozsvárott festeni, a budapesti iparrajziskolában rajzolni tanult. Riportrajzokat, 
könyvillusztrációkat, reklámgrafikákat készített. 1925–1927-ig a Tolnai Világlap, 1932-től a dé-
libáb, majd az Új Magazin munkatársa. 1948-tól a Ludas Matyi művészeti szerkesztője volt. – 
Másutt (például nyírőa) Madéfalvi veszedelem és a Havasok könyve) a kötéstábla rajzát enyvvári 
Herbert grafikus tervezte.

581   Magyar art deco. (Tárgyjegyzékkel.) / a kiállítást rendezte és a katalógust írta Bánszkyné Kiss Éva 
és Csenkey Éva. Bp.: iparművészeti Múzeum, 1985.

582   Kner Erzsébet könyvkötések… kiállítása. / a kiállítást rendezte és a katalógust írta Haiman György; 
bev. Rényi péter. Bp.: oszK: Kner ny., 1987.

583   erdész Ádám: Kner Erzsébet: egy huszadik századi könyvkötő pályája. Gyomaendrőd: Kner ny., 
1997. (a Kner nyomdaipari Múzeum füzetei; 29.)

584   Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Bp., 1926. 13. p. – szabó Júlia: „A címlap a fontos”: Kassák Lajos 
kiadványainak címlapjai, 1912–1934. in: Kassák Lajos, 1887–1967: a Magyar nemzeti Galéria és a petőfi iro-
dalmi Múzeum emlékkiállítása / forgatókönyv Csaplár Ferenc, Gergely Mariann, György péter, pataki 
Gábor. Bp.: artunion, 1987. 83–94. p.

585   Végh Gyula: A XX. század könyvművészete: a Magyar Bibliophil Társaság első kiállítása az iparmű-
vészeti Múzeumban 1921. április–május havában / [ill. Kozma Lajos]. Bp.: amicus, 1921.
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149. kép. déry Tibor: Énekelnek és meghalnak. Bp.: Genius, 1928.  
a címlapot [fedélgrafikát] tervezte: Kassák Lajos
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Fedélgrafika és könyvborító

a borítófedél: a fűzött könyv vastagabb (keményebb), de hajlékony papírból készült fedele.586 
a védőborító, könyvborító – „könyvkabátnak” is nevezik olykor (angolul book/dust jacket) – 
valóban csak védi a keménytáblás könyvet, de fontos figyelemfelkeltő szerepe van. Manapság 
legtöbbször ebben a köntösben találkozunk a könyvvel először. a fűzött, nemes anyaggal szé-
pen bekötött könyv kötése sem lehet annyira figyelemfelkeltő, mint az élénk színekben pom-
pázó, adott esetben harsány grafikájú, messziről is jól olvasható betűkkel nyomott papír könyv-
borító. Bár ezek eredeti feladata a könyv és a kötés védelme volt, hamar betöltötte nagyobb 
célját: a reklámot. utal a könyv tartalmára, fülszövege gyors tájékoztatást ad róla és/vagy szer-
zőjéről. Művészi és ízlésnemesítő hatása egyáltalán nem mellékes. Joggal támaszt azonban az 
olvasó ezzel szemben is művészi igényt. Ma már a borító- és kötéstábla-tervezés a könyvművé-
szet önálló ága. Érdemes a borítókra vigyázni, és a könyvvel együtt megőrizni, szükség esetén 
restaurálni őket. a könyvborítókat ma már világszerte neves grafikusokkal terveztetik a na-
gyobb könyvkiadók.

a könyvborítók stílustörténetével, társadalmi viszonyokat is tükröző formavilágának vizs-
gálatával szíj Rezső foglalkozott.587 a 20. század első évtizedeiben különösen a Nyugat könyvei-
nek fedéllapjai érdemelnek figyelmet.588 ezek művészei a már emlegetett Kozma Lajos, Falus 
elek, Bortnyik sándor,589 Lesznai anna, Jaschik Álmos. Ki kell emelni Reiter László és kiadó-
vállalata, a kezdetben a gyomai Kner példáját követő amicus kiadványait.590

a század második felének neves grafikusai közül, akik fedél-, illetve könyvborítóterveket 
készítettek, megemlítendő – a teljesség igénye nélkül – Bernáth aurél, Borsos Miklós, Csernus 
Tibor, Kass János, Martyn Ferenc, szász endre, a. Tóth sándor, Végh Gusztáv és Würtz Ádám, 
megjegyezve, hogy ők festők, szobrászok (és) vagy grafikusok. Mellettük a kiadók kifejezetten 
reklámgrafikusokat is foglalkoztattak, például urai erikát (Jaschik-tanítvány), Varga Győzőt.

sajnos az a tapasztalat, hogy e könyvborítókra a könyvtárakban nem figyelnek oda, mert 
a raktári tárolásnál a ki-be húzkodásnál elszakadnak, és sérülékenységük miatt olykor azonnal 
kidobják őket, pedig ezek gyűjtésére hamar felfigyeltek az értő szakemberek. szíj Rezső idézi egy 

586   Lásd még boríték, illetve burkoló néven: Nyomdászati lexikon / szerk. Biró Miklós, Kertész Árpád, 
novák László. Bp., 1936. Hasonmás kiadás: Békéscsaba, 1998. – http://mek.oszk.hu/09100/09152/09152.htm 
(2019.05.29)

587   szíj Rezső: A könyvvédőlap. Bp., 1966.
588   szíj 1963, i. m. (555. lábjegyzet)
589   a Központi antikvárium 2010. december 3-án rendezett 117. aukciójának katalógusa 65–69. tételei 

a magyar avantgárd 1920-as éveinek könyveit listázza, köztük Kassák Lajos: Világanyám. – – összes versei. 
Wien: Bán Verlag, 1921. borítóját Bortnyik sándor tervezte. (67. tétel, kikiáltási ára 40.000.– Ft volt.)

590   szíj Rezső: Az Amicus és Reiter László könyvművészete: Fejezet a XX. századi művészi könyv törté-
netéből. = Művészettörténeti Értesítő (17) 1968. 54–71. p. a könyvkötésekről: 61 p. – ugyanabban az évben, 
amikor az amicus, 1920-ban alakult meg a Magyar Bibliofil Társaság is. Hosszú éveken keresztül szoros kap-
csolatban állt Reiter és a Magyar Bibliofil Társaság, amelyben Reiter nemcsak pénztáros volt, de mecénási 
szerepet is vitt. a Társaság több nyomtatványa az amicus kiadása.
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sok könyvborítót tervező grafikus panaszát, mely a Magyar Bibliofil Társaság zártkörű megbe-
szélésén 1962-ben hangzott el, hogy voltaképpen „a szemétkosárnak dolgoznak”. pedig a köny-
vet burkoló védőborító általában többet mond a könyvről, mint a címlap. – szerencsés esetben 
a könyvtárakban a védőborítót beragasztják a könyv elejére. ez megfontolandó gyakorlat!

Szirmai János

szirmai János (1925–2014) orvosnak tanult, és mint elsőéves orvostanhallgató a budapesti Kép-
zőművészeti Főiskolára is járt. amatőrként festett és rajzolt, végül az orvosi pálya mellett dön-
tött. 1947 óta Hollandiában élt, ahol 1971-ig kutatóorvosként is sikeres pályát futott be. 1971-
ben svájcban, az asconai „Centro del Bel Libro”-ban Martin Jaegle vezetése alatt szakszerű 
könyvkötőművészi képzésben részesült, emellett tipográfiai és ötvösművészeti magánkurzuso-
kat is végzett. saját műhelye volt oosterbeekben (arnhem közelében), s 1972 óta számtalan 
kiállításon vett részt és nyert – joggal – nagy nemzetközi díjakat.591 igen jelentős szakírói tevé-
kenységet folytatott, a régi könyvek szerkezetéről írt könyve korszakalkotó.592 amszterdamban 
és stuttgartban hosszú éveken át oktatott az egyetemen, illetve a Képzőművészeti akadémián.

Kiállítása 1986/87-ben Budapesten reveláció volt a szakma számára.593 e kiállítás kataló-
gusában mind az ötven kiállított modern művészi kötés szerepel pontos bibliográfiai és kötésle-
írással, s illusztrációként tizenegy, sajnos csak fekete-fehér képpel. ebből és annak a két könyv-
nek a kötéséről, amelyek a budapesti iparművészeti Múzeum birtokába kerültek: Tibullus: Lied 
des Friedens, illustriert von Hans erni. 1942; kötés 1971 (Ltsz. 87.135) és Henri Michaux: Wind 
und Staub. 1965; kötés 1978 (Ltsz. 87.136 – Kötéskiállítás 160. tétel) fogalmat alkothatunk „élő-
ben” szirmai János könyvművészeti talentumáról. (150. kép) szirmai nagyon sokoldalú, nem-
csak megtervezte, de maga is kivitelezte kötéseit. szépek, szellemesek és egyediek papírkötései, 
és ugyanez mondható el bőrkötéseiről is. Csinált márványt idéző pergamenkötést klasszikus 
auktorhoz, vaknyomásos és aranyozott, félbőrös és színes bőrrátétes egész bőrkötést, bőrmetszé-
ses kötést, kísérletezett plexitáblákkal, látható fűzéssel készített puhabőr táblával, mestere a fű-
zésfajtáknak, az oromszegéseknek, és a metszések kidolgozásának, megtalálta az összhangot 
a kötéstábla és belső tükre, a kötés és az előzéklapok között, a könyv kötése, tipográfiája és a sze-
déstükör elrendezése között. a bekötésre mindig kis példányszámban megjelenő bibliofil kiad-
ványokat választott: Mann, Thomas: Death in Venice / with wood engravings by Felix Hoffmann. 
new York: The Limited editions Club, 1972. nr. 127/1500 exx. – Kötéskiállítás 163. tétel. (151. 
kép) Könyvkötései nagy értékűek, s méltán megbecsült darabjai világszerte a nagynevű könyv-
táraknak, múzeumoknak és bibliofil gyűjteményeknek.

591   szirmai J[an] a[lexander]: Boek, band, kunst: Catalogus van boekbanden door J. a. szirmai / met 
voorwoord van e. Braches. amsterdam, 1984.

592   szirmai, J[an] a[lexander]: The archeology of medieval bookbinding. aldershot, 1999.
593   Lásd: Kötéskiállítás.
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szirmai János a Magyar Könyvszemle hasábjain új megvilágításba igyekezett helyezni 
a mai könyvkötésművészetet, s miközben rövid történeti áttekintést ad, összefoglalja és jel-
lemzi a nagy francia, német és angol könyvtervező, könyvkötő személyiségeket is.594 azt írja, 
„az… avantgarde művészek közül sokan – mint arp, Kandinsky, Klee, a delaunay házaspár 
vagy Mondrian (Joan Miró és salvador dalí) – hozzájárultak a klasszikus műirányok és az 
úgynevezett alkalmazott művészet közötti korlátok felszámolásához.” szirmai véleménye sze-
rint az, hogy 1917-től a könyvkötés is próbál bekapcsolódni az új irányba, pierre Legrainnek 
(1889–1929) köszönhető. a Legrain munkásságát bemutató, több mint 1200 kötést és kötés-
tervet tartalmazó repertórium lenyűgöző.595 Legrain kötéstáblaterveit tehetséges könyvkö-
tőkkel kiviteleztette. ezek a kötések mellőzik a szimmetriát, viszont figyelembe veszik a könyv 
tartalmát. a minőség szempontjából fontos, hogy a nagyszerű terveket kiváló szakképzett-
ségű hivatásos könyvkötő valósítsa meg. (ismét hangsúlyozom, hogy szirmai maga tervezte és 
maga kivitelezte kötéseit! Ő egy személyben volt tervező és könyvkötő.) Franciaország a mo-
dern művészi kötések bölcsője, de hatása angliában (edgar Mansfield, philip smith) és svájc-
ban (Hans erni) is megmutatkozott. a németek közül szirmai ignaz Wiemelert emeli ki. 
a rendkívüli tehetséggel megáldott szirmai kötéseivel, de szavakban is kifejezte, hogy más 
a díszített kötés és a művészi kötés. – szirmai művészi kötései egyedi példányok. e neves mű-
vészek által készített kötések gyűjtők és különgyűjteménnyel rendelkező könyvtárak, múzeu-
mok féltve őrzött darabjai.

Más kategóriába tartoznak a bizonyos kiadáson belül kis példányszámú, igényesebb kivi-
telű (a papír anyaga, belső díszítés, kézi ajánlás) számozott példányoknak készített kötések.

az európai modern művészi könyvkötések között nagyon sok a szívet-lelket gyönyörköd-
tető, de nem ritka az extrém sem. a könyvkötések és maga a könyv ízlésnemesítő hatásáról már 
szóltunk, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy a könyv használati tárgy, elsődleges funkciója, 
hogy olvassák, lapozzák. Mit használ a csodálatos könyvkötés, ha nem érinthetjük, vagy könyv-
kötője képként bekeretezi, és üveglap mögé rakja. a művészi könyvkötés öncélúvá válik, ha 
a könyv elveszti funkcióját.

Leletmentés

19–20. századi, vidéki, elsősorban a dunántúli manufakturális könyvkötő műhelyek szerszám-
készletét mentő, a bélyegzőkészletüket bemutató, s kötéseikből példákat közlő cikkeket jelente-
tett meg Csenki Éva, Halász Margit és Koncz pál az elmúlt évtizedekben. a kőszegi Ruszke-féle 
könyvkötő műhely történetét és sorsát 1964-ben ismertette, majd negyedszázad múlva a fejle-

594   szirmai János sándor: Korunk könyvkötésművészete történelmi megvilágításban. = MKsz (101) 
1985. 32–47. p.

595   Pierre Legrain relieur: Répertoire déscriptive et bibliographique de mille deux cent trente-six reliu-
res / introd. par J. Millot; etudes sur l’oevre et l’hommage par Jacques anthoine Legrain, Georges Blaizot, 
Robert Bonfils, Marie dormoy et Jacques Guignard. paris, 1965.
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ményekről tájékoztatott Csenki Éva.596 Koncz pál pápai mesterekről: Kis Tivadar és Kiss Gábor, 
Rhédi Károly és Bedőcs József könyvkötőkről, továbbá egy ajkai nyomdász- és könyvkötőmes-
terről, imre Gézáról írt.597 ez utóbbi cikk egyben 20. századi szociográfiai tanulmány is. Varga 
Gábor örökítette meg a  marosvásárhelyi Kron család három generáción keresztül működő 
könyvkötői tevékenykedését.598 a Kron-műhely legnagyobb megrendelője Teleki domokos és 
a város polgármestere, Bernády György volt, de sokat kötöttek a Teleki Tékának és a Bolyai 
Könyvtárnak. sok évvel ezelőtt magam is megcsodáltam e műhely régi felszerelését.

Bár a debreceni egyetem Magyar nyelvtudományi intézetének kiadványaként jelent meg 
Kenéz Tünde ideillő könyve,599 az nemcsak nyelvészeti, hanem könyvkötéstörténeti és könyv-
kötőszakmai szempontból is figyelmet érdemel. egyfajta leletmentés ez is. Fontos része a könyv-
kötés szakszótára (33–73. p.), melyet a szerző a Háj József (1923–2000) debreceni könyvkötővel 
folytatott beszélgetések során gyűjtött. Háj József debrecenben tanult szakiskolában, majd 
ugyanott az országos hírű Varjas pál könyvkötő műhelyében. dolgozott a református egyház 
nyomdájában, majd a  Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvkötő műhelyében, s tanított 
könyvkötészetet a Csokonai Vitéz Mihály és a Fazekas Mihály Gimnáziumban politechnikai 
képzés keretében. 1979-től saját műhelyt nyitott.600 Halála után fia, Háj László (*1962) vette át 
a könyvkötő műhely vezetését.

a Magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig címmel az 
oszK-ban 2001-ben rendezett kiállítás és konferencia601 nyújtotta az alapot szabó Lilla köny-
véhez602: az 1918–1945 közötti szlovákiai magyar könyvművészet, benne a könyvfedél-, borító-
terv és illusztráció mintegy száz művészét sorolja fel a szerző ábécésorrendben és közöl munká-
jukról félezer képet. de hozza ebből az időből ismeretlen grafikusművészek pozsonyi, komáromi 
és kassai nyomdákban megjelent kiadványai borítójának képét is. Minthogy a művészek élet-

596   Csenki Éva – Halász Margit: Ruszke Erna kőszegi könyvkötő műhelye. = savaria: a Vas megyei 
Múzeumok Értesítője 2. köt. 1964. 285–291. – Csenki Éva: Egy kőszegi könyvkötő műhely története. = Magyar 
Grafika (33) 1989. 31–34. p.

597   Koncz pál: Imre Géza ajkai nyomdász és könyvkötő. = a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 
– publicationes Museorum Comitatus Vesprimiensis 19–20. Veszprém, 1993–94. 487–502. p. – uő.: Két XX. 
századi pápai könyvkötőmesterről. = a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei – publicationes Museorum 
Comitatus Vesprimiensis 21. Veszprém, 2000. 171–189. p. – uő.: A pápai Kis Tivadar-féle kereskedésről és könyv-
kötészetről. = acta Musei papensis – pápai Múzeumi Értesítő 7. pápa, 2001. 145–163. p.

598   Varga Gábor: Adatok egy vásárhelyi könyvkötődinasztia történetéből. debrecen, 1997. (debreceni 
Bibliofil Műhely; 10.)

599   Kenéz Tünde: A debreceni könyvkötészet szókincse. debrecen, 2002. (a debreceni egyetem Magyar 
nyelvtudományi intézetének kiadványai / szerk. Jakab László; 77.)

600   Takács Béla 1980, i. m. 92. és 94. p., Háj Józsefről és egy szép bőrkötéséről. (426. lábjegyzet)
601   „Az elsüllyedt jelek”: a 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól 

napjainkig. Bp.: Magyar Képzőművészek és iparművészek Társasága, 2003. – Tartalmazza a konferencián el-
hangzott hét előadás szövegét bibliográfiával kiegészítve.

602   szabó Lilla: Szlovákiai magyar könyvművészet 1918–1945. somorja [Šamorín]; Bp.: Méry Ratio 
Kiadó, 2011. – Recenzió: Buda attila: MKsz (128) 2012. 410–412. p.
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rajzi adatait is közli, könyve egyfajta szaklexikonként is jól használható. az előszó a magyar 
mellett szlovákul, németül és angolul is olvasható, a tanulmányok magyarul és angolul. Kiemel-
ten szerepel benne Kassák Lajos.

Könyvtárgyak

az iparművészeti Múzeum őriz egy nádler Róbert603 tervezte batikolt bőrkötést (152. kép) az 
1903-at követő évekből,604 amely mintázatával, fölül és alul a gerincen kívülről a táblákon átve-
zetett szíjfűzésével, benne Körösfői-Kriesch aladár és nagy sándor minden lapra jutó, megra-
gadó illusztrációival, különleges értéket képvisel. az előtábla bal alsó sarkában nR monogram 
látható. az előtáblán belül a szerző, Koronghi Lippich elek ex librise van beragasztva. ez a könyv 
biztosan nem „könyvtárgynak” készült, de kötése és nyomtatása egyedisége a két festőművész 
finom rajzaival rendkívüli műtárggyá emeli, s tekinthetjük talán az első magyar könyvtárgynak.

a fiatal költőnemzedék számos, irodalomtörténeti szempontból is jelentős kötetét nyom-
tatták ki, mint művészi könyvtárgyat Kondor Béla rajzaival, metszeteivel és tervei alapján. ilyen 
legendássá vált kötetek Juhász Ferenc: A tékozló ország, 1964, nagy László: Arccal a tengernek, 
1966 vagy pilinszky János: Nagyvárosi ikonok, 1970.

*  *  *

a könyvtörténet egy érdekes és külön fejezetét alkotják a művészkönyvek és az úgynevezett 
könyvtárgyak (livre-objet, object-books). ezek alkotói a könyvet a látvány, a képzőművészet fe-
lől közelítik meg, a könyvművészet egy sajátos formáját művelik. Magyarországon az 1970-es 
évek óta több művész is e terület felé fordult. a művészkönyvek egyik jeles és külföldön is elis-
mert képviselője Kiss ilona (*1955), Kass János, Haiman György és szántó Tibor tanítványa. 
1979-ben kapta diplomáját a  Magyar iparművészeti Főiskola Typo-Grafikai Tanszékének 
Könyvművészeti szakán. 1997 óta évente részt vesz a nemzetközi könyvvásárokon és kiállításo-
kon. olyan kis példányszámú, klasszikus irodalmi művekhez csinál terveket, amelyek merített 
papíron, lehetőleg kézi szedéssel, hagyományos grafikával készültek. Tevékenységét már eddig 
több mint egy tucat díjjal ismerték el, 2008-ban Munkácsy-díjat kapott.

2002-ben az országos széchényi Könyvtár 200 éves évfordulójára Janus pannonius: Pan-
nónia dicsérete címmel könyvtárgysorozatot készített. sok hazai, fővárosi és vidéki városban és 
külföldi múzeumban, galériában, könyvtárban őrzik alkotásait, például Budapesten MnG, 
iMM, piM és a Francia intézetben, továbbá a deutsche nationalbibliothekban, Lipcsében és 

603   nádler Róbertnél tanult Jaschik Álmos iparművészeti rajzot és tervezést. a legnagyobb hatást Ja- 
schikra nádler gyakorolta, aki lelkes híve volt a bőrművesség különleges technikáinak, s egyben az itthoni 
művészeti oktatás egyik úttörője.

604   Koronghi Lippich Elek költeményei 1880–1902 / ill. Körösfői-Kriesch aladár, nagy sándor. Bp.: pal-
las, 1903. – iparművészeti Múzeum: Ltsz. 51.648.1. Lásd a gyujtemeny.imm.hu (2019. 05. 29.) weboldalon.
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152. kép. Koronghi Lippich Elek költeményei. 1880–1902. ill. Körösfői-Kriesch aladár, nagy sándor.  
Bp.: pallas, 1903. – nádler Róbert batikolt bőrkötése – iMM: Ltsz. 51.648.1
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Frankfurtban, Mainzban a Gutenberg Museumban, számos francia városi múzeumban és ma-
gángyűjteményekben.

Bevallása szerint irodalmi inspirációt a következő szerzőkből merített: arany János, Janus 
pannonius, Jeszenyin, Kányádi sándor, Krúdy Gyula, La Fontaine, Márai sándor, Móra Ferenc, 
nagy László, petrőczy Kata szidónia, Radnóti Miklós, (153. kép) paul Verlaine.

az oszK-ban 1993. május–júniusban Könyvtárgyak – Object-Books címmel a Magyar 
Grafikusművészek szövetsége rendezett e tárgyban áttekintő tárlatot.605 a bibliofil kiadványok 
nem művészkönyvek, mert ezeknél a könyv tartalma éppoly fontos, mint a külső-belső kivitele-
zés. „a művészkönyvet – írja Lóska Lajos e 1993-ban rendezett kiállítás katalógusának beveze-
tőjében – a vizualitás és nem a tartalom felől kell megközelíteni.” nem könyv, hanem önálló 
műtárgy, amely kézbe vehető. Készülhet akár üvegből, fából, bronzból, műanyagból, gipszből, 
persze papírból, egyetlen formai követelmény, hogy könyvre, albumra, irattartóra emlékeztető 
alakja legyen. ezen a kiállításon például a lengyel pawel petasz szalmából font könyvet. e kiállí-
táson harminchárom magyar könyvművész mutatta be könyvtárgyait, rajtuk kívül Romániából 
huszonnégyen szerepeltek, és további harminchat egyéb külföldi nyugat-európából és a tenge-
rentúlról. egyre több művész gyakorolja ezt a műfajt az 1970-es évek eleje óta Magyarországon. 
a művészkönyveseknek 1999-ben egy keresztmetszetet nyújtó kiállítása is nyílt Frankfurtban, 
amikor a nemzetközi Könyvvásáron Magyarország volt a díszvendég. ennek Kiss ilona volt 
a kurátora.

Fakszimile kötések

itt kell szólnunk a fakszimile / hasonmás kiadások kötéséről. Ha kódexet vagy más régi kéziratot 
vagy valamely régi vagy különös értékű nyomtatványt hasonmás, fakszimile kiadásban jelentet-
nek meg, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen legyen annak kötése. a kódex egyedi példány, és 
a kötése is egyedi. Ha tehát eredeti kötésében van, akkor ezt lehet másolatban reprodukálni. Ha 
viszont régi nyomtatványról van szó, annak annyiféle kötése létezik, ahány példánya eredeti kö-
tésben maradt fönn! a hasonmás kiadást általában egy adott (lehetőleg teljes) példányról készí-
tik. esetleges és önkényes, hogy miért pont annak az egy adott kötésben lévő példánynak a tör-
téneti kötése másolatát készítteti el a kiadó. a vevők és olvasók ebből csak hamis következtetésre 
juthatnak. Jobb, ha a könyvkötő-restaurátor a fakszimile kiadványnak és a régi, kötetlenül ránk 
maradt könyveknek is sima, díszítetlen bőr-, pergamen- vagy félbőr kötést csinál, természetesen 
a kézi kötés technikájával. Érdemes képet közölni annak a példánynak a kötéséről – különösen, 
ha korabeli a kötése –, amelyről a hasonmás készült. Így kap helyes tájékoztatást a hasonmás 
könyv olvasója, tulajdonosa.

605   Könyvtárgyak 1993 – Object-Books: (Kiállítás) országos széchényi Könyvtár 1993. május–június / 
(a kiállítás rendezői Lóska Lajos, Butak andrás et al.). Bp., 1993.
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153. kép. Radnóti Miklós: A Duna partján (1925). – Kiss ilona művészkönyve.  
no 1–8. egyedi kötés, 2015. – Linómetszet, klisényomat; fürösztéssel színezett vászon, leporelló –  

hullámos hajtás; géz, papírmassza felhasználásával
Mérete: csukva: 285 × 200 × 16 mm, nyitva: 285 × 1430 mm
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ÖsszeFoGLaLó

e könyvben a magyarországi díszített kötéseket elemzem a ránk maradt, gótikus stílusban be-
kötötteken kezdve, az 1470-es évektől napjainkig. a díszítetlen kötéseket kötéstechnikai jellem-
zőik (fűzés, oromszegő, a fatábla megmunkálása, beakasztás stb.) alapján lehet többé-kevésbé 
műhelyhez, illetve mesterhez kötni. ezzel elsősorban a restaurátorok találkoznak a könyv szét-
szedésekor, s közülük is kerülnek ki e téma kutatói. Magyarországi román kori, eredeti, díszített 
bőrkötés nem maradt fenn.

a magyar reneszánsz kötések tárgyalásakor Koroknay Éva (1925–1987) eredményeiből 
indultam ki. igyekeztem kiegészíteni, tovább vinni eredményeit, s újabb kötésleletekkel gazdagí-
tani az egyes csoportokat. esetenként másképpen csoportosítottam a magyar reneszánsz köté-
seket, amire a díszítőmotívumok, a bélyegzők egyezése vagy éppen eltérése késztetett. Koroknay 
Éva úttörő munkát végzett a magyar reneszánsz kötések feltárása terén, óriási anyagot vizsgált 
és gyűjtött össze, s ezzel megvetette a magyar reneszánsz kötések kutatásának alapját. erdélyben 
neki nem volt alkalma kutatni, ezzel tehát most bővült a magyar könyvkötéstörténet.

a kötéscsoportokhoz bélyegzőtáblákat állítottam össze, beszámoztam a  bélyegzőket, 
görgetőket és lemezeket, s az egyes tételek leírásánál megadtam az adott kötésen látható mo-
tívumok megfelelő számait. ezáltal válik egyértelművé az adott kötésnek egy adott csoport-
hoz tartozása. a nyomtatott könyv tömegtermék, a kézműipari könyvkötés azonban egyedi, 
alig akad két teljesen egyforma, de a kötések motívumegyezései lehetővé teszik kötéscsopor-
tok pontosabb, megbízhatóbb kialakítását, a jövőben pedig az utódoknak a Kárpát-medence 
könyvtáraiban – bélyegzőtábláim alapján reményeim szerint – segíti további kötések e cso-
portokba besorolását.

a gótika internacionális, szemben a nemzeti sajátosságokat felmutató reneszánsz kötések-
kel. a gótikus kötések motívumkincse mindenütt hasonló: rozetták, liliomok, levéldíszek, sző-
lőre (a borra) utaló pálcán áthurkolódó indák, egy- és kétfejű sas, szarvas, őz, egyszarvú, pelikán, 
főnixmadár, és írásszalagok Mária, Jézus, olykor – szerencsés esetben – a könyvkötő nevével. 
a gótikus kötések előtábláit gazdagabban díszítették, mint a háttáblákat. a bélyegzők alakja, vé-
sete más és más, ezek különbözősége mutatja a mesterek és műhelyek különbségét.

a legkorábbi gótikus kötésemlékek a karthauziak, a „néma barátok” lövöldi és lechnici mű-
helyéből valók (1–2. bélyegzőtábla). Bár Lövöldről (Városlőd Veszprém mellett) viszonylag sok 
eredeti gótikus kötésben lévő könyv maradt fenn, mégis meg kell állapítani, hogy összességében 
kevés a magyar gótikus kötés. ami ránk maradt, az jobbára a királyi Magyarország felvidéki vá-
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rosainak műhelyeiből származik (2–3., 7–11. bélyegzőtábla), ott tudták átvészelni a másfél év-
százados török fennhatóságot. a felvidéki városok, Lőcse, Bártfa, Késmárk, Körmöcbánya és 
Besztercebánya könyvkultúrája, könyvkötő műhelyei működésének (7–11. csoport) teljes feltá-
rásához és meghatározásához további – elsősorban a helyszínen végzendő – kutatások szüksé-
gesek. itt a kutatás még csak kezdeti stádiumában van. – Besztercebánya az egyik legélénkebb 
szellemi életet élő város, gimnáziuma már az 1530–1540-es években messze a város határain túl 
híres volt.606 a város egyik legnevesebb polgára, dernschwam János (1494–1568) a Fuggerek 
besztercebányai rézbányászati és rézkereskedelmi vállalkozásának magyarországi megbízottja. 
a sokat utazó, igen művelt dernschwam besztercebányai otthonában nagyszerű könyvtárat 
gyűjtött, amely halála után adásvétellel a bécsi udvari könyvtárba (ma ÖnB) került.607 Könyvei 
eredeti bőrkötéseinek kutatása is még hátravan. német reneszánsz stílust követő görgetős köté-
sei feltehetően helyben, azaz Besztercebányán készültek.

andreas Hess Chronicája (1473) tíz fennmaradt példánya közül kettő majdnem egyforma, 
eredeti gótikus kötésben van: ezek a prágában és a szentpétervárott őrzött példányok. ezeket 
valószínűleg Budán kötötték be (5. bélyegzőtábla). – az oszK-ban inc. 545 jelzeten őrzött, ere-
detileg három ősnyomtatványt tartalmazó könyvből kiemelt Hess-féle Chronica csere útján ju-
tott az eLTe eK-ba a 19. században, s ott új kötést kapott. az oszK eredetiben maradt inc. 545 
gótikus bőrkötése ugyanabból a könyvkötő műhelyből való, mint az MTa KiK Nagyenyedi kó-
dex (K 32) néven őrzött magyar nyelvemlék kötése (6. bélyegzőtábla).

az is érdekes, hogy a Nagyenyedi kódex első, legterjedelmesebb darabja a Képes Krónikáról 
készült másolat. a kódex több erdélyi tulajdonos után a nagyenyedi Református Kollégium 
Könyvtárába jutott. Vétel útján 1860-ban került a Magyar Tudományos akadémia Könyvtárába. 
Feltehető, hogy ugyanaz a személy az 1473-ban megjelent újabb magyar krónikát, a Hess-félét is 
megvette, és ugyanabban a könyvkötő műhelyben köttette be mindkét gyűjteményes kötetet. az 
illető történelmi érdeklődése egyértelmű, hiszen az oszK inc. 545 a Hess-Chronica mellett 
Caesar Gall háborúját és Caesar életét, a Nagyenyedi kódex pedig a Képes Krónika mellett nagy 
sándor történetét tartalmazza. a bekötés helye talán nagyvárad, ahol a püspökség Vitéz János 
esztergomba távozása után is a vidék kulturális életének központja maradt. Miként a Nagy-
enyedi kódex, az oszK inc. 545 jelzetű ősnyomtatványa is tartósan erdélyi tulajdonosok birto-
kában volt, mielőtt Jankovich Miklós 1830-ban megszerezte, majd 1836-ban az országos szé-
chényi Könyvtáré lett.

az alpoktól északra Magyarországon jelentkezik először az itáliai reneszánsz hatása, amely 
aztán Mátyás király alatt éri el csúcspontját, a könyves kultúra terén a corvinakódexekben. eze-
ket megelőzik az egidus és Lucanus csoport egyszerűbb, vaknyomásos reneszánsz kötései. a re-
neszánsz kötések elő- és háttáblája azonosan van díszítve, felépítése centrális elrendezésű. az 
egidus (12.) és a Lucanus csoport (13a) kötései időben párhuzamba állíthatók. Talán egy mű-

606   Rosenauer Károly: A besztercebányai ág. h. ev. gymnasium története. Besztercebánya, 1876.
607   A Dernschwam-könyvtár: Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke / sajtó alá rend. Keveházi 

Katalin és Monok istván; kísérőtanulmány Berlász Jenő. szeged: JaTe, 1984. (adattár XVi–XViii. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez / szerk. Keserű Bálint; 12.)
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hely folyamatos működésének, illetőleg szétválásának több mestere munkáival állunk itt szem-
ben. ez egybecseng az egidus csoport végén írottakkal, hogy Budáról vagy esztergomból 
a könyvkötő pozsonyba, onnan az academia istropolitana megszűnése után egidus Bécsbe 
ment, mások visszatérhettek Budára. egidus névbélyegzőjéből (ha az valóban a könyvkötőre 
utal) s kötéseinek elemzéséből a könyvkötők mozgására, vándorlására következtethetünk.

a Mátyás király számára készült bőrkötések aranyozottak, a háttáblájukon a szerző, kom-
mentátor vagy a rövidített cím olvasható, egyébként azonos az elő- és háttábla. a jelentős több-
ség hangsúlyozott középdíszes, de van ötkörös, terülőmustrás és architektonikus díszű is. a bőr-
kötéseken törekedtek a  kódex belső és külső díszítésének összhangjára. igyekeztek teljesen 
kitölteni a kötéstábla felületét. a középmezőt több keret veszi körül, a második fonadékmintás, 
és ez vaknyomásos. a középmezőben sok egyesbélyegző van (15. bélyegzőtábla), ezek aranyo-
zottak. a centrumban legtöbbször a királyi címer, vagy Mátyás király családi címerének hollója 
látható. a későbbi corvinakötéseken, az 1480-as évek végén megjelenik a szfinx és az építőmű-
vészetben használt elemek: a tojássor, a fogsor és az asztragalosz.

Kimutattuk, hogy itáliai könyvkötő dolgozott Budán a királyi műhelyben, olasz mester ké-
szítette az aranyozott corvinakötéseket. ezt a kódexek háttábláján olvasható feliratok, a jellegze-
tes olasz nyelvi, helyesírási hibák bizonyítják.

sikerült megcáfolni, hogy Lucas Coronensis volna a corvinakötések egyetlen és név szerint 
ismert mestere. Bizonyítottuk, hogy bár Lucas Coronensis valóban létező könyvkötő volt, és Bu-
dán működött, de mintegy negyed századdal Mátyás király halála után. a Bibliothèque natio-
nale de France elhíresült Mynas-kódexén (suppl. gr. 607) kívül, melyet ő kötött be, további kö-
téseit azonosítottuk. ez a vegyes tartalmú és különböző korú részekből összeállított kódex budai 
reneszánsz kötésben van, másolásra és bekötésre várt. a másolás, letisztázás elmaradt. a bekö-
tésre csak az 1510-es évek derekán került sor. a Mynas-kódex budai reneszánsz kötése döntő 
érv amellett, hogy a kódex itt volt Budán.

a corvinák közül évszám csak a Lucretius-kódex (Wien, ÖnB: Cod. 170) előtábláján lát-
ható: 1-4-5-1, holott a latin kódexeken a felirat mindig a háttáblákon van. Mivel azonban 1451-
ben Mátyás még gyermek volt, a harmadik számjegyet a kutatók 8-asként értelmezték, s több 
kutató is ezt az évet, 1481-et tette meg a corvinakötések kezdeti időpontjának. Mátyás király 
címerét azonban e kódex első lapjáról kitörölték. a királyi címer a kötés elő- és háttábláján is 
fölül van bélyegezve virágbélyegzőkkel, a korona és a címerpajzs nyoma azonban látszik. a cor-
vinakódexek aranyozott bőrkötésének kompozíciójába beletervezték a műre vonatkozó feliratot 
a háttáblán, de évszámot nem. a kötésen a dátum tehát a jogtalan eltulajdonítás és megtévesztés 
egyik eszköze volt csupán, nincs köze a bekötés évéhez. a corvinakódexek egységes be- és át-
kötésére a királyi könyvtár könyvtárosa, Taddeo ugoleto idején került sor, aki elkezdte a kóde-
xekbe is belefestetni a király címerét, és szorgalmazta az 1480-as évek utolsó harmadától a kó-
dexek egységes köttetését.

a ii. ulászlónak bekötött kódexek kötéstábláin, különösen a 16a és 16b bélyegzőtáblán 
látható bélyegzők a Mátyás királynak bekötött corvinák motívumainak utánmetszései. ezek 
még a feltehetően működő királyi műhely termékei az 1490-es évekből. az aranyozott corvi-
nakötések mesterének bélyegzőivel 1490 után nem találkozunk sem itthon, sem külföldön. 
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a Gazius csoport (17. bélyegzőtábla) kötésein is láthatjuk ugyan az olasz korsó, kehelyvirág, 
tulipánok, rozetták, fonadékminta-elemek bélyegzőinek változatait, nem is szólva a különböző 
palmettákról, de már mintha nem a királyi műhellyel lenne dolgunk, hanem egy átalakult, 
külső megrendelésre is tevékenykedő budavári műhellyel, ahol újabb és újabb könyvkötők  
dolgoznak újabb díszítőszerszámokkal. ilyenek Ga/GR (vö. eBdB w003164) mester kötései 
(18. bélyegzőtábla). ezeket a  kötéseket nem is származtatom több műhelyből, hanem egy, 
nagyjából ii. ulászló negyedszázados uralkodásának idején a budai várban több, egymást kö-
vető könyvkötővel dolgozó műhelyből.

a kéziratos Ofner Stadtrechtnek három példánya ismert. ez esetben is szerintünk a kötés 
dönti el, hogy a három közül melyik lehet az eredeti példány. ez ma pozsonyban van, oda me-
nekítették a mohácsi csatavesztés után. a tartalmilag is igen fontos budai törvények gyűjtemé-
nyét bővítve és letisztázva köttette be 1500 körül Budán feltehetően a budai bíró, s vitte magával 
1526 vészterhes őszén pozsonyba.

az esztergomi Misekönyvek tárgyalt kötései, mind a 15 példányé, velencei nyomtatványt 
borítanak. Kettő kivételével (17/6. 1495-ből és 31/9. 1486-ból) budai könyvkereskedők megren-
delésére és költségén jelentek meg: Johannes paep megrendelésére hét, urban Kaym három, 
stephanus Heckel kettő, és egy Georg Ruem költségén. négy misekönyv kötése nyilvánvalóan 
jóval későbbi átkötés, nagyszombati görgetős-lemezes német típusú reneszánsz kötések a 16. 
század utolsó negyedéből: 31/9. (1486), 31/10. (1507, paep), 31/11. (1513, Kaym), míg a 33/2. 
(1498, paep) tételt az 1600-as évek elején pozsonyban kötötték át, az előtábla felirata alapján 
a pozsonyi káptalan számára.

a Budai mészárosok céhkönyve csoportjában (14a) a 3. tétel (Missale 1498, paep) kötése 
egykorú a nyomtatvánnyal. de ugyanennek a kiadványnak egy másik példánya a seneca-i cso-
portban van (25/1. tétel, MTa KiK: inc. 1018), vagyis egy másik műhelyben dolgozó könyvkötő 
munkája, s e kötés is közel egykorú a nyomtatvánnyal, 1500 körüli. Más volt a megrendelő, 
más-más műhelybe vitték beköttetni.

a Gazius csoportban (17.) három, különböző évben megjelent esztergomi misekönyv van: 
a 17/6. tétel (oszK: inc. 995) és a 17/7. tétel (eLTe eK: RMK iii 29) urban Kaym, a 17/8. tétel 
(oszK: inc. 996) Johannes paep költségén. ide tartozik a pergamenre nyomtatott pécsi Missale 
is 1499-ből (pécsi egyházmegyei Könyvtár: V.V.8.) ugyancsak paep kiadásában, 17/9. tétel. Meg-
jelenésük után hamarosan sorba mindegyiket bekötötték ugyanabban a – talán a ’félárbócon’ 
még működő – királyi műhelyben.

a szintén Johannes paep megrendelésére 1507-ben kiadott Missale: 23/4. tétel (oszK: 
RMK iii 148/2. példány) igen szerény bőrkötésben maradt ránk, egyebek mellett, pálcán áthur-
kolódó gótikus inda bélyegzővel, a pozsonyi kódex csoportjából. ugyanennek az 1507-es ki-
adásnak egy másik példánya az oszK: RMK iii 148/1. jelzeten a CH-monogramos csoport 
31/10. tétele, az előtáblán G K p monogrammal és 1584-es évszámmal, nagyszombati német tí-
pusú reneszánsz kötésben, ez bizonyára a misekönyvnek már a második kötése.

a seneca-ii (26.) csoportban két esztergomi misekönyv van: stephanus Heckel, librarius 
Budensis költségén: 26/2. tétel (FszeK: Bq 0941/209), s a következő évből való urban Kaym 
költségén két példány: az egyik a 26/3. tétel (FszeK: B 0941/155), a másik példány a CH-mo-
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nogramos csoport 31/11. tétele (MTa KiK: RM iii 72). ennek a német típusú reneszánsz kötés-
nek az előtábláján M n, azaz novák Mihály esztergomi kanonok, szent Tamási prépost monog-
ramja és 1590-es évszám van. ez is későbbi átkötés.

az erasmus-i csoportban lévő Missale Strigoniense. Venezia: Joannes Hamman, 1493 pél-
dány pergamenre van nyomtatva. a hártyapéldányon az explicit alatt, fol. 310 rektó: Georg 
Ruem budai könyvkiadó és könyvkereskedő jelvénye látható a nyomdász Hammané helyett. 
egyértelmű, hogy Ruem költségére nyomtatták pergamenre, aki ezt „fejedelmi ajándéknak” 
szánhatta, s előkelő műhelyben köttette is be, ha nem Ruem, akkor az ismeretlen ajándékozott 
(28/10. tétel, eLTe eK: inc. 483) – az erasmus-ii csoportban lévő misekönyv Joannes paep ki-
adásában a 29/2. tétel (MTa KiK: RM iii F 69/b).

az esztergomi misekönyvek megjelenése tehát majd három évtizeden ível át, 1486-tól 
1513/14-ig. ez idő alatt sok kiadása volt, és kötésük is sokféle. a misekönyvek vevői, tulajdono-
sai különböző budai könyvkötőkhöz fordultak. de véleményem szerint négy-öt műhelynél 
többről nem lehet szó:

1. a Budai mészárosok céhkönyve csoportja 14a/3. tétele (1498, paep) az egyik műhelyből;
2. a Gazius csoport (17/6, 7, 8, 9) 1495-, 1502/03-, 1499-ben megjelent (paep és Kaym) há-

rom – illetve a pécsi misekönyvvel együtt négy – misekönyve a még létező királyi mű-
hely kötéseiben van;

3. a 23/4. tétel misekönyve a pozsonyi kódex csoportjában egy harmadik műhely;
4. a seneca-i (25.), seneca-ii (26.), Lucas Coronensis (27.), erasmus-i (28.) és erasmus-ii 

(29.) kötéscsoportok más-más könyvkötők kötései, de ugyanazon, hosszabb időn ke-
resztül tevékenykedő műhely produktumai. erre utalnak az e csoporton belüli keresz-
tül-kasul megmutatkozó bélyegzőegyezések.

5. a Lányi- és apor-kódex csoportjában (22.) erasmus: Institutio principis Christiani. Basel: 
Johannes Frobenius, 1516. (oszK: ant. 7980, 22/14. tétel) kasírozott papírtáblájából 
hatféle nyomtatványtöredék került napvilágra, melyeket Lauf Judit azonosított. ebből 
három töredék esztergomi szerkönyvekből (breviarium és ordinarius) való, és budai 
könyvkereskedők – kettőt Johannes paep – megrendelésére nyomtattak ki Velencében. 
e kötéscsoport elemzett nyomtatványai között is van három, amelyet budai könyvkeres-
kedő megrendelésére nyomtattak: a 8. és 9. tétel, egy esztergomi és pálos misekönyv 
stephanus Heckel költségén, és a 10. tétel, urban Kaym költségére kiadott alexander de 
Villa dei latin nyelvkönyve. e kötéseket egy ötödik műhely termékeinek tekintem.

Ha az elemzett magyar misekönyvek kötése és az apor- és Lányi-kódex csoportjába (22.) 
sorolt kötések, valamint a kötéstáblából kikerült töredékek alapján feltételezzük is, hogy a budai 
könyvkereskedők működtettek könyvkötő műhelyt Budán, s a rendelésükre külföldön nyomta-
tott és ott megjelent könyveket – legalábbis egy részüket – bekötve árulták a nagyobb haszon 
kedvéért, ez alkalmi összefogás lehetett. ez az ötödik műhely nem korlátozódott csak eszter-
gomi misekönyvek bekötésére.

stephanus Heckel Johannes paep segédje volt, majd utóda lett, együttműködtek. Heckel 
1512/13-ban Kaymmal közösen kétszer esztergomi misekönyvet (26/2–3. tétel), 1514-ben egy 
pálos misekönyvet (22/9. tétel) adott ki. Kókay György említ egy 1506-ból való iratot, amely 
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„ligator librorum”-ként említi Kaymot, vagyis könyvkötő is volt. ez eggyel több ok, hogy fel-
tegyük: a budai könyvkereskedők működtethettek közös könyvkötő műhelyt a 16. század első 
két évtizedében.

a magától értetődően hazai, egykorú kötésben ránk maradt magyar nyelvemlékek bélyegzői-
nek hasonlóságai és a körülmények ismerete arra enged következtetni, hogy azokban a kolos-
torokban, ahol volt scriptorium, különösen a karthauzi, a ferences és domonkos kolostorok-
ban, s némely pálos és bencés kolostorban hosszabb-rövidebb ideig működhetett könyvkötő 
műhely. a női kolostorokban másolt kódexeket jobbára az adott rend valamely férfi kolostorá-
ban kötötték be.

a reneszánsz kötéscsoportok tehát semmiképpen sem jelentenek annyi műhelyt, ahány 
csoport van, hanem feltehetően annyi könyvkötőt, számolva a fennmaradt kötésemlékek kor-
látozott és esetleges volta miatti hibás következtetéssel. Legfeljebb öt-hét világi könyvkötő 
műhellyel és persze műhelyenként több könyvkötővel számolhatunk a kolostori műhelyek 
mellett.

Csak híre maradt fönn Báthory Miklós (1435–1506, püspök 1474–1506) váci püspök 
könyvtárának (és palotájának). Könyvtára sorsát nem ismerjük, de biztos, hogy létezett. Ga-
leotto Marzio anekdotázó könyvében említi, hogy Báthory „házában állandóan előadnak va-
lamit”, hogy a „séta a várból ki a kertbe… mindig derék emberekkel való beszélgetéssel, köny-
vek társaságában telik”. Báthory Miklós humanista udvarában is szokás volt a  könyvek 
tanulmányozása, megvitatása. az itáliai humanisták közül többen is neki ajánlották munkáju-
kat. az oxfordi Keble College könyvtárában őrzött (Hatchett Jackson 85), firenzei kiadású 
Ficino platón-kommentár, beleragasztva a ’nicolao’ [Báthory] püspöknek szóló Guarini-le-
véllel, és az MTa Könyvtárában iamblichus könyve (Ráth F 1493) az egyiptomi titkos tanítá-
sokról, Marsilius Ficinus fordításában, azonos műhelyben készített magyar reneszánsz kötés-
ben van. az e könyvekben lévő marginális bejegyzések és Báthorynak az oszK-beli 
Cicero-kódexében (Cod. Lat. 150) látható marginálisok együtt nyújtanak némi fogalmat az 
egykori váci püspöki könyvtárról.

Temesvári pelbárt műveinek Budán kívül különböző európai városokban (például augs-
burg, Bécs, Boroszló/Wrocław, ingolstadt, Köln, nürnberg, Rebdorf, Wiblingen/ulm, Weddern) 
bekötött és ott használt könyvei elemzése alapján nemcsak pelbárt európai népszerűségét, ha-
nem a kötéskutatás mibenlétét, értelmét és fontosságát is szerettük volna érzékeltetni. Meg kell 
jegyezni, hogy a vizsgálatot csak az MTa KiK Régi Könyvek Gyűjteményében őrzött 107 pel-
bárt-kiadvány 69 még eredeti kötésben lévő példányán végeztük el.

a habán könyvkötések közül igen sok a történelmi Magyarországon készült, s bőven akad 
belőlük magyar könyvtárakban. a habán könyvkötések mindenképpen részét képezik a ma-
gyar kötéstörténetnek. Könyveik bekötéséhez a habán mesterek finoman kikészített bőrt hasz-
náltak. Több könyvkötőt név szerint ismerünk a 16. és 17. századból (jobbára német nevűek, 
német származásúak). a habán kötések díszítése a német/svájci reneszánsz kötésekéhez áll 
a legközelebb. a habán könyvkötők kötéseik díszítésében hűen őrizték hagyományaikat. elég 
egységesek e kötések, díszítőszerszámaikat több emberöltőn át használták. Könyveik döntő 
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többsége német nyelvű, de magyar nyelvű is akad köztük, éppen az elkötelezett magyar hazafi-
nak, zrínyi Miklósnak, a költő és hadvezérnek Bécsben 1651-ben nyomtatott Adriai tengernek 
Syrenaia (34/13. tétel).

Rheda pál 1596-tól negyed századon át vezette a debreceni nyomdát. Jellegzetes kötésben 
lévő nyomtatványai arra engednek következtetni, hogy a nyomda mellett könyvkötő műhelyt 
is működtetett (36. csoport). ezek a 17. század eleji kötések azért is érdekesek, mert egyrészt 
kiadói kötések, másrészt jól tükrözik debrecen közvetítő, sok hatást befogadó szerepét. a g1–7 
görgetők bármely német földön bekötött reneszánsz bőrkötés keretdíszei is lehetnének. az elő-
neve szerint Lipsiai Rheda feltehetően Lipcséből származik, s díszítőszerszámai egy részét  
németországból hozhatta magával. a g8 számú görgető közeli rokonával viszont kolozsvári 
kötéseken találkozunk, a 7. számú egyesbélyegző pedig a jellegzetes krakkói liliombélyegző 
utánmetszése. Lengyelország és erdély, Krakkó és Kolozsvár között debrecen mind politikai, 
mind kereskedelmi és szellemi kapcsolata révén köztes állomás. Jó példa minderre az 5. tétel 
kötése, amely az „illustris erdélyi fejedelem”, Bethlen Gábor számára (ipTGB monogram) ké-
szült 1618-ban. ez a könyv Bethlen Gábor könyvtárából való, ma pedig az akadémia Könyv-
tára (MTa KiK: RM i 8o 24) egyik becses darabja.

a gyulafehérvári fejedelmi nyomda mellett a könyvkötő műhely (37.) 1636 körül alakul-
hatott meg, s a nyomda megszűnéséig, 1658-ig volt aktív. Működésének a török-tatár dúlás ve-
tett véget. e műhely létét és tevékenységét egy tekintélyes, 24 darabból álló kötéscsoporttal bizo-
nyítottuk. ugyanakkor hangsúlyoztuk, hogy a gyulafehérvári és kolozsvári mesterek és műhelyek 
között állandó és szoros kapcsolat volt.

amíg a Brassó-i csoport (38.) kötéseinek lokalizálásában van némi bizonytalanság, addig a  
Brassó-ii csoport (39.) tíz kötése biztosabb támpontot kínál. a görgetők közül három szignált: 
a rozettás-indás görgetőn BG (g3), a makkos-virágoson MG (g4), variánsán (g5) szM monog-
ram látható. Brassóban a német nyelv használata általános volt. ennek megfelelően a G betű 
lehet a családnév, s ez a két görgetőnél ugyanaz, a keresztnév betűje más: B, illetve M. Talán apá-
ról és fiáról van szó. a 2. és a 8. tétel kötésén együtt látható a g3 és a g4. elég valószínű, hogy 
azonos családnevet viselő két, rokonságban álló könyvkötővel van dolgunk. Meglepő a legyező-
dísz korai alkalmazása e csoport némely kötésén.

a Kolozsvár-i csoport (40.) kötései az 1630–1648 közötti időszakra esnek, s bár jellemző-
jük a német földről hozott alakos görgető (g1, g2, g6, reformátorok, harcosok és salvator), a b3 
csavart inda és a b4 stilizált diadémos fej távolabbi kapcsolatra utal, franciás hatást mutat. a Ko-
lozsvár-ii kötéscsoport (41.) jellemzője egy szép makkos-leveles, M K-val szignált görgető. a ki-
lenc tételből hét kolozsvári nyomtatvány, és Veresegyházi szentyel Mihály nyomdájának ter-
méke. a 6. tétel háttáblájának kiragasztott előzéke alatt látszik, hogy a kötéstábla magyar nyelvű 
nyomtatványtöredékekből van kasírozva, és ezek szintén ebből a nyomdából valók. Feltesszük, 
hogy Veresegyházi szentyel műhelyében könyvkötő is tevékenykedett. a Kolozsvár-iii csoport 
(42.) kötései is kolozsvári műhely termékei a 17. század utolsó negyedéből. nem lehet véletlen, 
hogy a következő, Kolozsvár-iV csoport (43.) ugyanebben az időszakban készült, aranyozott 
legyeződíszes bőrkötéseinek görgetői és egyesbélyegzői között a Kolozsvár-iii néhány azonos, 
ott még vaknyomásos díszítőmotívumát fedezhetjük fel. a Kolozsvár-iV alkalmi, pompás, ara-
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nyozott kötései a 17. század utolsó harmadában, az erdélyi fejedelemség végső szakaszában, 
apafi Mihály idején az erdélyi arisztokráciának készültek.

Magyarországon is alkalmaztak lemezdíszítést, de nem olyan nagy mértékben, mint az né-
met földön divatban volt. a legtöbb ilyen kötést az akkortájt inkább német ajkú soproni könyv-
kötők készítették (46.).

Misztótfalusi Kis Miklós teológiát tanulni ment Hollandiába, de azt is feladatul kapta, hogy 
teremtse meg egy magyar nyelvű Biblia ottani kinyomtatásának lehetőségét. a nyomdászmes-
terség megtanulásához hozzá is látott, s végül világhírű betűmetsző vált belőle. amszterdamban 
1685-ben kinyomtatta a teljes Bibliát (RMK i 1324), 1686 folyamán kétszer a százötven Zsoltárt 
(RMK i 1345 és 1346), és 1687-ben az Új Testamentumot (RMK i 1359), a Bibliát 3500, a zsol-
tárokat és az Újszövetséget 4200-4200 példányban. Misztótfalusi rendkívüli képessége meg-
hozta neki az erkölcsi és anyagi elismerést amszterdamban, ezért tudta a maga erejéből ki-
nyomtatni ott a fenti három könyvet. de nemcsak kinyomtatta, hanem be is köttette könyvei 
nagyobb részét. amszterdamban olykor egyszerre négy könyvkötő is dolgozott neki minden 
legényével és inasával. az ott magyarul kinyomtatott 12-edrét és 24-edrét méretű könyveket 
honfitársainak szánta, haza akarta hozni. a kis méretű könyvek nem annyira sérülékenyek, és 
nem jelentenek bekötve sem komoly súlytöbbletet. ezek nem magyar kötések, hanem az ara-
nyozott, holland barokk kötések csúcsteljesítményei. de egyrészt a  méltán világhírűvé vált 
Misztótfalusi Kis Miklós megrendelésére készültek saját nyomtatványai számára, azaz általa 
nagy tételben megrendelt és hazahozott kiadói kötések, másrészt nem maradtak hatástalanok 
erdélyben, amint „a holland kötések hatása a magyar könyvkötésekre” fejezetben erről meg-
győződhetünk.

a magyarországi barokk és rokokó kötések nem különböznek lényegesen az általános euró-
paitól, különösen az osztráktól. azt azonban fontos megjegyezni, hogy a jellegzetes, gazda- 
gon aranyozott barokk bőrkötések többnyire alkalomra készültek, és sok köztük a jezsuita kö-
tődésű. a 18. században a könyvek zömükben ugyanis már félbőr kötésűek, és csak a gerincü-
ket díszítették.

a festett pergamenkötések a németalföldről és németországból terjedtek el, s jutottak pél-
dái Magyarországra. debrecenben rendkívül kedveltté lettek majd egy évszázadon át. a mes-
terré válni akaró könyvkötőlegénynek négy különböző méretű könyvet kellett bekötni tizen-
négy nap alatt. a „remek-munka” elkészítéséhez a könyvkötőlegények rendszerint a debreceni 
Református Kollégium könyvtárából kértek kölcsön könyveket. a remekmunkák így gyakran 
jóval korábbi kiadású nyomtatványokat tartalmaznak. Ma is a debreceni Református Kollégium 
könyvtárában (TTRe) találhatók a legszebb festett pergamenkötések. a legtöbb könyvbe a Kol-
légium könyvtárosa – általában latinul – bevezette annak idején, hogy ki és mikor kötötte be. 
Több könyvkötőt tehát név szerint ismerünk. a céhek működésére vonatkozó jegyzőkönyvek 
kéziratos levéltári dokumentumok. az átlagos festett pergamenkötések többsége azonban Bib-
liát, Zsoltáros, énekes- vagy imakönyvet tartalmaz, amelyek a bekötés előtt nem sokkal kerültek 
ki a sajtó alól, tehát közel esik a megjelenés és a bekötés ideje egymáshoz.
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az egykor Békéscsaba környékére betelepített, s ma is ott nagyobb számban élő szlovákok 
a 19. század folyamán énekeskönyveiket és imakönyveiket sajátos, rézveretes kötéssel látták el. 
Különösen sok ilyen Tranoscius-féle énekeskönyvet őriznek az evangélikus országos Gyűjte-
mény Könyvtárában.

a szecesszió termékeny talajra talált Magyarországon mind a képző-, mind az iparművészet te-
rén. Jaschik Álmos (1885–1950) mindenekelőtt nagy hatású pedagógus volt. Jelentős a szakírói 
tevékenysége, de könyvkötései, borítólaptervei is. sokoldalú volt, és sokféle kötést tervezett sok-
féle anyagtípushoz. Magyarországon a 20. század elején az új művészet szerencsésen kapcsoló-
dott össze a népművészet és a népzene iránt ébredt komoly érdeklődéssel. Jaschik szívesen élt 
a magyar népies díszítőmotívumokkal kötéstervein is. nemcsak a könyvek metszését tervezte 
meg gondosan, hanem az előzékpapírok művészi kivitelezése is foglalkoztatta. Jaschik általában 
szignálta borítófedélrajzait. sokat írt Biró Miklós lapjába, a Magyar Grafikába. 1920–1922 kö-
zött tizenkét közleményben megírta az európai könyvkötőipar múltját, és további ötben a ma-
gyar könyvkötőiparét. Önálló szakkönyve A könyvkötő-mesterségről szól (Bp. 1922). Vallotta, 
hogy mivel a könyv „az emberi gondolat értékelésének fokmérője és szimbóluma…, története 
végül éppen olyan bonyolulttá és érdekessé lett, mint amilyen maga az ember”.

Hunyady Józsefnek (1907–1983) A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig című 
könyve ismert, de hogy könyvkötőként is alkotott, azt csak kevesen tudják. Kötései közül több is 
közgyűjteményben van (MTa KiK, iparművészei Múzeum). az egyikkel, melyet a luxemburgi 
nemzeti Könyvtár őriz, emile van der Vekene: Bemerkenswerte Einbände in der Nationalbiblio- 
thek zu Luxemburg, 1972. című könyve 135. oldalán találkoztam (jelzete L.p. 62), a benne lévő 
mű, Les merveilles de l’Italie… Firenzében 1938-ban jelent meg. Vekene nem tudta, hogy Hu-
nyady József a kötés mestere. Hunyady özvegyével és egyik fiával sikerült kapcsolatot teremteni, 
és segítségükkel Hunyady József működését feltárni.

a modern könyvkötők művészi könyvkötéseket hoznak létre. Kötéseiken tudatosan újra-
teremtik a könyv tartalmát, kifejezésre akarják juttatni annak fő mondanivalóját. ezáltal a mo-
dern könyvkötések legtöbbször utalnak a könyv tartalmára. ez a legfontosabb különbség a régi 
könyvkötések és az újak között. a magyar származású szirmai János sándor (1925–2014), a má-
sodik világháborút követően Hollandiában telepedett le. orvosnak tanult, de már elsőéves or-
vostanhallgatóként a budapesti Képzőművészeti Főiskolára is járt. amatőrként festett és rajzolt, 
végül az orvosi pálya mellett döntött. Hollandiában 1971-ig kutatóorvosként is sikeres pályát 
futott be. 1971-ben svájcban, az asconai „Centro del Bel Libro”-ban Martin Jaegle vezetése alatt 
szakszerű könyvkötőművészi képzésben részesült, emellett tipográfiai és ötvösművészeti ma-
gánkurzusokat is végzett. saját műhelye volt oosterbeekben (arnhem közelében), s 1972 óta 
számtalan kiállításon vett részt és nyert nagy nemzetközi díjakat. igen jelentős szakírói tevé-
kenységet folytatott, a régi könyvek szerkezetéről írt könyve korszakalkotó. amszterdamban és 
stuttgartban éveken át oktatott az egyetemen, illetve a Képzőművészeti akadémián. Kiállítása 
1986/87-ben Budapesten reveláció volt a magyar szakemberek számára.

Külön érdekes fejezetét alkotják a könyvtörténetnek a művészkönyvek és az úgynevezett 
könyvtárgyak (livre-objet, object-books). alkotóik a könyvet a látvány, a képzőművészet felől 
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közelítik meg. Magyarországon az 1970-es évek óta több művész is e terület felé fordult. a mű-
vészkönyvek egyik itthon és külföldön is elismert képviselője Kiss ilona (*1955), Kass János, 
Haiman György és szántó Tibor tanítványa. 1997 óta évente részt vesz a nemzetközi könyv- 
vásárokon és kiállításokon. olyan kis példányszámú, klasszikus irodalmi művekhez készít ter-
veket, amelyek merített papíron, lehetőleg kézi szedéssel, hagyományos grafikával készültek. 
Több hazai és külföldi múzeumban, galériában, könyvtárban vannak könyvtárgyai.

Visszatekintve a  történelmi Magyarország vizsgált kötésemlékeire, megállapíthatjuk, hogy 
a könyvkötés minden korszakban – 1541-től kezdve másfél évszázadon át csak a török hódolt-
sági területen kívül – lépést tudott tartani, különböző hatásokat befogadva, az európai stílus-
fejlődéssel, színezve azt sajátos, némelykor magyaros vonásokkal, előnyben részesítve bizonyos 
típusokat, mint például az aranyozott corvinakötések vagy a debreceni festett pergamenkötések 
esetében.
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Rövidítések jegyzéke

aeB arbeitskreis für die erfassung, erschließung und erhaltung historischer  
Bucheinbände, staatsbibliothek zu Berlin – preußischer Kulturbesitz

ant. antikva = 1501–1600 között nyomtatott könyv
BTK Bölcsészettudományi Kar
c. circa = körül
eLTe eK eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi Könyvtár és Levéltár
et al. et alii = és mások
FszeK Fővárosi szabó ervin Könyvtár
iMM iparművészeti Múzeum
inc./ink. incunabulum = ősnyomtatvány (1501 előtt nyomtatott könyv)
Koll./koll. kolligátum = egybekötött kiadványok
Ltsz./ltsz. leltári szám
MKsz Magyar Könyvszemle
MnM Magyar nemzeti Múzeum
mp/mpra manu propria = saját kezűleg
Ms manuscript = kézirat
MTa Magyar Tudományos akadémia
MTaK Magyar Tudományos akadémia Könyvtára
MTa KiK Magyar Tudományos akadémia Könyvtár és információs Központ  

(korábban MTaK)
ny. nyomda
oFM ordo Fratrum Minorum = ferences rend
oszK országos széchényi Könyvtár
ÖnB Österreichische nationalbibliothek = osztrák nemzeti Könyvtár, Bécs
p. pars = rész
p. pagina = oldal
sJ societas Jesu = Jézus Társasága, jezsuita rend
TTRe Tiszántúli Református egyházkerület
uB universitätsbibliothek = egyetemi Könyvtár
uaz. ugyanaz
Ú. f. Új folyam
uitt. ugyanitt
uő. ugyanő
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irodalmi hivatkozások rövidítése

Ábel 
Ábel Jenő: A bártfai Sz.-Egyed temploma könyvtárának története. Bp.: MTa, 1885.  
a… könyvek catalogusa 146–168. p.

adams 
adams, H[erbert] M[ayow]: Catalogue of books printed on the continent of Europe, 
1501–1600 in Cambridge libraries. Vol. i–ii. Cambridge, 1967. Reprint: Cambridge, 
1990.

a holló jegyében 
A holló jegyében: Fejezetek a corvinák történetéből / szerk. Monok istván. Bp.: Corvina 
Kiadó: oszK, 2004.

Badalić 
Badalić, Josip: Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj (incunabula quae in 
populari Re publica Croatia asservantur). zagreb, 1952.

Bartoniek 
Bartoniek emma: Codices manu scripti Latini. Vol. i. Codices Latini medii aevi.  
Bp., 1940. (a Magyar nemzeti Múzeum országos széchényi Könyvtárának 
címjegyzéke; 12.)

BnH-Cat 
soltész erzsébet – Velenczei Katalin – W. salgó Ágnes: Catalogus librorum 
sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Széchényiana 
asservantur. Vol. 1–3. Bp.: oszK, 1990.

Borda – Borsa 
Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát munkái: Borda Lajos gyűjteménye / bibliogr. 
összeáll. Borsa Gedeon. zebegény: Borda antikvárium, 2004. (Műgyűjtő magyarok; 5.)

CiH 
Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur / ed. Géza 
sajó et erzsébet soltész; … socii fuerunt Csaba Csapodi et Miklós Vértesy. Vol.  
i–ii. Bp., 1970.

CnCe 
Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo (EDIT 16). – http://edit16.
iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm (2019. 05. 29.)

Collijn, uppsala 
Collijn, isak: Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala. 
uppsala; Leipzig, 1907. (arbeten utgivna med understöd av Vilhelm ekmans 
universitetsfond; 5.)
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Csapodi, BH 
Csapodi Csaba – Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek  
és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. i–iii. köt. Bp., 1988, 1993, 1994.  
(az MTa Könyvtárának közleményei; 23(98), 31(106), 33(108).)

Csapodi, „Magyar codexek” 
Csapodi Csaba: A „Magyar codexek” elnevezésű gyűjtemény (K 31 – K 114). Bp., 1973. 
(az MTa Könyvtára Kézirattárának katalógusai; 5.)

Csapodi, stock 
Csapodi Csaba: The Corvinian Library: History and Stock. Bp.: akadémiai, 1973. 
(„studia humanitatis”. publications of the Centre for Renaissance Research / ed. by 
Tibor Klaniczay; 1.)

Csillag a holló árnyékában 
Csillag a holló árnyékában: Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon:  
az oszK kiállítása 2008. márc. 14. – jún. 15. / kurátor és a katalógust szerk. Földesi 
Ferenc. Bp.: oszK, 2008.

eBdB 
Einbanddatenbank / staatsbibliothek zu Berlin – preußischer Kulturbesitz. – https://
www.hist-einband.de (2019. 11. 25.) 

Gültlingen 
Gültlingen, sybille von: Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle.  
T. 1–. Baden-Baden, 1992–.

GW 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 1–. Leipzig; Berlin; stuttgart, 1925–. – https://
www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de (2019. 11. 25.)

H 
Hain, Ludwig: Repertorium Bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica 
inventa usque ad annum MD typis expressi… recensentur. Vol. 1–4. stuttgart; paris, 
1826–1838.

Haebler 
Haebler, Konrad: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts / unter 
Mitwirkung von ilse schunke. Bd. 1–2. Leipzig: otto Harrassowitz, 1928–1929. 
(sammlung bibliothekswissenschaftlicher arbeiten; 41–42.) – Reprint: Wiesbaden, 
1968.

HC 
Hain és Copinger, W[alter] a[rthur]: Supplement to Hain’s Repertorium 
Bibliographicum. p. i–ii. London, 1895, 1902. p. i containing… corrections of and 
additions to the collations of works described or mentioned by Hain.

Holter 
Holter, Kurt: Verzierte Wiener Bucheinbände der Spätgotik und Frührenaissance: 
Werkgruppen und Stempeltabellen. = Codices manuscripti: zeitschrift für 
Handschriftenkunde 1977. sonderheft.

Hubay, Missalia 
Hubay ilona: Missalia Hungarica: Régi magyar misekönyvek. Bp.: Hungaria ny., 1938. 
(a Budapesti Királyi Magyar pázmány péter Tudományegyetem Művészettörténeti és 
Keresztényrégészeti intézetének dolgozatai; 54.)
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iBp 
Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur / moderante alodia  
Kawecka-Gryczowa; composuerunt Maria Bohonos et eliza szandorowska.  
Vol. 1–2. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1970.

isTC 
The Incunabula Short Title Catalogue: The international database of 15th-century 
european printing / created by the British Library with contributions from institutions 
worldwide. – https://data.cerl.org/istc/_search (2019. 05. 29.)

Jugăreanu 
Jugăreanu, Veturia: Biblioteca Muzeului Brukenthal: Catalogul colecţiei de incunabule. 
sibiu, 1969.

Kalauz 
Kalauz az Orsz[ágos] Magy[ar] Iparművészeti Muzeum részéről rendezett 
könyvkiállításhoz / bev. Ráth György. Bp., 1882. – 2. bőv. kiad.: Könyvkiállítási emlék / 
kiadja az országos Magyar iparművészeti Muzeum. Bp., 1882.

Klinda 
Klinda Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak 
katalógusa. Bp.: FszeK: oszK, 2001. – Rozsondai Marianne: Történeti könyvkötések  
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. in: Klinda 721–735. p.

Kódexek… Kiállítás az oszK-ban 
Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az oszK-ban 1985. nov. 12. –  
1986. febr. 28. / rendezte az oszK Kézirattára, Vizkelety andrás irányításával.  
Bp., 1985.

Koroknay, Jegyzék 
sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek.  
Bp.: akadémiai, 1973. (Művészettörténeti füzetek – Cahiers d’histoire de l’art; 6.). 
Jegyzék 53–101. p.

Kotvan  
Kotvan, imrich: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. (dokumentácia. séria 
Katalógy.)

Könyvkiállítási emlék → Kalauz
Kötéskiállítás 

Rozsondai Marianne – szirmai János: Művészi könyvkötések régen és ma: Kiállítás 
elmúlt korok szép kötéseiből és szirmai János könyvkötőművész (Hollandia) modern 
alkotásaiból az országos széchényi Könyvtárban 1986. dec. 15. – 1987. febr. 14. / 
rendezte, bev. és katalógus: – és –. Bp.: oszK, 1986.

Kulcsár 
Kulcsár péter: Catalogus incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae. szeged, 1965.

„Látjátok feleim…” 
„Látjátok feleim…”: Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig: az oszK 
kiállítása 2009. okt. 29. – 2010. febr. 28. / a forgatókönyvet írta és a katalógust szerk. 
Madas edit. Bp.: oszK, 2009.

Mezey, Codices 
Mezey László: Codices Latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis.  
Bp.: akadémiai, 1961.
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Moreau 
Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle / par Brigitte Moreau… 
d’après les manuscrits de philippe Renouard. Tom. 1–5. paris: imprimerie Municipale, 
1972–2004. (Histoire générale de paris.)

Muckenhaupt, Csíksomlyó 
Muckenhaupt erzsébet: A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei: Könyvleletek  
1980–1985. Budapest: Balassi; Kolozsvár: polis, [1999]. adattár i., adattár ii. 93–200. p.

Muckenhaupt, RMK-Kat 
Muckenhaupt erzsébet: A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár-”a. i.  
(1498–1710). Katalógus. Csíkszereda: Csíki székely Múzeum, 2009. (a Csíki székely 
Múzeum Gyűjteményei / sorozatszerk. Botár istván [et al.]; 1.)

pannonia regia 
Pannonia regia: Művészet a Dunántúlon 1000–1541: Magyar nemzeti Galéria, 1994. 
okt. – 1995. febr. / a kiállítást rendezte, a katalógust szerk. Mikó Árpád, Takács imre, 
Tóth sándor. Bp.: MnG, 1994. (az MnG kiadványai; 1994/3.)

pettegree – Walsby 
French Books 3 & 4: Books published in France before 1601 in Latin and languages  
other than French / ed. by andrew pettegree, Malcolm Walsby. Leiden; Boston:  
Brill, 2012.

Rauert – Rothkegel 
Rauert, Matthias H. – Rothkegel, Martin: Katalog der hutterischen Handschriften 
und der Drucke aus hutterischem Besitz in Europa / bearbeitet von – und –; hrsg. von 
Gottfried seebass. Bd. 1–2. Gütersloh, 2011. LXXiX, 660; Xii, 661–1378. p. (Quellen 
und Forschungen zur Reformationsgeschichte; 85/1–2.) (Quellen zur Geschichte  
der Täufer; 18/1–2.)

Récsey 
Récsey Viktor: Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a pannonhalmi 
könyvtárban. Bp., 1904.

RMK 
Régi Magyar Könyvtár / szabó Károly: i, ii, iii/1, iii/2. kötet. Bp.: MTa, 1879–1898. 
– iii/1, iii/2. kötet / írták szabó Károly és Hellebrant Árpád. Bp., 1896, 1898. – 
sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly: Régi magyar könyvtár c. munkájának  
1-2. kötetéhez. pótlások és igazítások 1472–1711. Bp., 1912. – A budai könyvárusok 
kiadványai 1480–1525 / Borsa Gedeon adatgyűjtését sajtó alá rend. dörnyei sándor. 
in: RMK iii. kötet. pótlások, kiegészítések, javítások. 5. füzet. Bp.: oszK, 1996. 
Függelék: 249–282. p.

RMny 
Régi magyarországi nyomtatványok. Bp.: akadémiai, 1971–.

Romhányi 
Romhányi Károly: A magyar könyvkötés művészete a XVIII–XIX. században. Bp.: 
Turul, 1937.

Rozsondai, Catalogue 
Catalogue of the Incunables in the Library and Information Centre of the Hungarian 
Academy of Sciences / compiled by Marianne Rozsondai and Béla Rozsondai. Bp.: 
argumentum, 2013. – Magyarul és kapcsolt képekkel, lásd az MTa KiK honlapján: 
https.//konyvtar.mta.hu (2019. 05. 29.)
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salgó 
W. salgó Ágnes: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai. pannonhalma: 
pannonhalmi Főapátság: Bencés Kiadó, 2017. (Catalogi Bibliothecae sancti Martini de 
sacro Monte pannoniae; 2.)

szabó Flóris 
szabó Flóris: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa: 1850 előtti 
kéziratok. Bp.: oszK, 1981. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai – 
Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur; 2.)

szentiványi 
szentiványi Róbert: Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae 
Batthyányanae. ed. 4 retractata, adaucta, illuminata. szeged, 1958.

undorf 
undorf, Wolfgang: Catalogue of books printed in the 15th century in Swedish 
collections. Vol. 1–2. Wiesbaden: Harrassowitz, 2012.

uralkodók és corvinák 
Uralkodók és corvinák – potentates and Corvinas: az oszK jubileumi kiállítása 
alapításának 200. évfordulóján 2002. máj. 16. – aug. 20. / szerk. Karsay orsolya.  
Bp., 2002.

Vd 16 
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts 
(VD 16) / [Redaktion irmgard Bezzel]. Bd. 1–22. stuttgart, 1983–1995. – https:// 
www.bsb-muenchen.de (2019. 11. 25.)

Vd 17 
Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. 
– www.vd17.de (2019. 11. 25.)

Velenczei 
Velenczei Katalin: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak 
katalógusa. Bp.: oszK: székesfehérvári püspöki Könyvtár, 2008.

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   482 2020. 01. 18.   9:24



483

a képek jegyzéke

 1. kép. nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliam. [strassburg: Georg Reyser(?), c. 1474–1477.] 
– esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár: inc. i. 1. s.l. et a. – előtábla

 2–3. kép. Rainerus de pisis: Pantheologia, sive summa universae theologiae. nürnberg: anton 
Koberger, 1477. – esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár: inc. i. 1. a-b. – elő- és háttábla

 4. kép. antoninus Florentinus: Confessionale („Defecerunt…”). Velence: antonius de strata, 1482. 
– Csíkszereda, Csíki székely Múzeum, Ferences állomány: Ltsz. 6588. – Háttábla

 5. kép. Berchorius, petrus: Repertorium morale / ed. Johannes Beckenhaub. [nürnberg]: anton 
Koberger, 1489. – esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár: inc. i. 35

 6. kép. Guillelmus peraldus: Summa de vitiis. [Basel: Michael Wenssler, non post 1475.] –  
eLTe eK: inc. 896

 7. kép. Henricus de segusio: Summa super titulis Decretalium. p. 1–2. [speyer: Georgius de spira  
(= Georg Reyser?), 1478–1479.] – eLTe eK: inc. 66

 8–9. kép. Hieronymus, s.: Epistolae. [strassburg: Johann Mentelin, non post 1469.] – oszK: inc. 1344 
– [r1 recto] lap tetején bejegyzés: iste liber est conventus Cassoviensis ordinis fratrum 
praedicatorum provincie ungariae

10. kép. petrus Lombardus: Libri quatuor Sententiarum. pergamenkódex, 1414. – pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtár: 118 J 55

11. kép. Opera (Miscellanea) theologica. papírkódex, 1468–1469. scriptor: frater Laurentius de 
stropka… – Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. i. 112

12. kép. Thomas de aquino: Commentarium in IV. librum Sententiarum Petri Lombardi. papír- és 
pergamenkódex, 15. század. – Gyulafehérvár, Batthyaneum: R. ii. 35

13. kép. Missale Fratrum Heremitarum Ordinis divi Pauli primi heremitae. [Basel: Johann amerbach, 
c. 1490–1495.] – oszK: inc. 176

14. kép. Chronica Hungarorum. Buda: andreas Hess, 1473. – praha, národní Knihovna: inc.  
39 d 14

15. kép. Nagyenyedi kódex – MTa KiK: K 32

16. kép. petrus Lombardus: Sententiarum libri IV / comm. s. Bonaventura. nürnberg: anton 
Koberger, [post 2. Mart.1491.] – oszK: inc. 558 c

17. kép. Breviarium in usum ecclesiae cuiusdam Hungaricae. papírkódex, 15. század. – oszK:  
Cod. Lat. 400
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18–19. kép. petrus Lombardus: Sententiarum libri IV / comm. s. Bonaventura. nürnberg: anton 
Koberger, [post 2. Mart. 1491.] – Gyulafehérvár, Batthyaneum: inc. V. 30. c és e

20. kép. Magyi János formuláskönyve. papírkódex, 1476–1493. – pécsi egyházmegyei Könyvtár:  
dd. iii. 18

21. kép. Novus thesaurus sermonum dominicalium. papírkódex, 1477 előtt. – oszK: Cod. Lat. 268

22. kép. astesanus de ast: Summa de casibus conscientiae. [Basel: non post 1476.] – Csíkszereda, 
Csíki székely Múzeum: Ltsz. 6583 bőrkötés bélyegzői

23–24. kép. petrus Lombardus: Glossa magistralis Psalterii. [nürnberg: Johann sensenschmidt et 
andreas Frisner, 1478.] – iparművészeti Múzeum: Ltsz. 77.74

25. kép. Burgerbuechl und Ämtbuechl. – Győr-Moson-sopron Megye soproni Levéltára 
diplomatariuma sopron sz. kir. város és sopron vármegye Mohács előtti okleveleinek 
gyűjteménye: dl. 3830.

26. kép. Guarini, Battista: Libellus… de ordine docendi et studendi. pergamenkódex, Ferrara, 1459. 
– Jena, uB: Bos. 8o 1.

27. kép. Regiomontanus, Johannes: Canones LXIII in tabulam primi mobilis cum tabula, cum 
dedicatione ad regem Matthiam. pergamenkódex. – oszK: Cod. Lat. 412

28. kép. Thomas de aquino: Summa theologica. p. 1. Velence: [nicolaus Jenson], 1477. – esztergom, 
Főszékesegyházi Könyvtár: inc. XV. ii. 6

29. kép. Maius, Junianus: De priscorum proprietate verborum. Treviso: Bernardus de Colonia, 1477. 
– Bp. Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár: Muz. 7 (új jelzete: 01001628)

30. kép. Chronicon Dubnicense. papírkódex, 1479–1480. – oszK: Cod. Lat. 165

31–32. kép. Pálóczi Missale. pergamenkódex, 15. század első fele. – oszK: Cod. Lat. 359 – elő- és 
háttábla

33. kép. A budai mészárosok középkori céhkönyve. papírkódex, 16. század eleje – Budapest  
Főváros Levéltára: BFL XV. 5. no 8.

34a–b. kép. Végh Gyula színes metszésrajzai – oszK: Fol. Hung. 2411

35. kép. Curtius Rufus, Quintus: De gestis Alexandri Magni. pergamenkódex, corvinakötés = 
Csapodi, stock 209 – oszK: Cod. Lat. 160

36. kép. Cyrillus alexandrinus: Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate latine  
a G. Trapezuntio. pergamenkódex, corvinakötés = Csapodi, stock 217 – oszK:  
Cod. Lat. 358

37. kép. Victorinus, Caius Marius: Commentarii in Ciceronis librum De inventione. pergamenkódex, 
corvinakötés = Csapodi, stock 697 – oszK: Cod. Lat. 370

38. kép. Quintilianus Marcus Fabius: Institutionum oratoriarum libri XII. pergamenkódex, 
corvinakötés = Csapodi, stock 561 – oszK: Cod. Lat. 414

39. kép. Xenophon: De republica Lacedaemoniorum, latine a Francisco Philelpho. pergamenkódex, 
corvinakötés = Csapodi, stock 704 – oszK: Cod. Lat. 422

40. kép. poeta Christianus: Genealogia deorum. – Cassius dio: Oratio M. Antonii in funere Iulii 
Caesaris per Baptistam Guarinum translata. – Guarinus Baptista: Oratio …1453.  
pergamenkódex, corvinakötés = Csapodi, stock 935 – oszK: Cod. Lat. 423
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41. kép. Boccaccio, Giovanni: De casibus virorum illustrium. pergamenkódex, corvinakötés  
= Csapodi, stock 119 – oszK: Cod. Lat. 425

42. kép. asconius pedianus, Quintus: Commentaria in Ciceronis orationes. pergamenkódex,  
corvinakötés = Csapodi, stock 70 – oszK: Cod. Lat. 427

43. kép. Georgius Trapezuntius: Compendium grammaticae. pergamenkódex, corvinakötés =  
Csapodi, stock 667 – oszK: Cod. Lat. 428

44. kép. Bernardus Claravallensis: De consideratione ad Eugenium III. papam. pergamenkódex, 
corvinakötés = Csapodi, stock 112 – oszK: Cod. Lat. 429

45. kép. Bessarion: De ea parte Evangelii: „Si eum volo manere, quid ad te”. pergamenkódex, 
corvinakötés = Csapodi, stock 115 – oszK: Cod. Lat. 438

46. kép. damascenus, iohannes: Sententiae. pergamenkódex, corvinakötés = Csapodi, stock 220 
– oszK: Cod. Lat. 345

47. kép. augustinus aurelius: Expositio in psalmos David a I usque ad LVII. – stuttgart, 
Württembergische Landesbibliothek: Cod. theol. et phil. fol. 152 – Terülőmustrás díszű 
kötés, Végh Gyula akvarellje

48. kép. Beda Venerabilis: De natura rerum. – seneca: Quaestiones naturales. pergamenkódex,  
c. 1490 = Csapodi, stock 108 – München, BsB: Clm 175

49. kép. philostratus ii. Flavius: Heroica ab Antonio de Bonfinis Latine versa cum prefatione  
Bonfinis ad Mathiam regem Hungariae. – philostratus iii. Lemnius: Imagines, ab Antonio  
de Bonfinis traductae. – philostratus ii.: De vitis sophistarum, ab Antonio de Bonfinis 
interprete. – Epistolae XXV Antonio de Bonfinis Latine versae. pergamenkódex,  
1487–1490. = Csapodi, stock 503 – oszK: Cod. Lat. 417 – architektonikus középdísz

50. kép. Leon Baptista alberti: De re aedificatoria libri X. pergamenkódex, c. 1485–1490. = stock 
390 – olomouc, státní oblastní archiv v opavě, pracoviště olomouc: Cod. Lat. C.o. 330

51. kép. Mihály doktor Formulariuma. papírkódex, 16. század első negyede. – esztergomi 
Főkáptalani Levéltár: Ladula 50, Liber 1

52. kép. pelbartus de Themeswar: Stellarium coronae BMV. strassburg: Joannes Knoblouch expensis 
Joannis de Ravesberch, 1506. – eLTe eK: RMK iii 38

53. kép. Exortus Phi//losophiae ve//ritatis compendium. papírkódex, 1480, Bécs(?) = Koroknay, 
Jegyzék 9 – pozsony, archív Mesta Bratislavy (Városi Levéltár): Var. 15

54. kép. Felnémeti Névtelen, benne három ősnyomtatvány. a 2. és 3. nyomtatvány közötti üres 
oldalakon szatirikus ének kézzel bemásolt szövege, 1565 után. – MTa KiK: K 54

55. kép. Margit-legenda. papírkódex, nyulak szigeti domonkos kolostor, 1510. – oszK: Mny 3

56. kép. Virginia-kódex. papírkódex, nyulak szigeti domonkos kolostor, c. 1515. – MTa KiK: K 40

57. kép. Apor-kódex. papírkódex, 15/16. század fordulója, eleje-vége csonka. – sepsiszentgyörgy  
(sfântu Gheorghe, Románia), székely nemzeti Múzeum: a. 1330

58. kép. Pozsonyi kódex. papírkódex, somlóvásárhely, 1520. + Breviarium Premonstratense. paris: 
Thielman Kerver, 1505. – Budapest, Magyar Ferences Könyvtár: Muz. 32

59. kép. Lázár Zelma-kódex. papírkódex. erdély(?) egyik ferences kolostorában apácák számára 
másolták, 1510–1520. – MTa KiK: K 41
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60. kép. az Érsekújvári kódex kötésének két bélyegzője – MTa KiK: K 45

61a–b. kép. Székelyudvarhelyi kódex. papírkódex. Tövis (erdély), 1526–1528. – székelyudvarhely, 
plébánia

62. kép. Marsilius Ficinus: Commentaria in Platonem. Firenze: Laurentius de alopa, 1496. –  
oxford, Keble College: Hatchett Jackson 85

63. kép. iamblichus: De mysteriis Aegyptiorum: Cum aliis aliorum Neoplatonicorum tractatibus / 
trad. Marsilius Ficinus. Velence: aldus Manutius, 1497. – MTa KiK: Ráth F 1493

64. kép. Missale Strigoniense. Velence: Johannes emericus de spira, pro Johanne paep, 1498. –  
MTa KiK: inc. 1018

65. kép. Cyrillus, sanctus: Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate, a Georgio Trapezuntio 
Latine versus. – Basilius Magnus, sanctus: Contra Eunomium interprete Georgio 
Trapezuntio. papírkódex, Buda, 1513–1514. – oszK: Cod. Lat. 371

66–67. kép. Mynas-codex: Nicetae Choniatae historiae fragmentum. – Joannis Chrysostomi fragmentum 
homiliae de sacerdotio… etc. Vegyes tartalmú, görög nyelvű, több, főleg hadászati műveket 
tartalmazó, különböző időkben másolt pergamenkódex és kódextöredék a 10–15. 
századból. – párizs, Bibliothèque nationale de France: suppl. gr. 607 – a könyvkötő, Lucas 
Coronensis bejegyzése

68. kép. Clichtoveus, Jodocus: Elucidatorium ecclesiasticum. Basel: Johannes Frobenius, 1519. – 
sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, nagykönyvtár: s 481

69. kép. Das Ofner Stadtrecht. papírkódex, Buda 1403/4–1421/39. – pozsony, az egykori evangélikus 
Lyceum, ma a szlovák akadémia Könyvtára: Ms 443

70. kép. pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii… De tempore. – Sermones quadragesimales. 
Lyon: Jacques sacon, imp[ensis] antonii Koberger, 1509. – oszK: RMK iii 161/3 példány

71. kép. Ordinarius Strigoniensis. Velence: Lucantonio Giunta, impensis Joannis paep librarii 
Budensis, 1509. = BnH-Cat o 102 – Budapest, oszK: RMK iii 165/1 – Láncos kötés

72. kép. Hieronymus, sophronius eusebius: Epistolarum libri III. Lyon: Jacques sacon, 1518. –  
eLTe eK: ant. 2103

73. kép. albertus Magnus: Postillae super evangeliare Matthaei. p. iii. Hagenau: Heinrich Gran,  
[pro] Johanne Rynman augsburg, 1505. – Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi 
Műemlékkönyvtára: ant. 615

74. kép. az MTa KiK: RM iii 1052 bélyegzői

75. kép. Rolewinck, Werner: Fasciculus temporum. strassburg, 1488. – oszK: inc. 623

76. kép. Telegdi Miklós: Az Evangeliomoknac… harmadic resze, mely magaba foglallya a’ szentec 
innepire ualo euangeliomokat. nagy-szombat: Telegdi Miklós házánál, 1580. – MTa  
KiK: Ráth 37

77. kép. Káldi György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze. Koll. 1. – Káldi György:  
Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze. Koll. 2. [Bécs]; pozsony: Rickhes Mihály  
[et typ. societatis Jesu], 1631. – MTa KiK: Ráth 136–137

78. kép. [Onomastikon. Erklärung der Namen des AT und NT.] Alle Namen nach hebraischer  
Sprach über die gantz Biblia verdollmetscht… papírkódex, „schweizer Kopist”, 1565. – 
iparművészeti Múzeum: Ltsz. 5524
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79. kép. Die gantze Bibel. zürich: Christoffel Froschauer d. Ä., 1545. – soproni evangélikus 
Gyűjtemények, Könyvtár: La 30

80. kép. zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenaia. Bécs: Kosmerovi Máté, 1651. – MTa KiK:  
RM i 4o 315

81. kép. Werbőczi [istván] stephanus: Decretum Latino-Hungaricum, sive Tripartitum … Bartphae: 
Klösz, 1632. Koll. 1. – [Telegdi Miklós:] Index seu enchiridion omnium decretorum et 
constitutionum. Bartphae: Klösz, 1632. Koll. 2. – MTa KiK: Ráth 139

82. kép. szenci Csene péter: Confessio et expositio fidei Christianae… nagyobb haszonert deakul es 
magyarul együve foglaltatot. debrecen: Lipsiai Rheda pál, 1616. Koll. 1. – Gönci György:  
De disciplina ecclesiastica. debrecen: Lipsiai Rheda pál, 1613. Koll. 2. – MTa KiK:  
RM i 8o 31

83. kép. Melotai nyilas istván: Speculum Trinitatis. debrecen: Lipsiai Rheda péter, 1622. – debrecen, 
TTRe nagykönyvtára: Rmk 480

84. kép. az MTa KiK: RM ii 628 kötésén látható maureszk mintás ovális lemezdísz és a középmező 
sarkaiban lévő szívből kinövő virág bélyegzője

85. kép. Geleji Katona istván: Praeconium evangelicum… vulgo Dominicalia vocitata concionibus 
CCXII… explicantur. albae iuliae, 1638. – oszK: RMK ii 521/2. példány

86. kép. alsted, Johann Heinrich: Prodromus religionis triumphantis… albae iuliae, 1635 [recte] 
(1641). – MTa KiK: Ráth F 625

87. kép. alsted, Johann Heinrich: Prodromus religionis triumphantis… albae iuliae, 1635 [recte] 
(1641). – oszK: RMK ii 494/1. példány

88. kép. Geleji Katona istván: Praeconii evangelici tomus secundus… albae iuliae: G. Rakoczi… typis 
et impensis, 1640. – MTa KiK: RM ii 2o 58b

89. kép. Graduale Romanum / ed. Franciscus de Brugis. Velence: Johannes emericus de spira pro 
Lucantonio Giunta, 1499–1500. – MTa KiK: inc. 1022

90. kép. Nova quaedam officia… Csíksomlyó, 1685. – oszK: RMK ii 1561a

91. kép. Vásárhelyi Gergely: Vilag kezdetitől fogva iosagos es gonosz czelekedeteknek… summai. 
Cassa; [Kolozsvár: Festus-typ. Heltai, 1622]–1623. – MTa KiK: Ráth 113

92. kép. Wendelin, Marcus Fridericus: A’ keresztyen isteni tudomanyokrol irott ket könyvei / ford. 
apafi Mihály. Kolozsvár: Veresegyházi szentyel M., 1674. – MTa KiK: RM i 8o 552

93. kép. [Tofaeus Mihály]: A’ Szent Soltarok Resolutioja. Kolozsvár: a Fejedelmi Méltóságok 
parancsolattyábul s koeltségével, [typ. Gener. ecclesiae], 1683. – oszK: RMK i 1302/1. 
példány

94. kép. Wendelin, Marcus Fridericus: A’ keresztyen isteni tudomanyokrol irott ket könyvei / ford. 
apafi Mihály. Kolozsvár: Veresegyházi szentyel M., 1674. – Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: 
BMV 4643

95. kép. Wendelin, Marcus Fridericus: A’ keresztyen isteni tudomanyokrol irott ket könyvei / ford. 
apafi Mihály. Kolozsvár: Veresegyházi szentyel M., 1674. – oszK: Rk 125

96. kép. K[eserű] F[ráter] i[stván]: Paraphrasis rhitmica az az verses magyarázat. papírkódex, 1684, 
Újhelyi istván (fol. 3 rektón: descripta per manus stephani ujhelyi). – MTa KiK: K 92
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97a–b. kép. Szent Biblia. Várad: szenci Kertész Ábrahám, 1661. – MTa KiK: RM i 2o 83 – Kötés  
és a metszés

98. kép. Tolnai F. istván: Igaz keresztyéni… Kalauz. Kolozsvár: Veres egyházi Mihály, 1679. – 
Kolozsvár eK: BMV 7020

99–100. kép. Misztótfalusi Kis Miklós amszterdamban nyomtatott és ott beköttetett könyvei eredeti 
kötéseinek bélyegzői

101–103. kép. Misztótfalusi Kis Miklós: Kis Zsoltárok. amszterdam, 1686. – oszK: RMK i 1346/1 és  
MTa KiK: RM i 8o 989; Új Testamentum. amszterdam, 1687. – MTa KiK: Ráth 398/1

104. kép. A debreceni Borbélycéh jegyzőkönyve. – debrecen, TTRe nagykönyvtára: R 750a/6

105. kép. a) A’ mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma / ford. Károli Gáspár. amstelodam:  
M. Tótfalusi Kis Miklós, 1687. – Kolozsvár, egyetemi Könyvtár: RMK 7860 
b) Szent David Királynak száz-ötven soltári / ford. szenci Molnár albert. Kolozsvár: 
szatmári pap sándor, 1740. – Marosvásárhely, Teleki Téka: Thd-81 
c) Szent David Királynak száz-ötven soltári / ford. szenci Molnár albert. Kolozsvár: 
szatmári pap sándor, 1744. – Marosvásárhely, Teleki Téka: Thd-82

106. kép. Tonski János: Kalendariom… Melly embolismalisnak mondatik. Bécs: Gelbhaar Gergely. 
– MTa KiK: RM i 8o 241

107. kép. neubarth Christoph: Kalendariom: Ez igen rettenetes bissextilis… M.DC.LXXII. esztendoere. 
zsolna: dadán János, 1672. – MTa KiK: RM i 8o 144

108. kép. (draskovich János) – prágay andrás: Feiedelmeknec serkentő oraia. Bártfa: Klösz Jakab, 
1628. – MTa KiK: Ráth F 126/2

109. kép. Jeromos, szent: Sextus tomus operum divi Hieronymi. paris: Guillard, 1546. Thuri andrás 
remeke 1760-ból – debrecen, TTRe nagykönyvtára: F 42/iii

110. kép. Énekes Könyv… Imádságokkal. debrecen: Margitai istván, 1759. – MTa KiK: 543.060

111. kép. Lambecius, petrus: Commentariorum de… Bibliotheca Caesarea. ed. 2 / opera et studio 
adami Francisci Kollarii. Vindobonae: Trattner, 1766. Könyves Tóth Mihály remeke 1770. 
– debrecen, TTRe nagykönyvtára: a 48/1

112. kép. Georgius Monachus syncellus: Chronographia ab Adamo usque ad Diocletianum. – 
nicephoros patriarcha: Breviarium chronographicum. Velence: Bartholomaeus Javarina, 
1729. Barta istván remeke 1829. – debrecen, TTRe nagykönyvtára: K 72

113. kép. Hé Kainé Diathéké. Halle: Typ. tu orphanotropheiu, 1710. – MTa KiK: 543.058

114. kép. Hé Kainé Diathéké. Halle: Typ. tu orphanotropheiu, 1710. – MTa KiK: 543.059

115. kép. Petőfi-Almanach. Bp.: Hornyánszky Viktor, 1909. dávidházy Kálmán színes bőrkötése  
1900 körül. – MTa KiK: 543.487

116. kép. Szíjjártó legények könyve 1759. Holtzer simon kötése – Győr, Rómer Flóris Művészeti  
és Történeti Múzeum: Ltsz. 53.12.10 – Tanai Csaba fotója

117. kép. Gerincükön szignált „schatten” kötések – iparművészeti Múzeum: 54.177.1, 54.178.1-3, 
54.179.1

118. kép. Lucas a s. edmundo: Vita poetica per omnes aetatum gradus deducta. Tyrnaviae: acad. 
1693. – MTa KiK: RM ii 257/a
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119. kép. Kazy Ferenc: Historia Regni Hungariae. Tom. i–iii. Tyrnaviae: acad., 1737, 1741, 1749. – 
MTa KiK: 542.989/3. köt.

120. kép. pápai páriz Ferenc: Pax crucis, azaz Szent Dávid király… százötven Soltari. Kolozsvár: 
Telegdi pap s., 1710. – Budapest, eLTe eK: RMK i 446

121. kép. Szent Biblia / ford. Károli Gáspár. Várad–Kolozsvár: szenci Kertész Ábrahám, 1661. RMny 
2982 – oszK: RMK i 970/3. példány

122. kép. Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár patachich teremkönyvtára

123a–b. kép. Budapest, Központi papnevelő intézet pálos Könyvtára – Karzat és lépcső

124. kép. Biblia sacra vulgatae editionis. Mainz: Johann albin, impensis [Frankfurt a. M.] Joh. 
Teobaldi schönwetter – Jakobi Fischer, 1609. – apafi Mihály erdélyi fejedelem  
ezüstveretes bőrkötéses Bibliája – oszK: RK 53 – elöl apafi Mihály, hátul Tholdalagi 
andrás címere

125. kép. samarjai János: Magyar harmonia, az az Augustana és az Helvetica articvlvssinac egyező 
értelme. pápa: Bernard Máté, 1628. Lippay György (1600–1666) esztergomi érsek  
(1642–1666) címerével. – MTa KiK: RM i 8o 796

126. kép. Menagius, aegidus: In Diogenem Laertium observationes et emendationes. – Kühn, Joachim: 
In Diogenem Laertium observationes. amsterdam: Wetstenius, 1692. Teleki sámuel  
(1739–1822) superexlibrise. – MTa KiK: 542.309

127. kép. Bernoulli, daniel: Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum commentarii. 
strassburg: dulsecker, 1738. Teleki József (1738–1796), a „koronaőr” superexlibrise. –  
MTa KiK: 543.493

128. kép. széchenyi istván egyik bőrkötésű, címeres, zárható naplója: „april 7-étül 1835 – Februar 
1-ig 1838” – MTa KiK: K 228

 129. kép. Kazy Ferenc: Historia regni Hungariae. Tom. ii–iii. Tyrnaviae: acad. 1741, 1749, 
(egybekötve) – MTa KiK: 523.032/2

130. kép. Ransanus, petrus: Epitome rerum Hungaricarum. Budae: nottenstein, 1746. – MTa KiK: 
542.571

131. kép. Szent Biblia / ford. Károli Gáspár. Bázel: im-Hof János Rudolf, 1764. Tulajdonosa: Hidv[égi] 
M M 1766 – oszK: Rk 88

132. kép. nepos, Cornelius: Vitae excellentium imperatorum. Leiden: Luchtmans, 1734. – oszK: Rk 2

133. kép. [Vergilius Maro, publius]: Virgilius Éneássa / ford. (németből) szalkay antal. Béts: 1792. 
– oszK: Rk 119

134. kép. Tranovský, Juraj: Cithara sanctorum. Pjsně duchownj, staré y nowé… [pozsony: Landerer, 
1775]. Koll. 1 – Phiala sanctorum. [pozsony: Landerer], 1775. Koll. 2 – oszK: 220.827/1-2

135. kép. Jakobaei, pavel: Ewangelický funebrál, obsahugjcý w sobě pjsně pohřebnj… pest: Trattner, 
1828. – oszK: 326.438

136. kép. Tranovský, Juraj: Cithara sanctorum. Písné duchownj, staré i nowé. – Phiala sanctorum. 
Modlitby nábožné. W senice: Jan Bežo, 1890. – MTa KiK: 542.327

137. kép. Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv. debrecen: Városi ny., 1851. nagy 
esztike hímzése, 1882. – debrecen, TTRe nagykönyvtára: B 3709
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138. kép. Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv. debrecen: Városi ny., 1855. papp 
Julianna hímzése, 1858. – debrecen, TTRe nagykönyvtára: 1-4392

139. kép. Magyar–héber kétnyelvű imakönyv. 1900 körül – oszK: M 835.814

140. kép. Molnár József: Orgonahangok… 910 énekkel. 8., jav., bőv. kiadás. Bp.; new York: steinbrener 
János [Wittenberg], [1912]. a kötésen Jézus és Mária képével. – oszK: 829.202

141. kép. szana Tamás: Petőfiné Szendrei Júlia. Bp.: Grill, 1891. – iparművészeti Múzeum: Ltsz. 
54.1767.1 – Gottermayer neoreneszánsz kötése

142a–b. kép. Grilltől „a toll mesterei” sorozat préselt, aranyozott stílkötés és levonat a cég emblémájáról

143. kép. Remekírók Képes Könyvtára sorozat Tóth Kálmán és schiller költeményei (1902)

144. kép. Modern Magyar Könyvtár akkor divatos magyar írók műveivel – Lovik Károly: Okosok és 
bolondok. Bp.: singer és Wolfner, é. n.

145. kép. nádai pál: Az élet művészete. Bp., 1914. – Jaschik-kötés – MTa KiK: 543.071

146. kép. Hoffmann, e. T. a.: Éjféli mesék / ford. sajó aladár. Bp.: Franklin, é. n. – Jaschik félpergamen 
kötése – iparművészeti Múzeum: Ltsz. 86.171.1

147. kép. Reymond, Marcel: Donatello. Firenze, 1917. – Hunyady József kötése – iparművészeti 
Múzeum: Ltsz. 82.58.1

148a–b. kép. Csáth Géza: Délutáni álom. Bp.: nyugat, 1911. a) Kozma Lajos fedélterve, b) Falus elek 
fedélterve

149. kép. déry Tibor: Énekelnek és meghalnak. Bp.: Genius, 1928. a címlapot [fedélgrafikát] tervezte: 
Kassák Lajos

150. kép. Michaux, Henri: Wind und Staub. [szél és por.] olten: Walter Verlag, 1965. szirmai János 
papírkötése 1978. – Budapest, iparművészeti Múzeum: Ltsz. 87.136. – szirmai János 
felvétele

151. kép. Mann, Thomas: Death in Venice. [Halál Velencében.] With wood engravings by Felix 
Hoffmann. new York: The Limited editions Club, 1972. nr. 127/1500 exx. – szirmai János 
egészbőr kötése bőrrátéttel. szirmai János felvétele

152. kép. Koronghi Lippich Elek költeményei: 1880–1902. ill. Körösfői-Kriesch aladár, nagy sándor. 
Bp.: pallas, 1903. – nádler Róbert batikolt bőrkötése – iparművészeti Múzeum: Ltsz. 
51.648.1

153. kép. Kiss ilona művészkönyve 
Radnóti Miklós: A Duna partján (1925). Művészkönyv, n°. 1–8. egyedi kötés, 2015. 
Linómetszet, klisényomat; fürösztéssel színezett vásznon, leporelló – hullámos hajtás; géz, 
papírmassza felhasználásával. Mérete csukva: 285 × 200 × 16 mm, nyitva: 285 × 1430 mm
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Rozsondai Marianne publikációi

Rozsondai Béláné Kolauch Marianne Hedvig (*1945) az eLTe Bölcsészettudományi Karán 
végzett latin–könyvtár szakon 1968-ban. Bölcsészdoktori címet (summa cum laude) szerzett 
1977-ben; az irodalomtudomány (művelődéstörténet) kandidátusa fokozatot 1985-ben.

1969. január 1-től az MTa Könyvtára Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében dolgo-
zott negyvenkét évig, 2010. december 31-ig. a Gyűjtemény vezetőjeként ment nyugdíjba. Kuta-
tási területe – mint a művelődéstörténet része – a régi könyvek feldolgozása, könyvtörténet és  
a művészi könyvkötések meghatározása. sok tanulmányt publikált, könyveket írt és szerkesztett. 
számos belföldi és külföldi konferencián vett részt és tartott előadást. 1986/87-ben az oszK-ban 
kiállítást rendezett művészi könyvkötésekből.

az eLTe Könyvtártudományi Tanszékén speciálkollégiumokat tartott. Három évtizeden át 
tanított könyvkötésművészetet restaurátor szakos hallgatóknak a Képzőművészeti egyetemen.

Hosszabb tanulmányutak, ösztöndíjak: Herzog august Bibliothek, Wolfenbüttel 1983  
(2 hónap), Buchmuseum, Lipcse 1985/86 (6 hónap), Wolfson College, oxford, Visiting scholar- 
ship 1990. őszi trimeszter (Michaelmas Term). egy–három hetes tanulmányutak: Bécs, prága, 
Liberec, pozsony, Turócszentmárton, Krakkó, Varsó, Wrocław, Berlin, drezda, erfurt, zágráb, 
stockholm, uppsala, Lund, Göteborg és az erdélyi városok. a tanulmányutak nagy része az 
MTa támogatásával, az akadémiák közti csere keretében valósult meg.

1990 óta tagja a Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának, 2000 óta az MTa Könyv-
történeti Munkabizottságának. az ókortudományi Társaság és az internationale Gutenberg- 
Gesellschaft (Mainz) tagja.

Néhány adat a forrásokról

Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
Acta Musei Nationalis Pragae (praha)
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve (Budapest)
Ars Hungarica (Budapest)
Aus dem Antiquariat. zeitschrift für antiquare und Büchersammler (Frankfurt a. M.)
Computers and Mathematics with Applications (oxford)
Einband-Forschung. informationsblatt des arbeitskreises für die erfassung, erschließung, und 

erhaltung historischer Bucheinbände (aeB) (Berlin)
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GJ = Gutenberg-Jahrbuch (Mainz)
Interpressgrafik (Budapest)
Irodalomtörténet (Budapest)
Iskolakultúra (Budapest)
Lyukasóra (Budapest)
Magyar Grafika (Budapest)
Magyar Tudomány (Budapest)
Mitteilungen der VÖB = Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekare (Wien)
MKsz = Magyar Könyvszemle (Budapest)
Műértő (Budapest)
Művészettörténeti Értesítő (Budapest)
OSZK Híradó (Budapest)
Philobiblon (stuttgart)
Print and Publishing (Budapest)
Text. Svensk tidskrift för bibliografi / swedish Journal of Bibliography (uppsala)
The Book Collector (London)

–: = Rozsondai Marianne:

Könyv, jegyzet, disszertáció

1. Rozsondai Béláné Kolauch Marianne Hedvig: Anton Koberger, a nyomdász, kiadó  
és könyvkereskedő a kötéskutatás tükrében. Bölcsészdoktori disszertáció. Gépirat. eLTe 
Bölcsészettudományi Kar. Bp., 1976. [2], 222 p., 74 t.

2. –: Anton Koberger működése és a Koberger-kötések problémája. Bp.: MTaK, 1978 
[1979]. 148 p., 75 t. (publicationes Bibliothecae academiae scientiarum Hungaricae; 
6(81).)

3. –: A könyvkötés művészete / rajzok Kónya Katalin. Bp.: Corvina, 1983. 48 p. + ill. –  
a Corvina Kiadó nívódíja, 1984.

4. Rozsondai Béláné Kolauch Marianne Hedvig: Művészi kötéstáblák a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárában és ezek könyvtörténeti vonatkozásai. Kandidátusi 
értekezés. Gépirat. Bp., 1985. [8], Vii, 246, [64] p., XXii t.

5. Rozsondai Marianne – szirmai János: Művészi könyvkötések régen és ma: Kiállítás 
elmúlt korok szép kötéseiből és szirmai János könyvkötőművész (Hollandia) modern 
alkotásaiból az országos széchényi Könyvtárban, 1986. dec. 15. – 1987. febr. 14. Bp.: 
oszK, 1986. 87 p. + ill.

6. Rozsondai Marianne – szirmai János sándor: A könyvkötés művészete / szerk. 
Kastaly Beatrix. Bp.: oszK, 1992. 35 p. + ill. (a könyv- és papírrestaurátor tanfolyam 
jegyzetei.)

7. Kincs, műkincs, közkincs: Az Országos Széchényi Könyvtár ciméliagyűjteménye: Kiállítás 
1996. okt. – 1997. jan. – The treasures of the national széchényi Library: exhibition  
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11 october 1996 – 26 January 1997 / szerk./ed. by Karsai orsolya; munkatársak/text 
by Földesi Ferenc, …, Rozsondai Marianne et al. Bp.: oszK, 1996. 70 p. / 73 p.

 8. Mázi Béla – Rozsondai Marianne: A Magyar Tudományos Akadémia és az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc: Kiállítási kalauz. – The Hungarian academy of sciences 
in the Revolution and War of idependence of 1848/1849: Guide to the exhibition,  
04. 10. 1998. – 29. 01. 1999. / írta és szerk. – és –; (english translation by Gábor Tóth). 
Bp.: MTaK, 1998. 48 p. + ill.

 9. Cimélia: Az Országos Széchényi Könyvtár kincsei. – The treasures of the national 
széchényi Library / szerk./ed. by Karsai orsolya; írták/text by Földesi Ferenc, …, 
Rozsondai Marianne et al. Bp.: oszK: osiris, 2000. 293 p. + ill. (Libri de libris.)

10. Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére: Tanulmányok – Festschrift zu ehren von 
Csaba Csapodi / szerk./hrsg. von Rozsondai Marianne. Bp.: argumentum, 2002.  
433 p. + ill.

11. –: Könyvkötés / rajzok Kónya Katalin. Bp.: Barnaföldi archívum, 2002. 32 p. + ill.
12. –: A könyvkötés művészetének rövid története / szerk. Kastaly Beatrix. Bp.: oszK, 

2004. (a könyv- és papírrestaurátor szakképzés jegyzetei). 98 p. + ill. – Változatlan 
utánnyomás: 2006.

13. Rozsondai Marianne – Rozsondai Béla: Catalogue of the Incunables in the Library 
and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences (Magyar Tudományos 
akadémia Könyvtár és információs Központ). Bp.: argumentum: MTa KiK, 2013. 
458 p., 16 t.

Szaktanulmány (folyóiratcikk, könyvrészlet, weboldal)

14. –: Ein unbekannter Rebdorfer Einband in der Bibliothek der Ungarischen Akademie  
der Wissenschaften. = GJ 1971. 373–379. p.

15. –: Beiträge zu Württembergischen Renaissance-Einbänden mit slavischen Drucken  
des Primus Truber. = GJ 1972. 353–359. p.

16. Terjék József – Rozsondai Marianne: Kőrösi Csoma Sándor levelei az Akadémia 
Könyvtárában. = Magyar Tudomány (79, Ú. f. 17) 1972. 320–327. p.

17. –: Über die Koberger-einbände. = GJ 1974. 311–323. p. – Referálta: LisT (Library  
and information services Today) (5) 1975, item 1120.

18. –: Beiträge zu den ’Koberger-Einbänden’. = acta Musei nationalis pragae. series C: 
Historia litterarum (20) 1975. no. 1. 21–26. p.

19. –: Anton Koberger és a 15. századi kiadói kötések. = MKsz (93) 1977. 101–110. p.
20. –: Drei Kobergersche Makulaturblätter. = GJ 1977. 345–347. p.
21. –: Über einen autographisch dedizierten osius-Band. = GJ 1978. 309–312. p.
22. –: Wiener Dominikanereinbände in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der 

Wissenschaften. = GJ 1981. 234–244. p.
23. –: Old Books – in New Bindings. = interpressgrafik 1981. no. 4, 16–19. p.
24. –: Die Bücher eines Dominikaners des 15. Jahrhunderts. = GJ 1982. 186–192. p.
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25. –: Übersicht der ungarischen einbandgeschichte. in: de libris compactis miscellanea / 
collegit G. Colin. Bruxelles: Bibliotheca Wittockiana, 1984. 414–437. p. (studia 
Bibliothecae Wittockianae; 1.)

26. –: Temesvári Pelbárt népszerűsége Európában: Miről vallanak a könyvkötések? = MKsz 
(100) 1984. 300–319. p.

27. –: Schweizerische Einbände in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften. = GJ 1987. 306–312. p.

28. –: A magyar könyvkötőművészet múltjából. in: Írás és könyv: a Magyar Bibliofil 
Társaság évkönyve. Bp., 1987. 78–89. p.

29. –: Signierte Renaissance-Einbände deutschen Typs. = GJ 1988. 290–339. p. – Recenzió 
GJ 1988-ról és benne e tanulmányról: John L. Flood, in: The Times Literary 
supplement (489) april 14–20, 1989. 408. p.

30. Rozsondai, Marianne – Rozsondai, Béla: Symmetry Aspects of Bookbindings. in: 
symmetry 2: unifying Human understanding / ed. by istván Hargittai. oxford: 
pergamon press, 1989. 837–885. p. – Reprinted in: Computers and Mathematics with 
applications. special issue: symmetry 2. (17) 1989, no. 4–6. 837–885. p.

31. –: Magyarországi gótikus és reneszánsz bőrkötések: Vázlat, a feladatok kijelölése. = ars 
Hungarica (17) 1989. 63–67. p.

32. –: A magyar gótikus és reneszánsz kötések néhány problémája (some questions 
concerning Hungarian Gothic and Renaissance bindings) [Lecture at the 16th 
Congress of the association internationale de Bibliophilie, Budapest, 24 – 30 
september 1989]. = Magyar Grafika (34) 1990, 1. szám. 11–14. p.

33. –: Beiträge zur Einbandkunde VI. Ein ungarischer Renaissance-Einband, Buda um 1520. 
= philobiblon (34) 1990, no. 2. 144–146. p.

34. –: Bibliotheca Corviniana 1490–1990: Internationale Corvinen-Ausstellung in der 
Széchényi-Nationalbibliothek in Budapest. = Mitteilungen der VÖB (43) 1990, no. 4. 
121–128. p.

35. –: Beiträge zur Einbandkunde XI. Ein spanischer Einband im Mudéjar-Stil, ca. 1480. = 
philobiblon (35) 1991, no. 3. 237–239. p.

36. –: A Hungarian Renaissance Binding in Oxford and its counterpart in Budapest. = The 
Book Collector (40) no. 3, autumn 1991. 371–381. p.

37. Rabenau, Konrad von – Rozsondai Marianne: Magyar diákok vitték Kálvint és Bézát 
Wittenbergbe. = MKsz (108) 1992. 165–167. p.

38. –: Könyvkötéskutatás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. in: „Gondolatok 
a könyvtárban” – „Thoughts in the Library”: Rózsa György 70. születésnapjára / szerk. 
domsa Károlyné, Fekete Gézáné, Kovács Mária. Budapest, 1992. 85–90. p. 
(publicationes Bibliothecae academiae scientiarum Hungaricae; 30(105).)

39. –: A könyvtáros és a restaurátor együttműködése a régi könyvek restaurálásában.  
in: a könyv- és papírrestaurálási konferencia előadásai. Budapest, 1990. szept. 4–7. 
Budapest: oszK, 1992. 43–48. p.

40. Rozsondai Marianne – Rabenau, Konrad von: Eine Platte mit dem Bildnis von Calvin 
und Beza auf Wittenberger Einbänden für ungarische Studenten. = GJ 1993. 324–342. p.
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41. –: Lucas Coronensis: Budai könyvkötő a 16. század elején. in: Gesta typographorum:  
[a hetvenéves Borsa Gedeon tiszteletére…]. Budapest: Borda antikvárium, 1993. 8–18. p.

42. –: Beiträge zur Einbandkunde XX. Ein bemalter Pergamenteinband aus Sopron 
(Ödenburg), 1790. = philobiblon (37) 1993, no. 4. 386–391. p.

43. –: Österreichische Possessorvermerke in Inkunabeln der Bibliothek der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. in: ex libris et manuscriptis / hrsg. von istván németh 
und andrás Vizkelety. Budapest: akadémiai; Wien: Verlag der Österreichischen 
akademie der Wissenschaften, 1994. 53–77. p. (schriftenreihe des Komitees 
Österreich–ungarn; 3.)

44. –: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár történeti kötéseiről. = a Fővárosi szabó ervin 
Könyvtár évkönyve (23) 1994. 26–31. p.

45. –: Magyar gótikus és reneszánsz könyvkötések. in: pannonia regia: Művészet a 
dunántúlon 1000–1541: Magyar nemzeti Galéria, 1994. okt. – 1995. febr. – Kunst und 
architektur in pannonien 1000–1541 / szerk./hrsg. von Mikó Árpád, Takács imre. 
Budapest, 1994. 451–456. p. + Katalógustételek: iii-13, iX-2, 4, 10, 11, 13, 15, 30–45.

46. –: A 36 soros Biblia és egy Sopronban előkerült töredéke. = MKsz (110) 1994. 295–302. p.
47. Rozsondai Marianne – Grüll Tibor: B42- und B36-Fragmente aus Sopron/Ödenburg 

in Ungarn. = GJ 1995. 57–65. p.
48. –: A könyvkötőművész Hunyady József (1907–1983). = Művészettörténeti Értesítő (45) 

1996. 83–88. p.
49. V. ecsedy Judit – Rozsondai Marianne: Nyomdászat és könyvkiadás. in: pannon 

enciklopédia: Magyar nyelv és irodalom / főszerk. sipos Lajos; szerk. Hajdú Mihály, 
Hargittay emil, Jankovics József, Voigt Vilmos. Bp.: dunakanyar 2000 Könyvkiadó, 
1997. 257–258. p. – 2., jav. kiad. Bp.: urbis Könyvkiadó, 2008. 257–258. p. – Reprint in: 
a magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. 2., jav. kiad. Bp.: Magyar Könyvklub, 2002. 
384–387. p.

50. –: Lucas Coronensis: A master of Hungarian Renaissance bindings, early 16th century, 
Buda. = The Book Collector (46) no. 4, Winter 1997. 515–540. p.

51. –: Die Bibliotheca Corviniana und die Corvineneinbände: Neue Erkenntnisse zu ihrer 
Beurteilung. in: Bibliotheksmanagement – Kulturmanagement: 24. Österreichischer 
Bibliothekartag: Congress innsbruck, 03–07. 09. 1996. / Red. Maria seissl. innsbruck, 
1998. 337–360. p. (Biblos-schriften; 168.)

52. Muckenhaupt erzsébet – Rozsondai Marianne: Historische Bucheinbände aus dem 
Besitz Johannes Henckels. = GJ 1999. 192–224. p.

53. –: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványainak kötéséről. in: Fülöp Géza 
emlékkönyv. Budapest: eLTe Könyvtártud. és informatikai Tanszék, 1999. 159–165. p.

54. Rozsondai Marianne – Muckenhaupt erzsébet: Telegdi Miklós és a nagyszombati 
CH-monogramos kötéscsoport. = MKsz (116) 2000. 285–306. p.

55. –: Reneszánsz plakett- és kámeás kötések. in: Történelem – kép: szemelvények múlt és 
művészet kapcsolatából Magyarországon: Kiállítás a Magyar nemzeti Galériában 2000. 
márc. 17. – szept. 24. – Geschichte – Geschichtsbild: die Beziehung von Vergangenheit 
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und Kunst in ungarn: ausstellung der ungarischen nationalgalerie / szerk./hrsg. von 
Mikó Árpád, sinkó Katalin. Budapest, 2000. 261–264. p. + Katalógustételek: iii-31, 
iV-11, V-9, V-10, Vii-23, Viii-9. (a Magyar nemzeti Galéria kiadványai; 2000/3.)

56. –: Thomas Ender (1793–1875) tájképei a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában: 
MTa Könyvtára, Ms 4409: [Beköszöntő]. Magyar, szlovák, német és angol nyelven. 
2000. http://ender.mtak.hu/ender/index.html (2019. 05. 29.)

57. –: Az Akadémia Könyvtára ősnyomtatvány-gyűjteménye 2000-ben. in: Örökségünk, élő 
múltunk: Gyűjtemények a Magyar Tudományos akadémia Könyvtárában / szerk. 
Fekete Gézáné. Budapest, 2001. 34–62. p. (publicationes Bibliothecae academiae 
scientiarum Hungaricae; 37(112).)

58. –: Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland im Spiegel der Einbandgeschichte. = 
einband-Forschung. Heft 8, april 2001. 14–15. p.

59. –: A könyvkötés mint a proveniencia egyik tanúja. in: Gazdaságtörténet – 
könyvtártörténet: emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára / szerk. Buza János. 
Budapest, 2001. 359–377. p. (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek; 1.)

60. –: Misztótfalusi Kis Miklós Amszterdamban nyomtatott könyveinek eredeti kötései – die 
originalen einbände der von Miklós Misztótfalusi Kis in amsterdam gedruckten 
Bücher. in: Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból: az oszK tudományos ülésszaka 
és kiállítása 2000. okt. 12. – studien über die ungarländische Typographie des  
17. Jahrhunderts / szerk./Red. p. Vásárhelyi Judit. Budapest: oszK: osiris, 2001.  
203–234. p. (Libri de libris.)

61. –: Történeti könyvkötések a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. in: Klinda Mária:  
a Fővárosi szabó ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa. Budapest: 
FszeK: oszK, 2001. 721–735. p.

62. –: A festett pergamenkötések helye az európai kötéstörténetben. in: debreceni festett 
pergamenkötések: a debrecenben 2000. nov. 2–3-án megrendezett konferencia 
előadásai / szerk. Krankovics ilona. debrecen: déri Múzeum, 2002. 16–30. p.

63. –: Kinek készült valójában Nagylucsei Orbán Psalteriuma? in: Jubileumi csokor Csapodi 
Csaba tiszteletére: Tanulmányok – Festschrift zu ehren von Csaba Csapodi / szerk./
hrsg. von Rozsondai Marianne. Bp.: argumentum, 2002. 233–248. p.

64. –: Jaschik Álmos könyvkötései, borítólaptervei és szakírói tevékenysége. in: Jaschik Álmos, 
a művész és pedagógus / szerk. prékopa Ágnes. Budapest: noran, 2002. 91–104. p.

65. –: Sulle legature in cuoio dorato per Mattia Corvino. – Ludovico Carbone. Dialogus de 
Mathiae regis laudibus. MTaK, K 397. in: nel segno del corvo: Libri e miniature della 
biblioteca di Mattia Corvino re d’ungheria (1443–1490). Modena, 2002. 248–259,  
287. p. (il giardino delle esperidi; 16.)

66. –: A könyvkötés művészete: Műkincsek születtek… születnek. = print and publishing 
71/2002. 34–35. p.

67. –: Gutenberg Bibliája. = print and publishing 75/2002. 10–11. p.
68. –: A magyar kötéstörténeti kutatások újabb eredményei – Recent results of bookbinding 

research in Hungary. in: emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára,  
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1802–2002 / szerk. deé nagy anikó, sebestyén-spielmann Mihály, Vakarcs szilárd. 
Marosvásárhely: Mentor, 2002. 317–340, 582–583. p.

69. –: Johann Rynmann (1460–1523), a könyvkereskedő és kiadó, és vele kapcsolatos 
augsburgi könyvkötések. in: Fata libelli: a nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták 
barátai és tanítványai / szerk. p. Vásárhelyi Judit. Budapest: oszK, 2003. 181–190. p.

70. –: Gotische Einbände in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. = 
aus dem antiquariat 2003/1. 34–36. p.

71. –: Remarks on the Lucretius Codex of the Bibliotheca Corviniana (Vienna, ÖNB Cod. 
170). in: dais philésistephanos: studies in honour of professor staffan Fogelmark: 
presented on the occasion of his 65th birthday / ed. by pär sandin and Marianne 
Wifstrand schiebe. second impression. uppsala: dahlia Books, 2004. 278–291. p.

72. –: A Corvin Mátyás számára készített aranyozott bőrkötésekről. in: a holló jegyében: 
Fejezetek a Corvinák történetéből / szerk. Monok istván. Bp.: Corvina: oszK, 2004. 
192–210. p.

73. –: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ősnyomtatvány-gyűjteménye. in:  
a Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei / szerk. papp Gábor 
György, andrás edit. Budapest: Magyar Képek, 2004. 43–47. p. + Katalógustételek:  
8, 9, 11, 12, 13.

74. –: Ludovicus Carbo: De divi Matthiae regis laudibus rebusque gestis dialogus: MTa 
Könyvtára, K 397: [Bevezető tanulmány]. Magyar, angol, olasz és spanyol nyelven. 
2004. http://carbo.mtak.hu (2019. 05. 29.)

75. –: Ifj. Pápai Páriz Ferenc európai peregrinációjának emlékkönyve 1711–1726: MTa 
Könyvtára, Tört. napló kis 8o 6: [Bevezető tanulmány]. Magyar és angol nyelven. 2004. 
ppf.mtak.hu/index.htm (2019. 05. 29.)

76. Rozsondai Marianne – Körmendy Kinga: Vörösmarty Mihály kéziratai: Válogatás  
az MTaK Kézirattárának gyűjteményéből. [2004]. https://konyvtar.mta.hu/index.
php?name=vorosmarty_keziratai (2019. 05. 29.)

77. –: The bindings of books printed by Miklós Misztótfalusi Kis and the influence from the 
Netherlands on bookbindings in Hungary. in: e codicibus impressisque: opstellen over 
het boek in de Lage Landen voor elly Cockx-indestege / red. Chris Coppens. 3. Band: 
papier, verzamelaars en verzamelingen. Leuven: uitgeverij peeters, 2004. 149–169. p. 
(Miscellanea neerlandica; 20.)

78. –: A Liber antiquitatis kötése. in: antiquitas Hungarica: Tanulmányok a Fejérváry–
pulszky gyűjtemény és a Liber antiquitatis történetéről / szerk. szentesi edit és 
szilágyi János György. Bp., 2005. 75–80. p. (Collegium Budapest. Workshop series; 16.)

79. –: Recent Results of Bookbinding Studies in Hungary. in: Bibliophiles et reliures: 
Mélanges offerts à Michel Wittock / ed. par annie de Coster et Claude sorgeloos 
avec … Marcus de schepper. Bruxelles, 2006. 420–435. p.

80. –: Báthory Miklós váci püspök könyvtárának feltételezhető darabjai. in: Báthory Miklós 
váci püspök (1474–1506) emlékezete: Tanulmányok „a váci püspökség Báthory 
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emlékéve 2006” alkalmából rendezett konferencia anyagából / szerk. Horváth alice. 
Vác, 2007. 131–144. p.

81. –: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Ráth-gyűjteménye – The Ráth 
Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. in: egy magyar polgár 
Ráth György és munkássága – a Hungarian citoyen György Ráth and his lifework / 
szerk./ed. by Horváth Hilda. Magyar és angol kiadás, két külön kötetben. Bp.: 
iparművészeti Múzeum, 2006. 31–46. p. – 31–47. p., 11–19. kép.

82. Rozsondai Marianne – Rozsondai Béla: Cataloguing rare books in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences: Problems of incunabula and copy-specific data. in: 
CeRL papers Vii: imprints and owners: Recording the cultural geography of europe / 
ed. by david J. shaw. London, 2007. 15–30. p.

83. –: Über die Einbände der in München aufbewahrten Corvinen. in: ex Bibliotheca 
Corviniana: die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias 
Corvinus / hrsg. von Claudia Fabian und edina zsupán. Bp., 2008. 143–152. p. 
(Bavarica et Hungarica; 1. supplementum Corvinianum; 1.)

84. –: A Münchenben őrzött corvina-kötésekről. = MKsz (124) 2008. 246–255. p.
85. –: Bevezetés a könyvkötések történetéhez. – A könyvkötés művészetének és történetének 

három évszázadát átfogó kötéspéldányok. in: Új magyar athenas: Válogatás az 
alexandra antikvárium kincseiből / szerk. Gréczy emőke, Kiss Ferenc. Bp., 2008. 
72–80, 81–115. p.

86. –: A budai mészárosok céhkönyvének kötése és papírja – Einband und Papier des 
Zunftbuches der Fleischer zu Ofen. in: a budai mészárosok középkori céhkönyve  
és kiváltságlevelei – zunftbuch und privilegien der Fleischer zu ofen aus dem 
Mittelalter / szerk./Red. Kenyeres istván; Kubinyi andrás, Végh andrás, németh 
János és Rozsondai Marianne tanulmányaival. Bp.: Budapest Főváros Levéltára: 
Budapesti Történeti Múzeum, 2008. 83–85, 169–171. p., 2–3. kép. (Források Budapest 
közép- és kora újkori történetéhez; 1.)

87. –: Bibliai képek, gondolatok és reformátorok a XVI. századi könyvkötéseken. in: Biblia 
Hungarica philologica: Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban: az 
oszK-ban a Biblia sacra Hungarica c. kiállítás alkalmából 2009. jan. 30-án tartott 
konferencia előadásai / szerk. Heltai János. Bp.: argumentum, 2009. 17–42. p.  
(a Magyar Könyvszemle és a MoKKa-R egyesület füzetei; 3.)

88. –: Zwei „Habaner” Ledereinbände aus der Bibliothek der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften. = einband-Forschung. Heft 24, april 2009. 53–58. p.

89. –: Eredeti kötésben megőrzött nyelvemlékeink. in: „Látjátok feleim…”: Magyar nyelv- 
emlékek a kezdetektől a 16. század elejéig: az országos széchényi Könyvtár kiállítása 
2009. okt. 29. – 2010. febr. 28. / szerk. Madas edit. Bp.: oszK, 2009. 173–198. p.

90. Rozsondai Béla – Rozsondai Marianne: A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Bolyai-honlapja. in: Könyvek által a világ…: Tanulmányok deé nagy 
anikó tiszteletére / szerk. Bányai Réka, spielmann-sebestyén Mihály. 
Marosvásárhely: Teleki Téka alapítvány, 2009. 319–328. p.
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 91. –: Az MTA Könyvtára ősnyomtatvány-gyűjteményének eredete és tematikai megoszlása. 
in: Hagyomány, egység és korszerűség: az egyházi Könyvtárak egyesülése 2009. nov. 
10-i jubileumi konferenciájának előadásai / szerk. Gáborjáni szabó Botond. 
debrecen: eKe, 2010. 40–71. p.

 92. Muckenhaupt erzsébet – Rozsondai Marianne: Historische Einbände der Bücher  
aus dem Besitz des Johannes Henckel. in: Batthyaneum: omagiu fondatorului ignatius 
sallestius de Batthyan (1741–1798) / ed. doina Hendre Biro. Bucureşti: editura 
Bibliotecii naţionale a României, 2011. 159–189. p.

 93. –: Deutsche Renaissance-Einbände in der Bartfelder Sammlung (Ungarische 
Nationalbibliothek Széchényi, Budapest). in: Habent sua signa libelli: Beiträge zum 
Bucheinband in Geschichte und Gegenwart: Konrad von Rabenau anlässlich seines  
90. Geburtstags am 3. Februar 2014 gewidmet / Red. Holger nickel, ninon suckow, 
andreas Wittenberg. Berlin, 2015. 193–203. p. (Beiträge aus der staatsbibliothek  
zu Berlin – preußischer Kulturbesitz; 48.)

 94. Rozsondai Béla – Rozsondai Marianne: Zeugen der Wanderjahre und der 
Freundschaft: Das album amicorum des Ferenc Pápai Páriz d. J. in: peregrinus sum: 
studies in History of Hungarian–dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc 
postma on the occasion of his 70th Birthday / ed. by Margriet Gosker, istván 
Monok. Budapest; amsterdam: [magánkiadás], 2015. 133–142. p.

 95. –: A gyulafehérvári fejedelmi nyomda kiadványainak eredeti bőrkötései. in: Testimonio 
litterarum: Tanulmányok Jakó zsigmond tiszteletére / szerk. dáné Veronka, 
Lupescuné Makó Mária, sipos Gábor. Kolozsvár: erdélyi Múzeum-egyesület, 2016. 
365–378. p.

 96. –: Erdélyi kötések további csoportjai a 17. századból. in: Monokgraphia: Tanulmányok 
Monok istván 60. születésnapjára / szerk. nyerges Judit, Verók attila, zvara edina. 
Bp.: Kossuth Kiadó, 2016. 604–609. p.

 97. –: A magyarországi könyvkötések reneszánsz korszaka: Mesterek és hatások. in: a Corvina 
könyvtár budai műhelye / szerk. zsupán edina. Bp.: oszK, 2019, megjelenés alatt.

 98. –: Ilosvai István egyik könyve és jogi kézirata. in: „Mestereknek gyengyének”: Ünnepi 
kötet Madas edit hetvenedik születésnapjára / szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, 
Korondi Ágnes. Bp.: szent istván Társulat, 2019, megjelenés alatt.

Katalógustétel, szócikk, kötésleírás

 99. Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az országos széchényi Könyvtárban, 
1985. nov. 12. – 1986. febr. 28. Bp.: oszK, 1985. – Biblia: Erlangen UB, Ms. 6, 124. tétel, 
135–136. p.

100. Lexikon des Gesamten Buchwesens: LGB2. stuttgart: Hiersemann, 1987–2010. Bd. 1–8. 
– szócikkek: Alembek, Martin, Bd. 1, 1987. 57. p. – Lucas Coronensis, Bd. 4, 1995. 614. p. 
– Ungarn: Bucheinband, Bd. 7, 2007. 579. p.
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Magyar nyelvemlékek: a kötés meghatározása és leírása (101–109. szám)

101. Virginia-kódex, XVi. század eleje: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata 
bevezetéssel és jegyzetekkel / közzéteszi, bev. és jegyz. Kovács zsuzsa. Bp., 1990. 7. p. 
(Régi magyar kódexek; 11.)

102. Lázár zelma-kódex, XVi. század első negyede: a nyelvemlék hasonmása és betűhű 
átirata bevezetéssel és jegyzetekkel / közzéteszi, bev. és jegyz. n. abaffy Csilla. Bp., 
1992. 9. p. (Régi magyar kódexek; 14.)

103. a székelyudvarhelyi Kódex, 1526–1528: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata 
bevezetéssel és jegyzetekkel / közzéteszi, bev. és jegyz. n. abaffy Csilla. Bp., 1993. 8. p. 
(Régi magyar kódexek; 15.)

104. nádor-kódex, 1508: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és 
jegyzetekkel / közzéteszi és jegyz. pusztai istván; bev. pusztai istván és Madas edit. 
Bp., 1994. 8–9. p. (Régi magyar kódexek; 16.)

105. Horvát-kódex, 1522: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és 
jegyzetekkel / közzéteszi, bev. és jegyz. Haader Lea és papp zsuzsanna. Bp., 1994.  
7–8. p. (Régi magyar kódexek; 17.)

106. Festetics-kódex, 1494 előtt: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel  
és jegyzetekkel / közzéteszi, bev. és jegyz. n. abaffy Csilla. Bp., 1996. 11–12. p.  
(Régi magyar kódexek; 20.)

107. nagyszombati Kódex, 1512–1513: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata 
bevezetéssel és jegyzetekkel / közzéteszi, bev. és jegyz. T. szabó Csilla. Bp., 2000. 8. p. 
(Régi magyar kódexek; 24.)

108. pozsonyi Kódex, 1520: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata / közzéteszi, bev. és 
jegyz. abaffy Csilla, abaffy erzsébet, Madas edit. Bp., 2004. 10–12. p. (Régi magyar 
kódexek; 29.)

109. Érsekújvári Kódex, 1529–1531: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel 
és jegyzetekkel / közzéteszi Haader Lea; bev. Madas edit, Haader Lea et al. Bp., 
2012. 17–18. p. (Régi magyar kódexek; 32.)

110. Hoffmann edith – Wehli Tünde: Régi magyar bibliofilek: Hasonmás kiadás és újabb 
adatok. Bp., 1992. – Valentinus Pannonius, 245–246. p. – Báthory Miklós váci püspök 
könyvtárának egy darabja, 258–259. p.

111. Graduale strigoniense (s. XV/XVi) / [szerk. és bevezetés]/ed. and introduced by Janka 
szendrei. [i. kötet]. Bp.: MTa zenetudományi intézet, 1993. a kötés meghatározása  
és leírása, magyar és angol nyelven: 6, 11, 98, 103. p. (Musicalia danubiana; 12.)

112. Mollay, Károly: első telekkönyv – erstes Grundbuch (1480–1553). sopron: soproni 
Levéltár: soproni Múzeum, 1993. a kötés meghatározása és leírása: iX, XXXi. p. 
(sopron város történeti forrásai. a sorozat; 1.)

113. Mollay, Károly: das Geschäftsbuch des Krämers paul Moritz – Moritz pál kalmár 
üzleti könyve (1520–1529). sopron: soproni Levéltár, 1994. a kötés meghatározása  
és leírása: 8–9, 24–25. p. (sopron város történeti forrásai. B sorozat; 1.)
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114. a magyar iskola első évszázadai – die ersten Jahrhunderte des schulwesens in ungarn 
(996–1526): Győr, Xántus János Múzeum, 1996. márc. 21. – nov. 11.: [Tanulmányok és 
kiállítási katalógus] / szerk./hrsg. von G. szende Katalin. Győr, 1996. – szendrei Janka 
– Rozsondai Marianne: Pálos missale (Missale itinerantium eremitarum S. Pauli), 110. 
tétel, 177–179. p. – RM: Es tu scholaris…, 123. tétel, 184–185. p. – Grüll Tibor – RM: 
Luther Mártont ábrázoló könyvkötés, 329. tétel, 248. p.

115. Mons sacer 996–1996: pannonhalma 1000 éve. iii. köt. a Főapátság gyűjteményei: 
[Kiállítás 1996. márc. 21. – nov. 11.] / szerk. Takács imre. pannonhalma, 1996. – 
Bánhegyi B. Miksa – Rozsondai Marianne: Óegyházi szláv evangéliumos könyv,  
d.9. tétel, 208–209. p. – RM: Szent Jeromos levelei, d.21. tétel, 222–223. p.

116. paradisum plantavit: Bencés monostorok a középkori Magyarországon: Kiállítás  
a pannonhalmi Bencés Főapátságban 2001. márc. 21. – nov. 11. / szerk. Takács imre. 
pannonhalma, 2001. Wehli Tünde – Rozsondai Marianne: Horarium, MTaK, K 394, 
iV.11. tétel, 192–194. p.

117. un château pour un royaume: Histoire du château de Budapest: Musée Carnavalet, 
Histoire de paris, 15 juin –16 septembre 2001: [exposition]. paris: paris-Musées, 2001. 
– Conrad Kyeser: Bellifortis, MTa Könyvtára, K 465, 11. tétel, 101. p. – Janus Pannonius: 
Opera / ed. J. Sambucus. Viennae: Stainhofer, 1569, MTa Könyvtára, RM iii 191 = 
RMK iii 585, 53. tétel, 105. p.

118. uralkodók és corvinák – potentates and Corvinas: az országos széchényi Könyvtár 
jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján, 2002. máj. 16. – aug. 20. / szerk. 
Karsay orsolya. Bp.: oszK, 2002. – Conradus Kyeser: Bellifortis, MTa Könyvtára,  
K 465, 32–33. tétel, 234–237. p. – Ludovicus Carbo: Dialogus de Mathiae regis laudibus, 
MTa Könyvtára, K 397, 55. tétel, 280–281. p.

119. Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy 
péter; szerk Tamás zsuzsa. i–XiV. köt. Bp.: Balassi, 2003–2014. – szócikkek: debreceni 
festett könyvkötések, ii. köt., 2004. 171–172. p. – gótikus könyvkötések, iii. köt., 2005. 
298–299. p. – korvinakötések, Vi. köt., 2006. 82–84. p. – könyvkötéskutatás, Vi. köt.,  
148. p. – legyeződíszes könyvkötések, Vi. köt., 477–479. p. – Lucas Coronensis, Vii. köt., 
2007. 123. p. – nagyszombati könyvkötések, Viii. köt., 2008. 112. p. – reneszánsz 
könyvkötések, X. köt., 2010. 56–57. p. – superexlibris, X. köt., 406. p.

120. sigismundus rex et imperator: Művészet és kultúra Luxemburgi zsigmond korában, 
1387–1437: Kiállítási katalógus / szerk. Takács imre. Budapest; Luxemburg, 2006. – 
Hartmann Schedel: Liber chronicarum. nürnberg: Koberger, 1493-as latin és német 
kiadásának leírása, 6.5/a-b tétel, 497. p.

121. Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) élete és kora: a Váci egyházmegyei 
Gyűjtemény kiállításán bemutatott tárgyak és dokumentumok katalógusa / szerk. 
Horváth alice. Vác: Váci székesegyházi Kincstár és egyházmegyei Gyűjtemény, 
2006. – Battista Guarino levele Báthory Miklós váci püspökhöz 1499. márciusi 
keltezéssel, 32. tétel és kép, 17. és 78. p.
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122. Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: Kiállítás az eLTe egyetemi 
Könyvtárban 2008. máj. 20. – jún. 21. / szerk. Bibor Máté János. Bp.: eK, 2008. – 
Rozsondai Marianne – Wehli Tünde: Iulius Caesar: Opera, Cod. Lat. 11, 24. tétel,  
36–37. p. – RM: Gabriel de Concoreggio: Opera, Cod. Lat. 21, Sextus Pompeius Festus:  
De verborum siginficatione, Cod. Lat. 22, 27–28. tétel, 39–40. p. – RM és WT: Missale 
Strigoniense, Venezia: Johann Hamann, 1493, inc. 483, 49. tétel, 62–63. p. – RM: 
Augustinus, Aurelius: Opuscula. Venezia: Octavianus Scotus, 1483, inc. 139, 54. tétel, 
67–68. p. (Kiállítások az eLTe egyetemi Könyvtárban; 2.)

123. Hunyadi Mátyás, a király: Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490: 
Kiállítási katalógus: Budapesti Történeti Múzeum, 2008. márc. 19. – jún. 30. / szerk. 
Farbaky péter, spekner enikő, szende Katalin, Végh andrás. Bp.: BTM, 2008. – 
Xenophon-kódex eredeti corvina-kötésben, 11.24. tétel, 491–493. p. – Lodovico Carbo 
Mátyást dicsőítő dialógusa, 14.2. tétel, 517. p.

124. Mátyás király öröksége: Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század): 
Kiállítás a Magyar nemzeti Galériában, 2008. márc. 28. – júl. 27. / szerk. Mikó Árpád 
és Verő Mária. Bp., 2008. – Szenci Molnár Albert zsoltárfordítása, iii-10. tétel,  
136–137. p. – Kempis Tamás Krisztus követése című műve Pázmány Péter fordításában, 
iV-21. tétel, 150. p. (a Magyar nemzeti Galéria kiadványai; 2008/3.)

125. Kálvin hagyománya: Református kulturális örökség a duna mentén – Calvin’s Legacy: 
The Cultural Heritage of Calvinism along the danube: Kiállítási katalógus, Budapesti 
Történeti Múzeum, 2009. okt. 30. – 2010. febr. 15. / szerk./ed. by Farbaky péter, Kiss 
Réka. Bp.: BTM, 2009. – Katalógustételek (MTaK): 1.2.8. Luther és Melanchthon portré 
a bőrkötésen, 153–154. p. – 1.2.10. Kör alakú Melanchthon portré, 155. p. – 1.3.3. (pápa 
Ref. Koll. Kvt.: K iii 457) Kálvin és Bèze portréja kötéstáblán, 161–162. p. – 1.3.4. Kálvin 
és Bèze portréja, 163. p. – 1.3.5. Joannis Calvini Christianae religionis institutio, Basileae, 
1536, 164. p. – 1.4.3. Primus Truber, Stephanus Istrianus és Antonius Dalmata 
portréjával díszített bőrkötés, 172. p. – 2.2.8. Szenci Molnár Albert zsoltárfordítása 
[ikerkötés], 183–184. p. – 2.6.14. Habán könyvkötés, 218–219. p.

126. Mattia Corvino e Firenze: arte e umanesimo alla corte del re di ungheria: Firenze, 
Museo di san Marco, Biblioteca di Michelozzo, 10 ottobre 2013 – 6 gennaio 2014 /  
a cura di péter Farbaky [et al.]. Firenze: Giunti, 2013. – Bibbia di Mattia Corvino,  
45. tétel, 172–173. p. – Senofonte, 87. tétel, 318–319. p. – Giovanni Damasceno, 88. tétel, 
320–321. p.

127. Mátyás-templom: a budavári nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246–2013) / 
szerk. Farbaky péter et al. Bp.: Budapesti Történeti Múzeum, 2015. – Lauf Judit – 
Rozsondai Marianne: Koronázáson használt misekánon, 1.18. tétel, és LJ – RM: 
Koronázáson használt római rítusú misekönyv, 1.19. tétel, 35–36. p. – RM: Tanári 
kézikönyv feltehetően a Boldogasszony-plébánia iskolájából, 3.8. tétel, 102–103. p.
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Könyvekről, kiállításokról (recenzió)

128. Mazal, otto: europäische einbandkunst aus Mittelalter und neuzeit. Graz 1970.  
in: MKsz (90) 1974. 203–204. p.

129. sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések: Kolostori és polgári műhelyek. 
Budapest: akadémiai, 1973. (Művészettörténeti füzetek; 6.). in: irodalomtörténet  
(57 (Ú. f. 7)) 1975. 246–249. p.

130. Magyarországi reneszánsz és barokk: Művészettörténeti tanulmányok / szerk.  
Galavics Géza. Budapest 1975. in: Magyar Tudomány (84 (Ú. f. 22)) 1977. 71–72. p.

131. Laucevičius, edmundas: XV–XViii a. knygu irišimai Lietuvos bibliotekose. Vilnius 
1976. in: MKsz (94) 1978. 394–395. p.

132. needham, paul: Twelve Centuries of Bookbindings: 400–1600. new York – London 
1979. in: MKsz (97) 1981. 169–171. p.

133. schunke, ilse: die schwenke-sammlung gotischer stempel- und 
einbanddurchreibungen. i. Bd. einzelstempel. Berlin 1979. in: MKsz (97) 1981.  
171–172. p.

134. Foot, Mirjam M.: The Henry davis Gift: a collection of bookbindings. Vol. 1–2. 
London 1982–1983. in: MKsz (106) 1990. 87–90. p.

135. schmidt-Künsemüller, Friedrich-adolf: Bibliographie zur Geschichte der 
einbandkunst von den anfängen bis 1985. Wiesbaden 1987. in: MKsz (106) 1990. 
181–183. p.

136. Barker, nicolas: Treasures of the British Library. London 1988. in: MKsz (106) 1990. 
183–186. p.

137. –: Egy kiállítás könyvei: Bibliotheca Corviniana 1490–1990: nemzetközi 
Corvinakiállítás az országos széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának  
500. évfordulójára, 1990. április 6. – október 6. in: MKsz (107) 1991. 151–154. p.

138. arnim, Manfred von: europäische einbandkunst aus sechs Jahrhunderten: Beispiele 
aus der Bibliothek otto schäfer, schweinfurt: [ausstellungskatalog]. schweinfurt 1992. 
in: MKsz (109) 1993. 367–369. p.

139. Fogelmark, staffan: Flemish and related panel-stamped bindings: evidence and 
principles. new York: Bibliographical society of america, 1990. in: MKsz (109) 1993. 
490–492. – német nyelven: Text. svensk tidskrift för bibliografi / swedish Journal of 
Bibliography (5), no. 1, July 1994. 39–43. p.

140. Bibliotheca apponyiana: Magyarország és európa az apponyi-gyűjtemény tükrében: 
emlékülés és kiállítás / szerk. W. salgó Ágnes. Budapest: oszK, 1995. in: MKsz (112) 
1996. 268–270. p.

141. edith Hoffmann – Tünde Wehli: Régi magyar bibliofilek (alte ungarische Bibliophilen: 
Faksimileausgabe und neuere daten) / hrsg. von Tünde Wehli. Budapest 1992. in:  
acta Historiae artium academiae scientiarum Hungaricae (38) 1996. 252–253. p. 
német nyelven.
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142. Ötnyelvű könyv- és papírrestaurálási szakszótár / szerk. Beöthyné Kozocsa ildikó – 
Kastaly Beatrix. Budapest 1997. in: MKsz (114) 1998. 85–88. p.

143. –: Új könyvkötéstörténeti kézikönyv: otto Mazal: einbandkunde: die Geschichte des 
Bucheinbandes. Wiesbaden 1997. (elemente des Buch- und Bibliothekswesens; 16.).  
in: MKsz (115) 1999. 256–262. p.

144. Muckenhaupt erzsébet: a csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei: Könyvleletek  
1980–1985. Budapest: Balassi; Kolozsvár: polis Könyvkiadó, 1999. in: MKsz (116) 2000. 
111–114. p.

145. V. ecsedy Judit: a könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800. 
Budapest: Balassi, 1999. in: Magyar Tudomány (107 (Ú. f. 45)) 2000. 1298–1300. p.

146. sprandel-Krafft, Lore: die spätgotischen einbände an den inkunabeln der 
universitätsbibliothek Würzburg: eine dokumentation. Würzburg: schönigh, 2000. 
(Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg; 55.). 
in: MKsz (117) 2001. 387–390. p.

147. Vekene, emile van der: Reliures des XVie et XViie siècles conservées à la Bibliothèque 
nationale de Luxembourg. Luxembourg 2000. in: MKsz (118) 2002. 106–108. p.

148. –: Írók könyvtárai: Konferencia a petőfi irodalmi Múzeumban [2002. február 27-én]. 
in: MKsz (118) 2002. 331–337. p.

149. Honterus-emlékkönyv: emlékülés és kiállítás Johannes Honterus halálának 450. 
évfordulója alkalmából az országos széchényi Könyvtárban, 1999. – 
Honterus-Festschrift: Wissenschaftliche Tagung und ausstellung zum 450. jährigen 
Todestage von Johannes Honterus in der ungarischen széchényi nationalbibliothek, 
1999. / szerk./hrsg. von W. salgó Ágnes, stemler Ágnes. Budapest: oszK: osiris, 2001. 
(Libri de libris.). in: MKsz (118) 2002. 342–345. p.

150. –: Ein neues Standardwerk über gotische Einbände: sprandel-Krafft, Lore: die 
spätgotischen einbände an den inkunabeln der uB Würzburg. Würzburg 2000. in:  
aus dem antiquariat 2003/1, 60–63. p.

151. somkuti Gabriella: az országos széchényi Könyvtár története 1802–1918 / szerk. 
Monok istván. Budapest 2002. in: MKsz (119) 2003. 267–270. p.

152. egy európai Bozsokon: Verebi Végh Gyula munkássága és gyűjteménye – ein europäer 
in Bozsok: das Werk und die sammlung von Julius Végh / szerk./hrsg. von zsámbéky 
Monika. szombathely: szombathelyi Képtár, 2003. in: MKsz (119) 2003. 526–528. p.

153. –: A 15–18. századi nyomtatványok feltárásának és digitalizálásának kérdései: 
nemzetközi konferencia az eLTe egyetemi Könyvtár rendezésében 2004. április 21–22. 
in: MKsz (120) 2004. 402–406. p.

154. a nagyváradi Római Katolikus egyházmegyei Könyvtár régi állománya / összeállította 
emődi andrás. Budapest; nagyvárad, 2005. (a Kárpát-medence magyar könyvtárainak 
régi könyvei; 1.). in: MKsz (122) 2006. 112–113. p.

155. aussen-ansichten: Bucheinbände aus 1000 Jahren aus den Beständen der Bayerischen 
staatsbibliothek München: ausstellung anlässlich der Tagung des aeB 2006 / Red. 
Bettina Wagner. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. in: MKsz (123) 2007. 143–145. p.
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156. „egy ember, akit még eddig nem ismertünk”: a petőfi irodalmi Múzeum 
Jókai-gyűjteményének katalógusa / szerk. e. Csorba Csilla. ii. köt.: Kéziratai… 
Budapest 2004. i. köt.: Könyvtára. Budapest 2006. in: MKsz (123) 2007. 248–251. p.

157. Halkan szitál a tört fény: Kosztolányi dezső összes fényképe / összeáll., szerk. és utószó: 
Kovács ida. Budapest 2006. in: MKsz (123) 2007. 253–254. p.

158. Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in sopron / hrsg von edit Madas. 
Budapest: akadémiai, 2006. in: soproni szemle (61) 2007. 316–318. p.

159. etzold, ute Maria: die Buchbinder und ihr Handwerk im Herzogtum Braunschweig 
von den Gildegründungen unter Herzog august bis zum ersten Weltkrieg, 1651 bis 
1914. Braunschweig 2007. (Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen 
Landesgeschichte; 43.). in: MKsz (124) 2008. 479–481. p.

160. die ottheinrich-Bibel: das erste illustrierte neue Testament in deutscher sprache: 
Bayerische staatsbibliothek, Cgm 8010: Begleitbuch zu den ausstellungen anlässlich 
der zusammenführung der ottheinrich-Bibel im Jahre 2008 / hrsg. von der BsB; Red. 
Claudia Fabian und Jürgen schefzyk. [München]: BsB; [Luzern]: Faksimile Verlag 
Luzern, 2008. (Kulturstiftung der Länder. patrimonia; 334.). (Bayerische 
staatsbibliothek. ausstellungskataloge; 80.). in: MKsz (125) 2009. 130–132. p.

161. emődi andrás: nagyváradi könyvkötészeti emlékek a 18. század második feléből. 
nagyvárad: nagyváradi Római Katolikus püspökség: Varadinum script Kiadó, 2011. 
in: MKsz (128) 2012. 415–416. p.

162. Borsa Gedeon: andreas Hess. Budapest: argumentum, 2013. (a Magyar Könyvszemle 
és a MoKKa-R egyesület füzetei / sorozatszerk. Monok istván; 6.). in: MKsz (130) 
2014. 301–304. p.

163. Ľubomír Jankovič: inkunábuly: umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia  
v zbierke slovenskej národnej knižnice. Martín: slovenská národná knižnica, 2014.  
in: MKsz (131) 2015. 372–374. p.

164. Koncz pál: papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században 
/ szerk. Jakab Réka. Veszprém: Laczkó dezső Múzeum, 2017. in: MKsz (134) 2018. 
112–116. p.

Ismeretterjesztő cikk

165. –: Tudomány a pódiumon. = Élet és Tudomány (50) 1995. 614–615. p.
166. –: A könyvkötéstörténeti kutatások jelentősége. = iskolakultúra (8) 1998, 1. szám.  

70–76. p.
167. –: A pergamoni quaternáktól a könyvobjektig. = Műértő (9) 2006. június, 6. szám. 13. p.
168. –: Fanni ajándéka: A Radnóti-hagyaték útja a Pozsonyi útról a Roosevelt térre. = 

Lyukasóra (18) 2009, 2. szám. 14–15. p.
169. –: Eredeti kötésben megőrzött nyelvemlékeink. = Lyukasóra (18) 2009, 4. szám. 15. p.
170. –: A Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. in: Kincses Belváros kalendáriuma 

2010. Bp.: Kincses Belváros egyesület, 2009. 177–179. p.
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171. –: A hazafiúi indulat öröksége: Ősnyomtatványok az Akadémia Könyvtárában. = Élet és 
Tudomány (69) 2014. 70–73. p.

172. –: Ősnyomtatványok: 1500 előtt nyomtatott könyvek az Akadémia Könyvtárában.  
= Lyukasóra (23) 2014, 5. szám. 14–16. p.

173. –: Walesi díszpolgár lett Arany János. = Lyukasóra (26) 2017, 4. szám. 31–33. p.
174. –: „Gyalog bizon’…”: Arany János lakása az Akadémia palotájában. = Lyukasóra (26) 

2017, 4. szám. 46–47. p.
175. –: Az ecclesia reformanda könyvkötéseken. = Lyukasóra (26) 2017, 8. szám. 38–40. p.
176. –: Csillagok, csillagképek: Tudomány Mátyás király udvarában: az MTa KiK kiállítása 

2018. nov. 8-tól 2019. febr. 28-ig. = Lyukasóra (27) 2018, 10. szám. 26–28. p.
177. –: Ady Endre Clevelandben. = Lyukasóra (28) 2019, 3. szám. 43. p.

Egyéb

178. –: Sz. Koroknay Éva (1925–1987). = MKsz (104) 1988. 311–312. p.
179. –: Csapodi Csaba 80 éves. = MKsz (107) 1991. 408–409. p.
180. –: Az ideális könyvkötő: [Kiállítási megnyitó]. = oszK Híradó (36) 1993, 9–10. szám. 

17–18. p.
181. –: Csapodiné Gárdonyi Klára (1911–1993). = MKsz (110) 1994. 98–99. p.
182. –: Gyarapodás adófelajánlásból: [MTa Könyvtára]. = Könyvtári Levelező/lap (11) 1999, 

10. szám. 39. p.
183. –: Gyarapodás adófelajánlásból: [MTa Könyvtára]. = Könyvtári Levelező/lap (12) 2000, 

10. szám. 22. p.
184. –: Csapodi Csaba: [Köszöntése 90. születésnapján]. = MKsz (116) 2000. 249–250. p.
185. –: Csapodiné Gárdonyi Klára (1911–1993). = az országos széchényi Könyvtár 

évkönyve 1994–1998. Bp., 2000. 7–9. p.
186. –: Csapodi Csaba (1910–2004). = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (13) 2004, 7. szám.  

54–55. p.
187. –: Csapodi Csaba (1910–2004). = MKsz (120) 2004. 193–194. p.
188. –: Csapodi Csaba 1910–2004. = Könyvtári Levelező/lap (16) 2004, 6. szám. 14–15. p.
189. –: Csapodi Csaba (1910–2004). = Magyar Tudomány (49) 2004. 789–790. p.
190. –: Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára Magyar Örökség Díja, 2015. = MKsz 

(131) 2015. 349–350. p.
191. –: Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára munkássága, a magyar történelmi 

könyvkincs európai szintű feldolgozása Magyar Örökség. in: Magyar Örökség: 
Laudációk könyve iV: 2011–2015. Bp.: Magyar Örökség és európa egyesület, 2016. 
371–373. p.
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abrugi György  314, 324
ackher, Jörg  282
akantisz Viktor  148, 440
alszer Menyhért  291
angler, Caspar  362
apiarius, Mathias  289
apiarius, samuel  289
Árpás Mihály  386
 
Bálint János  291
Banská Bystrica  → 

Besztercebánya
Banská Štiavnica  → 

selmecbánya
Bardejov  → Bártfa
Barta istván  379
Bártfa  75, 82, 87
Báthori imre  427
Báthori János  378
Baumgartner József  415
Bedőcs József  460
Beldt, Melchior  366
Besztercebánya  87
Biró Márta  451
Brassó-i csoport  314
Brassó-ii csoport  317
Bratislava  → pozsony
Buda  69, 103, 115, 125, 128,  

189, 195, 198, 215, 251,  
370

Buda, corvinakötések mestere  
149, 152, 157

Buda, domonkos kolostor  166, 
184, 186, 242

Buda, ferences kolostor  166, 
191, 242

Buda, itáliai mester  130, 150
Buda, királyi műhely 1490 után  

156, 172, 191, 236, 242
Buda, királyi műhely 1490-ig  

132
Budai mészárosok 

céhkönyvének csoportja  
125

Budaszentlőrinc, pálosok  62
Buttenus, Jodocus  150
 
Claeresteijn, Gerrit Huijgens  

346
Clapheck, Thomas  346
Csáti Lajos  427
Cserna Juliska  451
Csíksomlyó  20
Csíksomlyó, ferencesek  92, 322
Csóka istván  386
 
damján, esztergom  29
dávidházi imre  427
dávidházy Kálmán  383
debrecen  20, 369, 370, 385,  

424
debretzeni istván  373
dévai Mihály  369
dévai sámuel  369

dochnal a., Budapest  73
domokos Bálint  416
dreller, isaak  282, 286, 287
 
echterling, Johann  370
echterling, Joseph  370
effmurdt Jakab  303, 304,  

312–314, 328
egidus  114
egidus csoport  104, 115, 118, 

120
ehrich ericus  291
eke Bálint  416
eperjes  84
erasmus-i csoport  166, 221, 

236, 248
erasmus-ii csoport  221, 243, 

248
erdély  92
erdély, ferencesek  94
erhart, Kassa  291
erni, Hans  459
esztergom  103, 125
ethey istván  413
 
Farkas istván  379, 427
Farkas Károly  427
Fazekas János  379, 427
Feliciano, Felice  147
Fest János  314
Fischer János  314, 415
Fischer János, ifj.  417, 427

Mutatók

Könyvkötők, műhelyek
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Fodor Gábor  378, 427
Fodor istván  372
Fodorik Menyhért  301, 314,  

369
Frater M  → Matthaeus
Fridericus, Kassa  291
Frölich Wenczel  427
 
Ga/GR mester  151, 175
Gabriel, Jacob  282
Gajdó Gyula  435
Galamb József  443
Gallen János  291, 369
Gaspar, Kassa  291
Gazius csoport  167, 242
Geissler Frigyes Károly  415
Georgi, Ludwig  413
Gevers Bálint  291, 369
Gottermayer nándor 

Könyvkötészete  431
Gönczi péter  435
Gönyűi poóts György  378
Grill Károly 

Könyvkiadóvállalata  434
Gründler, Franz  413
Guttmann János  370
Győr  385, 386
Gyulafehérvár  302
 
Háj József  460
Háj László  460
Halfer József  435
Hegewald Reinhold  291
Hellebauer, Franz Xaver  416
Helm, Lorenz  366
Hering József  427
Hermann, Caspar  260
Heusler, Christoph  260
Hilebrand Ferenc  386
Holtzer Miklós  386
Holtzer simon  386
Horvát Mihály  383
Hunyady József  19, 148,  

448
 
imre Géza  460
istván, Bártfa  30

Jaegle, Martin  456
János (Hans), sopron  28, 366
Jaschik Álmos  19, 441, 451
Jaschikné Müller Mária  445, 

446
Johannes, Kassa  291
Juhász sámuel  413
 
Kassa  291, 369
Kassa, domonkosok  50, 74,  

75
Kassai péter  379, 427
Kaym, urban  257
Kecskemét  370
Kemendi Ágnes  435
Késmárk  84, 85, 86
Kevei János  416
Kežmarok  → Késmárk
Kis Tivadar  460
Kiss erzsi  451
Kiss Gábor  460
Kiss ilona  461, 463
Kiss Valdemár  451
Klaštorisko  → Menedékszirt
Kner erzsébet  453
Kohl, Johann  366, 367
Kohr József  370
Kolb, Hans  366
Kolozsvár  370
Kolozsvár-i csoport  301, 324
Kolozsvár-ii csoport  327
Kolozsvár-iii csoport  332, 342
Kolozsvár-iV csoport  334
Košice  → Kassa
Kőnig sándor  415
Könyves Tóth Mihály  375, 378
Könyvkötő zsigmond  291
Körkörös fejbélyegzős csoport  

252
Körmöcbánya  87
Kraus  94
Krauss, Georg Friedrich  417, 

427
Kremnica  → Körmöcbánya
Kristóf, pozsony  30
Kron család  460
Kuen, ignaz Michael  388

Lampel Róbert (Wodianer F.  
és Fiai) Könyvkereskedés  
437

Laurentius, Brassó  30
Lechnic, karthauziak  45
Léczfalvi Gyárfás erzsébet   

453
Legrain, pierre  459
Leszik Károly  148, 431, 437
Levoča → Lőcse
Lőcse  75, 292, 369
Lőcsei spielenberg sámuel   

370
Löffel, andreas  366
Löffler, Joachim  303, 312
Lőtsei  310
Lövöld, karthauziak  33
Lucanus csoport  115, 118
Lucas Coronensis  150, 165, 225, 

248, 249
 
Major dávid  291
Mandel Kristóf  368
Manlius, Joannes  270, 314, 357, 

366
Mansfield, edgar  459
Marik Brigitta  445
Máté, eperjes  30
Mathias  → Matthaeus
Matthaeus  44, 46, 74
Matthaeus, Lövöld  34
Mátyus Márton  416
Matzenauer József  416
Mayer adolf  413
Menedékszirt, karthauziak  45
Michael, káplán, Brassó  30
Michael, presbiter, Brassó  30
Michel, zacharias  366
Müller Ferenc  386
Müller Jakab  386, 415
 
nádler Róbert  461
nagyszombat  368, 383, 385, 388
nagyszombat, CH-monogramos 

kötéscsoport  259
nagyvárad  101, 396, 415
németi Mihály  386
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oradea  → nagyvárad
orbán, Buda  30
 
päntl Mihály  368
pápa  413
pécsi elisabetha  416
pécsy andrás  370
pest  370
petasz, pawel  463
pierner, Johann adam  366, 367
pozsony  95, 103, 115, 255, 274, 

368
pozsony, a Ransanus-kódex 

csoportja  272
prešov  → eperjes
prinz Mátyás  415
profont mester, Győr  385
pruny Mátyás  415
 
Raithaler, Melchior  370
Reich sámuel  291
Rheda pál  295, 301
Rhédi Károly  460
Róka Márton  323
Romayr, Johann  416
Ruszke erna  459
 
sarkadi János  372
sátor péter  370
schatten József  386

schmidt dávid  291
schoenecker József  386
schrabs Mihály Gottlieb  370, 

373, 377
schrabs Mihály Gottlieb, ifj.  377
schreiber, samuel  366
schreier, ulrich  28, 95, 114
selmecbánya  87
seneca-i csoport  219, 248
seneca-ii csoport  221, 248
severin Márk  291
severini pál  291
siri Gábor  369
siri Márton  369
skolnik Mihály  386
sméderer Christián  385
smith, philip  459
sopron  95, 366, 370, 386
spaiser család  368
spaizer Ferenc  385
spajzer Ferenc  415
spanring, Christoph  366
steen, Caspar  346
steinhübel György  369
stephani Henrik  28
strumpt György  304, 313
Şumuleu Ciuc  → Csíksomlyó
suth, Joannes  416
szakmári Máté  30, 94
szenci Kertész Ábrahám  342

szent-Mihályi Kompaktor 
andrás  369

szép Miklós  414
szirmai János  20, 456
 
Tabajdi szer istván  378
Telegdi Kovács Lajos  427
Telegdi péter  372, 373
Thuri andrás  373, 377
Tikhi antal  427
Töltési istván  301, 314
Trier, peter  282
 
Válaszúti andrás  304, 313
Varjas pál  460
Városlőd  → Lövöld
Vásárhelyi Bernardin  322
Veresegyházi szentyel Mihály  

314, 342
Veszprém  413
 
Werletzmiller, Conrad  416
Werner Vencel  396
Wiemeler, ignaz  459
Wilfing, Christian  415
Windt, Johann  366
Wladislaus-Meister  160, 162
Wolkemberg Károly  427
 
zsoldos György  414
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alba iulia  → Gyulafehérvár
 
Bardejov  → Bártfa
Bártfa, Šarišské Múzeum

Missale strigoniense, inc. 8:  168, 173
Bécs  → Wien
Boroszló  → Wrocław
Bratislava  → pozsony
Budapest, dunamelléki Református egyházkerület 

Ráday Gyűjteménye:  415
alsted, Johann Heinrich, RMK 1-193:  310
Rákóczi György, i., RMK 2-94:  305
szent Biblia, RMK 3-4:  311, 312, 343

Budapest, eLTe eK:  11, 45
augustinus, aurelius, inc. 139:  41
avicenna, ant. 1112:  202
Chronica Hungarorum, inc. 10:  73
Corpus iuris, RMK ii 16:  266
Fragmenta, Cod. Lat. 124:  244
Geleji Katona istván, RMK ii 77/2. példány:  

325
Geleji Katona istván, RMK ii 82a:  315
Gesangbeuch, ab 16:  283
Guillelmus parisiensis, ant. 0766:  268
Guillelmus peraldus, inc. 896:  47, 50
Henricus de segusio, inc. 66:  47, 50
Hieronymus sanctus, ant. 2103:  244, 247
Hieronymus sanctus, inc. 372:  62
Hieronymus sanctus, inc. 400:  237
Johannes de Kézsmárk, Cod. Lat. 75:  85
Kempf, nicolaus, Cod. Lat. 72:  34
Kling, Konrad, ant. 4621:  268
Komáromi Csipkés György, RMK ii 186a:   

311
Lazius, Wolfgang, ant. 6183:  400
Liber viridis, Cod. Lat. 115:  62
Mammotrectus, inc. 512:  212
Margitai péter, RMK i 73:  298
Mesue, Johannes, ant. 0919:  268
Missale pataviense, ant. 267:  180
Missale strigoniense, inc. 483:  234, 240
Missale strigoniense, inc. 679:  275
Missale strigoniense, RMK iii 29:  171
nádor-kódex, Cod. Hung. 1:  184

nicolaus de Lyra, inc. 873:  50
nicolaus Kempf, Cod. Lat. 72:  46
ofner stadtrecht, B 31:  233
pápai páriz Ferenc, RMK i 446:  394
sermones dominicales, Cod. Lat. 98:  65
szent Biblia, RMK i 302, 308:  347
Telegdi Miklós, RMK i 21:  276
Temesvári pelbárt: stellarium, RMK iii 38:  176
Traktate, Rechenschaft, ab 6:  283
uj Testamentom, RMK i 313/2. példány:  353
Vincentius Bellovacensis, pseudo-, inc. 944:  50

Budapest, eötvös Loránd Tudományegyetem 
egyetemi Könyvtár  → Budapest, eLTe eK

Budapest Főváros Levéltára
Budai mészárosok céhkönyve, XV. 5. no. 8:   

125
Budapest, Fővárosi szabó ervin Könyvtár  → 

Budapest, FszeK
Budapest, FszeK

Corpus iuris, q09/185:  266
erasmus, Bq 0941/319:  222
Hieronymus Balbus, BV 875/9/1-2:  417
Hieronymus sanctus, 09/1166:  231, 232
Miles, Matthias, 09/7123:  319
Missale strigoniense, B 0941/155:  222
Missale strigoniense, Bq 0941/209:  222
ofner stadtrecht, pa BQ B 0910/60:  233
sallustius, B 0900/5:  420

Budapest, iparművészeti Múzeum
a’ szent irás summaja, Ltsz. 63.350:  341
Benedek elek, Ltsz. 51.739.1:  445
Chifflet, philippe, Ltsz. 54.179.1:  386
Énekeskönyv, Ltsz. 67.4.1:  427
erasmus, Ltsz. 62.1514:  244
Grossinger, Joannes Baptista, Ltsz. 54.178.1-3:  

386
Hoffmann, e. T. a., Ltsz. 86.171.1:  443
Hunyady József, Ltsz. 95.46:  449
imakönyv, Ltsz. 2001.528.1:  445
Kazy Ferenc, Ltsz. 54.262.1:  409
Komjáthy Jenő, Ltsz. 86.172.1:  445
Koronghi Lippich elek, Ltsz. 51.648.1:  461
Márton József, Ltsz. 15909:  420
Michaux, Henri, Ltsz. 87.136.1-2:  456

A mai őrzőhelyek
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nádai pál, Ltsz. 54.1647.1:  441
nádai pál, Ltsz. 86.169.1:  443
onomastikon, Ltsz. 5524:  283
petrus Lombardus, Ltsz. 77.74:  95
Révész Béla, Ltsz. 86.173.1:  446
Reymond, Marcel, Ltsz. 82.58.1:  449
schoenvisner, stephanus, Ltsz. 54.177.1:  386
szana Tamás, Ltsz. 54.1767.1:  434
szent Biblia, Ltsz. 63.651:  350
szent Biblia, Ltsz. 78.102:  353
Tibullus, Ltsz. 87.135:  456

Budapest, Központi szeminárium Könyvtára
Biblia, Fe 26:  179

Budapest, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Bandellus, Vincentius, 018:  231
Bartholomeus de pisis, 046:  327
Bernardinus Claravallensis, inc. 3:  221
Biblia, 045:  231
Justinus, M. Junianus, Muz. 20:  128
Káldi György, 36. doboz 0332:  278
Maius, Junianus, Muz. 7:  116
Monoszlóy andrás, 27. doboz 0433:  276
Monoszlóy andrás, 3. doboz 0336:  276
pozsonyi kódex, Muz. 32:  200

Budapest, Magyar nemzeti Levéltár
artikulusok 1540–1650, acta Transilvaniae  

e 149-7:  310, 314
Budapest, Magyar nemzeti Múzeum:  82

augustinus, aurelius, Ltsz. 63.19.C:  86
Gregorius i. papa, Ltsz. 63.9.C:  85
Leonardus de utino, Ltsz. 63.6.C:  85
Thomas de aquino, Ábel 37:  83, 127

Budapest, Magyar Tudományos akadémia 
Könyvtár és információs Központ  → 
Budapest, MTa KiK

Budapest, Moholy-nagy Művészeti egyetem
Wildner Ödön, Ltsz. Bk 2448:  443

Budapest, MTa KiK:  11
alsted, Johann Heinrich, Ráth F 625:  307
alvinczi péter, RM i 8o 24:  296
alvinczi péter, RM i 8o 451:  296
amesius, Guillelmus, RM ii 628:  302
approbatae Constitutiones, Ráth 428, Ráth 433:  

345
approbatae Constitutiones, RM i 4o 312:  333
Bernoulli, daniel, 543.493:  405
Berzeviczy albert, 543.485:  449

Beythe istván, RM i 8o 580:  272
Biblia, 543.055:  375
Biblia, 543.056:  377
Biblia, 551.371:  286
Böytös istván, RM ii 271:  390
Brunner andrás, RM i 8o 616/1:  389
Brunner andrás, RM i 8o 616/2:  389
Constitutiones, inc. 353:  148, 233
Czech-kódex, K 42:  63
Czeglédi istván, RM i 4o 94:  328
Czeglédi istván, RM i 8o 897:  338
debreceni ember pál, 551.655:  405
debreceni ember pál, RM i 8o 995:  365
die gantze Bibel, ant. 858:  286
draskovich János, Ráth F 126/2:  363
draskovich János, RM i 2o 35:  292
Énekeskönyv, 543.060:  373
Érsekújvári kódex, K 45:  204
Felnémeti névtelen, K 54:  183
Geleji Katona istván, Ráth 197:  318
Geleji Katona istván, RM i 4o 324:  318
Geleji Katona istván, RM i 8o 494a:  318
Geleji Katona istván, RM i 8o 496:  318
Geleji Katona istván, RM i 8o 839:  319
Geleji Katona istván, RM ii 2o 58a:  307
Geleji Katona istván, RM ii 2o 58b:  315
Graduale Romanum, inc. 1022:  319, 334
Guary-kódex, K 34:  191
Gyarmathi Miklós, RM i 4o 225:  296
Halotti pompa, Ráth 118/1:  325
Háportoni Forró pál, Ráth 100:  298
Hé Kainé diathéké, 543.058:  379
Hé Kainé diathéké, 543.059:  383
Heltai Gáspár, RM i 2o 37/3:  401
Henisch, Georgius, RM iii 329b:  328
iamblichus, Ráth F 1493:  210, 212, 214, 215,  

219
Janus pannonius, RM iii 191:  266
Kájoni János, K 786:  317
Káldi György, Ráth 136-137:  278
Káldi György, RM i 2o 59/ii:  278
Kazy Ferenc, 523.032/2:  409
Kazy Ferenc, 542.989/1-3:  391
Keresztúri pál, RM i 8o 823:  311
Keserű Fráter istván, K 92:  338
Kismarjai Veszelin pál, RM i 8o 38:  328
Lányi-kódex, K 43:  193, 195
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Lázár zelma-kódex, K 41:  203
Livius, Titus, 549.899:  405
Lucas a s. edmundo, RM ii 257/a:  390
Lucas a s. edmundo, RM ii 257/b:  389
Lyczei János, Ráth 1011:  390
Margitai péter, RM i 8o 782:  298
Maros-Vásárhelyi Gergely, Ráth 113:  325
Mediavilla, Richardus de, inc. 872:  190
Menagius, aegidus, 542.309:  405
Mikolai Hegedűs János, RM i 8o 299:  317
Missale strigoniense, inc. 1018:  219, 221
Missale strigoniense, RM iii 1052:  251
Missale strigoniense, RM iii 72:  265
Missale strigoniense, RM iii F 69/b:  244
Missale zagrabiense, RM iii F 1023:  259
Monoszlóy andrás, RM i 8o 764:  276
nádai pál, 543.071:  441
nagyenyedi kódex, K 32:  70
pálházi Göncz Miklós, RM i 8o 23:  299
pápai páriz Ferenc, RM i 8o 303:  365
pataki Füsüs János, RM i 8o 34:  292
pázmány péter, Ráth F 114:  277
pázmány péter, RM i 2o 80:  277
pécsi Lukács, RM i 8o 433:  277
petőfi-almanach, 543.487:  383
psalterium, inc. 870:  127
Rákóczi Ferenc, ii., RM i 8o 117:  401
Rákóczi György, i., RM ii 4o 60/1:  307
Ransanus, petrus, 542.571:  409
samarjai János, RM i 8o 796:  401
sárospataki istván, Ráth 361:  330
sárpataki nagy Mihály, RM i 4o 93:  330
schreibkalender, Ráth 827:  359
schreibkalender, RM i 8o 142:  359
schreibkalender, RM i 8o 143:  359
schreibkalender, RM i 8o 144:  359
schreibkalender, RM i 8o 241:  357
schreibkalender, RM ii 403:  359
schreibkalender, RM ii 571:  359
schreibkalender, Vegyes 4o 63:  360
segneri, paolo, RM ii 591:  390
stöckel, Leonhard, RM ii 2o 24:  277
szathmár-némethi sámuel, RM ii 407:  345
szatmárnémethi Mihály, RM i 8o 60:  333
szatmárnémethi Mihály, RM i 8o 61:  333
széchenyi istván, K 228:  408
szenci Csene péter, RM i 8o 31:  296

szenci Csene péter, RM i 8o 450:  296
szenci Molnár albert, RM i 8o 984:  342
szent Biblia, Ráth 194:  333
szent Biblia, RM i 2o 83:  338
szent Biblia, RM i 8o 584:  347
szentiványi Márton, Ráth 918/2:  389
szentiványi Márton, RM ii 297/c:  390
szentiványi Márton, RM ii 328/b:  389
szentiványi Márton, RM ii 329/a:  389
szentiványi Márton, RM ii 376/a:  389
Telegdi Miklós, Ráth 37:  263
Telegdi Miklós, RM i 4o 298:  327
Temesvári pelbárt: pomerium, Ráth 1060:  191
Tótfalusi Kis Miklós, RM i 8o 74:  344
Tranovský, Juraj, 541.144:  424
ubertinus de Casali, inc. 877:  127
uj Testamentom, Ráth 398/1:  352
uj Testamentom, Ráth 398/2:  352
uj Testamentom, RM i 8o 261:  352
Virginia-kódex, K 40:  187, 242
Weber, adam Johann, Ráth 402:  341
Wendelin, Marcus Fridericus, RM i 8o 552:   

328
Wendelin, Marcus Fridericus, RM i 8o 552b:  

333
Wendelin, Marcus Fridericus, RM i 8o 685:   

329
Werbőczi istván, Ráth 139:  292
Werbőczi istván, RM i 8o 442a:  318
zrínyi Miklós, RM i 4o 315:  287
zsoltárok, RM i 8o 989:  350

Budapest, országos széchényi Könyvtár  → 
Budapest, oszK

Budapest, oszK:  11, 51
akantisz Viktor kötései:  440
alsted, Johann Heinrich, RMK ii 494/1. 

példány:  307
alsted, Johann Heinrich, RMK ii 682/1. 

példány:  310
ambrosius sanctus, ant. 1247:  196
asconius pedianus, Quintus, Cod. Lat. 427:   

140
aurelius Victor, inc. 1165:  267
Bernardus Claravallensis, Cod. Lat. 429:  142
Bessarion, Cod. Lat. 438:  143
Bibel Konkordanz, oct. Germ. 281:  286
Biblia, Cod. Lat. 376:  89
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Biblia, inc. 281b/1. köt.:  179
Biblia, inc. 281b/2. köt.:  170, 173
Biblia, RK 89:  375
Biblia sacra, RK 53:  401
Boccaccio, Giovanni, Cod. Lat. 425:  139
Bornemisza péter, RMK i 95/1. példány:  263
Breviarium, Cod. Lat. 132:  89
Breviarium, Cod. Lat. 399:  86
Breviarium, Cod. Lat. 400:  78
Calendarium, RK 48:  393
Chronicon dubnicense, Cod. Lat. 165:  118, 124
Cicero, Cod. Lat. 150:  215
Cronickel, Quart. Germ. 921:  287
Csokonai Vitéz Mihály, RK 21:  383
Curtius Rufus, Quintus, Cod. Lat. 160:  133
Cyrillus alexandrinus, sanctus, Cod. Lat. 358:  

134
Cyrillus alexandrinus, sanctus, Cod. Lat. 371:  

223
damascenus-corvina, Cod. Lat. 345:  132, 144
die gantze Bibel, ant. 167:  286
diest, Hendric van, RMK i 930:  310
epistolae pauli, ant. 983:  196
erasmus, ant. 7980:  198
Érdy-kódex, nyelvemlék 9:  43
esztergomi iskoláskönyv, Cod. Lat. 410:  29
Festetics-kódex, Mny 73:  62
Fronius, Matthias, Quart. Germ. 1475:  319
Geleji Katona istván, RMK i 772/3. példány:  

307
Geleji Katona istván, RMK i 779/1. példány:  

315
Geleji Katona istván, RMK i 779/3. példány:  

311
Geleji Katona istván, RMK i 799/1. példány:  

325
Geleji Katona istván, RMK ii 521/1. példány:  

305
Geleji Katona istván, RMK ii 521/2. példány:  

307
Geleji Katona istván, RMK ii 552/1. példány:  

318
Georg steinhübel vándorkönyve, oct. Germ. 

244:  369
Georgius Trapezuntius, Cod. Lat. 428:  141
Geschichts-Buech, Quart. Germ. 852:  286
Gregorius iX. papa, Mny 69:  189

Héber imakönyv, 60.770:  430
Hieronymus sanctus, inc. 1344:  53
Homiliarius, ant. 1136:  196
Horvát-kódex, Mny 7:  186, 242
Jakobaei, pavel, 326.483:  424
Keresztúri pál, RMK i 722/1. példány:  311
Keresztúri pál, RMK i 722/2. példány:  311
Keresztyén Catechismus, RK 20:  383
Lindanus, Wilhelmus, ant. 6685:  400
Margit-legenda, Mny 3:  184
Mediavilla, Richardus de, inc. 613:  221
Melotai nyilas istván, RMK i 521/1. példány:  

299
Missale, Cod. Lat. 318:  53
Missale Heremitarum, inc. 176:  63
Missale Heremitarum, RMK iii 196/2. példány:  

197, 199
Missale strigoniense, inc. 1196:  171
Missale strigoniense, inc. 177:  91
Missale strigoniense, inc. 182:  127
Missale strigoniense, inc. 995:  170, 173
Missale strigoniense, inc. 996:  171
Missale strigoniense, RMK iii 148/1. példány:  

265
Missale strigoniense, RMK iii 148/2. példány:  

202
Missale strigoniense, RMK iii 186/1. példány:  

197
Molnár József, 829.202:  430
nepos, Cornelius, Rk 2:  417
nider, Johannes, inc. 512:  52
nova quaedam officia, RMK ii 1561a:  323
novus thesaurus, Cod. Lat. 268:  89
ordinarius strigoniensis, RMK iii 165/1. 

példány:  244
pálóczi Missale, Cod. Lat. 359:  121, 124
pápai páriz imre, RMK i 920/2. példány:  310
petrarca, inc. 545:  70
petrus Lombardus, inc. 558:  207, 253
petrus Lombardus, inc. 558c:  76
petrus Lombardus, inc. 558d:  43, 45
philostratus-corvina, Cod. Lat. 417:  132, 148, 

162, 165, 168, 171, 181
poeta Christianus, Cod. Lat. 423:  138, 148
pontificale Veszpremiense, Cod. Lat. 317:   

106
postille, ant. 9144:  196
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protokolle, Fol. Germ. 1320:  377
psalterium, Cod. Lat. 369:  130, 152
Quintilianus-corvina, Cod. Lat. 414:  136, 146
Rákóczi György, i., RMK ii 522-523:  305
Ransanus, petrus, Cod. Lat. 249:  120, 275
Regiomontanus, Cod. Lat. 412:  107
Rolewinck, Werner, inc. 623:  253
sallustius, inc. 629:  52
szent anna tiszteleti, RMK i 1743b:  445
szent Biblia, Rk 88:  409
szent Biblia, RMK i 1324:  343
szent Biblia, RMK i 970/3. példány:  394
szluzsebnik, ant. 4551:  103
Telegdi Miklós, RMK i 122/2. példány:  262
Telegdi Miklós, RMK i 145/1. példány:  276
Temesvári pelbárt: pomerium, RMK iii 154/4. 

példány:  151, 178, 187
Temesvári pelbárt: pomerium, RMK iii 161/3. 

példány:  238
Thuróczy: Chronica Hungarorum, inc. 1145:  

202
Tofaeus Mihály, RMK i 1302/1. példány:  330
Tranovský, Juraj, 220.827/1-2:  424
Tranovský, Juraj, 825.778-825.780:  424
uj Testamentom, RMK i 1359/2. példány:   

350
uj Testamentom, RMK i 1359/4. példány:   

352
Vergilius Maro, publius Rk 119:  417
Victorinus, Caius Marius, Cod. Lat. 370:  135
Victorinus-corvina, Cod. Lat. 370:  146
Vincentius Bellovacensis, inc. 106:  116
Wendelin, Marcus Fridericus, RMK i 1161/5. 

példány, RK 125:  338
Wendelin, Marcus Fridericus, RMK i 786/1. 

példány:  310
Xenophon, Cod. Lat. 422:  137, 149
zsoltárok, RMK i 1346/1. példány:  350

Budapest, piarista Rend Magyar Tartománya 
Központi Könyvtára

Johannes Chrysostomus, anT 533:  400
Budapest, szépművészeti Múzeum Régi Képtára

biccherna táblák:  24
 
Cluj-napoca  → Kolozsvár
Csíksomlyó, Ferences Rendház

Bustis, Bernardinus de, Mikháza 5.:  247

Csíksomlyói Ferences Könyvtár
Bellarminus, Robertus, 078:  269
eck, Johann, 670:  268
Telegdi Miklós, 0337:  262
Telegdi Miklós, 0412:  263

Csíkszereda, Csíki székely Múzeum
albertus Magnus, Ltsz. 6216:  92
albertus Magnus, Ltsz. 6597:  92
antoninus Florentinus, Ltsz. 6588:  37
astesanus de ast, Ltsz. 6583:  92
duranti, Guillelmus, Ltsz. 6189:  94
Graduale, a iV 2/5261:  94
Graduale Romanum, Ltsz. 3928:  321, 334
Guillelmus parisiensis, Ltsz. 6587:  198
Hocquard, Bonaventura, Ltsz. 1901:  321
Jacobus de Voragine, Ltsz. 6170-6171:  262, 267
Joannes adelphus, Ltsz. 3759:  247
Johannes de Tambaco, Ltsz. 6193:  94
Kájoni János, Ltsz. 6201:  322
Ludolphus de saxonia, Ltsz. 1272:  198
Mirabilia Romae, Ltsz. 6222:  94
Missale Romanum, Ltsz. 6196:  192
nocturnale, a iV 3/5266:  94
nova quaedam officia, Ltsz. 339:  323
ordinarium strigoniense, Ltsz. 332:  266
psalterium, a iV 1/5264:  94
Rainerius de pisis, Ltsz. 6230, Ltsz. 6215:  92
Riojanus, Georgius antonius, Ltsz. 495:  323
Thomas de aquino, Ltsz. 6182:  92
Viadana, Lodovico, Ltsz. 6209:  311

Częstochowa, archivum Jasnogórskie
Cantionale, Rkp. sygn. i-215:  63, 173

 
debrecen, déri Múzeum

Biblia, Ltsz. 0.917:  375, 377
Gubacsapó céh, Ltsz. 94/9-a/1921:  378
Könyvkötőcéh beállási könyve, Ltsz. i. 155/1936:  

365
Lakatgyártó céh szabályzata, Ltsz. i. 77/1906:  

373
debrecen, Tiszántúli Református egyházkerület 

nagykönyvtára  → debrecen, TTRe 
nagykönyvtára

debrecen, TTRe nagykönyvtára
Beaugendre, antonius, F 22:  378
debreceni borbélycéh jegyzőkönyve, R 750a/6:  

353
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debreceni könyvkötők céhbeállási könyve,  
R 777:  372

deretskei ambrus, Rmk 882:  301
dio Cassius, K 27/1-2:  378
Énekeskönyv, 1-4392:  427
Énekeskönyv, B 3709:  427
Énekeskönyv, B 6399:  427
epistolae ecclesiasticae, F 109:  372
Forcellinus, aegidius, G 41/1-2:  379
Georgius Monachus, K 72:  379
Hieronymus sanctus, F 42/i, F 42/iV:  373
Hieronymus sanctus, F 42/iii:  373
Kollar, adamus Franciscus, K 33/1:  378
Lambecius, petrus, a 48/1:  377
Margitai péter, Rmk 565:  301
Melotai nyilas istván, Rmk 187:  298
Melotai nyilas istván, Rmk 480:  299
sollerius, Johannes Baptista, d 52:  373
szenci Csene péter, Rmk 1385:  301
Újfalvi a. imre, Rmk 986:  301

dubrovnik, Knjižnica Male Brace
Jacobus de Voragine, inc. 10:  247
Thomas de aquino, inc. 112:  237

 
erlangen, universitätsbibliothek

Biblia, Ms 6:  124, 132, 147, 148
esztergom, Érseki simor Könyvtár

Cantionale, 2-36-4/7875:  183
esztergomi Főkáptalani Levéltár

Formularium, Ladula 50, Liber 1:  173
esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár

alexander de Villa dei, inc. XVi. ii. 127:   
197

ambrosius sanctus, inc. XV. i. 69:  43, 44
antoninus Florentinus, inc. XV. i. 52:  37
Berchorius, petrus, inc. XV. i. 35:  41, 44
Biblia, inc. s.l.s.a. i. 10/i.:  124
Biblia, Ms. i. 25:  89
elucidarius, inc. XVi. ii. 64:  268
Jordánszky-kódex, Mss ii. 1:  43, 184
Mazzolini, silvestro, inc. XVi. i. 68:  197
Missale strigoniense, inc. i. 138:  265
nagyszombati kódex, Mss iii. 178:  189
nicolaus de Lyra, inc. s.l.s.a. i. 1:  35
Rainerius de pisis, inc. XV. i. 1.a:  34, 37, 45
szalkai László iskoláskönyve, Ms. ii. 395:   

69

Temesvári pelbárt: expositio psalmorum, inc. 
XVi. i. 105:  196

Thomas de aquino, inc. XV. ii. 6:  110
Vincentius Bellovacensis, pseudo-, inc. s.l.s.a.  

i. 2:  35
 
Gdańsk, Biblioteka Gdańska pan

szent Biblia, Hd 15460:  350
Graz, universitätsbibliothek

Gregorius iX. papa, iV 9717 ink:  113
Justinianus, iii 9767 ink:  114

Güssing  → németújvár
Gyöngyös, Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi 

Műemlékkönyvtára
albertus Magnus, ant. 614:  249
albertus Magnus, ant. 615:  249
Bernardus Claravallensis, inc. 181-182:  180
Gallus, abbas Cisterciensis, inc. 120:  112

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum

szíjjártó legénycéh, Ltsz. 53.12.10:  386
Győr, szemináriumi Könyvtár

Herolt, Johannes, XiX. e 30:  190
Gyulafehérvár, Batthyaneum:  51

Bartholomaeus Brixiensis, R. ii. 23:  57
Carcano, Michael de, inc. iV. 36:  91
duns scotus, R6 ii. 1:  238
duns scotus, X3 Vii. 5:  240
duns scotus, X3 Vii. 6:  240
expositio missae, inc. Vi. 89:  78
Ferrarius, Vincentius, inc. Viii. 57:  255
Gritsch, Johannes, inc. Viii. 27:  53
Hieronymus, pseudo-, inc. iV. 19:  78
Hugo de prato Florido, R. i. 93:  57
Jacobus de zocchis, R. i. 38:  55
Johannes de Kézsmárk, R. iX. 56:  85
Johannes Gallensis, inc. V. 95:  55
Johannes Marchesinus, R. i. 116:  78
Lectionale, R. i.19:  55
Missale, R. i. 25:  55
Missale, R. i. 50:  57
Missale, R. ii. 134:  28
nicolaus Tudeschis, R. ii. 7:  57
opera theologica, R. i. 112:  57
osualdus de Lasko, inc. iV. 42:  240
panormitanus de Tudeschis, inc. Vi. 5:  127
petrus Lombardus, inc. V. 30. c-d-e:  78

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   515 2020. 01. 18.   9:24



516

sermones, R. iii. 106:  59
Thomas de aquino, R. ii. 35:  59
Tractatus theologici, R. ii. 28:  57

 
Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek

philostratus Flavius, iV. 9 d 804:  172
 
Jena, universitätsbibliothek

Guarini, Battista, Bos. 8o 1:  104, 209
 
Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár

Guido de Columna, Ms 311:  106
Jacobus de Voragine, in. 319:  41

Keszthely, Helikon Könyvtár
erasmus, Theol. 78:  244

Kolozsvár, Belvárosi református egyházközség
szent Biblia:  394

Kolozsvár, Biblioteca a filialei din Cluj a academiei 
Romania

az ó es uj testamentum…, RMK u. 56:  312
Bornemisza péter, RMK R. 6:  312
Folti Mária, RMK Ref. 479:  394

Kolozsvár, Biblioteca Centrală universitară
Bisterfeld, Johann Heinrich, Rare 280:  311
Medgyesi pál, BMV 5978:  341
szent Biblia, BMV 1477-1478:  341
Tolnai F. istván, BMV 7020:  343
uj Testamentom, RMK 7860:  355
Wendelin, Marcus Fridericus, BMV 4643,  

BMV 4644:  335
Krakkó  → Krakow
Krakow, Biblioteka Jagiellonska

peuerbach, Rkps 599:  109
Regiomontanus, Rkps 597:  107

 
Leipzig, universitätsbibliothek

Konstantinos porphyrogennetos, Rep. i. 17:  148
plutarchus, Rep. i. 80:  104

London, British Library
Bornemisza péter, C. 36. f. 21:  263

Luxembourg, Bibliothèque nationale
Les merveilles de l’italie, L.p. 62:  449

 
Madrid, Biblioteca nacional de españa

Wilhelmus de Conchis, Res. 28:  149
Marosvásárhely, Biblioteca Teleki–Bolyai

antonius de Vercellis, 0498:  231

Clichtoveus, Jodocus, 0410:  231
sárospataki istván, Th q-94:  330
uj Testamentom, Th d-94:  353
zsoltárok, Th d-81:  355
zsoltárok, Th d-82:  355

Martin  → Turócszentmárton
Miercurea Ciuc  → Csíkszereda
Milano, Biblioteca Trivulziana

pomponius porphyrio-corvina, Cod. 818:  130, 
147

Modena, Biblioteca estense
alberti, Leon Battista, Cod. Lat. 419:  215

München, Bayerische staatsbibliothek
Beda Venerabilis, Clm 175:  157
demosthenes, Clm 310:  149, 157

 
nagyszeben, Muzeul naţional Brukenthal

Thomas de aquino, inc. 399:  180
németújvár, Ferences Kolostor

Cardanus, Hieronymus, 8/210:  272
dionysius Halicarnasseus, 3/254:  271
Lascovius, petrus, 3/86:  271
Maffeus, Johannes petrus, 3/215:  271
paracelsus, 4/242, 4/243:  272
paracelsus, 4/248, 4/249:  272
pezelius, Chistophorus, 2/8:  271
pontano, Giovanni Gioviano, 2/50, 2/51, 2/52:  

271
pontano, Giovanni Gioviano, 3/71:  271
schramm, Johann, 3/217:  271
Tasso, Torquato, 4/250:  272

new York, Morgan Library & Museum
angelus, Johannes, 55175:  166, 241

 
odorheiu secuiesc  → székelyudvarhely
olomouc, státní oblastní archiv v opavě, 

pracoviště olomouc
alberti-corvina, Cod. Lat. C.o. 330:  168, 173

oxford, Bodleian Library: Lyell Library
petrus Comestor, Cod. 70:  29

oxford, Keble College
Marsilius Ficinus, Hatchett Jackson 85:  209, 

210, 215, 219
 
pannonhalmi Főapátsági Könyvtár:  51

albertus Magnus, 122 G 9:  127
antoninus Florentinus, 122 d 1a:  112
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Hieronymus sanctus, 123 d 4:  228
Josephus Flavius, 121 B 7/1-2:  287
Káldi György, 10b C 29:  278
petrus Lombardus, 118 J 55:  53
schreibkalender, 123b F 3*:  278, 361
Thomas de aquino, 118 J 53:  53
Thomas de aquino, 118 J 54:  52
zuckenhammer, Hans, 118 F 27:  287

paris, Bibliothèque nationale de France
Mynas-kódex, suppl. gr. 607:  150, 225, 228

pécsi egyházmegyei Könyvtár
Formularium, dd. iii. 19:  30
Magyi János formuláskönyve, dd. iii. 18:  87, 

184, 218
Missale Quinqueecclesiense, V.V.8:  171, 216,  

218
pozsony, archív Mesta Bratislavy

exortus philosophiae, Var. 15:  151, 178
könyvkötés, Ltsz. 1069:  237

pozsony, slovenský národný archív
athanasius, scripturisticae 84:  247
de Vio, Thomas Caietanus, 12. phil. 7:  180
Johannes de Burgo, Theol. Moral. 39:  197
Ludolphus de saxonia, 1. scripturisticae 98:   

178
nicolaus de orbellis, 6. Theol. Moral. 38:  151, 

178
pozsony, univerzitná knižnica

antoninus Florentinus, inc. 188:  253
Bonifacius Viii. papa, inc. 343:  112
Gregorius iX. papa, inc. 345:  112
Leonardus de utino, inc. 93:  112
Missale… ultramontanorum, inc. 304:  253
nicolaus de ausmo, inc. 102:  69
pico della Mirandola, inc. 263:  242
seneca, inc. 285:  118
seneca, inc. 90:  118
Thomas de aquino, inc. 170:  253

pozsony, Ústredná knižnica slovenskej akadémie 
vied

ofner stadtrecht, Ms 443:  234, 256
praha, Knihovna Metropolitní Kapituly

Geiler, Johannes, G 40:  178, 181
praha, národní knihovna

Chronica Hungarorum, inc. 39 d 14:  67
Thomas de aquino-kódex, Cod. Lat. Viii. H. 73:  

147

Roma, Biblioteca apostolica Vaticana
Cyprianus, Cod. ottob. Lat. 80:  149

 
salzburg, Benediktiner-erzabtei st. peter

Tertullianus, a. Vii. 39:  101
sárospatak, Tiszáninneni Református 

egyházkerület Tudományos 
Gyűjteményeinek Levéltára

protocollum, Kgg ii. 6:  355
sárospataki Református Kollégium Tudományos 

Gyűjteményei – nagykönyvtár
az ó es uj testamentum…, M 48:  312
Bonifacius Viii. papa, ss 150:  171, 202
Bornemisza péter, d 726:  263
Clichtoveus, Jodocus, s 481:  228
index biblicus, L 633:  362
Milotai nyilas istván, M 206:  312
Monoszlóy andrás, o 177:  265
szent Biblia, L 614 a-b:  350
Tolnai pap istván, d 464/a-b:  310

sepsiszentgyörgy, székely nemzeti Múzeum
apor-kódex, a. 1330:  192, 193

sfântu Gheorghe  → sepsiszentgyörgy
sibiu  → nagyszeben
sopron, Győr-Moson-sopron-Megye soproni 

Levéltára
Burgerbuechl, XV. 76. diplomatarium, Mohács 

előtti oklevelek, dl. 3830:  99
Weyten orbán végrendelete, dL 2990:  28

soproni evangélikus Gyűjtemények – Könyvtár
Concilia, Lc 24:  367
die gantze Bibel, La 30:  283

spišská Kapitula  → szepeskáptalan
stockholm, Kungliga Biblioteket

Tritonius, petrus, RaR: 147 F:  180
strängnäs, dóm

ptolemaeus, Claudius, undorf 3291:  240
stuttgart, Württembergische Landesbibliothek

augustinus-corvina, Cod. Theol. phil. fol. 152:  
132

szankt-peterburg, Rosszijszkaja nacionalnaja 
Biblioteka

Chronica Hungarorum, inc. 9.4.4.12:  69
székelyudvarhely, plébánia

székelyudvarhelyi kódex:  206
székesfehérvári püspöki Könyvtár

Homiliae, ant. 102:  228
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szepeskáptalani székesegyház
Gazius-kódex:  170

szombathely, egyházmegyei Könyvtár
Gregorius iX. papa, Ős Viii.6.1:  37, 45

 
Târgu Mureş  → Marosvásárhely
Tübingen, universitätsbibliothek

augustinus, aurelius:  315
Turócszentmárton, slovenská národná knižnica

antoninus Florentinus, inc. B 123 F:  73
Hugo de sancto Victore, inc. B 126:  255
Missale strigoniense, inc. C 15:  251
processionarium, inc. C 27:  183

 
uppsala, universitetsbibliotek

Firmicus Maternus, ink. 31:139:  165, 171
Gambilionibus, angelus de, ink. 31:40:  170

 
Västerås stadsbibliotek

augustinus, aurelius, ink. 21:  130, 132, 146, 
165, 181

Veszprémi Érseki Könyvtár
Cyrillus alexandrinus, sanctus, VpK 36985/1:  

267
Lucanus, C/1:  116
protocollum oeconomicale, 50229:  128, 129

Warszawa, Biblioteka narodowa
antoninus Florentinus, inc. F 1478:  118

Wien, ÖnB
augustinus, aurelius, Cod. 653:  160, 166
Gregorius i. papa, ink. 16. a. 14. 2o:  59
Haly aberudiam-corvina, Cod. 2271:  132
Hieronymus sanctus, Cod. 644:  159, 166
Hieronymus sanctus, Cod. 654:  124, 161,  

166
Hieronymus sanctus, Cod. 930:  150
Lucretius-corvina, Cod. 170:  151
Marcellinus: Chronicon, Cod. 138:  149
Martinus polonus, Cod. 2139:  161, 166
nicolaus de Mirabilibus, Cod. 1566:  166
plutarchus, Cod. 23:  241
Regiomontanus, Cod. 44:  160, 166
Theophylaktos-corvina, Cod. 656:  130, 132, 

146, 165, 181, 449
Wien, Österreichische nationalbibliothek  → 

Wien, ÖnB
Wien, schottenstift

esztergomi iskoláskönyv, Cod. Lat. 305:  29
Wolfenbüttel, Herzog august Bibliothek

psalterium, Cod. Guelf. 39. aug. 4o:  147
Wrocław, Biblioteka uniwersytecka

paulus soncinas, XV. F. 664:  241
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abaffy Csilla  200, 203, 207
abaffy erzsébet  200
abdul aziz, szultán  155
Ábel Jenő  41, 82–84, 91
Ács pál  43, 401
adamik Tamás  22
adler, Georg  115
agnes de posonio  73
Ágost, braunschweig-lüneburgi 

herceg  334
ajtai József  333
albertus Magnus  51
albrecht, Vi., osztrák főherceg  

114
alsted, Heinrich  303
altmann, ursula  16, 17
alvinczi péter  154, 296
ames, William  302
andrási Lukács  196
angelus Callimachus siculus  

209
angelus ortanus  52
anonymus, iii. Béla jegyzője   

27
antal, szent, páduai  59
antonius surianus  223
Ányos pál  65
apafi Mihály, i., erdélyi 

fejedelem  322, 329, 332, 
334, 350, 352, 399, 401

apáti Miklós  346, 353
apor istván  193
arnim, Manfred von  388
aufrecht Lajos  431
augustinus, aurelius  22
augustinus olomucensis   

166–168, 170, 172, 175
aurifaber Barnabás  231
aursperg család  270
 
Babus antal  381
Bakócz Tamás  275
Bakos istván  297, 299
Bakos Katalin  441

Balassa Mária Viktória  195
Balázs testvér, Gyöngyös  249
Baldauf, Johannes  283
Ballagi aladár  18, 91
Balog artur  19
Balogh Jolán  227, 232
Bán imre  346
Bandini, Francesco  207, 209
Bandinus, Marcus  323
Bánffi Klára  311, 338
Bánffy György  394
Bánffy Mária  405
Bánfi szilvia  301
Bánki János  353
Bánszkyné Kiss Éva  453
Bányai Réka  342
Baráth Béla  91
Barátné Hajdú Ágnes  41
Barcsay Ákos  310
Bárczy istván  442
Barkóczy Ferenc  82
Barkóczy péter  154
Bartakovics Béla  187
Bartholomaeus, nyírbátori  52, 

61
Bartholomeus Modrusiensis  45
Bartholomeus, olaszi plébános  

76, 78
Bartók György  405
Bartók zsófia Ágnes  257
Bartolommeo d’istielli  25
Bartolommeo di Bencivenne  

di Mancino  25
Báthori istván, erdélyi vajda   

92
Báthory anna, somlyai  121
Báthory ii. György  121
Báthory istván  121
Báthory Miklós  207, 214, 216, 

218, 219, 273
Batthyány Ádám  270
Batthyány Boldizsár  270, 272, 

273
Batthyány család  282

Batthyány ignác  75, 87
Batthyány Lajos (1696–1765)  

409, 413
Beatrix, aragóniai, magyar 

királyné  37, 73, 147, 152, 
160, 275

Becker, Felix  225
Békefi Remig  26, 28, 101
Bél Mátyás  207
Béla, iV., magyar király  184,  

207
Belitska-scholtz Hedvig  76
Bellus ibolya  258
Bencze zoltán  62
Benedek, hajdúszováti plébános  

72
Benedek Marcell  441, 443
Benedek, szent, nursiai  22
Benkes János  321
Benkő elek  154
Benzing, Josef  260
Beöthyné Kozocsa ildikó  18
Berczeli anzelm Károly  102
Berecz Ágnes  313, 415
Berényi imre  196
Berkovits ilona  44, 216
Berlász Jenő  275, 401, 468
Bernády György  460
Bernáth aurél  455
Bertalan Vilmosné  191
Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem  

154, 266, 273, 282, 296, 
299, 302

Bethlen istván  307
Bethlen zsuzsanna  330, 353, 

355, 357
Biró Miklós  447, 455
Bisterfeld, Johann Heinrich   

303, 304
Blaizot, Georges  459
Blazovich László  234
Blutfogel Boldizsár  82–86,  

128
Boccardino il Vecchio  162

Névmutató
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Boerner, Friederich  154
Boethius, anicius Manlius 

severinus  22
Bogáti drusianna  341
Bogdan, Florin  20
Boka László  155, 413, 424
Bolgarin, Gavriil  381
Bollók János  27
Bonfils, Robert  459
Bonfini, antonio  208, 214
Bonipert, püspök  28
Bor János, felnémeti  221
Borgia, L.  24
Borián elréd  23, 391
Bornemisza anna  334, 335, 338, 

342
Bornemisza istván  267
Bornemisza János  267, 269
Bornemisza Kata  343
Boros istván  107
Borosnyai Lukács simon  341
Boross Klára  273, 401
Borsa Gedeon  66, 67, 69, 70, 73, 

109, 257, 270, 315
Borsos Miklós  455
Bortnyik sándor  455
Borvölgyi Györgyi  415
Bose, Johann andreas  104
Bossányi Mór  386
Both Julcsa  424
Bracciolini, poggio  101
Braches, ernst  456
Brandenburgi Katalin  303
Brassicanus, Johannes alexander  

151
Brassington, William salt  16
Brewer Bruno  294
Brewer János  294
Brewer Lőrinc  294, 369
Brewer sámuel  294
Bruni, Leonardo  66
Buck, august  74
Bucsányi pál  266, 269
Buda attila  460
Bulyák, török pasa  112
Bunyitay Vince  248
Butak andrás  463

Buttigella, paulus  231
Butz, Lorentz  287
 
Caesar, Gaius iulius  72
Carbo, Ludovicus  216
Carli, e.  24
Cassiodorus, Flavius Magnus 

aurelius  22
Cassis, Johannes  199
Celtis, Konrad  208
Ceppari, M. a.  24
Chierico, Francesco di antonio 

del  107
Chobot Ferenc  207
Cillei Herman  237
Claudi, Michael  276
Clusius, Carolus  273
Cockx-indestege, elly  18
Colin, Georges  20
Collijn, isak  132
Comenius, Johannes amos   

281
Coppens, Chris  353
Corvin János  152, 237
Craus, Martin  57
Cromer, Leonhard  233
Csabai-Ékes Lajos  451
Csáktornyai János  301
Csanádi albert  197, 199, 200
Csanak dóra, F.  408
Csaplár Ferenc  453
Csapodi Csaba  37, 63, 70, 104, 

107, 112, 154, 165, 183, 
208, 210, 215, 216

Csapodiné Gárdonyi Klára  37, 
102, 106, 154, 165

Csengel péter  34
Csenkey Éva  453
Csenki Éva  415, 459
Cserey Jánosné  193
Cserghő Miklós  37
Cserkúti János  196
Csernák László  298
Csernus Tibor  455
Csomós Mihály, albisi  330
Csontosi János  18, 27, 46, 89, 

156

Cuspinianus, Johannes  162, 215
Czagány zsuzsa  92, 94
Czakó elemér  369, 451
Czine Mihály  408
 
daday Jakab  262
dálnaki György  362
danda, elisabeth  253
dáné Veronka  51, 302
dániel Borbála  341
dankanits Ádám  92
dârja, ileana  53
darvas anikó  204
de Coster, annie  20
de la Gardie, Magnus Gabriel  

165, 170
de schepper, Marcus  20
debreceni Fejér János  299
dedek Crescens Lajos  34, 45
deé nagy anikó  322
déesi Kereskedő pap Mihály  

341
dejcsics Konrád  23
della Fonte, Bartolomeo  151
dely Lajos  409
déri Balázs  23
déri Ferenc  333
dernschwam János  468
dersi Miklós  315
dézsi Lajos  91
dienes erzsébet  43
dillon Bussi, angela  154
diószegi sámuel  299
divéky József  451
dobai székely sámuel  87
dobrovszky Ágost  286
dobszai László  70
domanovszky sándor  120
dominicus salomon  53, 55
dominkovits péter  366
domokos Lajos  373
domonkos pál péter  63
domonkos, szent  50
dormoy, Marie  459
dósa Karolina  342
drágffy család  121
drágffy János  121
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draskovits János  277
dreller, isaac  286
dreska Gábor  87
drugeth antal  121
dudith andrás  273
dukkon Ágnes  357
 
ecsedy Judit, V.  73, 256, 273, 

274, 276, 294, 301, 303, 
304, 319, 322, 334, 342

edvi illés pál  297, 299
effmurdt Jakab  303
eglauch, Caspar  286
egyed, szent  187
ehrenfeld adolf  106
ekler péter  109
ellebodius, nicasius  272
elsholtz, Matthias  303
ember Győző  361
emich Gusztáv  18, 223, 434
emődi andrás  396, 416
engel pál  129
enyvvári Herbert  453
eperjesi Mihály  341
epregi Mihály  307
erasmus, desiderius 

Rotterodamus  74
erdélyi János  170
erdész Ádám  453
Éri istván  154
ernst Lajos  278
ernuszt zsigmond  216
Érszegi Géza  28, 212
eszék istván  228
eumenész, ii., pergamon, király  

21
 
Fabian, Claudia  157
Fábián János  197
Fabri, Johannes  151, 162, 167
Fabri, paullus  154
Falus elek  451, 455
Farbaky péter  399
Farkas Gábor Farkas  67, 72, 189
Farkas istván  440
Faust, ovidius  237
Faut, Marx  361

Fáy andrás  420
Fáy zoltán  11
Feger, Theobald  199, 256
Fejérpataky László  28, 91, 366
Fejir Mihály  299
Fekete Csaba  299
Ferenc József, i., osztrák császár, 

magyar király  155
Ferenc, presbiter  84, 85
Ferenc, szent, assisi  50, 59, 187
Ferenczyné Wendelin Lídia  155
Ficino, Marsilio  208, 209
Fischerné Grócz zita  107
Fitz József  66, 448
Fodor adrienne  46
Fogarassy Mátyás  299
Fógel József  19, 155
Folti Mária  394
Forgách Ferenc  265, 273, 302
Földesi Ferenc  101, 107, 152, 

162, 321, 424
Földessy Gyula  434
Fraknói Vilmos  19, 67, 155
Frater M  63
Friedmann, Robert  281
Friedrich, albrecht  154
Friedrich Károly (1920–1994)  

367
Fronius, Matthias  321
Fulbert, püspök  28
Fügedi erik  26, 29
Fülöp magister  178
 
Gáborjáni szabó Botond  63, 

313
Gábriel asztrik  59
Galavics Géza  275
Gall, Franz  225
Gamauf, Katharina  360
Gamillscheg, ernst  156
Garai Kata erzsébet  334
Garázda péter  208
Gárdonyi albert  369
Gaudí, antoni  441
Gavay, nicolaus  223
Gecsei Lajos  420
Geibel Károly  434

Geleji Katona istván  307
Gellért, szent, püspök  27
Genthon istván  449
Georgius vikárius  176
Gere László  34
Gerevich László  233
Gerevich Tibor  449
Gergely Mariann  453
Gerson, Johannes  74
Ghiffollino naci, san donató-i 

apát  25
Ghinibaldo di ildobrandini 

salvani  25
Giovanni d’aragona  147
Glatz Ferenc  129
Goda Kristóf  178
Goethe, Johann Wolfgang von  

65
Gogh orbán  221
Goldschmidt, ernst philip  225
Goldschmied Bernát  431
Golessényi pantaleo  204
Gottlieb, Theodor  21, 114, 156, 

347
Gran, Heinrich  257
Gréczi emőke  269
Gremper, Johannes  162, 215
Grill Károly  434
Grohorubszky Mihály  262
Grosse, Henning  301
Grüll Tibor  366
Guarini, Battista  209
Guary Miklós  191
Guignard, Jacques  459
Gulyás pál  19, 30, 155, 369
Gundrich Károly  370
Gyárfás pál  333
Gyárfás Tihamér  317
Gyöngyösi Gergely  62
György péter  453
Györgyházi Mihályné  298
Gyulai istván  214
Gyulay Ferenc  405
 
Haader Lea  186, 193, 204
Habsburg Mária  → Mária, 

magyar királyné
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Haczius/Haczaki Márton  228
Hadnagy Bálint  62
Haebler, Konrad  17, 260, 315, 

362
Haegen, pierre L. van der  65
Hagymási Bálint  217, 218
Haiman György  345, 453, 461
Halassy pál  268, 269
Halász Margit, J.  291, 294, 371, 

415, 417, 459
Halfer József  435
Haller, Wolf  238
Hamel, samuel  280
Han János  28
Han, Johannes, pozsonyi 

kanonok  73
Handó György  217
Hanett, John andrews  16
Hapák József  130
Harsányi andrás  51, 110
Harsányi istván  362
Has, adam  303
Hassmann, Johannes  241
Hatvani istván  373
Házi Jenő  28
Heckel, stephanus  199, 257
Hegedűs istván  172
Heinrich, Joseph  281
Hellebrant Árpád  18, 91
Heltai János  63, 313
Helwig, Hellmuth  94, 225
Hemptner Florián  244
Henckel, Johannes  57, 61, 74, 78, 

84, 85, 91, 127, 170, 214, 
238, 240, 242

Henrik, budai plébános  190
Henszlmann imre  154
Heölgy Gáspár  265
Herepei János  304, 324, 342
Hermann, Julius H.  44
Hermelius, Johannes  321
Hermolaus, leibici prédikátor  

86
Herner János  29, 275
Hervay Ferenc Levente  62
Herzan Ferenc  397, 399
Hess, andreas  66, 223

Hevesy, andré de  150, 155
Hieronymus, sophronius 

eusebius  → Jeromos, 
szent

Hildebrand, Jacobus  238
Himelreich György  127
Hirscher, Christian  363
Hitseker Mária  401
Hobson, anthony  147, 148
Hoffhalter, Raphael  259, 295
Hoffhalter, Rudolf  295
Hoffmann edith  19, 28, 82, 91, 

152, 155, 214, 218
Hoffmann Gizella  319
Hogya György  413
Hohl, Werner  114, 430
Holl Béla  383
Holl imre  154
Holter, Kurt  17, 44, 66, 74, 84, 

114, 115, 151, 160, 162,  
172

Homoródi Miklós  228
Honterus, Johannes  321
Horányi Károly  11
Horváth aranka  78, 86, 127, 

148, 262, 265, 330, 440,  
445

Horváth János  67, 101, 166
Horváth pál  149, 435
Horváth sándor  415
Horváth Viktor  399
Hörcsik Richárd  298
Hubert Gabriella, H.  342
Hudi József  413
Hunyadi család  130
Hunyadi János  129, 154
Hunyadi Kelemen  94
Hunyady József  19, 448
Hunyady Józsefné  449
Husung, Max Joseph  373
Huszár Gál  295
Huszti József  209
Huter/Hutter, Jakob  281
 
ibrányi istván  249
ilkusz Márton  109, 110
illésházy család  275

illésházy Gáspár  280
illésházy istván  120
illésházy József  266
ilosvai istván  244, 247
imrefi János  28
ipolyi arnold  18, 24, 154
Írás-Melis Katalin  153
istván, i., szent, magyar király  

26, 28
istvánffy Miklós  214, 272, 400
iustinianus, Bernardus  221
iványi Béla  29, 275, 369
izdenczy János  121
 
Jackson, William  214
Jacopo d’angelo  101
Jakab László  460
Jakó Klára  51
Jakó zsigmond  74, 75, 91, 155, 

345, 394
Jamniczky Lajos  365
Jankovič, Ľubomír  184, 255
Jankovich Miklós  76, 184, 186, 

275, 328, 345, 359
János, budai városbíró  236
János, kassai plébános  52
Janus pannonius  102–104, 106, 

209, 216, 217
Jaschik Álmos  19, 440, 447, 455, 

461
Jeckeli Mihály  311
Jelenits istván  258
Jeney Mihály  377
Jeromos, szent  62
Johann de polyan  43
Johannes Benedictus  55, 57, 61
József főherceg, nádor  202
József, ii., magyar király  51, 65, 

107, 214, 399
Juhász László  208
Julianus, domonkos  51
Jurikovczy György  298
Jüngling, stephan  321

Käfer istván  357
Kájoni János  312, 317, 323
Káldi György  273
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Káldy János  278
Kálmán, Könyves, magyar király  

27
Kalós Mózes  379
Kapornam, Fernandus  121
Karácsonyi János  94, 205
Karancsi György  301
Kardos Tibor  208
Karlak, Weronika  241
Károly Róbert, magyar király  

101
Károlyi zsuzsanna  303
Karsay orsolya  152, 168, 345
Karthauzi névtelen  43
Kass János  455, 461
Kassák Lajos  453, 461
Kastaly Beatrix  18
Katalin, apáca  203
Katona imre  281
Katona Lajos  258
Kaym, urban  30, 199, 257
Kazy Ferenc  409
Kecskés János  176, 268
Kégli Ferenc  413
Kelemen János  362
Kelényi Béla ottó  222
Kemény Lajos  291
Kemény sámuel, 

gyerőmonostori (?–1744)  
405

Kempis, Thomas a  203
Kenéz Tünde  460
Keresztúri János, berekeresztúri  

328
Kerny Terézia  154
Kertész Árpád  455
Kertész Balázs  62, 87, 121
Keserű Bálint  29, 275, 366, 468
Keserű Fráter istván  338
Késmárki János  84, 85
Keszler József  18, 313
Keveházi Katalin  366, 468
Kézai simon  27
Kiechlin, Jacobus  164
Kinizsi pál  62
Kisbán emil  62
Kisdi Klára  176

Kiss Ferenc  269
Kisvárdai János  70
Klaniczay Tibor  208, 209
Klára, szent, assisi  59
Klein, Johann  292
Klein, Melchior  361
Klimo György  87, 171, 216, 397
Klinda Mária  400
Klöss Jakab, id.  294
Klöss Jakab, ifj.  294
Knauz nándor  28
Kner albert  451
Kner ilona  453
Kner imre  434, 451
Kneyssel, Hanns Wolf  283
Koberger, anton  83, 199, 238, 

257, 431
Kocowski, Bronisław  241
Kocsis Réka  193
Kodaj, Juraj  237
Kókay György  256, 437
Kola János  427
Koller, Jergel  287
Kolosi péter  307
Kolozsvári dimién pál  298
Kolozsvári Mihály  228
Koncz pál  370, 413, 459
Kondor Béla  461
Konstanzi Bernold  27
Kornis Kata  334
Koroknay Éva  19, 33, 37, 41, 69, 

70, 95, 101, 103, 109, 110, 
115, 116, 118, 120, 124, 
125, 127–129, 151, 156, 
164, 171–173, 175, 191–
193, 195, 202, 219, 227, 
232–234, 236, 243, 248, 
252, 255, 261, 270, 353, 
385, 386, 415

Koroknay Éva, B.  → Koroknay 
Éva

Koroknay Éva, sz.  → Koroknay 
Éva

Korompay Klára  193
Korondi Ágnes  69, 189
Kosáry domokos  233
Kovachich Márton György  173

Kovács andrás  304, 312
Kovács Gyöngyi  154
Kovács ilona  273
Kovács János, M.  409
Kovács József László  361, 366
Kovács Máté  26
Kovács petronella  424
Kovács sámuel  298
Kovács sándor iván  299
Kovács sándor, V.  102, 258
Kovács zsuzsa  187
Kovalovszki Júlia  82
Kovásznai Kelemen  307
Kovásznai sándor  307
Kozma Lajos  451, 453, 455
Kozocsa ildikó, B.  45
Köpeczi Béla  26, 29
Körmendi imre  178
Körmendy adrienne  26
Körmendy Kinga  29, 63, 183, 

195
Köteles Lajos  420
Krähling edit  217
Krajczár pongrácné  20
Krankovics ilona  20, 370
Kraus, Hans peter  67
Kredics László  128
Krisztinkovich, Maria H.  282
Kubinyi andrás  129, 153, 233
Kubinyi Ferenc  154
Kulcsár péter  208, 275, 299
Kun andrás  299
Kunsneyder, Johannes  89
Kurta József  313, 338, 370
Kutassy János  265, 269
Kyriss, ernst  16, 24
 
Lajos, i., nagy, magyar király  34, 

101
Lajos, ii., magyar király  75, 130, 

214
Lambeck, peter  164
Lampel Róbert  437
Láng Klára  11
Lang Mátyás  366
Langin, Katrine  283
Lányi Károly  195
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Laskai osvát  256, 258
László, V., magyar király  101
Lauf Judit  176, 183, 197–199, 

207
Laurentius de stropka  61
Laurin, Gertraut  61, 95
Lázár Márton  203
Lázs sándor  110, 191, 200
Legrain, Jacques anthoine  459
Lehmann, paul  34
Leonardus frater  87
Leskien, elfriede  172
Lesznai anna  451, 455
Leudeschit, Georg  57, 61, 74
Lindt, Johann  289
Lipót, i., német-római császár, 

magyar király  369
Lippay György  401
Liszti János  273
Literáti nemes sámuel  275, 345, 

360
Lóska Lajos  463
Lovay zsuzsanna  435
Lővei pál  184
Ludányi Mária  275, 280
Lugossy  263
Lukinich imre  91
Lupescuné Makó Mária  51, 302
Luther, Martin  199
Lülfing, Hans  16, 17

Madarász Lajos  128
Madas edit  14, 23, 29, 30, 43, 51, 

59, 130, 154, 183, 193, 200, 
204

Magyar Benigna  63
Magyar pál, Boldog  51
Magyi János  87
Maillard, Jean-François  130
Mais, adolf  281
Major Márton  303
Mályusz elemér  70, 89, 257,  

274
Manrique, Maria  202
Marchesinus, Johannes  212
Margit, szent, Árpád-házi  184
Margitai Klára  383

Mária, magyar királyné  75,  
214

Marinis, Tammaro de  147
Marosi ernő  154
Maróthi György  373
Marsigli, Luigi  113
Martin, albertus  303
Martin, aurelie  18
Martinus de Hungaria  216
Márton, jászberényi plébános  

249
Márton, szent  22
Martteraner, Heinrich  283
Martyn Ferenc  455
Marzio, Galeotto  151, 207, 208
Máté barát, Gyöngyös  249
Matheus Rosarius  170
Mátray Gábor  184
Mátyás Rebeka  342
Mátyás, i., magyar király  18, 34, 

37, 51, 73, 101, 104, 106, 
107, 109, 110, 112, 124, 
129, 132, 147, 148, 150, 
152, 154, 157, 159, 161, 
162, 209, 217, 241, 275

Maurer zsuzsanna  155
Mayer, Johannes  89
Mazal, otto  59, 114, 151, 156, 

159–161
Mazzolini, silvestro  199
Mekcsei péter  231
Melanchthon, philipp  74
Melczer istván  231
Melius Juhász péter  295
Mersich, Brigitte  156
Mersycz, Joannes  112
Mesko, veszprémi püspök   

109
Mészáros istván  70
Meszléni Márton  303
Mezei ottó  440
Mezey László  14, 26, 29
Migazzi, Christoph anton von  

75
Mihalik sándor  409
Mihály doctor  62
Mihály, milkói püspök  124

Mihály, pécsi kanonok  196
Mihály, pécsi püspöki helynök  

218, 273
Mikó Árpád  11, 72, 76, 130,  

146, 147, 152, 154, 167, 
173, 281

Mikó Boldizsár  266
Mikó Mihály  265
Mikó Miklós, hidvégi  409, 413
Mikusi Balázs  424
Millot, Jacques  459
Misztótfalusi Kis Miklós  10, 

301, 344–346, 355
Mód zsuzsanna  11
Mohácsi dénes  65
Moholy-nagy László  453
Mollay Károly  233
Molnár József  345
Monaky János  298
Monok istván  11, 29, 30, 66, 91, 

130, 151, 152, 217, 275, 
345, 366, 401, 415, 416,  
468

Monoszlay andrás  280
Morandi, u.  24
Moravus, Matthias  73
Móricz zsigmond  434
Morris, William  441
Mosonyi-pfeiffer Hellmann   

440
Mossóczy zakariás  197, 242, 

248, 272
Mózes, próféta  21
Muckenhaupt erzsébet  11, 20, 

41, 53, 59, 75, 85, 91, 92,  
94, 118, 192, 195, 197, 231, 
238, 247, 261, 262, 276, 
278, 312, 321–323, 327,  
343

Mudrák attila  36, 39
Murai János, egerbegyi  328
Myskovszky Viktor  82
 
nádai pál  442
nádasdy család  282
nádasdy Ferenc  270
nádasdy gróf  53
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nádasdy Tamás  256
nádler Róbert  461
nagy esztike  427
nagy ilona, M.  184
nagy iván  401
nagy János  424
nagy József  341
nagy Lukács  263
nagy sámuel  341, 415
nagy zsigmond  92
nagybányai pankotai Ferenc  

350
nagycenki Borbély György   

355
nagylucsei dóczy orbán  130, 

152, 153, 217
napadj Mihály  297, 299
náprági demeter  155, 190
nebbiai, donatella  130
needham, paul  21, 166, 241
nekcsei demeter  27
németh andrás  29, 225
németh János  234
németh Lajos  451
németh Mária  357
németh péter  34
nickel, Holger  17, 82
nicola di Rozzo  25
niger, Franciscus  209
nigri, Joannes  276
novák László  455
novák Mihály  265, 269
novák Miklós  41, 43, 196, 244
nyerges Judit  146
nyírkállói Tamás  87
nyújtódi andrás  206
nyújtódi Judit  206
 
ogonowska, ewa  350
oláh Miklós  130, 218, 259, 272, 

400
oláh Róbert  11, 298, 301, 355
orosz Krisztina  154
otmar Bálint  260
otmar, silvan  260
otto, pécsi kanonok  216
Ötvös péter  366

pabel, angelika  417
paep, Johannes  199, 257
pajorin Klára  89, 101
paksi K. andrás  375
pálóczy György  124
pannewit, Johannes  222
pápai páriz Ferenc  330
papp Ágnes  92, 94
papp Julianna  427
papp szilárd  28
papp zsuzsanna  186
patachich Ádám  107, 396
pataki Gábor  453
pavercsik ilona  369
payr sándor  367
pázmány péter  154, 259, 273, 

281
péchi László  389
péchi simon  312
pécsi Lukács  269, 409
pekri Ferenc  312
pelei Tamás  222
peregi albert  218
perkins, William  302
pessina z Čechodoru, Thomas J.  

238
petancius, Felix, Ragusanus   

130
pethő Gergely  409
petrarca, Francesco  72
petri, Georgius  82, 83
petrőczy Éva  415
petrugy Ádám  298
petrus Lombardus  78
petrus Modrusiensis  43, 45
peuerbach, Georg  109
philelphus, Franciscus  101
pickwoad, nicholas  18
pigler andor  24
piscator, Ludovicus philippus  

303
pócs dániel  217
pogány György  437
polánkai Bereck  101, 109
polgár ince  278
polirer, Caspar  91
pollack Mihály  399

pomázi orsolya  437
pongrácz Jánosné, nagymihályi  

→ Teleki Judit
pozsgai János  190
prékopa Ágnes  440, 441
prickler, Harald  366
prisco atya  89
privigyei János  89
pulszky Ferenc  18
pulszky Károly  18
purkircher, Georg  273
pülsperger, Wolfgang  164

Rabenau, Konrad von  17, 114, 
282

Ráday Gedeon  386, 415
Ráday pál  415
Radéczy istván  272
Rain család  270
Raith  359
Rákóczi Ferenc, ii., magyar és 

erdélyi fejedelem  369
Rákóczi György, i., erdélyi 

fejedelem  154, 282, 303, 
304, 311–313, 318, 363,  
365

Rákóczi György, ii., erdélyi 
fejedelem  282

Rákóczi pál  276
Ransanus, petrus  154, 409
Ranschburg Gusztáv  286
Ráskay Lea  184
Ratdolt, erhard  257
Ráth György  18, 156, 214, 219, 

263, 363, 417, 431
Rauert, Matthias H.  282, 289
Ravasz László  405
Récsey Viktor  172
Rédai Ferenc  333
Regensperger, Leonard  61
Regiomontanus, Johannes  109, 

110
Reh, Heinrich  291
Reichard aba  23
Reinhard, paul  267
Reiter László  455
Rejtő istván  83
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Rényi péter  453
Reschke, Gisela  414
Révai Leo  266
Révai péter  275
Révay Mór  431
Révay Mór János  431
Rheda pál  295, 301
Rheda péter  301
Rhédey zsigmond, kisrédei   

353
Rhodes, dennis e.  209, 212
Ridovics anna  281
Rimaszombati János  299
Ritoók zsigmond  66, 223
Ritoókné szalay Ágnes  74, 147
Robertus de sorbonio  59
Roloff, Heinrich  16, 17
Rómer Flóris  18, 30, 72, 154, 

155, 447
Romer, Johann Michael  212
Romhányi Károly  19, 379,  

385, 394
Rooses, Max  156
Rosenauer Károly  468
Rosenberg, peter Vok ursini  

240
Rosenmarcker  214
Rosenthal-antikvárium  124
Rosnyai János  301
Rothkegel, Martin  282, 289
Rozsondai Béla  11
Ruem, Georg  240, 257
Ruppel, aloys  371
Rutschmann/Rucsman antal  

397
Ruttkay Ferencné  401
Rynmann, Johann  257
 
sacon, Jacques  238
saktorová, Helena  275
salvini, sebastiano  208
sándor József  413
sándorfalvi Lukács  318
sarbak Gábor  11, 62, 63, 65, 69, 

176, 183
sárospataki istván  330
sauer, Christine  334

scheiber sándor  15
scheide, William H.  67
schellenberg, Johannes von   

166
schemnicensis, andreas 

Gregorius  303
schenk istván  427
schier, Franz Xaver  154
schmelczer-pohánka Éva  67, 

171
schmidt, adolf  378
schmidt József  234
schmidt-Künsemüller, 

Friedrich-adolf  16, 24,  
95

schrauf Károly  225
schreiber József  19
schulcz, anton  390
schultz dániel  294
schunke, ilse  16, 113, 114, 150, 

151, 156, 282
schwenke, paul  16
sebestyén-spielmann Mihály  

322
sebolt, Matthias  221
seedoch, Johann  361
seissl, Maria  149
selecká Mârza, eva  91
senfftleben, sigismund  78, 82
serafin, elizaveta  381
seuse/suso, Heinrich  189
siebenhirter, Johann  113, 114
siebenlinder, Johannes  233
simon Melinda  431
simonyi János  307
singer sándor  440
sinibaldi, p.  24
sipos Gábor  51, 302
soltész Ferenc  298
soltész zoltánné  66, 67, 82, 214, 

223
solymosi László  128
somkuti Gabriella  415
somlyai Miklós  263
sopko, Julius  28
sorgeloos, Claude  20
sövényházy Márta  204

steinbach, Johann Fridericus  
104

steiner Fülöp  228
storm van Leeuwen, Jan  18
strigelius, Georgius  107
stuchs, Georg  257
suckow, ninon  82
sudár annamária  63
sulpicius severus  23
suscowith, petrus  197
swanthoslaus silentiosus  46
sylvanus, otto  283
szabó Csilla, T.  189
szabó dénes  191
szabó Júlia  453
szabó Károly  11, 18, 359
szabó Lilla  460
szádeczky Lajos  18
szaivert, Willy  225
szakács anita, d.  366
szakács Béla zsolt  27
szakály Ferenc  129
szalai Béla  296
szalárdi Miklós  311
szalay emőke, p.  20
szalkai László  69
szántai  196
szántó Tibor  461
szárazajtai nagy Bertalan  318
szarvasi Margit  396
szász endre  455
szathmári paksi Mihály  415
szatmári György  214, 217
szatmári pap Mihály  310
szatmárnémethi Mihály  333
széchényi család  408
széchényi Ferenc  399
széchenyi istván  399
szegedi Lukács  197
székely György  28
székely pál  92
szekér György  62
szelestei nagy László  30, 87, 

357
szenci Molnár albert  312
szende Katalin  15, 361, 366
szendrei Janka  63, 70
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szendy Károly  233
szentgyörgyi Rudolf  193
szentiványi Róbert  28
szentlászlói Mihály  231
szeszák Ferencné  299
szigethi Gyula József  341
szigethi Gyula Mária  341
szigeti Kilián  106
szíj Rezső  434, 455
szilády Áron  65
szilágyi aladár  248
szilágyi andrás  435
szilágyi erzsébet  34
szilágyi sándor  154
szirmai János  456, 459
szittyai dénes  286
szombatfalvy zsuzsanna  363
szombathi János  263
szögi László  28, 273, 391
szőllősy Mihály  435
sztripszky Hiador  359
szuhai istván  124
szulovszky János  415
szűcs eszti  373
szürtey Ferenc  106
szűts Károly  379
 
Tábori György  420
Takács Béla  20, 299, 365, 371, 

427, 460
Takács imre  228, 399
Tamás Gergely  203
Tamás, szent, aquinói  51
Tanai Csaba  387
Tarnóc Márton  129
Tarnóczy János  360
Telegdi Miklós  248, 259, 263, 

269, 273, 327, 409
Teleki Ádám  296, 330, 405
Teleki család  399
Teleki domokos  460
Teleki József (1738–1796)  405
Teleki Judit  338
Teleki Mária  296, 330, 405
Teleki Mihály  334, 338
Teleki Mihályné  → Vér Judit
Teleki pálné  → Vay Kata

Teleki sámuel (1739–1822)  355, 
405

Teleki sámuelné  → Bethlen 
zsuzsanna

Temesvári Gergely  63
Temesvári pelbárt  10, 256, 257
Tengnagel, sebastian  164
Tettelbach, adam  277
Thaly Kálmán  369
Thieme, ulrich  225
Thurzó György  275, 280, 400
Thurzó ilona  280
Thurzó zsigmond  170
Tixeraudet, François  346
Tobolka, zdenĕk  69
Todoreszku Gyula  78, 86, 127, 

148, 262, 265, 330, 440,  
445

Tofeus Mihály  332
Toldalagi andrás  401
Tolnai Gábor  313, 330, 335, 346
Tommasino  25
Toncz Tibor  453
Torjai péter  315
Tóth andrás  46
Tóth Gergely  401
Tóth imre, felnémeti  221
Tóth istván  259
Tóth péter  28, 65, 273
Tóth sándor, a.  455
Tóth zsuzsanna  11, 149, 195, 

424
Tranovský, Juraj  420
Traversari, ambrogio  101
Truber, primus  270
 
udvarhelyi Mihály  343
ugoleto, Taddeo  150
ulászló, ii., magyar király  124, 

130, 132, 153, 156, 175, 
223, 241, 242, 275

unger, Martin  362
urai erika  455
urban, Matthias  362
 
Váci pál  110
Vakarcs szilárd  322

Válaszúti andrás  303
Valentinus pannonius  → 

Hagymási Bálint
Váradi József  190
Váradi péter  63, 208
Várday pál  259
Varga Bernadett  440
Varga Gábor  460
Varga Győző  455
Varjú elemér  75
Vásárhelyi Judit, p.  155, 190, 225, 

257, 270, 334, 345
Vay Kata  292, 296, 330
Vazul, nagy szent  66
Végh andrás  30, 184
Végh Gusztáv  451, 455
Végh Gyula  19, 257, 371, 453
Végh János  74
Vekene, emile van der  449
Velios, athanasios  18
Vér Judit  334, 335
Verancsics antal  259
Veresegyházi szentyel Mihály  

317, 332
Veress endre  207
Vergerio, pier paolo  101
Verók attila  146
Verő Mária  281
Verseghy Ferenc  65
Vértesy Miklós  46
Vespasiano da Bisticci  102, 217
Veszprémi istván  373
Veszprémy László  27
Viadana, Lodovico  312
Vierheilig, Franz Xaver  417
Vietor, Hieronymus  198
Vietorisz László, kiskovalóci  

318
Vigyázó Ferenc  265, 277, 296, 

318, 328, 389, 390, 409
Vigyázó sándor  286
Vilcsek andrea  11
Virág Benedek  65
Viskolcz noémi  155
Vitéz János  66, 72, 101, 103, 107, 

109, 110, 113, 115, 159
Vitze, paulus de  303
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Vizkelety andrás  152, 183
Vlassich Katalin Franciska  195
Voit Krisztina  437
Voller, Jacob  286
 
Wagner, Richard  441
Walter, Franz  287
Wehli Tünde  82, 91, 152, 214, 

218
Werner, Jergl  287
Wesselényi Ferenc  357
Wesselényi istván  394
Weyten orbán  28, 366
Widmanstetter, Johann albrecht  

192
Wittenberg, andreas  82

Wix Györgyné  399
Wodianer Fülöp  437
Wolfner József  440
Würtz Ádám  455
Wykroczil, Wenceslaus  238
 
Xenophón  66
 
Ylswa, paulus de  171
 
zabolai Jakab  298
zágoni istván  307
zágrábi andrás  262, 276
zákonyi Mihály  62
zarrilli, C.  24
zay György  333

zemencsey Kristóf  191
zentai Loránd  152
zichy Jenő  266
zinner ernő  109
zintzendorff, stephan de  164
zólyomi György  298
zotter, Hans  430
zrínyi Miklós (1620–1664)   

289
zsámboky János  272, 409
zsigmond, magyar király  101
zsiray Lajos  34
zsoldos endre  109
zsupán edina  11, 101, 130,  

147, 153, 154, 157, 162
zvara edina  11, 146
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suMMaRY

Bookbinding in Hungary from Gothic style  
to object Books

This work treats the history of decorated bookbinding in Hungary from the earliest Gothic 
bindings of the 1470s up to the present. undecorated bookbindings can be classified and  
possibly attributed to a bookbinder or a workshop by the techniques they used (e.g., the type 
of hand-sewing, headbands, the form of the wooden boards or casing-in). Conservators in 
particular encounter this when taking a book apart and therefore they usually are the ones who 
research this area. unfortunately, no original Romanesque decorated leather bookbindings 
survived in Hungary.

The treatment of Hungarian Renaissance bindings in the present book is based on the 
fundamental research carried out by Éva Koroknay (1925–1987). she collected and described  
a huge range of Hungarian Renaissance bookbindings. since then, the number of known bind-
ings has increased – partly because she did not have the opportunity to do research in Transyl-
vania – and they have been included here. on the other hand, a re-grouping of Renaissance 
bindings seemed necessary to the present author, in view of the identity or difference in details 
of decorating motifs.

Tables of rubbings of decorating tools are offered for each group of bindings; stamps, rolls 
and panels are numbered. The identification numbers of motifs that can be seen on a particular 
binding are listed in the description of each item. This information will unambiguously help 
assign a particular item to a group of bindings. printed books are made in mass production 
while each bookbinding made by a craftsman is unique; there are hardly any two entirely iden-
tical pieces. By careful investigation of the occurrences of identical or similar decorating tools 
on the bindings a more precise grouping of them can be achieved. it is our hope that our tables 
of stamps will allow future librarians and researchers to add further items to these groups of 
bindings in the libraries of the Carpathian Basin.

While Renaissance bookbindings show national marks, Gothic style in bookbinding dec-
oration is international. Motifs on Gothic bindings are the same everywhere: rosettes, lilies, 
leaves, vine-and-a-stick (hinting at wine), one- or two-headed eagles, deer, fawns, unicorns, 
pelicans, phoenix, name-stamps with the names of Mary, Jesus and at times luckily for us the 
bookbinder’s name. upper covers of Gothic bindings were decorated more richly than lower 
covers. The shape and the engraving of stamps vary with each bindery and master.
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The earliest Gothic binding relics (see table of stamps 1 and 2) are from the binderies of the 
contemplative Carthusian order in Lövöld and Lechnic (the latter in slovakia today). Relatively 
many books bound in original Gothic bindings that were made in Lövöld (Városlőd near Vesz-
prém) have survived, but in general we have few Hungarian Gothic bindings. What we are left 
with are mainly from binderies in towns in northern Hungary (see tables of stamps 2–3 and 
7–11) where ottoman rule that lasted for one and a half centuries in Hungary did not apply. 
Further studies, especially in local libraries and archives are needed for the exploration and 
description of the book culture and the activities of binderies in towns in northern Hungary 
such as Lőcse, Bártfa, Késmárk, Körmöcbánya and Besztercebánya (see groups 7–11) where 
research is still in its initial stage. Besztercebánya, one of the most advanced towns intellectually 
had a grammar school that was famous beyond the city walls in the 1530s and 1540s. one of the 
most renowned burghers of Besztercebánya, Hans dernschwam (1494–1568), was the Fuggers’ 
Hungarian agent in their copper mining business and commercial enterprise in Besztercebánya. 
The well-educated dernschwam who travelled far and wide collected an outstanding library  
in his home that was purchased after his death by the Court Library in Vienna (today Öster- 
reichische nationalbibliothek). studying the original leather bindings of his books is yet to 
come. The German Renaissance style bindings of his books that are decorated with rolls were 
probably made locally in Besztercebánya.

among the ten copies of andreas Hess’ Chronica Hungarorum (1473) that survived, two 
copies, kept in prague and saint petersburg, respectively, have their original, almost identical 
Gothic bindings. These must have been bound in Buda (see table 5 of stamps). a third copy of 
the Chronica used to be part of a composite volume of three incunabula held at the national 
széchényi Library (oszK) under book shelf-number inc. 545. The Chronica was removed 
from this volume in the 19th century and was transferred to the university Library, Budapest 
(today university Library, eötvös Loránd university, eLTe eK) through an exchange. Then it 
was re-bound. The book inc. 545 at oszK was preserved in its original Gothic leather binding 
that was made in the same bindery as the binding of the Nagyenyed Codex (shelf-mark K 32), 
a Hungarian language record that is held in the Library and information Centre of the Hun-
garian academy of sciences (MTa KiK) (see table 6 of stamps).

it is also interesting that the first and the longest text in the Nagyenyed Codex is a copy  
of the Illuminated Chronicle. The codex itself was acquired by the nagyenyed College of the 
Reformed Church after several owners in Transylvania. The Library of the academy finally 
purchased it in 1860. it is probable that an early owner of the codex purchased the newer Hun-
garian history, Hess’ Chronica (1473) as well and had both compilations bound in the same 
bindery. The owner’s interest in history is clear since the composite volume inc. 545 at oszK 
contained Caesar’s Gallic War (De bello Gallico) and Caesar’s life (Francesco petrarca: Vita Iulii 
Caesaris) beside Hess’ Chronica (which was removed) while the Nagyenyed Codex contains  
– besides the Illuminated Chronicle – the manuscript of Historia Magni Alexandri by Leo  
archipresbyter. Both the codex and the incunabula volume may have been bound in nagyvárad 
where the episcopacy remained the cultural centre of its neighbourhood even after János Vitéz 
left for esztergom. The inc. 545 volume, like the Nagyenyed Codex, was permanently owned by 
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Transylvanians before it was acquired by Miklós Jankovich in 1830 and then by the national 
széchényi Library in 1836.

italian Renaissance had its first impact north of the alps in Hungary that culminated, as 
far as book culture goes, in the Corvinas during the reign of King Matthias. These were pre-
ceded by the simpler blind-tooled Renaissance bindings of the so-called egidus and Lucanus 
groups. The upper and the lower covers of Renaissance bindings are decorated identically with 
a central composition. The bindings of the egidus (12) and the Lucanus (13a) groups were made 
concurrently. These items may have been prepared by masters working in the same bindery or, 
in case it parted, working for several shops. This corresponds to what is written at the end of the 
egidus group, namely that egidus went from either Buda or esztergom to pozsony and after the 
academia istropolitana ceased to operate there he left for Vienna while other masters may have 
moved to Buda. one can draw conclusions as to the movements of the bookbinders based on 
egidus’ name stamp (if it does refer indeed to a bookbinder) and on the analysis of his bindings.

The leather bindings made for King Matthias’ Corvinas were gold-tooled. on the lower 
cover the name of the author or the commentator or the abbreviated title can be seen, otherwise 
the upper and the lower covers are identical. Most of the leather bindings have a markedly cen-
tralized layout although there are ones decorated with a five-circle structure or with repeated 
patterns or an architectonic design. With leather bindings, binders always attempted to create  
a harmony between the internal and outer decorations of the codex with a view to entirely fill-
ing the surface of the cover. The central field is surrounded by several borders. The cablework of 
the second border is blind. in the central field there are many gilded stamps (see table 15) while 
most often it is the royal coat of arms or the raven of King Matthias’ family crest that can be seen 
in the middle. With later Corvina bindings, in the late 1480s the sphinx and architecture ele-
ments such as the egg-and-dart motif, dentil course and astragal appear.

We have suggested that the master of gilded leather bindings of the Corvinas was a book-
binder of italian origin. studying the wording on the lower covers of the codices, the typical 
mistakes in orthography found there, support the idea that an italian master worked in the royal 
bindery in Buda.

The hypothesis that Lucas Coronenis was a bookbinder of the Corvinas, the only one 
known by name, has been refuted. We have proved that Lucas Coronensis was indeed a book-
binder in Buda but worked there about twenty-five years after King Matthias’ death. The famous 
Mynas Codex of the Bibliothèque nationale de France (suppl. gr. 607) was bound by him and  
a further number of his bindings have also been identified. The Mynas Codex is bound in a 
Renaissance Buda style binding. The composite manuscript was waiting for copying and bind-
ing. The fair copy, however, was not prepared, and the manuscript was bound only in the middle 
of the 1510s. The Renaissance Buda style binding of the Mynas Codex is a decisive argument 
that proves that the codex was indeed in Buda.

From among the Corvinas only the Lucretius Codex (Vienna, ÖnB, Cod. 170) is dated on 
the upper cover: 1-4-5-1 although with Latin codices inscriptions are always placed on the lower 
cover. since in 1451 Matthias was still a child therefore researchers interpreted the third digit as 
an 8 and claimed 1481 as the first year when Corvinas were bound. King Matthias’ coat of arms 
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was, however, erased from the first page of this codex. The royal heraldic sign is also stamped over 
with floral motifs on the upper and lower covers of the binding although traces of the crown and 
the shield can still be seen. on gilded leather bindings of the Corvinas, the inscription referring 
to the contents of the codex was designed in the composition of the lower cover, but dates were 
not. The date on the binding, therefore, was merely a tool to camouflage the fact that the codex 
was unlawfully taken possession of, and therefore it had nothing to do with the year it was bound 
in. Corvinas were bound and re-bound in a uniform manner during the service of the Royal 
Librarian, Taddeo ugoleto who started to have the royal coat of arms painted in the codices and 
who suggested the uniform binding of the Corvinas from the second half of the 1480s.

The stamps on the bindings of codices bound for King Vladislaus ii, especially the ones 
shown on tables 16a and 16b, are imitated engravings of the motifs of the Corvinas bound for 
King Matthias. These were the products of the probably still operating royal bindery from the 
1490s. after 1490, one does not encounter the stamps used by the master of gilded Corvina 
bindings either in Hungary or abroad. on the bindings of the Gazius group (table 17) versions 
of italian jars, floral motifs such as calyx-flowers, tulips, rosettes, cable work etc. can be seen, not 
to mention the variations of palmettos. But it looks as if these were not made in the royal bind-
ery but in a binding shop that operated in Buda castle and accepted orders from anywhere, not 
just from the royal court. new bookbinders were also employed who worked with their own 
new decorating tools. The bindings of Master Ga/GR belong to this category (table 18 and see 
w003164 in database eBdB). in our view, these bindings were made in one and the same work-
shop that operated in Buda castle and employed several bookbinders one after the other over 
the quarter-of-a-century-long reign of King Vladislaus ii.

There are three known manuscript copies of Ofner Stadtrecht. it is the binding that proves 
which of them is the original. We believe it is the one that is today kept in pozsony where it was 
taken for safe-keeping after the defeat at the battle of Mohács. Most probably the Judge of Buda 
had a fair copy of the revised collection of important laws and regulations bound in Buda 
around 1500 and took it with him to pozsony in the foreboding autumn of 1526.

Bindings of fifteen copies of the Missals of esztergom are treated here. They were all 
printed in Venice, and the copies of different editions were all – except for two (item 17/6 from 
1495 and 31/9 from 1486) – ordered by and published at the expense of booksellers in Buda. 
Johannes paep ordered seven, urban Kaym three, stephanus Heckel two, while Georg Ruem 
one of them. Four books were obviously re-bound much later; these have German style Renais-
sance bindings from nagyszombat from the last quarter of the 16th century, decorated with 
rolls and panels: items 31/9 (1486), 31/10 (1507, paep), 31/11 (1513, Kaym), while item 33/2 
(1498, paep) was re-bound in pozsony at the beginning of the 1600s for the Chapter in pozsony 
as it is stated in the upper cover inscription.

in the group of the Guildbook of the butchers in Buda (14a) the binding of item 3 (Missale 
1498, paep) was made soon after the book was printed. This is true for another copy of the same 
publication, although it belongs to group seneca-i (item 25/1, MTa KiK, inc. 1018), i. e., it was 
bound by a master of another workshop. The different customers of the two books had their 
books bound in different binderies.
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in the group Gazius (17) there are three esztergom Missals published in consecutive years: 
item 17/6 (oszK: inc. 995) and item 17/7 (eLTe eK: RMK iii 29) were ordered at the expense 
of urban Kaym while item 17/8 (oszK: inc. 996) was paid by Johannes paep. The pécs Missal 
printed on parchment published in 1499 (item 17/9) also belongs here (pécs diocesan Library: 
V.V.8.) and was also published by paep. soon after these books came out, they were bound in the 
same royal bindery that may still have been active at ’half-mast’.

item 23/4 from the group of the pozsony Codex, a missal published also at the expense of 
Johannes paep in 1507 (oszK: RMK iii 148/2) survived in a very modest leather binding dec-
orated, among others, with a Gothic vine-leaf stamp. another copy of the same 1507 edition 
(oszK: RMK iii 148/1) is item 31/10 of the group with the monogram CH, the group of Ger-
man style Renaissance bindings from nagyszombat, and it bears a monogram G K p and the 
date 1584 on the upper cover. Therefore, this must be the second binding of this book.

There are two esztergom missals in the seneca-ii group: item 26/2 (FszeK: Bq 0941/209), 
published at the expense of stephanus Heckel, librarius Budensis, and a copy published in the 
following year and paid by urban Kaym: item 26/3 (FszeK: B 0941/155). another copy of this 
edition is item 31/11 (MTa KiK: RM iii 72) of the CH monogram group. on the upper cover 
of this German style Renaissance binding the monogram of M n, Mihály novák, prebend of 
esztergom, provost of szent Tamási can be seen along with the date of 1590. This binding was 
also made later.

Missale Strigoniense. Venezia: Joannes Hamman, printed on parchment in 1493, is from 
group erasmus-i. under the explicit of the parchment copy, fol. 310 recto: the insignia of Georg 
Ruem, publisher and bookseller in Buda can be seen instead of the printer Hamman’s. it is clear 
that it was printed on parchment ordered by Ruem who meant it as a „princely gift” and either 
had it bound in an elegant bindery himself or the person who was offered the book did it (item 
28/10, eLTe eK: inc. 483). The missal published by Joannes paep that belongs to group eras-
mus-ii is item 29/2 (MTa KiK: RM iii F 69/b).

The esztergom missals were published for three decades from 1486 to 1513/14. They had 
many editions and various bindings. The customers and owners of the missals turned to various 
bookbinders in Buda although in our view there could not have been more than four or five 
workshops:

1. the group of the Buda butchers guild book, item 14a/3 (1498, paep) is from the first of 
the binderies;

2. in the Gazius group (items 17/6, 7, 8 and 9) three missals published in 1495, 1502, 1503 
by paep and Kaym and the pécs missal in 1499 were all bound by the half-mast operat-
ing royal bindery;

3. item 23/4 is a missal from the pozsony Codex group bound by a third binding workshop;
4. books from binding groups seneca-i (25), seneca-ii (26), Lucas Coronensis (27), eras-

mus-i (28) and erasmus-ii (29) were bound by different bookbinders who were em-
ployed at the same long-standing workshop. The correspondence of stamps that can be 
viewed in this group all act as proof of that.
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5. in the group of the Lányi and apor Codexes, in the copy of erasmus: Institutio principis 
Christiani. Basel: Johannes Frobenius, 1516 (item 22/14, oszK: ant. 7980) six fragments 
of publications have been discovered in its mounted paste board cover and identified by 
Judit Lauf. Three fragments of these were attributed as fragments of esztergom ritual 
books which were published in Venice by booksellers of Buda (two were ordered by 
Johannes paep). among the publications of this group that we studied there are three 
that were published at the expense of booksellers in Buda: items 8 and 9 are an eszter-
gom and a paulite missal, respectively, printed at the expense of stephanus Heckel and 
the publication of alexander de Villa dei’s Latin grammar book (item 10) was paid by 
urban Kaym. The bindings of this group are considered the products of a fifth bindery.

We may assume, based on the bindings of the above-mentioned Hungarian missals and 
the bindings listed under the group of the apor and Lányi Codices as well as the fragments fo-
und in the binding cover that the booksellers of Buda did operate a bindery in Buda to sell the 
books published abroad at their expense. They had them bound locally hoping to get a better 
price for them although this must have been an occasional cooperation only. This fifth binding 
shop did not limit itself to binding only esztergom missals.

stephanus Heckel was assistant to Johannes paep, and they cooperated before succeeding 
him. Heckel and Kaym published esztergom missals twice in 1512 and 1513 (items 26/2–3) 
while in 1514 they printed a paulite missal (item 22/9). György Kókay mentioned a document 
from 1506 that called Kaym „ligator librorum”, therefore he must also have been a bookbinder. 
it is one more reason to believe that the booksellers in Buda operated a binding shop together 
in the first two decades of the 16th century.

The similarities of the stamps used in Hungarian language relics that survived in contemporary 
bindings and the known circumstances allow us to assume that there was a scriptorium in clois-
ters, especially in the monasteries of the Carthusian, Franciscan and dominican order and in 
some paulite and Benedictine cloisters, moreover a binding workshop may have operated for  
a longer or a shorter period. Codices copied in nunneries were usually bound in male monas-
teries of the same order.

There were definitely not as many binding workshops as Renaissance binding groups but 
probably each of these groups corresponded to a bookbinder, taking into account the miscalcu-
lations caused by the small number of bindings that survived at random. Besides the binderies 
in monasteries five to seven secular binding shops may have worked, each bindery employing 
several bookbinders.

We know of the library and the palace of Miklós Báthory (1435–1506), bishop of Vác from 
1474, that did not survive. He did have a library but unfortunately we know nothing of it. Gale-
otto Marzio mentioned in his book of anecdotes that in Báthory’s „house there is always a per-
formance”, and that „walking from the castle out to the garden… one is always accompanied by 
nice people discussing books”. in Miklós Báthory’s Humanist household it was customary to 
study and talk about books. several of the italian Humanists dedicated their writings to him. 
Ficino’s plato commentaries, published in Florence and held in the library of the Keble College 
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in oxford (Hatchett Jackson 85) that contains an autograph Guarini letter addressed to Bishop 
’nicolao’ [Báthory], as well as the iamblichus book about egyptian occult teachings translated 
by Marsilius Ficinus and held at the Library of the Hungarian academy of sciences (Ráth F 
1493) are both bound in Hungarian Renaissance bindings made in the same workshop. Mar-
ginal notes in these books as well as the entries in the margin made by Báthory in the Cicero 
Codex held at the national széchényi Library (Cod. Lat. 150) shed some light to the former  
library of the Bishop of Vác.

When presenting and analysing copies of pelbárt Temesvári’s works, which were bound 
and read–besides Buda–in various cities in europe such as augsburg, Vienna, Wrocław, ingol-
stadt, Köln, nürnberg, Rebdorf, Wiblingen/ulm, or Weddern, we intended to point out not only 
his popularity in europe but also the importance of binding research. Let us mention here that 
the present study was carried out in the Rare Book Collection of the Library and information 
Centre of the Hungarian academy of sciences based on 69 original bindings out of the 107 
copies of pelbart publications held there.

among the Hutterite bookbindings many were made in the Kingdom of Hungary and a lot 
of them are held in Hungarian libraries today. Hutterite bookbindings form a part of the history 
of Hungarian bookbinding. Hutterite bookbinders with mainly German names and of German 
origin used fine leather for binding books. several bookbinders are known by name from the 
16th and 17th centuries. The decoration of the Hutterite bindings is most similar to German 
and swiss Renaissance bindings. Hutterite bookbinders kept their traditions when decorating 
bindings therefore the bindings are quite uniform, and their tools were used for several genera-
tions. Most of their books are in German but there are a few in Hungarian such as patriot, poet 
and general Miklós zrínyi’s Adriai tengernek Syrenaia (item 34/13) published in Vienna in 1651.

pál Rheda had been the manager of the printing shop in debrecen for 25 years since 1596. 
His publications are all bound in similar easily recognizable bindings which allows us to con-
clude that he also operated a bindery next to the printing shop (group 36). These bindings from 
the beginning of the 17th century are interesting because they are publishers’ bindings, further-
more they reflect the intermediary role of debrecen which received a lot of influences. The rolls 
g1–7 could very well be Renaissance leather binding border decorations made in German 
countries. Based on his name Lipsiai, Rheda probably came from Leipzig and must have brought 
part of his decoration tools with him from Germany. Rolls very similar to g8 can be found on 
bindings made in Kolozsvár. stamp 7 is an imitated engraving of a fleur-de-lis stamp typical of 
Cracow. debrecen is situated between poland and Transylvania, between Cracow and Kolozsvár 
and it maintained good political, commercial and intellectual relations with them. Binding of 
item 36/5 is a good example of this, that was made for Gábor Bethlen, the „illustrious prince  
of Transylvania” (see monogram ipTGB: illustrissimo principi Transylvaniae Gabrieli Bethlen) 
in 1618. This book is from Gábor Bethlen’s library and is now held as one of the valuable pieces 
of the Library of the Hungarian academy of sciences (MTa KiK: RM i 8o 24).

The bindery (group 37) attached to the printing shop of the principality in Gyulafehérvár 
was probably founded around 1636 and was active until 1658 when printing stopped. it ceased to 
operate after the ottoman–Tartar raid. We have proved the existence and the operation of this 
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bindery by presenting an important group of bindings that consisted of 24 pieces. We also 
pointed out the permanent and close relationship between the masters in Gyulafehérvár and 
Kolozsvár.

While there is some hesitation as to the localisation of group Brassó-i (38), the ten bind-
ings of group Brassó-ii (39) provide us with a more stable standpoint. Three rolls are signed: the 
monogram BG can be seen on the roll with a rosette and a leaf design (g3), the monogram MG 
(g4) features on the one with an acorn and flower decoration, while szM can be seen on its 
variant (g5). German was generally spoken in Brassó, therefore the letter G could stand for  
a surname which is the same for two rolls while the first names are different, B and M respec-
tively. perhaps it is father and son. on binding items 2 and 8, g3 and g4 are together. it is highly 
likely that we have two bookbinders of the same family with the same surname. The early use of 
the fan motif is surprising on some of the bindings in this group.

The bindings of group Kolozsvár-i (40) were made between 1630 and 1648. although typ-
ical German figural rolls are applied with them (g1, g2 and g6, figures of reformers, fighters and 
saviour) but the b3’s twisted vine leaf and the b4’s stylized head with a coronet indicate a French 
connection. The characteristic of binding group Kolozsvár-ii (41) is a roll designed with an 
acorn with foliage and signed by monogram M K. out of the nine items seven are publications 
that came out in Kolozsvár published by Mihály Veresegyházi szentyel. The mounted paste 
board lower cover of item 6 was made of fragmented publications in Hungarian that had also 
been published by the same printer. presumably, a bookbinder was also employed in Veres- 
egyházi szentyel’s printing shop. The bindings of group Kolozsvár-iii (42) were also made in  
a bookbindery in Kolozsvár in the last quarter of the 17th century. it is not by chance that one 
can recognize some of the decorative motifs still blind stamped of group Kolozsvár-iii among 
the rolls and stamps of group Kolozsvár-iV (43), applied on the leather bindings decorated with 
gilded fan design made in the same period. The luxuriously gilded bindings of Kolozsvár-iV 
were made for aristocrats in Transylvania in the last third of the 17th century during the reign 
of Mihály apafi.

panel-stamped binding was used in Hungary as well but not as much as in Germany. Most 
of these bindings were made by German bookbinders in mostly German-speaking sopron (46).

Miklós Misztótfalusi Kis studied theology in the netherlands. He was also charged with 
organising the publication of the Bible in Hungarian there. Therefore, Misztótfalusi learnt print-
ing and became a well-known letter-cutter. He published the entire Bible in Hungarian (RMK i 
1324) in amsterdam in 1685, the hundred and fifty Psalms (RMK i 1345 and 1346) twice during 
1686. in 1687 he printed the New Testament (RMK i 1359). The Bible was printed in 3500 copies, 
the psalms and the new Testament in 4200 copies each. The extraordinary skills Misztótfalusi 
acquired brought him recognition and financial rewards in amsterdam and that is how he 
managed to publish all three above-mentioned books on his own. He printed and had the ma-
jority of his books bound as well. There were times when four bookbinders worked for him at 
the same time in amsterdam along with their apprentices and assistants. The 12o and 24o size 
books were intended for Hungarian readers and he meant to bring these books home. smaller 
books were less fragile and were not too heavy even when bound. These bindings were not Hun-
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garian style bindings but outstanding examples of dutch Baroque bindings that were ordered 
by the gross, by the then world-famous Miklós Misztótfalusi Kis for his own publications as 
edition bindings. These bindings had an impact on bindings in Transylvania as it is outlaid in 
the following chapter.

Hungarian Baroque and rococo bindings do not differ from european ones, especially not 
from austrian ones. However, it is important to note, that typical richly gilded Baroque leather 
bindings were mainly made for special occasions and many of them were connected to Jesuits. 
in the 18th century most books had half-leather bindings and only the spines were decorated.

Coloured parchment bindings spread from the Low Countries and Germany into Hun-
gary and enjoyed great popularity in debrecen almost for a century. apprentice bookbinders 
who wanted to become masters had to bind four books of different sizes in a fortnight. appren-
tices usually borrowed books from the Library of the debrecen Reformed College so that they 
could prepare their masterpieces. Therefore, these masterpieces often contained prints that were 
published much earlier. The most exquisitely painted parchment bindings can still be seen in 
the Library of the debrecen Reformed College (TTRe). in most books the librarian entered, 
usually in Latin, the date when it was bound and the name of the binder, therefore we know 
several bookbinders by name. Minutes describing the operation of guilds are archival hand-writ-
ten documents. Most painted parchment bindings, however, contain Bibles, psalms, hymn 
books or prayer books that were published not long before they were bound, hence the publica-
tion date and that of the binding are closely linked.

slovakians who settled near Békéscsaba and have lived there ever since in greater number 
had their hymn books or prayer books bound in special bindings with copper fitting. Many 
Tranoscius hymn books are held today in the Library of the Lutheran Central Collection.

art nouveau flourished in Hungary both in fine arts and in applied arts. Álmos Jaschik 
(1885–1950) was first of all an influential professor who also wrote a number of articles, bound 
books and designed book covers. Jaschik had a wide range of skills and interests and designed 
bindings for a lot of materials. at the beginning of the 20th century art nouveau encountered 
folk art and folk music in Hungary and created a happy mix incorporating both. Jaschik applied 
Hungarian motifs of folk art on his binding designs. He planned the edge of the books meticu-
lously and designed the endpapers artistically. Jaschik usually signed his book covers. He wrote 
extensively in Miklós Biró’s magazine, Hungarian Graphic art. Between 1920 and 1922 he wrote 
the history of bookbinding industry in europe in twelve articles while in five further writings 
he summarized the history of Hungarian bookbindings. He wrote a book entitled „A könyvkötő-
mesterség” (Budapest 1922) about this. He claimed that „since books are the symbol and mea-
surement of Human thought… therefore their history became just as complex and interesting 
as man himself”.

József Hunyady’s (1907–1983) book entitled „A magyar könyvkötés művészete a mohácsi 
vészig” (The art of Hungarian bookbinding up to the battle of Mohács) is well-known but few 
are aware that he also made bookbindings, several of which are held in public collections (MTa 
KiK and the Museum of applied art). one of his bindings can be seen on page 135 of emile van 
der Vekene’s Bemerkenswerte Einbände in der Nationalbibliothek zu Luxemburg. 1972 (book 
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shelf-number: L.p. 62), published by the national Library of Luxemburg, although Vekene did 
not know that the binding was made by Hunyady. The book contains „Les merveilles de l’Italie…” 
published in Florence in 1938. i got in touch with Hunyady’s widow and son and with their help 
could explore József Hunyady’s oeuvres.

Modern bookbinders create artistic bookbindings in which they re-create the essence of 
the books and express the books’ main message. Thus, modern bookbindings usually have 
something to add to the contents of the book which is the main difference between old and 
modern bookbindings. János sándor szirmai (1925–2014) of Hungarian origin settled in the 
netherlands after World War ii. He originally studied to be a doctor but also visited the College 
of Fine arts in Budapest as a first-year student of the Medical Faculty. indeed he painted and 
drew as an amateur as well. Finally, he decided to become a doctor and had a similarly success-
ful career as a medical researcher in the netherlands. He participated in a professional training 
at the „Centro del Bel Libro” in ascona, switzerland in 1971 under the tutelage of Martin Jaegle 
but also completed trainings in typography and goldsmith’s art. szirmai had his own atelier in 
oosterbeek near arnhem and from 1972 took part in numerous exhibitions and won interna-
tional prizes. He has also contributed a lot to research. His book on the structure of old books  
is ground-breaking work. He taught at the universities of amsterdam and stuttgart for years as 
well as at the academy of Fine arts. His exhibition held in Budapest in 1986–1987 was a reve-
lation for Hungarian experts.

art books, livre-objets or object-books form a special chapter in book history. Their au-
thors approach books from a visual perspective and fine arts. since the 1970s several artists have 
turned to this area in Hungary. one of the most famous book artists renowned abroad as well 
is ilona Kiss (*1955), a student of János Kass, György Haiman and Tibor szántó. since 1997 Kiss 
has participated in international book fairs and exhibitions. she prepared book designs for clas-
sical literature printed on handmade paper primarily with typesetting and a traditional graphic 
design. some of her bookbindings can be seen in several museums, galleries and libraries both 
in Hungary and abroad.

Reviewing binding relics from historical Hungary, we can state that bookbinding could in 
each period – during the one hundred and fifty years from 1541 only outside the Turkish terri-
tory – keep up with art styles in europe, being open to different kinds of influence, adding  
a special flavour, maybe with Hungarian motifs, and favouring certain binding types such as the 
gilded Corvina bindings or the coloured parchment bindings made in debrecen.
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a bélyegzőtáblák jegyzéke

 1. bélyegzőtábla. a lövöldi gótikus kötések bélyegzői

 2. bélyegzőtábla. a lechnici gótikus kötések bélyegzői

 3. bélyegzőtábla. a kassai gótikus kötések bélyegzői

 4. bélyegzőtábla. a pálos misekönyv (oszK inc. 176) bélyegzői

 5. bélyegzőtábla. a Chronica Hungarorum két magyar gótikus kötésének  
bélyegzői

 6. bélyegzőtábla. a Nagyenyedi kódex és az oszK inc. 545 kötésének bélyegzői

 7. bélyegzőtábla. a lőcsei gótikus kötések bélyegzői

 8. bélyegzőtábla. Bártfai kötések bélyegzői

 9. bélyegzőtábla. Gregorius i. papa: Moralia (MnM Ltsz. 63.9.C.) kötésének  
bélyegzői

10. bélyegzőtábla. a Breviarium (oszK Cod. Lat. 399) kötésének bélyegzői

11. bélyegzőtábla. Körmöcbányai? besztercebányai? gótikus kötések bélyegzői

12. bélyegzőtábla. az egidus csoport kötéseinek bélyegzői

13a. bélyegzőtábla. a Lucanus csoport kötéseinek bélyegzői

13b. bélyegzőtábla. a Chronicon Dubnicense kötésének bélyegzői

13c. bélyegzőtábla. a Pálóczi Missale kötésének bélyegzői

14a. bélyegzőtábla. A budai mészárosok céhkönyve csoportjának bélyegzői

14b. bélyegzőtábla. a Protocollum Oeconomicale és Justinus: Epitome… kötésének 
bélyegzői

15. bélyegzőtábla. az aranyozott bőrkötésű corvinák motívumkincsének elemei

16a. bélyegzőtábla. ii. ulászlónak készített kötés a Mátyás-corvinák utánmetszett 
bélyegzőivel
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16b. bélyegzőtábla. ii. ulászlónak készített kötés: ÖnB Cod. 644 bélyegzői

16c. bélyegzőtábla. ii. ulászlónak készített kötések: ÖnB Cod. 44, 653, 654, 2139 
bélyegzői

16d. bélyegzőtábla. a Philostratus-corvina (oszK Cod. Lat. 417) kötésének bélyegzői

17. bélyegzőtábla. a Gazius csoport kötéseinek díszítőmotívumai

18. bélyegzőtábla. a Ga/GR csoport kötéseinek bélyegzői

19. bélyegzőtábla. a Margit-legenda és a Horvát-kódex kötésének bélyegzői

20. bélyegzőtábla. a Virginia-kódex és a Nagyszombati kódex kötésének bélyegzői

21. bélyegzőtábla. a Guary-kódex kötésének görgetője és bélyegzői

22. bélyegzőtábla. az Apor-kódex és a Lányi-kódex csoportjának bélyegzői

23. bélyegzőtábla. a Pozsonyi kódex és vele rokon kötések bélyegzői

24. bélyegzőtábla. Marsilius Ficinus: Commentaria és analóg kötések bélyegzői

25. bélyegzőtábla. a seneca-i csoport bélyegzői

26. bélyegzőtábla. a seneca-ii csoport bélyegzői

27. bélyegzőtábla. Lucas Coronensis kötéseinek bélyegzői

28. bélyegzőtábla. az erasmus-i csoport bélyegzői

29. bélyegzőtábla. az erasmus-ii csoport görgetői és bélyegzői

30. bélyegzőtábla. a Körkörös fejbélyegzős csoport bélyegzői

31a. bélyegzőtábla. a CH-monogramos kötéscsoport egyesbélyegzői

31b. bélyegzőtábla. a CH-monogramos kötéscsoport görgetői és lemezei

32. bélyegzőtábla. Manlius kötéseinek díszítőelemei

33. bélyegzőtábla. a Ransanus-kódex csoportjának görgetői, lemezei, egyesbélyegzői

34. bélyegzőtábla. Habán kötések görgetői és egyesbélyegzői

35. bélyegzőtábla. 17. századi lőcsei kötések díszei

36. bélyegzőtábla. a debreceni Rheda-nyomda bőrkötéseinek görgetői és bélyegzői

37. bélyegzőtábla. Gyulafehérvári nyomtatványok kötésének görgetői és bélyegzői

38. bélyegzőtábla. a Brassó-i csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői

39. bélyegzőtábla. a Brassó-ii csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői

40. bélyegzőtábla. a Kolozsvár-i csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői

Magyarországi könyvkötés_imprimatura.indd   540 2020. 01. 18.   9:24



41. bélyegzőtábla. a Kolozsvár-ii csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői

42. bélyegzőtábla. a Kolozsvár-iii csoport kötéseinek görgetői és egyesbélyegzői

43. bélyegzőtábla. a Kolozsvár-iV csoport legyeződíszes kötéseinek görgetői és 
bélyegzői

44. bélyegzőtábla. Feiedelmeknec serkentő oraia (MTa KiK Ráth F 126/2) kötésének 
görgetői, bélyegzői és dávid-lemeze

45. bélyegzőtábla. német típusú kötések görgetői, egyesbélyegzői és lemeze

46. bélyegzőtábla. a Concilia 36 kötete (soproni ev. Gyűjtemények Lc 24) kötésének 
görgetői és lemezdíszei

47. bélyegzőtábla. a debreceni festett pergamenkötések csavartinda- és vázabélyegzői

48. bélyegzőtábla. a barokk kötések legjellemzőbb motívumai
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