
Spes és Fides feliratú 
allegorikus nőalakkal díszített könyvkötések 

az Országos Széchényi Könyvtárban 
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ 

Ennek a szép reneszánsz kötésnek több változata ismert LR, illetve I. B. könyvkötő
monogrammal. Közös minden változaton a Fides feliratú talapzaton álló, balra lépő nőa
lak; kezét a mellén keresztezi s a felhők között látható keresztre tekint, amelyre „Meri
tum // Christi" felirat hívja fel a figyelmet. A plasztikusan ábrázolt, lobogó ruházatú női 
alak feje mögött a Spes szó, előtte keskeny hasábokban a 70. zsoltár következő részlete 
olvasható: „In te dne spe // raui nő con // fundar in // e,ternum, // in iustitia // tua libera // me 
& eri // pe me. Psal. // 70. // „Akeretben lévő szöveg: „QVONIAM IN // ME SPERAVIT 
LIBERABO // EVM PROTEG // AM EVM QUO etc. Psal.90. //" 

E kötéstípus változatai közül az alábbiakban néhányat részletesebben ismertetünk: 
1. a) I. R betűkkel kombinált könyvkötőszignó1 a lemez jobb alsó sarkában; 

balra a zsoltár szövege alatt a Chari // tas szó. A talapzat tetején a lemez metszőjének 
M. Gr. monogramja. 

Goldschmidt2 Nr. 179 (a régebbi irodalom felsorolásával és reprodukcióval). 
1. b) Ugyanaz a kompozíció, de az M. Gr. metszőszignó nélkül. 
2.1. P. könyvkötőszignóval, de a Charitas szó és az M. Gr. metszőszignó nélkül. 
Goldschmidt Nr. 180. (a korábbi irodalommal). - Vekene3 30.1. (a luxemburgi 

példány reprodukciójával). 
3. I. B. betűkkel kombinált könyvkötőmonogram4 a bal alsó sarokban, a jobb 

alsó sarokban a Cha//ritas szó. Metszőszignó nélkül. 
Schmidt5 XXVII t. 35. kép. - Goldschmidt Nr. 181. 
A Széchényi Könyvtár Spes-lemezzel díszített három kötése közül a legérde

kesebb az a nagyméretű kötet, amelynek első és hátsó kötéstábláján nem egy lemez 
lenyomata alkotja a középdíszt, hanem négyszer ismétlődik a kompozíció a közép
mezőben. A kötet jelzete és tartalma: 

Ant. 832. CALCAGNINI, Celio: Opera aliquot. (Ed. Antonius Musa Brasa-
vola). - Basileae, 1544. (In fine:) Per Hier. Frobenium et Nie. Episcopium. - 2° 

Adams6 C-177.-BMC German7 p. 173. - VD/168 C 200. - Soltész-Velen-
czei-W. Salgó9 C 45. 

Kötés: Vaknyomásos barna bőr (340x230 mm). A gerincen hat borda; az 1. és 
2. borda között arany keretben arany betűkkel „CAELII //CALCAGNINI// OPE
RA.//" Két-két bőrpánt nyomai. A kötés több helyen sérült, kissé kopott. A vaknyo
másos hármas vonalkerettel közrefogott középmezőben (220x140 mm) egymás 
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mellé és alá négyszer préselték be a Spes-lemez 1. b változatát. Szerepel tehát a 
bal alsó sarokban a Chari//tas szó, a jobb alsó sarokban a könyvkötő I. P betűkkel 
kombinált szignója, de metszőszignó nem látható. 

A Spes-lemezzel díszített két másik kötés közül az épebb és szebb példány 
eddig ugyancsak publikálatlan. A kötet jelzete és tartalma: 

Ant. 6926. Homérokentra, ha kai kentrónes. Homerocentra, quae et centrones. 
(Cum aliis aliorum opusculis). - (In fine:) Francofurti, ex officina Petri Brubacchii, 
1541.-8° 

Adams H 809. - BMC10 106. col. 209. - von Schade: Braubach11 6. - Sol-
tész-Velenczei-W. Salgó H 467. 
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Kötés: Vaknyomásos barna bőr (160x105 mm). Gerincen öt borda. Mindkét 
tábla azonos módon díszített. Vaknyomásos hármas vonal fogja közre a középmezőt 
(106x68 mm) és alkot fent és lent 18 mm széles, a két hosszanti oldalon pedig 8 
mm széles keretet. A középmezőben a Spes-lemezek 3. változatának lenyomata; 
tehát a bal alsó sarokban az I. B. betűkkel kombinált könyvkötőszignó, a jobb alsó 
sarokban a Cha//ritas szó van. Metszőszignó nem látható a kötésen. 

Ugyanennek a kötésnek egy másik példánya Apponyi Sándor Hungarica-
könyvtárával került az Országos Széchényi Könyvtárba. A kitűnő bibliofil Apponyi 
Hungarica-katalógusában a következőképpen hívta fel a figyelmet a kötésre: „Sehr 
schöner Einband, in gepresstem braunen Leder, mit einer »Fides« und einigen Zeilen 
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aus dem 70. Busspsalm, auf beiden Decken. Unten das Monogramm des Künstlers, 
I. B."12 

A kötet jelzete és tartalma: 
App. H. 1767. Koll. 1.: PARADIN, Guillaume: De antiquo statu Burgundiáé 

über. (Cum aliis aliorum opusculis.) - Basileae [Johann Herwagen, 1550?] - 8° 
Adams P-302.-BMC German p. 673. - Soltész-Velenczei-W. Salgó P 106. 
Koll. 2.: BARLANDUS, Hadrianus: Rerum gestarum a Brabantiae ducibus 

história. - Antverpiae, excudebat Ioannes Gravius, 1551. - 8° 
Index Aur.13 113.109. - Lengen Belg.14 I. p. 157. B-277. - Soltész-Velen-

czei-W. Salgó B 80. 
Kötés: Vaknyomásos barna borjúbőr (168x98 mm). Gerincen öt borda. A kö

zépmező felett 20 mm, jobboldalt 10 mm, lent 23 mm széles, díszítetlen keret. A 
középmezőben a Spes-lemez 3. változatának a lenyomata. Az Ant. 6926 jelzetű 
kötet kötésétől csak a kissé nagyobb táblaméretben és a némileg eltérő táblabeosz
tásban különbözik. 

App. H. 1767. - Rozsondai-Szirmai15 35.1. Nr. 55. 
A Spes-lemezekkel díszített kötések számos példányáról jelent meg leírás a 

szakirodalomban. Ez azonban nemcsak azzal magyarázható, hogy ez a kötéstípus 
nem ritka, hanem azzal is, hogy a szép kötésre mindenütt felfigyeltek és tudósítottak 
is róla kortörténészek, sőt az aukciós katalógusok összeállítói is. Nagyobb áttekintés 
alapján foglalkozott e kötésekkel Joseph Theele 1927-ben. 0 ismerte fel és publi
kálta a kompozíció grafikai változatát Philipp Melanchthon Causae quare - című 
művének 1548. évi kiadásából.16 A grafikán a Spes-lemez minden eleme és felirata 
szerepel, de a kompozíciója mégsem azonos. A lemezen ellentétes beállításban, 
tehát balra fordul a női alak, nem maga elé néz, hanem az égre emeli tekintetét, a 
válláról lecsúszott kendője és szoknyája pedig úgy lobog, mintha szél lengetné. Az 
M. Gr. jegyű metsző tehát lendületesebb beállítású női alakként formálta ki a remény 
és hit jelképét. 

A Spes-lemezt használó I. P. és I. B. jegyű könyvkötők lokalizálási kísérletei 
során eltérő nézetek láttak napvilágot. A véleménykülönbségek főleg abból adódtak, 
hogy a kutatók általában csak egy vagy két példány alapján ismerték a kötést, s így 
azt többnyire aszerint lokalizálták, hogy a kötésben lévő nyomtatvány hol jelent 
meg.17 Mivel néhány kötésben párizsi, illetve lyoni nyomtatvány volt, korábban 
francia munkának tartották e kötéstípust.18 E nézet téves voltát szemlélteti az a 
kimutatás, amelyben Theele 16 példányt sorolt fel - többek között - a nyomdahe
lyek megadásával.19 A Széchényi Könyvtár három Spes-lemezes kötése is megerő
síti azt a nézetet, hogy a nyomtatványok megjelenési helyéből nem lehet a kötés 
keletkezési helyére egyértelmű következtetést levonni. Az ismertetett három köté
sünkben ugyanis két bázeli, egy Majna melletti frankfurti és egy antwerpeni nyom
tatvány maradt fenn. 

A Spes-lemezeket használó I. B. könyvkötő működési helyének megállapításá
hoz három Utrechtben őrzött példány szolgáltatta a bizonyítékot. Mindhárom kötet 
ugyanis a 16. század második felében löweni possessor tulajdonában volt, az egyik 
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példányban pedig löweni monostorok dokumentumai maradtak fenn. E tények is
meretében Konrád Haebler már 1928-ban valószínű németalföldi munkaként regiszt
rálta az I. B. jegyű könyvkötő Spes lemezét.21 Óvatosabban fogalmazott az I. P. jegyű 
lemezzel kapcsolatban; erről ugyanis azt közölte, hogy Wealenek bizonyára igaza van 
abban, hogy e lemezt németalföldi munkának tartja.22 Az újabb szakirodalom már 
flamand, pontosabban löweni kötésként tartja nyilván mind az I. B., mind az I. P. 
jegyű Spes-lemezzel készült kötéseket.23 Eltérő vélemények láttak napvilágot abban 
a kérdésben is, hogy az I. P. és az I. B. jegyű Spes-lemezek közül melyik készülhetett 
korábban. Joseph Theele az I. B. jegyű lemezt tartotta az eredetinek és az I. P. jegyűt 
a másolatnak.24 Goldschmidt szerint viszont az I. P. jegyű lemez (az 1. a) változat) 
tekintendő eredetinek, mert ezen a talapzat felett tisztán kivehető a metsző M. Gr. 
monogramja. Ez a kitűnő képességű metsző ugyanis még legalább két préslemezt 
készített az I. P. jegyű könyvkötő számára s mindkettőt mesterjegyével is ellátta.25 

Az egyiken Lucretiát, a másikon Cleopatrát ábrázolta a Spes-lemez női alakjához 
hasonló stílusban és művészi színvonalon.26 

Staffan Fogelmark szerint is az I. P. jegyű préslemez készült korábban, s kom
pozícióját nem ugyanaz a művész rajzolta, mint az I. B. jegyű lemezét.27 Mindkét 
lemeznek van olyan változata, amelyen mindhárom felirat - Spes, Fides, Charitas -
szerepel s van olyan is, amelyen a Charitas szó hiányzik. Fogelmark is osztja azt 
a korábban felvetett nézetet, hogy a Charitas szó nélküli változat - Luther „sola 
fides sufficit" tanítása szerint - a protestáns megrendelők, míg a Charitas feliratot 
is feltüntető kötések a katolikus hívők számára készülhettek.28 Szerinte a legkoráb
biak az I. P. jegyű, de a Charitas felirat nélküli kötések s ezek az 1520-as évektől 
1542-ig terjedő időszakból származnak. Az I. B. mester hasonló lemezei ugyancsak 
többnyire az 1542 előtt készült kötéseken szerepelnek.29 

Az Országos Széchényi Könyvtárban lévő három Spes-lemezes kötés megerő
síti Fogelmark előbbi megfigyelését. Mindhármon szerepel ugyanis a Charitas fel
irat s közülük az Ant. 6926 jelzetű kötet kötése legkorábban 1541-ben, az Ant. 832 
jelzetű köteté 1544-ben, az App. H. 1767 jelzetű köteté pedig a második kolligátum 
dátuma alapján legkorábban 1551-ben készülhetett. 

A flamand kötéstörténet kiváló kutatója, Prosper Verheyden már 1930-ban fel
hívta a figyelmet ara, hogy az I. B. jegyű könyvkötő a löweni Jakob Bathen „Buch-
führer"-rel azonosítható.30 1937-ben Ilse Schunke is utalt erre a megállapításra31, a 
szakirodalomban azonban kevés visszhangra talált ez a nézet. Hellmuth Helwig 
Handbuch der Einbandkunde című alapvető munkája Jakob Bathennel kapcsolatban 
csupán azt közli, hogy J. B. jegyű préslemezei voltak.32 Fogelmark egyértelműen 
Jakob Bathen munkáiként tárgyalja az I. B. jegyű kötéseket. Ugyanő viszont óva
tosan I. P. (Jacob Pandelaert?) szignójú könyvkötőként említi a Spes-lemezt elsőként 
kötésdíszként alkalmazó löweni mestert.33 

Különleges figyelmet érdemelnek Staffan Fogelmarknak az I. P. jegyű Spes-le-
mezekkel kapcsolatban kimutatott és meggyőzően dokumentált azon megállapításai, 
amelyek a 16. századi könyvkötők szerszámainak technikai előállítására vonatkoz
nak. Nevezett ugyanis az I. P. jegyű kötések több mint húsz példányának beható vizs-
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gálata, összehasonlítása alapján arra a felismerésre jutott, hogy egyes lenyomatokon 
olyan kisebb hibák, eltérések észlelhetők, amelyek nem a préslemez, vagy a kötés 
sérülése során keletkeztek. Ráadásul ugyanazok a hibák több kötésen azonos helyen 
és formában ismétlődnek. Az ilyen típusú I. P. jegyű Spes-kompozíciók tehát nem 
azonos préslemezről, hanem fémöntvényekről, klisékről készülhettek.34 

Régóta köztudott, hogy a nyomdászok klisékről is sokszorosították könyvdí
szeiket.35 Az 16. századi kolozsvári könyvdíszek feldolgozása során bizonyíthattuk 
azt, hogy Jakob Lucius iniciálékliséiről Európa több városában teljesen azonos for
mában készültek a kiemelésre szánt kezdőbetűk.36 A klisék útján való sokszorosítási 
lehetőségekről tehát nyilvánvalóan a 16. századi könyvkötőknek is tudomásuk volt. 

A kötéstörténészek közül első ízben 1892-ben L. Bickell utalt erre a lehető
ségre.37 Prosper Verheyden és Albert Delstanche e kérdéssel kapcsolatos megfigye
lései után38 1936-ban Ilse Schunke a következőképpen foglalta össze megállapítá
sait: „Man kann sich fragen, ob diese kaum zu unterscheidenden Platten nicht in 
Gussverfahren nach ein und demselben Modell in mehreren Exemplaren hergestellt 
und auf den großen Märkten an bekannte und fremde Buchbinder in den Verkauf 
gebracht worden sind."39 

E korai felismeréseket igazolták tehát Fogelmark 1990-ben publikált kutatási 
eredményei és objektív eredményeket biztosító vizsgálati módszere. De ezt látszik 
igazolni az a tény is, hogy számos Spes-lemezen, illetve lenyomaton nem szerepel 
az eredeti kompozíciót metsző M. Gr. jegyű mester szignója. 

Nincs metszőszignó az Országos Széchényi Könyvtárban lévő három ilyen 
típusú kötésen sem. Ennek ellenére a két I. B. jegyű kötésünk (Ant. 6926 és App. 
H. 1767) - a keretből szinte kilépni készülő, plasztikus női figurával - a flamand 
reneszánsz könyvkötés legszebb emlékeihez tartozik és előkelő helyet foglal el a 
16. század első felében Európa más területein készült kötések között is. 

Az Ant. 832 jelzetű, nagyméretű kötésünk pedig a Spes-lemezzel díszített köté
sek legpompásabb változatához tartozik. I. P. mester ugyanis a folioköteteket - fel
tehetőleg a megrendelők igényei szerint - különböző módon díszítette. Olykor eze
ken is csak egyetlen középdíszt helyezett el. De jó néhány kötésen kétszer, háromszor, 
sőt ritkábban négyszer szerepel a Spes-lemez lenyomata.40 Ez utóbbi típushoz tarto
zik az Ant. 832 jelzetű kötetünk, amelynek első és hátsó tábláin egymás mellett és 
alatt négyszer ismétlődik az I. P. könyvkötő Spes-lemezének szép allegorikus nő
alakja. 
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DIE MIT DER ALLEGORISCHEN FRAUENFIGUR 
DER SPES- UND FIDES-PLATTE VERZIERTEN EINBÄNDE IN DER 

SZÉCHÉNYI-NATIONALBIBLIOTHÉK 

E. SOLTÉSZ 

Von diesem schönen Renaissance Einbandtyp sind mehrere Varianten mit dem Buchbinder-Signet 
I. P. oder I. B. bekannt. Laut der neueren Literatur wurde für den Löwener Buchbinder I. P die erste 
Spes-Platte hergestellt, deren Varianten zwischen 1520 und 1542 verwendet waren. Die gewissermaßen 
unterschiedlichen Kopien dieser Spes-Platten stammten aus der Löwener Werkstätte des Buchbinders 
I. B., der mit dem Löwener Buchführer Jakob Bathen identisch sein soll. Von den vielen Varianten des 
Spes-Platten des Buchbinders I. P. dürfen mehrere nicht mehr von gestochenen Platten, sondern von 
Klischees hergestellt worden sein. 

In der Széchényi-Nationalbibliothek befinden sich drei Einbände diesen Typs. Ein Frankfurter 
Druck aus dem Jahre 1541 (Homerocentra. Signatur: Ant. 6926) und ein Band aus der berühmten 
Sammlung des Grafen Alexander Apponyi (Paradin, G : De antiquo statu Burgundiáé liber, Basel, 1550 
[?] Signatur: App. H. 1767) wurden in der Werkstätte des Buchbinders I. B. mit diesem schönen Einband 
versehen. 

Eine interessante Variante dieses Einbandtyps bilden die Vorder- und Rückdeckel des Werkes 
Calcagnini, C : Opera aliquot (Basel, 1544. Signatur: Ant. 832). Auf diesen großen Einbanddeckeln ist 
nähmlich die Spes-Platte des Buchbinders I. P. nicht einmal - als Mittelschmuk - sondern neben- und 
untereinander viermal eingeprägt. Alle drei Einbände gehören zu den schönsten Werken der niederländi
schen Renaissance Einbandkunst. 
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