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Bevezetés.:
-'

Gutenberg, zseniá.lis, találmánya lehet6vé. tette a sok~
szorositás
végtelen mé r et e í.t , már nem' egyeseké a könyv.• 'Manapság
már nem ritkák a "többezer kötetes könyvtárak, s akad néhány, mely
a kétmilli,ót
is meghaladja. Ha a reneszánsz kor remek kódexeiben
gyönyörködünk,elfoghat'
a s,zegénység, disztelenség
érzete egy-egy
mai könyvvelkezi1nkben.l?e
ez éppoly kishitüség,
mint amilyen 0k:'"
tondiságegy~eQrosszu.l"sikerült
kódexet, vagy az e1s6 nyointa~ványt megmosolyognunk. ~nden kornak megvan a mag, izlése.
4 mai
szép könyv - gyakran éppen a régi, értékeket
~~i$t~i~l;va~máa
uton keresi ,,"szépség,
jóság felsd fokát. A zsen,iális müvész'a
cimlap'on, az illusztrációkban
pár vonással is nagyszerüt 'teremthet, EJ a kor eszménye jogán éppugymegcsodáljuk
az t ;' akár a ré- '
giek könyv15tvösmeateri müvészetét. ,Elandalithata.
teehnikaro-'
hamosfejl6dése,
a betük egyre tökéletesebb
metszése, a szedés
hibát Lanaága , e:z összhang' kimeri the"tetlenUl sok, alkalma. Hát még'
ha a szöveg uj. nagy ~szmét hord magában! A sZGcializmueban ma
már aránytalanul
k0nnyebbenmegszerezhetjük
a legszebb könyveket. A könyv mindenkié lett.
..
," - -'Mi6té.

I

1

,

lilniünk s'zázadok termésébdl mutat be egy _sereg képet. Él- '.
vezzük bennük, ami szép vagy tiszteletet,
kegyeletet
parancs(J)l, EJ
higgyUkel némely naivság láttán;
hogy ,annakidején,
nagy lelki
.
szükség idején sokaknak' tal'ánép'pen
ezek 'voltak a legkedvesebbek.
,

'

N_gy esemény t mikor a niásolt i3zfSveget már nem tekercsben
.
göngyölitet"ték
felt hanem ivekbe ha'jtogatták
s ugy füzték
s ase ,
lme, igy keletkezett
a könyv,el6dje,
a k6dex.
.
ö

': Nállinkaz Árpádok alatt kezd6dik a'"k6déx élete. Egy-egy
k6dex- g'olldJasok id6t, némelykor éveket vett igénybe. ! munka
. többek kazt'os~lGtt
meg. Ezek: a 'seriptor
Imáso16/~ aki a sz~veget leirta.
2./ a I"".lbrieator. IVCJnalz6/. aki a sorokat vörös vagy
'. más szinnei aláhuzta
s a sz5vegbenszéthintett
iniciálé'kat
Ikeznagybetilket/a
3./ az 1liwninator,
aki a lapszélidiszitéseket, ·.nagyobbfajtá. iniciálékat
festette.
Ezt/más néven minatornak,
vagy pietornak is hivták.
. ,

d'

é

Azels6id6kben
adekorác16:"tGbbny1.realig
szöveggel •. l{.ésdbb aztán, az illusztrációvalegyUtt
tartalmat
is ~gyekezett
visizatUkrÖzn1.

fUggött össze' a
az eszmei
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l·~ Egy könyviró

barát
LássuflR:-égy-kBnyviÍ'ó"barátot,
ahogyan egyik régi kód exünk ,
a ~ápes Kr6nika ábrázolta.
Élénk szinhatás;
a kép elnagyoltságában
is szépen kifejezi
a teljes
odaadás~, hivatástudatct.
.
2. A Halotti

beszéd

-A-p:f:"ay~!tódéx-a' XII-XIII.
az. fordulóján készült •. PrayGyörgyról, a töriié'netiróról
nevezték el~ aki e16ször ismertette
a Halotti Beszédet. legrégibb magyar nyelvemlékünket. Gyakoriak a pi~os
kezd6betUkt bels6 ékitmények. A sorok a 8z6rövid~tések-ellenére
sem fedeznek még kiel égi t6 en, amire ahaladot t abb irás 1eLkí.Ls-.
me!'et~sen törekszik. -Kés6bb nai:r@;~; vigj"áznak a betük egyenletes
~onására, a 8ork~zök stb. összhangjára~
3-.' "Gestahungarornm"

els6 lapj.a.
"Afiönyrnüs;-Bélá"Rii'ály-n.é'rtelen
jegyz6je müvének IGesta hun-'
g~rnilm: Amagyarok viselt dolgail elsll lapja. Egyetlen kézirata a_XlII .....
XIV~ sz. fordulójáról
való. ~igyeljük meg a rövidité-,
aekete-PI" mindjárt a 4-tk sorban: du _dium helyett la hiányzó
Iri betüta;~ u-ra tett vizs:l:intes v,anás j.alzl1 stb. Itt már nem
Teszett kárba a r6vidités,
mert a sorokelég
j61 fedeznek. A
scriptornakelőre
ki kellett
számitani, milyen bet ük lesznek a
sor'bar...,vékonyak, vastagok; s aszerint
történt
a rövidi tés~hogy
a sorvégek ne feleseljenek
egymá~sal.
'
4. A magyarok bejövetel~

'5.

Botond viadala

a göröggel

.9'0 Szent István
7~ ZáchFel1eiánbosszuja
'A-Képes" króniRaillusztráci6i
közül valók lXIV. sz./ 'Má~k
kr6nikájának is neveztékf_ Márk ferencrendi
szerzetest61,
akit
B~ranyai.Decsi c!ános a.kódex szerzdjének vélt. Tarta.lma. ~ magyar tör-ténelem l330-ig. Költóistilusa
mellett 'kUls6re ia aok
-tekintetben
legszebb kiállitásu
~dexünk ebb61 a~ id5b~l, Bécsi
Képes króniká:c.9.k is nevezték.
Barátkozzunk meg a konvencionális
a kor jellegzetességeo
.

'.

arcokkal,

egyideig

ez

.

,8,. Tems1:'!'váriPelbárt Pomeriu.'1lánakcimlat:·ja
fé:mésvári-1504'::'bén'nált'meg~ Mai-nyelven szólV'a~ világhl':"
rU iré ~ korának' egyik legnagyobb egyházi alakja,
kinek müve ib en,
már egy uj ,világ is dereng, a gOI;.dolat,. stil~\a szabadabb leI.'.dületével.: Pomer-í.uas gyüm,ölc~ö8ke:rt /beazédeinek ao kf'éLe aé gé t je:t~
zi ezzel a cimmell ~ A cimlapról az Lrrt e, azthihetnók,
hogy.i modern
:m:J:7ésZi~0l val-6~ aki ódon müremekeket támaszttat
f eI , Ime az 8,rchai~álád- egyik eredeti remek mintája,
'"
-~/

/

-
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9. ,A gyulafehérvári

Batthány:-könyvtár

pompás diszitésü

Missaleja

In sz.I" li

: Milyen drága lehetett
egy ilyen ktll-s6re is pazar kiálli tásu könyv! IMegesett.
hogy ,egy zálogba adott bibliáért
két,~
volt a.váltság/.
~6dexeinkt~rténetében
kimagasló jelenség a
Biblioteca·Corvina"
Mátyás király budai nyilvános könyvtára.
lA
Corvina tudvalev61eg a Hunyadiak' cimerében lev~ hQllóról Icorvusl
kapta nevét.l
Máty~s semmi köl taéget fáradtságot
nem sajnált,',
a'
a legjobb }degen mesterek közül hivott udvarába számosat.
'
. --10, Cicero-szc>ve@Íagyarázat,
eimlap
"!E16oo"Vitéz-Jánós-R:0il.yvtárá"ban.1

11. Nagy Sándorról
12c Erlang~ni k6dex
. - -A-Có~~1~ák'katése

is pazar.,

13~ Tacitps-szöveg

kat's~
.. "Már ~á köfiyv~tÓlÍltátás kezd-6 kez-ában vagynnk, .de a k6dexek·
meg sokáig- népszerUbbek; a kezdetleges
betUöntés még sokáig nem
bir versenyezni
minden ékességgel felruházott
e16djével .•
Má'tyásnak ~ár megvan a f~gékQny'sága a nyomtatott
könyvek
iránt iSt hiszeri 6 hozza,Olaszországból
Heas lndrást,
akit els6
nyomdászunknak tekin:thetünk,
A könyvnyomtatás caecsemdkorához·
· érve, nyilván érdekeIni fog, milyenek lehettek a légels6 termé· kek. ,Nézzünk be' há't egy pillanatra
magának afeltalá16
mesternek Gutenbergnek mtihelyébe.
.
· 1{;.1 Donatus-féle
nyelvtan efl.Ylapja
.- -Ez -á,-Dófiatús'::fé"re" nyel vtanból valé t s körülbelül 144 7tá-,'
ján látott
riapvilágot~ t·ehát ,egyíke alegels6
nyomtatványoknat-.
PelUlete~ sz~m isé~zr~veazi,
hogy az e1s6 serok kevésbé 'Sike~· ,
·rUl tek, késdbb már jobb a szedés; lám, munka kö sb en is javult
.
az önt<5mtlszer,,-'
'\ " ,

15,. A Budai Kr6nika utalsó, lapja.
--A-Bfidai-KrófiiRé.;-iz-éláó-hazai

nyomtatvány utolsó lapja,.
Nevét késdSbb
kapta. Tartalma: magyart~rténelemt
1468-ig •. BetU! elütnek a
korabeli
stilust61;g6t
betuk he~yett római [kerekl betük ezek,
01aszországb61 hozta Hes~.1nd:rás,. /

11473/ eroni,ca hungarorum'. Sem,,~imali. sem cimlapje:.

.

.,

.

16, Thuroczi 'Jáno s -krónikájának. eimképe·" lxv •. sz./
. 'A -:mü-Mátyáá - Rirályig "vézéti -IEF a. -magyar történelme,t.
lAz·
'1488~ki augsburgi kiadáa eimképét látjuk:'
Szent LászlO. megsza. badi tja-az
elrabolt
magyar leányt.
!Ugyanazzal'a.z. érzé'ssel nézzUk. mint Temesvári Pelbárt Pomez-Lumánakeimlapját.
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17. Sylvester

János Uj testamentum-fordításának
cimlapja~
[1541/
. -Az,'élsd-Iftagyar-fiyélvü-mU;
-rtiélYét-Magyarörszágön.:adtak·ki;A köny~ magán' viseli
annak a küzdelemnek nyomait', me LLyeL .Uj szige uen sikerült
'nyomdát alapitani.
/Syl vest er. már ászreveszi
a."
magyar népi nyelv költdi
szépségeit,
képekben való gazdagságát./

18,'

Tinódi

Sebestyén

Cronica-jából.'

, -Szövegrészlét;
- kö zb én hé.ngj égyekkel.
Ezek az Alibasáról
sz6l6 ének utols6sorai
s az egervári
viadal
kezd6 versszakai
zött foglalnak
helyet •.

19.

Balasea

Bálintnak

kö-

~led müve

"'-Balassá
Báliiltnak;
a XVI., sz. legnagyobb magyar lirikusának
elsd müve: Beteg lelkeknek
'való füves kertecske ••• /forditás/
•. ,
Krakk6banjel~nt
meg 1157~/. Szülei vigasztalására
irta,
mikor
azokat összeesküvés·
koholt 'Vádja' alapján .perbe fogták.
A könyv
utols 6 lapját
látjuk.

le.
len

Heltai
Gásnár krónikájából
cimlap.
/XVI.sz.!
. -Eredéti ..ázélléIiufiéI 'válogátó -króIl.ikáé;· ..sók addig
anyagot tárt
fel nagy olvasóközönségének.

21, Ilosvai

Selymes' Péte,r

Toldi":'jának

cimlápja

.. A"kr6iliká -éléggé - ismert Arany -rérilékmüve révén,.
néhány adatával
- forrás ul szolgált •.
'22, Pázmány Péter

Kalauza.
.

Cimlap /1613.

- .•. -_ ..

23-. Szenczi

.Ó:

Molnár

Albert

melynek

I

"

~A-rcöÍ'aóéli·müvéá~ét·miildeft-pompájáva~.ékes

sz-./··

ismeret-

zsol tárfordi

t6,

iró

•.
t

könyvkiadó

lXVII,··

... --

...·

Ki'vá4-ó stilusmnv~sz.
1öbbek közt leforditotta
Kálvin János
Ins.titucio
c. munkáját.
Aké'p alsó jobb sarkában Molnárt látjuk;
a háttérben
szomoru emlékUl: Molnárt kUlföldihányattatásai
köz~
ben' guzsba kötik és megkinozzák Tilly
spanyol z so'Ldoavez é.r kato-

.nái. ..

I

24í' Zrinyi Miklós c Szigeti
a íml apj a - - _.. - -

••

veszedelem
c

•

-

-

.

-

-

-

..

c: mUve' elsó

kiadásának

-

. -.- "/Adri~i
"tengernek
syrenaia
grofZruyi
Mlk16s ••• Bécs, 1651./
Rajta a költ6 jelmondata:
Sors 'bona nihil
alius.!JÓszerencse,
'sem',mi más.! A kép az í.mbo Iuma tÖbbféleképpel?-' magyar-ázha't.é , Nyilván
összefUgg Zrinyi
jeligéjéveI.
.'
.
.
25. Haller

János

Hármas hist6riája,

fordi tás

LXVI!'.

sz.

végén/o

-Tárgyá~ -Nágy"Sándör'

kalandjai;
-Fgldabészédé~,
-a' tÍ'ója1 háboru.A
mU Misztótfalu'eiKiss
Miklósnak,
a magyar nyomdászat' egyik nagy uttör6jének
kiadása.
A cimképzsufoltmetszet,
akor
,
kedvelt
ornamentikájával
t 8zimbolikus.alakokkal
ésrajzokka1
/mérleg stb./'
a barok diszitésnek
egyik ritka
példánya..
.

-:-4-
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9. ,A gyulafehárvári

Batthány~könyvtár

pompás

diszitésü

Ml.sssleja

In" sz.I" ,Milyen' drága lehet ett. egy ilyen ktil-s6re'is pazar. kiálli tásu könyvl IMegesett t hogy:,egy zálogba adott bibliáért két,~
volt a.váltság/. ~6dexeinkt~rténetében
kimagasló jelens~g a
BibliotecaCorvina"
Mátyás király budai nyilvános könyvtáraa lA
Corvina tudvalev61eg a Hunyadiak eimerében lev6hol16r61
Icorvusl
kapta nevét.l Mát,y~s semmi kö Ltséget fáradtságot nem: sajnál t t sa legjobb idegen mesterek közül hivott udvarába számQsat.
--10. Cicertl>-szövegI!Íagyarázat cimlap
·IE16Do"Vitéz-~áfióá-R:0nyvtá:rában.1
t

ll. Nagy Sándorr6l
12oEri~rig~ni
k6dex
.--A"Có~vifták'k6tése

.'

is pazar.,

l3~ Tacit!s~szöveg
kötése '
.. "Már'
köfiyv~tÓIÍréatás kez dé kor-ában vagyunk, .d e a, kÓdexek
még sokáig népszerUbbek;
a kezdetleges betUöntés még sokáig nem
bir versenyezni minden ékességgel felruházott el~djével<)
Má'tyásnak ~ár megvan a f~gékony-sága a nyomtatQttlic)llyvek
iránt is, hiszeti ~ hozza~Olaszországból
Hess Andrást, akit e196
nyomdászunkriak tekinthetünk, A könyvnyomtatás
csecsem~korához
érve, nyilván érdekeIni fog, milyenek lehettek a légels6 termé.kek •.,Nézzünk be' há't egy pillanatra magának a feltaláló mesternek Gutenbergnek" mühelyébe.
á

'l.!jA Donatus-féle.nYelvtan
egy lapja,
--Ez -a-Dóftatús":;fé"ré '"tlyélvtartbGl
való t 8 körülbelül 1447 tá-,'
ján látott riapvilágpt, t·ehát,egyike a legelsd nyomtatványoknak.
lelUlete~ sz~m ísé~zr~veszi,
hogy az e1s6 sorok kevé~béSike~'
,rUl tek, késdbb már jobb e szed~l3; láni,Inunka' közben.ie javult
az önt6mUszer.
.'
'\ . .
'15,. A Budai Krénika utalsQ lapja"
- -A "Bűd áf -Krónika;."az' élsó -hazai nyomtatvány utolsó lapjao
11473/ eroni.ca hungaz-o rum, Sem, ,cime;,? sem címlapja:_ Nevét kés~bb
kapta. Tartalma.: magyar történelem, l468-ig. BetU! elütnek a
korabeli stilust6l;g6t
betuk he~yett római [kerekl betUk e~ek,
Olaszországb6l
hozta Hés!3And:rás,. / .'

16, Thuróczi 'János -kr6nikájának, cimképe·.
," 'A -mU-Mátyás

Ixv.sz.1

- Id:fiályig-vézéti -ltF a-magyar

történelme,to lAz,
'i48S~ki augsburgi kiadás cimképét látjuk:' Szent Lászlá megsza~,
.badi tja-az elrabolt magyar leányt. IUgyanazzal':az. érzéssel nézzUk. mint Temesvári Pelbárt Pomeriumának
cimlapját.

-3-
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26~ Az els6 magyar irodalomtörténet
-"." "171l':'oén-jéléIiik"megCzvittinger Dávidt61az
első magyar
irodalomtörténet,
latinul. Inkább irodalomtörténeti
szótárnak
mondhatnók, annak is hiányos; érdeme· a lelkes' uttörésa Önze;t;len
vállalkozása az adósok börtönébe juttat.ta.9imlapján
még mindig
a szokásos hosszu szöveget látjuk.
, 27. 28 ••Dugonics András :Etelka~ ••~CJ; kétkötetes regényének il,':'
,lasztrá~i~~-/l?8i/'
- -"
A -lelkes, 'magyar Árpád és Zoltán fej edeLem ko'rába he Lye s
regénye meséjét, hogya császári önkényn~k körmyebben oda.mondoga thaaao n, A második kép SO két szerelmes intrik1.~sának bü~;h~dését
ábrázolja
Etelka és Etele XVIII~ sz'ázadbeli alakok, mint ahogy
maga 8 szöveg is tele van.id6tévesztéssel.
í,

D

,2";' 30. Két illusztráci6

Kármán: Fanni hagyományai "-hoz
.., 'Kármáii" Jázséf-/XVIlI: sz;1 a"tlemzet"ósinosodásáért",
and ..•
nevelés javi tásá.ért harc-olt, balitéletek ellen; kor-ának egyik
ritka stilusmüvésza .•
müve; Fanni hagyományai, .meLy az általa
alapitutt Uránfa c_ folyóiratban jelent meg. Ászöveghez
jobban
illik Fanninak képe a második kiad4sbart, Toldy Perenc N~mzeti
,könyvtárábar:.
'
.

r~

;1" Il1uszt,ráeiók Fazekas Mihá.1y ,Ludas Ntatx:Uának 1817';;'ki
adáeáhe s -

k~-,,:;"

A"Matyin esett sérelmet s a háromsiori visszaverést ábrá~oljákt '8 eleven hatásukkal szerencsésen igazodnak aköltem~ny
mozzanataihoz.
32, Két illusztráció Kisf~ludy Sándor Himfyj~hez
'Kisfaltldy: Sándor· Himfy' szérelmei !Késergó" szerelem",Boldog
. szerelem./, egyik legnépszerübb ol~asmányaa .kor-aá r-e f'or-mkoz-nak ,
N~hány str6fája ma is frisseP csendUl. Els6 képünk '!Iahavasnak
'oldalában keletkezó •.
patak~ mellett ábrándozó Himfyt·ábrázolja,
a másik a f~lreértések után ~gymáéra talált boldog azerelmeseket •. It. rajzok pompásan megfeleltek akorérzelmességének,
természetszeretetenek.
.
33. AH~jnal
al1egÓriáj~·
·'~isfaIúay-KáÍ'öl:r~1821-ben alapí t ot-ta az Aurora folyóira:tot, melyet a java fiatal irók közremUköd~sével vezető szerepre
emelt~

14. I'llusztrációk Vörősmart,y köl tem~nyeihez
'l~/"Szilágyi - s ':HájIÍláéi~
'A:két -ifjú -török fogságba kerül,
de a szultán leánya kiszabaditj's dket. Haróra .kelnek a leán.yé:rtt '
Hajmási elesik~ 2./ A két" szomszédvár Ca romantikus .elbeszé15,
költ4mény tragikus végső jelenete. Sámson Tihamér bosszut áll
fl Káldorokon,
akik családját kí.Lr-t o t t ák ;" de amikor-az egyedül
é

-5-
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. ....r

.

,

~letben maradt Káldor-leánnyal,
Enik6vel találkozik,
eléri végzete. Enik6 holtan rogy aaz e , Tihamér élete is megsemmd
aü L,
ö

35,. Pet6fieimképe

a János vitézhez
, - - , - - -Pétófiné!C töob'rajzát
ismerjük. Aranyt is leraj zolta, err6l van iS' egy tréfás verse Aranynak. /Keressétek'ki
költeményei
közül!/ .
.
Ket· Pe.t.6fi';'raj zot mu ta tunk b~ a János vi t,éz el's6 kiadásá...;
_ból. Égyik - acimlepon - a lovát táncoItató
János vitéz'tábrá":
zolja. a má-sik az _óriások csó szét , amint a vi téz-kerdjába
lép.
,

'

'

.Arany János raj za A nagyidai 'cigányokhoz /Cimkép/
'--, Arany' J ánó s tanúló' ltörábáfi- 8 zöbrász - SZ eret ett volna lenni;
6 is Ugyesen raj,zol t, talánegyénibbmbdorban,
mint nagykölt6...;
társ~. Itt A nagyidaicigá~yokhoz
kés~üli illusz~ráci6ját
mutat~
juk be /1852/~ A rajz jól érzékelteti
~Ióre ,a t~ma fonák~ágát,
epés humorát.
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HáÍ'lÍÍa

Zichy Mihály illusztrációi
t ' ifiüta tünK:"15e :

A fáraóés
- .. - -- - -

. ~. -

a haldokló
-

.-

-

.

-

-

_....

rabs~olga

Az ember·tragédiájához

/IV. szinl

-. _.

)S.·Miltiades
sorsa IV. szinl
.39; 'Dáiitón-a'flyaktilónál
fIX". szin/
" : - .. Zichy' Miliály'- kóz-ának
egyik nagy festője
s rajzolója.
'páratlan technikai. tudás,' ötletesség,
szárnyalás j~llemzi. Byront;
Pet6fi·t, Lermontovot is ki válóan illusztrált
a. 'KUlföldi tanulmányutjain s6kat élt ~ cári udvarban, eredeti szell~métmeg6rizvel kivált forradalmi szellemü rajzai maradandók.
.é

t!Ö·; "'41.• '42.
JO:« A walesi

Három Zichy:'illusztráció
bárdok' n~gyj~ienete

41. - Á - t~böiyüit

-Ágnes asszonY'

Aran:y balYadáihoz
' . ," .,.'

Ei börtönben

Afarkasö~'gydzedel~~~~~d6Szibinyáni
Jankó
- - - - . Dé - talán' elég' is" Lé az ~Ifiárá~'A ~xx;, században' -8 sok gyar16' kiadvány kÖ,zt - annyi szép könyv jelent meg, hogy ,különfeje-ze~et érdemelnek. ~ajdmáskor.
Mostani filmünk is. bizony elég.
hiányos, lehetett
volna több. alkalomra valót bemut abnunk, _hiszen eV
századok'anyagából
kellett
a legjellemz6bbnek vélt emlékek közUl La eaak váleg"atva mutogatnunk.- Inkább a képeket vettük sorrat lehet6 legnagyobb számban, azért is ha~lgattunk közben gyakran. De-igy legalább annál több' érd'ekess8ggel találkozhattak,kedv~s Piatelok!
A káp~k~ m~lyek itt sorra kerUltek. többet jelenten-ek minden aprólékos vagy találgató
mágyarázatnál
.
~~t
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FELS60KTATÁSIJEGYZETELLÁT6

VÁLLALAT

Fele16svezet6 :Hei tter
8-2319/lBl/PE '.
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