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Rozsondai Marianne: A könyvkötés művé
szetének rövid története. 2. javított, bővített 
kiadás. Szerk. KASTALY Beatrix. Bp., Országos 
Széchényi Könyvtár, 2004. 98 1. /A könyv- és 
papírrestaurátor szakképzés jegyzetei/ 

E jegyzet alapjául a szerzőnek A könyvkötés 
művészete című, a Corvina Kiadónál 1983-ban 
megjelent müve szolgált, de ez annak többszö
rösére bővített változata. 

A jegyzet felépítésében megfelel egy tankönyv 
követelményeinek, viszont témája és a közvetített 
speciális tudásanyag mennyisége a kultúrtörté
net iránt fogékony szélesebb körű olvasóközön
ség számára is érdekessé teszi. Ezért érdemes 
a könyvet részletesen ismertetni. 

A téma történeti leírásában a könyv kötésé
nek díszítése hangsúlyozott szerepet kap, de ter
mészetesen a kötéstechnika változásáról is van 
benne szó - hiszen a kötés anyaga szabja meg 
a díszítés lehetőségeit. Az írást hordozó anyag 
története a papirusztekercstől a viasztáblákon, 
majd a pergamoni quaternán át vezet a könyv
forma, a pergamenkódexek kialakulásáig. Az 
összefűzött, teleírt pergamenívek védelmét szol
gálták a könyvborítások. Ezek első emlékei a kop
toktól (bőrrel vagy textil-anyaggal bevont perga
men- vagy papiruszlapok) maradtak ránk (i. sz. 
2. sz.). A korai középkortól a 15. sz. végéig ez 
a könyvforma - a kézírásos pergamenlapokat 
összefogó bőrrel bevont fatáblák - volt általá
nos. Főként egyházi célra, kolostorokban írták 
és kötötték be. 

A kora román korban eleinte üres volt a kötés, 
később bélyegzővel díszítették. A jeles világi 
és egyházi személyek számára készült illuminait 

kéziratok kötéstábláit olykor drágaköves nemes
fém ötvösmunkák, elefántcsontfaragások ékesí
tették. Megemlítendők a szokásostól eltérő bőr
bevonat nélküli festett fatábla kötések, a (főként 
Olaszországban található) bicchernák is. - A ma
gyar kolostorok korai könyvállománya nagyrészt 
elpusztult, az eddig legkorábbról ismert magyar 
eredetű misekönyv a 13. századból való. Az 
első név szerint ismert magyar könyvkötő egy 
János nevű iskolamester 1377-ből. 

A gótikus kötések már gondosabb techniká
val készültek, megjelent az oromszegés, a könyv
testen túlnyúló könyvfedél, tökéletesebb a bőr
kidolgozás, gyakoribb a fóliónál kisebb alakú 
könyv. A papír lép mindinkább a pergamen he
lyébe, főként a nyomtatás feltalálása után. A kö
téstáblák már nem csupán fából készülnek, hanem 
összeragasztott pergamen- í 11. papírlapokból is. 
A díszítőbélyegzők száma, fajtája megszaporo
dik, stílusa követi a korízlést. Néhány könyv
kötő már saját nevét is megörökíti bélyegzőjén. 
(Vö. a 14. oldalon lévő szemléltető táblát.) Ké
szültek bőrmetszéses kötések is. Ebből a kor
szakból már sok olyan könyvünk maradt fenn, 
amelynek kötése kimutathatóan a történeti Ma
gyarország valamely kolostorának vagy városá
nak műhelyében készült. 

A könyvnyomtatás feltalálásával sokasodnak 
a könyvek, a kötések díszítése a görgetők és 
lemezek használatával meggyorsult. Ezen esz
közök motívumainak, stílusának változása ve
zet át a reneszánsz könyvkötésekhez. Gótikus 
és reneszánsz díszítés a 15. sz. végétől a 16. sz. 
első harmadáig párhuzamosan létezett - ez na
gyobb mértékben Magyarországon, de (a re
cenzens tapasztalata szerint) Nyugat-Európában 



Szemle 359 

is kimutatható. A gótikus bélyegzők egységes
ségével ellentétben a reneszánsz virágzásával 
Európa különböző területein más-más irányba 
fejlődik a könyvkötészet motívumkincse, stílusa. 
Technikai változásokat is tapasztalunk: finomabb 
bőröket, aranyozást és színes festést, s - főként 
görög kódexeken - kiemelkedő oromszegést 
(alla graeca) alkalmaznak. 

A 15. sz. második felétől a könyvtermelés 
növekedése, s a mind több, külföldi egyetemet 
járt diák magyar földön is emeli a könyvek, 
s ezzel a könyvkötők iránti igényt. Mátyás király 
híres könyvgyűjteményének (Bibliotheca Corvina) 
kialakításával Magyarország felzárkózott az euró
pai könyvművészet ápolásában. A számára ké
szült könyvkötések stílusa magától értetődően 
követi az olasz reneszánsz irányát. A magyar 
reneszánsz kötések hatása a környező országok 
könyvkötészetében is kimutatható. A magyar
országi világi és egyházi könyvkötőmühelyekből 
kikerült munkák sem térnek el nagyon egymás
tól, de az ez időben készült bécsi kötések is ha
sonlóak. 

A szerző illusztrációkkal mutatja be a 16. sz. 
finom müvü francia könyvkötések sajátosságait, 
főként Jean Grolier és Tommaso Maioli mun
kásságát, köztük a kámeós kötéseket is. Más mű
helyek a fanfares-stílust művelték. (Magyar pél
dákat nem látunk.) - A német és németalföldi 
reneszánsz stílusú kötések díszítőelemei első
sorban görgetők és középlemezek, az egyesbé
lyegzők mellékszerepet kapnak. A kötések nagy 
része még mindig főként disznó- vagy borjú
bőrrel bevont fatábla. Különösen szép kötések 
kerültek ki Jakob Krause és követőinek műhe
lyéből. A történeti Magyarországról ezekhez 
hasonló példaként a Nagyszombatban 1577 óta 
létező nyomda mellett működő könyvkötőmühely 
CH-monogramos kötésmintáit láthatjuk a jegy
zetben. Mivel e stílushoz állnak legközelebb, 
itt említi a szerző a habán kötéseket is, röviden 
ismertetve a (Magyarországon főként fazekas-
és fajansz munkájukról ismert, ma főként Szlo
vákiában élő, ill. az USA-ba kivándorolt) habá-
nok történetét. 

A 17. században (a barokk korszak kezdete
kor) fokozatosan teret nyer egy új stílus a könyv

kötészetben is. Franciaországból indult ki, 
s a pointillé, azaz pontozott bélyegzőkből ösz-
szeállított - többnyire aranyozott - minták 
jellemzik, amelyek szőnyegszerüen borítják be 
az egész kötéstáblát az általában görgetővel 
készült kereten belül (Le Gascon, ill. Angliában 
all over kompozíciók). Másik jellegzetes minta 
a legyezőszerű bélyegző. Ezt a stílust különö
sen Erdélyben kedvelték. A könyvek általában 
kisebb alakúak, s a fatáblát szinte teljesen fel
váltja a kasírozott papírtábla. 

Joggal szentel Rozsondai Marianne egész fe
jezetet a tragikus sorsú Misztótfalusi Kis Miklós 
munkásságának, aki betűmetszőként és nyom
dászként a magyar könyvművészet fejlesztésén 
fáradozott, és sok száz, Amszterdamban kor
szerűen nyomtatott magyar bibliát és zsoltáros 
könyvet ajándékozott hazájának. A könyvek egy 
részét még ott kötötték be, ezek bélyegzőit és 
görgetőit láthatjuk a 16. a-b, valamint egy kö
tést a 17. képen. Ez a díszítési stílus Magyarorszá
gon sokáig hatott; a 17. képen látható 1685-ben 
készült kötés kompozíciójában feltűnően hason
lít a 21. képen ábrázolt, 1743-ban Nagyszombat
ban készített kötéshez. E mellett természetesen 
más mintájú könyvek is készültek, pl. Győr nagy 
könyvkötő műhelyében (22. kép). 

A magyarországi könyvkötő céhekről szóló 
fejezetből megtudhatjuk, hogy ezek Nyugat-
Európánál valamivel később alakultak; az első 
általunk ismert céh 1658-ban jött létre Pozsony
ban. Ezen kívül létezett Lőcsén, Kassán, Deb
recenben (1705-től), Pesten és Budán, Sopronban 
(1788) és Kecskeméten (1817). Könyvkötők mű
ködéséről ezekben a városokban és más helye
ken is természetesen már jóval korábbi adatok
kal is rendelkezünk. A 17-19. századból már 
több száz Magyarországon dolgozó könyvkötő 
neve ismeretes. 

Debrecennek nagy nyomdája, sok könyvkö
tője volt. Külföldi egyetemeket megjárt diákjai 
- vagy vándorló könyvkötői - révén juthatott el 
a színes festett pergamenkötés divatja Debre
cenbe, s ott rövidesen meghonosodott. A legré
gibb eddig ismert példányt Kasselban őrzik, egy 
1707-ben Mindenben nyomtatott Luther által for
dított Bibliát takar, 1708-as évszámmal. A leg-
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több és legszebb ilyen kötésű könyvet ma Ma
gyarországon a Debreceni Református Kollégium 
Nagykönyvtárában őrzik. Nagy részük, megbíz
ható adatok szerint, a városban készült az ottani 
céhlegények vizsgadarabjaiként. Stílusuk alap
ján a barokk kötésekhez sorolhatjuk őket, bár 
csekély motívumváltoztatással 1835-ig találko
zunk velük. 

A barokk kötéseknél kétféle irányt figyelhe
tünk meg. A kötések egyik része, a kor stílusá
nak megfelelően, dúsan díszített munka, másik 
részük egyszerűbb kivitelezésű: csupán a ge
rincén díszített, többnyire aranyozott mintával. 
A márványozott bőr elő- és háttáblájára legfel
jebb a tulajdonos címerét vagy monogramját 
nyomták. Ez a kötésfajta a korabeli barokk te
remkönyvtárak kialakulásával függhet össze: az 
ott elhelyezett könyveknek csupán a gerince volt 
látható. Ezt a stílust követték pl. a Ráday csa
lád számára dolgozó Müller Jakab és Fischer 
János pesti könyvkötők. 

A rokokó idején egyszerűsödik a kötések dí
szítése, kedvelt a csipkeszerű keret, a középrész 
szabadon marad. Jeles mesterei a Padeloup és 
a Le Monnier család tagjai. Fokozatosan meg
jelennek a kasírozott táblás, indákkal, virágokkal 
díszített színes festett papírkötések. Míg a könyv
kötészetben a román és gótikus stílus több évszá
zadon keresztül hatott, s a reneszánsz és a ba
rokk korszak hatása is egy évszázadnál hosz-
szabbra nyúlt, addig a 19. századtól kezdve 
egyre gyakoribb a könyvdíszítés módjának vál
tozása. Ez kétségtelenül összefügg az általáno
san felgyorsuló életritmus és az iparosodás ha
tásával. 

A század elején az antik díszítőelemeket ked
velő empire-stílusú kötések még főként ügyessé
get, aprólékos munkát igényelnek ( pl. a batiko
lás). A század első felében divatos klasszicizáló 
- neo-román, neo-gótikus (katedrális), neo-re-
neszánsz - díszítésű könyvek jó része is még 
kézműves munka. - A század második felében 
az Angliából kiinduló praeraffaeliták „szép könyv" 
mozgalmával kezdődik a modern könyvművé
szet. Elvük: a szolid minőségű könyvnek külső 
megjelenésével és belső tartalmával művészi egy
séget kell alkotnia. (John Ruskin, William Morris, 

Edward Bume-Jones, Cobden-Sanderson nevét 
kell említenünk.) 

A gyorssajtó feltalálásával a könyvkészítés is 
tömegtermelő iparrá vált. Ez szükségessé tette 
a könyvkötés modernizálását is. Géppel készí
tették a nyomtatott ívekből álló könyvtömböt, 
és külön gyártották a különböző anyagokkal 
(többnyire kalikóvászonnal) borított és külön
féle módon préseléssel díszített kötéstáblát, amely
be aztán „beakasztották" a könyvtestet. (Ma
gyarországon a Gottermayer cég volt az első 
ilyen nyomda.) 

A 19. század végén megjelenő, 20. századba 
is átnyúló szecessziós (Jugendstil, art nouveau) 
stílusirányzat már zömében gépi kötéstáblákon 
jelenik meg. Ezek a nyomdai könyvkötőmeste
rek munkái. Igaz, most is találkozunk szép ki
vitelű kézi kötésekkel, könyvkötőmüvészek al
kotásaival. Néhány jeles 20. századi magyar 
képviselőjüknek külön-külön fejezetet szentel 
a szerző. így például Jaschik Almosnak (1885— 
1950), aki könyvkötőként, borítólaptervezőként 
és könyvtörténeti szakíróként is tevékenykedett. 
Több remekbe készült kötése (sokat szignált is) 
jól illusztrálja vezérelvét: a tartalom és kötés egy
ségét. Borítólapterveivel, illusztrációival, előzék
papírok tervezésével a gépi kötésű könyvek 
művészi kivitelezéséhez is hozzájárult. Az 1922-
ben megjelent A könyvkötő-mesterségről c. szak
könyvében összefoglalta a könyvkötés történe
tét. Ő is, felesége, Jaschikné Müller Mária is 
készítettek a magyar népművészet által ihletett 
kötéseket. - E témához kapcsolódva talán érde
mes lett volna az Erdélyi Szépmíves Céh halina-
kötésű könyveit is megemlíteni. 

A magyar kiadók több tehetséges könyvmű-
vészt, grafikust alkalmaztak, így a Nyugat és 
a Kner nyomda könyvei szép kivitelük miatt is 
keresettek voltak. - Rövid fejezetben idézi fel 
a szerző a szerte Európában megfigyelhető ha
sonlójelenséget, sok kiváló képzőművészt említ
ve név szerint (pl. Hans Érni, Paul Klee, Edgar 
Mansfield, Joan Miró). 

Szirmai János (1925—) ma Hollandiában él, 
kutatóorvosi pályáját (kényszerből) módosítva 
kezdett foglalkozni könyvkészítéssel, könyvkö
téssel, a középkori kötések szerkezeti kérdéseivel. 
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Kis példányszámú bibliofil kiadások kötését vál
lalja. Márványt idéző pergamenkötést, bőrmet-
széses kötést, plexikötést készít, emellett szakíró. 
Számos kiállításon mutatta be müveit, az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban 1986-87-ben rende
zett kiállítása különösen nagy feltűnést keltett. 
(E kiállításra a történeti kötéseket Rozsondai 
Marianne válogatta.) 

Nagy jelentősége van a 20. században a könyv
es kötéstörténet müvelésének. Az 1921-ben 
a Magyar Bibliophil Társaság által az Iparmű
vészeti Múzeumban megrendezett, a 20. század 
könyvművészetét bemutató kiállítás széleskörű 
érdeklődést keltett. Az utóbbi évtizedekben sok 
kötéskutató igyekszik a korábbi manufakturális 
könyvkötőmühelyeknek még fellelhető szerszám
készletét megmenteni, feldolgozni, cikkekben 
bemutatni. Csenki Éva, Halász Margit, Koncz Pál, 
Hogya György és Varga Gábor nevét kell itt 
említeni. Nagyobb összefüggésben dolgozza fel 
a könyvkötészet történetét Szíj Rezső. 

Befejezésül említést tesz a szerző a modern 
könyvek színes papír könyvborítóiról is. Ezek 
célja egyrészt a díszítetlen, de szolidan megmun
kált kötések védelme és egyben gyakran a tar
talomra utaló képpel, a rövid ismertetést tartal
mazó fülszöveggel felkelteni a könyv iránt az 
érdeklődést. Az ízléses, gyakran neves grafiku
sok (pl. Bernáth Aurél, Csernus Tibor, Szász 
Endre) által tervezett borítókat érdemes a könyv
vel együtt megőrizni, adott esetben restaurálni 
is. Az egyszerű, puha kartonborítású kötések
nél (szórakoztató irodalom) a színes fedél vagy 
borító gyakran harsány, arany-ezüst színekkel 
egyben a könyv reklámjául szolgál. (E fejezet
ben a könyvborítók és fedéllapok tárgyalását 
ajánlatos volna világosabban szétválasztani, itt 
kellene a fűzött, kartonozott - paperback - köny
vekről kissé részletesebben szólni.) 

Ez a jegyzet a szemléltető ábrákkal és a gaz
dag könyvészeti anyaggal felkelti az olvasóban 
az érdeklődést, és reménykedést, hogy egy nem 
túl távoli jövőben majd egy még nagyobb ter
jedelmű könyvet is kézhez kaphat. Ott bizo
nyára alkalma lesz a szerzőnek néhány apróbb 
javításra is, esetleg (bizonyos ismétlések elke
rülése végett) egyes fejezetek átrendezésére és 

bővítésére. Laikus olvasók és a szakmában to-
vábbképzendők egyaránt örömmel vennék, ha 
sokkal több illusztráció segítené az egyes stílus
irányzatokban való eligazodást. - Méltán bíz
ták Rozsondai Marianne-ra e könyv megírását, 
hiszen már több mint három évtizede (1969-től) 
foglalkozik intenzíven és fáradhatatlanul a témá
val, amint azt a csatolt bibliográfiában említett 
számos munkája is bizonyítja. 

STEINMANN JUDITH (Zürich) 

Borsa Gedeon: Kalauz a régi nyomtatvá
nyokhoz. A régi nyomtatványok fogalma, anya
ga, mérete és terjedelme. Bp. 2003. Könyvtári 
Intézet, 127 1. /Továbbképzés felsőfokon/ 

Amikor Borsa Gedeon több mint két évti
zeddel ezelőtt nyugdíjba ment, többünk kérésé
re rendszerbe foglalta a régi nyomtatványokra 
vonatkozó tudnivalókat. E nagyon hasznos ösz-
szefoglalásnak a régi nyomtatványok anyagára 
és méretére vonatkozó fejezeteire Borda Lajos 
kitűnő érzékkel „lecsapott", és őrá jellemzően 
tetszetős, ízléses kiállítású, füzetekben meg is 
jelentette (Budapest 1992, 1994). Neki, mint bib
liofil antikváriusnak ugyanolyan nagy szüksége 
van a szakavatott útmutatásra, mint a nap mint 
nap „öreg" könyveket forgató, katalogizáló, bib-
liografizáló könyvtárosoknak. E részek aztán 
a szerző tanulmánykötetébe is bekerültek (Könyv
történeti írások IV. Bp. 2000. OSzK, 108-154). 
Nemrég a Könyvtári Intézet dicséretes vállalko
zásának köszönhetően a „Továbbképzés felső
fokon" sorozat keretében a terjedelemre vonat
kozó fejezettel együtt végre a teljes Kalauz is 
megjelenhetett. így az érdeklődő Olvasó min
den olyan gondjára feleletet kaphat, amely a régi 
könyvek fizikai állapotára vonatkozik. 

A szerző a könyvnyomtatás kezdetétől, azaz 
a 15. század közepétől 1800-ig megjelent nyom
tatványokra vonatkozó tapasztalatait összegzi. 
Míg a szakirodalom az incunabulumok tekinte
tében a legrészletesebb, Borsa főleg a 16. száza
di, úgynevezett antikvákkal kapcsolatos jelensé
gekre koncentrál. Kitűnően ismeri Európa régi 




