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Az írás, az olvasás és a könyv megjelenési formája

Az írás nyelvileg kifejtett gondolatok rögzítésére szolgáló, a maradan-
dóságot célzó, egy adott közösség által elfogadott, grafikai jelek összessége. Az írás
mintegy ötezer évvel ezelőtt alakult ki az ókori Közel-Keleten. Természetesen ez a 
folyamat nem zajlott mindenütt azonos időben, így egyes helyeken még sokáig 
használtak írás előzményeket (hírnökbot, rováspálca, billog, csomójelek, kagyló-
füzér). Az egyes írásrendszerek hatnak ugyan egymásra, de alapvetően mégis
önmagukon belül fejlődnek. A jelkészletet döntően befolyásolja, hogy milyen
írófelületre milyen eszközzel viszik rá a jeleket. A kő, a fa, a lágy agyag, a papirusz,
a pergamen, a papír és a textíliák más és más eljárásokat (vésés, rovás, festés)
tesznek célszerűvé. A következőkben elsősorban a téma európai történetéről lesz
szó, különös tekintettel a középkorra. A régi kézírások vizsgálata a paleográfia. Az
írás és az olvasás történetéről Laczházi Gyula, a paleográfiáról Kiss Farkas Gábor
írt részletesen, ezért itt csak a könyvkultúrához közvedenül kapcsolódó
összefoglaló következik.

Mind az ókorban, mind a középkorban sokkal nagyobb volt a szóbeliség
szerepe, mint ma. A legtöbben nem tudtak sem írni, sem olvasni. Hozzájuk
bármilyen szöveg csak meghallgatás útján juthatott el. Ez történhetett egyrészt
élőszóval (kultikus tevékenység, regösök, énekmondók, trubadúrok, Minnesän-
gerek, színelőadás). Ezekben az esetekben ha a szöveg nem is, az előadás módja
mindenképpen egyéni volt. A szöveghallgatás másik lehetséges formája a felolvasás.
Ez rendszeres gyakorlat volt a kolostorokban (többnyire étkezés közben), de
történhetett családi körben vagy baráti társaságban is. Utóbbi esetben nem feltétlenül
volt kegyes tartalmú a szöveg. Előfordult felolvasás a másolóműhelyekben is. Ennek
előnye volt, hogy egyszerre több példány készülhetett. Hátránya viszont, hogy - az
esetleges félrehallások miatt - sokkal nagyobb számú hibalehetőség adódott. A 
továbbiakban természetesen csak azokról lesz szó, akik tudtak legalább olvasni. Az
írás és az olvasás képessége nem járt magától értetődően együtt, sokan csak olvasni

Fejezet egy, a világhálón megjelent elektronikus tankönyvből (www.hik.hu /tankönyvtár
/site/books/bl61 /ch01.html) = A magyar irodalom filológiája, szerk. HEGYI Ádám, Bp.,
ELTE ВТК RMIT - Gépeskönyv - KFHIK, 2006 (Kempelen Farkas Felsőoktatási
Digitális Tankönyvtár). Ezúton is köszönöm MESTERHÁZI Gábornak (Gépeskönyv Kft),
hogy engedélyezte a nyomtatott kiadást.
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tudtak, írni nem. A legtöbben azonban teljesen analfabéták voltak. A középkorban ez
főleg a parasztokra és a nemesekre volt jellemző. Még ez utóbbiak életében is csak
kivételes esetben jutott hely könyveknek. A nők esetében — különösen a középkor
kései szakaszában - más a helyzet. Nemcsak a nemesi származású hölgyeknek, de a 
polgárasszonyok egy részének is volt legalább egy — gyakran anyanyelvű — 
imakönyve, amelyet általában használtak is. Az analfabéták többségének viszont -
hozzánk képest - óriási memóriája volt, hiszen mindent meg kellett jegyezniük. Az
íráshasználat elterjedésével az emlékezet ilyen jellegű szerepe erősen csökkent.

Az ókorban és a korai középkorban a hangos olvasás volt általános. Ezt
fokozatosan váltotta fel a suttogó és a halk olvasás. A folyamat kölcsönhatásban áll a 
könyv megjelenési formájának változásaival, ezért röviden ki kell térni rá.
Amennyire természetes volt a hangos olvasás, annyira meghökkentő a néma. Utóbbi
feljegyzésre méltó különlegességnek számított. Euripidész a Hippolütoszban külön
hangsúlyozza, hogy Thészeusz némán olvassa a halott felesége kezében talált levelet.
Arisztophanész Lovagok) ában Démoszthenész némán olvas el egy jós táblát.
Plutarkhosz megemlíti, hogy Nagy Sándor némán olvasott el egy anyjától kapott
levelet. Ugyancsak Plutarkhosz írja Caesarról, hogy a szenátus ülésén némán olvasott
el egy szerelmes levelet, amelyet Cato húgától, Serviliától kapott (Párhuzamos
életrajzok - Alexandrosz ill. Brutus). Augustinus, a későbbi Szent Ágoston
feljegyezte Vallomásaiban Ambrosius milánói püspökről, a későbbi Szent Ambrusról,
hogy első találkozásukkor „Olvasás közben szeme siklott az oldalakon. Szíve az
értelmet kutatta, hangja és nyelve azonban csendesen pihent" (VI. 3. - Városi István

ford.). A néma olvasás Nyugat-Európában csak a 10. századtól vált általánossá, de a 

másolóműhelyekben már a 9. századtól kötelező csöndet írtak elő, kivéve

természetesen az esedeges diktálást. A néma olvasás intim tevékenység: elvben csak

maga az olvasó tudja, hogy mit olvas.

Az írott vagy nyomtatott szövegeket és képi ábrázolásokat tartalmazó könyv

alakja és anyaga többször változott. Az ókori Közel-Keletről főként agyagtáblák

maradtak fenn. Ezekbe még lágy állapotukban, nádból készült íróvesszővel nyomták

bele a jeleket, majd kiégették, vagy egyszerűen csak kiszárították őket. Főként

Egyiptomban azonban már ekkor használtak tekercseket is. A klasszikus görög és

római világban a tekercs volt a könyv általános megjelenési formája, ezt fokozatosan

váltotta fel a lapozható, modern alak.

A tekercsekre azok hosszanti széleivel párhuzamosan írtak. A sorok

természetesen nem futottak végig, hanem kolumnákat, azaz hasábokat alkottak. Ezek

az oszlopok egy tekercsen belül lehetőleg azonos számú sorból álltak, hogy hányból

az a tekercs rövidebb oldalának méretétől függött. A legtöbb tekercs 15-30 cm széles

volt, s nagyjából ennyi sorban írtak rá. A széles margó — akárcsak ma — elegánsnak

számított. A sorok hossza adagosán 16 szótag, azaz alig negyven betű volt, ennyi kell

ugyanis a normát meghatározó hexameterhez. (A számítógépes szövegszerkesztők

megjelenése előtt szokásos kéz- ill. gépiratoldal is nagyjából ugyanekkora volt: 25 sort

tartalmazott, mindegyikben ötven betűvel.) A tekercsek hossza - akárcsak a modern

könyveké - az adott műtől függött. A legtöbb csupán néhány méteres, de van olyan,

amelyik negyven méternél is hosszabb. Ha az egész mű nem fért rá egyeden
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tekercsre, igyekeztek az egyiket egy gondolati egység végénél befejezni, s a 
következőt egy újabb fejezet elejével elkezdeni. A tekercsek elején legfeljebb a szerzőt
és a címet tüntették fel, a részletes adatok — szerző, dm, a megbízó és a másoló neve,
a másolás helye és ideje stb. — a végén található kolofonba kerültek. (Sokáig így volt
ez a kódexeknél, sőt a korai nyomtatványoknál is, a modern címlap csak a 16.
században alakult ki.)

A tekercseknek csak az előlapjára (recto) írtak, amelyen az írással párhu-
zamosan futottak a növényi rostok, a hádapjára (verso), amelyen az írás irányára
merőlegesek voltak, nem. Olvasás közben a tekercset egyik kezükkel folyamatosan
lecsavarták, a másikkal pedig feltekerték. Az olvasás végeztével az egészet vissza
kellett göngyölíteni, hogy a szöveg eleje a tekercs külsejére kerüljön.
A tekercseket egy umbiücusnak nevezett rudacskára tekerve tárolták. Ennek mindkét
vége kilógott a tekercsből, ezeket vagy behajlították, vagy gombokat tettek rájuk,
hogy a tekercs le ne csússzon. A tekercsekből kilógó címkén (titulus / indiculus)
feltüntették a mű szerzőjét és címét, így nem kellett kinyitni ahhoz, hogy
megállapíthassák a tartalmát. A tekercseket polcokra vagy falfülkékbe fektetve Ш.
kalapdoboz-szerű tartókba, esetleg edényekbe állítva tárolták.

Papirusztekercsek használatának a középkori Magyarországon nincs nyoma,
bőrtekercseket viszont természetesen akkor is használt, mint ahogy ma is használ a 
hazai zsidóság. Vallási előírás ugyanis, hogy a Tórát, a Biblia első öt könyvét, amelyek
Mózes neve alatt maradtak fenn, kóser állat bőréből készült pergamenre kell leírni. A 
rendkívül szigorú szabályok szerint készült kéziratos tekercs őrzési helye a zsinagóga
Tóra-szekrénye. A héber Biblia további öt könyvét is hasonlóan - de enyhébb
előírásoknak megfelelően - másolták, közülük az Eszter-tekercsek máig
használatosak.

Már készülésekor, a 15. és a 16. század fordulóján különlegesnek számított a 
Felix Petancius Ragusinus által II. Ulászlónak ajánlott Genealógia turcorum
imperatorum. A török szultánok leszármazását taglaló mű mindkét fennmaradt
példánya pergamentekercs (rotulus). A szöveget a hosszanti oldalra merőleges
sorokba írták. A középkori Magyarországról ez az egy ilyen formájú, latin nyelvű mű
maradt fenn. Külföldről családfák mellett színészi és orvosi szövegek, szerzetesek
halotti tekercsei is ismertek. Külön megemlítendóek a Húsvétkor használt, dél-itáliai,
beneventán írású Exultet-tekercsek, amelyeken szintén egyeden óriási kolumnába
írták a szöveget. A rotulus forma csak könyvek esetében ritkaság, az okleveles
gyakorlatban és jegyzékek esetében az újkorig általános volt.

A tekercsek mellett még az ókorban kialakult a lapozható könyv. Ez jóval
gazdaságosabb a tekercseknél, hiszen lapjainak mindkét felére lehet írni. Célszerű-
ségét növelte, hogy kevésbé sérülékeny, mint a tekercs. Ráadásul sokkal gyorsabban
meg lehet benne találni a keresett részt, mint amabban.

A könyvforma létrejöttében fontos szerepet játszott a viaszostábla (tabula).
Ez legtöbbször egy peremmel ellátott, tenyérbe illő falap. A középső mélyedést
színezett viasszal töltötték ki, erre írták a görögösen sztülosznak, latinosan
sztilusznak (stylos / stilus) nevezett íróvesszővel a szöveget. A sztilusz egyik fele
hegyes, a másik pedig lapos. Előbbit használták írásra, utóbbival pedig törölték a 
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hibás vagy felesleges részeket. Tehát a horatiusi „saepe stilum vertas", azaz 'gyakran

forgasd a sztiluszodat' (Szatírák I, X, 72), voltaképpen azt jelenti, hogy javítgasd, amit

írtál, légy kritikus műveddel szemben. Az egyszerű sztiluszok fából vagy fémből, az
előkelőek elefántcsontból vagy nemesfémből készültek. A viasz írófelületet gyakran
védte egy másik, ráhajtható tábla. Ha e kettőt összefűzték, diptychon jött létre. Egy
harmadik táblácska esetleges hozzácsatolásával triptychont, továbbiakkal pedig
polyptychont készítettek. Ezeket a lapozható, egybecsatolt viasztáblákat codexnek
nevezték, s valóban ezek tekinthetőek a kódexek, az első mai értelemben vett
könyvek közvetlen előzményeinek. (A caudex / codex szó eredetileg fatörzset, tuskót
jelent.)

A viaszostáblákra főleg leveleket, gazdasági feljegyzéseket, piszkozatokat
írtak, emellett oktatásra is használták. Az erdélyi Verespatakon, az egykori Dacia
provinciában talált 2. századi leletek a legfontosabb viaszostábla-emlékek közé
tartoznak. Marcus Aurelius utal rá görögül írott, Önmagáról szóló elmélkedéseiben,
hogy táblácskákra jegyezte le gondolatait. (A fflozómscsászár műve egyébként -
legalább is részben - a későbbi Magyarország területén keletkezett.) A gazdagon
díszített, elefántcsontból készült ókori luxusdiptychonokat a középkorban
különlegesen díszes könyvkötésekhez használták fel. A viaszostáblák a hétköznapi
írásbeliség eszközei maradtak a középkorban is. Mezey László szerint Szent Gellért
(fi046) - legalább is részben - viasztáblácskákra írta Deliberatio supra hymnum
trium puerorum, azaz Fontolgatás a három ifjú énekéről című művének piszkozatát.
Egy 1464-re datálható elégiájában Ianus Pannonius is táblácskákat kér, hogy azokra
írhassa utolsó kívánságait (De se aegrotante in castris, 107). A viaszostáblák kései
utóda, a palatábla a 20. századig használatos maradt.

A legkorábbi, 1. századi kódexek Egyiptomból ismertek. Ezek papiruszból
készült lapjainak rectojára és versojára egyaránt írtak. A papirusz nem vált be a 
lapozható könyvekhez, mégis évszázadokig használatban maradt a pergamenkódexek
mellett. Martialis már ez utóbbi kivitelben is ajánlja verseit, de csak úti olvasmányul
(I, 2). Az antik világban ugyanis a tekercs forma elegánsabbnak számított. A világi
irodalomban csak az 5. században zajlott le a váltás, a keresztények azonban már
jóval korábban elsősorban lapozható kódexeket használtak, hiszen ezek olcsóbbak és
könnyebben kezelhetőek voltak a tekercseknél. Ráadásul a lapozható könyvek
helykihasználása is jobb: egyeden kódex annyi szöveget tartalmazhat, amennyi csak
számos tekercsre fér rá. A korai kódexekben még viszonylag gyakori, hogy a 
tekercseken megszokott keskeny kolumnákba írták a szöveget. Ilyenekből három-
négy is elfért egy oldalon. A középkori — és annál újabb — könyvek azonban már
általában egy- vagy kéthasábosak. A pergamen tartósságát már az ókorban is
megbecsülték, ezért törvénygyűjteményekhez, jogi iratokhoz már akkor is használták.
Ez a bizalom a középkorban is megmaradt, a nagy igénybevételnek kitett könyveket
és a legfontosabb okleveleket még a papír megjelenése után is pergamenre írták.

Sem az ókor, sem a korai középkor írásaira nem volt jellemző a 
szóközhasználat, így a szavak egybefolytak. Nem volt jellemző a kis és nagy betűk
következetes megkülönböztetése, s nem volt általános a központozás sem. A hangos
és a suttogó olvasáshoz nem is volt ezekre szükség, hiszen a kimondás meg-
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könnyítette az értelmezést. A néma olvasás jóval gyorsabb ezeknél, ráadásul hiányzik
belőle a kimondás aktusa, ezért megnőtt e segédeszközök jelentősége. A néma
olvasás elterjedésével egyidejűleg kialakult és elterjedt a nagybetűk, a szóközök és az
írásjelek használata is.

A lapozható könyveknél már a kéziratosság korában is fontos volt az
elrendezés (a „tipográfia"): más fajta betűvel, eltérő színű írással emelték ki a 
kezdősorokat, a címeket, a neveket stb. A piros és kék kezdőbetűk váltakozása
könnyebben kezelhetővé tette a szöveget. Az idézett szerzők nevének kiemelése, az
idézetek jelzése javított az áttekinthetőségen. A fejezetek listájából kialakult a 
tartalomjegyzék, megjelentek a mutatók is. Mindez komoly segítség volt gyakorlati
alkalmazás esetén, például prédikációk összeállításakor.

Kifejezetten gyakorlati célból készültek a disztinkciógyűjtemények. Ezek
tartalmazták a Biblia egyes szavainak lehetséges jelentéseit, előfordulásának pontos
helyét (locus), sőt előképeit és párhuzamait is. Különösen népszerűek voltak az
idézetgyűjtemények (sententiarium / florilegium), amelyek gyakran antik klassziku-
sokból vett szemelvényeket is tartalmaztak. A legtöbben csak a citált sorokat
ismerték, nem pedig az adott mű teljes szövegét, nem is szólva szerzőjének egyéb
alkotásairól. Ezért egy-egy középkori szerző műveltségére és az általa felhasznált
forrásokra csak nagyon óvatosan szabad következtetni. Aki tud latinul, az összeállítás
mesterségének (ars compilandi) szabályait betartva, néhány segédkönyv felhaszná-
lásával ma is „igazi" középkori prédikációt írhat.

A középkorban tehát alapvetően megváltoztak az olvasási szokások, a könyv
munkaeszköz lett. A kéziratosság korában lezajlott információs forradalom teljesen
átalakította a módszertant. A nyomtatás feltalálása természetesen mennyiségi
növekedést eredményezett, így kibővítette a felhasználók körét. Az utóbbi években a 
világháló tovább gyorsította ezt a folyamatot, ráadásul kiterjesztette az egész
földkerekségre. Azonban ezzel is csak a kivitelezés technikája változott, maga a 
módszer nem.
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Alberto MANGUEL, AZ olvasás története, Bp., Park, 2001;
MEZEY László, Forrásszemelvények a kéziratosság korának könyvtörténetéhez^ Bp.,
Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1957;
Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, szerk. Guglielmo CAVALLO, Roger
CHARTIER, Bp., Balassi, 2000;
SARBAK Gábor, bevezetés a latin kodikológiába — A görög és római világ tárgyi emlékei, 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 21998 (Bevezetés az Ókortudományba, 1),
207-222;
VÉRTESY Miklós, Könyvtárosok kislexikona, Bp., Múzsák, 1987.
***

Ezúton is köszönöm BÁRCZI Ildikó, BORECZKY Anna, HANGOD! Ágnes és

MADAS Edit segítségét.

Az alfejezetbezjelhasznált további szakirodalom: 

BÁRCZI Ildikó, Ars compilandi, Studia Litteraria, 32(1994), 99-116;

MEZEY László, Gellértproblémák, Vigília, 45(1980), 590-598;
NÉMETH György, Papjrológia — A görög és római világ tárgyi emlékei, Debrecen,
Kossuth Egyetemi Kiadó, 21998 (Bevezetés az Ókortudományba, 1), 189-206.

Az írófelület

Könyvek írófelületeként Európában a papirusz, a pergamen és a papír
használta (volt) általános. A papirusz egyfajta nílusi sás (Cyperus papyrus)
szárának szivacsos belsejéből készült. Ezt felszeletelték, egymás mellé rakták, s 
nedvesen lesimították, majd lekalapálták. Erre azonos eljárással keresztbe tettek
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egy másik réteget, végül csiszolták és méretre vágták. Az így létrejött írófelület
arasznyi széles volt, hossza viszont több méteres is lehetett. Általában tussal írtak
rá. Az íróvessző többnyire nádból készült. A papirusznak csak az egyik oldalára
lehetett írni. Másik hátránya, hogy meglehetősen sérülékeny. Ez magyarázza,
hogy viszonylag kevés maradt fenn. A papirusz jellegzetesen ókori írófelület, de a 
Meroving-udvar a 7. századig, a Pápai Kúria pedig a 13. századig használta.
Ugyanakkor már a 11. században megjelent Európában a papír. Mindeközben
folyamatos a pergamen használata is. Magyarországon sem a közép-, sem az
újkorban nem használtak papiruszt, előfordulása nagyon ritka és teljesen
esetleges.

A pergamen állatbőrből készül, mivel viszonylag vastag, mindkét oldalára
lehet írni. Lehetőleg juh vagy kecske, esetleg borjú bőréből készítették. Az állatról
lenyúzott bőrről — mész és víz segítségével — először teljesen eltávolították a 
szőrt és a húst, majd leöblítették és keretbe feszítve szárították. Ezután beszórták
krétaporral, hogy az a szőrtüszők likacsait eltömítse, végül csiszolták és
darabolták. A velin a luxus célokra újszülött, sőt magzati állatok bőréből
készített, rendkívül finom pergamen. (Ma a különlegesen jó minőségű papírokat
hívják így.) Ha lehet, még fényűzőbbnek számított a pergamen bíborszínűre
festése, különösen azért, mert erre általában arany vagy ezüst betűkkel írtak.
Minthogy az egyszerű pergamen is meglehetősen drága volt, megesett, hogy régi
és szükségtelennek ítélt kéziratokról letörölték ül. kivakarták az írást, s a felületet
újra felhasználták. Az ilyen lapot nevezik palimpszesztnek. (Ibolyántúli fényben
általában az eredeti írás is elolvasható.)

A középkori Magyarországon Bártfán és Eperjesen biztosan működött
pergamenkészítő. A keresletet jelzi, hogy önálló mesterség volt, amiből meg
lehetett élni.

Mint oly sok mindent, papírt is Kínában készítettek először, a legkorábbi
leletek a Kr. e. 2. századból valók. A rothasztott növényrostokból álló pépet
szárították, mozsarakban összetörték, s az így létrejött port vízzel keverték. Ezt
kiöntve (később szitával merítve), majd megszárítva papírhoz jutottak. A papírt a 
6. században már Koreában, a következőben pedig japánban is ismerték. A 8.
század közepén kínaiaktól jutott az arab világba, innen pedig Dél-Európába a l l . ,
Nyugat-Európába a következő században. Magyarországon a 14. század elejétől
használják. Az arab és az európai merített papír többnyire rongyból készült.
Ezeket Európában papírmalmokban foszlatták szét, majd a kádakban erjesztett
pépből szitával merítették a lapokat. A víz kicsurgása után posztóra helyezve
kipréselték belőle a maradék nedvességet, szárították, enyvezték, simára
csiszolták, majd méretre vágták és bálákba csomagolták. Minden bála tíz rizsmát,
s minden rizsma húsz koncot tartalmazott. Egy-egy konc pedig 24 ívből állt.
Magyarországon csak a 16. századtól működtek papírmalmok, a középkorban — 
elsősorban itáliai és lengyel — behozatallal fedezték az igényeket.

Az egyes műhelyek, sőt szállítmányok azonosítását megkönnyíti a 13.
század óta használatos vízjel. Ez úgy jön létre, hogy a szita hálójába egy drótból
hajtogatott jelet tesznek. Itt természetesen valamivel vékonyabb lesz a papír,
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amelyet fény felé tartva láthatóvá válik az ábra. Minthogy a huzal lassanként
deformálódott, viszonylag gyakran új jelet kellett készíteni. Ez nagyon hasonlított
ugyan a korábbihoz, de mégsem volt egészen ugyanolyan. Ennek köszönhetően — 
legalább is elvben — azonosítható a papír előállításának helye és ideje. Ebben
vízjelkatalógusok segítenek, amelyek eredeti méretben tartalmazzák az ábrák (pl.
valamilyen állat, címer, csillag, épület, fegyver, felirat, hangszer, horgony, kerék,
korona, kulcs, mérleg, növény stb. ill. a Hold és a Nap) rajzának hasonmását. A 
vízjelek feldolgozottsága hiányos, és valószínűleg soha nem is lesz teljes, hiszen
csak Európából kb. egymillió ismert.

A merített papír drága ugyan, de még mindig sokkal olcsóbb a 
pergamennél. 1452-ben Eperjesen huszonöt papírív 28 dénárba, három évvel
később ugyanott egy pergamenív 44 dénárba került, tehát durván negyvenszeres
volt az árkülönbség.

A papír viszonylagos olcsósága miatt sokan jutottak könyvhöz - főleg, ha
maguk másolták. A luxus könyvek és a liturgikus kódexek viszont az egész
középkor során pergamenből készültek.

A legfontosabb ví^jelkatalógusok: 

C[harles] M[oise] BRIQUET, Lesfiligranes,Geneve, Juliién, 1907,1-IV;
Georg ElNEDER, The Ancient Paper-Mills of the Former Austro-Hungarian Empire and 
Their Watermarks, Hilversum, The Paper Publications Society, 1960 (Monumenta
Chartáé Papyraceae Históriám Illustrantia, 8);
Vladimir A. MOSIN, Seid M. TRALJIC, Filigranes des XlIIe et XlVe ss., Zagreb,
Académie Youguslave des Sciences et des Beux-Arts Institut d'Histoire, 1957, I -
II;
Gerhard PlCCARD, Wasserzeichen, Stuttgart, Kohlhammer, 1961-1997,1-XVII;
VARGA Nándor Lajos, Vísyegyek kérgei merített magyar vagy külföldi magyar 
vonatkozású papírosokon 1330-tól 1896-ig, Bp., Balassi, 1995,1—II.

A kódexek készítése

Minthogy a kereszténység a könyvhöz erősen kötődő vallás, az ókori
írásbeliség és könyvkultúra hatása alól már az őskeresztények sem vonhatták ki
magukat. Nem sokkal később Hieronymus (Szent Jeromos, •J420) kifejezetten
ajánlotta a szerzeteseknek a könyvmásolást. A 6. században Teodorik egykori
titkára, Cassiodorus különösen fontosnak tartotta az antik kultúra megőrzését.
Erre a világtól elzárt kolostorokat tartotta legalkalmasabbnak, végül maga is
visszavonult az általa alapított Vivariumba (Az élet helye), s itt is tudományos
munkára, könyvek gyűjtésére és másolására ösztökélte a szerzeteseket. Isidorus
Hispalensis (Sevillai Izidor, f636) Etymologiarum sive originum libri viginti, azaz
Magyarázatok avagy származtatások húsz könyve című enciklopédikus művében
igyekezett összegezni az ókori ismeretanyagot. (Máig tartó hatását jelzi, hogy
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Izidort nyilvánították az világháló védőszentjének.) Nagy Károly (f814) udvari
iskolát (schola palatina) alapított és írásreformot hajtatott végre. Ebben legfőbb
segítője és tanácsadója Alcuin toursi apát (f804) volt. A karoling minusculát a 12.
század végéig használták, ekkor felváltották ugyan a gótikus írások, de a 
humanisták felújították használatát. Minthogy a nyomdai antikva a humanista
írásokat vette alapul, tulajdonképpen a mai betűk is a karoling minusculára
vezethetőek vissza.

A középkori könyvkultúrával foglakozva nem szabad elfelejteni, hogy a 
kereszténység ebben az időszakban egész Európában általános normarendszer,
viszonyítási alap volt minden emberi cselekedet megítéléséhez. Az Egyház
határokon átívelő, mindenek fölötti szervezetet alkotott, egységes nyelvvel, így
természetesen óriási szerepe volt az írott kultúra terjesztésében. Az Egyház
felemelkedési lehetőséget nyújtott a legalacsonyabb származású emberek számára
is: Szálkai László (fi 526) egy csizmadia fiából lett esztergomi érsek. (A tanulni
nem akaróknak a katonaság maradt kitörési pontként.) A világi papság szervezete
területi alapú volt (plébániák, püspökségek, érsekségek), s többé-kevésbé az egyes
országokhoz igazodott. A legtöbb székesegyház mellett másolóműhely és iskola
is működött. A szerzetesek kolostorai a határoktól igen kevéssé függő hálózatot
alkottak. A kolostoroknak különösen a korszak első felében volt nagy szerepe a 
könyvkultúrában. Nursiai Szent Benedek Regulája - amely a 6-tól a 13-ik
századig szinte kizárólagos volt Nyugat-Európában - minden szerzetes számára
naponta több óra olvasást tett kötelezővé (48. fejezet). Az ehhez szükséges
könyveket másolóműhelyekben (scriptorium) hozták létre.

A kódex (codex) középkori, kézzel írott könyv. (Angolszász
nyelvterületen a kódexeket manuscriptnek nevezik, ezzel párhuzamosan a német
szóhasználatban is egyre gyakoribb a Handschrift kifejezés.) A definíció mindkét
jelzője fontos. Régebben ugyanis újkori kötetes kéziratokat is gyakran neveztek
így (pl. Balassa-kódex). Sokan tévedésből ma is mindenféle régi könyvet
kódexnek hívnak függetlenül attól, hogy az kéziratos vagy nyomtatott. A kódex
mindig kézzel írott, ennek következtében mindegyik egyedi darab. Ha csak nincs
hangsúlyozva külön a kézirat tekercs volta, kódexen lapozható könyvet kell
érteni. Könyvtörténeti szakirodalom olvasásakor ajánlatos számítani arra, hogy a 
hétköznapi szóhasználatban oldalnak nevezett egység lapként (pagina, amely
recto, azaz előlap, vagy verso azaz hátlap), a lap pedig levélként (folio) szerepel.
(Ilyenkor az „oldal" szót nem használják.) Rendszerint a folio sorszámára
hivatkoznak, eléje esetleg a fol. vagy az f., több folio esetén az ff. rövidítés kerül.
Hogy a levél rectojáról vagy versojáról van-e szó, azt a sorszám utáni r vagy v 
betű mutatja meg. Számos katalógusban a levél előlapjára a magában álló
sorszám, hátlapjára pedig az utána tett ' (aposztróf) utal. Az egy lapon található
kolumnákra az ábécé kisbetűivel (a, b, esetleg с és d) kell hivatkozni.

A kódex alapegysége a kettéhajtott levél (bifolium). Több ilyet egymásra
fektetve és összefűzve jön létre az ívfüzet (fasciculus). Ezek vastagsága a 
kettőslevelek számától függ. Ha egy ívfüzet két bifoliumból áll, a neve binio; ha
háromból, ternio; ha négyből, quaternio; ha ötből, quinternio; ha hatból,
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sexternio stb. A középkor első felében inkább a quinternio, a vége felé a 
quaternio volt népszerű. A legtöbb modern, nyomtatott könyv is quaterniokból
áll. Az ívfüzeteket egymáshoz varrták, majd bekötötték. (A ragasztókötés 20.
századi találmány.) Az ívfüzetek utolsó versojára már a 10—11. században gyakran
odaírták a következő fasciculus első rectójának első szavát, ezzel igyekeztek
meggátolni, hogy a bekötés során az ívfüzetek összekeveredjenek. Ez az őrszó
(custos / reclamans). Idővel szokássá vált, hogy minden lap aljára odaírják a 
következő első szavát, ez ugyanis megkönnyítette az olvasást. Ez az eljárás a 18.
századig nyomtatott könyvekben is gyakorlat volt. A levélszámozás a 12.
században jelent meg, s hamarosan alkalmazni kezdték a lapszámozást is, a 
legtöbb kódexben és ősnyomtatványban azonban semmilyen középkori számozás
nincs.

A könyvet védő és díszítő kötések alapja a 15. századig fatábla, ezt
fokozatosan kasírozott pergamen ül. papírtáblák váltották fel. Különlegesen
megbecsült könyvek, pl. a négy Evangéliumot tartalmazók (evangeliarium)
esetében a táblákat gyakran díszes nemes fémbevonat takarja. Ezeket az amúgy is
vagyont érő ötvöskötéseket sokszor (féldrágakövekkel, elefántcsont beraká-
sokkal és zománcozással tették még értékesebbé. így ezek a díszkódexek nem
pusztán az Isteni Ige hordozói, hanem már-már tiszteletre méltó kegytárgyak. A 
legtöbb közép- és koraújkori könyvet általában bőrrel, ritkábban selyemmel vagy
bársonnyal vonták be. A bőrkötéseket bélyegzőkkel, görgetőkkel, esetleg
metszéssel vagy rátéttel díszítették. A bőrkötéseket gyakran fémből készült sarok-
és köldökveretekkel ül. csattal látták el. Ezek nem csak díszítik, hanem védik is a 
könyvet. Az újkorban elterjedtek a papír- és a vászonkötések is.

A kódexek mérete elsősorban tartalmuktól függ. A nagy méretnek nincs
mindig reprezentatív szerepe, hiszen pl. egy kóruskönyvnek nagynak kell lennie,
hogy többen énekelhessenek belőle egyszerre. Ugyanakkor ismertek kis méretű
luxuskéziratok is. Hasonlóképpen a széles margó sem mindig pazarlás: lehet,
hogy széljegyzetek (glossa) számára hagyták üresen.

A scriptorium berendezése földrajzilag és időben szinte végig egyforma.
A másolóműhely tagjainak elvben értenie keUett a kódexkészítés összes
lépcsőfokához, a gyakorlatban azonban általában a munkafolyamat egy-két
szakaszára specializálódtak.

A mécsvüágnál vagy a körmére égő gyertya pislákoló fényénél írogató barát
romantikus képét legjobb elfelejteni. A scriptoriumok többsége napfényes terem
volt. Az írópultok elhelyezésénél a vüágosság meüett arra is ügyeltek, hogy munkája
közben a másoló (scriptor) lehetőleg mezőre vagy vízre néző ablakon tekinthessen
ki. Úgy vélték ugyanis, hogy ezek látványa megnyugtatja a szemet. A másolópult
lapja általában ferde volt, a dőlés szöget nem mindig lehetett állítani. A másolandó
szöveget többnyire egy másik — a templomi felolvasóáüványra hasonlító - pult
szintén ferde lapjára helyezték. Általában egymásba ülesztett bifoliumokra írtak, s 
ezeket csak a munka végeztével fűzték össze fasciculusokká, s kötötték be. Üres
lapokat tartalmazó bekötött könyveket ritkán használtak, üyenekbe hivatalos
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iratokat, többnyire okleveleket másoltak. Ha a leírandó könyv nem volt helyben
megtalálható, általában kölcsönkérték, de előfordultak lopások is.

A beírandó bifoliumot madzagokon lógó ólomnehezékekkel feszítették
rá az írópultra. A középkor első felében általános volt a vakvonalazás, amelyet
fapálcikával (ligniculus) végeztek. A 12. századtól ólommal (plumbum)
vonalaztak, a 13. századtól pedig már tintát is használtak erre a célra. A lap szélén
többnyire lyukasztással jelölték ki a sorokat, ehhez körzőszerű lyukasztóvasat
(punctorium / subula) használtak. A pergamen egyenetlenségeit horzsakővel
(pumex) tüntették el. Gyakran krétaporral (creta) szórták be az írófelületet, hogy
a tinta szét ne fusson. Az asztalba fúrt lyukakba illesztett két szarvban (cornua
duo) a leggyakrabban használt fekete és piros tinta volt. A tinta (atramentum / 
encaustum / incaustum / tincta) általában réz- vagy vasgálicból, azaz -szulfátból,
apróra tört gubacsból, vitriolból, azaz kénsavból, arab mézgából (gummi
arabicum) és esővízből készült. Ehhez gyakran öntöttek még ecetet, bort vagy
sört. A középkorból számos tintarecept maradt fenn. Az ókorban inkább
írónádat (calamus), a középkorban általában madár-, főleg lúdtollat (penna)
mártogattak a tintába. Egy különlegesen éles késsel (scalpellum) hegyezték a 
tollakat és vágták méretre a pergament vagy a papírt. Egy másikkal (novacula / 
rasorium) kivakarhatták az esetleg hibásan írt részeket. Ezt a kaparókést írás
közben általában bal kezükben tartották. Ha a tinta még nem száradt meg,
szivaccsal vagy ronggyal (deletilis / spongia) is felitathatták. A bőrből, fából vagy
fémből készült tolltartók (calamare / calamarium / pennale / theca libraria)
gyakran henger alakúak voltak. Egyes tolltartókban tintát is lehetett szállítani
(atramentarium), ez különösen utazáshoz volt célszerű. A látás javítására már az
ókorban is használtak lencséket, a szemüveg 13. századi találmány. Hideg időben
a scriptor nyúlszőrlabdával melegíthette elgémberedett kezét. Az íráshoz használt
eszközöket gyakran helyben készítették.

A másoló munkáját lehetőleg egy másik személy, a corrector vagy
emendator ellenőrizte és javította ki. Szokás volt a fejezetcímek és -számok, a 
kezdősorok, vagy más fontos szövegrészek piros színnel történő írása. Gyakran
így szerepel a művek elején szokásos Hic incipit liber... (Itt kezdődik a könyv...),
végén pedig a Hic explicit liber... (Itt végződik a könyv...) mondat is. Címlap
hiányában ezek tették egyértelművé, hogy hol kezdődik és meddig tart az adott
mű. Főleg későközépkori kódexekben gyakori, de még ősnyomtatványokban is
előfordul, hogy a rubricator - többnyire piros színnel (minium / rubrum) -
áthúzta a mondatkezdő és más kiemelt szavak első betűjét.

Ezt követően a szövegben üresen hagyott helyekre vagy a lapszélekre az
illuminator díszes kezdőbetűket, azaz iniciálékat (initiale), képecskéket
(miniatura) és lapszéldíszeket festett. Ehhez általában ecsetet (penniculus)
használt. A középkori könyvfestmények sokszor nem pusztán illusztrálják a 
szöveget, hanem — gyakran szimbólumokat felhasználva — maguk is szellemi
mondanivalót, teológiai és dogmatikai fogalmakat stb. igyekeznek kifejezni. A 
középkori ábrázolások gyakran ezért nem „élethűek", nem pedig a szaktudás

hiánya miatt. A képeknek és ornamentális ábráknak díszítő, reprezentációs és
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szórakoztató szerepük is volt. A megrajzolandó iniciálé helyére a scriptor, a 
corrector, vagy a rubricator kis méretben gyakran előírta a szükséges betűt. A 
miniatúrák helyére néha az ábrázolt jelenettel kapcsolatos utasításokat írtak.
Természetesen ezeket az elkészült kép lefedte, de félbemaradt példányokban
olykor láthatóak. Mind a rubricator, mind az illuminator hasonlóan dolgozott az
ősnyomtatványokkal ís. Ezekben gyakori az iniciálék számára üresen hagyott
helyre parányi méretben előnyomtatott minta-kezdőbetű. Ha ennek elkészítését a 
nyomdász elmulasztotta, akkor a piros megerősítő vonalakat az
ősnyomtatványokban is kézzel meghúzó rubricator írta be. Az egyszerűbb,
gyakran egyszínű (monochrom) iniciálékat általában a rubricatorok festették. A 
scriptor nem mindig javította a másolt szöveg esetleges hibáit. Ezek lemásolása
sokszor tudatos, máskor annak következménye, hogy a nyugat-európai
scriptoroknak nem volt anyanyelve a latin, amelyen legtöbbször írtak. A bizánci
másolók viszont általában görögül, tehát anyanyelvükön dolgozhattak.

A scriptorok kéztartása mai fogalmak szerint elképesztően kényelmetlen
volt, a három író ujjat ugyanis nem támasztotta alá a csukló. Nem csoda, ha
szöveg végén szokásos megjegyzésekben fáradtságra panaszkodnak, és munkájuk
nehézségét hangsúlyozzák. Máskor azt kérik az olvasótól, imádkozzon lelki
üdvösségükért, esedeg átkot szórnak azokra, akik a kódexet ellopják, vagy
megrongálják. Ritkábban a szöveg közt is előfordulnak panaszok, kérések. A 
scriptorok nagy része nem nevezi meg magát, őket a kutatók szükség-
elnevezésekkel azonosítják.

A scriptorként tevékenykedő szerzetesek bizonyos fokig kivételezett
helyzetben voltak társaikhoz képest, hogy ezáltal is minél több időt és energiát
fordíthassanak másolásra. Egy jó scriptor többféle betűvel is tudott írni. A 
középkori Magyarországról kb. 220 másoló neve ismert. A róluk és anonim, de
azonosított társaikról fennmaradt adatok részletes feldolgozása még nem történt
meg. A másolásba mélyedő scriptorok számos ábrázolása ismert, gyakran ugyanis
az éppen leírt mű szerzőjét jelenítették meg ilyen módon.

A másolás időtartama változó. Az 5. században Szent Nílus naponta
készült el egy quaternioval, így négy nap alatt az egész zsoltárkönyvet
(psalterium) le tudta írni. Szent Kolumbán (j-597) tizenkét nap alatt lemásolta
mind a négy evangéliumot. Bergognonus de Nigraxio da Caronno novarai polgár
1220. május 4. és 1221. augusztus 6. között a teljes Bibliával végzett. Egy párizsi
minoritának, Bertrand Ginesse-nek 1467-ben egyetlen napra volt szüksége
Ovidius A szerelem ellenszerei (Remedia amoris) című erotikus tanköltemé-
nyéhez. Ezek azonban kivételes teljesítmények. Egy hivatásos másoló 1333-ban
fél év alatt írt le egy díszes Újszövetséget, s 1436/37-ben is ugyanennyi idő kellett
egy teljes misekönyvre (missale). A legtöbb kódex tehát mai fogalmak szerint
lassan készült, sok maradt félbe, különösen gyakori a díszítés befejezetlensége.

A középkori könyvkultúra egyik legfontosabb irodalmi emléke a 
könyvbarát (bibliofil) durhami püspök, Richard de Bury (1287-1345) műve a 
könyvek szeretetéről (Philobiblon). A rendkívül érdekes, sokszor kifejezetten
szórakoztató könyvecske magyarul is olvasható.
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Az ELTE Egyetemi Könyvtár egyik kódexét (Cod. Lat. 25), amely a 
Gesta Romanorum с. anekdotagyűjteményt és a Hét bölcs történetét tartalmazza,

Sztárai Máté (nagy)váracti bérmásoló (cathedraticus) készítette 1474-ben (47r). Az

utolsó lapra (107v) egy — máshonnan is ismert — versikét biggyesztett: Si modo

sum degens non debet spernere me gens, / Christus pauper erat et nunc super

omnia regnat. / Quando bibo vina <. . .> facio mihi commoda [!] vi[t]am"

(Jóllehet szegény vagyok, nem kell megvetnie a népnek. Krisztus is szegény volt,

s most mindenek felett uralkodik. Amikor bort iszom, kellemessé teszem az

életet magamnak. - Madas Edit fordítása). Valóban iszákos lehetett, hiszen a 82.

rectora pirossal magyarul is odaírta: hogh yhathnam. Ebben a kódexben ő sem

nevezi meg magát, de egy másikban (ELTE EK, Cod. Lat. 71, 76v) igen.

Az előzéklapokon, a kötéstáblák belső oldalán, sőt olykor a szövegben is,

gyakran a legkülönfélébb bejegyzések fordulnak elő a könyv tulajdonosaitól és

használóitól (possessor). Ezek fontos információkat hordozhatnak az adott kötet

sorsáról.

A legfontosabb kódexek egy része a 19. század óta nevet kapott

felfedezőjéről (pl. Vitkovits-kódex), őrzőhelyéről (pl. Müncheni Kódex), vagy

adományozójáról (pl. Lázár Zelma-kódex), esedeg valamilyen ünnepi eseménnyel,

évfordulóval kapcsolatban (pl. Nádor-kódex).

A középkori kéziratokkal a kodikológia foglalkozik. A kodikológus

először megállapítja a kódex terjedelmét, feltárja esetleges hiányosságait (kollacio-

nálás), majd pontos leírást készít róla. Igyekszik megállapítani a kötet sorsát,

azonosítani egykori tulajdonosait, használóit. Természetesen külön vizsgálatok

tárgyát képezi az írás, a díszítés, a kötés, a vízjelek és az esetleges zenei

vonatkozások is. Az elért eredményeket kódexkatalógusokban összegzik.

Ezekben minden tételnél feltüntetik a rá vonatkozó szakirodalmat. A katalógusok

általában jelenlegi gyűjteményeket mutatnak be, de vannak olyanok is, amelyek

egykori könyvtárak rekonstrukciói. Többségük laünul vagy valamelyik élő

világnyelven készül, közülük számos megtalálható a világhálón is.

A 16—17. században sok könyvet kötöttek az addigra feleslegessé vált

kódexek lapjaiba. Az újrahasznosított pergamen olcsó és tartós volt. Nem csak

könyvborítóként, hanem - több réteget egymásra ragasztva - a kötéstábla

anyagául is szolgált. Emellett előzékként, sőt a kötést megerősítő csíkokhoz is

felhasználták. A mai kutató számára a legtöbb kódextöredék értékesebb, mint az

a - többnyire nyomtatott - könyv, amelyet annak idején igyekeztek megvédeni

vele. A kódextöredékek (fragmenta codicum) mindegyike ugyanis egy-egy

elpusztult középkori kézirat hírmondója. A kódextöredékek meghatározása

speciális feladat, Magyarországon külön kutatócsoport foglalkozik vele. Ennek

oka az is, hogy a középkor végén itt használt kódexek több mint 95%-a

elpusztult, ami megnöveli a töredékek vizsgálatának jelentőségét.

Ha valaki kódextöredékre bukkan — ez egyáltalán nem leheteden! —, segítséget

kérhet Madas Edittől, az MTA-OSzK Fragmenta Codicum Kutatócsoportjának

vezetőjétől. Hangjegyes töredék esetén Dobszay Lászlóhoz és Szendrei Jankához

is fordulhat (MTA Zenetudományi Intézet).
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A magyarországi könyvtárakban őrzött kódexek és töredékek legfontosabb katalógusai: 

Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken, bearb.
András VIZKELETY, Bp., Akadémiai, 1969 - Wiesbaden, Harrassowitz, 1973,1—II;
Catalogus collections codicum latinum et graecorum, comp. Csaba CSAPODI, Bp., MTAK,
1985 (A MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai, 16);
Codices ktini medü aevi, rec. Emma BARTONIEK, Bp., OSzK, 1940 (A Magyar Nemzeti
Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának Címjegyzéke: Codices Manu Scripti
Latini, 12/1);
Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis, rec. Ladislaus MEZEY,
Bp., Akadémiai, 1961 (Bibliotheca Universitatis Budapestinensis: Catalogus
Manuscriptorum, 1);
Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungáriáé Centralis, rec. Ladislaus
MEZEY, Bp., Akadémiai, 1988 (Fragmenta Codicum in Bibliothecis Hungáriáé, 1/2);
Fragmenta latina codicum Ín Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, rec. Ladislaus MEZEY,
Bp., Akadémiai, 1983 (Fragmenta Codicum in Bibliothecis Hungáriáé, 1/1);
KÖRMENDY Kinga, A Knau^-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori 
könyvtárának sorsa, Bp., MTAK, 1979 (A MTA Könyvtárának Közleményei, 82: Új
Sorozat, 7);
Mittelalterliche lateinische Handschrifienfragmente in Esztergom, Hrsg. András VIZKELETY,
Bp., Akadémiai, 1993 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungáriáé, 2);
Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Győr, Hrsg. András VIZKELETY, Bp.,
Balassi, 1998 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungáriáé, 3);
Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron, Hrsg. Edit MADAS, Bp.,
Akadémiai, 2006 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungáriáé, 5).

Tematikus feldolgozások: 

CSAPODI Csaba, The Corvinian Library: History and Stock, Bp., Akadémiai, 1971 (Studia
Humanitatis, 1);
CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, Die Bibliothek des Johannes Vitéz, BP-> Akadémiai, 1984
(Studia Humanitatis, 6);
Ubri liturgia manuscripti bibliothecarium Hungáriáé et limitropharum regium, rec. Polycarpus
RADÓ, rev. Ladislaus MEZEY, Bp., Akadémiai, 1973;
SZENDREI Janka, A magyar középkor hangiegyes forrásai, Bp., MTA Zenetudományi
Intézet, 1981 (Műhelytanulmányok a Magyar Zenetörténethez, 1).

A kódextöredékekrol: 

MEZEY László, Fragmenta codicum: Egy új forrásterület feltárása, A MTA Nyelv- és
Irodalomtudományok Osztályának Közleményi, 30(1978), 65-90.
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Ajánlott olvasmány: 

RICHARD de Bury, Philobiblon: A könyvek szeretete, bev. JAKÓ Zsigmond, ford., jegyz.
BODOR András, Bukarest, Kriterion, 1971 (Téka).

A könyvek díszítése

Ezzel a témával részletesen foglalkozik a Gulyás Borbála által írott,
Könyvdíszítés Magyarországon a kezdetektől 1526-ig с fejezet, ezért itt csak néhány

általános megjegyzés következik.

A könyvdíszítést, akárcsak az írást, mesterségnek (ars) tekintették, amely

komoly technikai tudást, kézügyességet és művészi hajlamot, valamint jó ízlést

igényelt.

A scriptor által a képek számára üresen hagyott helyekre estenként odaírták a 

kép tárgyát, majd megrajzolták a kontúrokat. Ezt követte először a nagyobb felületek,

majd a finom részletek (pl. kezek, arcok) megfestése. Az aranyozáshoz aranyport

vagy laparanyat használtak. A festékrecepteket a legtöbb műhely igyekezett titkokban

tartani. Könyveket esetenként nők is díszítettek, de az eleve viszonylag kis számú,

név szerint ismert könyvfestő között jóval több a férfi, mint a nő.

A fedőfestékes technika — különösen aranyozással együtt — időigényes és

drága volt, ezért főleg reprezentatív pergamenkódexekhez használták. A toürajzos

technika jóval olcsóbb volt, ebből azonban nem következik, hogy minőségileg is

gyengébb lett volna. Mind színezett, mind színezetlen típusai gyakoriak a 

későközépkori papírkódexekben, de előfordulnak pergamenkódexekben is.

A könyvfestészeti díszítés — dekoratív funkcióján túl - nem csak tagolja a szöveget,

hanem segíti a benne való tájékozódást is. A miniatúrák témájukat és funkciójukat

tekintve lehetnek narratív jelenetek, devócionális képek és didaktikus ábrák.

Az iniciálé, azaz többé-kevésbé díszes kezdőbetű, állhat egyszerűen egy

színes betűtestből, lehet ornamentális ill. figurális díszítése, vagy akár ezek

kombinációja. Az iniciálék mérete a szövegbetűk méretétől az egészoldalasig

terjedhet. Utóbbira példa lehet a Bibliát kezdő I (In principio...), a psalteriumok

elején található В (Beatus vir...), vagy az insuláris kódexek Krisztus-monogramja.

A miniatúrák nem mindig igazodnak a hasábszélességhez, s olykor a szövegbe

sincsenek "betördelve". Erre példa a Képes Krónika négy lapalji, kerek miniatúrája

(ff. 41r, 42r, 43r).

Az elsősorban a későközépkorra jellemző lapszéldíszek akár a lap mind a 

négy szélén előfordulhatnak, sőt olykor a szöveghasábok között is. A 

lapszélornamensekben gyakran megtalálhatóak a megrendelő emblémái.

Testvérkódexek párdarabjai olykor szinte csak a címerekben különböznek egymástól.

Az, hogy másolták a könyveket, nem csak a szövegekre igaz, hanem a 

díszítés menetére is. A könyvfestészetben — akárcsak a festészet más műfajaiban — 

gyakran sémákkal dolgoztak, ezeket variálták az egyes paneleket cserélgetve. Nem

csak egyazon műhelyen belül készültek hasonló példányok, hanem — az előképek
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alkalmazásából következően — különböző helyeken, eltérő időpontokban is. A 

könyvdíszek elemzése így olyan kapcsolatokra is rávilágíthat, amelyek más forrásból

nem ismertek. A képtípusok, ikonográfiái jellemzők, stiláris vonások vizsgálata a 

szövegfilológiai módszerhez hasonló, de nem azonos azzal. Ennek oka, hogy a 

textológia alapjául szolgáló gondolati séma ehhez túl merev. A legtöbb

illusztráció fajta ugyanis — a szövegváltozatokkal ellentétben — nem vezethető vissza

egyeden archetípusra. Különböző helyeken, egymással párhuzamosan több olyan

típus is kialakulhatott, amelyek pusztán tartalmuk miatt hasonlítanak egymásra. A 

tipizálással vigyázni kell azért is, mert a középkorban is nagy szerepe volt az egyéni

jellemzőknek (ízlésváltozás, a megrendelő szándéka, a mester képességei stb.).

Emellett elsősorban a keletkezés kora és helye, a könyv műfaja és funkciója határozta

meg a könyvdíszítés jellegét.

A könyvművészetre is érvényes, hogy a magyar kultúra részének

tekintendőek a külföldön készült, de Magyarországon használt alkotások csakúgy,

mint a Magyarországon készített, de hamarosan külföldre került művek. Ezért, és a 

számos külföldi mester miatt, nemzeti művészetről a középkorban nem lehet

beszélni. A tárgyak és a művészek akkor is gyakran vándoroltak.

Szakirodalom:

a Gulyás Borbála által írott, Könyvdíszítés Magyarországon a kezdetektől 1526-ig с

fejezetben található.

A könyvek beszerzése

Magyarországon a plébániatemplomokat - I. (Szent) István sokat idézett

törvénye szerint (II./l.) — az illetékes püspöknek kellett felszerelnie könyvekkel. A 

többinél valamivel később, 1092 körül alapított zágrábi püspökség induló

könyvanyagát országos összefogással gyűjtötték össze. Az akkor kapottak közül

három kódex ma is megvan Zágrábban. Az egyik az esztergomi érsekség, egy másik a 

győri püspökség, a harmadik pedig egy bencés apátság adománya volt. (Horvátország

és Magyarország 1091-től 1918-ig perszonálunióban állt egymással, s 1852-ig a 

zágrábi egyházmegye a kalocsai érsek fennhatósága alá tartozott.)

A székesegyházak mellett általában iskola és másolóműhely is működött, de

gyűjteményeik hagyatékokból is gazdagodtak. A 11. század elején Bonipert pécsi

püspök részére chartres-i kollégája, Fulbert küldte el a Priscianus-féle grammatikát, az

egyik legfontosabb középkori latintankönyvet. Ezt minden bizonnyal a pécsi

székesegyházi iskolában használták. A diákok közül csak a jómódúak tudták

megvásárolni a szükséges könyveket, sokan maguk másolták őket, főleg a 

tankönyveket. A sárospataki iskolában így tett a már említett Szálkai László is.

Az újonnan alapított kolostorokat vagy anyamonostoruk, vagy kegyuruk

látta el a legszükségesebb könyvekkel. A többit később, apránként másolták le

kölcsönkért példányokról. A ciszterci szerzetesrend pontosan előírta, hogy melyek
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azok a kötetek, amelyek nélkül nem alapítható új monostor. Egy könyvjegyzékből

tudható, hogy egresi apátságuk francia anyamonostorától, Pontigny-től kapott nyolc

könyvet, de hogy kölcsönbe, vagy ajándékképpen, az nem ismeretes.

A könyvhöz jutásnak voltak persze törvénytelen módjai is. Lopások mellett

előfordult az is, hogy bibliofil főurak egyszerűen lefoglalták a nekik tetsző köteteket.

A tulajdonos — akár intézmény, akár magánszemély - legtöbbször beleír(at)ta

nevét a könyvbe, esedeg egyéb bejegyzéseket is tett. Ez utóbbiak a legkülönfélébb

eseményekre vonatkozhatnak. A Cornides—kódexben (ELTE EK, Cod. Hung. 4)

másolója, Ráskai Lea például megemlékezett nem csak az 1514-es parasztháborúról

(130v), az 1518-as bácsi országgyűlésről (167v) és Perényi Imre országbíró 1519-ben

bekövetkezett haláláról (169r), de egy 1515-ös kápolnaszentelésről (204v) is.

Szerencsés esetben a könyvbe azt is beleírták, hogy hol, kitől, mi módon jutottak

hozzá. A 15—16. századi tulajdonosok gyakran címerüket használták ex librisként. (Az

ex librisekről Orosz Andrea írt részletesen.) Mivel a könyvek igen nagy értéket

képviseltek, vagyonösszeírásokban és végrendeletekben sokszor tételesen felsorolták

az egyes köteteket. Az ilyen könyvjegyzékek fontos művelődéstörténeti források.

A könyvek értéke

A könyvek ára a papírhasználattal és különösen a nyomtatással erősen

csökkent. Persze függ a mérettől, a terjedelemtől, a díszítettség mennyiségétől és

minőségétől, sőt a szöveg minőségétől is. Végső soron tehát az a kérdés, hogy az

adott kötet tömegáru, vagy luxuspéldány Ш. hogy a két véglet közötti skálán hol
helyezkedik el.

A pergamen díszkódexek hatalmas értékét mutatja az Admonti Biblia esete.
A Zala megyei Csatáron 1138-ban alapított benedekrendi monostor számára
vadonatúj, Salzburgban készült Bibliát szerzett be a Gutkeled nemzetség. Egy
méltadan utód, az akkori kegyúr, Vid mester 70 márkáért (kb. 18 kg ezüst) 1262-ben
elzálogosította a könyvet Vasváron. Mivel később nem tudta kiváltani, az óriásbiblia a 
Farkas nevű kereskedőé lett, aki azt hamarosan értékesíthette. A pompás kódex az
admonti bencés apátságba került, Vid pedig két birtokkal kárpótolta a csatári
monostort.

Bártfa város 1435 és 1437 között a Szent Egyed templom számára 28
forintért készíttetett egy új garadualét, vagyis a mise énekelt részeit tartalmazó
szerkönyvet. Bő fél évszázaddal később, 1493 és 1495 között ugyancsak Bártfa város
csináltatott egy antiphonariumot, azaz a zsolozsma énekelt részeit tartalmazó
szerkönyvet is. A munkát egy Boldizsár nevű eperjesi bérmásoló végezte el 105
forintért. Pergamenre és az üluminator díjazására külön kért pénzt. A könyv bekötése
további nyolc forintba került. (Ebben az időben egy kisebb kanonoki javadalom
egész évre negyven forint volt, egy nagyobb pedig száz forint. Ez utóbbi már külföldi
tanulmányokat is lehetővé tett.)
Egy eredetileg I. (Hunyadi) Mátyás számára készített, háromkötetes Bibliáért 1498-
ban ezernégyszáz (!) forintot kértek, noha be sem volt fejezve.
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A nyomtatott könyvek nagyságrendekkel olcsóbbak voltak. Ugyanebben az
időben (1497) Rosarius Márton pozsonyi kanonok Budán három forintért vett egy
1495-ben Velencében nyomtatott esztergomi rítusú misekönyvet. Számára még ez az
ár is túl magas volt, ezért Erdélyi János királyi alkincstartó támogatta a vásárlást.
Henckel János (fi539) váradi kanonok, lőcsei és kassai plébános, Mária királyné
udvari papja könyveiben rendszerint feltüntette, hogy mennyiért vásárolta őket.
1509-ben egy jogi colligatumért, azaz több munkából álló, egybekötött gyűjteményért
két forintot adott; egy másik, 1499-ben, Velencében nyomtatott jogi könyvért pedig
csak egyet. Igaz, hogy ez utóbbi nem volt bekötve. Ugyanő 1516-ban Budán hat
forintért vásárolt meg egy négykötetes, 1482-ben Nürnbergben megjelent filozófiai
munkát.

A könyvek tárolása

Az papirusztekercsek tárolásáról már esett szó. A lapozható könyveket
általában polcokra vagy szekrényekbe helyezik. A korai középkorban a könyvek
szinte kivétel nélkül egyházi tulajdonban, vagy legalábbis egyházi személyek
birtokában voltak. Természetes tehát, hogy főként templomokban és kolostorokban
forgatták őket. A korszak második felében már világi tulajdonosokkal is számolni
kelL a könyv egyre több ember számára vált a mindennapi élet részévé.

A liturgikus könyvek, amelyeket a szertartásokon használtak, többnyire a 
sekrestyében kaptak helyet. A több kórustag által egyszerre használt, nagy méretű
énekeskönyveket lehetőleg nem mozgatták, hanem használati helyén tárolták.
Középkori kolostorok kerengőjében gyakori egy falmélyedés (armarium), amelyet
fával kibélelve és bepolcozva, könyvtárként használtak. Magyarország mai területén
Bélapátfalván, Pannonhalmán és Szentgotthárdon látható ilyen. Az igazán nagy
gyűjteményeket külön szobában helyezték el. A legértékesebb könyveket - a 
nemesfémből készült tárgyakkal és a birtokhatárokat, kiváltságokat rögzítő
oklevelekkel együtt - a kincstárban őrizték.

Különleges emlék a bártfai Szent Egyed templom 15—16. század fordulóján
készült könyvszekrénye, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán bárki
megtekinthet. A könyvesládákba csak kevés kötet fért, viszont megkönnyítették a 
gyors menekítést. A gyakran használt, esedeg idegenek által is hozzáférhető helyen
tartott köteteket sok helyütt hozzáláncolták a pulthoz vagy a polchoz. Ilyen
láncoskönyvek ma is láthatóak Gyulafehérváron.
A könyvek őre plébániákon a sekrestyés, káptalanokban az őrkanonok,
kolostorokban pedig a custos. 1419-ben (Nagy)Váradon Nagymihályi Miklós fia
András volt a székesegyház könyvtárosa, s ezért évente 25 forintot kapott.
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A könyvek nyilvántartása

Az ókor óriási könyvtáraiban mai értelemben vett katalógusokra volt
szükség. A mintegy hétszázezer tekercset őrző alexandriai Museion (A Múzsák
temploma) nyilvántartását a költőként is jelentős Kallimakhosz szervezte meg a Kr.
e. 3. században. Tematikus, azon belül pedig alfabetikus táblázatai százhúsz kötetet
töltöttek meg.

Mennyiségi tekintetben még a legnagyobb középkori gyűjtemények is
nagyságrendekkel elmaradtak ettől, így a könyvek nyilvántartása sem volt ennyire
kifinomult. Nagyobb könyvtárakban azonban a középkorban is tematikus
csoportokba rendezték a köteteket, az egyes szakokat pedig az ábécé betűivel jelölték
meg. A könyvállványra felírták a szakcsoport betűjelét, az egyes polcokat pedig
megszámozták. A kötetre ráírták nem csak az állvány betűjét és a polc számát, hanem
a könyvnek a polcon belüli sorszámát is, így mindig helyükre kerültek a kötetek.
Kisebb könyvtárakban természetesen egyszerűbb rendszert alkalmaztak. A legtöbb
gyűjteményben írott szakrendre nem is volt szükség, de a könyvek kötésére vagy
metszésére gyakran felírták a rövidített címet,
A könyvek száma a középkorban mai fogalmaink szerint csekély volt. Hogy
mennyire, az elsősorban attól függ, hogy a korszak melyik szakaszáról van szó.
Plébániákon néhány kötettől tízes nagyságrendig, kolostorokban és káptalanokban
tízes nagyságrendtől százas nagyságrendig terjed a skála. Magánembereknek semmi
esetre sem volt néhány kötetnél, esedeg pár tucatnál nagyobb gyűjteménye.

A könyvjegyzékek tulajdonképpen leltárak. Legtöbbször birtokösszeírás
részeként, örökösödési ügyben, vagy a gyűjtemény gondozójának személycseréje
kapcsán készültek. A két utóbbi esetben ez alapján vette át a köteteket új
tulajdonosuk ill. őrzőjük. Minthogy mindenképpen csupán a puszta azonosítás volt
cél, a leírások sokszor elnagyoltak. Például Meskó veszprémi püspök (1357—1367)
pontificaleja, azaz főpapi szertartáskönyve (OSzK, Clmae. 317) így szerepel a 
veszprémi káptalan valamikor 1429 és 1437 között készített jegyzékben: „.. .egy igen
nagy betűkkel írott könyv, mely bizonyos ünnepélyes miséket és minden püspöki
áldást tartalmaz, amelyet Mesko püspök úr készíttetett; finom szövetből van a fedele,
rajta selyemből szőtt kereszt" (Kumorovitz L. Bernát fordítása). Az ugyanebben az

időben készült zágrábi könyvjegyzék sokkal szakszerűbb. Megadja az egyes kötetek
kezdő- és zárószavait (incipit, explicit), sőt az un. bizonyító helyeket (lóca
probationum) is. Erre azért volt szükség, hogy az azonosítás akkor is egyértelmű
legyen, ha az adott könyv hiányos vagy csonka. Sajnos a kolligátumoknak rendszerint
csak az első vagy a legterjedelmesebb tagját vették fel az összeírásokba. Ezért az 1093
körül készített pannonhalmi könyvjegyzékben szereplő nyolcvan kötet körülbelül
kétszer-háromszor annyi művet tartalmazhatott. A összeírások gyakran azt is
feltüntetik, hogy az adott kötetet éppen ki használja, kinek adták kölcsön (esetleg
másolásra), ha pedig nincs meg, akkor kinek a hibájából veszett el.
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Másolási újítások

A 12. században, az írásbeliségben jelentős változások történtek, kialakultak
a gótikus írások. Az ekkor megjelenő egyetemek, a fokozatosan létrejövő világi
írástudó réteg, a megélénkülő kereskedelem és a fellendülő pénzgazdálkodás gyors,
használati írásokat is igényelt.

Az egyetemek a 12—13. század során alakultak ki a tanároknak és a 
diákoknak a felsőbb tanítási intézményekben (stúdium) működő szervezeteiből
(universitas) és kollégiumaiból. A tudás hatalma óriási rangot, ma is irigylésre méltó
kiváltságokat biztosított nekik, így a korszakban példátlan gondolati és vitatkozási
szabadságuk volt. Az egyetemek minden társadalmi rétegből fogadtak hallgatókat. Az
oktatás nyelve a latin volt, ez biztosította az átjárhatóságot. így az Egyház mellett a 
diákoknak is komoly szerepe volt abban, hogy Európa-szerte egységes írástípusok és
fogalmazási sémák terjedtek el, ráadásul igen gyorsan. Az egyetemekhez is szorosan
kötődő középkori filozófia egyik legnagyobb eredménye Arisztotelész műveinek
megismerése és elismerése. A fokozatosan birtokba vett görög-római kulturális
hagyatékot ötvözték a zsidó-keresztény hittel. Nem szabad elfelejteni, hogy szinte 
minden, ami az antik irodalomból fennmaradt, középkori kódexekből ismert.

Az egyetemek óriási kéziratigénye új sokszorosítási gyakorlatot
eredményezett. Az egyetemek felügyelete alatt álló könyvkereskedők (stationarius) a 
legfontosabb művekből tartottak be nem kötött, a peciarius által ellenőrzött szövegű
példányokat (exemplar). Ezek kisebb, általában kéthasábos biniokból álló egységeit
(pecia) darabonként kölcsönözték, legfeljebb egy hétre. így a hivatalos példányról
egyszerre több másolat készülhetett. Hogy a sorrendet el ne vétsék, mindig felírták a 
péciák sorszámát. A kölcsönzés ára szabott volt. Ennek betartását és a másolat
hibádanságát az egyetem ellenőrizte.

A későközépkorban más fajta könyvekre is nagyon megnőtt a kereslet. A 
legkülönfélébb témájú és célú kötetek készültek a módosabb polgárok által is
megfizethető szerény változattól az uralkodók számára készített luxusverzióig.
Egyazon mű különféle kivitelű példányainak szövege - pl. imakönyvek esetében -
azonos volt, az alapanyag (papír vagy pergamen) Ш. a díszítés mennyisége és
minősége szabta meg az árat.

Az alkalomadtán külső megrendelésre is dolgozó egyházi scriptoriumok és a 
világi bérmásolók mellett megjelentek laikusokból álló vallásos közösségek is.
Leghíresebb közülük az 1383-ban Deven térben Gerhard Groote által alapított
Közös Élet Testvéreinek Társasága (fratres de vita communi). A szervezetten
dolgozó tagok többsége iparszerű könyvmásolásból élt. Ok a maguk számára csak
egyszerű kivitelű könyveket készíthettek, azonban ez a korlátozás a megrendelésre
végzett munkára természetesen nem vonatkozott. A tolltestvéreknek (broeders van
de penne) is nevezett közösségek tagjai általában egy későközépkori lelkiségi
mozgalom, a devotio moderna ('új áhítatosság') követői voltak.

A reneszánsz és elméleti irányzata, a humanizmus - hosszú folyamat
eredményeként - szintén a középkor alkonyán jött létre. (Az újjászületés, azaz
rinascita szót mai értelmében Giorgo Vasari használta először a 16. század közepén
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írott művészéletrajz-gyűjteményében. Francia alakja, a renaissance csak három
évszázaddal később vált általánosan használatossá.) Már a 13—14. század fordulóján
nyilvánvaló volt, hogy egyes itáliai városok különböznek Európa többi városától.
Ennek fő oka a Római Birodalom közvetlen öröksége mellett a közeli Bizánc hatása
volt. Dél-Itália és Szicília sokáig bizánci kézen maradt, később pedig a törökök elől
sok bizánci menekült Itáliába. Firenzében már a 14. század végén görög iskola nyílt,
közben egyre több görög kódexet fordítottak latinra. A ferrarai-firenzei zsinaton
(1438-1443), amelynek célja a nyugati és a keleti egyház egyesítése volt, a bizánci
császár is részt vett. Az ő hazautazása után kíséretének több tagja, így Bésszárion
(Bessarion) nikaiai (niceai) pátriárka (f 1472), Itáliában maradt. A bíborossá lett görög
főpap óriási hatást gyakorolt a humanistákra. Különösen sok matematikai kéziratot
tartalmazó könyvtárát Velencére hagyta. Bessarion pártfogoltja volt a kor egyik
legnagyobb csillagásza, Regiomontanus (Johann Müller, 1436-1476), aki Vitéz János
meghívására 1467-től 1471-ig Magyarországon tevékenykedett. Firenzében Báthory
Miklós, Garázda Péter, Ianus Pannonius és Váradi Péter barátja, a Platóni Akadémia
egyik legnagyobb alakja, Marsilio Ficino (1433-1499) latinra fordította egyebek
mellett Hésziodosz, Platón és Plótinosz műveit. (Ekkor már Platón számított az első
számú filozófusnak, nem Arisztotelész.) A humanisták számára a nyelvi és irodalmi
műveltség mellett a szabadság és az emberi méltóság számít a legfőbb értéknek,
hiszen ezek segítségével az ember szembeszállhat a sors és a kor által rámért
csapásokkal. A magányosan elmélkedő tudós ideálját felváltotta az ismereteivel és
erényeivel embertársait szolgáló, azoktól el nem zárkózó humanistáé. Ugyanakkor az
antik szerzők kultusza nem szorította háttérbe a keresztény gondolkodást, noha új
formát adott neki.

Ez a szellemi pezsgés természetesen rengeteg könyvet igényelt. Elsősorban
Németalföldön és Észak-Itáliában jöttek létre olyan, sokszor világi műhelyek,
amelyek korábban elképzelheteden mennyiségben „ontották" magukból a kódexeket.
Ezek a vállalkozások gyakran másolással és kereskedelemmel egyaránt foglalkoztak, s 
nagyobb megbízások esetén külsősöket is foglalkoztattak. Az egyik leghíresebb cég,
Vespasiano Florentino da Bisticci (1421-1498) firenzei műhelye, ahol 1453/1454-
ben, huszonkét hónap alatt, negyvenöt másolóval, kétszáz kötetet készítettek Cosimo
Medici számára. Bisticci egyébként ügyfeleiről írott, Vite de Uomini illustri del Secolo
XV (A 15. század hírneves embereinek élete) с munkájában külön fejezetet szentelt
Vitéz Jánosnak, Ianus Pannoniusnak és Handó Györgynek. A könyvkereslet olyan
nagy volt, hogy a műhelyek egy része raktárra is dolgozhatott. Az így készült kódexek
díszítését nem fejezték be: a tulajdonosi címer helyét — többnyire az első lapon — 
üresen hagyták. így a vásárló belefestethette a sajátját. (A korvinák között is számos
ilyen kötet akad.) Ha valaki egy korábban más tulajdonában lévő könyv birtokosa
lett, a benne talált címerre gyakran ráfestette a sajátját. (Általában szerencsére az alsó
címer is azonosítható.)
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Л háttérhez

SZ. JÓNÁS Ilona, Л reneszánsz és a humanizmus kibontakozása — Európa egerévé: A 
középkor, szerk. KlANICZAY Gábor, Bp., Osiris, 2004 (Osiris Tankönyvek), II, 296-
309.

A könyvnyomtatás feltalálása

Mint a legtöbb találmány, a könyvnyomtatás sem előzmények nélküli.
Pecséteket, bélyegzőket már az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában is
használtak. A szintén az ókori Keleten feltalált szövetnyomás — amelyet ma is
használnak textildíszítésre - a keresztes hadjáratok idején került Európába.
Fatáblanyomással már képeket és szövegeket is sokszorosítottak. A fadúcnyomásnak
is nevezett eljáráshoz az egész szöveget előre kivésték fából, az esedeges
illusztrációkkal együtt, majd befestékezték, rátették egy nedves papírra és erősen
dörzsölték. Az így létrejött dörzsnyomat, más néven kefelevonat annyira
megnyomódott, hogy háüapjára nem lehetett nyomtatni. A lenyomaton
természetesen felcserélődött a jobb és a bal oldal. Ez képeknél kevésbé volt zavaró, a 
betűket viszont fordítva keUett kivésni fadúcon. Ez a jelenség nem volt újdonság,
hiszen találkozhattak vele billogok, pecsétek, érmek készítésénél is. Ennek ellenére
viszonylag sok a rontott betű, amelyet a nyomótáblán nemigen lehetett javítani: vagy
újravésték az egészet, vagy benne hagyták a hibát. A fatáblanyomás kínai találmány,
hamarosan átvették japánok is. A legrégebbi fennmaradt példányok 8. századiak.
Európában a 14. század végén szentképek és játékkártyák, a 15. század elején pedig
már egész könyvek készültek ilyen módon. Ez utóbbiak eleinte üres hátlapjuknál
összeragasztott dörzsnyomatokból álltak, készítőik azonban hamarosan áttértek az
egyenletes nyomást biztosító prések használatára. Ez már kétoldalas nyomást is
lehetővé tett. Dúckönyvként viszonylag kis terjedelmű, kelendő műveket jelentettek
meg, pl. Donatusokat (alapfokú latin tankönyv), Ars moriandikat (= A meghalás
művészete), Biblia pauperumokat (= „A szegények Bibliája" számos képpel és kevés
szöveggel). A hamarosan megjelenő valódi könyvnyomtatással a fatáblanyomatú
kiadványok nem versenyezhettek, így az 1520-as években gyártásuk megszűnt.

Tulajdonképpen hibás szóhasználat a könyvnyomtatás feltalálásáról beszélni,
hiszen — mint a fentiekből nyilvánvaló - nem a könyvek nyomtatása volt újdonság,
hanem a különálló, mozgatható betűk használata. Sőt ez sem volt ismereden a 
középkorvégi Európában. Már a Krétán talált, Kr. e. 16—17. századi, ún. Phaisztoszi
Korong feliratának jeleit is így nyomták a lágy agyagba. Egy Pi Sing nevű kínai kovács
a Kr. u. 11. században égetett agyagból készített betűkkel próbálkozott, a 14.
században koreaiak rézbetűkkel kísérleteztek. Nem valószínű azonban, hogy ezek
bármelyikét ismerték a középkori Európában. Viszont az antik világ óta itt is
használtak különálló betűket, elsősorban oktatási célra. Éremkészítők, aranyművesek
és könyvkötők is dolgoztak patricákkal, de mindig az eredeti, metszett példánnyal.
Gutenberg találmánya a fémből öntött, elvben végtelen számú, egyforma példányban
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előállítható és elvben végtelenszer felhasználható betű volt, amely lehetővé tette a 
mai értelemben vett nyomtatást. (Az a vélekedés, hogy ez nem Gutenberg
találmánya, hanem a németalföldi Laurens Janszoon Costeré vagy az avignoni
Prokop Waldvogelé, esedeg másé, a jelenlegi ismeretek szerint megalapozadan, s 
némileg a Shakespeare-kérdésre emlékeztet.)

Johannes Gutenberg mainzi patríciuscsaládban született az 1390-es években.
Eredeti neve Gensfleisch volt, szülőházáról nevezték „zum Gutenberg"-nek. Sokat

pereskedett, élete elsősorban bírósági aktákból ismert. 1420 körül a városon belüli
hatalmi harcok következtében száműzték, legkésőbb 1434-től Strasbourgban élt, s 
csak tíz évvel később települt vissza Mainzba. Minthogy a nyomtatás problémája az
1430-as években már biztosan foglalkoztatta, a könyvnyomtatás feltalálásának
folyamata Strasbourgban történt, nyomtatványok viszont csak Gutenberg második
mainzi korszakából maradtak fenn. (A feltalálás egyezményes dátuma 1440, ezt a 19.
században határozták meg, a négyszázadik évforduló megünneplésére készülődve. Az
ekkor kiadott díszkötetbe írta A Gutenberg-albumba с versét Vörösmarty Mihály.)

Gutenberg legrégebbi, csak töredékesen ismert nyomtatványa egy 1445
körül készült, az Utolsó ítélettel foglalkozó Szibilla-könyv. Jobbra-balra dülöngélő,
éleden betűinek vastagsága még nem egységes, sorai szabálytalanul végződnek, azaz
nincsenek kizárva. Ezt követte számos Donatus- és több kalendáriumkiadás. Ez
utóbbiak egyike, az 1455-re szóló, ún. Török-kalendárium (Türkenkalender), a
legrégebbi magyar vonatkozású nyomtatvány. 1454. október 24-iki keltezéssel arról
számol be ugyanis, hogy a törökök Magyarország határvidékén vereséget
szenvedtek. Ennek híre december 6-án ért Frankfurtba, onnan pedig hamarosan
Mainzba, így a kiadvány még az év vége előtt elkészülhetett. (Valószínűleg Hunyadi
Jánosnak II. Mehmed hátrahagyott serege fölött október 2-án aratott, kruseváci
győzelméről van benne szó.) Megemlítendő még két búcsúcédula (1454/1455), egy
pápai bulla (1455), a Provinciáié Romanum, vagyis az érsekségek és püspökségek
áttekintése (1456 körül), egy imádság, egy 'köpölyöző és hashajtó kalendárium'
(1457), egy csillagászati kalendárium (1457/1458) és egy német nyelvű csízió, azaz
verses kalendárium. Ezek között a kisebb terjedelmű nyomtatványok között néhány
kifejezetten gyatra kivitelű is akad, ezeket a szakemberek egy része nem Gutenberg,
hanem valamelyik alkalmazottja vagy tanítványa munkájának tartja. Nézetüket
alátámasztja a több évi munkával készült, valószínűleg 1454/1455-ben (de
mindenképpen 1456 augusztusa előtt) befejezett, kétkötetes, ún. 42 soros Biblia
tökéletessége. Valóban meglepő lenne ugyanis, ha az európai könyvművészet e 
remekének elkészítésével egy időben — sőt néhány évvel azt követően — ugyanaz a 
személy meglehetősen gyenge minőségű kiadványokat is nyomtatott volna.

A 42 soros Biblia — rövidítve B42 - nevét arról kapta, hogy egy-egy lapján
mindkét hasábban negyvenkét sor található. (Kivéve az első kilencet és a 129-től
132-ig következőket, amelyek negyven sorosak ill. a tizediket, amelyik negyvenegy
soros.) Gutenberg igyekezett a kézírásokat utánozni, ezért számos rövidítést
(abbreviatura) és összevont betűt (ligatura) alkalmazott, összesen 290 jelet használt.
А B42 betű- és szóközei egyenletesek, sorkizárása pontos, szedésképe szép, arányai
harmóniát sugároznak. Nem túlzás azt állítani, hogy egyike a legszebb nyomtatott
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könyveknek. Példányszámát illetően a kutatók álláspontja nem egységes,
valószínűleg 180 vagy 200 készült belőle. Ennek 20-25%-át pergamenre nyomták, a 
többit papírra. Minden ötödik példány (49 db) fennmaradt, számos töredéke is
ismert. Magyarországon teljes példánya nincs, egy pergamen foliotöredék az OSzK-
ban, egy teljes papírlevél a MTAK-ban, két pergamenfolio pedig a Soproni
Levéltárban található. Minthogy ez utóbbit a 17. század közepén Sopronban
könyvkötésre használták fel, feltételezhető, hogy a Bibliát korábban a városban
használták. (A B42-nek több hasonmás kiadása is megjelent, ezek a nagyobb
könyvtárakban hozzáférhetőek.)

Magyar szempontból különösen érdekes, hogy - egy diplomáciai küldöttség
vezetőjeként - Vitéz János 1454. március 14-től 25-ig Mainzban tartózkodott, ahol a 
tárgyalások szünetében megtekinthette Gutenbergnek az éppen a B42-t készítő
műhelyét. Feltételezhető az is, hogy a magyar főpap értesítette Enea Silvio
Piccolominit, a későbbi II. Pius pápát, aki kiterjedt levelezésében beszámol az új
találmányról. Vitéz pedig másfél évtizeddel később Budára hívatta Andreas Hesst.

Gutenberg találmánya tehát a már korábban is használt egybetűs verőtő
(patrica) öntéssel történő sokszorosítása volt, s ezzel valóban ő teremtette meg a 
nyomtatás legfontosabb feltételét. A patrica, más néven bélyegzővas vagy patron,
tulajdonképpen egy kemény ötvözetből metszett pálcika, amelynek tetejére az adott
betű pozitív (kidomborodó) tükörképe került. Ezt belekalapálták egy puha fémbe.
így létrejött a matrica negatív (benyomott), valós állású képe. Erről aztán a 
Gutenberg által kifejlesztett kézi betűöntő készülékkel percenként négy, azonos
másolatot lehetett készíteni, elvben végtelen számban. (A kopás miatt termé-
szetesen időnként szükségessé vált a betűk utánmetszése.) A nyomdai betűkhöz a 20.
századig főként ólomötvözeteket használtak, de a legtöbb mai betűfém már nem
tartalmaz ólmot. Még az ősnyomdászat korában önállóvá vált a betűmetszés és -
öntés, hamarosan megindult a betűtípusokkal történő kereskedés is.

A nyomdászat már a 15. században manufakturális jellegű volt: kézi erővel,
munkamegosztásban zajlottak a lehető legjobban megszervezett és a lehető
leggazdaságosabban kivitelezett folyamatok. Egy nyomda felszerelése és üzemeltetése
meglehetősen nagy tőkét igényelt, ezért gyakran társasági formában működtették, de
számos nyomda még így is tönkrement. A sok csődhöz persze hozzájárult az is, hogy
— szerzői és kiadói jog nem lévén — az utánnyomásokat készítő versenytársak ellen
csak privilégiumok nyújtottak több-kevesebb védelmet. Az alább leírt munkákat a 19.
századig kizárólag emberi erővel végezték, bibliofil kiadványok ma is készülnek a 
következő módon.

A kézműves nyomdában a betűket és a szóközökhöz használt ún.
vakanyagot - méret és fajta szerint gondosan szétválogatva — a szedőszekrény
rekeszeiben tárolják, s onnét helyezik darabonként a szedővasba (sorjázó / sorzó / 
vinkel). A sorokat egy keretes falapra, a szedőhajóra gyűjtik, a sorkizárást a 
vakanyaggal, az egyenletes sortávolságot pedig térzővel biztosítják. A kiszedett
sorokat erősen körbekötik (kikötés), majd a korrektura számára kefelevonatot
készítenek. A 15. századi nyomdászok korrektorként / emendatorként latinul jól
tudó egyházi személyt (klerikus), vagy humanistát alkalmaztak, hiszen a 
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nyomtatványok háromnegyede latin nyelvű volt. A javítások és módosítások után, ha
az adott ívfüzet összes lapjának szedése elkészült, megkezdődhet maga a nyomtatás.
Ennek első fázisa, amelynek során beosztják, hogy mely lapokat, milyen állásban
nyomtatnak együtt, a kilövés. A nyomtatásra kész, kiszedett lapot (vagy lapokat) a 
„kocsi"-ra téve festékezik. A fadúcnyomáshoz használt vizes alapú festékek a 
fémbetűkhöz nem váltak be, ezért a nyomdászok olajos alapú festékekre tértek át. A 
lámpakoromból, gyantából és kenceolajból álló festéket szőrlabdával kenik a 
nyomóformára, majd ráfordítják a papírt (esedeg pergament) és betolják a 
tulajdonképpeni prés (sajtó) alá, amelynek tégelyét a szedésre szorítják. Az eleinte
fából, később fémből készült tégely biztosítja a nyomás egyenletességét. A préselés
után a kocsit kihúzzák, a papírt leemelik, majd szárítják, csak ezután lehet a másik
felére is nyomtatni.

Talán az előbbi, egyszerűsített leírásból is nyilvánvaló, hogy a nyomtatás
meglehetősen összetett műveletsor. Ahhoz, hogy a szedés, a festékezés, a papír
felhelyezése, a kocsi betolása, a préselés, a kocsi kihúzása, a papír leemelése és
szárítása stb. gördülékenyen történjen, jó szervezésre, összeszokott munkatársakra és
nagy gyakorlatra van szükség. Mindez aligha gyorsabb a kézírásnál, csak éppen
eredménye nem egy, hanem több száz vagy akár ezer példány. Ráadásul ezek a 
példányok garantáltan egyformák, ami nagy előnyük a kéziratokkal szemben.
(Természetesen esetenként nyomtatás közben is változtatnak a szedésen, így jönnek
létre a variánsok. Os- és régi nyomtatványok esetében ezeket is nyilvántartják.) Egy
nyomdában, egy időben, sőt akár azonos nyomtatványon is dolgozhat egyszerre több
szedő, a B42-t például hatan szedték. Hasonlóképpen több prést is használhatnak
egyazon nyomtatványhoz, а B42 történetesen négy sajtóval készült. A kézzel festett

díszítést és képeket fokozatosan váltotta fel a fametszetes. A fametszeteket gyakran

kiszínezték. Rézmetszetes illusztráció ősnyomtatványokban ritka.
A könyvek terjesztése boltokban, vásárokon és utazó árusok által történt. A 

legtöbb kiadványt kötés nélkül szállították és árulták, s a vevők köttették be
ízlésüknek és anyagi lehetőségüknek megfelelően. A kiadói, a kereskedői és a 
nyomdászi tevékenység elkülönülése az ősnyomdászat korára nem jellemző, bár
mindegyikre lehet 15. századi példát hozni. A nagy nyomdák vezetői elsősorban
szerveztek és kereskedtek, a kisebbeknél viszont mindenki - gyakran a családtagok is
- részt vett a nyomtatásban vagy a kiegészítő feladatok elvégzésében.

Az adagos példányszám a kezdeti százas nagyságrendről még a 15.
században ezerre emelkedett. Ebben az időszakban mintegy 4.000 betűtípussal, kb.
30.000 féle nyomtatvány készült, összesen vagy 15.000.000 példányban. A nyomdák
száma is egyre nőtt, 1500-ig mintegy 250 helyszínen kb. 1.100 működött. A latin és a 
másik két szent nyelv — a görög és a héber — mellett egyre több nemzeti nyelvű
kiadvány is megjelent. A vallásos témájúak mellett jogi, orvosi és tankönyveket,
klasszikus auktorokat Ш. természettudományos és szórakoztató irodalmat is
kinyomtattak.

A legkorábbi nyomtatványokon nem tüntették fel azt a tényt, hogy nem
kézírással készültek, sőt eleinte - legalább is a példányok egy részét — kódexként
árulták. Egy 1460-ban Mainz ban, valószínűleg Gutenberg részvételével nyomtatott,
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latin nyelvtannal kiegészített szótár, a Chatolicon kolofonja viszont büszkén hirdeti,
hogy „e mű a Mindenható segedelmével nem náddal, íróvesszővel avagy lúdtollal
íratott, hanem patronoknak és sablonoknak csudás összeillesztése, aránya és
egyformasága nyomán".

Az alapanyagok és a felszerelés drágasága miatt Gutenberg többször is hitelt
vett fel, a legnagyobbat egy Johann Fust (f 1465) nevű mainzi polgártól, aki előbb
zálogjogot szerzett magának a nyomdára, majd pedig betársult a vállalkozásba.
Kettejük pereskedéséből Fust került ki győztesen. A vesztes Gutenberget igen
jelentős anyagi kár érte, önállóan valószínűleg nem nyomtatott többé, más
vállalkozások résztvevőjeként, esetleg alkalmazottjaként viszont igen.
Feltételezhetően részt vett a nem sokkal 1461 előtt elkészült ún. 36 soros Biblia (B36)
munkálataiban is. A mindenéből kiforgatott, szegényen és elhagyatva agonizáló zseni
romantikus képe biztosan legenda, hiszen Gutenberg 1465-ben a mainzi érsek udvari
embere lett. Ettől kezdve semmilyen adót nem kellett fizetnie, emellett öltözéket,
bort és gabonát is kapott. 1468. február 3-án halt meg.

Miután Fust megszerezte Gutenbergtől a felszerelést, a nyomdát Peter
Schöffer (fi 502) vitte tovább, Fust pedig a könyvek forgalmazását irányította. Már
első kiadványukban, az 1457-es Mainzi Zsoltároskönyvben is közös cég tagjaiként
szerepeltetik magukat. Schöffer korábban Gutenberg mellett dolgozott, a perben
azonban Fustot támogatta. Minthogy Fust lányát vette feleségül, apósának halála után
egyedül vezette tovább a céget, amelyet fia, majd unokája örökölt. Schöffer - mint
ezt az 1462-ben megjelent 48 soros Biblia is tanúsítja - kiváló nyomdász volt. О

készített először görög nyomdabetűket (1465).
A nyomdászat elterjesztésében jelentős szerepük volt a mozgékony ún.

vándornyomdászoknak, akik kis műhelyükkel oda költöztek, ahol valamilyen konkrét
lehetőség vagy megbízatás adódott (pl. misekönyvkészítés egy adott egyházmegye
számára). Emellett nem csak egyes kolostori scriptoriumok alakultak nyomdává,
hanem a Közös Élet Testvérei közül is egyre többen hagytak fel a másolással, és
lettek nyomdásszá. Több ősnyomdászról - például Schöfferről - tudható, hogy
eredetileg írnok volt. A nyomdászat a német nyelvterületen túl hamarosan megjelent
Itáliában (1465), Csehországban (1468), Franciaországban (1470), Németalföldön
(1472), Magyarországon (1473), Spanyolországban (1473), Lengyelországban (1474),
Angliában (1476), Dániában (1482), Svédországban (1483) és Oroszországban (1493)
is. Végül következzen néhány érdekesség. Az első nyomdász-sztrájk — „a mesterek és
a szolgák" közötti ellentétek következtében - 1471-ben volt Bázelben.
Aranyfestékkel az augsburgi Erhard Ratdolt nyomtatott először, mégpedig a 
Thuróczy-krónika előszavát a Hunyadi Mátyás királynak és Beatrix királynénak szánt
példányokban. О készített először betűmintalapot is. A legnagyobb, száz
alkalmazottat foglalkoztató műhely Anton Kobergeré volt Nürnbergben. Ebben
huszonnégy sajtót használtak, de gyakran ez sem volt elég, ilyenkor más nyomdákkal,
bérmunkában végeztették el a feladatot. Koberger forgalmát - könyvesboltja és
utazó ügynökei mellett - Európa-szerte (pl. Budán) megnyitott fióküzletei is
növelték. Egyik legszebb kiadványa a Hartmann Schedel által írott, latinul és németül
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is többször megjelent, 1809 (!) fametszettel illusztrált Világkrónika. Ebben található

Buda legrégebbi hiteles ábrázolása.

Az ősnyomtatványok az 1500. december 31-ig (másként fogalmazva 1501
előtt), Európában, szedés-nyomással készített nyomtatványok. (A fadúc- / tábla-
nyomatok tehát nem minősülnek ősnyomtatványnak, hiszen nem szedéssel és
nyomással készültek.) Az ősnyomtatványok a régebbi szakirodalomban esetenként
bölcsőnyomtatványként szerepelnek a megfelelő latin (incunabulum) és német
(Wiegendruck) kifejezés nyomán. A legtöbb könyvtár - szintén a latin elnevezés
hatására — Inc.+sorszám jelzettel látja el ősnyomtatványait, s — a kódexekhez
hasonlóan — a többi könyvtől elkülönítve őrzi őket. Az ősnyomtatványok modern
kutatása — 17-18. századi előzmények után - a 19. században kezdődött.
Feldolgozásuk hasonló a kódexekéhez, azzal a lényegi különbséggel, hogy az
incunabulumok nem egyedi darabok, még akkor sem, ha történetesen csak egyetlen
példányuk maradt fenn. Ősnyomtatványok lapjaira az ívjelzés betűjelével és a 
levélnek az íven belüli sorszámával kell hivatkozni. Azt, hogy a folio rectojáról, vagy
versojárol, s — ha több hasábos a szöveg - melyik kolumnájárol van szó, ugyanúgy
kell jelezni, mint a kódexeknél. Az ősnyomtatvány-katalógusok többsége egy-egy
gyűjtemény anyagát összegzi, de vannak olyanok is, amelyek egy adott területen
készülteket dolgoznak fel. Teljességre törekvő, új nyilvántartásuknak eddig első
harmada jelent meg.

A legfontosabb ősnyomtatvány-katalógusok: 

Ludwig HAIN,'Kepertorium bibliographicum Ín quo libri omnes ab arte typographica inventa 
usque ad annum MD, Stuttgart, Cotta - Paris, Lutetia, 1826-1838,1—II;
W[alter] A[rthur] COPINGER, Supplement to Hains Kepertorium Bibliographicum, London,
Sotheran, 1895-1902,1-II;
Kfonrad] BURGER, Ludwig Hains Repertórium Bibliographicum: Register, Leipzig,
Harrassowitz, 1891;
Dietrich REICHLING, Appendices ad Hainii-Copingeri Repertórium Bibliographicum:
Additiones et emendationes, München, Rosenthal, 1905-1910, I-VI + Indices +
Supplementum;
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig, Hiersemann, 1925, I - [Az alfabetikus sorozat
a H betűt tartalmazó XI. kötetnél tart, megtalálható a világhálón is.];
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum, London, British
Museum et alii, 1908-1971,1-Х;
Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungáriáé asservantur, ed. Géza SAJÓ,
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