
MAGYAR EXLIBRISEKRÖL
A  grafikai művészetek produktumai közül, a képes 

levelező-lapokon és plakátokon kívül, az exlíbrís képezi 
ma leginkább szóbeszéd tárgyát. Az Iparművészeti Tár
sulat ezelőtt három évvel igen szép és tanulságos kiállí

tást rendezett magyar és külföldi exlíbrísekből, mellyel hatalmasat lendített 
az exlíbrís újra való föl- 
virágzásán és megkedvel- 
tetésén.

Mindazonáltal sokszor 
találkoztam szaktársaím 
közül is olyanokkal, kik 
annak említésekor meg
kérdeztek, hogy mi tulaj
donképpen az az exlíbrís, 
miről ők olyan sokszor 
hallanak. Nem lesz tehát 
érdektelen, különösen a 
nyomdászoknak nem, ha 
a cikkemmé választott té
mával bővíthetem szaktár
saím látókörét.

Exlíbrís alatt egy ren
desen kisebb alakú grafi
kai műlapot értünk, mely 
a könyv táblájának máso
dik oldalára ragasztva, 
annak tulajdonosát ízléses 
módon bemutatja. Sajnos, 
vannak azonban ma még 
múzeumok és könyvtárak 
közül is sokan, melyek 
minden ízlést mellőzve, könyveiket indigós ruggyanta-bélyegzővel csúfítják 
el; sok esetben a művészi gonddal készített címlapot teszik tönkre. Az 
exlíbrís (magyarul szó szerint: könyveiből, könyvtárából) elnevezése ma
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már általánosan használatos. A  latinnak megfelelő magyar kifejezése a 
könyvgyüjtő-címer, könyvjelző, könyvgyüjtő-jelvény, könyvtárjegy vagy

könyvjegy volna, de ezek a közhaszná
latba még nem mentek át, sőt a könyv
jelző és könyvjegy elnevezés határozottan 
téves, mert könnyen összetéveszthető az 
olvasójeggyel.

Az exlíbris rendesen a tulajdonos 
nevével, vagy monogrammjával, sokszor 
mindkettővel ellátva a tulajdonosra vonat
kozású rajzzal bír.

Szövege rendesen: „Exlíbris N. N." 
Magyar exlíbriseken újabb időben örven
detesen magyar fölírásokat találunk, 
mint pl.: „N. N. könyve", vagy „N. N. 
könyvtárából."

Az exlíbris története vísszanyúlík a 
XV. századba. Régi szokásuk volt elő
deinknek, hogy költséges és kedves tár
gyaikat bizonyos ismertető jellel (leg
többnyíre címerrel), vagyis tulajdonukat 
jelző bélyeggel lássák el. Sőt annak idején 
létezett egy törvény is, mely az elveszett 
és megkerült tárgyakat csak úgy szol
gáltatta vissza tulajdonosának, ha azon 
annak jelzését feltalálta.

Egy í555-ből származó kézi festésű 
magyar exlíbrísen magyarázatát talál
juk annak, hogy az minő célokat szol
gált. A  következő fölírás olvasható: „Een 
azt mondom, hogy myndenyk eoreoz- 
zeon magat vgy hogy: valaky ezt keon- 

wet el akarna lopással venny tahat három prychket legyen rayta venny." 
Ez a körülmény is némileg közbej átszőtt, hogy az exlíbris gyökeret vert. 
Vegyük csak figyelembe a kézírásos 
könyveket és az első nyomtatványokat, 
melyek csak a jól tömött pénzes zacskó 
számára voltak megszerezhetők. Minő 
büszkeség töltötte el a kincs birtokosát!
Mily könnyen érthető, hogy igyekezett 
azt a maga részére biztosítani és — ha 
azt, valamely kolostornak hagyomá
nyozta vagy ajándékozta — az utókor
nak értésére adni, hogy ő volt a kincs 
adományozója.

Már az írott könyvekben is találunk 
olyan feljegyzést és címert, melyet joggal 
nevezhetünk az exlíbris elődének. Az 
író, rendesen barát, kinek munkája egy 
emberöltőn át tartott, nem feledkezett 
meg az illető monostor vagy fejedelmi] udvar cimerét a könyv táblájára 
festeni. Ilyen van a „Theophrasti de história plantarum" című Korvin-

N a g y  S á n d o r  rajza.
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kódexben is. Voltak azután az exlibrisnek olyan testvérei is, melyek a 
könyv tábláján rézveretű kapcsok és bélyegzők alakjában nyertek alkal
mazást. (Rákóczy György erdélyi feje
delem bibliája.) Ezeket super-exlíbrí- 
seknek nevezzük.

A  könyvnyomtatás feltalálása 
után már művészi kivitelű fametsze
tek reprodukciói szolgáltak a fejedelmi 
udvarok, gazdag monostorok és kivált
ságos főúri családok könyvtárainak 
exlíbriseként. Ezek nagymestere a 
XVI. században a magyar szárma
zású Dürer Albert volt, kitől az első 
nyomtatott exlíbríst származtatják.
Dürer körülbelül 20 heraldíkus motí- 
vumú exlíbríst rajzolt, melyek közül 
többet maga metszett.

A  legelső fametszetű magyar ex- 
líbrís (a pozsonyiTeílnkes Jánosé) szin
tén a XVI-ík században készült.

A  XVII. században az exlibrís 
kultusza hanyatlaní kezdett, mely a 
XVIII. század végén ismét fellendült, 
különösen a művészi szépet kedvelő 
és kultíváló francia udvarnál. Ebben 
az időben már a rézmetszetet használ
ták reprodukálásra. Rajzuk a kor 
hangulatának megfelelő kecses, bájos 
vonalű virág- és gyümölcs-guírlandok, 
röpdöső ámorkák s más efélékből 
állott. Nálunk és Németországban 
az exlibrís témája többnyire a heral
dika volt, csak itt-ott látunk egy-egy más tárgyút, köztük egy-egy arc
képeset is, melynek célja a könyv elveszése esetén a tulajdonos könnyebb 
feltalálása volt, de némiképpen a hiúság is szerepet vitt benne.

Hozzánk az exlibrís divatja Franciaországból került. A  párisi tár
saságban élő Eszterházyak, 
Grassalkovíchok, Marczíbá- 
nyiak, Apponyíak stb. hoz
ták haza.

A  könyvnyomtatás fej
lesztése, a technika előrehala
dása és az olvasó-közönség 
szaporodása hozzáférhetőbbé 
tette kevésbé vagyonos em
berek részére is a könyvet. 
A  könyvtárak gyarapodásá
val és a könyvkedvelés foko
zódásával az exlibrís is mind
inkább tért hódított és művé

szi irányban fejlődött. Ma már a kiállítások és ismertetések következtében 
a magyar exlíbrisek száma légió. Míg ezelőtt nevesebb művészeink az
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exlíbrist lekicsinyelték, most már a külföld példájára belátták, hogy e kis 
csecsebecse a pártolásukra valóban érdemes. Nevesebb művészeink közül

FEKETE GÉZS KÖNVVE
Feke te  G éza  rajza. J á v o r  P á l  rajza.

RMDN'DTÍD
Hegedűs László, Márk Lajos, Pap Henrik, Faragó Géza, Udvary Géza 
festőművészek rajzoltak exlíbrist.

Az exlibris jelentősége tehát egyrészt abban áll, hogy az elveszéstől 
óvja a könyvet, ezzel egy-egy könyvtár anyagát szétszóródás esetén is 
összeállíthatóvá teszi; másrészt fokozza a könyvgyüjtő önérzetét, aki oly 
módon jelöli meg a tulajdonába kerülő könyveket, hogy azok míndenike 
az ő személyének emlékét lesz hívatva fentartaní. Az exlibris tehát nagy 
adag személyi motívumot tartalmaz. Ábrázolja a könyvbarát származását, 
foglalkozását (címeres exlíbríseknél), ízlését, kedvtelését, szóval egyéniségét 
tükrözi vissza. Sok esetben egy ilyen kis képecske egy-egy élettörténetet 
mond el a szemlélőnek; ilyen például Kozma Lajosnak a 140. oldalon levő 
exlíbrise. Nem ritka azonban annak illusztrálása sem, hogy a könyvgyüjtő 
minő alapgondolattal szerzi be könyveit, kedves íróit, mestereit mutatván 
be az exlíbrísen.

Némely exlíbrísen a tulajdonos jelmondatával találkozunk, némelyiken 
a felírás pedig a kölcsönzőnek szól, mellyel a könyv tisztántartására 
figyelmezteti. Ilyen egy 1710-böl származó exlibris, melyen a következő 
olvasható: „Utere concesso, séd nullus abutere líbro, Lílía non maculat, 
séd modo tangít apís". (Használni, nem rontani kell a könyvet; a méh 
csak érinti és nem píszkítja a liliomot.)

Vannak könyvgyüjtők, kik könyvtáruk nagysága szerint két-három, 
sőt több más-más művész által rajzolt exlibríssel bírnak. Néha a jó ízlés 
ezt egyenesen megköveteli, mert például egy kissé bántó képet adna, 
ha a könyvgyüjtő humoros exlíbrisét vallásos tárgyú könyveibe is bele
ragasztaná.

Különösen ma, midőn a könyvnyomtató a könyv tárgyának megfelelő 
betűt és papírost választ, az illusztrátor hozzáillő rajzot, dekorációt készít; 
végül a könyvkötő mindezekhez alkalmazkodva egyöntetű stílszerű egészet 
alkot, az exlíbrisnek is — mint a könyv egyik díszítő eszközének — a 
könyv tartalmával, sőt lehetőleg stílusával is, összhangzásban kell állania.
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Újabban a könyvkiadók jobb kiadványaikhoz exlíbris-rajzzal ellátott 
előzékpapírosokat is nyomatnak, melyen a név beírására hely van hagyva. 
Ezek azonban távolról sem képesek az igazi exlibríst helyettesíteni. Nem
csak azért, mert az nem tartalmazhat egyéni vonatkozást, hanem azért is, 
mert a név beírása nem eléggé óvja az elveszéstől, miután az könnyen 
átragasztható más exlibríssel.

A z exlíbrís tehát, amint az elmondottakból kivehető, utolsó kalapács
ütése a könyv elkészülésének. A  könyvgyüjtő, ki a tulajdonába kerülő 
könyvbe beragasztja, saját egyéniségét hozza összhangzásba az íróéval. 
Ezzel a könyv pályafutása befejeződik.

A z exlíbrís-müvészet mai nagy fellendülését jórészt az exlíbris-gyüjtés- 
nek köszönheti. A  gyűjtésnek némely kifogásolt excentrikus fattyúhaj
tása mellett igen nagy előnye az a kultúrtörténeti cél, melyet ezzel szolgál. 
Hány ily értékes, nagy mestertől származó műlap veszett volna el nyom
talanul, ha lelkes gyűjtők nem őrizték volna meg az utókor számára.

Cikkem keretében Rozsnyay Kálmán, Káldor Arthur dr., Kozma Lajos 
és Fekete Géza urak szíves engedélyével bemutatok egynéhány modern 
magyar exlibríst, melyekhez azonban, az elmondottakra való hivatko
zással, nem tartom szükségesnek a további magyarázatot. Egy-egy exlibrís 
néha többet mond annak tulajdonosáról, valamint a rajz technikájáról, mint 
amennyit róla írni lehet.

PRÜ N ER A R N O LD .

PE R G A M E N PA PIR O S. Sokak által ismert kémiai jelenség, hogy ha 
a cellulózt meghatározott telítettségű kénsavval kezeljük, változást észlelünk 
rajta. Elveszti ugyanis eredeti formáját, elváltoztatja tulajdonságait s szaru
nemű anyaggá változik át, amelyet a kémikus amíloid névvel jelöl. Ha 
papírost öntünk végig kénsavval, felületén változást szenved, mivel rostjaira 
hatott a kénsav, a cellulózból amíloid lett s így víz-áthatatlanná változott a 
papiros. A  pergamen-papírost úgy gyártják, hogy a papírost még enyve
zetten állapotban kénsavval kezdik és pedig 60 fokossal. A z egész processzus 
nem magasabb, mint 16 Celsius-foknál megy végbe. A  nyers papírosnak, 
amelyből pergamenpapírost akarunk csinálni, mentnek kell lenni minden 
olyan anyagtól, amelyet a kénsav szénné változtat; így tehát első sorban 
is famentesnek kell lennie. Legjobb és leghálásabb az ilyen célra a tiszta 
rongyból készült papíros; az ilyet a papiros felszívóképességének s erőssé
gének megfelelő lassúsággal keresztülhúzzák egy teknőben, melyben kénsav 
van; utána vízben húzzák keresztül s felgöngyölítik. Majd ismét áztatják 
vagy huszonnégy óráig, rendesen olyan vízben, amelyben egy kis ammóniák 
is van. Mosás után úgy göngyölítik, hogy a felesleges vizet két egymás 
ellenében forgó henger, melyen a végtelen papírost keresztülgöngyölítík, 
kinyomja; ha a szárító állványokon megszáradt: hengerre csavarják. A  
pergamenpapírost mindenfélecélrahasználják: cukorgyártásnál az oszmózís- 
processzus lefolyása céljából, csomagolásra, valaminek a vízhatlanul való 
lekötésére, az egész vékonyát pedig átmásolásra is. Ugyané kategóriába 
tartozik még egy papírosnem, amely igen sima s meglehetősen áttetsző s 
amelyet ugyancsak szulfítos sejtanyagból készítenek. Ez a pergamínpapíros. 
Legelterjedtebb faja a selyempergamín, amelyet a mindennapi életben csak 
pergamínnak nevezünk. Néha nyomtatni is szoktak reá, leggyakrabban 
azonban illusztrációk védő lapjául szolgál. SZT.
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