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1•

Runa fellratos viking kő.

2.

Unciális irás. VI. század. Würzburg. (NSZK . )
A Il- VIII. század között nagy betükkel (maíusculák- /
kal) irtak pergamenre.

3.

Ir evangélium diszitett lapja. VII. század. Az V-:VIII•. _
századi szemiunciális, ir inzuláris irás vezette be
. a karoling irásreformot . Folytatásai: beneventói,
vizigót, meroving irás.

4.

Nagy Károly oltalomlevele Arnoldus papnak. 772.
A karoling mínuscu la (kís betü) bevezetése kiemelkedő esemény a paleográfiában. A XI. században
elterjedt gót, majd a XIII. századtól gót kurziv (folyó) irás alkalmazása után a XIV. században viszszatértek a karoling mínusculához .

5.

.Másoló szerzetes. VIII. század. Franciaország,
Amiatrinus kódex.

6.

Sevillai Izidor átnyujtja könyvét nővérének, Florentiának. Francia miniatura Párizsban, IX. század
eleje.

7.

"Szvjatoszláv izbornyikja"
krónika.

8.

Firdauszi: Sáhnáme. X. század. Perzsa míníatura,
Firdauszi tadzsik származásu, perzsa nyelvü költő,
élt 935-1020.

1073. Cirill betüs orosz
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9.

Iniciálé. XII. század közepe. Winchester,
kódex.

(Anglia.)

10.

Anonymus gestájának ci~
(Magyarorazág'f)

11.

Gutenberg szobra. Bécs. Johannes GensfleischGutenberg német nyomdász, a mozgatható betükkel
történő könyvnyomtatás feltalálója. 1394/99-1468.

12.

XII-XIII. század.

RÖpirat. 1454. Anémet nyelvü, verses röpirat a
Készült
Gutenberg mainzí nyomdájában, mint az első nyomtatott anyag.

török veszélyre inti a kereszténységet.

13.

Páduai" Szent Antal és Assisi Szent Ferenc.
Részlet Friedrich Padier szárnyasoltáráról.
rnínuscula, azámok .

1477.

Gótikus

14.

Szent Bertalan apostol. 1460-1475 k , A winzendorfi
(Ausztria) mester festményén az apostol tart egy
csuklyás bőrkötésü könyvet. (Jelképéül, hogy őt
elevenen megnyuzták.) Kezében bárd.

15.

Luther irása. 1542. Bejegyzése a werngordi könyvtár emlékkönyvébe.
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16.

Gyurgyevics Bertalan kőnyve , 1544. (Antwerpen.
Belgium.) A magyarországi születésü Gyurgyevics
gyermekként esett török fogságba, a mohácsi csa-'
tában. Sok éves rabság után m egaz őkőtt , Németalföldön irta meg emlékeit: "Kis könyvecske a török
rabok és a török uralma alatt élő ad6fizető keresztények gyötrelmeiről."
A latin nyelvü könyv példátlan sikert aratott, már a XVI. században hetven
kiadást ért meg. Cimlap.

17.

Arthur király csatája . 1557. Angol fametszet. A mondatbeli, V. századi Arthur szász király II
angliai királlyal harcolt. Kezében 'a csodakard, az
Excalibur, amellyel sorra győzi le ellenfeleit.
Alakját a lovegregények örökítették meg. Sir Thomas
Mallory a XVI. században Tris ztán történetével
együtt adta ki;

18.

Grammatica.
Szovjetuni6.)

19.

Görög irás~ Corvina. XVI. század. Mátyás könyvtárából Bécsbe származott k6dex, amely XIV. századi görög nyelvü kézirat.

20.

Theophrastus-Corvina.
XVI. század. Az 1450-70
között keletkezett, indafonatos diszitésü könyvlapra arab aranybetükkel jegyezték be a török szultáni ajándékozás tényét.

21.

A budai szandzsák első összeirása
rök adööaszetráaegy
lapja.

1613. VíInő , (Vilnius, Litvánia,
Meletyij Szmotrickij könyve.

1545 körül. A tö-
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22.

Az egri győzelmi irat záróképe. 1596. T örök miniatura. Témája a ITI. Mehm ed szultán rendeletére
készitett fethnáme miniálása. Baloldalt ül a főtörtériész Talikizáde, s diktál a kalligráfus nak • Jobb
oldalt dolgozik a miniaturán NakkasHas zán.

23.

Örmény irat. Madrid, 1596. augusztus 25. I. Simon
gruz király - spanyol közvetitéssel - igenlően válaszolt Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemnek, aki
szövetséget ajánlott a török ellen. A levelet valószinűleg örmény kereskedők hozták.

24.

Héber feliratos sírkövek.
.ÓVáros.
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XVII. század ~ Prága,

