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1. BEVEZETÉS 

A „Könyv és művelődés” tananyag csupán vezérfonal. Nem tankönyv, és nem használ-

ható önállóan. Nem egyszerűen meg kell tanulni, többször elolvasni a megadott alapköny-

vekkel együtt. A vezérfonal szándékai szerint szemléletet ad. A hallgató megítélheti, hogy 

ez a szemlélet mennyiben tér el a szakirodalom egyes darabjainak szemléletétől, lehet akár 

kritikával is illetni. 

A szemlélet lénye az, hogy az írásbeliség bevezetése óta, a XX. század végéig a könyv 

a legfontosabb ismereteket rögzítő, megőrző, és hagyományközvetítő eszköz volt. Az írás 

és a könyv sokféle változáson ment át. Formai, szerkezeti változások következményeként 

változott az olvasás és a könyvhasználat, és újra változott a könyv, az abban őrzött ismeret, 

továbbá a könyv szerzőinek, használóinak társadalmi megítélése, szerepe. A könyv médi-

um. A mostani tananyag társadalom-, és médiatörténeti szempontokat érvényesít a történet 

megmutatásában. 

 

Az említett alapkönyvek, amelyek ismerete kötelező. Kérdések vonatkozhatnak az 

ezekben közölt ismeretekre is. 

Frédéric Barbier: A könyv története. Bp., 2005, Osiris 

Pogány György: A magyar könyvgyűjtő kalauza. Bp., 2005, Kiss József Könyvkiadó (a 

magyar könyvkultúrára vonatkozó rész) 

 

A tananyag megírásakor igyekeztem az élőbeszédhez közeli, mégis értekező prózát írni. 

Szándékosan hagytam benne az aktualizáló megjegyzéseket, kiszólásokat (excursus), ezzel 

– azt hiszem – talán élőbbé vált a szöveg, és megjegyezhetőbbé az állítások. Sokszor talán 

túl didaktikusan magyarázok, leegyszerűsítem a jelenségeket. Ezzel nem megsérteni akar-

tam a tananyag használóját, hanem felhívni a figyelmet arra, hogy minden fogalomnak jó 

utánanézni. Vajon jól ismerem-e egy-egy kifejezés jelentését? Tudom-e, hogy miről beszél 

az előadó? A legegyszerűbb példa: amikor Pozsonyt említi tudom-e hol van, milyen város 

ez? Persze említhetnék egyéb helynevet, személynevet, fogalmat. 

 

A könyv története nem egyszerűen a társadalomban zajlott, hanem a földrajzi térben és 

az időben. Nem közlöm mindenütt az események évszámát egy-egy eseményhez vagy a 

személyek életrajzi dátumait sem. Nézzenek utána. Ajánlom a http://hu.wikipedia.org/ 

honlapot, mert egyre többet tud, és az ismeretek, amelyeket közöl, egyre inkább ellenőrzöt-

tek (azért mérget ne vegyenek rá). Személyek, események azonosításában nagy segítség. 

Kötelező használni. Nem elég Arisztotelészről annyi, hogy régi filozófus volt. Legalább 

annyit egyszer el kell róla olvasni, amennyi a Wikipédiában is megtalálható. 

 

A könyv a térben is elhelyezkedik. Ha valaki nem tudja, hogy hol van egy-egy folyó-

völgy, hágó, egy-egy nyomdahely, nem tud semmit. El kell tudni helyezni a térben a 

nyomdákat. A városok neve szinte sohasem egynyelvű. A nyomdahelyeké különösen nem. 

Nem mindegy, hogy Colonia éppen Colonia Agrippina (Köln), vagy Colonia Allobrogum 

(Genève, Genf), de különbség van Lugdunum (Leiden) és Lugdunum Batavorum (Lyon) 

közt is. A magyarországi helyneveknek ugyancsak sokféle nyelvi változatuk van. Pozsony, 

Posonium, Pressburg, Prešporok, Bratislava (és nem Szlavóniában van, nem Szlovénia, 

http://hu.wikipedia.org/
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hanem Szlovákia fővárosa, amely 896 és 1920 közt Magyarországon, 1920-tól 1993-ig 

Csehszlovákiában volt). A legegyszerűbb magyarázatokat a Wikipédiában megtalálják, ha 

nem, akkor a nyomdahelyekhez ajánlom a következő webhelyet: http://www.columbia.edu/ 

acis/ets/Graesse/contents.html A szövegben csak a figyelemfelkeltés kedvéért, időként több-

féle nevet is megadok: Kassa/Kaschau/Košice/Cassovia/Cassovie; ez csupán a probléma 

jelzése. Ha találkoznak egy helynévvel, nézzék meg a térképen, hogy (1) hol van (terület-

egység, folyóvölgy), (2) milyen névváltozatai vannak. A legfontosabb magyarországi he-

lyeket, történeti értelemben is, megtalálják itt:  

http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html 

Ha a Google megmutatja a várost, nézzék meg a környezetét is, és próbálják elképzelni, 

hogy lakóhelyüktől ez milyen irányban lehet. Ne feledjék, a történelemben változtak az 

országhatárok. A kora újkorban nem volt Németország, Olaszország, vagy éppen Szlová-

kia. Tudni kell, hogy amikor egy-egy korszakról beszélünk, az egyes helyek, események 

melyik országban játszódtak. Ha a sziléziai református egyház megszűnéséről olvasnak, 

vagy arról, hogy a sziléziai Briegben szentelték fel (ordinálták) a magyarországi lutheránus 

lelkészeket, akkor azt is illik tudni, hogy ez a Szilézia ma Lengyelország része (egy csücs-

ke a Cseh Köztársaságba lóg), a fő folyója az Odera, fővárosa Breslau volt (latinul 

Vratislavia), ma Wrocławnak hívják. Ez ugyanaz a Boroszló, amelyet Hunyadi Mátyás 

elfoglalt (hetyegett az ottani bíró lányával), és becsapta a várost visszafoglalni akarókat 

azzal, hogy egy földhalmot szóratott le liszttel, elhitetve a követekkel, hogy elég élelmi-

szertartalékuk van az ostrom idejére. Ha nem tudjuk, hol van ez a Boroszló, értelmetlen 

lesz a Mátyás mese is. No persze az első lépés: tudjuk meg, hol van Lengyelország. 

 

Sokféle stílustörténeti, esztétikai, filozófiai stb. kifejezéssel tudunk elmondani jelensé-

geket. Ezeket megpróbáltam megmagyarázni. De a szöveget nem lehet elemi ismeretek 

ismételgetésével túlterhelni. Ajánlom tehát, hogy ha egy-egy kifejezés nem tudnak ponto-

san, hogy micsoda, tessék legalább a szabad enciklopédia szintjén tájékozódni. Ám je-

gyezzék meg: ha a fejükben nincsen elégséges ismeret (tényanyag), nem tudnak gondol-

kodni. Nem elég a számítógép merevlemezén tartani a tényeket és összefüggéseket. 

http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html
http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html
http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html
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2. SZÓBELISÉG ÉS ÍRÁSBELISÉG; AZ OLVASÁSTÖRTÉNET KORAI 

IDŐSZAKA 

2.1 CÉLKITŰZÉS 

Szembesíteni a hallgatókat azzal a különbözőséggel, ahogy a különböző kultúrák a ha-

gyomány átadását a fiatalabb generációk számára szervezik. Megismertetni azt a folyama-

tot, ahogy a kép, és a szöveg viszonyában a megismerésünk zajlik, az írás és olvasás kiala-

kulását, továbbá a halk és a hangos olvasás felvetette problémákat. 

2.2 TARTALOM 

A szóbeli, írásbeli és a képi közlés. A görög, az európai írás kialakulása, a hangos és a 

halk olvasás különbsége. A hangos olvasás színterei, az ennek kapcsán kialakult irodalmi 

és közlési műfajok, ezek történetisége. 

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

Az írásbeli ismeretátadás, vagyis az írásbeliség kialakulásának folyamata történetileg a 

nyugati keresztény kulturális környezetben, a nyomtatott könyv elterjedéséig tartott. Nem 

jelenti ez azt, hogy a kulturális örökség áthagyományozása ettől kezdve kizárólagosan ezt a 

formát ismerte volna, napjainkban pedig az írásbeliség korszakának végét éljük át. A szó-

beliség és írásbeliség kérdéskörét végiggondolhatjuk filozófiatörténeti, társadalomtörténeti, 

vagy éppen kommunikációtörténeti szempontból is. De mostani kurzusunk jellegénél fog-

va alapvetően a könyv- és az olvasástörténeti szempontokat helyezzük előtérbe. 

Mielőtt azonban ezt tennénk, ki kell térnünk arra a jelenségre, amely az írás szerepének 

másságát jelzi a különböző kulturális hagyományok közt kialakult és élő társadalmakban. 

Az ismeretek átadásának folyamatában – akár kontemporálisan, akár a generációk közti 

áthagyományozást tekintve – más és más szerepe van az írásnak (és ezért is gondolkodnak 

az egyes népek másként és másként: ezért sem léteznek egyetemes szabályok sem a gazda-

ságban, sem a társadalomban, sem pedig a nemzetközi kapcsolatokban; amelyek mégis 

igen, azt valaki rákényszeríti a másikra, illetve megegyezések születnek az együttélés ked-

véért). A kínai ember számára – csaknem a mai napig – az írás elsősorban a kalligráfia 

művészetével azonos. Nincsenek „könyvtörténeti múzeumok”, ellenben vannak „kalligrá-

fiai múzeumok”. Az általános, a köznapi ismeretek, a viselkedés és ennek alapja, tehát az 

erkölcsi ismeretek és a tudás áthagyományozása alapvetően szóbeli volt. A kínai akkor is 

konfuciánus etikát követ, ha soha nem olvasott Konfuciuszt. A kínai könyvtörténetről lásd: 

http://www.oszk.hu/hun/kiallit/virtualis/kinai/kinai_index_hu.htm 

A keresztény kultúrkörön belül is jelentős különbségek vannak az írásbeliség hagyo-

mányt közvetítő szerepének használatában. Akkor, amikor gúnyosan emlegetik a magyar 

szakirodalomban egy-egy félanalfabéta pópa tevékenységét, elfeledkeznek arról, hogy az 

elemi vallási, és egyben világnézeti ismeretek átadásában (katekizáció) a keleti keresztény 

egyházak a képeknek lényegesen nagyobb szerepet tudnak szánni, mint az írásbeliséget 

(egyes korszakokban) szinte kizárólagos közvetítő szereppel felruházó nyugatiakban. 

http://plebania.nefty.hu/karcolatok/ikonrol.html 

http://www.oszk.hu/hun/kiallit/virtualis/kinai/kinai_index_hu.htm
http://plebania.nefty.hu/karcolatok/ikonrol.html
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A görög írásbeliség a kezdetektől, vagyis az i. e. VIII. századtól a hagyomány rögzíté-

sére és a hírnév továbbadására szolgált. Gondoljunk a Leonidasz spártai seregének ther-

mopülai-i hőstettét (i. e. 480) megörökítő feliratra („Itt fekszünk vándor, vidd hírünk a 

spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza”). Az i. e. VI–V. századból fenn-

maradt antik görög szövegemlékekben a nyelvtörténészek tíz olyan szót találtak, amely az 

olvasás tevékenységére utal. Ezek mindegyike az „oszt, szétoszt, átad” szócsaládhoz tarto-

zik. Az együttélés szabályainak megismertetése a közösség tagjaival igényelte a 

(fel)olvasást, vagyis a kihirdetést (lásd például Szolón törvényeit ebből a korból, i. e. 594). 

Visszautalva a nyelvtörténet tanulságaira, a szóbeliség, az átmeneti (szóbeli/írásbeli) és az 

írásbeliség korszakának görög „olvasni” igéje, illetve ennek is változása jelzi a folyamatot: 

„eisein” (mond=olvas), „némein” (közöl=szóval (fel)olvas), „légein” (olvas=olvas). Ez a 

folyamat megegyezik azzal, amelyben a hangos olvasás mellett megjelenik a halk, a csen-

des, a magában való olvasás is. A színháznak az antik görög kultúrában betöltött hangsú-

lyos helye is összefügg az olvasás különféle módjainak elterjedésével. A színház felolva-

sás, és egyben a felolvasott szöveg értelmezése (a színész maga az interpretátor). Ez a fajta 

hangos olvasás (a színház), kiváló oktatási forma is, hiszen a drámai szövegek azokat az 

értékeket közvetítik a társadalom tagjai felé, amelyekről egy másik társadalmi megegye-

zésben a törvények szólnak. 

A halk és a hangos olvasás kétféleségének komoly gondolkodástörténeti, és ezzel filo-

zófiatörténeti következményei, és persze magyarázata is van. A beszélt nyelv jelentése 

ugyanis nagyban a beszédhelyzethez kötött, míg az írott nyelv, és a maga természete sze-

rint ennek dokumentumai függetlenek ezektől a helyzetektől. Ezért az írott nyelven olyan 

dolgokat, tartalmakat rögzítettek, amelyek önmagukban is érthetőek kellene, hogy legye-

nek. Ugyanígy a beszélt nyelv nem egyszerűen az ember gondolatait tükrözi (a beszéd egy 

olyan folyamat, amely egy adott helyzetben zajlik, ahol a beszélő és a hallgató is jelen van, 

mindkettőt, vagy valamennyiüket (sok hallgató) számtalan dolog befolyásolja a megértés-

ben). Az írott nyelv ehhez képest gondolati sűrítmény, az olvasója pedig sok mindent tesz: 

olvas, közben gondolkodik, reagál az olvasottra, képzel, értelmez. A filozófia történetében 

az írott szó tartalma valós létezést nyer, és ez vezet el Platón (i. e. V–IV. század) ideáihoz, 

vagy a középkori realizmushoz (gondoljunk a nominalizmus – realizmus vitára). A filozó-

fia történetének írói mindig figyelmeztetnek arra, hogy Arisztotelész (i. e. IV. század) el-

vont logikája nem alakulhatott volna ki fejlett írásbeliség nélkül. A hangos olvasásból az 

írott szöveg magunkban való értelmezni tudásáig azonban hosszú az út, és nincsenek át-

ugorható szakaszok. A XX. század elején alkotó magyar filozófus, Palágyi Menyhért erre 

komolyan figyelmeztet, és ezt nagyon figyelmen kívül hagyták napjaink oktatáselméleti 

szakemberei. A félanalfabéta tömeg kialakulása a világban és Magyarországon, a XX. 

század nyolcvanas éveinek megalapozatlan olvasás-tanítási kísérleteinek egyenes követ-

kezménye. Palágyi 1904-ben így fogalmaz: „A halk olvasás ügyességét csak úgy szerez-

hettük meg, ha elébb megtanultunk hangosan olvasni, azon módon a halk gondolkozás 

csodálatos mesterségére csak úgy tehettünk szert, hogy elébb megtanultunk hangosan gon-

dolkodni, hallható, vagy látható jelekbe értelmet helyezni. Ha tehát gyermekkorunkban 

nem tanultunk volna meg hangos jelekbe értelme helyezni, akkor nem következhetnének 

be azok az életszakaszok sem, amikor magunkba merülve, látszólag minden jelalkotás 

nélkül, tudunk gondolkodni”. A természetben nincsenek ugrások, és a robotok korában 

sem lesznek. Nem véletlen a hangoskönyv megjelenése és népszerűsége, elsősorban nem a 

gyengén látók körében. 
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A halk és hangos olvasás kérdése persze összefügg az írástörténettel is. Az ókori nyel-

vek kutatói és a filozófiatörténészek vitatkoznak arról, hogy a képírás mennyire a fogalmi 

gondolkodás képe, és hogy az olvasásuk milyen képességeket igényelt, illetve, hogy az 

olvasó helyzete mennyiben más a képírás és a betűírás esetében. Számunkra, mostani tár-

gyunknak megfelelően azonban az európai betűírás formái, és ezek változása a fontosabb. 

Az első feliratok (mindegyik nyelvben) folyamatos nagybetűs írással (scriptio continua) 

készültek.  

 

1. kép Próbálják meg elolvasni a képen szereplő írást halkan, majd ol-

vassák fel hangosan. Ilyen a scriptio continua 

Az ilyen feliratokkal találkozhatunk a modern korokig a síremlékek, az épületek felira-

tain is. A tekercsek (rotulus), majd a kötetszerű könyvek (codex) szövegeit is ezzel az 

írásmóddal rögzítették (http://www.esszenus.hu/Esszenusok/essz_tekercsek.gif) Olvasásuk 

nem csupán a mai embernek nehéz, koncentrációt, többszöri nekifutást igényel. A szem 

gyorsabban szaladna, de időt kell hagynunk a szavak elválasztására, a számtalan rövidített 

szóalak megfejtésére, értelmezésére, összességében a szöveg dekódolására. A lassítás ter-

mészetes módja a hangos olvasás. Amikor kimondjuk a szöveget, időt hagyunk magunk-

nak a megértésre is. Hosszú történeti folyamat eredménye a XVI. századi nyomtatott 

könyv szövegelrendezése, vagyis az az olvasástörténeti pillanat, amikor a könyvet az olva-

sás mellett használni kezdik. Kialakul a rövidítések nélküli szövegközlés, jól elkülönült 

szavakkal, mondatokkal és bekezdésekkel, a szövegtükör elrendezésével, és a könyv hasz-

nálatát segítő apparátussal (címlap, tartalomjegyzék, mutatók stb). A korai középkorban, a 

tekercs forma háttérbe szorulásával párhuzamosan megjelenik a folyó írás, majd a karoling 

http://www.esszenus.hu/Esszenusok/essz_tekercsek.gif
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írásreformmal ezt következetesen elkezdik alkalmazni. Lassan elválnak egymástól a sza-

vak is (szóköz, spacium), ami nagyban megkönnyíti az olvasást. Igazából azonban a X–

XIII. század hoz nagy változást. Kialakul a fejezet (capitulum), a bekezdés (paragraphus), 

és a mondat (sentencia) első betűjének kiemelése (littera notabilior), következetesen al-

kalmazzák a kis és a nagybetűket (maiuscula, minuscula), a központozás (punctuatio), de a 

legfontosabb ebben a korszakban az, hogy a nyugati kereszténység területén egységesülő 

rövidítés rendszert (abbreviatura) vezetnek be a jelentősebb másoló műhelyek, sőt megszü-

letnek az ehhez tartozó kézikönyvek is. http://www.famakonyv.hu/tori1.html A korszak 

legvégére egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a szövegképnek is, összefüggésben a 

szöveg tartalmi egységeivel.  

Mindezen fejlemények csak úgy történhettek meg, hogy a nyugati kereszténység egysé-

ges nyelvet kezdett használni, legalábbis az írott világban, és első sorban az egyházi élet, 

illetve a jog területén. Ez a közös nyelv (koiné, lingva franca) a latin. A grammatica szere-

pe messze túlnőtt a nyelvtan és a nyelvtanítás körén. Alapvető szerepe volt az antik, és 

korai keresztény hagyomány elterjesztésében, és főként abban, hogy a teljes területen, azo-

nos kifejezésen azonos jelentést értsenek. Ez nem egyszerűen a vallási tartalmak miatt, és 

az egyháznak volt fontos kérdés. De erre még visszatérünk. 

 

2. kép A csupa nagybetűs írás és a folyó írás elkülönülése 

A halk és a hangos olvasás, az írásmód összefügg a szellemi alkotások szabadságának 

kérdésével is. Az ókorban és a korai középkorban az alkotók műveiket alapvetően diktál-

ták. A tekercsek írása, de ugyanígy a kódexek másolása komoly fizikai megterhelést jelen-

tett. Ahogy a középkori szöveg mondja: „Három ujj dolgozik, az egész test szenved” 

(http://www.hab.de/ausstellung/weissenburg/expo-04.htm). Az íróeszközök ugyanis nem 

http://www.famakonyv.hu/tori1.html
http://www.hab.de/ausstellung/weissenburg/expo-04.htm
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tették lehetővé az ülve, letett könyökkel történő írást. Ezért valóban, a láb, a váll, a nyak 

gyakorta görcsölhetett a sokszor hideg helyiségekben, a világítás pedig általában a szemet 

fárasztotta (füst, gyenge fény). Ilyen testhelyzetben elmélyült gondolatokat megfogalmazni 

nagyon nehéz lett volna. A keresztény egyház zsinatai (az első a niceai volt 325-ben) már a 

vallás hivatalossá válása (Constantinus császár, 313) utántól foglalkoztak a magának egyre 

inkább elsőséget biztosító római püspök (ő lett a pápa) számára nem elfogadható tanokkal. 

Az írás, az alkotás csaknem kizárólagosan az egyházon belül történt, így az írás, a sokszo-

rosítás technikája természeténél fogva ellenőrzést biztosított a tartalmak felett, szervezett 

cenzúra nélkül is. Senki nem diktálta le eretnek, vagy éppen erotikus gondolatait. A kö-

nyök asztalra, írópultra ereszkedésével párhuzamosan alakult ki (IX–XI. század) a szerzői 

autográf írás, gondolatilag is megtermékenyítve az egyre bővülő írásbeli korpuszt. 

A XI–XIII. századi könyv-, és olvasástörténeti változások számba vétele előtt azonban 

vissza kell térni az írásbeliség kialakulásának konkrét társadalom-, művelődés-, és könyv-

történeti vonatkozásaihoz az ókori Rómától a Karoling Birodalom összeomlásáig. Minde-

nekelőtt azonban még néhány gondolat a szóbeliség és írásbeliség tematikához. 

Az ismeretszerzés elsődleges helye az oktatás intézményi rendszere, amely kezdetektől 

fogva a szóbeli közlést helyezte előtérbe. Az ismeretek átadásának intézményesült rendsze-

rében napjainkban zajlanak alapvető változások, amelyek sikerét, vagy kudarcát jelenleg 

nem nagyon lehet megjósolni. Az oktatás alapja azonban az ókortól kezdődően a lectura, 

vagyis a felolvasás volt. A lectura olyan tanítás, amikor a tanár a leírt szöveget ténylegesen 

felolvassa, és helyenként kibeszélve a szövegből, magyarázatokat ad a mondottakhoz. 

http://www.tankonyvtar.hu/site/img/historia/1994_94-03_04_Szekely3_original.jpg Az első 

egyetemeken is ez volt a tanítás módszere. A diákok anyagi lehetőségei szerint, de néhol 

már nagyon korán (például egyes zsidó közösségekben már a III. századtól) megkövetel-

ték, hogy az iskolások (diákok, majd később egy egyetemeken a hallgatók) is birtokolják a 

felolvasott szöveget. A lectura során a diák így követhette a szemével a szöveget, és a ma-

gyarázatról esetenként megjegyzéseket is fűzött ahhoz, aláhúzott, jelet tett a margóra. 

A szóbeliség másik klasszikus továbbélése az istentisztelet, illetve a mise prédikációs 

része. Erre a liturgikus részre nagy hangsúlyt helyeztek a középkorban a kolduló rendek 

tagjai (ferencesek, domonkosok), de a prédikációt igazi tanítássá programszerűen a protes-

tantizmus változtatta. Ennek hatására a tridenti zsinat (1545–1563) után a katolikus misé-

ken is hangsúlyosabb elem lett a prédikáció, ami folyamatosan anyanyelvűvé vált. A pré-

dikáció a Biblia egy, az egyházi év rendjének megfelelően előírt helyének felolvasása után 

következik a liturgiában (az istentiszteleti rendben). A pap/lelkész felolvassa az igét (a 

bibliai idézetet=verbum), majd ez után („post illa verba”) megmagyarázza annak értelmét 

(a középkorban latinul, majd egyre gyakrabban a hívő közösség anyanyelvén). (Egyébként 

a „postilla” ezért a beszédgyűjtemények műfaji neve.) 

A törvények, majd csak az ítéletek kihirdetése is szóbeli maradt. Tegyük hozzá rögtön, 

hogy az ítélethirdetés is az anyanyelvű kultúra kialakulásának egyik korai része. A latinul 

nem tudó peres feleknek anyanyelven is (vernakulárisan) kihirdették a bíróság végzését. 

Ugyanígy a tisztségviselők esküjének szövege is megismétlődött a köznép számára érthető 

nyelven. Szép magyar példája ennek Hunyadi János kormányzói eskütétele (1446) a Kol-

lár-féle első kódexben (Magyar Országos Levéltár). 

A szóbeliség és az írásbeliség együttélési formáit érdekes új jelenségekkel bővítette ki a 

nyomtatott világ feltalálása, és kibővülése. A XV. századtól kezdődően megjelentek azok a 

műfajok, kiadványfajták, amelyeket tömeges ismeretre, használatra szántak. Részben úgy, 

http://www.tankonyvtar.hu/site/img/historia/1994_94-03_04_Szekely3_original.jpg
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hogy a XVI–XIX. századra jelentősen bővülő olvasni tudó hányad elolvassa, de kifejezet-

ten a hangos olvasásra szóló alkalmakkor az ismereteket megosztják analfabéta honfitársa-

ikkal. Az első hírlapok a XV. században ugyan elsősorban a kereskedőknek szóltak, tudó-

sítottak háborúkról, időjárási furcsaságokról, csodás eseményekről, ám ezeket a piacokon, 

búcsúkon, kocsmákban fel is lehetet olvasni. A Német Parasztháború idején, vagy a Fran-

cia Vallásháborúban már stratégiai kérdés is volt a tömegek tájékoztatása, de ezt a tömeget 

csak úgy érték el, ha felolvasták nekik a Neue Zeitung, vagy a Placard, a Canard oldalait 

(ezek hírlap típusok voltak). Persze hasonló jelenség a Magyarországon ponyvairodalom-

ként emlegetett műfajok megjelenése is. A franciaországi Bibliothèque bleu (szó szerint 

„Kék könyvtár”) kifejezés népszerű olvasmányokat takar. Kis füzetecskék, szerelmes, bri-

ganti történetekkel, de persze szentek élettörténeteivel, csodás események, jelenségek le-

írásával. Sokszor a kortárs történeti eseményeket egyszerű verses, énekelhető formában 

megírták, és azokat felolvasták, vagy elénekelték (lásd hazánkban is népszerű Kramerlied 

műfajt, vagy éppen a széphistóriáinkat). Ezeket a szövegeket azok is ismerték, és tovább is 

tudták adni, akik nem tudtak olvasni. Ez a jelenség kortalan. Ha valaki kézbe veszi a chilei 

Luis Sepúlveda magyarul is megjelent, XX. század végén játszódó regényét (Az öreg, aki 

szerelmes regényeket olvasott), egy olyan történettel találkozik, ahol az idős úr azért (is?) 

jár a kuplerájba, mert az örömlány szerelmes regényeket olvas fel neki. 

Egy mondattal utaltam már a XXI. századi hangoskönyv népszerűségére. Ma már nem 

csupán szépirodalmi művek kiváló, művészi előadásai jelennek meg így, hanem tananyag-

ok, tudományos konferenciák anyagai is. A hozzáférhetőség nagy lehetősége (internet), 

rohanó életformánk (utazás közben is lehet hallgatni) mellett azonban ennek a népszerű-

ségnek oka az olvasásértés csökkenése is. Mint szóbeli közlési forma a rádiós és televíziós 

ismeretterjesztő, tudományos előadások, illetve a digitálisan megőrzött, és interneten meg-

jelentetett konferenciák anyagai is ezért olyan hallgatottak/nézettek. 

A képi kultúra, a képi ismeretközlés (a vizualitás) története külön kurzus, azonban egy 

utalás szintjén be kell vonnunk a szóbeliség és írásbeliség viszonyáról való gondolataink-

ba. A Gutenberg-galaxis egyik jellemzője az, hogy a megelőző gazdagabb képi műveltsé-

get a szöveg előnyére háttérbe tolta. A kép korszakonként és műfajonként változóan jutott 

szerephez (a természettudományi könyvekben például, mindig megőrizte méltó helyét). A 

középkor analfabéta embere is rengeteg ismeretet nyert a képek segítségével. Elsősorban 

azért, mert a szüleitől, a paptól, a tanítótól, vagy a szomszédtól szóban olyan ismereteket 

szerzett, amelyek számára ismertté tették az ábrázolt alakot, történetet. Ha egy ember állt a 

képen, kézében kulccsal, akkor Szent Pétert látta, ha valakinek a lábánál oroszlán ült, ak-

kor Szent Jeromost stb. Jézus szenvedéstörténetét sem kellett ahhoz elolvasnia, hogy a 

kálvária képeit követni tudja, de ezeknél bonyolultabb ismereteket is megértett a képek 

segítségével. Még a nyugati keresztény kultúrkörben is. Gondoljunk itt a Biblia pauperum 

(Szegények Bibliája) műfajra (http://www.google.hu/images?q=biblia+pauperum&oe=utf-

8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei= 

nbAcTO_XKtnGOM_M2ewL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=

0CDwQsAQwAw), amely az alapvető bibliai történeteket képregényszerűen mondták el.  

Ugyanígy a szentek életének jeleneteit gyakran ábrázolták külön nyomtatványokon is. 

Külön üzletág alakult ki a szentképek sokszorosítására, terjesztésére, sokszor az ezek el-

adásából származó haszon tartott fenn kiváló tudományos teljesítményt is felmutató nyom-

dákat (az ősnyomdászattól a XVIII. század legnagyobb nyomdaüzeméig, az itáliai Bassano 

del Grappa városban lévő Remondini kiadó vállalatig). A keleti keresztény egyházak sok-

http://www.google.hu/images?q=biblia+pauperum&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=nbAcTO_XKtnGOM_M2ewL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDwQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=biblia+pauperum&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=nbAcTO_XKtnGOM_M2ewL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDwQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=biblia+pauperum&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=nbAcTO_XKtnGOM_M2ewL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDwQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=biblia+pauperum&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=nbAcTO_XKtnGOM_M2ewL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDwQsAQwAw
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kal kifinomultabb képi/ikon kultúrát alakítottak ki, és egészen bonyolult lelki tartalmakat, 

az egyház tanításait pontosan követve tudtak átadni a legegyszerűbb, írástudatlan emberek 

számára is. 

De térjünk vissza az írásbeliség kialakulásának konkrét társadalom-, művelődés-, és 

könyvtörténeti vonatkozásaihoz az ókori Rómától a Karoling Birodalom összeomlásáig. 

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az ember tudatosan törekszik arra, hogy az általa teremtett világot átörökítse a követ-

kező generáció számára. A kulturális örökség átadása a fogamzással kezdődik (erről e kur-

zuson nem tanulunk), és az átadás technikái függnek a közösség vallási hovatartozásától, 

továbbá attól, hogy az átadó médiumok köré szerveződött-e anyagi haszonszerzési lehető-

ség, és ez mennyire érvényesülhetett. Amennyiben igen, ez a haszonszerzési szándék a 

történelemben igény kiváltóvá válik az igények kielégítője szerep helyett (mint ahogy nap-

jainkban ez van). Az írásbeliséggel az ember megörökíteni, hagyományozni akart, és akar 

ma is. Az olvasás ennek a hagyománynak a szóbeli továbbadása. Az írás technológiája, az 

írás anyagai nagyban befolyásolták az olvasás milyenségét. A kezdeti hangos olvasás csak 

a X. század környékén válik elmélyült olvasássá. A hangos olvasási formák ugyanakkor 

tovább élnek, az oktatásban, a tömegek tájékoztatásában. Ez utóbbi miatt pedig kialakul-

nak olyan műfajok, amelyek a közlést és annak megértését nagyban segítik. A képek a 

nyugati-keresztény kultúrkörben ilyen megértést segítő eszközök. Szerepük, a szöveghez 

való viszonyuk az időben változik. 

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mikor alakult ki a görög írás? 

2. Milyen szavak utalnak az olvasásra? 

3. Milyen olvasási módok léteznek? 

4. Hogyan függ össze az olvasás a színházzal az antik görög kultúrában? 

5. Hogyan vélekedett Palágyi Menyhért filozófus a halk olvasásról? 

6. Mit jelent a „scriptio continua” kifejezés? 

7. Mi a rotulus? 

8. Mit nevezünk codexnek? 

9. Miért okoz gondot egy síremléken lévő szöveg elolvasása? 

10. Hogyan alakultak ki a könyv formai elemei a X–XIII. századtól kezdve, ame-

lyek megkönnyítették a szöveg olvasását? 

11. Ki volt Constantinus császár? 

12. Milyen jellegű tanítás a lectura? 

13. Mi a Gutenberg-galaxis? 

14. Milyen szerepe van a képi kultúrának a szövegértésben? 

15. Hogyan változott meg a szöveg és a kép viszonya a szövegek megértésében? 
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3. ÍRÁSTÖRTÉNET, OLVASÁSTÖRTÉNET, KÖNYVTÖRTÉNET 

RÓMÁTÓL AACHENIG 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgató ismerje meg a különféle írások jellegét, a római írás fejlődését, a könyvfor-

mák változását, és az antik, a kora középkori olvasási módokat, és jelzésszerűen a legfőbb 

olvasási tartalmakat. 

3.2 TARTALOM 

Az írásbeliség Rómában, az i. e. I. században élte fénykorát. Európai születése: a ke-

reszténység megmenti a Birodalom vezető rétegének egy részét, Európa kovászává válik. 

Az antik hagyomány átmentésének fontossága: Cassiodorus, Benedek, Izidor. Az ír és a 

skót szerzetesek szerepe a hagyomány megmentésében, akeresztény alapok lerakásában. A 

latin mint közös nyelv, a grammatika fontossága (Donatus, Priscianus). A karoling reform. 

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A paleográfia, vagyis a különböző írások történetével foglalkozó tudomány képviselői 

közös véleménye, hogy nem beszélhetünk írásról, ha a jelrendszer alapját az emberek ki-

sebb, vagy nagyobb csoportja nem fogadja el.  

http://vic.mkm.sulinet.hu/tori/szakkor/irast/irasbev.html  

Az írásfajták változása, ahogy előzőleg említettük is, a fogalmi gondolkozás kifejezésé-

re való alkalmasság irányában haladt. Mindegyik képes volt azonban keletkezése idején 

kielégíteni azt az igényt, amely az adott társadalom támasztott. A képírással (piktográfia) 

fogalmi tartalmakat nem lehetett kifejezni, hiszen a valós tárgy, élőlény, jelenség képe 

jelentette az üzenetet a közlés folyamatában. A fogalomírás (ideográfia) ezeket a képeket 

kiegészítő jegyekkel látta el, és így, együttesen, nyelvtől függetlenül lehetett ismereteket 

rögzíteni, közölni. A szótag-, vagy jelcsoportírás már lecsökkentette a jelek számát, ugyan-

akkor nyelvhez kötötte. A mezopotámiai kultúra (i. e. 3000 – i. e. 500) ékírása ilyen 

jelcsoportírás volt, bár kifejlett formájában betűjeleket is alkalmaztak. A kép-, a fogalmi- 

és a betűírás összetett kombinációja volt az egyiptomi hieroglifikus, illetve ennek a papság 

által használt változata, a hieratikus írás is. A környező népek hasonló írásokat alakítottak 

ki (akkád, hettita stb.). A később kialakult rovásírások, ahogy a magyarok ősi írása is, betű-

írás volt. A görög betűírás kialakulására a föníciai volt közvetlen hatással, ahogy a rómaira 

az etruszkok írása (i. e. 600 körüli a legrégibb etruszk felirat, az ún. Fekete kő (Lapis 

niger). 

A római kori írás és olvasás története a társadalmiasulás gyorsmenete volt. A feliratok-

tól, a vallási szövegektől gyorsan jutunk a világi, gyakorlati szövegek rögzítéséig, és ki-

adásáig. Az i. e. III–II. században Cato Maior már a földművelésről, Róma kormányzásáról 

értekezik, számtalan beszéde is ismert volt. Az i. e. I. századra pedig a könyvkiadás, a 

megőrzés és az olvasás intézményrendszere is kialakul, a társadalom vezető rétegének 

tagjai rendszeresen olvasnak. Az írástörténetben először itt jelenik meg az írásjelek haszná-

lata, ami ismét csak a rendszeres olvasásra utal. Az írás és az olvasás tevékenységében 

elválik a hasznosság és a gyönyörködtetés, sőt, megjelenik a kortárs kritika is. A társadal-

http://vic.mkm.sulinet.hu/tori/szakkor/irast/irasbev.html
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miasulás azt jelenti, hogy a tudós, az író értelmiség mellett a tudást alkalmazó világi, kato-

nai értelmiség is létezik. Ezekre a szerepekre tanárok készítik fel az ifjakat. A könyvki-

adók, és a könyvkereskedők aktív tevékenységét mi sem jelzi jobban, mint hogy Ovidius 

száműzetésében (Tomi) írt műve (Ars amatoria) rövid időn belül népszerű olvasmány lesz 

Rómában. E mű sikere is jelzi a női olvasó réteg megjelenését.  

Az I. századból ismerjük a legjelentősebb római kiadókat is, így Atticus másoló műhe-

lyét, Atrectus kiadóját, aki luxus, díszes kiadásokra specializálódott. Könyvesboltok is 

vannak, Atrectusé, de a Sosius, a Tryphon, a Dorus családoké is ismert. A történet harma-

dik szakaszában kialakul a magán- (Atticus, Cicero, Catullus, Lucullus) és a nyilvános 

könyvtárak rendszere, a divat-olvasás jelensége (favorizált alkotók, akiket illik ismerni egy 

bizonyos társadalmi helyzetben). http://vmek.oszk.hu/03100/03183/html/index.htm A Bi-

rodalom alkonyán Seneca már a felesleges magánkönyvtárak összegyűjtőit is kárhoztatja, 

miszerint olyan könyveket szednek össze, amelyeket el sem tudnak olvasni (görög teker-

csek, keleti kéziratok). Ezek szerint a könyvtár dísz, erény, egyben a címhez és ranghoz 

tartozó reprezentatív elemmé vált. A provinciákban, keleten, de Galliában és Hispániában 

is találunk könyvkereskedőket, egyes városokban állandó boltokat is (Lyon, Vienne). 

A könyvkiadásban, a könyvkereskedelemben és a könyvek használatában tehát a Római 

Birodalom ugyanolyan nagyot alkotott, mint az úthálózat, a vízvezetékek és csatornázás, 

az államigazgatás és az iskolaügy terén. Mindezek a területek természetes módon függnek 

össze. Mit jelentett a kereszténység államvallási rangra emelése a könyvtörténet vonatko-

zásában? Maga az aktus, Constantinus császár nagyon bölcs döntése (313), igazi hosszú 

távon gondolkodó politikusi tett volt. Ekkor született Európa, és nem a második világhábo-

rú után. (Ezért lenne fontos az Európai Unió alkotmányában is ennek a tettnek az elismeré-

se, azaz annak a kimondása, hogy az EU keresztény szövetség, amely toleráns módon ma-

gába fogad bármilyen kulturális és vallási hagyománnyal érkezőt.) Az a kereszténység, 

amely a IV–VIII. század között létezett, olyan formán lehetett egységes, mint maga a latin 

nyelv sem. A hatalmas birodalomban minden népcsoportnak, ide értve a hódítókat (gótok, 

longobárdok, germánok, normannok stb.), megvolt a maga kultikus hagyománya, amiről 

nem szívesen mondott volna le. Sokféle kereszténység alakult tehát ki, amelynek kánon-

rendszerét az első niceai zsinattól (325) kezdve következetes szívóssággal, Róma püspöke 

irányításával alakították ki. Hogy mit értett egy-egy teológiai latin kifejezésen a római 

püspök, a skóciai írnok, vagy éppen a germán törzseket megtéríteni kívánó Szent Bonifác? 

Nos, színes jelentés-tabló állítható erről össze. 

A római nemességnek szembesülnie kellett a IV–V. század során azzal a valósággal, 

hogy hatalmát nem tarthatja meg, a Birodalom összeomlik, személyükben és családjukat 

tekintve életveszélyben vannak. Az egyházhoz való csatlakozás sokuk számára menekülő-

utat jelentett. Céljuk – a lehetséges önmentésen, esetleges vagyonmentésen túl – annak a 

hagyománynak a megmentése, amelyet (mi most azt mondjuk) az ókori kultúra jelentett. A 

hódítók krisztianizálása, majd a római jog elterjesztése (az igazgatási ismeretek átadása) 

lehetett az első lépés. Ez után pedig az orvosi, a csillagokra, a természetre vonatkozó isme-

retek megismertetése, az antik irodalom szövegeinek másolással való megmentése követ-

kezett. Így vált a kereszténység és a latin nyelv Európa kovászává, az antik ismeretek pe-

dig tudásunk alapjává. A latin nyelv primátusa annál figyelemre méltóbb, ha tudjuk, az 

első pápák közt sok a görög. A kulturális életben pedig a Kelet-Római Birodalom, majd 

Bizánc befolyása nagyon nagy. Róma, a Laterán legnagyobb iskolája a Schola Graecorum, 

és ne feledjük, Ravenna, csaknem az egész Romagna, az itáliai csizma déli része 

http://vmek.oszk.hu/03100/03183/html/index.htm
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(Basilicata, Calabria, Sicilia) hosszú (igaz változó) ideig görög. (Nagy tartaléka lesz majd 

ez a XV. században a görög kultúra újjászületésének, vagyis a reneszánsznak.) 

A mai EU területét tekintve az V. században elkezdődik egy érdekes körforgás a kéz-

iratok kiadását (másolását), így az antik és a korai keresztény hagyomány megmentését 

tekintve: a Birodalom központi területeiről (Róma, Latium) délre, majd át Hispániába, 

aztán már az arab előretörés miatt is északra, át a Pireneusokon a mai Franciaország déli, 

középső területeire (Albi, Tours, Vienne) és Hiberniába (a mai Írország), Scotiába. Innen a 

viking és szász nyomásnak engedve (menekülés) délre, Angliába, és át a kontinensre. A 

menekülő/missziózó ír és skót szerzetesek alapítják majd a késő meroving-, és a karoling-

kori nagy másoló műhelyek és iskolák jelentős hányadát (Amand, Corbie, Aachen, 

Luxeuil, Reichenau, Sankt Gallen, Salzburg, Regensburg, illetve délre fordulva vissza 

Itáliába Szent Columban megérkezik Bobbioba). Ne feledjük, hogy Alcuinus, Nagy Károly 

aacheni birodalmi központja kulturális arculatának megteremtője is angliai (York) szárma-

zású volt. 

Ennek a folyamatnak három kiemelkedő, emblematikus alakjáról váltsunk néhány szót. 

Cassiodorus (485–580) a „menekülő római nemes” alakja.  

http://www.katolikus.hu/szentek/szent480.html  

 

Római patrícius, a gótokkal együttműködik, kancellár Theodorik udvarában, megírja a 

gótok történetét. Vagyis civilizálja a gótokat és hagyományt teremt számukra. 540-ben 

lemond tisztségéről, az antik iskolák (Alexandria, Edessa) mintájára, róma püspökének 

(pápa), Agapetusnak támogatásával Rómában iskolát és könyvtárat alapít. Ezután kolostort 

alapít, és abban scriptoriumot (Claustrum Vivarium, Calabriában) családi birtokán (lati-

fundium). Programja, az antik kultúra nagy alkotásainak megmentése. Ő maga is írt az írás 

művészetéről (De ortographia), és a hangsúlyt a szövegek másolásánál a szövegkritikára 

helyezte. Igyekezett a fennmaradt szövegváltozatokat felkutatni, a szövegeket összehason-

lította, javította, jegyzetekkel látta el, és javaslatot tett a szöveg mondaton belüli tagolására 

(interpunctio). A kolostorban az élet a korai szerzetesi közösségek szabályai (regula), 

Cassianus elvei szerint történt (hasonló Ágoston regulájához). A stúdiumokban a keresz-

tény tanításra esett hangsúly, Platón és Arisztotelész átfogó műveltségük miatt voltak fon-

tosak számukra. Figyelmet fordítottak a világi tudományokra (historia, cosmographia, me-

dicina, agricultura) is. Cassiodorus az egy-egy szerzőtől származó kéziratokat egy kötetbe 

másoltatta, vagyis a művek megmentésének, áthagyományozásának célja nyilvánvaló. 

Nem mellesleg ő állította össze az első Bibliát, sokan ezt egy ős-Vulgatanak tarják. (A 

Vulgata, az első teljes latin Biblia, Szent Jeromos fordította, egységesítette.) A 

Vivariumban könyvkötő műhely is volt, és egy nagy könyvtár. Ez lesz majd a humanista 

könyvtári modell: Bibliotheca Graeca, Bibliotheca Latina, külön (ahogy a Corvina eseté-

ben is láthatjuk). Cassiodorus Institutiones című munkájában mutatja be ezt a könyvtárat, 

kitérve annak építési elveire és használatára is. 

 

Nem túl messze ettől a másoló műhelytől északra, Nápoly közelében, a Cassino melletti 

dombon (Monte Cassino) alapította első közösségét Nursiai Szent Benedek, 529-ben. 

http://www.bences.hu/lelki/sztbenedek.html Az ő életvitelük, ennek szabályai, melyeket 

írásba foglaltak (a bencés regula), a mai napig érvényes, és alapjává vált a legtöbb közép-

kori szerzetesrend szabályainak is. A napi elfoglaltságoknak fontos része a studium, a 

lectio és a scriptura (tanulás, olvasás, írás/másolás). Ez azonban nem öncélú tevékenység. 

http://www.katolikus.hu/szentek/szent480.html
http://www.bences.hu/lelki/sztbenedek.html
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A Biblia, az egyházatyák (Patres), ezek élete (Vitae Patrum), más szerzetesi közösségek 

reguláinak (Cassianus, Szent Basziliosz) tanulmányozása, és másolása állt e tevékenység 

középpontjába. A Vivarium és Monte Cassino is elpusztult az 580-as évek elején, a longo-

bárd támadásokban. A szerzetesek Rómába menekültek, ott dolgoztak tovább. Szent Ger-

gely pápa karolja majd itt fel azt a tevékenységet, amelyet olyan tervezetten, áldozatosan 

folytattak, és teszi a bencés rendet a tudomány és a hagyományok átmentője rendjévé. 

 

A harmadik személy, akinek tevékenységét itt kiemeljük, Sevillai Izidor (570–636), aki 

a vizigót állam keretei között dolgozhatott. http://www.katolikus.hu/szentek/0404.html Az 

uralkodók támogatták a keresztény püspökök tevékenységét, és Izidor is ki tudta alakítani 

azt az intézményt, amelyre alapozva enciklopédikus tudásra tett szert. Művei közül szá-

munkra a De libris et officiis ecclesiasticis című, vagyis a könyvekről és az egyházi hivata-

lokról szóló a legfontosabb. Számba veszi az íróanyagokat, a könyvek formáit, valamint 

könyvtártörténetet is ír. Kitér azután a könyvtáros feladataira, és a sevillai püspöki könyv-

tár rendjére. Ez utóbbi részből tudjuk, hogy Izidor nem csupán a teológiai szövegeket akar-

ta megmenteni, sokszorosíttatni. A 18 szekrény (armarium) közül az első kettőben a Biblia 

szövegei voltak. Ez után az egyházatyák művei következtek (3–9. szekrény), majd a ke-

resztény szépírók (10.), a történelem (11.), a kortárs írók (pl. Szent Gergely) (12–13.), és 

végül a jogi művek (14–15. szekrény). A könyvtár mellett működött a másoló műhely, 

amelyet egy külön festék-, és színezékanyag műhely (pigmentarium) látott el tintával, és 

egy apotheca, amelyben a 16–18. szekrényben az orvosi könyvek voltak. 

A Gallia provinciában, Lyon, Vienne, Marseille környékén, de a nyugati oldalon is (pl. 

Toursban), a Római irodalom utolsó évszázadában komoly könyvkultúra alakult ki. A ke-

resztény közösségek megsokszorozódtak, és a IV–V. század fordulóján élt, szkítiai szár-

mazású Johannes Cassianus szigorú szabályok közt élő szerzetesrendet is alapított. A 

könyvek másolására és megőrzésére itt is kialakultak az intézmények, de a germán törzsek 

megjelenésével sok szerzetes a szigetekre, Írországba, illetve onnan Skóciába menekül. 

Szent Patrick (372–461) neve a legismertebb. Sorra alakulnak a másolóműhelyek 

(Armagh, 444; Clonard, 525; Comgall Bangor, 559, stb.), így a VI. század végére 300(!) ír 

és skót kolostorról tudunk. Kialakul a jellegzetes, sok növényi indafonatos dísszel, furcsa 

állatfigurákkal dolgozó inzuláris (szigeti; insula=sziget) stílus. Patrick után Szent 

Columbán († 597) alakja, életútja a leginkább emblematikus, aki számos műhelyt alapított. 

Derry (545), Kells (550), Durrow (555), Jona (563). Mindegyik kolostor számára kötelező 

volt evangéliumos könyvet másoltatni. Komoly iskolai élet volt, hiszen a rengeteg írnokot 

képezni kellett valahol. Anglia krisztianizációjában a Britannica Provincia kulturális ha-

gyománya, a VI. században Rómából küldött misszionáriusok mellett a meghatározó sze-

rep Columbánnak jutott. Ő, élete végén szerzetestársaival a kontinensre indult. Legfonto-

sabb scriptorium-alapításai Luxeuil és az itáliai Bobbio voltak. Közben társai elmaradtak 

tőle. A legismertebb Gallus, aki a mai Sankt Gallen alapítója. 

Az ír és skót szerzetesek nagy számban menekültek a VI–VIII. században a kontinensre, 

és váltak több nép térítőjévé, sok másolóműhely alapítójává. Említsük meg Szent Bonifác 

nevét (680–754), aki a germánok között térített (még az Elba völgyébe is eljutott), és 

Fuldát alapította. Sankt Gallen és Fulda nevével találkozhatunk akkor, amikor a honfogla-

lás utáni kalandozásokról olvasunk. 

Röviden ki kell térnünk arra a problémára, hogy a Római Birodalom romjain létrejövő 

keresztény egység igényelte a latin nyelvet, mint egységesítő erőt. A Karoling kort meg-

http://www.katolikus.hu/szentek/0404.html
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előzően a térség még közvetlen kapcsolatban állt a latin ókorral: az épületek egy része 

fennmaradt, a művészek görög és latin mintákat követve tevékenykedtek, a másolók pedig 

a rájuk maradt kéziratokon dolgoztak, s végül, a jelentősebb korabeli scriptoriumok által 

használt írás egyértelműen a latin hagyományokra épült. Akár tudatos volt ez részükről, 

akár nem, Nagy Károlynak és aacheni udvarának fő politikai célkitűzését – a valaha volt 

Római Birodalmat helyreállítani egy keresztény birodalom formájában, méghozzá a csá-

szár és Róma püspöke közös fősége alatt – csak ebből a perspektívából szemlélve érthetjük 

meg. A késő antik, főként a hellenisztikus hagyomány a nyelvtant művészetnek tartotta, ars 

grammaticae, abban az értelemben is, hogy ennek rendszerként (nem használatban) kell 

tökéletesnek lennie. A nyelvtant, az olvasni tanulás segédeszközévé tenni (grammaticae 

officia) nem volt egyszerű feladat. Szent Jeromos latin tanára, a IV. századi Aelius 

Donatus alkotta meg azt a nyelvtankönyvet, amelyet a VI. századi Priscianus kibővítésével 

mindenütt a XV. század végéig, de sok helyen a XVII. századig használtak. Ez a gramma-

tika ráadásul fontos szerepet játszott az antik, illetve a korai keresztény szöveghagyomány 

továbbadásában is. A memoriterekre épülő oktatási rendben ugyanis a diákok fejből renge-

teg példamondatot megtanultak. A középkor elején kialakul az olvasás úgynevezett gram-

matikai modellje is. Ez a modell is átmenet a hangos és a halk olvasás között. Ebben 

ugyanis az olvasó először a szöveg betűit ismeri fel, dekódolja azokat (lectio), azonosítva a 

jeleket és a szöveget (discretio). Ezután, hangosan, vagy csak magában kimondja a szava-

kat (pronunciatio), esetleg újra hozzáfogva javít (emendatio), majd az egész szöveget, egy-

ségként azonosítja, megérti (enarratio, explanatio). Csak ezek után értelmezi az olvasotta-

kat (iudicium). A középkor teljes gondolati rendszere persze mindezt a lélek megváltása 

folyamatába helyezi, az olvasás Isten beszédének megértését szolgálja. 

A IX. század során már a latin egységesülésével párhuzamosan formálódott Európa 

nyelvi sokszínűsége. A tanult emberek igen szűk csoportján kívül senki nem beszélte, sőt 

nem is értette a klasszikus latint, amely ennek ellenére, némileg megromlott formában 

ugyan, de továbbra is az Egyház, a közigazgatás és a kultúra nyelve maradt. A köznép 

különböző vulgáris nyelveket beszélt: neolatin (romanes) nyelveket a korábban romanizált 

területeken, germán nyelveket ott, ahol a hódítók voltak többségben. Ezek a vulgáris nyel-

vek egészen az első évezred végéig szinte kizárólag csak szóbeli formában léteztek. Ám 

Angliában Wessex királya, Nagy Albert († 899) köznyelvre fordíttatta a klasszikus aukto-

rok munkáit, Nagy Morvaországban pedig Cirill és Metód olyan ábécét hozott létre, amely 

alkalmas lett az általuk keresztény hitre térített szláv népesség nyelvének lejegyzésére. 

Szlávra fordították a Biblia egyes részeit és szláv nyelvű liturgiát dolgoztak ki. 

A túlnyomórészt a VIII. század második felében kiépülő karoling scriptorium rendszere 

fontos szerepet játszik mind a klasszikus latinság helyreállításában, mind az új írás, a 

karoling minuszkula kidolgozásában. Ők teremtik meg a könyv- és oldalszerkesztés, vala-

mint a másolás új előírásrendszerét is (Karoling reform). Az erőfeszítések végső célja 

egyébként az Egyház megreformálása, erős, felkészült papság kialakítása és a császári 

hatalom struktúráinak megszilárdítása. A folyamatban kulcsszerep jut a császár aacheni 

udvarában működő szűk csoportnak, amelynek egyik legtekintélyesebb tagja a 743–745 

táján Bajorországban született Leidrade, freisingi klerikus. 782-ben került Aachenbe, a 

császári palota kebelén belül működő iskolába, ahol Alcuinus-szal dolgozott együtt. 796-

ban azzal a feladattal nevezték ki lyoni püspöknek, hogy új egyházmegyéjében is honosítsa 

meg a reformintézkedéseket. Kántor- és felolvasó iskolát nyitott, továbbfejlesztette a már 

érkezése előtt is aktív scriptoriumot, újjászervezte a káptalani iskolák rendszerét. Alcuinus 
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útja is délre vezetett. 796-tól 804-ben bekövetkező haláláig dolgozott a tours-i Szent Már-

ton kolostor apátjaként, az iskola és a scriptorium újjászervezésével Európa egyik szellemi 

központjává tette az általa vezetett intézményt.  

http://vmek.oszk.hu/03200/03226/html/index.htm  

3.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az V. és a X. század között Nyugat-Európában http://sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ 

ttkuj/5het/tori/tori5.html könyvvel gyakorlatilag csak az egyház világán belül találkozhat-

tunk: nem véletlen, hogy a clericus kifejezés, amely eredetileg egyházi embert jelentett, 

„tudós”, „művelt emberre” is utalhat. Az állami és közigazgatási szervezet V. századi fel-

bomlásakor az egyház a római birodalom örökébe lép, s magára vállalja az ókori kultúra 

megőrzésének és átörökítésének feladatát. Gallia késő-császárkori/kora-középkori arisztok-

ráciája alapos antik műveltséggel rendelkező keresztény hívőkből állt. A scriptoriumok és 

a könyvtárak a kolostorokban és a püspöki székhelyeken működő iskolákban szerveződtek 

meg. A korban olvasott szövegek kivétel nélkül latin nyelvűek, s túlnyomórészt vallási 

tartalmúak: Szent Jeromos IV. században készített Biblia-fordítása (a Vulgata), az egyház-

atyák írásai, szentek és mártírok élettörténete, s végül a mindennapos vallásgyakorlathoz 

szükséges írások. Ehhez csak néhány ókori auktort és Meroving- vagy Karoling-kori szer-

ző munkáit kell hozzátennünk. 

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a paleográfia? 

2. Milyen római kiadókat, könyvesboltokat ismerünk a római korból? 

3. Miért jelentős a Római Birodalomban kialakult könyvkiadás és könyvkereske-

delem? 

4. Kinek a nevéhez fűződik és mi a jelentősége annak, hogy a kereszténység ál-

lamvallás lett? 

5. Mikor született meg az igazi Európa? 

6. Milyen célból csatlakozott egy római nemes az egyházhoz a IV–V. században? 

7. Kiket nevezhetünk az ókori kultúra, hagyomány megmentőinek? 

8. Mutassa be Cassiodorust! 

9. Mutassa be Nursiai Szent Benedeket! 

10. Mutassa be Sevillai Izidort! 

11. A Római Birodalomban hol alakultak ki a jelentősebb könyvmásoló műhe-

lyek? 

12. Mit nevezünk inzuláris stílusnak? 

13. Milyen jelentősége van az ars grammaticae-nek? 

14. Mi a Vulgata? 

15. Miért kiemelkedő jelentőségű Nagy Károly aacheni udvara? 

http://vmek.oszk.hu/03200/03226/html/index.htm
http://sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/5het/tori/tori5.html
http://sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/5het/tori/tori5.html
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4. KÉZIRATOS KÖNYVELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK, OLVASÁS A 

KÖNYVNYOMTATÁS ELŐTT 

4.1 CÉLKITŰZÉS 

A kéziratos könyvelőállítási technológiák, és ezek olvasástörténeti következményeinek 

megismertetése. A gazdaság, a városiasodás, az új iskolarendszer és a könyvtörténeti vál-

tozások egységben való szemléltetése. 

4.2 TARTALOM 

Könyvelőállítás diktálás útján, út az autográf kéziratig. Mezőgazdasági forradalom, né-

pességbővülés, városiasodás, iskolarendszer megváltozása, és ezek következményei a 

könyvelőállítási technológiákra és az olvasás módjára. Egyetemek és az exemplar és pecia 

rendszer. 

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A XI–XIII. század folyamán Európában alapvető gazdasági, társadalmi és kulturális 

változások zajlottak le. Ezek eredményeként az írásbeliség is megváltozott szerephez ju-

tott. Határozottan nagyobb igény mutatkozott a könyvek iránt, amelyek sokszorosítására a 

XIII. század előtti technológiák már nem mutatkoztak hatékonynak. Mielőtt sorra vennénk 

a változások elemeit, és bemutatnánk az új könyvmásolási módot, ugorjunk vissza az idő-

ben, és tekintsük át röviden a könyvmásolási technikák változásait. És itt foglalkozzunk 

csak a papirusz és a pergamen alapú hordozókra történő másolással. 

Említettem már, hogy az ókori szerző diktálta a művét, annak alkotása közben is, vagy-

is folyamatában. A könyvkiadás egyik elterjedt formája a nyilvános felolvasás volt: a szer-

ző maga, vagy egy más személy az auditoriumban felolvasta a művet a meghívottaknak. A 

római műhelyekben is (scriptorium), a tekercsek másolása, egyidejű, több példányos sok-

szorosítása diktálással történt. Másként egyszerre két tekercset kellett volna kezelnie a 

scriptornak, közben figyelnie az írópálca megfelelő tartására, és nem utolsó sorban a szö-

vegre is. Az előállított könyv tekercs formájú volt. Az ókorban volumennek mást hívunk, 

mint manapság, hiszen ma „kötet” a szó jelentése. A volumen a teljes szövegkorpuszt je-

lentette, amelyet a tekercs teljes szélességében hasábokban írtak. Ennek olvasása olyan, 

mint amikor ma a számítógép képernyőjén két oldalt nézünk egymás mellett, majd a kur-

zor lehúzásával jön a következő két oldal. http://www.hetek.hu/files/images/2008/12.003/ 

hit/tekercs.jpg De a tekercset lehetett (és szokták) úgy is másolni, hogy a szöveg folytató-

lagos felülről lefelé, nincsenek hasábok, és oldalak. 

Az I. században jelent meg a folyó (currens) írás a majuszkuláris folyamatos írás 

(scriptio continua) mellett, bár igazából a IV. századtól terjedt el. Ahogy a kódex (codex) 

is, amely eredeti jelentésében falapocskát jelentett, majd a jelentés kiterjedt ezek összekap-

csolt együttesére is. A legrégebbi fennmaradt kódex a VI. századból származik, iskolai 

feljegyzéseket tartalmaz: tíz, viasszal borított fatábla, bőrrel összefűzve. A kora középkor-

ban már a pergamen lapokat két fatábla közé erősítették. Így több lap fért el egy kódexben, 

és mindkét oldalra lehetett írni. Az alkotás folyamatában, és persze az olvasáskor is, köny-

nyű volt előre, hátra lapozni. A volumen így vált codexé.  

http://www.hetek.hu/files/images/2008/12.003/hit/tekercs.jpg
http://www.hetek.hu/files/images/2008/12.003/hit/tekercs.jpg
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http://vmek.oszk.hu/03200/03226/html/index.htm  

A középkori másolás, vagyis könyvkiadás, gyakorlatilag az egyetemek megjelenéséig 

(XII–XIII. század fordulója) az egyházi másolóműhelyekben zajlott. A scriptorium vezető-

je a megrendeléstől függően döntötte el a sokszorosítás módját. Ha egyetlen példány kellett 

(gyakorta), akkor a másolandó kéziratot (amely sokszor nem volt egybekötve), részenként 

kiosztotta (ha volt több írnok, és a megrendelő nem jelölte meg, kinek a kézírását akarja 

olvasni). Ha több példány kellett, akkor is lehetett ez a mód, és ekkor mindegyik írnok egy 

adott szövegrészt másolt le többször, a szükséges példányszámban. A másik mód a felol-

vasás volt. Ekkor az írnokok egyszerre írták a felolvasott szöveget. 

Fontos figyelnünk arra a jelenségre, amely a kéziratos sokszorosítási technológia, és az 

egyes szövegek elterjedése, értelmezése között áll fenn. A korszak nagyon kis létszámú 

írni és olvasni tudó körében az írnokok fontos csoportot alkottak. Ha azonban a 

scriptorium vezetője (aki egyben többször a könyvtáros is volt: lásd Umberto Eco A rózsa 

neve című regényét) azt akarta, hogy a másolt szöveg ne hasson teljességében, akkor az 

első (a szétosztós) módszert választotta. Így senki sem olvasta az egész művet a másolás-

kor. Ha el akart titkolni egy részt (a példánál maradva: Arisztotelész poétikájának a neve-

tésről szóló részét), akkor azt nem adta ki senkinek, a másolat csonkán terjedt tovább. 

Az oktatási intézmények számának megnövekedésével, az egyetemek megjelenésével, 

és a használati írás elterjedésével azonban látványosan nőtt az olvasni tudók száma, és 

egyben a könyvek iránti igény is. Ezt az igényt az egyházi másoló műhelyek már nem tud-

ták kielégíteni. A világi scriptoriumok megjelentek ugyan, de ők sem győzték, ezért tech-

nológiai változásra volt szükség. Ez az egyetemeken megjelenő új technológia az exemplar 

és pecia rendszer. Mielőtt megismerjük ezt, próbáljunk választ adni arra a kérdésre, hogy 

miért, és hogyan keletkezett ez a könyvek iránti igény? 

A XI–XII. században a falusi emberek életében komoly változások történtek. Ezt a 

marxista irodalom mezőgazdasági forradalomnak nevezi, a magukat nem marxistának val-

lók „a primér szektorban bekövetkezett változásról” beszélnek: a mezőgazdasági termelési 

technikákról (háromnyomásos gazdálkodás, a szél-, és a vízimalmok számának növekedé-

se, a szügyhám alkalmazása, kézműves technikai változások stb.), a közlekedés feltételei-

nek javulása (új vitorlarendszer, a kormánylapát, az iránytű felfedezése, új kikötők stb.), 

illetve ennek mentén a kereskedelmi tevékenység fellendüléséről van szó. Ezen változások 

közvetlen következménye az európai népesség számának megduplázódása. A becsült ada-

tok szerint 1100 körül 40 millió ember élt itt, 1300-ban 75 millió, a nagy pestisjárványok 

(XIV. század közepe) előtt Európa elérte a 80 milliós lakost. A tragikus pestisjárványok (a 

népesség 30%-a meghalt), a száz éves, és más háborúk miatt 1400 körül a lakosságszám 50 

millióra esik, míg 1500 körül újra elérte a 80 milliót. Ekkoriban terjedt el Gutenberg talál-

mánya. 

A nagyobb számú emberből egyre kevesebb kellett, hogy az élelmiszertermelésben 

(mezőgazdaság, falun) dolgozzon, elkezdődött a városok lakosságszámának a növekedése, 

és számos új szakma keletkezett. A nagyobb gazdagság nagyobb befektetési szabad pénzt 

(tőke) jelentett, új pénzügytechnikákra lett szükség (pl. kettős könyvelés), másfajta írásbe-

liségre a gazdálkodásban. Az urbanizáció – amely a városok nagyságával párhuzamos ki-

alakuló újfajta életformát, életszervezést, környezetszervezést, civilizatorikus változást 

jelentett – a kulturális földrajzban is változásokat eredményezett. A XIII. század elején 

csak a Közel-Keleten voltak 50 000 lakosú városok (Konstantinápoly, Kairó, Bagdad), 

emellett ugyanitt hét 20 000-esnél nagyobb. Ugyanekkor Itáliában két húszezres (Velence, 

http://vmek.oszk.hu/03200/03226/html/index.htm
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Genova), másutt csak kisebbek. A XV. század végére Itáliában már Velence, Genova mel-

lett Firenze, Milánó és Nápoly lakossága is elérte az ötvenerzet, és 14 húszezresnél na-

gyobb település van. Közben Párizs, Gent, Valencia és Lisszabon is a legnagyobbak közé 

emelkedett. A Közel-Keleten a helyzet csaknem változatlan maradt. A városlakók aránya 

Európában 1300 és 1500 között 10 és 13% között mozgott, tehát egyre többen laktak a 

falakon belül. A várostörténetírás a továbbiakban megkülönbözteti a településeket aszerint, 

hogy kisiparos, iparos lakosság van többségben, kereskedő, közvetítő gazdaságú a város, 

vagy éppen uralkodó (királyi, fejedelmi) székhely, adminisztratív központ. A kulturális 

intézmények száma ettől a jellegtől is függ. 

A XI. századi társadalmi változások legfontosabbika szempontunkból egyértelműen az 

írásbeliség elterjedése volt. Míg a kort megelőzően az írott betű egyértelműen az egyház, s 

főleg a városoktól távoli kolostorok monopóliuma volt, a XI. században új helyszíneken – 

főleg a nagyobb városokban, de kisebb mértékben a kastélyokban és kisebb városokban is 

– kezdett teret hódítani. Az átalakulás legfontosabb tényezői az oktatási intézmények fej-

lődése, a politika racionalizálódása, a kereskedelmi tevékenység fellendülése és a városi 

polgárság súlyának növekedése voltak. Az innováció elsődleges színtere tehát a város. A 

magyar szakirodalomban erről Hajnal István értekezett, és ezen írásokkal a legmodernebb 

szakírók közé soroljuk Európában –, amely hatalma és befolyása megszilárdításában nagy-

ban támaszkodott az írásbeliség fellendülésére: a birtokjogi iratok, a számviteli-pénzügyi 

dokumentumok, a közigazgatási regiszterek és jegyzőkönyvek stb. mind a város minden-

napos ügyeinek zökkenőmentes kezelését szolgálják. Létrejöttek a városi levéltárak, a jog 

körül tevékenykedők (jogászok, ügyvédek, jegyzők, bírók) betagozódtak a város céhes 

szerkezetébe. Az ügykezelés egyre gyakrabban nemzeti nyelvűvé vált (nem latin). 

Bár az írott betű teret hódított, előállítása továbbra is szakemberek (egy kisebbség) mű-

ve. A városokban és persze még inkább a falvakban a hírek közzététele továbbra is szóban 

történt: a kikiáltó a társadalom életének fontos szereplője maradt. Az urbanizáció folyama-

tát egy olyan mesterséges környezet létrejötte erősítette fel, amelyet a jelek, az írott betű, s 

később a nyomtatás fémjelez. (Tegyük hozzá, hogy napjainkban lépünk át a jelekre épülő 

elvonatkoztatás egy új korszakába, a virtuális általánossá válásának korába.) 

A kéziratos könyvek előállítási technológiájának változásában, illetve a könyvhasználat 

kiterjesztésének a legfontosabb intézményei az iskolák voltak. Külön kel beszélnünk a 

város és az iskola viszonyáról. Alá kell húzni ugyanakkor, hogy az oktatással kapcsolatos 

kérdéseket tárgyalva továbbra is csak a társadalom egy igen szűk kisebbségével foglalko-

zunk majd. A többség számára az oktatás mint olyan egyszerűen nem létező fogalom: a 

nevelés a családon és a közösségen – a falun, az egyházközösségen – belül zajlott, a kéz-

művesek és iparosok pedig gyakorlati nevelést kaptak a céhekben. Ebben a világban a 

könyv ismeretlen fogalom volt, bár a helyzet a XIII. századtól a XV. század közepéig e 

téren is jelentősen változott. 

Alapvető változás, hogy az írásbeliség és a könyv többé nem az egyháziak privilégiu-

ma, ám a szerzetesek továbbra is óriási szerepet játszottak az oktatásban, amelynek haté-

konyságát ráadásul a korabeli egyházi reform alaposan megnövelte. A bencés reform Clu-

nyben indul be a X. század közepén, majd nem sokkal később megjelentek az új rendek: a 

ciszterciek (1098), a premontreiek reguláris kanonokból álló rendje 1121-ben született 

Prémontrében, s innen terjedt el Magyarországon is. Az oktatás és a könyv mindegyik rend 

életében nagy szerepet játszott. Az első karthauzi közösséget Szent Brúnó (1101) hozta 

létre a Grenoble melletti Grande Chartreuse-ben, majd a rend a XII. század első évtizedei-
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ben szerveződött meg. Nekik komoly szerepük volt a személyes, belső vallásosság, és az 

ehhez kapcsolódó irodalmi műfajok meghonosításában. A karthauzi szerzetesek napjuk 

jelentős részét a rend könyvtárát gazdagító kéziratok másolásával, olvasással és tanulással 

töltötték. Rendházaik mindegyikében találunk könyvtárat, iskolát, másolóműhelyt, amelyhez 

gyakran könyvkötészet, fametsző-műhely, később (a 15. századtól) nyomda is kapcsolódott. 

A XI. század végétől, a XII. század elejétől kezdve a káptalani iskolák hálózata is új 

életre kelt. A neves egyházi tanítók irányítása alatt álló chartres-i, párizsi, laoni, reims-i, 

bambergi, freisingi és canterbury-i iskolák feladata az volt, hogy olyan rátermett klerikusokat 

képezzenek, akik képesek lesznek majd előmozdítani a káptalani reformot. Így volt ez Kö-

zép-Európában is (Lengyelország, Csehország, Magyarország). Ennek megfelelően ezek az 

iskolák is rendelkeztek scriptoriummal, könyvtárral, helyenként nem is jelentéktelennel. 

Az egyházon kívül számos (és egyre több) magántanár működéséről tudunk, és a városi 

magisztrátusok is hangsúlyt fektetnek arra, hogy városi iskolákat alapítsanak. Ezek a városi 

iskolák néha egészen magas szintű képzést nyújtottak. Noha a korra vonatkozó adataink 

igen hiányosak, az biztosnak látszik, hogy növekedett az oktatás, a képzés iránti igény – ez 

pedig értelemszerűen a könyv iránti kereslet fellendülését is jelentette. Mivel a kéziratok 

terjesztési hálózata nem volt képes kielégíteni az igényeket, a helyzet egyetlen megoldását 

a kötetek közös használatára épülő könyvtárak jelentették (ezekről a könyvtártörténeti tan-

könyvben olvashatunk). 

A folyamat betetőzését az egyetemek alapítása jelentette: a magisztereknek, megélheté-

sük érdekében, olyan tanítványokat kellett magukhoz vonzaniuk, akik készek voltak fizetni 

szolgáltatásaikért. Márpedig a szellemi munka nem állít elő semmiféle kézzelfogható 

anyagi javat, s nem írható le a hagyományos piaci terminusokkal. A bolognai (1088), a 

párizsi (1150 körül) és az oxfordi (1167) magiszterek tehát céhbe (mely az universitas 

nevet kapja) szerveződve próbáltak megfelelni az egyre nagyobb keresletnek. Az egyetem-

alapítás első hulláma után Salernoban (1173), Vicenzában (1204), Palenciában (1208), 

Arezzoban (1215), Toulouse-ban és Cambridge-ben is hasonló intézmények jöttek létre.  

Közép-Európában a politikai berendezkedés modernizálódása is egyetemalapításokkal 

járt: Prága (1348), Krakkó (1364), Bécs (1365) és Pécs (1467), de említsük meg Leuvent 

(1425) is. A XV. század második felének Európájában összesen 65 felsőoktatási intéz-

ményt találunk, amelyek működésére egyébként a bizonyos mértékű specializáció is jel-

lemző volt már: Bologna egyeteme például a városban már korábban is működő római 

joggal foglalkozó iskolák hagyományát folytatja, Salerno pedig a medicinára szakosodott. 

Párizs a teológiában és a filozófiában volt erős. Az egyetemekhez kapcsolódó kollégiumok 

rendszere a XIII. század folyamán kezdett kiépülni. Olyan alapítványokról van szó, ame-

lyek a szegény diákok számára is lehetővé tette a tanulást, s amelyekbe egyre gyakrabban 

vettek fel tandíjat fizető diákokat is. A Robert de Sorbon (1201–1274) által 1257-be életre 

hívott kollégium, a Sorbonne az egyik legismertebb a korból. Hasonló rendszerben mű-

ködnek a mai napig az angliai kollégiumok, például az oxfordi Balliol (1262), Merton 

(1263) és a University College (1280). 

Az egyetemi oktatás csak akkor lehetett hatékony, ha a diákok hozzáfértek a szükséges 

könyvekhez. A kereslet igen nagy is lehetett – az 1300-as évek Párizsában 10 ezerre rúgha-

tott a diákok száma. Az írásbeliség a nagy központokból kiindulva terjedt el, a térhódításá-

ban fontos szerepet játszottak azok a „szaküzletek”, amelyekben pergament, később papírt 

(szükség esetén preparált papírt) és további eszközöket lehetett kapni. 
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Bologna esetében, ahol az egyetem jelenléte a város egész arculatát meghatározta 

(ahogy ma is meghatározza), kivételesen kedvező helyzetben vagyunk ezen a téren: innen 

származik a legkorábbi olyan forrás, amely egy pergamenkészítő-műhely és a terméket 

forgalmazó „butik” (amely még papírt és írószereket is árult) működéséről tanúskodik. 

Az egyetemi városokban fokozatosan létrejöttek tehát a másolóműhelyek, amelyek fe-

lett az universitas bizonyos felügyeletet is gyakorolt. Egyre több lett a könyvkereskedő is, 

akik főként használt könyvek terjesztésével foglalkoztak (librarius). Az egyetem törvényei-

re felesküdött librarius neve a stationarius (ő adókedvezményt kapott megkötöttsége kom-

penzálására). A stationarius a professzorok által előírt, vagy megírt tananyagnak elkészítet-

ték egy példányát, amelynek szövegét egy professzori testület jóvá hagyta. Ezt a hitelesített 

szöveget exemplarnak hívjuk. Az exemplar kötetlen marad, kis füzetekre hajtogatták. Egy 

ilyen kis rész neve a pecia. A stationariusnak volt joga az egyes tankönyvek sokszorosítása 

a következő rendben.  

A diákok kikölcsönözték a másolásra szánt peciákat. A kölcsönzés ára a taxatios jegy-

zéken állt kifüggesztve. (A taxatiós jegyzék ezért kiváló olvasmánytörténeti forrás, hiszen 

a kötelező irodalom jegyzékét jelenti a középkori egyetemek vonatkozásában. Elemzésük a 

tananyag változását is megmutatja.) A diák kikölcsönzött egy hétre egy peciát, és vagy 

maga másolta, vagy ha pénze volt, másoltatta. Aztán visszavitte a peciát, és kérte a követ-

kezőt. Ha az éppen másnál volt kölcsön, akkor másikat vitt magával ugyanabból a műből, 

vagy éppen egy másik olvasmányból. Nehéz volt így folyamatos kéziratokat produkálni, 

hiszen ki kellett számítani, mennyi hely kell a kimaradt peciák szövegeinek. Ha kevés hely 

maradt, akkor valahol folytatta a szöveget, és jelölte, hogy hol: „a folytatást lásd itt és itt”. 

Ha sok hely maradt ki, akkor azt is teleírta más szöveggel. Ezek a hibás helybecslések 

tették lehetővé, hogy a rendszert (exemlar és pecia rendszer) felfedezzék. A librariusok 

pedig olyan könyveket kezdtek árusítani, amelyekre korábbi tulajdonosaiknak többé nem 

volt szükségük. Ezzel már nem járunk messze a szó mai értelmében vett könyvkereskede-

lemtől. http://mek.niif.hu/03100/03147/html/01.htm  

Az egyetemi világ a könyvhasználat és az olvasás rendszerét is átalakította. A kéziratos 

technológiák még nem tették lehetővé a tényleges könyvhasználat (értsd: nem a könyvol-

vasás elejétől a végéig) rendjét, ám kialakultak új műfajok, amelyek ezt már előre vetítet-

ték. A florilegium és a sententia műfaj (az első ilyen nagyobb munka Petrus Lombardusé 

volt) összegyűjti az egyházatyák érvényes, vitán felül álló szöveghelyeit. Kialakul a glosz-

sza, a terjedelmesebb jegyzet, s megjelenik a summa műfaja. Ez utóbbi az egyes olvasmá-

nyok lényegét tömörítve közli, vagyis az olvasó nem követheti végig a következtetésig 

vezető utat, csak a kész következtetés áll előtte (a rangosabb egyetemek már a XIV. század 

elején tiltották a summa használatát). Megszületnek az olvasás módját javasló, és egyben 

szabályozó művek. Robert de Melun Sententiae, Abélard Sic et non, Hugo a Santo Victore 

Didascalicon, John of Salisbury Metalogicon című munkái hasonló jellegűek. Ezekben az 

olvasás, és az olvasási szituáció együttesen jelenik meg. A megnőtt ismeretanyagot elkez-

dik enciklopedikusan rendezni. Alexander Neckham De natura rerum (A dolgok természe-

téről), Bartholomaeus Anglicus De proprietatis rerum (A dolgok tulajdonságairól), 

Arnoldus de Saxonia De finibus rerum (A dolgok végső értelméről), Vincent de Beauvais 

Speculum maior (Nagy tükör) ilyen korai tudás-összegzések, amelyek a humanista össze-

foglalásokig népszerűek és használtak maradtak. Tegyük hozzá: ezek a műfajok, és ezek-

nek az oktatásban való elterjesztése egyben tartalmi kontrollként is működött az egyes 

eszmék terjedésében. 

http://mek.niif.hu/03100/03147/html/01.htm
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A könyvkultúra – könyvkiadás, könyvolvasás – további sorsát azonban a városokban 

lezajló mélyreható változások határozták meg. Egy túlnyomórészt vidéki és hűbéri alapok-

ra épülő társadalomban a város maga is határvidéknek, különböző világok találkozási pont-

jának számított. A városban nem csak kereslet és kínálat találkozott, nem csak árucsere 

zajlott, hanem szövegek, emberek, tapasztalatok, eszmék, képzetek, életmódok, technikák, 

sőt még esztétikai formák is kapcsolatba léptek egymással. Az innováció a társadalom és a 

politika új működési elveire épült: a polgár (bourgeois) szó etimológiai értelemben a város 

(bourg) lakóját jelenti, ám a kifejezés nem sokkal később már arra az emberre utal, akinek 

tevékenysége nem illeszthető be a hagyományos hármas társadalmi felosztásba. A polgár 

nem közvetlenül a földből élt, nem egyházi személy, de nem is nemes. A rendi és hűbéri 

struktúráktól idegen társadalmi környezetben mozgott: a polgárok városát ugyanis az egy 

és ugyanazon tevékenységet végző egyének/egyéniségek (individuumok) között fennálló 

horizontális összetartozás jellemezte, míg a hűbéri rendszer működését, amint ez közis-

mert, a feudális piramis különböző alkotóelemei között fennálló vertikális szolidaritás 

határozta meg. Noha eredendően a város is alá volt vetve egy vagy több, világi vagy egy-

házi hűbérúrnak, a XI–XII. század során a legerősebbek és leggazdagabbak közül sokan 

elérték, hogy a hűbéri rendszeren kívül eső, többé-kevésbé független entitásnak, község-

nek/közösségnek (communitas) ismerjék el őket. 

A város és a városlakók magukat elsősorban a munkával, illetve a munka útján meg-

szerzett anyagi javakkal határozták meg. A kézműveseknek, a kis-, (és még inkább) a 

nagykereskedőknek feltétlenül szükségük volt az írásra a kereskedelmi levelezés lebonyo-

lításához, a számlakönyvek vezetéséhez, a megrendelések rögzítéséhez és teljesítéséhez, az 

ügyek intézéséhez. Ismerünk festményeket, amelyek a szorgos titkárt az asztalnál ülve 

ábrázolják, amint éppen a főkönyvbe vezet fel egy számlát, előtte az asztalon lajstromok 

egész sora. A földön szétszórva a korábban felbontott levelek hevernek. A háttérben egy 

hatalmas fiókos szekrény, amelynek fiókjaiban tárolják, városok szerinti felosztásban, a 

kereskedelmi partnerekkel folytatott levelezést: Róma, Velence, Buda, Krakkó, Milánó, 

Innsbruck, Nürnberg, Antwerpen és Lisszabon. Áruk sehol sincsenek, csak iratok: a meg-

gazdagodás útja az információ gyors beszerzése, ellenőrzése és kezelése – említsük meg 

azt a tényt is, hogy az 1400-as évek legbefolyásosabb itáliai kereskedői évente akár 10 ezer 

levelet is elküldenek. A város tehát kultúraváltásra, az írásbeliségre és a mediatizációra 

épülő kultúra átvételére készteti lakóit. A szerződések és a kereskedelmi levelezés világa 

nem működhet az idő és a tér feletti uralom nélkül. 

Frédéric Barbier kitér arra, hogy a városi civilizáció egy másik, s tárgyalt témánk szem-

pontjából igen fontos újdonsága az egyéni felelősségtudat elmélyülése (ami persze nem 

jelenti a különböző közösségeket összetartó kohézió megszüntét). Ezentúl mindenki felelős 

saját élete és ügyei alakulásáért, s ez természetesen bizonytalanságot is ébreszthet az 

egyénben, s a vallásosság terén is módosulásokat hozhat. Ezt bizonyítják a mindennapos 

vallásgyakorlat terén megfigyelhető változások, valamint az új olvasási és életviteli szoká-

sok, amelyekben az egyén személyes érzelmei minden eddiginél nagyobb mértékben meg-

nyilvánulhatnak. Elszaporodnak az egyes szám első személyben írott elbeszélések és az 

önéletrajzok (ez egyben a humanizmus irányába mutató jelenség is). Jól látszik tehát, hogy 

ebben a Max Weber által alaposan elemzett innovációs folyamatban hogyan kapcsolódik 

össze a város fellendülése az új típusú vallásos érzékenységgel, az írástudók arányának 

emelkedésével, a kapitalista jellegű újításokkal és az egyéni felelősségtudat elmélyülésé-

vel. 
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Ez azonban a könyvtörténet már egy újabb korszaka, az, amelyik közvetlenül vezet el a 

betűszedéshez, a nyomtatott világhoz. Ez a XIV–XV. század, a devotio moderna, az eret-

nekségek, a humanizmus és a reneszánsz világa. 

4.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A kéziratos könyvelőállítási technológiák a tkercs és a kódexek diktálásától, az 

exemplar és pecia rendszeren át a raktárra való (kockázati) könyvkiadásig sok művelődés-

történeti tanulságot hordoz. Az anyagok, az írásmód változása létrehozza az autográf alko-

tást, ez már az alkotás szabadabbá válása irányába is egy lépés. A XI–XIII. századi nagy 

gazdasági és társadalmi változások, a városok megnövekedése, és megerősödése több isko-

lát, majd több könyvet igényelt. A több könyvben a több ismeret elrendezése már a könyv 

fiziológiáját is megváltoztatta. Összefoglaló műfajok is megjelentek (Summa, 

Florilegium). Lépegetünk a könyvnyomtatás feltalálása felé. 

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen jelentései vannak a volumennek? 

2. Miben hozott újat az új könyvmásolási mód a korábbi könyvsokszorosítási 

technikákhoz képest? 

3. Hogyan lett a volumenből kódex? 

4. Hol zajlott a XII–XIII. század fordulójáig a könyvmásolás? 

5. Milyen szerepe volt a városok elterjedésének az írásbeliség alakulásában? 

6. Mit nevezünk káptalani iskolának? 

7. Kit nevezünk stationarisnak? 

8. Hogyan befolyásolta szövegek, könyvek iránti kereslet az egyetemi oktatást? 

9. Mutassa be az exemplár és pecia rendszert! 

10. Milyen változások történtek az európai ember életében a késő középkorban? 

11. Milyen új szerzetesi közösségek jelentek meg a 11. századtól? 

12. Mikor jelentek meg az első egyetemek, melyek ezek? 

13. Hogyan alakították át az egyetemek a könyvhasználatot és az olvasás rendsze-

rét? 

14. Milyen körülmények, események befolyásolták az olvasni tudók számának 

emelkedését? 

15. A szöveg és a kép viszonya is megváltozik a szövegekben, illetve a szövegek 

értésében, és átalakulnak az olvasási szokások is 
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5. DEVOTIO MODERNA, ERETNEKSÉGEK, HUMANIZMUS, ÚT A 

KÖNYVNYOMTATÁSHOZ 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

A vallástörténet, az iskolatörténet, a könyvtörténet és a szellemi áramlatok története 

összefüggéseinek megértetése a XIII–XV. századi vallásos mozgalmak, az egyetemek és a 

kéziratos könyvkiadás változásainak bemutatásával. 

5.2 TARTALOM 

A taxatios jegyzék, mint művelődéstörténeti, olvasmánytörténeti forrás. A kolduló ren-

dek szerepvállalása az egyetemi oktatásban, és a személyes vallásosság elmélyítésében. A 

devotio moderna, John Wycliff, Jan Hus és a Közös Élet Testvérei mozgalom. A huma-

nizmus vallásos gyökerei, a bibliai filológia hatása a könyvhasználatra és a szövegek elem-

zésére. 

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

Ebben az előadásban ahhoz a jelenséghez szeretnék magyarázatot adni, amely abban 

áll, hogy a kéziratok termelésének mennyiségét megbecsülve, a VIII. századot alapul véve, 

a XV. században ennek 27-szeresét másolták. Számokban csak a Német-Római Császárság 

területére vannak konkrét becslések. Amíg a VIII. század során talán alig több mint 33 ezer 

kéziratot másoltak, addig a XV. században már több mint 900 ezret. A termelés növekedé-

se nem volt folyamatos, hiszen a VIII. századhoz képest a IX. ennek négyszerese (Karoling 

reform). A X. ehhez képest több mint felére történő visszaesés, vagyis a VIII. századiknak 

nem egészen kétszerese. A XI. század a helyzet alig változik, a XII. azonban VIII-énak 

csaknem négyszerese. A XIII. közel ötszöröse, a XIV. pedig csaknem kilencszerese. Vagy-

is a XIII. és a XIV. század gyors mennyiségi növekedésén belül, az utóbbi megkétszerezte 

a könyvkiadás mennyiségét, a XV. század pedig még ezt is megháromszorozta azzal 

együtt, hogy a század második felében már nyomtattak is. Mi volt ennek a nagy mennyisé-

gi változásnak az oka, és milyen tartalmú volt ez a könyvmennyiség? 

Az előállítás technikáiban is történt változás. A kolostori és a magán másoló műhelyek 

mellett működött az exemplar és pecia rendszer, és megjelent a raktárra termelés is. Ez 

egyértelműen a biztos piacot jelzi. A másolóműhely tulajdonosa kockáztat, egy-egy nép-

szerű műből 30, 50 példányt is lemásoltat, persze nem díszíti (illumináltatja). Ez utóbbi 

munkafolyamat a megrendelés utánra maradt, és a vevő pénztárcája határozta meg a kép-

anyag mennyiségét, minőségét. Megjelent a blokk nyomás is (főleg szentképek, Szegények 

Bibliája (Biblia pauperum)), fametszetekről. A XV. század közepén pedig sokak kísérlete-

zése mellett megszületett Gutenberg találmánya. 
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3. kép Blokknyomással készült lap 

A XII–XIII. századot egyfelől tehát az írott szövegek számának jelentős mértékű emel-

kedése jellemzi. A szövegtermést három fontos tényező határozta meg: egyrészt a speciali-

záció (szakosodás); másrészt, ennek némileg ellentmondva, az egyszerű, közérthető szöve-

gek elterjedése. Ez egyben az olvasóközönség egyfajta kiszélesedését jelenti. Harmadrészt 

pedig azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a könyv a társadalmi rang jelzésének vagy éppen 

a hatalom kinyilvánításának eszközévé is vált. De a változások legmélyén a legfontosabb 

tényező a vallási. Hogy megértsük ennek tartalmát, vissza kell utalni az egyetemi taxációs 
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jegyzékek tanulságaira. Ha összehasonlítjuk az 1274-es, és az 1304-es párizsi teológiai kari 

kötelező olvasmányait, azt kell látni, hogy Szent Ágoston és Szent Bernát, a belső elmé-

lyült vallásos gondolkodást és gyakorlatot megalapozó művei váltak elsődleges olvas-

mánnyá. Ezen túl Domonkos (a későbbi szent), és főleg ferences szerzők Biblia-

magyarázatai, illetve ezek népszerű, egyszerű, közérthető prédikációi. 

A XIII. század során az egyház súlyos válsággal volt kénytelen szembenézni. A krízis, 

amely leglátványosabban a különféle eretnekségekben nyilvánult meg, végül az egyházi 

struktúrák újjászervezéséhez és reformjához vezetett. Új szerzetesrendek jöttek létre, ame-

lyeknek elsődleges célja a teljes szegénység evangéliumi ideáljának felelevenítése és az 

apostoli tevékenység volt. A legismertebbek természetesen a koldulórendek, a domonko-

sok (a prédikáló testvérek, 1215) és a ferencesek (a kisebb testvérek, 1223). Valamennyi új 

rend nagy szerepet játszott az oktatásban, s a korábbiaktól eltérően, oktatási intézményei-

ket a városokban működtetik (nem egy falusi kolostorban). A domonkosoknak a XIV. szá-

zadra már 600 kolostoruk lett, közel 12 ezer rendtaggal. Hasonló volt a ferencesek népsze-

rűsége is, sőt ők az említett „közérthető szövegek elterjesztése” kifejezéssel megjelölt 

folyamat zászlóvívői voltak. Az iskolák rendszere hasonló volt a különféle rendekben, de a 

leghatékonyabb, és a leginkább tudományos orientáltságú a domonkosoké. Az alapító 

(Domenico de Guzman) szándékainak megfelelően a rend, ahol csak megjelent, mindenhol 

a legmagasabb szintű képzésben részesítette diákjait.  

Az 1259-re megszilárduló struktúra alapszintjét az egyes kolostorok képezték, amely 

mindegyikében találhatunk egy „doktort” és egy „magisztert” – ez utóbbi a teológia okta-

tásába segített be. Minden rendtartományban működött egy vagy két studium solemne, 

amelyekből a legkiemelkedőbb hallgatók a rend valamelyik studium generalejába léphet-

nek tovább. A struktúra csúcsán a párizsi egyetem teológiai fakultása található, amelynek 

két professzora mindig a domonkosok közül került ki. A párizsi Szent-Jakab utcában (a 

nyomdászok és könyvkereskedők utcája is ez lesz) található, 1221-ben alapított kolostoruk 

az első igazi studium generale, amely a legtekintélyesebb tanítókat foglalkoztatta, Albertus 

Magnustól Aquinói Tamásig. A ferencesek hasonló elvek alapján tevékenykednek, de jó-

val kevésbé szisztematikusan. A rend nagy alakjai a korban az alapító Assisi Szent Ferenc 

és Szent Bonaventura voltak. 

Szükség is volt ezekre a rendekre, részben az egyház tekintélyének védésére, de főként 

a hívő közösségekkel való közvetlen foglalkozás terén. A XIV. század halálközeli évszá-

zad volt. Európa lakosságának harmada meghalt a nagy pestisjárványokban. A mindenna-

pos halálközeliség a hívő embert fokozottan a lelke megváltásának lehetőségeiről való 

gondolkozásra serkentette. Nem csoda, hogy a társadalom minden rétegében megfigyelhe-

tő a saját magával, lelkével való törődés olyan formája is, hogy az emberek segítségért az 

egyházhoz fordultak. A városokban sorra épültek a céhek közös templomai, ahol a céh 

tagjai, családjaikkal, külön lelki szolgálatban részesülhettek. Megépültek az udvarházak, a 

kastélyok magánkápolnái. Az egyszerű, szegény ember azonban csak azokhoz a prédikáto-

rokhoz fordulhatott, akik ingyen szóltak hozzá. Ezek körében az egyházi hierarchia, az 

egyház világiasodása persze komoly kritikát kapott, és sokakat közülük eretnekség vádjá-

val illettek, és üldöztek. A XIV. század ebből a szempontból is véres korszak. A század 

elején kiirtották a katarokat Toulouse Grófságban és az attól délre eső területeken. Ugyan-

ilyen kegyetlenséggel léptek fel a többi eretnekséggel, például a bogumilokkal szemben is. 

Ebben az évszázadban jelennek meg azok a műfajok, amelyek a halált nem, de a lélek 

elkárhozását félő emberek vigasztalódhatnak. A Krisztus élete (Vita Christi), már szokott 
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műfaj mellett rengeteg szentnek született vita-ja. Ugyanígy a Haláltánc, a Szépen élés, és a 

Szépen meghalás művészete (Ars bene vivendi, moriendi).  

http://www.google.hu/images?q=ars+moriendi&oe=utf-

8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=L7gcTMyXDdKBOLjYgJUM&sa=X&oi=image_result_group&ct

=title&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw  

A szentek élete, illetve az erkölcsös történetek számos képpel együtt jelentek meg. A 

szentek képeit, külön, immár fametszetes nyomással sokszorosítottan hallatlan nagy pél-

dányszámban el tudták adni. Az emberek fogékonyak lettek a misztikus tanok befogadásá-

ra, még akkor is, ha nem értették azok teológiai alapjait. A változások egyébként – a XXI. 

századból visszanézve – a modernség irányába mutatnak, hiszen legfontosabb elemei az 

egyéni (individuális) olvasás terjedése és a vulgáris nyelv írásbeli használatának általános-

sá válása. 

A misztika kifejezés alatt annak tapasztalatát értjük, hogy Istenhez a hívő egyénileg, 

belső szemlélődés útján is eljuthat. (Nem mellesleg, Martin Luther is hasonló alaptételt 

mond ki az „egyedül a Hit által” (Sola Fide) tannal.) A misztikában a legnagyobb gondol-

kodók eszméi kapcsolódnak össze a tömegek vallásos gyakorlatával. A misztikusok gyak-

ran szembekerültek a válságban lévő hivatalos vallásossággal és az egyházzal. Az irányzat 

népszerűsége nagyban befolyásolta a könyv előállításában, forgalmában, és használatában 

(vagyis a könyv gazdaságtanában) bekövetkező változásokat. Noha Istent mindenki meg-

lelheti saját magában, keresésének mégis vannak médiumai, hordozói: a szó (a prédikáto-

rok, az apostolok szava – ezért kell ezt megismerni az Újszövetségből), írott szövegek és 

kegyes tárgyú képek. Ezek az elképzelések egyébként lázadást rejtenek magukban: ha 

minden keresztény saját magában is fellelheti az Urat, mire is szolgál az egyház, amely 

egyébként is komoly válsággal küszködik a korban? (Ez lesz majd Martin Luther alapvető 

kérdése is, és ezért is voltak parasztlázadások, a huszita háborúk, vagy majd a német pa-

rasztháború.) A misztikus mozgalom ezen aspektusának óriási jelentősége volt mind a 

képeket és szövegeket rendszeresen „fogyasztó” olvasóközönség kibővülése, mind az ér-

telmiségiek társadalmi státuszának növekedése, mind az írni-olvasni tudás társadalmi sze-

repének módosulása szempontjából.  

Ezeknek a gondolatoknak a legismertebb képviselői a XIV. században, a türingiai Er-

furtban Johann Eckhart mester (†1328), aki németül kezdett prédikálni a magányos életvi-

tel és az egyéni ima szükségességéről. Az angol John Wycliff (†1384) is, a skolasztikára 

épülő műveiben a vallás reformjának szükségességét hirdette. Sajátos kegyelemtanát az 

intézményesült egyház kritikájával egészítette ki. Wycliff nézeteinek komoly politikai 

következményei is lettek, gondoljunk csak a Lollardok mozgalmára. A Lollard kifejezés 

kezdetben bizonyos oxfordi köröket jelölt, később azonban így nevezték a Londont 1381-

ban elfoglaló fellázadt parasztokat, a polgárság és az alsópapság bizonyos csoportjait. 

Wycliff tanai Európa más régióira is nagy hatást gyakoroltak. Különösen fogékony volt az 

új eszmékre Prága, illetve Csehország egésze. Az egyetemet alapító IV. Károly nagy hang-

súlyt helyezett a műveltségre: udvarában művészekkel és tudósokkal vette körül magát, s 

szívesen nyújtott támogatást új (részben cseh nyelvű) művek készítéséhez és korábbiak 

másolásához. A korábbinál szélesebb olvasóközönség meghódításának szándéka magya-

rázza a vulgáris nyelv használatát. Husz János (1369–1415) ebben a városban kezdett pré-

dikálni, nyelvi és helyesírási reformon dolgozott és egyre nyíltabb összetűzésbe kerül az 

egyházzal, amelynek gazdagságát, világi hatalmát és elvilágiasodását kemény bírálattal 

http://www.google.hu/images?q=ars+moriendi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=L7gcTMyXDdKBOLjYgJUM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=ars+moriendi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=L7gcTMyXDdKBOLjYgJUM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=ars+moriendi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=L7gcTMyXDdKBOLjYgJUM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=ars+moriendi&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=L7gcTMyXDdKBOLjYgJUM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw
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illette. Huszt XXII. János pápa 1412-ben kiátkozta, Konstanzban a zsinat máglyahalálra 

ítélte (1415). A csehek válasza a háború volt: a lázadók követelései a reformációt idézik: 

szabad prédikáció, papi szegénység, nemzeti hadsereg. 

A karthauziak rendjének környezetéből kiinduló devotio moderna sajátos lelkiségi 

mozgalom, http://lexikon.katolikus.hu/D/devotio%20moderna.html amely 1375-ban tűnt 

fel a Németalföldön, és amely szintén ezer szállal kötődik az írásbeliséghez. A mozgalom 

legismertebb korai képviselői Jan Ruysbroeck, majd az ő szellemében élő Geert (vagy 

Gerard) Groote (†1384) dúsgazdag deventeri polgárcsaládok leszármazottjai voltak. Utób-

bi a városban maga köré gyűjtötte a káptalani iskola néhány szegény diákját, és együtt 

létrehozzák a Közös Élet Testvéreinek első csoportját. A testvérek, bár fogadalmat nem 

tettek, együtt laktak, közösen használták javaikat, továbbá életüket az imának, a munkának 

és a kéziratok másolásának szentelték. A Közös Élet Testvérei mind Németalföldön, mind 

Németország északnyugati részén sokat tettek a kisebb iskolák fejlesztéséért és az írni-

olvasni tudás terjesztéséért is. Olvasási szokásaik és a szent szövegek alapos elsajátítását 

célzó módszereik arra ösztönözték őket, hogy minél több, jegyzetekkel ellátott kéziratos 

szöveggyűjteményt készítsenek diákjaik számára, s természetesen az elsők között vettették 

bele magukat a könyvnyomtatásba és a nyomtatott könyvekkel folytatott kereskedésbe is. 

Elképzeléseik szerint szoros kapcsolatnak kell létrejönnie az olvasó és a hit támaszaként 

felfogott szöveg között – nem véletlen, hogy a misztikusok írásait még évszázadokkal ké-

sőbb is szívesen olvasták a hívek. (Ismét csak Martin Lutherre, és most az „egyedül az írás 

által” [Sola Scriptura] tanra utalhatunk.) 

Az értelmiségi réteg tagjai, főként Itáliában, majd ennek hatására másutt is, elsősorban 

ez utóbbi gondolatot tették magukévá: megismerni az Írást, vagyis a Bibliát, hogy tudjuk, 

miben hiszünk. Ennek megismeréséhez pedig meg kell vizsgálni a szöveget, helyességét 

vagyis meg kell tanulni görögül, héberül és még néhány keleti nyelvet. Fel kell kutatni a 

Biblia régi szövegeit, és össze kell hasonlítani az éppen forgalomba lévővel (szövegfiloló-

gia). Ugyanezt kell tenni az egyházatyák írásaival, valamint a zsinati határozatok szövege-

ivel is. Ez az alapvetően filológiai, nyelvészeti mozgalom a humanizmus. A tevékenység 

során megismertek más, régi (antik római, görög) szövegeket is, rácsodálkoztak az antikvi-

tás fejlett filozófiai teljesítményeire, az irodalmi szövegek erkölcsi gazdagságára, a csilla-

gászati, építészeti, hadászati, földműveléssel kapcsolatos traktátusok használhatóságára. 

Rájöttek arra, hogy az ember sok mindent tehet az életéért, környezetéért, hazájáért. Ezért 

tisztelni kell a becsületes városi bírót, a bátor hadvezért, a költőt, a tudóst. Szobrot állíta-

nak tehát nekik, megkoronázzák Francesco Petrarcát (1304–1374), megírják egyes embe-

rek életrajzát (nem csak Jézusét, vagy egy szentét), ezután megjelenik egy-egy város, vagy 

nép története (a világtörténeti, illetve a napi eseményeket rögzítő annales műfaj háttérbe 

szorul). Lorenzo Valla (1407–1457) kimondja a reneszánsz ember szemléletének alap-

mondatát, miszerint a Biblia legfontosabb üzenete az, hogy Isten a „saját képére” teremtet-

te az embert. Ha ez így van, akkor egy kicsit isteniek vagyunk, képesek a megismerésre, 

akár Isten teremtő titkának a megismerésére is. Ehhez képezni kell magunkat. 

Az írásbeliség és a könyv ettől a kortól kezdve jóval szélesebb (bár továbbra is a társa-

dalom kiváltságos kisebbségét képező) olvasóközönséget érint, ami azt jelenti, hogy új 

elvárásoknak kell megfelelnie. Ezek között az egyik, a vulgáris nyelven való közlés, vagyis 

az anyanyelvi (nem latin, görög, vagy héber) irodalmak komoly lendületet nyertek. Emel-

lett, az urbanizáció előrehaladtával mind a levéltári (pl. közigazgatási) dokumentumokban, 

mind a gazdasági-kereskedelmi jellegű iratokban a vulgáris nyelv gyors előretörését fi-

http://lexikon.katolikus.hu/D/devotio%20moderna.html
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gyelhetjük meg. Ezzel párhuzamosan a kibővülő olvasóközönség igényeinek kielégítése 

egyre több olyan vulgáris nyelvű szöveget készítenek a másolók, amelyek vagy kifejezet-

ten szórakoztató jellegűek, vagy birtokosuk rangjának és presztízsének alátámasztását cé-

lozza. Idetartoznak például a különféle „történetek” és krónikák, amelyeknek van ugyan 

„haszna” (mintákat adnak), de alapvetően mégis főleg kíváncsiságból és érdeklődésből 

olvassák őket. Az efféle szövegeknek politikai funkciójuk is van, hiszen elsősorban egy 

jeles személyiség vagy egy dinasztia hősi tetteiről számolnak be. A lovagi erkölcs alapér-

tékeinek – becsület, hűség, hit – tiszteletére épülő cselekményben ókori hősök (Nagy Sán-

dor), a közelebbi múlt jeles személyiségei (Nagy Károly) vagy mesés-mitikus alakok 

játszhatják a főszerepet. Ezekben a történetekben (még nem regényekről van szó) gyakran 

tűnik fel a keresztény tematika, elég ha Arthur királyra, a kerek asztal lovagjaira, a zarán-

doklatokra vagy a keresztes hadjáratokra gondolunk. 

Gyors ütemben emelkedik a vulgáris nyelvre történő fordítások száma, és a fordítás so-

rán a grammatica művészete a nyelvtan tudományává válik. Az írásbeliség világa, amint 

túllép a szakszövegek előállítására hivatott és kizárólag latinul író „klerikusok” szűk köré-

ből, azonnal többnyelvűségre vált. Tegyük még ehhez hozzá az ókori klasszikusokat és a 

kora középkori szerzők műveit, a különféle kézi-, tankönyveket és levélgyűjteményeket 

(amelyeknek már puszta léte is az írásbeliség megnövekedett súlyáról tanúskodik), az or-

vosi, vadászati és solymászati szakmunkákat, s ugyanígy a vidéki gazdálkodással foglalko-

zó műveket. Ezeknek jelentős részét később ki is nyomtatják. Az írásbeliség kultúrája fo-

kozatosan elterjed tehát a nemesség és a városi polgárság köreiben. A szerző státusa is 

megváltozik: még az uralkodó környezetéhez tartozó írástudók is gyakran egyik vagy má-

sik szerzetesrend tagjai, ami lehetővé teszi számukra, hogy jövedelmező egyházi tisztsége-

ket töltsenek be. Erre szükségük is van, hiszen műveikből értelemszerűen nem tudnának 

megélni. 

Az olvasási szokások is lassan, de gyökeresen átalakultak a XI–XV. század során, nem 

is beszélve az olvasni tudás társadalmi kibővüléséről (kilépünk a kolostorból, a városba, és 

az olvasni tudók száma is nagyon megnő). A hangos olvasás halkká válik, a volumen (te-

kercs) codexé, az extenzív olvasás konzultatív olvasássá (ezt a betűformák változtatásával, 

a szöveg elrendezésével segíti a kiadó, aki mutatókat, konkordanciákat állít össze a gyors 

visszakereshetőség érdekében). Ehhez képest a középkori ember memorizált, a képi 

(initiale) elemek, és az éneklő olvasás is ezt a „fejből tudást” segítették. Végül a könyv 

mint reprezentatív tárgy, a könyvtár mint hatalmi jelkép is megjelenik (lásd V. Károly 

francia király könyvtárát, vagy éppen Hunyadi Mátyás könyvtárát, a Corvinát). 

Ahhoz azonban, hogy Gutenberg felfedezze a könyvnyomtatást, vagyis ahhoz, hogy 

ebből a tevékenységből meg is lehessen élni, kellett a könyvpiac kialakulása, és az, hogy a 

könyv körül külön társadalmi réteg alakuljon ki. Emberek anyagilag érdekelt csoportja. A 

piachoz először is kereslet kell. Ezt ma manipulatív eszközökkel kialakítják (minden mar-

haságot megveszünk, ha kell, ha nem). Az európai városokban szakadatlanul nőtt az olva-

sás és a tanulás iránti igény: az egyetemek, az iskolák létrejötte és fejlődése azt jelentette, 

hogy az írásbeliség és a könyv a társadalom széles (legalábbis a korábbinál szélesebb) réte-

geit hódította meg. Az átalakulás következő szakaszában magának a könyvnek a státusza és 

szerepe változott meg. Amíg a Karoling-korban nem volt több olvasott, kölcsönadott, elcse-

rélt stb. tárgynál, addig a későbbi századokban piaci értékkel rendelkező áruvá vált. 

A megelőző korszakban elvben minden egyes rendházban azok a kéziratok voltak meg, 

amelyeket ott lemásoltak, vagy máshonnan elkértek, hogy nekik is meglegyen. A könyv-
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nek nem volt piaca. A tudósok is meghozatták a nekik kellő könyveket, sőt, maguk is hosz-

szú utazásokra vállalkoznak, hogy olvashassanak. A második szint elég gyorsan követke-

zett az elsőre: igaz, hogy csak kis távolságokon belül, de beindultak a cserekapcsolatok. A 

termelő saját maga (vagy legfeljebb kisszámú közvetítőt beiktatva) értékesítette áruját. A 

városok ezt a lehetőséget erősítik (közigazgatás, sok egyházi intézmény, iskolák, egyetem). 

A fejlődés harmadik szintjén léptek színre a kereskedők, akik a javak előállítói és felhasz-

nálói között közvetítettek. A kereskedelmi technikák, a bankrendszer kialakult, de ahhoz, 

hogy nagy hasznot lehessen elkönyvelni a könyvből, több kellett belőle. Ehhez a kéziratos 

könyvelőállítási technikák kimerítették lehetőségeiket, ráadásul a pergamen helyett új, 

olcsóbb adathordozóra lett szükség. Ez volt a papír, amely Európában a XII–XIII. század 

folyamán terjed el. Az olvasóközönség (kereslet) bővítéséhez kellettek a képek, a képelő-

állítási technikák megváltoztatása (fametszet, blokk könyv, vagyis sok kép, egy-két mon-

dat szöveg).  

Az utolsó, már Gutenberg találmánya előtt is ismert fontos eljárás, amely ráadásul a 

nyomtatott könyv világában is használatos marad majd, a lenyomatkészítés. De kellettek 

még a kohászati és vasgyártási változások. A szétszedhető betűformákkal történő nyomta-

tás teljességgel eredeti találmány, s eredetisége a fémmegmunkálás, a szöveg karakterekre 

történő lebontása és a nyomóprés használata összekapcsolásában rejlik. A fametszés fontos 

szerepet töltött be a nyomtatás előtti eljárások között, de Gutenberg (és kortársai) felfede-

zésének eredetiségét nem lehet elvitatni. Ezt a felfedezést kötjük a mainzi Johann Guten-

berg (1397?–1468) nevéhez. 

http://www.google.hu/images?q=Johann+Gutenberg&oe=utf-

8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=LL0cTJD1BcegOIXP4YUM&sa=X&oi=image_result_group&ct=t

itle&resnum=4&ved=0CEYQsAQwAw  

5.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A XIII–XIV. század egyik alapvető jelensége az, hogy az emberek a személyes vallá-

sosság iránti igénye jelentősen megnőtt. Ennek oka egyrészt az egyházi hierarchia viselke-

désében (világiasodás, tiltó és büntető attitűd a hívekkel szemben), másrészt a halál közeli-

ség érzésében, a lélek megváltásának felértékelődésében (pestisjárványok, háborúk) 

keresendő. Az érthető szentbeszédek, a bibliai helyek magyarázatán keresztül történő vi-

gasznyújtás, és persze az életvitelben a személyes példaadás felértékelte a kolduló rendek 

tevékenységét. A hit forrásának a megismerése egyrészt tömegmozgalmakat indított el 

(akár az eretnek mozgalmakig), másrészt megteremtette a humanista filológiát. Mindkét út 

jelentős számú könyvet igényelt, és a könyv tartalmát közvetíteni tudó értő olvasókat. Ez a 

szükséglet ismét közelebb visz minket a könyvnyomtatás felfedezéséhez. 

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit nevezünk devotio modernának? 

2. Mi a humanizmus? 

3. Jellemezze a reneszánsz ember világképét! 

4. Milyen könyvelőállítási technikai változások történtek a késő középkor száza-

daiban? 

http://www.google.hu/images?q=Johann+Gutenberg&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=LL0cTJD1BcegOIXP4YUM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CEYQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Johann+Gutenberg&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=LL0cTJD1BcegOIXP4YUM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CEYQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Johann+Gutenberg&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=LL0cTJD1BcegOIXP4YUM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CEYQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Johann+Gutenberg&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=LL0cTJD1BcegOIXP4YUM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CEYQsAQwAw
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5. Korszakunkban mi befolyásolta a szövegtermést? 

6. Hogyan változott a hozzáférhető szövegek száma a VIII. századtól kezdve a 

XV. századig? 

7. Milyen új szerzetesrendek jöttek létre a városok és az egyetemek megjelenésé-

vel egy időben? 

8. Mi a studium generale? 

9. Milyen új műfajok jelentek meg a halál évszázadában, s hogyan segítették 

ezek a hívő emberek vigasztalódását? 

10. Hogyan lépett fel a katolikus egyház a XIII. századi, általa eretneknek tekintett 

mozgalmakkal szemben? 

11. Hogyan változott az anyanyelvű szövegek szerepe a XIV–XV. században? 

12. Hogyan változtak az olvasási szokások a XI–XV. században? 

13. Mikor terjedt el a papír Európában? 

14. Melyik volt a Gutenberg előtti utolsó könyvsokszorosítási eljárás? 
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6. ŐSNYOMTATVÁNYOK ÉS OLVASÓIK 

6.1 CÉLKITŰZÉS 

Annak a folyamatnak a bemutatása, ahogy egy megelőző, évszázadok óta jelenlévő 

igény megelőlegezte a könyvnyomtatás feltalálását. A társadalmi, gazdasági, és könyvtör-

téneti következmények megértetése, a graphoszféra, és a Gutenberg-galaxis lényegi eleme-

inek bemutatása. 

6.2 TARTALOM 

Gutenberg és találmánya. A termékinnováció és a kiadói politika azonnali megjelenése. 

A könyv fiziológiájának további átalakulása, új könyvészeti műfaj, a bibliográfia megjele-

nése. Az ősnyomdászat földrajza, a súlypontok alakulásának okai. Az anyanyelvűség meg-

erősödése, a szöveghagyomány új formája, a humanista transmissio. 

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A Johann Gutenberg-féle sajtó csak átmeneti állapotot képezett a kétfázisú sajtó feltalá-

lása előtt, ez utóbbit1470 körül Rómában fejlesztették ki. A számos kisebb javítás ellenére 

az eljárás lényegében változatlan maradt egészen az ipari forradalom kezdetéig, azaz kö-

rülbelül 1800-ig. A sajtó egy csapszegekkel összetartott, azaz viszonylag könnyen szét-

szedhető szerkezet, amely ily módon lehetővé tette némely nyomdász számára, hogy mes-

terségüket városról-városra vándorolva űzzék, s csak egy adott megbízás teljesítésének 

idejére telepedjenek meg egy helyen. Az európai nyomdászattörténet első évtizedeiben 

szinte mindenütt német vándornyomdászok jelentek meg, meghonosítva az új művészetet. 

Mert nem mesterségnek gondolták kezdetben, és így a nyomdász, a városi ünnepségeken 

kardot viselhetett, jelezve különállóságát a többi mestertől. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló források szerint Gutenberg tehát 1449-ben Mainzban 

kezdhetett nyomtatni, az „első nagy európai könyv” azonban minden kétséget kizáróan a 

42 soros Biblia (1455)  

http://www.oszk.hu/hun/kincsek/cimeliak/osnyom/osnyom_06_hu.htm.  

1449 és 1455 között Gutenberg és üzlettársai – Johann Fust és Peter Schöffer – kisebb, 

különböző típusokba sorolható kiadványok kinyomtatásával tartották fenn magukat. Ezek 

pontos kiadási évét sem ismerjük: Az Utolsó Ítélet (Sybillenbuch oder Fragment von 

Weltgericht), Donatus, a közismert grammatica, kalendáriumok, búcsúcédulák. Jól látható 

tehát, hogy az új könyvsokszorosítási eljárás nem humanista termék, nem azért találták fel, 

hogy tudományos célokat, tiszta filológiát szolgáljon (erre majd csak később alkalmazzák). 

A cél alapjában az üzleti tevékenység volt. 

 

http://www.oszk.hu/hun/kincsek/cimeliak/osnyom/osnyom_06_hu.htm
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4. kép Nyomdai szedés 

A termékinnováció természetesen a könyvek tartalmát is érintette. A könyvnyomtatás 

technikájának kidolgozása után az üzlettársak azonnal tervszerű kiadáspolitikába kezdtek. 

Ennek lényege: kinyomtatni a kor könyvtáraiban kéziratos formában megtalálható műve-

ket, jelesül a latin klasszikusokat (főleg Cicerót), illetve az egyházi gyűjtemények számára 

a nagy egyházjogi értekezéseket és az egyházatyák műveit. Nagy műgonddal kinyomtatott 

és igen drága kiadásokról van szó, amelyeknek egyes példányai pergamenre készültek és 

kézzel ki is festették őket. Ezek a munkák két szempontból is előnyösek voltak a nyomdá-

szok számára: egyfelől drágaságuk okán nagy bevételt hoztak, másfelől pedig szinte bizto-

san elkeltek. Az 1480-as évektől kezdve azonban felerősödött a nyomdászok közti verseny, 

s lassan telítődött a piac. Schöffer ezért a szélesebb olvasóközönséget célozta meg, ugyan-

akkor megőrizte könyveinek igényes külalakját. Először egy füveskönyvet (Herbarium) 

adott ki. Ebben már feltűnt a címlap. Az ősnyomtatványoknak (az 1501. január 1. előtt 
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kiadott könyveknek) ugyanis még gyakran nem volt címlapjuk, a szerzőségi és kiadási 

adatokat a kolofónban, a mű végén tüntették fel. A nyomtatvány azonosítására (kiadási 

hely, nyomdász neve, nyomdászjelvény) az egyre nagyobb verseny kényszerítette a nyom-

dászokat, hogy nyilvánvalóvá tegyék, melyik műhelyből került ki az adott munka, hiszen 

egy tekintélyes nyomdahely neve és jele a minőség biztosítékául szolgálhatott a vásárló 

számára. A füveskönyv sikere bátorította Schöffert, hogy egészségügyi, orvosi könyveket 

is kiadjon. Az első Az egészség kertje (Gart der Gesundheit, 1485), amelyben már már 378 

fametszet is volt. A tudományos könyv illusztrációja napjainkig fontos része az ilyen 

könyveknek. Schöffer adta ki az első szakácskönyvet is. Persze minden nyomdász töreke-

dett arra, hogy a helyi, városi intézmények és családok nála rendeljék meg kiadványaikat: 

tankönyveket, városi rendeleteket, alkalmi nyomtatványokat (esküvőre, halálesetre stb.). A 

későbbiekben igyekeztek is ezekre kizárólagos jogot (privilegium) szerezni. 

Az új médium, a könyvnyomdászat Európában elhozta a graphoszférát (Regis Debray, 

Frédéric Barbier), vagyis a Gutenberg-galaxist (Marshall McLuhan). Jelentőségét már a 

kortársak is felismerték. Fontos hangsúlyozni, hogy ez az új médium egy hosszú előkészítő 

szakasz eredménye, és nem csupán kezdete valaminek. Igényekre reagált, és csak lassan 

került egyensúlyba az igény, és egy sor technológiai újítás (ez utóbbit akár fejlődésnek is 

hívhatjuk, technikai fejlődésnek, hiszen az ember nem fejlődik). A tényleges egyensúly az 

ipari forradalom idején, a XIX. század első felében alakult ki. Attól kezdve a technikai 

innovációban érdekelt tőke érdekei diktálják az igényeket, kóros módon éppen napjaink-

ban. 

A XV. századi változás elsősorban gazdasági jellegű: nemcsak a nyomdák létrehozása 

lényeges itt, hiszen a nyomdatechnikai eszközök megteremtése, a fogyóeszközök (papír, 

festék) kitermelése, valamint a késztermék terjesztése legalább olyan fontos szerepet ját-

szik a folyamatban. A funkciók és a folyamatok sokszínűsége határozza meg, hol kezdi 

meg térhódítását a könyv, hol jönnek létre az első nyomdák, könyvvásárok és könyvkeres-

kedői hálózatok, s hol lelik fel az első nyomdászok a munkájukhoz szükséges tőkét. Ez a 

változás a szellemi termékek fogyasztási szokásait is átalakítja. A nyomtatás megjelenése 

ugyanis a könyv árának csökkenésével és a hagyományos olvasó/vásárló-közönség jelentős 

mértékű kibővülésével jár. Az elérhető kiadványok, és a példányok száma megsokszoro-

zódik, ami az olvasási szokások teljes (és viszonylag gyors) átalakulását hozza magával. 

Az intenzív olvasás helyett az extenzív könyvhasználat kerül előtérbe. A sok könyv, a több 

mű ismerete egyben az egyes nagy tekintélyek (auctoritas) hatásának gyengülését is ered-

ményezte. Az alkotó, a szerző bátrabban ír, a saját gondolatok újszerűségébe vetett hit, az 

önbizalom növekszik. Viszont ezzel az a felfogás, hogy a szerző a felsőbbrendű akaratot 

közvetíti, vagyis Isten akaratát, alaposan háttérbe szorul. Talán ez is közrejátszott abban, 

hogy Martin Luther a Sola Scriptura (egyedül az Írás által) megismerhető igaz vallásról 

beszélt, megalapozva ezzel a protestantizmus felfogását. 

A graphoszférában való eligazodás később, majd a XVI. században, létrehozza a bib-

liográfiát, a rendezett könyvtárakat is. De ne fussunk ennyire előre. Az ősnyomtatványok 

kiadásának földrajza ugyanis számos olyan tanulsággal szolgál, amelyek nem megkerülhe-

tő ismereteket adnak. 

A korai szakaszban, az 1470-ig tartó időben, 17 városban tűnt fel a nyomdászat. Ekkor 

még nem a lakosság nagysága játszott szerepet az alapításban, sokkal inkább a Mainztól 

való távolság és a személyes kapcsolatok. A piac még kevéssé működik.  
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5. kép A könyvnyomtatás elterjedése 1480 előtt 
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6. kép A könyvnyomtatás elterjedése 1481 és 1500 között 

Legújabban Philippo Nieto vizsgálta az 1495–1499 közötti évek könyvtermését. A leg-

több könyvet Párizsban, Európa legnépesebb városában adták ki, második helyen pedig a 

szintén igen népes városnak számító Velence áll. Firenze, Róma, Bologna, Lyon és London 

50 ezernél több lakossal rendelkező városok, amelyek lassacskán felzárkóztak a könyvkiadás 
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hagyományos centrumai közé. A könyvesek kapcsolati hálója ekkor már inkább az adott 

városok gazdasági súlya, valamint a specializáció és a gazdaságosság elvei szerint szövődött. 

Itália jó példa: Subiacoban alapult az első műhely (1465), de rövidesen beköltözött Rómába. 

A nagyváros piacot jelent, de egyben sok intézményt, sok könyvtárat, sok kiadandó kéziratot. 

Ahol sok a középkori könyvtár, ott biztosan humanista jellegű (szövegfilológiai) iskola ala-

kul ki, jelentős nyomdai háttérrel (Velence, Párizs, Bázel). A másik fontos szempont, hogy 

olyan terület közelében legyen a város, ahol vagy a szegénység okán (Közép-Európa orszá-

gai a XVI. században), vagy az ország kulturális politikája miatt (Anglia), vagy az ellenőrzés 

szigorúsága miatt (Spanyolország) viszonylag szerényebb a könyvkiadás. Ezeknek a helyze-

teknek köszönheti megrendelései jelentős részét Velence, Augsburg, Lipcse, Lyon, vagy 

Antwerpen. De hatott a vallási tényező is: ilyen Bázel és Deventer. A Közös Élet Testvérei-

nek Alexander Hegius (1433–1498) által vezetett deventeri iskolája (amelyben Rotterdami 

Erasmus is tanult), nagy tekintélynek örvendett a korban. Bázel, a zsinat városa, az egyetemi 

és a művészeti élet központja, emellett uralja a Rajna völgyéből Észak-Itáliába vezető útvo-

nalakat és hágókat. A sok menekülő nonkonformista tudósnak is köszönhető, hogy Bázel a 

XV. század végére tudományos könyvkiadás központjává válhatott, és ezt a pozícióját meg-

tartotta a XVI. század során. 

1. Európa húsz legnagyobb városa a könyvtermés szempontjából (1495–99) 

Város Népesség (ezer fő) Kiadványok száma 

Párizs 225 212 

Velence 100 166 

Milánó 100 42 

Firenze 55 62 

Róma 55 45 

Lyon 50 77 

Bologna 50 30 

London 50 16 

Brescia 49 19 

Köln 45 47 

Nürnberg 38 29 

Augsburg 30 34 

Antwerpen 30 20 

Strassburg 20 36 

Pavia 16 23 

Speyer 13 16 

Lipcse 10 83 

Bázel 10 27 

Deventer 7 45 

Westminster 5? 16 
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7. kép A húsz legjelentősebb nyomdászati központ 1495 és 1499 között 

A XV. század végére 75 európai város rendelkezett nyomdaműhellyel (Budán 1473-ban 

alakult az első). Sok városban, főként, ahol több műhely is működött, kialakult a könyvke-

reskedelem hálózata is. Ezért ezeknek a városoknak az ereje még inkább megnőtt, hosszú 

időre központi funkciót nyertek az európai könyvkiadásban, könyves üzletben. Ezek a 

központok lassacskán a könyvipar egészét uraló oligarchikus hálózatot építettek ki, amely 

hálózat működésében központi szerep jutott a vásárvárosoknak (a 16. században elsősor-

ban Frankfurtnak, majd Lipcsének). A nyomdász mellett megjelent a könyvkiadó tőkés, 

aki csak a pénzével szállt be az üzletbe. 
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A nyomdákkal rendelkező városok és régiók típusainak vizsgálatára támaszkodva 

Frédéric Barbier három modellt különített el. Az első a többpólusú (multipoláris) térségek 

modellje. Ez a modell jellemzi Németországot, ahol a könyvtermést nyomdavárosok sűrű 

hálózata állította elő (a nyomdavárosok némelyike, pl. Nürnberg, Köln és Lipcse ráadásul 

vezető szerepet játszott Európa nyomdászatában). (Németország ereje a decentralizáltság-

ban kereshető gazdasági téren is.) Ezzel a modellel írható le, legalábbis részben, Észak-

Itália és Toscana nyomdászata is: bár ebben a régióban is igen sűrű a nyomdavárosok há-

lózata, a rendszert némileg kiegyensúlyozatlanná teszi Velence túlsúlya. Ebben a modell-

ben a könyvkiadás decentralizált módon működik, s fontos szerep jut a vásárvárosoknak. 

A másik modellre az a jellemző, hogy kisszámú, vagy akár egyetlen, igen fejlett nyom-

dászati központ uralja az iparág egészét. Erre példa Franciaország vagy Anglia. Ebben a 

modellben az adott ország politikai térképe határozza meg a nyomdaműhelyek földrajzi 

eloszlását: a centralizáció folyamata például alapvetően politikai jellegű ugyan, de jelentős 

a kulturális vetülete is. 

A harmadik modell a nyomtatás bölcsőjétől viszonylag távolabb eső, periferikus régió-

ké. A könyvnyomtatás eljárása a rajnai központból kiindulva koncentrikus körökben hódít-

ja meg Európát, köszönhetően az igen aktív és újító szellemű közvetítőknek. Anglia nem-

zedékeken keresztül úgynevezett „követő piac” marad, ami azt jelenti, hogy rengeteg 

könyvet importál a kontinensről, s saját nyomdászai elsősorban az angol nyelvű kiadvány-

ok létrehozásában jeleskednek. A kiinduló helyzet voltaképpen Európa keleti felében is 

hasonló volt, ám a felzárkózás folyamata igen lassú (vagy egyenesen megtorpan), aminek 

okait vagy a politikai hatalom gyengeségében, vagy (mint Magyarország esetében) tragi-

kus külpolitikai események bekövetkeztében (az oszmán hódítás következtében a magyar 

királyság gyakorlatilag összeomlik) kell keresnünk. Ez a modell jellemzi a skandináv or-

szágokat is. 

Az ősnyomtatványok tartalmi összetételével kapcsolatosan eddig csak utalást tettünk ar-

ra, hogy az első kiadványok az egyházi használathoz, illetve a napi vallásgyakorlathoz, 

továbbá az iskolai tananyaghoz kötődtek. Röviden szólnunk kell arról is, hogy az anya-

nyelvű (vernakuláris) irodalmi nyelvi fejlődésben is jelentős szerepet kapott a könyvnyom-

tatás. A kéziratosság korában a könyvtermés háromnegyedrészt még a XV. században is 

latin volt. Philippo Nieto az ősnyomtatvány adatbázis (ISTC) nyelvi elemezésekor a kö-

vetkező táblázatot közölte: 

 

2. A 15. század során nyomtatásban megjelent fordítások statisztikája (a kiad-

ványok száma szerint) 

 1481 előtt 1481-1500 Összesen 

Összes fordítás 304 831 1135 
Fordítás latinra 

(főként görögből) 
183 400 583 

Más nyelvre 121 431 552 

Összes könyv 5869 19965  
 



A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET KÖNYVTÁRI VONATKOZÁSAI I. 

45 

A fordítások egyik formája a görögből latinra fordítás. Ne feledjük, 1453-ban a török 

elfoglalta Konstantinápolyt, az értelmiség egy része könyveivel együtt Itáliába elmenekült. 

A déli itáliai területek görög lakosságának értelmiségi tagjai is északra törekedtek megél-

hetési okokból. Nem véletlen, hogy a reneszánsz második szakaszának bemutatásakor 

Oskar Kristeller „görög reneszánszról” beszélt. Több görög iskola nyílik Észak-Itáliában, 

Janus Pannonius is egy ilyenben tanult. Előfordult azonban, hogy egy-egy vulgáris nyelven 

írott munkát fordítottak latinra, bár ez nagyon ritka volt. Nagyobb számban a latin munká-

kat fordítják nemzeti nyelvekre, abban a reményben, hogy azok népszerűek lesznek, piacot 

bővítenek. Esopus (Aiszoposz) állatmeséit 53 különböző nyelvű kiadásból ismerjük a XVI. 

század első harmadáig (köztük magyarul is megjelent, Pesti Gábor fordításában, 1536-ban, 

Bécsben). Sebastian Brant Bolondok hajója (Narrenschiff) című műve németül íródott, a 

latin kiadást követően fordítják flamandra, franciára, spanyolra, olaszra és más nyelvekre 

is. Erasmus A balgaság dícsérete című könyve is hasonlóan népszerű lesz. 

A nyomtatás, a szövegek megsokszorozódása, a szerző helyzetét is átalakította. Említet-

tem már a tekintély (auctoritas) átalakulását. A szerző, ha nem is tudott megélni a tevé-

kenységéből, mindenképpen egyre rangosabb helyet vív ki magának a társadalomban. Jo-

gai még a mai értelemben nincsenek, arra a XVII. század végéig várnia kell, amikor John 

Milton örökösei nyomorogtak az apa művein meggazdagodó kiadók mellett, és pert nyer-

tek ellenük. A fordító szakma is önállóvá vált. Ismerünk már a XV. századtól olyan értel-

miségieket, akik csak a fordítással való alkotásnak szentelték tevékenységüket. Persze a 

fordítás a korai időszakban még inkább interpretáció volt, mint manapság, sokszor a fordí-

tott szöveget gazdagon kommentálták úgy is, hogy a két szöveget nem különítették el 

egymástól.  

Az anyanyelvi kiadásban az angliai és a csehországi könyvkiadást külön hely illeti meg. 

Talán összefügg ez John Wycliff és Jan Hus (Husz János) hagyományával is. Az első itteni 

kiadványok mindenesetre nemzeti nyelvűek, és ráadásul világi témájúak voltak (Chaucer 

meséi, illetve A trójai háború története).  

Külön ki kell emelnünk a zsidó nyomdászat aktivitását. Az első nyomda Mantovában, 

1474-ben alakult, és jelentette meg A zsidók története című munkát. Egy évre rá, már 

Reggio di Calabriaban és Rómában is működött héber nyomda. A hébernek mint a harma-

dik szent nyelv tanulmányozása ugyan nem ekkor kezdődött, de a nyomdászat biztosan 

hozzájárult ahhoz, hogy – nem kis harc árán – a XVI. század első harmada végére a Három 

nyelv kollégiuma (Collegium Trilingve) már Rómában, Párizsban, Leuvenben és 

Salamancában is működött. Ezek nélkül a XVI. századi bibliafordítások szakszerűsége 

kérdésessé válhatott volna. Johann Reuchlint is római és bázeli tudósok vezették be a héber 

nyelv és filológiai kritika rejtelmeibe, márpedig köztudott, hogy az úgynevezett „Reuchlin-

ügy” milyen nagy szerepet játszott a tudós-humanista indíttatású héber könyvkiadás fejlő-

désében. (Reuchlint a kölni, domonkos egyetem tudósai támadták a héber nyelv egyenjo-

gúsítása miatt.) 

Az írott hagyomány átadásában (transmissio) azonban a XV–XVI. században a huma-

nisták jártak az élen. A kéziratos antik, középkori szövegeket több hullámban adták ki, 

összehasonlítva szövegeket, paleográfiailag, nyelvileg értelmezték azokat. Mindig azzal a 

szándékkal, hittel és meggyőződéssel tették ezt, hogy most az egyszer rendbe teszik a szö-

veget, aztán – köszönhetően az új művészetnek, a nyomtatásnak – többé nem kell hozzá-

nyúlni. (Ma a digitális kritikai kiadások műhelyeinek alkotói élnek e tudatosan naív meg-

győződéssel.) A bázeli Johann Amerbach egyházatyák szövegeit adta ki egy sorozatban. 
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Egy generációval később, már új szövegekkel dolgozva, Erasmus, nemzetközi vállalkozás 

keretében (sok humanistát dolgoztatva), Johannes Frobenius műhelyében, ugyancsak Bá-

zelben újra kiadta ezeket. Aldo Manuzio, Velencében 1494-től kiváló szövegállapotú 

Arisztotelész, majd Horatius kiadást hozott létre, ugyancsak humanista tudósokkal egyez-

tetve a munkát. A szakirodalomban ezt a virtuális tudós közösséget Academia Aldinanak is 

nevezik, ami mutatja a vállalkozás komolyságát. 

 

8. kép Aldina, Aldus nyomdászjelvényével 

A humanista szövegkiadás (transmissio, traductio, interpretatio) terén a XV–XVI. szá-

zad fordulóján Bázel, Párizs és Velence könyvkiadói nemes versenyben látták el az európai 

piacot. Nem véletlen, hogy az ekkor megjelent kiadásokat ma is használják a klasszikus 

filológusok. 
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6.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A XV–XVI. század fordulóján megszületett a modern Európa. A könyvnyomtatás elter-

jedésével új lehetőségek nyíltak a szövegek és a hagyomány továbbadásában. Mindehhez 

az anyagi érdekeket előtérbe helyező, szűk társadalmi rétegek kialakító nyomdász társada-

lom, majd bővülően, könyves társadalom érdekei megtermékenyítően hatottak. Technikai 

újításoknak köszönhetően átalakult a könyv, nagyobb számban hozzáférhetővé vált, 

ugyanaz a szöveg került minden olvasóhoz. Elkezdődött a könyvhasználat kora, szemben 

az olvasáséval. A nyomdai centrumok jelentőségének alakulását kezdetben nem a városok 

mérete, hanem a hozzáférhető kéziratok száma, és az értő szakmai közönség (alkotás és a 

fogyasztás oldaláról) megléte határozta meg. A XV. század végére azonban már a népesség 

sűrűsége, a központ földrajzi elhelyezkedése vált mérvadóvá. Elválik egymástól a tömeges 

könyvigény kielégítése, és a humanista, tudós jellegű könyvkiadás. 

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit nevezünk ősnyomtatványnak? 

2. Hasonlítsa össze a kódexet az ősnyomtatvánnyal! 

3. Melyek az első ősnyomtatványok, kik és hol nyomtatták ezeket? 

4. Hogyan befolyásolta a nyomtatás elterjedése a könyv árát és az olvasóközön-

séget? 

5. Mi a graphoszféra? 

6. Hogyan alakult az európai könyvtermés a nyomdászat első szakaszában? 

7. Melyek a legjelentősebb nyomdászvárosok a 15. század végén? 

8. Mutassa be a Frédéric Barbier által felvázolt három modellt! 

9. Hogyan befolyásolta a nagyszámú Konstantinápolyból elmenekülő görög ér-

telmiségi megjelenése Itáliában a könyves világot? 

10. Mit jelent az auctoritas kifejezés? 

11. Hogyan alakult a szerző szerepe a XV. században? 

12. Milyen szerepük volt a humanistáknak az írott hagyomány átadásában a XV–

XVI. században? 
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7. AZ EURÓPAI KÖNYV ÉS OLVASÁS A XVI–XVII. SZÁZADBAN 

7.1 CÉLKITŰZÉS 

A XVI–XVII. századi európai nyomdászat fő tendenciáinak, súlypontváltozásainak, és 

ezek okainak megismertetése. 

7.2 TARTALOM 

Könyvhasználat, könyvforma az olvasót segítő eszközök a könyvben. A reformáció és a 

könyv. A későhumanista filológia. A katolicizmus válasza, a barokk könyv. Az ismeretek 

mennyiségi robbanása a felfedezések nyomán, új ismeretelmélet, új logika, új pedagógia 

iránti igény. Szkepszis, szakosodás, és univerzalizmus. Enciklopédiák a Nagy Francia En-

ciklopédia előtt. 

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A könyvtörténet korszakolása, mint minden diszciplináé, sok szempontból lehetséges, 

és mindegyik szempont alapján, a dolgok természetének megfelelően, más-más eredményt 

kapunk. A könyvtáros világ az egyes évszázadok szerint periodizál: ősnyomtatvány 

(incunabulum, Wiegendrucke), és utána külön századonkénti könyvek. Magyarországon a 

XVI. századi könyvet antikvának nevezik, viszont nem használjuk a postincunabulum kife-

jezést azokra a könyvekre, amelyek a XVI. század első harmadában jelentek meg, és for-

májukban, szerkezetükben, betűtípusban megőrizték az ősnyomtatvány jelleget. Mindenütt 

megkülönböztetjük ugyanakkor a „kézisajtó”-val készült könyvet, a gépi szedés-nyomással 

készültektől. Jóllehet, ez már egy másik szempontú elkülönítés. Az átállás ideje Európában 

régiónként eltérő volt: Angliában, és a nyomdászatilag modern, fejlett országokban a XIX. 

század legelejétől az 1830-as évekig, Magyarországon 1850-et jelöltünk meg, jóllehet a 

Kiegyezés (1867) előtt nem volt változás. Moldvában, vagy Havaselvén Nagyrománia 

megszületéséig (Trianon, 1920), Oroszországban, egyes helyeken (Nyizsnij Novgorod 

környékén az üldözött óhitűek) pedig még az 1920-as években is fából készült betűkkel 

kézisajtón készítettek könyvet. 

A könyv XVI–XVII. századi formai átváltozásának több elve van, időben elnyúló fo-

lyamat, és egy-egy jelentős változás mindig szellemi áramlatokkal is összefügg. Az alapja 

természetesen az anyagi érdek: a nyomdász, majd a könyv finanszírozója, a kiadó, arra 

törekszik, hogy minél olcsóbban állítsa elő a könyvet, és minél többet adjon el belőle, hogy 

nagyobb haszna legyen. Ezért anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy a kisebb jövedelmű em-

bereknek olcsón, sokat adjon el, a gazdagabbaknak pedig drágán, keveset, de műtárgy ér-

tékű minőségben. A vásárlásra azonban úgy is lehet csábítani, hogy tartalmilag jobb, vagy 

jobban használható könyvet adunk ki. Hiszen a legtöbb könyvet mégis az értelmiségiek 

vásárolják. Ha könnyebben olvasható, vagyis látásra kellemes szedéstükörrel, tiszta körvo-

nalú betűkkel, betűméretben eltérő főszöveggel és megjegyzésekkel, formai kiemelésekkel, 

ízléses, jól elhelyezett képekkel készül a könyv, akkor is megveszik, ha a szöveg, más ki-

adásban már megvan a könyvtárukban. És ugyanígy, ha egy újabb, nyelvileg helyesebb, 

jegyzeteiben, magyarázataiban modernebb szövegkiadás hagyja el a sajtót, a filológus a 

pénztárcájához nyúl. A könyvek ráadásul műfajonként más és más formát igényelnek. Ha 
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valaki verseskönyvet nagy formátumban (in folio, in quarto) ad ki, akkor nem fogja tudni 

eladni. Ahogy Niccolò Machiavelli írta egyik levelében (1513): verseskönyvvel a kezében 

sétál az erdőn, és egy nyugodt tisztáson olvasgatja a szerelmes verseket, újraéli fiatalkori 

szerelmeit. Aztán hazatér fóliánsai közé, a fegyvertárba (arzenál), a nagy történeti és filo-

zófiai munkák társaságába, és alkot, hadakozik. A könyv tehát jelentősen megváltozott a 

nyomdászat kezdeteitől kezdődően. Ahogy az elmélyült olvasás mellett egyre inkább a 

könyvhasználat vált jellemzővé, úgy alakult át méretben, és belső formájában is. A válto-

zás szimbóluma az olvasókerék (Leserad), a XVI–XVII. századi Windows-rendszer.  

http://www.teachsam.de/pro/pro_lesen/pro_lesen_6_3.htm  

Olyan, mint egy vízimalom kereke, csak a fokok vízszintesen állnak, és lábbal hajtható. 

Eléje egy asztalt helyezve, azon írva, a fokok számától függő számú könyvet lehet egyszer-

re használni: olvasás, írás, jegyzetelés. Az ősnyomtatványnak nem volt címlapja, tartalom-

jegyzéke, a kolofónban közölték a szerzőségi, és a kiadási adatokat (ha egyáltalán). Fo-

lyamatosan alakul ki a fejezetekre tagolás, a bekezdések megkülönböztetése, a főszöveg, a 

kommentár és a jegyzet formai elkülönítése. Ezután a mutatók: a könyvben szereplő té-

mák, sokszor egyes szavak, majd külön a személynevek, a helynevek. A konkordancia 

mint műfaj, létezett a középkorban is, de most már önállóan is kiadtak olyan konkordanci-

át, amely mutatta, hogy a Bibliában az egyes szavak, kifejezések hol fordulnak elő. Külön 

szerzői szótárakat kezdtek csatolni egy-egy ókori szerző szövegkiadásaihoz. Ma már köny-

nyű a digitális szövegben keresni (na nem is olvassuk el a szöveget, ha keresünk benne 

valamit – ez olvasástörténetileg érdekes jelenség), de a korai újkorban egy-egy kifejezés, 

mondás megtalálásához sokszor teljes könyveket többször elolvastak. Aldus Manutius 

Velencében olyan betűt metszett, amely lehetővé tette az egészen kicsiny forma kialakítá-

sát. Nem minden betűforma kicsinyíthető le úgy, hogy olvasható legyen. Nem ő tért vissza 

először a római antikva, majd a karoling maiuscula/minuscula alapformához a könyv-

nyomdászatban, de az ő formája, metszéstechnikája tiszta, vékony vonalú betűt adott, ami 

kicsiny méretben is jól olvasható maradt. Ugyancsak ő alkotta az egyik legnépszerűbb 

görög betűkészletet is, az első kisméretű Arisztotelész Összes művei kiadásában. 

A könyv formájának változása nem független az egyes korszakok szellemi áramlataitól, 

és így stíluskorszakaitól sem. A reneszánsz és a humanizmus az Isten képére teremtett 

ember optimizmusa abból a szempontból, hogy az ember meg tudja ismerni a teremtett 

világot, maga is alkot. Ezt az optimizmust sugallja a festmények színvilága, az épületek és 

ugyanígy a könyvek címlapjának szimmetriája. Az egyes díszítő elemek szimbolikus, emb-

lematikus értelműek, de világos jelentésűek, elhelyezésük nem bontja meg a szerkezet, a 

betűk alkotta harmóniát. Az írásművek szerkezete már az alkotáskor rögzített, szinte min-

den az ókori műfajokra, műfaji előírásokra (ars poetica, ars historica) megy vissza. Például 

a történetírás újra az olyan tagolást követi, amely még elnevezésében is ötöd, nyolcad, 

vagy tized: pentades, octades, vagy decades (pl. Antonio Bonfini: Rerum Hungaricarum 

decades, vagyis a Magyarok története tíz fejezetben). A fejezetek kialakítására, a szöveg 

értelmes egységekre való tagolására ez is befolyással volt. 

Említettük már azt a nemes, anyagi és szellemi hasznot egyaránt hozó versengést, 

amely a párizsi, bázeli, velencei és más nyomdák közt folyt az antik, kora keresztény és 

középkori, valamint a kortárs humanista szerzők kiadásában. Bázelben az Amerbach, a 

Frobenius, a Henricpetri családok, Johannes Oporinus, Petrus Perna, Párizsban Jodocus 

Badius, az Estienne (Stephanus), a Colines, a Petit (Parvus) családok, Velencében a 

Manutiusok, a Junták (Giunti), vagy Lyonban Sebastian Gryphius, Nürnbergben Anton 

http://www.teachsam.de/pro/pro_lesen/pro_lesen_6_3.htm
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Koberger és sokan mások vettek részt ebben. Ők nem egyszerűen vállalkozók voltak. Hu-

manista nyomdászok, akik meg voltak győződve arról, hogy rendbe teszik az ókori, közép-

kori romlott szövegben ránk maradt örökséget, lehetővé teszik a szövegek helyes értelme-

zését, és így a Biblia helyes értelmezését is. Távolról sem voltak ők jótékonykodó 

emberek. Ahhoz, hogy filológus, humanista hóbortjuknak, és elhivatottságuknak (és a töb-

bi, a környezetükben élő tudósnak) szolgálni tudjanak, kiadói politikát alkottak. Ez egy 

XV. századtól folyamatosan kialakított könyvkiadási jelenség: próbálkoztak az uralkodók-

nál, a helyi hatóságoknál kizárólagos jogot (privilegium) szerezni a helyi iskolai könyvek 

kiadására (sok kellett, nem túl igényes minőségben, biztos piaci háttérrel). Ugyanígy a 

helyi egyházi szerkezetben használt könyvekre is: szerkönyvek (Missale, Breviarium, 

Antiphonale, majd később az érvényes zsinati rendelkezések, amelyeknek minden plébáni-

án ott kellett lenniük), a protestánsoknál az istentiszteleti rend, az Agenda, vagy az egyház-

szervezeti rend (Kirchenordnung), vagy éppen az énekeskönyvek kiadására. Vagy kiadtak 

népszerű olvasmányokat, amelyek sok példányban, olcsón elkeltek. A haszon egy részét 

visszaforgatták a tudományos kiadásba, persze a mecénásra ekkor is szükség volt. A me-

cénás, vagy a családja az előszóban dicsőült meg. Ma, sok száz év múltán is tudjuk, hogy 

bizonyos család őse milyen komolyan támogatta a kultúrát, a tudományt. Ezt az örökkéva-

ló hírnevet akarták akkor, és – tegyük hozzá –, ezek az emberek még általában felelős poli-

tikusok voltak, beleértve a kulturális politikát is. Nem négy évre választották őket, hogy az 

alatt gazdagodjanak meg, és a gazdálkodásban sem volt az a téveszme, hogy minden gaz-

dasági akciónak nyereségesnek kell lenni. Ők gazdálkodtak, nem raboltak. 

A könyv történetében oly fontos szerepet játszó reformáció többes gyökerű: az egyhá-

zon belül örököse annak a XIII. századi kolduló rendi felfogásnak, amely az evangéliumi 

szegénységre mutat, és az elmélyült, egyéni vallásosság fontosságát hangsúlyozza. Örökö-

se azoknak a mozgalmaknak, amelyeket a devotio moderna kifejezéssel jellemeztünk az 

előbbiekben, John Wycliff, Jan Hus, vagy a Közös Élet Testvérisége fémjelezte gondolko-

dásmódnak. Egyházon kívülről örököse a humanizmusnak.  

Összességében örököse a kora kereszténységnek, és nem véletlen, hogy a protestantiz-

mus gondolatköre több elemében a középkor elé nyúlik vissza. Történetszemléletében 

például: szakít a reneszánsz gondolkodás olyan emberszemléletével, amely az embert Isten 

köznapi képének tartja. Újra világtörténelmet írnak (Johannes Carion, Philipp 

Melachthon), hogy a történelmi korszakok változása mögötti isteni szándékot mutassák ki. 

A Biblia Dániel könyvére visszamenő, ciklikus történetszemlélet ez, a négy birodalom 

változásáról, amelyben a negyedik Isten eljövendő országa. Ezért a chiliazmus, az ezer 

éves birodalom várása, ez egyik fontos eleme ennek a történetszemléletnek. A török előre-

nyomulását nem gazdasági, politikai érdekekkel, uralkodók, hadvezérek (emberek) tettei-

vel magyarázzák, hanem Isten ostoraként (Turca Dei flagellum), a bűnök megtorlásával. 

De Martin Luther nézeteinek a központjában, a már többször említett Sola Fide, Sola 

Scriptura (egyedül a hit, és az Írás=Biblia által) tan áll. Az ember higgyen mélyen Isten-

ben, hitének forrása pedig a Biblia. Nem annak magyarázatai, az egyházatyák írásai, vagy 

a papok konferenciái, a zsinatok határozatai. A hívő és az Isten közé nem kell egy harma-

dik személy a bűnök bocsánatában (egyetemes papság elve), ezért nem kell gyónni, és az 

Úrvacsora (Eucharisztia, Coena Domini) vételekor (katolikusoknál ezt áldozásnak mond-

ják), a lelkész szerepe csak ezek kiszolgálására szorítkozik. A pap funkciót veszít, de Lu-

ther felruházza a tanító szereppel. A prédikáció, a bibliai helyek magyarázata hangsúlyo-

sabbá válik az istentiszteleten, ahol a hívek énekükkel aktívan részt vesznek. A zsoltárok, 
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egyházi énekek világnézeti összefoglaló tanszövegek. Ezeket fejből, sokszor énekelve, a 

gyülekezet tanul. 

A protestantizmus tehát a nyugati kereszténység részeként jött létre, és rövid fél évszá-

zad alatt négy egyházat, és folyamatosan számos teológiai irányzatot, egyházszervezeti 

modellt hozott létre. Luther egyháza, az evangélikus egyház (lutheránus), Jean Calvin és 

Ulrich Zwingli svájci (helvét) egyháza a református (kálvinista), az egyetemes papság és a 

felnőttkeresztség gondolatát továbbvivő Thomas Münzeré az anabaptista, és számos 

nonkomformista gondolkodó hatására (Miguel Servet, Giorgio Biandrata, Francesco 

Stancaro) eljutottak oda, hogy a szűznemzés tanát vitatva, Jézust nem Isten fiának (vagyis 

nem istennek) tartva kialakult az unitárius egyház. Ez a teológiai gondolkodás racionalizá-

ciójának folyamata. 

Ezek a tanok, megvalósításuk, minden elemükben könyvet, sok könyvet, könyvtárakat, 

és olvasást igényeltek. Philipp Melanchthon teljes vertikumú iskolai programot hirdetett, 

az elemitől az egyetemig. Tankönyvekkel minden szintre. Luther maga írta a katekizmust, 

az elemi vallásismeretek tankönyvét. Új egyházi rendtartás kellett (Johannes Bugenhagen), 

új egyházjog, Agenda, beszédgyűjtemények (Postilla) tengere. És persze az óceán: hitvita-

irodalom. Aztán a letisztult teológiai alapkönyvet. De az egyszerű hívő akkor tud elmé-

lyülni, ha megérti, tudja a hitét. Anyanyelven érti igazán: a fordítások (Biblia, egyházatyák 

közül a belső vallásosság apostolai: Szent Ágoston Vallomásai, Szent Bernát jegyes misz-

tikája, a ferences gondolkodók) száma megugrik, és a műfaji mintákon friss alkotások ez-

rei keletkeznek. 

A XV. században Európában megjelent kb. 30 ezer könyv, a XVI. században 500 ezer, 

és a XVII. században már meghaladta az 1 milliót a kiadott címek száma. Hiszen a katoli-

kus oldal mindenre válaszolt: a Tridenti zsinat újra rendezte a sorokat (1545–1563), és 

ugyan tiltotta a szent szövegek vernakuláris fordításait, de a mise reformját elhatározta és 

véghezvitte. A gyülekezetek aktívan vettek részt a misén (énekeltek = énekeskönyv), a 

prédikáció hangsúlyosabb lett (Postilla, Sermones), a belső vallásosság elmélyítő műfajok-

ban rengeteg újfajta alkotás keletkezett (új szellemi, teológiai áramlatok, például a 

janzenizmus a XVII–XVIII. században, párhuzamosan a lutheranizmuson belüli pietizmus-

sal). Új rendek születtek: a jezsuita, amely a missziókban járt elől a világban, de Európá-

ban is, továbbá a hitvitákban. Az ifjúság nevelésére is hangsúlyt fektettek a jezsuiták, de 

népszerűbbek lettek a piaristák. 

A nyugati kereszténységben szakadás következett be, ami véres háborúkat eredménye-

zett (Német Parasztháború, a maga műfajteremtő erejével (Hírlap = Neue Zeitung), Francia 

Vallásháború (Hírlap = Placard, Canard, avagy Kacsa). Közben Európa felfedezte a vilá-

got. Olyan mértékű ismeretanyaggal kellett szembesülnie az európai embernek, alkotók-

nak, kiadóknak, és olvasóknak, hogy szertefoszlott az álom: az ember képes megismerni a 

teremtett világot, a teremtést. A következmény egy új életérzés, a manierista lett. Ez feje-

ződik ki a manierista festmény sötét színeiben, összeomlott szimmetriájában, a versek 

szétesett szerkezetében, a filozófiában az antik sztoikus hagyomány felé fordulásban. A 

tudományos szkepticizmus is (ebben a logikában) manierista jelenség. 

A barokk már a kompromisszum: az ember, az öntudatos, megalkuszik Istennel. Kijelö-

li a határait: határon belül az ember alkotja a rendet, a világ megmarad Istennek. A főúr 

levágatja a bokrokat, fákat mértani formákra, labirintust terveztet, amelynek kulcsát ő is-

meri. A kerítésen túl burjánozhat Isten sokfélesége. A templom előtti teret, az udvarházba 

vezető utat úgy alakítják, hogy a hívő, a betérő elé két hívó kar nyúljon (lépcső, kocsifel-
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hajtó), azt mondván „gyere be, itt megnyugszol, megpihensz”. A vers költő által alkotott 

szerkezetét fel kell ismerni, hogy megfejthessük üzenetét. Seneca pesszimista (öngyilkos-

ságig vivő) sztoicizmusa mellé, oda állítják Epiktétoszt („Vannak dolgok, melyek hatal-

munkban vannak, vannak, amelyek nincsenek”), és Marcus Aurelius császár életét, mond-

ván: a mi határainkon belül kötelesek vagyunk aktívak lenni, erkölcsösen cselekedni, 

munkálkodni. A sors helyett Isten irányít bennünket. Megszületik a XVI. század végének 

évszázadokra ható erkölcsfilozófiája, a keresztény újsztoicizmus (Justus Lipsius), nem 

függetlenül a kálvinista erkölcstől. 

http://www.google.hu/images?q=Justus+Lipsius&oe=utf-

8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=T78cTL7kFOLGOJHk8fAL&sa=X&oi=image_result_group&ct=t

itle&resnum=4&ved=0CEMQsAQwAw  

A hatalmas tömegű új természeti, tudományos ismeret kinőtte Arisztotelészt, új logikai 

rendet kívánt (Petrus Ramus), az ismeretek újfajta elrendezését (Francis Bacon: Novum 

Organon), vagyis tanítási módot (Bartholomaeus Keckermann, Johannes Amos Comenius). 

Újfajta világlátást: a csillagok felé (Nicolaus Copernicus), vagy az ember emberségéről, a 

humánumról: a megismert „vadak” a világban (pl. indiánok) ugyanolyan emberek, nem 

keresztények, nem civilizáltak. Bartolomeus Las Casas felveti a kultúra és civilizáció más-

ságát a XVI. században. (Ezt a gondolatot Voltaire és Schiller alakítja regénnyé, esztétiká-

vá, megteremtve a romantikus gondolkodás alapján (XVIII. század), és adva nekünk Vö-

rösmarty völgyi lányát, Jókai Noémiét a Duna szigetén (XIX. század), a hippiket a XX., és 

magunk vágyait a XXI. században.) 

De ne szaladjunk előre. A XVI. század végére kialakul a tudományos pesszimizmus a 

megismerés, a rendszerezhetőség kapcsán, amely egyben az auctoritas új felfogása is. Az 

állandó kérésfeltevés is szkeptikus tulajdonság. Felfedezik a mikroszkópot, és a teleszkó-

pot: kinyílik a mikro-, és a makrovilág (XVII. század legeleje). Megszületik a racionalista 

filozófia (Marin Mersenne, René Descartes). Descartes, és a kartéziánusok (Descartes latin 

neve: Cartesius) nem egyszerűen a „gondolkodom, tehát vagyok” (cogito ergo sum) gon-

dolati sűrítményig (essentia) jutnak el az ember megismerésében, hanem programot adnak 

a szaktudományos specializálódásra is. Szerintük ez a megoldás a megismerésben való 

továbblépésre. Mások az enciklopédikus összefoglalás, a szintézis útját választják. 

Athanasius Kircher, majd szűkebb területen, nem polihisztorként (vagy számomra nagyon 

szimpatikus megjelölésként: az utolsó humanistaként), mint Pierre Bayle. 

A felvilágosodás új optimizmusa (melynek művészeti kifejeződése az új szimmetria, a 

klasszicizmus) ebből a két gyökérből sokat vesz magához: a specializálódott mély ismere-

tekből, és az enciklopédia gondolatából. A felvilágosult tudós már nem humanista, hanem 

csoportmunkás (team). A Nagy Francia Enciklopédia ezért is olyan sikeres. 

Eljutottunk tehát a humanizmus és a felvilágosodás határára, és ne higgyük, hogy el-

hagytuk a könyvet. A könyv ugyanis közben stíluselemeiben éppúgy követte ezeket a szel-

lemi áramlatokat, mint tartalmában. Persze, a könyv földrajza átrendeződött. Itáliában Ve-

lence, Bologna, Firenze mellett Róma vált a nagyüzemek helyévé. A XVI. század során 

felépül Vatikán mellé az Urbs, Giovanni Lorenzo Bernini, és Francesco Borromini Rómá-

ja, több száz nyomdaüzemmel. Ezek nem csak Itáliát, Európát, hanem a világot látták el 

könyvekkel. Örmény és más ábécék betűkészletét is megalkották ehhez. 

A protestáns központok a nagy reformátorok tartózkodási helyén, egyetemi városokban 

alakultak ki: Wittenberg, Heidelberg. A német fejedelemségek mindegyikében számos 

http://www.google.hu/images?q=Justus+Lipsius&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=T78cTL7kFOLGOJHk8fAL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CEMQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Justus+Lipsius&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=T78cTL7kFOLGOJHk8fAL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CEMQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Justus+Lipsius&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=T78cTL7kFOLGOJHk8fAL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CEMQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Justus+Lipsius&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=T78cTL7kFOLGOJHk8fAL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CEMQsAQwAw
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nyomdász tevékenykedett, a vásárok szerepe a könyvek és eszmék cseréjében megnőtt 

(Frankfurt am Main, Lipcse/Leipzig). A Német fejedelemségek földrajzában, vallási meg-

osztásában nagy átrendeződés zajlott le a Harmincéves Háború (1618–1648) alatt, amikor 

a teljes német terület (Kelet-Poroszországtól, vagyis a mai Észtországtól, Lettországtól, és 

Sziléziától, vagyis a mai Dél-Lengyelországtól (Wroclaw/Breslau) kezdve, a megszűnt 

Pfalzig, aztán Lotharingiáig (ma Fraciaország). A lakosság közel 30%-a(!) is elpusztult 

eközben. 

A XVI. századi kálvinista (református) egyetemek (Bázel, Zürich) mellé a XVII. szá-

zadban az Észak-Németalföld (1575-től önállóvá vált a spanyol koronától, így alakult ki 

Belgium és a mai Hollandia) vált nagyon jelentőssé, nem mellesleg azért, mert Hollandia 

gyarmatbirodalma révén nem egyszerűen gazdag lett, hanem a legfrissebb természettudo-

mányos ismeretek gyűjtőhelyévé is vált. Megalakult Leiden, Utrecht, Franeker és Gronin-

gen egyeteme, otthon adva számos kelet-európai, így magyar diáknak is. Ezek a városok, 

Amszterdammal együtt, jelentős nyomdaipari központok lettek (Elsevir, Blaeu, Janson stb. 

családok). 

Az 1492-ben egyesült hispániai királyságok a XVI. században váltak Spanyolországgá, 

Habsburg korona alatt (a spanyol örökösödési háború, 1713 után Bourbon családé a koro-

na). Salamanca, Cordova mellett, az új központ, Madrid, és persze az egyetemi városok 

tudtak komoly nyomdászatot kialakítani, és ne feledjük, Antwerpen, Christoph Plantinnal 

és Jan Moretusszal együtt spanyol alattvaló maradt. A gyarmatokról beáramló nemesfém 

készlet kialakította ugyanakkor a vásárló Spanyolországot keltette életre: hatalmas könyv-

importja Antwerpent és Lyon is táplálta. 
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9. kép Christoph Plantin egy munkája 
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Franciaország kétpólusú maradt (Párizs, Lyon), főleg, ami a tudományos könyvet, és a 

napi vallásgyakorlat köteteit illeti. A vidéki központok (főként Angers) ugyanakkor a már 

egyre inkább olvasni tudó lakosság számára kitalálta a kis füzetsorozatokat, a Bibliotheque 

Bleue-t.  

http://www.google.hu/images?q=Bibliotheque+bleu&oe=utf-

8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=lb4cTM-

4PJKVOJCQxJkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CD8Q

sAQwAw  

Ezek a középkori lovagtörténeteken túl, híres brigantikról, nagy hírt felvert szerelmi 

eseteken át, kisebb históriákat közöltek. Még a ma tudományos népszerűsítő irodalom 

körébe sorolt kis kötetek is megfértek a sorozatban. Ezeket a füzetkéket házalók terjesztet-

ték a kisvárosokban, falvakban, sokszor ugyanazok, akik a rongyot gyűjtötték a papírmal-

mok számára. Ez a műfaj úgy terjedt Európában, ahogy a társadalomban emelkedett az 

olvasók száma. És mindig az illető közönség anyanyelvére fordítva. Így találkozunk 

ugyanazokkal a történetekkel a szerb irodalomban, a Budai Királyi Nyomda kiadványaként 

(igaz olasz szerzőséggel) a XIX. század elején, vagy észtül Tallinban (Reval), a XIX. szá-

zad közepén. Magyarországon a XVIII. század közepétől jelennek meg ilyenek, és majd a 

XIX. század második felében töltődik fel a sorozat komolyabb minőségű irodalommal 

(Jókai és Mikszáth is írt ilyeneket). 

Anglia története a XVI–XVII. században a fényes elszigeteltség (splendid isolation) ki-

építésének a folyamata. Nem egyszerűen gazdasági, illetve politikai elszigetelésről van 

szó. Az angol könyvkiadás irányítása is a királlyal kezdődik/végződik. A kiadók egy céh-

szerű szervezetbe, a Stationers’ Companybe szerveződtek. Így privilégiumokat kaptak, 

amiért persze fizettek a királynak. VIII. Henrik lépésenként kizárta a konkurenciát. Megtil-

totta nem angol alattvaló nyomda alapítását, majd nem angol alattvaló nem kereskedhetett 

könyvvel a szigeten. Ez komoly jogbiztonság volt az angol vállalkozók számára. Éltek és 

visszaéltek vele. Az angol könyv nem tartozott a XVI. században sem technikai minőség-

ben, sem a klasszikus szövegkiadások szövegállapotát tekintve a jobbak közé. Viszont a 

könyves jogi szabályozás itt született: a kiadó joga először, majd a XVII. század végére fo-

lyamatosan a szerzői jog. http://www.mszh.hu/kiadv/ipsz/200608-pdf/08-part-krisztina.pdf 

Az angol könyvkiadás központjai logikusan London mellett az egyetemi városok, Camb-

ridge, Oxford voltak. Ez utóbbiak tudományos színvonala hagyományosan magas volt, a 

természettudományos kutatásokban élen jártak Európában. Köszönhetően annak is, hogy a 

hatalmas gyarmatbirodalom állandó újdonsággal, kutató terepül szolgált. 

7.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A kora újkorban az ember kiábrándult önmaga megismerő erejéből. A földrajzi felfede-

zések utáni új információk mennyisége akkora volt, hogy szétfeszítette az addigi logikai 

kereteket, ismeretelrendezési módokat. A barokk ember kompromisszumot kötött, és csu-

pán a maga világát megismerve, annak szabályait újrarendezve, az Isten nagyvilágát tisz-

telve élt. Igaz, a reformáció nem egyszerűen a műveltebb emberek számának emelésével, 

de a teológiában is az emberközeli kérdésfeltevés kezdeményezésével a racionalizmus 

irányába mozdította el az emberi gondolkozás. A reformáció, majd a katolicizmus belső 

megújítása mérhetetlen mennyiségű könyvet igényelt. Az említett információ tömeg puszta 

http://www.google.hu/images?q=Bibliotheque+bleu&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=lb4cTM-4PJKVOJCQxJkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CD8QsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Bibliotheque+bleu&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=lb4cTM-4PJKVOJCQxJkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CD8QsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Bibliotheque+bleu&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=lb4cTM-4PJKVOJCQxJkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CD8QsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Bibliotheque+bleu&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=lb4cTM-4PJKVOJCQxJkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CD8QsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=Bibliotheque+bleu&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=lb4cTM-4PJKVOJCQxJkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CD8QsAQwAw
http://www.mszh.hu/kiadv/ipsz/200608-pdf/08-part-krisztina.pdf
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rögzítése is. Nem csoda, hogy az előző nyomdász-, és tudósgenerációk által kiadott szöve-

geket újabb filológiai megközelítéssel rendezték sajtó alá. A könyv földrajza egyértelmű 

bővülést hozott, meghagyva a nyelvterületenkénti különbözőségeket a nagyobb, illetve 

kisebb nyomdai termelést nyújtó városok között. Franciaország kétpólusú maradt, a német 

nyelvterület sok, hasonló nagyságú nyomdai központot tudhatott magáénak. 

7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan periodizáljuk a nyomtatott könyveket? 

2. Hogyan, milyen eszközökkel lehet ösztönözni a könyvvásárlást? 

3. Mutassa be Aldus Manutius nyomdászati tevékenységét! 

4. Milyen formai változáson ment keresztül a könyv a XVI–XVII. században? 

5. Mutassa be a XVI–XVII. századi nyomdászati központokat! 

6. Milyen célok vezérelték a humanista nyomdászokat kiadói politikájukban? 

7. Mutassa be a reformáció és a könyv kapcsolatát! 

8. Sorolja fel a négy protestáns egyházat! 

9. Kik a jezsuiták? 

10. Mit jelent a manierista életérzés? 

11. Korszakunkban hogyan alakult át a könyv földrajza? 

12. Mely városok a nagy protestáns központok? 

13. Mi a Stationars’ Company? 

14. Nevezzen meg néhány európai egyetemi várost! 
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8. A KÖNYV ÉS OLVASÁS MAGYARORSZÁGON A MOHÁCSI VÉSZIG 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

A magyarországi könyvkultúra kialakulásának és fejlődésének bemutatása az európai 

folyamatok tükrében. A könyvkiadó és a könyvfogyasztó intézmények, egyének megemlí-

tése, az olvasáskultúra jellemzése. 

8.2 TARTALOM 

Írásformák Magyarországon, és az azokat használó közösségek. A latin nyelvű írásbeli-

ség elsőségének kialakulása. A királyi udvar szerepe a művelődésszervezésben. Világi 

egyházi és szerzetesi könyvhasználat. A magyar anyanyelvűség kezdetei. 

8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A magyarok a mai tudományos konszenzus szerint, nagy létszámú finnugor, és több ki-

sebb különféle török eredetű törzs a IX. század végén érkezett a Kárpát-medencébe, és 

hódította meg azt. Ha Magyarországot mondunk, az első világháborút lezáró békéig (Tria-

non, 1920), a Kárpát-medencét értjük. Még akkor is, ha Horvátország Könyves Kálmán 

hódítása nyomán nem vált szerves részévé a Magyar Királyságnak, hanem úgynevezett 

társult királyság (regnum associatum) lett. Művelődés-, és könyvtörténeti értelemben 

azonban a zágrábi püspökség területe és Szlavónia magyarországi jellegű volt. Mi most 

nem foglalkozunk az Adria-mellékkel, hiszen az itteni kultúra alapvetően itáliai, főként 

velencei kulturális befolyás alatt, arculatában másként jellemezhető. Magyarországnak 

tekintjük Erdélyt is, jóllehet tudjuk, hogy jogilag 1541-től 1690-ig a Török Birodalom ré-

sze volt, 1690 és 1848 között pedig a Habsburg Birodalom önálló nagyhercegsége. 

Nem foglalkozunk külön a rovásírásos emlékekkel sem, melynek hiteles ábécéje (a 

Nikolsburgi abc) a XV. század második feléből maradt ránk. A honfoglaló magyarság 

használta a rovásírást, vannak későbbi feliratok is.  

http://www.google.hu/images?q=rov%C3%A1s%C3%ADr%C3%A1s&oe=utf-

8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=acAcTLCrB5WVOIzonbkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=t

itle&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw  

A honfoglalók és a letelepedtek azonban keresztények lettek (egyes vezetők előbb bi-

zánci (keleti)). A rovásírás a XI. század során római (nyugati) kereszténnyé válás után sem 

az írásbeliség (hivatali, magán), sem az olvasási szokások alakításában, sem az irodalmi 

nyelv alakulásában nem játszott szerepet. A rovásírás léte azonban tudati befolyással bírt, 

hiszen ébren tartotta a történetírásban és a magyarság emlékezetében a hun-magyar rokon-

ság máig remélt, és vitatott elvét. 

A görög nyelvű szövegek sporadikusan jelen voltak Magyarországon, de a görög nyelv 

ismeretéről a középkorban nem beszélhetünk, utána sem haladta meg az iskolás szintet. A 

magyarországi kultúra alapvetően latin, német és magyar nyelvű volt. 

Meg kell említeni a szláv nyelvű lakosság körében kialakított cirill írást, de ennek itteni 

használatáról a Honfoglalás előtti időkből csak feltételezések vannak (Nagy Morva Biroda-

lom, melynek a helyéről is viták folynak a mai napig). A Dunántúlon és a mai Nyugat- 

http://www.google.hu/images?q=rov%C3%A1s%C3%ADr%C3%A1s&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=acAcTLCrB5WVOIzonbkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=rov%C3%A1s%C3%ADr%C3%A1s&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=acAcTLCrB5WVOIzonbkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=rov%C3%A1s%C3%ADr%C3%A1s&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=acAcTLCrB5WVOIzonbkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw
http://www.google.hu/images?q=rov%C3%A1s%C3%ADr%C3%A1s&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=acAcTLCrB5WVOIzonbkM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDgQsAQwAw
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Szlovákia területek egy részén létezett úgynevezett Pribina Fejedelemség írásbeliségéről 

nincsen adat. A cirill írást a Magyarországon élt szerbek, és a görög keleti egyház gyüle-

kezeteihez tartozó közösségek (ruszinok, románok, szerbek) vallási vezetői (egyházi szláv 

nyelv) használták. A cirill írásbeliség emlékei is a XI. századtól ismertek, a horvátok a 

XIX. század elejéig használták a köz- és a magániratokban is, a szerbek és a ruszinok a 

XVII. századtól már nem csak az egyházi életben alkalmazták. 

A glagolita ábécét a XI. századtól a XX. századig használták a horvátok, de a kora új-

kortól csak az egyházi életben. Az első, horvát területen megjelent ősnyomtatvány 

(Missale, Senj, 1494) is glagolita betűkkel készült. Ez az írás ma tanítási anyag, ismeretét 

újra el szeretnék terjeszteni. http://vic.mkm.sulinet.hu/tori/szakkor/irast/szlavir.htm  

A magyarországi kultúra kezdetektől befogadó jellegű volt. Ez azt jelenti, hogy bizánci, 

jelentősen itáliai, de első sorban német mintákat követett. Igaz ez az egyházi életben, 

amely a kulturális és tudományos élet csaknem kizárólagos színtere volt az Árpád korban, 

és igaz a XIII. század végétől határozottan dinamikusan megszerveződő városi közössé-

gekben is. Ebben a környezetben a német hatás csaknem kizárólagos, hiszen a városi jog 

alapja is a regensburgi és az augsburgi városi statútum. A kulturális hatás közvetítői (mé-

diumai) az ide érkezők voltak elsődlegesen: egyházi személyek, nemesek (hadakozás, há-

zasságok), betelepülő városlakók, illetve földműves telepesek. Az utóbbi két csoport tagjai 

elsősorban a Német Római Birodalom különböző területeiről jöttek, főként Lotharingiából 

és Bajorországból, nem kevesen azonban Itáliából is. A legnagyobb hatás civilizatorikus 

volt: a földműveléssel, gazdálkodással, építkezésekkel kapcsolatos ismerteket adtak át, és 

nem könyvekből. A vallásos nevelés persze feltételezi a könyvek meglétét is, a folyamato-

san bővülő plébániai iskolarendszer ugyanígy könyvhasználatot is feltételez. 

http://mek.oszk.hu/01600/01613/index.phtml  

Az iskolai rendszer bővülése lassú folyamat volt. Szent István törvényei még arról szól-

nak, hogy tíz falu építtessen egy templomot, a XVI. század elején pedig a városi plébániai 

iskolák mellett 275 falusi iskoláról írásos emlék maradt fenn. Pedig a középkori irat-, és 

könyvanyag elpusztult. Hogy a pusztulás arányairól képünk lehessen, elmondjuk, hogy 

számítások szerint 55 000 kézirat lehetett a Mohács előtti időkben, ennek ma nem egészen 

1%-a ismert. A levéltári anyag pusztulása is hasonló mértékű volt.  

A plébániai iskolákból a káptalaniba lehetett tovább lépni, majd esetleg a szerzetesren-

dek úgynevezett utánpótlást képző helyeire. A káptalani iskolák közül kiemelkedik a XIII. 

századi veszprémi, amelyet egyes szerzők egyetemnek mondanak, de valójában egy jogi 

képzést is nyújtó studium generale volt. Folyamatosan működő egyetem Magyarországon 

nem volt, jóllehet kísérletek történtek az alapításra. Nagy Lajos Pécsi Egyeteme (1367) a 

jogi karral feltételezések szerint évtizedekig működő intézmény lehetett. 

A magyarországi kultúra befogadó jellegét tehát erősítette az, hogy az ország főpapjai 

(érsekek, püspökök, rendi vezetők) külföldről érkeztek, vagy külföldre mentek felső ta-

nulmányokra. Az ottaniak értelemszerűen ott végeztek. Bologna, Padova, Bécs, Krakkó, 

Prága voltak a Mohács előtti tanulmányi célú utazások (peregrinatio accademica) célpont-

jai, de volt, aki Párizsba is eljutott. A XV. század második felétől ez a peregrinatiós aktivi-

tás megnőtt, és a Jagello-kori középpapság (a kanonokok, a szerzetesek rendházainak veze-

tői) jelentős része külföldi felső iskolát (studium generale, universitas) végzett. Nem 

szabad lebecsülni a plébánosok műveltségét sem, hiszen még a jogi eljárásokba is bevon-

ták őket, sőt írásbeli feladataik is voltak ezzel kapcsolatosan. A plébánosok felkészültségé-

ről mindenképpen pozitív képet rajzol az a tény, amely Mályusz Elemér vizsgálatából de-

http://vic.mkm.sulinet.hu/tori/szakkor/irast/szlavir.htm
http://mek.oszk.hu/01600/01613/index.phtml
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rül ki: a bécsi egyetemre 1377 és 1450 között 13 prépost és 115 kanonok mellett 75 plébá-

nos iratkozott be. Ez az arány a későbbiekben valószínűleg tovább javult. 

A könyvkultúra elsődleges terjesztői azonban a szerzetesrendek és a világi egyházi in-

tézmények voltak. Az első rend a bencés volt, amelynek tagjai 996-ban Szent Márton he-

gyén (ma: Pannonhalma) rendházat alapítottak. Gellért püspök is, akinek ismerjük olvas-

mányait, és maga is író volt, a bencések rendjéből való. A bencéseknek a könyvkultúra 

terjesztésében elfoglalt vezető helyét a XIV. századra átvették a XIII. században Magyar-

országon is megtelepedett kolduló rendek, a ferencesek és a domonkosok. A ferencesek 

legjelentősebb könyvtárai Esztergomban és Budán, a domonkosoké pedig a Budai várban 

voltak. A kartauziak Lechnicen és Lövöldön alakítottak ki központi gyűjteményt, míg a 63 

kolostort számláló pálos rendtartomány Budaszentlőrincen. (Ezekről a könyvtártörténeti 

kurzuson tanulhatunk.) 

A XV. század végén valamennyi, a nyugati kereszténységben ismert jelentősebb rend-

nek voltak házai Magyarországon. A bencések, a ciszterciek, a premontreiek, a ferencesek, 

a domonkosok és a karthauziak mellett a pálosok (ez az egyetlen magyar alapítású), illetve 

a női rendek is rendtartományokba (provinciákba) szerveződve rendezetten működtek, 

tartottak fenn iskolákat, folytattak hiteleshelyi és lelkipásztori teendőket. A rendházak 

száma a Magyar Királyság területén meghaladta az 500-at. 

A szerzetesrendek mellett a legfontosabb, a könyvkultúrát terjesztő egyházi intézmé-

nyek a székes-, és társaskáptalanok voltak. Ezek rendszere az Árpád kor végére alakult ki 

Magyarországon. 14 székeskáptalan és 28 társaskáptalan volt az országban. Ezek mellett 

esetenként scriptorium működött, és mindnek könyvtára is volt (lásd a könyvtártörténeti 

tananyagot). A káptalani scriptoriumok a XI. század végén már ki tudták elégíteni a plébá-

niai iskolák szerény könyvszükségletét. És persze a káptalani iskolák számára is ők másol-

ták a tananyagot. Ezen iskolák szerepéről már tettünk említést. 

A káptalanok feladatköre értelmiségi tevékenységként írható le, vagyis a használati (hi-

vatali) írásbeliség terjesztésében élen járó intézmények voltak. A legfontosabb feladatuk a 

liturgia (mise, zsolozsma) rendjének, külsőségeinek biztosítása, és ezek végzése, aktív 

részvétellel. Segítettek az egyházmegye vezetésében, különösen akkor, ha a püspök külföl-

di tanulmányokra ment, vagyis nem volt jelen egyházmegyéjében. Részt vettek az egyházi 

bíráskodásban (és erre fel kellett készülniük), az iskola fenntartásában, működtetésében. A 

káptalan gyakran hiteleshelyként (kb. közjegyzőség, földhivatal) is működött, vagyis ez 

napi feladatokat rótt rájuk (és nem mellesleg komoly bevételt jelentett számukra). 

Az egyházi intézmények mellett a legfontosabb kulturális intézmény a királyi udvar 

volt. Művelődésszervező szerepe egyre jelentősebb, de főként a XIV. századtól mutatott 

aktív szervező erőt. A szakirodalomban vita van arról, hogy Magyarországon kialakult-e 

lovagi kultúra, amely a nyugat-európai féltekén a nem egyházi művelődés irodalmi műfa-

jokat teremtő (lovagi históriák, szerelmes versek stb.) erejévé vált. A királyi család kül-

földről érkezett tagjai (ilyenek mindig voltak), és azok magukkal hozott környezete, a ma-

gyar udvar civilizációjának a változtatása mellett művelődési szokásokat és könyvhaszná-

latot is terjesztett. A bizánci, a szláv hercegek, hercegnők, a magyar irodalomban 

hírhedettként ábrázolt „átkos” merániaiak (Bánk bán), a hainaut-i Croy-ok, vagy a bajor, az 

osztrák, az itáliai jövevények is hozzájárultak ahhoz, hogy a XIV. században már az euró-

pai szellemi áramlatok, kulturális, műfajtörténeti jelenségek naprakész befogadásáról be-

szélhetünk. A Képes krónika (1358), vagy az ezzel kortárs Anjou legendárium pedig na-

gyon sok európai udvart megelőzött műfaji modernségével (a képek és a szöveg aránya, a 
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dinasztikus legitimáció gondolata a Képes krónikában; az európai szentek tablójának a 

hazai szentekkel való kiegészítése, kultuszuk kialakítása). 

Az Anjou királyok udvartatása már számos itáliai humanistát befogadott, de a külföldi 

tudósok magyarországi tartózkodása igazából Zsigmond idejére, még inkább Hunyadi Má-

tyás budai udvarára jellemző. Ez egyben azt is jelenti, hogy a király környezete, a királyi 

kancellária személyzete tudatos kultúrateremtő, szervező tevékenységet végez. Hiszen a 

király személyes kezdeményezése e téren, jellemző módon tanácsadói indíttatásúak. Az 

udvar környezetében élő főurak, de főként főpapok, a központi udvar mintájára egyre in-

kább átalakítják a saját környezetüket is. Vitéz János váradi püspöki, majd esztergomi ér-

seki udvartartása a legjobb példa erre. A hatalmi reprezentáció és a tudatos kulturális poli-

tika elemei keverednek ezekben a példákban. Az udvar környezetében másoló műhely 

alakul, jelezve a könyvszükségletet. Udvari könyvtárat alakítanak ki. Kialakul a kulturális, 

tudományos rendezvények rendje. Túl a lovagi játékokon, komoly, tudományos, köznapi 

erkölcsi kérdésekről beszélgetnek (symposion) az étkezések közben, és utána. Ezeken a 

beszélgetéseken előkerülnek a könyvek, hiszen az egyes vélemények alapos alátámasztása 

igényli a könyvben rögzített tudást, a tekintélyre való utalást. Vitéz János több csillagászati 

symposiont tartott, Mátyás udvarában pedig sok ilyen volt, egynek a „jegyzőkönyve” is 

fennmaradt, Antonio Bonfini, itáliai humanista leírásában. Akkor a szüzességről és a há-

zasélet tisztaságáról vitáztak. 

A királyi udvar könyveit már Szent László (1077–1095) korában említik, Kálmán király 

(1095–1116) pedig a „Könyves” melléknevet kapta. Anjou királyaink (Károly Róbert 

(1301–1342 és Nagy Lajos (1342–1382) bibliofilként szerepelnek a krónikákban, de az 

udvari gyűjteményről nem ismerünk jegyzéket. Valóban nagy könyvtárat először Hunyadi 

Mátyás király (1458–1490) gyűjtött össze (Bibliotheca Corviniana) Budán (becslések sze-

rint 2000 körüli volt a kötetek száma). http://www.corvina.oszk.hu/  

Fontos kitérni arra a jelenségre, hogy a könyvnyomtatás Magyarországon viszonylag 

korán, 1473-ban megjelent. Andreas Hess vélhetőleg Vitéz János kezdeményezésére kapott 

meghívást, és Budán 1473-ban kiadta a magyarok történetének egy feldolgozását 

(Chronica Hungarorum). A királyi udvar tehát teljessé tette könyves intézményi rendszerét 

(másolóműhely, könyvkötészet, nyomda), emellett a külföldi nyomdászoknak is adott 

megrendelést. Az Esztergomi Főegyházmegye misekönyve 1486-ban jelent meg Velencé-

ben, 1488-ban Thuróczy János Magyarország történetéről írt munkája kétszer is nyomda-

festéken kapott (Augsburg, Brünn). A második ősnyomda helye, tevékenységének konkrét 

körülményei részletesen nem ismertek, de ismerünk további két magyarországi ősnyomtat-

ványt is.  

Az európai jelenségekhez hasonlóan, az írásbeliség és a könyves kultúra hódításában je-

lentős szerep jutott a városoknak Magyarországon is. A szabad királyi városok azonban 

jelentős részben német lakosságúak voltak. Így volt a Felföldön (Pozsony/Pressburg/Bra-

tislava, Besztercebánya/Neusohl/Banská Bistrica, Selmecbánya/Schemnitz/Banská Stiav-

nica, Lőcse/Leutschau/Levoca, Bártfa/Bartfeld/Bardejov, Kassa/Kaschau/Kosice), Nyugat-

Magyarországon (Sopron/Ödenburg, Kőszeg/Güns), és Erdélyben is (Nagyszeben/Her-

mannstadt/Sibiu, Brassó/Kronstadt/Brasov, Kolozsvár/Klausenburg/Cluj Napoca). A város 

adminisztrációjában, a családi iratokban megőrizték a német nyelvet, csak a központi ható-

ságokkal kommunikáltak latinul. Hiszen az ország hivatalos nyelve (bár akkor ezt senki 

sem mondta ki), a latin volt (és maradt 1844-ig). Ezeknek a német városoknak példaadó 

ereje volt a többi város hivatalai számára is. A jogügyleteket egyre inkább írásban intézték, 

http://www.corvina.oszk.hu/
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az örökösödésekkor rögzítették a tulajdoni hányadokat, de feljegyezték a városban történt 

jelentősebb eseményeket is. 

A városok, illetve a kereskedők a nyomdászat elterjesztésében, illetve a könyvkereske-

delem megszervezésében is vezető szerepet vállaltak. Az első városi nyomdát még a Mo- 

hácsi csata előtt, 1525-ben alapították az erdélyi Nagyszebenben. A budai könyvkereske-

dők (tizennyolcuk nevét ismerjük) pedig 1490 és 1626 között közel száz kiadványt rendel-

tek meg Magyarországi terjesztésre főként Velencében, de Augsburgban és Bécsben is. 

Ezek a kiadványok az egyház szertartáskönyvei (Missale, Breviarium), illetve népszerű 

ferences szerzetesek (pl. Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát) beszédgyűjteményei voltak. 

A vallási életben Nyugat-Európában bekövetkezett változások (koldulórendek megjele-

nése, az egyházi hierarchia viselkedésének kritikája, eretnekmozgalmak, újfajta lelkiség 

iránti igény) nem kerülték el Magyarországot sem. A hivatali írásbeliség nemzeti nyelvű-

sége a városokban, a német polgárok vernakuláris könyvhasználata, és a jelzett hitéletbeli 

változások eredményeként a XV. század második felére kialakult magyar nyelvű vallásos 

irodalom. Az első prózai emlékünk ugyan a Pray-kódexben megőrzött Halotti beszéd (XII. 

század vége), az első verses emlékünk a Leuven-kódexben fennmaradt Ómagyar Mária 

siralom (XIII. század), de a magyar nyelvű kódexirodalom javarészt a XV. században ke-

letkezett. Ráadásul ezek többsége későbbi, XVI. század eleji másolatként ismert (mintegy 

50 kódexről van szó). 

A nem latin iskolázottságú olvasóréteg létére utal ez a magyar nyelvű olvasmányanyag: 

olyan apácák, akik nem tanultak meg latinul, ahogy a férfi szerzetesi közösségek laikus 

testvérei sem. A kódexek fizikai jellemzői (papírra másolták, nem díszítették) is arra utal-

nak, hogy nem a kincsképzés eszköze volt számukra a könyv, és vélhetően nem is munka-

eszköz. A vallásos elmélyülést segítették ezek az olvasmányok, hiszen tartalmuk szerint is 

csak erre voltak alkalmasak. 

A kódexek többsége a ferences és a domonkos rendhez, s ezen belül az óbudai klarisz-

szákhoz és a margitszigeti dominikánákhoz köthető. Ezek a rendek a XV. században Ma-

gyarországon belső reformot hajtottak végre, szigorították a közösség fegyelmét életvitel-

ében, napirend tekintetében, így a kötelező olvasásban is. A háttérben azonban a sokszor 

említett új, személyes vallásosság (a devotio moderna) térhódítása állt, és Magyarországon 

a huszitizmus is hatott. Az első magyar bibliafordítás-kísérletek is a huszitizmushoz köthe-

tők. A Müncheni-, a Bécsi-, és az Apor-kódex őrizte meg a legrégibb fordítási változato-

kat. Mindenek előtt a rendezett kolostori életvitelhez nélkülözhetetlen regulákat, rendi 

konstitúciókat, s az ideális szerzetesi életre nevelő traktátusokat adtak állandó közös ol-

vasmányként a rendek tagjai kezébe. 

Összefoglalóan a legtöbb kódexünket lásd itt: http://nyelvemlekek.oszk.hu/  

8.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A latin írásbeliség a keresztény állam- és egyházszervezet kiépítésével indult meg, s így 

ennek igényeit szolgálta. A központok a nagyobb egyházi intézmények (világi és szerzete-

si) és a királyi udvar voltak. Az oklevéladás, a könyvmásolás, az eredeti művek írása kez-

detben egy szűk, külföldön iskolázott egyházi réteghez kötődött. A XI. század közepétől ez 

a tevékenység a magyarországi kolostori és káptalani iskolák létrejöttével jórészt itteni 

kezekbe került. Az iskolarendszer folyamatosan bővült – a városi plébániai iskolákkal, 

majd rendi főiskolákkal, illetve rövid életű egyetemekkel (1467: Pécs, 1395, 1410: Óbuda, 

http://nyelvemlekek.oszk.hu/
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1465: Pozsony) –, és az iskolázottak köre is szerény mértékben szélesedett a polgári, illet-

ve a nemesi réteg irányába. A XIII. században kezdődött meg a rendszeres külföldi egye-

temjárás is (Párizs, Bologna, a XIV. század közepétől Prága, Krakkó, Bécs). Laikus írni és 

olvasni tudó társadalmi rétegről azonban először csak a XV. század második felében be-

szélhetünk. 

A kultúrateremtő és kultúrafogyasztó centrumokban, az egyházi intézményekben és a 

királyi udvarban egyházi műveltségű klerikus réteg működött, még akkor is, ha az udvar-

ban javarészt világi megbízatásoknak tettek eleget. A világi kulturális életet más országok-

ban megteremtő jelentősebb lovagi réteg Magyarországon nem volt, így a lovagi kultúra 

irodalmi emlékei is csak elvétve jelentek meg az országban. A XV. században a latin egy-

házi irodalom mellett a királyi udvarban jelen volt a latin reneszánsz irodalom és 

bibliofilia, másrészt a latinul nem tudó apácák és laikus testvérek körében az anyanyelvű 

kegyességi irodalom. A hazai egyházi és világi intézmények könyvszükségletét külföldi 

másolók, illetve néhány hazai műhely elégítette ki. A mai szakirodalom becslése szerint a 

Mohács előtti Magyarországon hatvanezer körülire tehető a könyvállomány (kódexek és 

ősnyomtatványok). A városok német anyanyelvű lakossága körében a hivatali írásbeliség 

termékei mellett a XIV. századtól megjelentek a vallásgyakorlattal kapcsolatos német kéz-

iratok, majd a világi irodalom egy-egy terméke is. 

8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit értünk Magyarországon a középkorban? 

2. Milyen iskolákban tanulhatott egy diák a középkori Magyarországon? 

3. Hol alapítottak egyetemet a XIV-XV. században? 

4. Milyen szerepe volt a szerzetesrendek a könyvkultúra terjesztésében? 

5. Mi volt a káptalanok feladata? 

6. Kialakult-e a lovagi kultúra a középkori Magyarországon? 

7. Hogyan alakult a királyi udvar szerepe a művelődésszervezés terén? 

8. Mi a symposion? 

9. Ki, mikor és hol adta ki az első, hazánkban megjelent latin nyelvű könyvet? 

10. Milyen nemzetiségű lakossága volt a szabad királyi városoknak? Nevezzen 

meg néhányat a Felföldről, Nyugat-Magyarországról és Erdélyből! 

11. Hol és mikor alakult meg az első, 16. századi magyarországi nyomda? 

12. Kiknek és milyen céllal készültek a XV-XVI. századi magyar nyelvű kóde-

xek? 

13. Körülbelül hány könyv létezett Magyarországon 1526 előtt? 
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9. A KÖNYV ÉS OLVASÁS MAGYARORSZÁGON A KORA ÚJKORBAN 

9.1 CÉLKITŰZÉS 

A Mohács utáni Magyarország kulturális intézményrendszere, a főbb szellemi áramla-

tok megismertetése. A könyvkiadás központjainak bemutatása. 

9.2 TARTALOM 

A könyves intézményi rendszer átalakulása a kora újkori Magyarországon. A kéziratos-

ság továbbélése. Főbb nyomdászati központok. A királyi udvar megszűnése, a főúri udva-

rok központi kulturális szerepe. A városok szerepe a könyvkultúra terjesztésében. Világi 

egyházi és szerzetesi közösségek művelődési szokásai. A könyvellenőrzés rendszere. Az 

olvasás és a gyűjtés kérdése. 

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A korabeli Magyarország kulturális változásai alapjában határozták meg későbbi sor-

sunkat. Máig ható következményei vannak annak, hogy a középkori európai nagyhatalom 

(Magyarország) darabjaira hullott. (Nekünk Trianon fáj, mert közelebb van, de Magyaror-

szág szétosztása a XVI. században történt, és a XVIII–XIX. században véglegesedett.) Az 

ország királyai Prágában, Bécsben tartották központi udvarukat, 1541 után nem lakott ma-

gyar király Budán. Horvátország részben a Török Birodalom része lett, a maradék önálló 

rendi gyűléssel (diéta, vagyis országgyűlés) intézte jogalkotását, amelynek követei részt 

vettek a főként Pozsonyban (egy felvidéki német város, Pressburg, ma: Bratislava, Szlová-

kia fővárosa) ülésező magyar rendi országgyűlésen. Erdély különvált, Erdélyi Fejedelem-

ség néven, 1541 és 1690 közt, területéhez gyakran tartozott a Részek (Partium Regni Hun-

gariae, Nagyvárad/Oradea központtal, Bihar, Szatmár, az Érmellék, Máramaros és a 

Szilágyság). A török kiűzése után, 1848-ig Erdély Habsburg nagyhercegség (Gross-

fürstentum), amelyet helytartók irányítanak. Erdély hivatalos nyelve a magyar volt, a Ma-

gyar-, és a Horvát Királyságban a latin. Ennek a ténynek meghatározó jelentősége volt a 

könyvkiadásban és az olvasmányműveltségben. 

http://mek.oszk.hu/01600/01613/index.phtml  

A könyves intézményi rendszer (nyomdák, könyvtárak, könyvkötők, könyvkereskedők) 

alakulását nagyban befolyásolta az a tény, hogy katolikus Magyarország a XVI. században 

jobbára háttérbe szorult. A lakosság többsége protestáns egyházakhoz tartozott, amelyek új 

intézményi szerkezetet hoztak létre. Ezt rombolta le a tizenöt éves háború, és az azt időben 

(nem következményként) követő rekatolizációs hullám. A XVIII. század elejére már több-

ségi katolikus Magyarországról beszélhetünk, és a protestáns egyházak háttérbe szorítása 

állami asszisztenciával, adminisztratív eszközökkel folyt tovább (például az értelmiség után-

pótlásának meggátolása, numerus clausus bevezetése az egyetemre járást tekintve stb.). 

Az írásbeliség használata jelentősen bővült a korai újkorban, de a lakosság nagyobb ré-

sze így is analfabéta maradt. A hivatali íráshasználat mintáit a német városok adták, illetve 

a Királyság, Fejedelemség központi adminisztrációja. A magán írásbeliség (levelezés, nap-

lók, emlékiratok, irodalmi művek írása) szerepe, amellett, hogy volumenében jelentősebb 

lett, nagyon komolyan számba veendő a nyomtatott könyvanyag kiegészítéseként. Nagyon 

http://mek.oszk.hu/01600/01613/index.phtml
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kevés írásmű látott nyomdafestéket. A teljes XVIII. századi magyar irodalom nyomtatás-

ban például soha sem jelent meg a mai napig. A helyzet a Kiegyezésig (1867) gyakorlati-

lag keveset változott, vagyis a megírt művek nagyobb részét senki sem olvasta, nem része-

sültek kortárs kritikában (és sajnos azóta sem olvasta jelentős részüket senki). A XIX. 

század első felében, Erdélyben nagyon sok pesti kiadványt (pl. Széchenyi István műveit) 

másoltak sok példányban, hogy hozzájussanak a szöveghez. 

A kéziratosság nagyobb aránya a nyomtatásban megjelent művekhez képest (ami a tel-

jes Közép-, és Kelet-Európára jellemző) azt is jelenti, hogy a másolási tevékenység is to-

vább élt. Kortárs módon, de az évszázadok alatti, generációról, generációra történő isme-

retáthagyományozást tekintve is. A XVIII. század elején elkezdődött például a magyar 

vonatkozású dokumentumok módszeres gyűjtése. Párhuzamos ez a jelenség a Tudós Tár-

saság, a majdani Akadémia megalapítását célzó törekvésekkel. Főurak is, de főleg törté-

nész tudósok gyűjtik ezeket az írásműveket, levéltári iratokat másolatban. Hatalmas máso-

latgyűjtemények alakultak így ki. Hevenesi Gábor, Bél Mátyás, Cornides Dániel, Pray 

György, Benkő József, és sokan mások vesznek részt ebben a folyamatban, de említhetjük 

Radvánszky Lászlót, vagy Ráday Gedeont, Teleki Sámuelt is. A magyar történelem leg-

fontosabb feldolgozásai nem jelentek meg a XIX. század második fele előtt, így csak a 

másolás maradt. Nagyon sok, kevés példányban létező nyomtatott munkát is másolnak. 

Cserei Mihály Erdély története például a XVIII. század végén több mint 300 példányban 

volt ismert. Fontos kiemelni azt, hogy a hungaricum fogalom akkor a Szent Koronához 

kötődött. A XIX. század elejéig a „nemzettudat” a „hungarus” tudattal volt azonos. A ma-

gyarországi szlovák magát „slavo-hungaricus”-nak mondta, a transylvanus, vagyis erdélyi 

tudat pedig a koronán keresztül kötődött a Magyar Királysághoz (nem közjogilag). Így az 

erdélyi szász polgár „saxo-transylvanus”-ként volt „hungarus”. E tekintetben a XIX. szá-

zad első fele hozott igazán mélyreható változást. Fontos szimbóluma ennek a gondolko-

dásnak az a tény, hogy Széchényi Ferenc 1802-ben nem „nemzeti könyvtárat”, hanem a 

„királyság könyvtárát” (Bibliotheca Regnicolaris) alapította meg. Így volt ezzel az értelmi-

ségi, a polgár is, és így voltak azok a nyomdászok is, akik a XVI. századtól kezdve működ-

tek az ország területén. 

Buda török kézre kerülésével (1541) megszűnt a királyi udvar, és ezzel annak művelő-

désszervező, példaadó ereje is. A feladatot a főúri udvarok vették át (Zrínyi, Perényi, Bán-

ffy, Nádasdy, Batthyány, Esterházy, Pálffy, Révay, Rákóczi stb. családok). Erdélyben a 

fejedelmi udvar. Az 1658. évi tatár és török dúlásban ez is megsemmisült, ez után ugyan-

csak a főurakra lehetett csak számítani (Apafi, Bethlen, Teleki családok). 

http://mek.oszk.hu/06600/06643/index.phtml  

A másik fontos kulturális szerepvállaló a város volt. XVI–XVII. századi nyomdászat-

történetünk lényegében a vándor-, a városi-, illetve a közvetlen főúri patronátus alatt mű-

ködő nyomdák története. A másik, nyomdászattörténelmet formáló erő, az egyházak vetél-

kedése. Nem független ez sem a főuraktól, városoktól, sőt, ezek mindig egy-egy egyház 

támogatását is feladatnak tartották. A kiadott könyvanyag tartalmi összetétele azonban az 

egyházi erőviszonyokat is tükrözi. A magyarországi könyvkiadás mennyisége azonban 

messze elmarad a német vagy francia nyelvterületétől, vagy éppen az itáliaitól (a XVI. 

században nálunk nem egészen 1000 könyv jelent meg, a XVII. században több mint 5000; 

az említett területeken ezek a számok ennek százszorosát is meghaladják). Ennek a kicsi 

mennyiségnek az oka a papír drágasága, és a lakosság szegénysége. A szegény ember el-

hordja a ruháit, kevés a rongy. A papír ugyanis alapvetően rongyból készült, vagyis ahol 

http://mek.oszk.hu/06600/06643/index.phtml
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erős a textilipar, olcsóbb a ruha, több a papíralapanyag. A magyarországi szerző tehát kül-

földön is megpróbált könyvet kiadni, az egyetemeken a szakdolgozat (disputációs, vagy 

tézis füzet) kiadása kötelező is volt. Ezért is fontos a magyarországi szerzők külföldi meg-

jelenésének nyomon követése. A XVII. század végéig közel 10 000 magyarországi szerző-

ségű kiadványt tartunk számon az európai piacról. 

A magyarországi vándornyomdászok különböznek nyugat-európai társaiktól. A XV. 

század második felében csaknem valamennyi országban német nyomdászok alapítottak 

először nyomdát. Az ars typographiae újdonsága okán szereztek megrendeléseket, és jó 

üzletnek bizonyult. Magyarországon a megrendelés hiánya miatt is tovább vándorolt egy-

egy nyomdász. Ilyen volt a XVI. században Johannes Manlius, Huszár Gál, vagy Bornemi-

sza Péter vállalkozása is. 

 

10. kép 16. századi nyomdahelyek 

A városok nagyon kezdeményezőek voltak a nyomdák alapítása terén. Összefüggött ez 

azzal, hogy Martin Luther, az evangélikus egyház megszervezésével párhuzamosan meg-

hirdette az új iskolai rendszer felépítését, és más, művelődési kérdésekben is a német 

nyelvterület főuraihoz, majd városi vezetőihez fordult. Ezekben kérte őket, hogy alapítsa-

nak iskolákat, nyomdákat és közös használatú könyvtárakat. A végső cél a hitelveit tudato-

san, értő módon elfogadó hívők közösségeinek a létrehozása. A magyarországi, többsé-

gükben német városok nagyon hamar többségi protestánssá, alapvetően lutheránussá lettek. 

Az első nyomdát 1525-ben alapították Nagyszebenben (Lukas Trapoldner és Valentinus 

Corvinus), majd hamarosan Brassóban (Johannes Honterus), Kolozsvárt (Georg Hoffgreff, 

Heltai Gáspár), Debrecenben (Huszár Gál), Bártfán (David Gutgesell) követi a példát. A 

debreceni 1561-ben alapított műhely az egyetlen, amelynek működése folyamatosnak 

mondható (az Alföldi Nyomda 2011-ben tehát 450 éves jubileumot ünnepel). A XVII. 

században Bártfán (Jakob Klöss), Kassán, Lőcsén (Brewer család), Pozsonyban és másutt 
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is hosszabb rövidebb ideig kiadtak könyveket. A német nyomdászok német környezetben 

sem adtak ki német könyveket. A behozatal olcsóbb volt. Csak akkor adtak ki német nyel-

ven, ha valóban helyi kiadvány volt: alkalmi nyomtatvány, vagy a helyi egyház rendtartá-

sa. Biztosabb piaca volt a magyar, a román és az egyházi cseh, később szlovák könyvek-

nek. Johannes Honterus Brassóban szép számmal adott ki antik szerzők latin és görög 

munkáit is, Heltai Gáspár Kolozsvárt pedig a magyar könyvek egyik legfontosabb kiadójá-

vá vált: széphistóriák sora mellett történeti műveket, a Biblia részeit, továbbá vallási vita-

iratokat jelentetett meg. A felsorolt nyomdák kivétel nélkül valamelyik protestáns feleke-

zetet szolgálták, csakúgy, mint a gyulafehérvári fejedelmi (1623). 

A főúri alapítású officinák is lutheránus vagy kálvinista lelkészek közreműködésével 

kezdték meg tevékenységüket. Nádasdy Tamás sárvári udvarában 1539-ben jelent meg az 

első teljes magyar Újszövetség Sylvester János fordításában (ez egyben az első magyar 

nyelvű magyarországi könyvünk), Batthyány Ferenc birtokközpontjaiban működtek a 

XVII. század eleji református nyomdák. Rákóczi Zsigmond fő patronátusa alatt létesült 

Vizsolyban műhely, Mantskovit Bálint itt adta ki az első teljes magyar Bibliát, a Károlyi 

Gáspár vezette fordítói kör munkája alapján (1590). Ezt nagy példányszámban azonban, 

Szenci Molnár Albert szövegjavításaival csak külföldi typographiai üzemek tudták sokszo-

rosítani (Hanau, 1608; Oppenheim, 1612). Az 1656-ban alapított sárospataki kálvinista 

nyomda is családi alapítású: II. Rákóczi György és anyja, Loránffy Zsuzsánna, özvegy 

fejedelemasszony bábáskodása mellett jött létre. A fejedelem támogatása nélkül Szenci 

Kertész Ábrahám nagyváradi műhelye sem működött volna, ez utóbbinak a legnagyobb 

teljesítménye a második teljes hazai Biblia kiadása (1660). http://biblia.drk.hu/books/year  

A katolikus nyomdákban jelentek meg a hitviták pápista termékei. Az első ilyet Nagy-

szombatban Telegdi Miklós esztergomi érsek alapította, és maga is számos vitairat szerző-

je volt. A nagyszombati nyomda azonban újraalapítása után, Pázmány Péter érseksége 

idején erősödött meg, és vált a magyarországi felsőoktatás, és a katolikus egyház legfonto-

sabb kiadó helyévé. A ferencesek is fontosnak tartották ezt a médiumot, Vimpácon, majd a 

XVII. században Csíksomlyón alakították ki nyomdájukat. Utóbbi helyen Kájoni János 

vezetésével könyvkötő műhelyt is berendeztek. Kájoninak köszönhető a XVII–XVIII. szá-

zad legnagyobb hatású katolikus énekeskönyve is. A jezsuiták harci eszközt is láttak a 

nyomdában: pozsonyi, majd kassai rendházuk mellett is működtettek egyet.  

http://biblia.drk.hu/books/year
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11. kép 17. századi hazai nyomdahelyek 

Nádasdy Ferenc és Esterházy Pál is komoly gondot fordított a könyvkultúra fejlesztésé-

re. Katolikus szellemiségű, az általános kulturális színvonalat emelni kívánó programjuk-

ban a központi szerepet az általuk is propagált Mária-kultusznak szánták. Ennek terjeszté-

sében a jezsuiták mellett hangsúlyosan is a ferencesekre, illetve a szervitákra számítottak. 

Pázmány Péter lelki tanítványaiként meg akarták mutatni a világnak, hogy a magyar törté-

nelem nem a Habsburg Birodalom történetének alfejezete, hanem önálló állam-, kultúra- és 

egyháztörténet. Ezért adattak ki magyar történeti, családtörténeti és magyar egyháztörténeti 

műveket itthon, és külföldön (Bécs, Nürnberg, Antwerpen) egyaránt. 

Mindegyik erdélyi egyház szerette volna az egyre nagyobb számú románságot a maga 

hitvallása szerint a nyugati kereszténység családjába fogadni. A cirill betűs román könyv-

kiadás ezért is hozhatott eredményeket már a XVI. században (Nagyszeben, Brassó), majd 

a XVII. században is (Gyulafehérvár). Alapvetően bibliai részek jelentek meg egyházi 

szláv, de még inkább román nyelven. A fordítások egy része protestáns szellemű. I. és II. 

Rákóczi György (kálvinista fejedelmek) adatták ki az első teljes román Újszövetséget 

(1648), majd a román Zsoltárok könyvét is (1652). 

A magyarországi nyomdászat történetének nemzetközileg is ismert alakja a XVII. szá-

zad második felében élt Misztótfalusi Kis Miklós. Betűmetszőként tevékenykedett Amsz-

terdamban, antikva betűcsaládja máig az ő nevét viseli (tótfalusi-antikva). Készített egy 

örmény készletet is, és először a történelemben ő készítette el a grúz ábécét nyomdászati 

célokra. Kolozsvárra hazatérve nyomdát alapított. Itthoni kiadványai (mert a betűkészletét 

nem tudta folyamatosan felújítani, és más nyomdákból kapott betűket is használt) nem 

olyan ízlésesek, mint a külföldön tervezettek. Itthon szembesült azzal a ténnyel, hogy a 

magyarországi és erdélyi könyvkiadás vállalkozói háttere, gazdaságtana nem alakulhatott 

ki. A kicsiny keresletet ő maga úgy jellemezte, hogy az a kevés ember, akit érdekel a 

könyv, az elvárja a kiadótól, hogy ajándékba adja, de a többséget semmi sem érdekli. A 
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csőd tehát eleve beépített az üzletbe, ha nem tud a kiadó maga, vagy a szerző mecénást 

szerezni (egy városi, vagy egyházi vezetőt, jótevő főurat). 

A nyomdászat, és a szellemi áramlatok terjedése ellenőrzését ellátó cenzúra tevékeny-

ségét sokszor próbálták megszervezni. A cenzúra lehet előzetes (a kéziratot vizsgálják át), 

utólagos (a nyomtatott könyvet nézik át, hogy forgalomba hozható-e), és lehet a forgalmi, 

kereskedelmi cenzúra, vagyis az országba való könyvbehozatalt ellenőrzik a határon. 

1564-től kezdve országgyűlési határozatokkal próbálták a nyomdaalapítást is engedélyhez 

kötni, a gyakorlatban azonban nem működött a rendszer. Van ugyan példa, hogy Bártfa 

városa, vagy éppen Rákóczi Zsigmond engedélyért folyamodik, de igazából a Királyi Ka-

mara nem tudta ennek a rendeletnek a végrehajtását engedélyezni. Az 1660-as évektől 

kezdve a protestáns egyházak (lutheránus/evangélikus, kálvinista/református, anabaptista, 

unitárius) magyarországi üldözése erőszakossá vált. Javaslatok születtek egy hatékony 

cenzúra megszervezésére, de a Helytartó Tanács felállításáig (1713), vagyis a Magyar Ki-

rályságnak a Habsburg Birodalomba integrálásáig ez nem sikerült. Jegyezzük meg rögtön, 

hogy a cenzúra nem csupán tartalmat ellenőrzött, hanem nyelvileg is gyakran javította a 

szöveget, és ezzel a magyar irodalmi nyelv fejlődéséhez is hozzájárult. 

Olvasás és gyűjtés. Az olvasni tudás társadalmi mértékéről eltérő vélemények alakultak 

ki a szakirodalomban aszerint, hogy az egyes kutatók milyen forrásbázist tekintettek át. Az 

egyik szemlélet szerint az írástudatlanság az arisztokrácián belül is jellemző, a közép- és a 

kisnemesség körében pedig csaknem általános. A parasztság pedig ritka kivételektől elte-

kintve analfabéta maradt a XIX. század második feléig. A másik szemlélet szerint olvas-

mányműveltségen nem feltétlenül csak a könyvekből olvasás útján megszerzett ismeret 

tekinthető, hanem a könyvekből, képekből és az orális hagyomány útján szerzett ismeret is 

az. Az írásnak és az olvasásnak nagy tekintélye volt a társadalom valamennyi rétegében 

(így részben a parasztság körében is), és az emberek törekedtek ilyen ismeretek megszer-

zésére. Az olvasmányanyag felmérése eddig csak az 1530–1750 közötti időszakra nézve 

történt meg módszeres alapkutatás szintjén. Közel 2500 olyan gyűjteményt regisztrált a 

könyvösszeírás, vagy a ma is fennmaradt könyvek bejegyzéseiből (possessorbejegyzés), 

amelyik legalább öt különféle könyvet birtokolt. A legnagyobb könyvtárak 2000–3000 

kötetesek voltak. Emellett több ezer olyan személyről tudunk, akinek könyvtulajdonlását 

dokumentum bizonyítja. A ma név szerint is ismert kora újkori értelmiség (egyházi szemé-

lyek, jogászok, orvosok, tanárok, városi alkalmazottak stb.) tagjai közül ezek az adatok 

kevesebb, mint 5%-ot illetik. Ez azt jelenti, hogy a garantáltan írni- és olvasni tudó lakos-

ság csak elenyésző töredékének tudunk olvasmányairól. Azok közül, akiknek olvasottsága 

adatokkal jellemezhető, közel 80%-ban városi lakos (kézműves polgár, vagy városi értel-

miségi). Ezek az adatok mindenképpen pozitív értelemben árnyalják azt a képet, amelyet 

az elsőként említett pesszimista szemlélet alakított ki az országról. Fontos kiemelni azt a 

tényt, hogy a magyarországi olvasó már a XV. század utolsó harmadától találhatott olyan 

könyvtárat, amely – a nyugat-európai mintáknak megfelelően – mintegy közintézményként 

működött. 

Az olvasásnak színhelyet biztosító intézmények között az egyik legfontosabb a XVI–

XVIII. században a főúri udvar. Itt nemcsak az arisztokrata ifjak, hanem a familiárisok 

gyermekei is találkozhattak vándor humanistákkal, a nyomda egyre terjedő művészetével, 

az udvari élet civilizatórikus újításaival és az udvari könyvtárban a könyvekkel. Az udvari 

nevelők irányításával folyó oktatásban megszerezhető ismeretek mellett szokássá válhatott 

számukra a könyvek használata. Nem csupán a napi vallásgyakorlat könyvei, hanem olya-
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nok, amelyek a konyhán, vagy a gyakorta előforduló sebesülések gyógyításakor hasznosak. 

Ritkán az udvari rendtartásokat írásba foglalták, és ennek nyugat-európai nyomtatott min-

tái is előfordultak. Jó példa ez utóbbira a németújvári Batthyány-udvar Boldizsár és Ferenc 

idején (1538–1628), ahol az alsó-szászországi wolfenbütteli rendtartást vették mintául. 

Az olvasmányok egy jelentős része minden társadalmi réteghez tartozók esetében a napi 

vallásgyakorlathoz, illetve a napi használathoz kötődött (kalendáriumok, széphistóriák, 

iskolai könyvek). Különösen fontos számunkra minden olyan dokumentum, amely a ma-

gyar irodalom olvasásáról tanúskodik. Batthyányi Ferenc (1569–1625) jó viszonyban volt 

Balassi Bálinttal, versei kéziratos másolatban is megvoltak könyvtárában, szerelmi levele-

zésében is idézi Balassit. Fia, Ádám (1609–1659) is patrónusa volt a hazai irodalomnak, 

nyomdáknak. Zrínyi Miklós (1620–1664) igazi irodalomfogyasztó volt. A kortárs olasz és 

latin szépirodalom olvasása mellett figyelmet fordított az irodalom elméletének megisme-

résére is. Balassi verseinek kéziratos másolata neki is megvolt, de a szerény nyomtatott 

magyar szépirodalmi termést is nyomon követte. 

A XVI. század második felében egyfajta világiasodó tendencia figyelhető meg a kiad-

ványok tematikus összetételében, és az olvasott anyag elemzésekor is. Az 1571–1600 kö-

zött az összes Magyarországon és Erdélyben megjelent könyv 30,7%-a volt szépirodalom, 

a XVII. század elején visszafordult teológiai irányba (1601–1635 között az előbbi arány 

más csak 19%, és a következő kétharmad évszázadban folyamatosan csökkent). A XVIII. 

század első kétharmada sem hozott lényeges változást a magyar nyelvű irodalom olvasásá-

ban, de fontos, hogy az arisztokrácia és a köznemesség körében is divat lett francia nyelvű 

irodalmi műveket kézbe venni, a polgárság – amely többségében német anyanyelvű volt – 

a német irodalom fogyasztójává kezdett válni. 

Fontos megállapítás, hogy a kora újkori Magyarországon az értelmiség nem alakíthatott 

ki magának olyan gyűjteményt, amelyben a szakkönyvek túlsúlyban lehettek. Nem volt 

ilyen kínálat. Ezért minden kezükbe kerülő könyvet elolvastak. A szakterületek közötti 

nyitottság így nagyobb volt, mint Nyugat-Európában. Ez a jelenség napjainkig megfigyel-

hető. A magyar értelmiség sikereit a világban, olvasástörténeti érvekkel innen eredeztetjük: 

a széles általános műveltség fejlettebb problémamegoldó képességhez vezet. 

Külön kell szólni az olvasmányanyag naprakészségének elveszéséről. Amíg Magyaror-

szágon és Erdélyben az európai szellemi áramlatok befogadása a XVI. század végén még 

naprakész volt, a XVIII. század végére már fél évszázados késettség mutatkozik. Ennek 

legfőbb oka a latin nyelv megőrzése. A friss európai szellemi áramlatok művei a XVII. 

század végétől már nem jelentek meg latinul. A XVIII. században pedig a betelepülő szer-

zetesrendek, egyházi-, és egyben oktatási intézmények a magukkal hozott latin (= régi) 

könyvanyaggal konzerválták az ismereteket. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a XVI–XVII. században alapvető változások zajlot-

tak le a magyarországi olvasó és olvasás történetében. A főnemesi réteg tagjai, az asszo-

nyok is tanultak írni és olvasni, és ez a tudás terjedt az alsóbb nemesi rétegek körében is. A 

városok – többségében továbbra is német – lakossága pedig rendszeres oktatásban vett 

részt. A magyarországi értelmiség képzése jellemzően külföldön történt, folyamatosan 

működő hazai egyetemet csak 1635-ben, Nagyszombatban alapított Pázmány Péter.  

Észak-Itália minden felekezet számára megőrizte népszerűségét (Padova, Bologna), a 

katolikus lakosság Bécsbe, Grácba, majd Rómába küldte elsősorban tanulni fiait. 1522-től 

kezdődően (az első magyarországi beiratkozó) Wittenberg volt a legnépszerűbb egyetem, 

de sokan látogatták a helvét képző helyeket (Zürich, Bázel) és Strasbourgot is. A XVI–
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XVII. század fordulóján Heidelberg, ennek lerombolása (1622) után a németalföldi egye-

temek (Franeker, Leiden, Utrecht, Groningen) voltak a protestáns ifjúság körében népsze-

rűek. A Mohácsot követő két évszázadban közel 70 európai felsőoktatási intézményben 

regisztrálható magyarországi hallgató jelenléte, számuk meghaladta a tízezret. A diákok 

mindig könyvekkel tértek haza: maguk számára, a kibocsátó iskolának (alma mater) és a 

patrónusoknak is ők vásárolták a könyveket. A lassan kialakuló könyvkiadó, könyvkötő és 

könyvkereskedő réteg mellett alapvetően az általuk behozott könyvanyag alakította a 

Kárpát-medence lakosságának olvasmányízlését. 

A XVI. század folyamán intézményesülő protestáns egyházak (az evangélikus, a refor-

mátus és az unitárius) új iskolai rendszert hoztak létre, amely zavartalanul működött a 

XVII. század utolsó harmadáig. A katolikus ellenreformáció ekkor hatalmi asszisztenciával 

halálra ítélte a protestáns lelkészek és tanárok egy részét, jelezve ezzel, hogy a szellemi 

harcmező nem az egyetlen küzdőtér. A jezsuita, majd a XVII. század közepétől a piarista 

rend magas színvonalú középiskolákat alapított, számos tanulni vágyó protestánst is magá-

hoz csábítva. A jezsuita rend az egyetlen, amelyiknek – fejedelmi, illetve királyi támoga-

tással – sikerült felsőfokú iskolákat létrehozni (Kolozsvár 1588–1603), Nagyszombat 

1635–, Kassa 1657), a protestáns alapítási kísérletek (János Zsigmond, Bethlen Gábor) 

kudarcot vallottak. Ezek az intézmények és az ezeket támogató főurak, városok alapítják a 

nyomdákat, amelyek elsődlegesen az itteni értelmiség írásait adták ki, illetve az ide járó 

diákok olvasási szükségletét elégítették ki.  

A XVIII. században az ország lakosságának többsége már újra katolikus volt, így a pro-

testáns kollégiumok diáksága megcsappant. A jezsuita, illetve a nagy ütemben gyarapodó 

piarista középiskolai hálózat jól helyettesítette a kieső protestáns iskolákat. II. József tü-

relmi rendeletének visszavonása után az újra megalakuló rendek már törekedtek az oktatási 

életben való részvételre (bencések, ferencesek, ciszterciek, premontreiek stb.), így a re-

formkortól kezdve az ország lakossága egy sűrűbb iskolai hálózatra támaszkodhatott. Az 

egyetemjárás irányai megváltoztak, a magyarországiak többségükben a Habsburg Biroda-

lom és Németország egyetemeire jártak diplomát szerezni. A hazai felsőoktatás is több új 

intézménnyel gyarapodott. A világi olvasói réteg kialakulásának oktatási feltételei javultak, 

az olvasni tudó lakosság aránya nőtt, de még mindig számottevő maradt az analfabétizmus. 

9.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A királyi udvar hiánya, a reformáció gyors térnyerése a főúri udvarokra aránytalanul 

nagy terheket rótt, ezek alapjaiban határozták meg az ország vallási és kulturális arculatát. 

A XVII. századtól megerősödő, majd önállóbbá váló katolikus intézményi rendszer haté-

konyan alakította át ezt a képet. A török kiűzése után ez az átalakítás az ország modernizá-

lási kísérletével párhuzamosan történt. A hazai könyvkiadás szerény mértékű volt, ám az 

országba bekerülő külföldi könyvanyag némileg ellensúlyozta ezt. 

A XVI–XVII. században alapvető változások zajlottak le a magyarországi olvasó és ol-

vasás történetében. A főnemesi réteg tagjai, az asszonyok is tanultak írni és olvasni, és ez a 

tudás terjedt az alsóbb nemesi rétegek körében is. A városok – többségében továbbra is 

német – lakossága pedig rendszeres oktatásban vett részt. A magyarországi értelmiség 

képzése a külföldi felsőoktatási intézmények történt. 
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9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen részei voltak Magyarországnak a XVI-XVII. században? 

2. Milyen jelent a hungaricum fogalom? 

3. Kik vették át 1541 után a budai udvar művelődésszervező szerepét a Királyi 

Magyarországon és Erdélyben? 

4. Kik voltak a vándornyomdászok? 

5. Milyen szerepük volt a városoknak a nyomdalapításokban? 

6. Jellemezze a főúri alapítású nyomdákat! 

7. Mikor és hol jelent meg az első teljes, magyar nyelvű Biblia? 

8. Melyik az első magyar nyelvű magyarországi könyv? 

9. Ki volt Misztótfalusi Kis Miklós? 

10. Hogyan működött a cenzúra? 

11. Mit értünk olvasmányműveltségen? 

12. Milyen kapcsolat van a főúri udvarok és az olvasás között? 

13. Hogyan alakult az olvasmányanyag naprakészsége? 

14. Mely európai egyetemeket látogatták legszívesebben a peregrináló diákjaink? 
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10. A XVIII–XIX. SZÁZADI EURÓPAI NYOMDÁSZAT 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

Bemutatni, hogy az olvasói igény és a technikai fejlődés együttes hatására miként vál-

totta fel a kézi sajtót a gépipari nyomdászat. Rávilágítani a magyarországi fáziskésés okai-

ra és a dualizmus kori felzárkózás jellemző tényeire. 

10.2 TARTALOM 

A XVIII. századi könyvstílusok, a legjelentősebb nyomdászok. A könyvkultúra új vo-

násai a XVIII. században. Az olvasói igény és a technikai fejlődés szinkronja. A gépi nyo-

más kialakulása. A könyvkiadás átalakulása a polgárosodás korában. A magyarországi és 

erdélyi nyomdászat és könyvkiadás a XVIII–XIX. században. A legjelentősebb dualizmus 

kori nyomdák és kiadók. 

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A XVIII. századi könyvstílusok, a legjelentősebb nyomdászok. A könyvművészetben egy 

ideig még az előző századból átívelő barokk stílus az uralkodó. Majd a képző- és építőmű-

vészet példáit követve megjelenik a rokokó könyvstílus (főleg a franciáknál). A század 

közepétől a felvilágosodás hatására és a polgárság változó igényeihez igazodva a klasszi-

cista könyv válik divatossá: újfajta antikva betű (máig él), a címlapon (olykor a könyvben 

is) jórészt csak tipográfiai elemek, rövid címek, kevés illusztráció; az egészet az egyszerű-

ség, a szabályosság, a harmónia jellemzi. A klasszicista könyvstílus elindítója az angol 

John Baskerville, korának leghíresebb angol nyomdásza és betűmetszője. Újításai: klasszi-

cista antikva metszése, újfajta nyomdai festék, a tipográfiailag (illusztráció és ornamentális 

dísz nélkül) felépített könyvtest. Ókori és kora újkori klasszikus szerzők kiadója, talán 

legjobb teljesítménye a cambridge-i egyetemi nyomda vezetőjeként készített Biblia-kia-

dása (1763). A szöveggondozás viszont gyakran kifogásolható, sok a hiba. Franciaország-

ban leginkább a Didot-család nyomdászati tevékenysége számottevő. Alapítója François 

Didot (1713), legjelentősebb tagja François-Ambroise Didot, aki több találmánnyal jelent-

kezett: öntött űrtöltők, nyomdai sajtó tökéletesítése, tipográfiai pontrendszer továbbfejlesz-

tése, a velínpapír alkalmazása, a klasszicista betű francia változata (fia, Firmin adott neki 

végleges formát, róla is nevezték el). Kiadványai művészileg és tartalmilag egyaránt jelen-

tősek. A klasszicista könyvstílusnak talán egész Európában a legmagasabb színvonalú 

képviselője az olasz Giambattista Bodoni, a pármai herceg udvari nyomdásza. Később 

magánnyomdát is felállított, csúcsteljesítményei ebből kerültek ki. Saját antikvát metszett 

(róla nevezték el), a tisztán tipográfiailag felépített könyveinek sajátja a betűk vékony és 

vastag vonalainak váltakozásából kialakuló ritmikus nyugalom, a címlap és a belső címso-

rok, a fehér margók tökéletes aránya. Bár a Bodoni-könyvek esztétikailag kiemelkedők, 

tudományos és irodalmi értékük többnyire alacsony. 

Jeles mesterek még az adott korban: a berlini Johann Friedrich Unger, a hollandiai 

Enschedé-család tagjai, a madridi Ibarra, az orosz Novikov, továbbá Benjamin Franklin (az 

észak-amerikai könyvkultúra sajátos arculatának megteremtője). Hasonló szintet képviselt 

a párizsi királyi nyomda. 
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A könyvkultúra új vonásai a XVIII. században. A polgárosodás előrehaladása, az euró-

pai civilizáció területi kiterjedése; a felvilágosodás eszmei mozgalma, a nemzeti gondolat 

jelentkezése, az anyanyelvűség előtérbe kerülése; a természettudományok, a filozófia új 

eredményei, a szépirodalmi alkotások ugrásszerű számbeli növekedése és színvonalbeli 

differenciálódása stb. előnyösen befolyásolták a könyvkultúra fejlődését. A nyomdászat, a 

könyvkiadás földrajzilag tovább terjedt, mennyiségileg számottevően nőtt. Kidolgozták a 

tipográfiai pontrendszert (a szabványos betűméreteket), fontos technikai újítás a sztereotí-

pia (tömöntés). A nyomdászat és a könyvkiadás egyre inkább üzleti vállalkozássá erősö-

dött. Megszaporodtak a világi témájú művek és az anyanyelvű munkák; új könyvtípusok 

alakultak ki (brosúra, almanach stb.). A feudális államokban tovább élt a cenzúra és a pri-

vilégiumok rendszere, Angliában (1695) és Franciaországban (1789) viszont mindkettőt 

eltörölték, Hollandiában és az Amerikai Egyesült Államokban szintén biztosították a sajtó-

szabadságot. A könyvkereskedelem önállósult, végérvényesen kifejlődött az ún. szortiment 

könyvkereskedés (a kereskedő bizományba veszi át a könyvet). 

Az olvasói igény és a technikai fejlődés szinkronja. A könyvkultúra XVIII. század végi 

és XIX. század eleji fejlődésének (és ez vonatkozik az időszaki sajtóra is) szembeötlő jel-

lemzője az olvasóközönség gyors gyarapodása és erőteljes differenciálódása. A tankötele-

zettség bevezetése magával hozta az írni-olvasni tudók számának és arányának növekedé-

sét. Az iskolázottsági szint emelkedése, az urbanizáció, a nyilvánosság gondolatának 

előtérbe nyomulása, az értelmiségi és az ún. alkalmazotti, hivatalnoki réteg megerősödése, 

a szórakozási igény erőteljes kibontakozása stb. azzal járt, hogy az olvasás társadalmi mé-

retűvé vált, az emberek új és újfajta olvasmányanyagot kívántak. A civilizált emberiség az 

ún. intenzív olvasási korszakba lépett át. (Némely országban a kortársak „olvasási düh”-ről 

írtak, beszéltek.) A jelenség időben gyakorlatilag egybeesett a könyvelőállítás technológiai 

forradalmával, a gépi nyomtatás létrejöttével. 

A gépi nyomás kialakulása. A XIX. század elejétől a nyomdászat kézműipari formáját, 

a kézi sajtót felváltotta a gépi nyomás, a nagyipari könyvgyártás. A nyomdatechnikai vál-

tás az ipari forradalom, tágabban a szabadversenyes kapitalizmus kibontakozásának sodrá-

ban ment végbe, országonként eltérő ütemben. A francia Robert megoldotta a papír gyártá-

sának gépesítését (1799) is. Keller szász takács rájött, hogy a faköszörületből kivont 

cellulóz szintén felhasználható papírgyártásra (1840), vagyis ez folytonosan újratermelődő 

nyersanyagot talált. Először 1810-ben a német König alkalmazta (Angliában) a gőz hajtó-

erejét a nyomtatásban (ez volt a gyorssajtó). Majd ugyanő és társa, Bauer elkészítette a 

hengeres gyorssajtót (1812), Applegath és Cowper pedig a négyhengeres gyorssajtót 

(1828). Végül több lépcsőben (1846-1863 között) megszületett a rotációs nyomdagép.  

Közben gépesítették a betűöntést, új nyomdafestéket kevertek ki, korszerűsítették a 

gipsz- és szabadalmaztatták a papír-sztereotípiát. Egyszóval fokról fokra haladva létrejöt-

tek a könyvek és az időszaki lapok tömeges előállításának technikai feltételei. A század 

utolsó harmadában számtalan kudarc után sikerült megoldani a nyomdai szedés gépesítését 

is: előbb Mergenthaler német órásmester Amerikában szabadalmaztatta a sorszedő gépet 

(Linotype, 1886), majd Lanston amerikai mérnök a betűket szedő és öntő masinát 

(Monotype, 1893). A XVIII. század végétől újabb nyomási eljárások is létrejöttek: a sík-

nyomásos litográfia vagy kőnyomat (Senefelder osztrák színész és színműíró, 1797), a 

mélynyomás két változata (heliogravür és rakel – Klič cseh fényképész, 1878 és 1890); a 

szintén síknyomásos offset (Rubel amerikai nyomdász, 1904). Megújultak az illusztrációk 

technikák is: a mindinkább terjedő tónusos fa- és rézmetszet mellett megjelent a lágyabb 
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linó- és a kissé rideg acélmetszet. Kialakult a kiadói, gépi kötés és a védőborító; az utóbbi 

csakhamar reklámcélokat szolgált. 

A könyvkiadás átalakulása a polgárosodás korában. A kapitalista gazdaság létrejötte 

átalakította a könyvkultúra szervezeti kereteit is. Eleinte a munkamegosztás révén külön-

vált az immár gépesített nyomda, a könyvkiadó és a könyvkereskedő tevékenysége. Jórészt 

a konkurenciaharc következtében a könyvkiadásban is szükségszerű szakosodás ment vég-

be (elsőként a német könyvkiadás egyik centrumában, Lipcsében). A szerkezet központi 

elemévé egyre inkább a kiadó vált: ő adta a megrendelést a nyomdának, illetve adta tovább 

terjesztésre a kiadványokat a könyvkereskedőnek. A koncentráció folyamatában a könyv-

kultúra terén mozgósítható tőke nagy része néhány könyvkiadó kezében összpontosult, 

létrejöttek a kiadói részvénytársaságok, amelyek egy-egy országban uralták a könyvpiacot, 

sőt némelyikük külföldi fiókcégeket is alapított. Az anyagilag erős kiadó mihamar nyom-

dát vásárolt (vagy létesített) és saját kezébe vette a könyvek terjesztését is, tehát a század 

közepe táján már kibontakozott az integrálódás is.  

A nagy kiadók mellett csakis a szakosodott, specializálódott közép- és kis kiadók tudtak 

megmaradni hosszabb ideig. Szembeötlő az igen élénk mozgás: sok kiadó jön létre, ugyan-

akkor a versenyben alulmaradó, megszűnő vállalkozások száma is magas; gyakori, hogy a 

nagy cégek megfojtják vagy megvásárolják a kisebb kiadókat. A nagy kapitalista kiadók 

alkalmazták először a könyvkiadásban és -terjesztésben a gazdasági élet más szektoraiban 

jól bevált üzleti fogásokat: pl. az ügynöki rendszert és a részletüzletet; ők vezették be a 

lektori intézményt is. A kapitalista országokban jelentek meg először az utcai és pályaud-

vari könyvpavilonok, a szakosított könyvesboltok, az áruházi könyvárusító helyek stb. 

Fellendült a könyvexport és a könyvimport. A kiadók, könyvkereskedők szakmai szerveze-

tekbe tömörültek (először: 1825, Lipcse – Börsenverein der deutschen Buchhändler). 

http://www.l-iz.de/Bildung/Zeitreise/2010/01/ Leipziger-Zeitreise-Boersenblatt-seit-175-

Jahren-amtlich.html Fontos polgári vívmány a szerzői jog elismerése, amely Anglia példá-

jára (1709) honosult meg az európai, amerikai és egyéb államokban, történetileg meglehe-

tősen lassan. A tizenkilencedik század végén aztán egy nemzetközi egyezmény is született, 

a kölcsönösség jegyében. 

A könyvkiadásban elsődlegessé vált az üzleti haszon, ez azonban csak részben hozott a 

tartalomban visszaesést. A polgárosodás és a nemzeti öntudatra ébredés folyamatában 

ugyanis fokozatosan emelkedett az iskolázott emberek száma, a társadalmi átrétegződés 

során létrejött egy művelt, igényes középosztály, az irodalom, a tudományok és a művésze-

tek egyidejű fejlődése szintén garanciája volt a magas átlagszínvonalnak. Értékes soroza-

tok, szerzői gyűjtemények, kitűnő szépirodalmi és tudományos munkák, szép képzőművé-

szeti albumok láttak napvilágot, megszületett az ifjúsági és a női irodalom, az útikönyv 

műfaja, nagy népszerűségnek örvendtek az ismeretterjesztő könyvek és a különféle lexiko-

nok stb. Kétségtelen viszont, hogy a könyv tömeges előállítása, a profitra való törekvés 

kedvezett az alacsonyabb színvonalú tömegterméknek. Nem véletlen, hogy e korszak szü-

lötte a giccs, a bestseller és a lektűr, újabb hullámokban tört előre a ponyva. 

A tömegtermelés elkerülhetetlen velejárója volt a tipográfiai színvonal romlása, a 

könyvtest és az illusztráció összhangjának megbomlása. A művészi könyv elkötelezettjei a 

hetvenes-nyolcvanas években emelték fel a fejüket és szavukat, illetve tettekkel próbáltak 

változtatni a helyzeten. A tipográfia esztétikai összhangjának helyreállítására kibontakozott 

(számos ábra bomolva) – a könyvművészeti mozgalom.  

http://www.l-iz.de/Bildung/Zeitreise/2010/01/Leipziger-Zeitreise-Boersenblatt-seit-175-Jahren-amtlich.html
http://www.l-iz.de/Bildung/Zeitreise/2010/01/Leipziger-Zeitreise-Boersenblatt-seit-175-Jahren-amtlich.html
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A magyarországi és erdélyi nyomdászat és könyvkiadás a XVIII–XIX. században. (((12. 

kép))) A török kiűzését, még inkább a szatmári békét követő békés, lassú fejlődés, a politi-

kai stabilitás, majd a felvilágosult abszolutizmus (Mária Terézia, II. József, II. Lipót) a 

nyomdászat és a könyvkiadás terén is előbb lassú, majd gyorsuló fejlődést eredményezett, 

és ezt csak részben gátolta a kemény cenzúra. A nyomdahelyek, a nyomdászok és a kiadók 

száma emelkedett, olyan városokban is létesültek műhelyek, ahol korábban nem voltak. A 

nyomdák a század első kétharmadában jórészt egyházi kézen voltak, aztán (főleg a szerze-

tesrendek feloszlatása után) mind több világi műhely létesült, egy-két polgári vállalkozás 

is. Még nagyobb a növekedés kiadványokat illetően. A nyelvi megoszlást illetően sokáig a 

latin abszolút többsége a jellemző, a magyar csak a 90-es években került első helyre.  

A kiadványok tartalma egyre változatosabb. A könyvkereskedelem a század második 

felében vált önálló üzletággá, német mintára. Könyvművészeti szempontból ez az időszak 

nem jelentős; örvendetes kivétel a könyvkötészet, kiemelkednek a debreceni pergamenkö-

tések. 

A hazai nyomdászat központja a század utolsó évtizedeiben kezdett áthelyeződni Budá-

ra és Pestre. Ekkor költözött ide az anyaintézménnyel együtt a nagyszombati Egyetemi 

Nyomda (1777). Az ország legnagyobb és legjobban felszerelt műhelye Budán privilégiu-

mokat kapott (pl. az összes magyarországi katolikus tankönyv nyomtatására és terjesztésé-

re). Még 1775-ben cirill betűs készlettel egészült ki, ettől kezdve a szerb, román és rutén 

könyvek közzétételére is jogot nyert. 1798-ban betűöntődővel is kibővítették, élére meg-

hívták a jeles betűmetszőt, Bikfalvi Falka Sámuelt, aki tanműhellyé fejlesztette. A bajor 

Landerer János Sebestyén 1724-ben alapított nyomdát Budán. Unokája, Mihály a jakobi-

nus mozgalomban is szerepet vállalt. A másik, pozsonyi ág, név szerint Landerer János 

Mihály 1773-ban Pesten is nyomdát nyitott. Jövedelmező vállalkozásaival nemesi birtokot 

és címet (Füstkuti) is szerzett. A bécsi Johann Thomas Trattner (kőszegi születésű mohó és 

ügyes üzletember) Pesten is állított fel fióknyomdát (1783), majd keresztfiának, ifj. 

Trattner János Tamásnak ajándékozta. Művelődés- és irodalomtörténeti szempontból ez is 

jelentős üzem. 

A polgárosodás és a nemzeti önrendelkezésért folytatott harc (csúcspontján 1848/49) a 

kiegyezéssel zárult le. A polgári forradalomig Magyarország és Erdély rendi monarchia, 

ahol a gazdaság fejlődése lassú. A kulturális életben a nemzeti törekvések domináltak. A 

cenzúra és a nyomdai privilégiumok megkötöttségei erősek. A nyomdák száma lassan 

emelkedett, a technikai korszerűsítés lényeges fáziskéséssel és hosszan elnyúló folyamat-

ban ment végbe (pl. az első gyorssajtót csak 1839-ben alkalmazták). A legjelentősebb to-

vábbra is az Egyetemi Nyomda. A Landerer-cég 1840-ben egyesült Heckenast Gusztáv 

könyvkereskedésével, és kapitalista jellegű üzleti vállalkozásként működött tovább. Több 

kisebb magán és közületi nyomda is volt. A könyvkiadás csak 1840-es években lendült fel 

igazán. A könyvkiadási viszonyok terén a feudális jelleg dominált: privilégiumok, előfize-

tés-gyűjtés, mecénás-keresés. Kiadói tevékenységet a nyomdák, a könyvkereskedők (Hec-

kenast, Emich Gusztáv stb.) és a közületek (Magyar Tudós Társaság, Kisfaludy-Társaság) 

folytattak. A jellegzetes kiadványtípusok: tankönyvek, vallási-egyházi kiadványok, kalen-

dáriumok, ponyvák, kalandregények, népkönyvek, almanachok (irodalmi évkönyvek), 

tudományos munkák, kevés ismeretterjesztő irodalom, politikai röpiratok (a reformkortól) 

és a legértékesebb vonulat: a szépirodalom. Ekkor jelent meg az első magyar nyelvű lexi-

kon. A könyvkereskedelem szintén engedélyhez kötött tevékenység, a könyvkötők is fog-

lalkoztak könyvárusítással. Az olvasótábor fokozatosan szélesedett, meghatározó az isko-
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lázott köznemesség, az értelmiség és a diákság. 1848 tavaszán kivívták, majd törvénybe 

iktatták (1848: XVIII. tc.) a sajtószabadságot: megszűntették a cenzúrát, a privilégiumokat, 

az utólagos felelősségre vonás elvét alkalmazták, a vétségek fölött esküdtszék ítélkezett. A 

világosi fegyverletétel után, az önkényuralom (neoabszolutizmus) időszakában szigorú 

ellenőrzést vezettek be. A polgári fejlődés azonban ekkorra már visszafordíthatatlanná vált. 

A nyomdászatban nincs lényeges visszaesés, az ötvenes évek végétől már nálunk is gyár-

tottak gyorssajtót, megalakult az első nyomdász egylet. A könyvkiadásban folytatódott a 

kapitalizálódás, értékes alkotások születtek. 

A legjelentősebb dualizmus kori nyomdák és kiadók. A kiegyezés (1867) után, az Oszt-

rák–Magyar Monarchia keretében felgyorsult a kapitalista fejlődés, megélénkült a kulturá-

lis élet, meghonosodott a modern technika, felzárkóztunk az európai középmezőnyhöz. 

Életbe léptették a tankötelezettséget, gyorsan emelkedett az írni-olvasni tudók aránya, a 

középiskolát és egyetemet, főiskolát végzettek száma. Mindez kedvezően hatott a könyv-

kultúra mindhárom ágára. A nyomdászatot szabad iparnak nyilvánították (1872), a nyom-

dák száma tetemesen nőtt, végbement a technikai korszerűsödés, kialakult a tőkés jellegű, 

nagykapacitású nyomdaipar. A könyvkiadásban érvényesült a sajtószabadság, és előnyös 

volt a szerzői jogi törvény (1875, 1884). A könyvkiadás keretei bővültek, szervezeti formái 

változtak.  

Nálunk is kialakultak a nagy kapitalista kiadói vállalatok (részvénytársaságok), ame-

lyek a piacot uralták. Az Athenaeum (1868) Emich Gusztáv cégéből alakult, 1918-ban már 

a legnagyobb kiadó- és nyomdavállalat; sikereket sorozataival ért el (pl. Athenaeum 

könyvtár, Műveltség könyvtára, Szociológiai könyvtár). Az ún. elvi liberalizmus jegyében 

működött. A Franklin-Társulat (1873) jogelődje Heckenast Gusztáv vállalata, legsikere-

sebb szakasza: 1904–13 között. Szintén jeles sorozatai voltak: pl. Olcsó könyvtár (1875–

1922), Magyar remekírók. A Révai-Testvérek (1880, 1895) Révai Mór János irányításával 

lett nyereséges cég (ő alkalmazta először a részletfizetést, a ponyvák ellen is fellépett), 

1895-ben családi részvénytársasággá alakult. Három kiemelkedő vállalkozása. Az Oszt-

rák–Magyar Monarchia írásban és képben (1885–1901), Jókai Mór műveinek száz kötetes 

díszkiadása (1894–1898), A Révai Nagy Lexikona (1911-től).  

A Pallas (1884) kizárólag lexikonok kiadására szakosodott. Tartalmilag igen színvona-

las vállalkozása A Pallas Nagy Lexikona (1893–1897), üzletileg viszont belebukott, a cé-

get a Révai-Testvérek vásárolták meg (megszerezve a lexikon kiadás jogát is). A Singer és 

Wolfner (1885) az ún. művelt középosztálynak szánt, többnyire közepes színvonalat kép-

viselő könyvek, sorozatok, folyóiratok kiadója. A Szent István Társulat (1848, rt: 1904) 

mögött a katolikus klérus állt. A közepes és kis kiadók csak akkor tudtak megmaradni, ha 

valamilyen sajátos piaci szeletet találtak (pl. Ráth Mór: családi, gyermek és honvédiroda-

lom, Abafi-Aigner Lajos: magyar irodalom filológiai termékei). Néhány tudományos társa-

ság, nyomda, szervezet is adott ki könyveket: pl. Magyar Tudományos Akadémia (történé-

szek, szociológusok), Kisfaludy-Társaság (Shakespeare művei, magyar népköltészeti 

gyűjtés), Egyetemi Nyomda. Kialakultak az új, kapitalista vonások: profitorientált kiadói 

tevékenység, részletüzlet terjedése, lektori intézmény bevezetése (1904, Franklin-Társulat) 

stb. A szépirodalom vált elsőszámú olvasmánnyá. A kiadott könyvek túlnyomó többsége 

(82–84%) magyar nyelvű. A könyvkereskedések száma fél évszázad alatt meghatszorozó-

dott. 
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10.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A XVIII. század közepétől a klasszicista könyvstílus vált meghatározóvá, elsősorban 

Baskerville, Didot és Bodoni munkássága nyomán. A könyvkultúra XVIII. század végi és 

XIX. század eleji fejlődésének jellemzője az olvasóközönség gyors gyarapodása, kialakult 

az ún. intenzív olvasás korszaka. A jelenség gyakorlatilag egybeesett a könyvelőállítás 

technológiai forradalmával: a kézi sajtót felváltotta a gépipari nyomdászat. A nyomdatech-

nikai váltás és a kapitalista gazdaság létrejötte átalakította a könyvkultúra szervezeti kere-

teit és tartalmát is. 

A magyarországi fejlődés a történelmi körülmények folytán fáziskéséssel követte a 

nyugat-európait. A XVIII. század végén lett a hazai nyomdászat centruma Pest-Buda (fő-

leg az Egyetemi Nyomda és Landerer-cég jóvoltából). Fokozatosan alakultak ki a polgáro-

sodó könyvkultúra elemei. A dualizmus korában e téren is sikerült felzárkózni az európai 

középmezőnyhöz. Nálunk is létrejöttek a piacot uraló kiadói-nyomdai részvénytársaságok 

(Athenaeum, Franklin-Társulat, Révai-Testvérek, Pallas, Singer és Wolfner, Szent István 

Társulat). 

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

15. Jellemezze a XVIII–XIX. századi európai nyomdászat és könyvkiadás fejlődé-

sét! 

16. Hogyan zajlott le a magyarországi könyvkultúra kapitalizálódása? 

17. Minősítse a XVIII. századi könyvkultúra stílusirányzatait! 

18. Sorolja fel a nyomdatechnikai forradalom vívmányait! 

19. Melyek voltak a dualizmus korában a nagy magyarországi könyvkiadói-

nyomdai részvénytársaságok? 
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11. A KÖNYVILLUSZTRÁCIÓS ELJÁRÁSOK TÖRTÉNETE 

11.1 CÉLKITŰZÉS  

Ennek a fejezetnek célja a legfontosabb könyvillusztrációs módszerek (a fametszés, a 

rézmetszés, a síknyomásos és fotomechanikai eljárások) bemutatása. Nehézségét egyrészt 

a szakkifejezések alkalmazása okozza, hiszen pl. a fametszés könyvillusztrációs módszert, 

míg a fametszet eszközt jelent. A kettőt nem illik összekeverni. A kőnyomtatást és a kő-

nyomatot viszont egyaránt a „litográfia” kifejezéssel jelöljük. Másrészt problémát jelent, 

hogy néhány eljárásnak több fajtája is kialakult. A sok adat szintén megnehezíti a tanulást, 

bár igyekeztünk csak azokat az információkat ismertetni, amelyek még egy rövid áttekin-

tésből sem hagyhatók ki. 

A könyvművészeten belül meg kell különböztetnünk a könyvdíszítés és a könyvilluszt-

rálás fogalmát. A könyvdíszítés az a tevékenység, amely a könyv szépítését szolgálja. Az 

illusztrálás viszont az az alkotó munka, melynek célja a tartalom (egy részének) képi meg-

jelenítése. A valóságban a kettőt nem mindig lehet elválasztani, hiszen a legtöbb régi 

könyvben sok olyan elem van, amely részben díszítésnek, részben illusztrációnak tekinthe-

tő. Az alábbiakban a könyvillusztrációs eljárásokat mutatjuk be. 

11.2 TARTALOM 

A fametszés technikája: sraffírozás az ősnyomtatvány-korszakban. A korabeli mesterek: 

Wohlgemut és társai, Dürer és Holbein. A tónusos fametszés. 

A rézmetszés technikája és elterjedése. Blake újítása. A síknyomásos eljárások: a lito-

gráfia, az ofszetnyomás. A fotomechanikai eljárások: magas-, illetve mélynyomás. 

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A fametszés 

Technikája 

Ez a legrégibb képet nyomtató eljárás. A fametszet elkészítésének módja általában a 

következő: a lecsiszolt falapra, a dúcra tükörfordítottan rárajzolják az ábrát. A kép vonalai 

mentén vésővel kiszedik a fa felületének azon részeit, amelyek a papíron fehérek lesznek. 

Csak a megmaradó vékony vonalakat festékezik be. A fametszés magasnyomásos techni-

ka. Ez azt jelenti, hogy a nyomóforma sokszorosításra kerülő, festékezett részei a többihez 

képest kiemelkednek. Az ősnyomtatványok korában olyan fametszetek készültek, ame-

lyeknél az alakok és tárgyak egyszerű körvonalakban mutatkoztak. A plasztikus hatást 

célzó sraffírozás (vonalakkal való árnyékolás) csak kivételes esetben fordult elő. Az első 

nyomtatott könyvek illusztrációi semmiben sem különböztek a táblanyomatok primitív 

fametszeteitől, mivel nem keltettek térbeli hatást. 

Sraffírozás az ősnyomtatvány-korszakban 

Az 1470 körül megjelent Kölni Biblia korszakalkotó jelentőségűnek bizonyult, mert 

döntő módon befolyásolta Dürer és Holbein művészetét. Valószínűleg egy Kölnben élő 
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külföldi művész illusztrálta. Fametszetei közül érdemes megemlíteni Ádám és Éva bűnbe-

esését, illetve kiűzetését a Paradicsomból. Ezen fekete-fehér ritmikát, világos kontúrokat és 

már sraffírozással létrehozott tónusokat figyelhetünk meg. 

 

12. kép Illusztráció a Kölni Bibliából 

Könyvillusztrációs szempontból az ősnyomdászat egyik legjelentősebb terméke Bern-

hard von Breydenbach mainzi kanonok útleírása az 1483. évi szentföldi zarándoklatról. 

Breydenbach terjedelmes munkájához útitársa, Erhard Reuwig utrechti festő készített töké-

letes fametszeteket. Reuwig illusztrációi több szempontból is jelentékenyek. Egyrészt vá-

rosképei – a korabeli gyakorlattól eltérően – hitelesek. Másrészt a művész szakított a me-

rev, kontúros fametszéssel, s finom sraffírozási technikát alkalmazott: az egyenes vonalú 

sraffírozás helyett sűrű és különböző irányú vonalakat rajzolt. Így tudta megoldani az ábrá-

zolt alakok lágy árnyékolását. A Breydenbach–Reuwig-féle útleírás értékét növeli, hogy 

minden bizonnyal Peter Schöffer műhelyében nyomtatták. 

 

13. kép Keleti nők és férfiak. Reuwig fametszete 
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Wohlgemut és társai 

Az ősnyomdászat bemutatásánál megkülönböztetett figyelmet szenteltünk Anton 

Kobergernek. Ő foglalkoztatta Nürnbergben Michael Wohlgemutot és mostohafiát. A két 

nürnbergi fametsző Reuwighoz hasonlóan a festmények képhatásának elérésére törekedett. 

Ezt a célkitűzést Reuwig jobban meg tudta valósítani. Wohlgemuték inkább az egyszerűbb 

megoldásokat választották. Tevékenységüket a könyvtörténet így is nagyra értékeli. Műhe-

lyük leghíresebb termékei egy Schedel nevű tudós humanista Krónika című művének il-

lusztrációi. Történelmi és vallásos tárgyú, tájakat ábrázoló és allegorikus képek is találha-

tók közöttük. A kb. 1800 fametszetet Wohlgemut, mostohafia és társaik kevesebb mint 2 

év alatt készítették el. A szám azonban megtévesztő, mert egy-egy dúcot kisebb változtatá-

sokkal többször is igénybe vettek. A kb. 1800 illusztrációt csak mintegy 650 dúcról nyom-

ták. Az arány a királyok és pápák esetében egyenesen elgondolkodtató, mivel az ő portréi-

kat átlagosan nyolcszor használták fel. Schedel krónikája magyar szempontból sem 

érdektelen, mivel Buda látképe is szerepel benne. Hitelességét a fenti információk alapján 

nem érdemes firtatni. 

 

14. kép Buda ábrázolása a Schedel-világkrónikából 

Dürer és Holbein 

A legnagyobb fametsző művésznek Albrecht Dürert (1471–1528) tartják. Egy Magyar-

országról Németországba költözött ötvös fiaként látta meg a napvilágot. Tevékenysége 

rendkívül sokrétű volt, még nyomdászati szakíróként is maradandót alkotott. Lenyűgöző 

alkotásai az Apokalipszis képei, melyek megrendítő jeleneteit, tökéletes kompozícióit az-

óta sem szárnyalta túl senki. Későbbi fametszetei viszont inkább idillikus falusi jeleneteket 

ábrázolnak. 

A szintén német ifjabb Hans Holbeint (1497/98–1543) sokan csak festőként ismerik, 

pedig kiváló grafikus is volt. Dürer ugyan nagyobb tehetségnek bizonyult, de a fametszés 

mint könyvillusztrációs eljárás a fénypontját Holbein tevékenységével érte el. Holbein a 
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cikornyamentes, világos kifejezésmódra törekedett. Visszatért ahhoz a korai felfogáshoz, 

amely az illusztráló művészettől minden festői hatást távol tartott. Ezzel a tisztán rajzoló 

technikával Holbein a valódi értelemben vett könyvillusztráció megteremtője lett. Példa-

ként említhetjük a Bibliai jelenetek című, 92 lapból álló munkáját. 

 

15. kép Bibliai jelenet. Ifjabb Hans Holbein fametszete 

A tónusos fametszés 

A fametszés Dürer és Holbein után vesztett jelentőségéből. Hanyatlásához az egyre in-

kább terjedő rézmetszés is hozzájárult. A rézmetszet több mint másfél évszázados kultu-

szának az angol Thomas Bewick vetett véget új fametszési eljárásával. Munkáira a 18. 

század utolsó negyedében figyeltek fel, 1775-ben egy kiállításon nagydíjat is nyert velük. 

Az általa készített fametszetek kifejezési módja teljesen új volt. Bewick finom pontokkal 

és vonalakkal különböző tónusértékeket teremtett. A régi (vonalas) és a tónusos fametszet 

között lényeges technikai eltérés mutatkozott. A régi esetében a falapot az anyag rostjainak 

irányában munkálták meg, míg a tónusos fametszetet a rostokra merőlegesen vésték. Az 

eredmény az lett, hogy az utóbbi árnyalati finomságaival megközelítette a rézmetszetet. Az 

új eljárással az illusztráció előállítása és sokszorosítása olcsóbb volt, mintha rézmetszést 

alkalmaztak volna. A tónusos fametszés visszaállította a tipográfiai harmónia elvét, amely 

a rézmetszéssel megszűnt. Rajzos vonalai harmonikusan illeszkedtek a betűk vonalaihoz, s 

így a szedés és az illusztráció között ismét összhang jött létre. Az új típusú fametszés csak-

nem az egész világon elterjedt. Művészi fejlődésének csúcspontját Franciaországban érte 

el. 

A rézmetszés 

Technikája 

A rézmetszés technikája alapvetően különbözik a fametszésétől. A rézmetsző a lenyo-

matban fehéren maradó részeket meghagyja a rézlap felületén, a nyomandó részeket vi-
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szont belevési a lemezbe. Az így létrejött, tükörfordított képet festékkel bedörzsöli, majd a 

lemez felületét letörli, hogy csak a rajzot képező mélyedésekben maradjon festék. A nyo-

másnál a papír a festékkel telt mélyedésekbe nyomul, és felszívja azt. Ezt a módszert 

mélynyomásos eljárásnak nevezzük. 

 

16. kép Rézmetsző-műhely a 17. században 

Elterjedése  

A rézmetszés a 15-16. században azért szorult háttérbe a fametszéssel szemben, mert – 

mélynyomásos eljárás lévén – a vele készített illusztrációkat nem lehetett a szöveggel 

együtt nyomtatni, s így azok megdrágították a könyveket. Később azonban a rézmetszés 

széles körben elterjedt, s a 17. században a barokk könyv illusztrációs módszereként szinte 

egyeduralkodó lett. Mivel árnyalatokat nyújtó illusztrációk készítésére is alkalmas volt, 

megfelelt a barokk festészeti irányzatnak. Leginkább a 18. századi Franciaországban dí-

vott. A rézmetszetes könyvek akkor és ott olyan népszerűek voltak, hogy alig akadt szép-

irodalmi kiadvány, amelyet nem ezzel az eljárással illusztráltak. 
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Blake újítása 

A módszer késői és különleges képviselője Angliában élt. William Blake (1757–1827) 

költő, filozófus, festő és rézmetsző volt egy személyben, de elsősorban illusztrátornak 

érezte magát. A lelkében élő képeket, víziókat a külvilág számára illusztrációkban fejezte 

ki. Sokszorosító eljárása újítást jelentett. A vésővel sokkal szabadabban és merészebben 

dolgozott, mint kortársai. Erős kontrasztokat alkalmazott. Blake módszerében nagy szere-

pet kapott a maratás: a képeket és a betűket saválló lakkal rézlemezre rajzolta, s a szabadon 

maradt területeket egészen mélyen maratta. Blake a maga idejében nem örvendett népsze-

rűségnek. Még művészi alkotó ereje teljében volt, amikor elfeledkeztek róla, s csak hosszú 

évek után jutott eszébe néhány barátjának, hogy nehéz körülményein enyhítsen. A kortársak 

nem értették meg, s művészetének értékeit csupán évtizedekkel halála után fedezték fel. 

 

17. kép William Blake egyik rézmetszete 

Értékelése 

Mindent egybevetve elmondható, hogy a rézmetszés korszaka a könyvművészet terén 

hanyatlást jelentett, mert a rézmetszet nem nyújtotta azt az eszményi könyvillusztrációt, 

mint a korábbi idők egyszerű fametszetei. A rézmetszet inkább festményre, mint rajzra 

emlékeztet, vonalai általában nem határozottak. Emiatt a rézmetszettel illusztrált könyvek-

nek nem lehet olyan harmonikus összhatása, mint a betűk formaértékével megegyező fa-

metszet erős vonalainak. 
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A síknyomásos eljárások 

Eddig egy magas- és egy mélynyomásos módszerrel ismerkedtünk meg. Most a sík-

nyomásos eljárások következnek, melyek közé a litográfia és az ofszetnyomás tartozik. A 

litográfia kifejezés alatt a kőnyomtatást és magát a kőnyomatot is értjük. Az ofszet közve-

tett nyomtatást jelent. 

A litográfia 

Ezt az eljárást Alois Senefelder német színész és színműíró találta fel 1797-ben. 

Senefelder sima kőre zsíros krétával rajzolt, majd a kő felületét megnedvesítette. A krétá-

val készült rajzhoz nem tapadt víz, az anyag többi részéhez azonban igen. Az ábra elkészí-

tése után a kőre zsírtartalmú nyomdafestéket vitt fel. A festék a krétával fedett felületekhez 

odatapadt, a megnedvesített részek viszont eltaszították. Az utolsó lépés levonat készítése 

volt a befestékezett rajzról. Így született meg a kőnyomat. A litográfia teljesen eltért a ko-

rábbi sokszorosító technikáktól, a magas- és mélynyomástól, mert nem mechanikai, hanem 

kémiai elven alapult. 

Az új eljárás viszonylag egyszerűnek és olcsónak bizonyult. Nagy jelentősége abban 

rejlett, hogy nemcsak szövegeket lehetett vele sokszorosítani, hanem művészeti alkotáso-

kat, kottákat és térképeket is. Ezek előállítása korábban a fa- és rézmetszés segítségével 

igen hosszadalmas és költséges volt. A litográfia a nepóleoni háborúk után, a 19. század 

első felében Európa-szerte elterjedt. A híres francia festő, Eugéne Delacroix Goethe Faust-

jához és Shakespeare Hamletjéhez készített kőnyomatokat. A spanyol José de Goya világ-

hírű bikaviadal-sorozatával tűnt ki. A magyar művészek közül például Barabás Miklóst 

érdemes megemlíteni, aki egyebek mellett ezzel a technikával rajzolta a reformkori divat-

lapok képmellékleteit. 

Az ofszetnyomás 

A nyomdaipar a súlyos és nehezen kezelhető kő helyett könnyebb anyagot igényelt. Az 

ofszetnyomás, a litográfia elvén alapuló közvetett síknyomás már az alumínium segítségé-

vel született meg. Feltalálása a véletlennek köszönhető. 1904-ben egy amerikai nyomdász 

kőről készített levonatokat, egy alkalommal azonban a gumiborítású nyomóhengert üresen, 

papír nélkül forgatta meg a befestékezett nyomóforma felett. A kép így rákerült a gumi-

hengerre. Amikor újból tett a gépbe papírt, annak mindkét oldalán képet kapott: az egyiken 

a kő nyomóformáról, a másikon a gumival fedett nyomóhengerről. Megfigyelte, hogy a 

gumiról kapott kép sokkal szebb lett, mint a másik. Ezután már csak a követ kellett alumí-

niumlemezzel helyettesíteni, s létrejött az új eljárás. Az ofszetnyomás lényege a következő: 

az alumínium nyomóformáról egy gumihenger leemeli a festéket, a kép pedig onnan kerül 

a papírra. 

Ez a síknyomásos módszer is nagy karriert futott be. Előnyeinek köszönhetően hamar 

kiszorította a litográfiát, s az első világháború után világszerte elterjedt. Szövegek nyomta-

tására is használhatták, de különösen a nagy színfelületeket tartalmazó képek, például pla-

kátok nyomására bizonyult alkalmasnak. 

 Nevezzen meg olyan művészeket, akik éltek a litográfia lehetőségeivel! 
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A fotomechanikai eljárások 

Magasnyomás esetén 

Ebbe a csoportba a fotocinkográfia két fajtája tartozik. A fotocinkográfia a fényképezés 

és a cink együttes alkalmazásán alapuló eljárás. Lényege a következő: a rajzot vagy egyéb 

képet cinklemezre fényképezik. A cinklemeznek azokat a részeit, amelyekről nem kíván-

nak képet kapni, savval kimaratják, s így nyomóformát (klisét) készítenek. A klisé a sze-

déssel együtt sokszorosítható. A fotocinkográfiának két fajtáját különböztetjük meg: a 

vonalas rajzok reprodukálására alkalmas fototípiát és a tónusos illusztrációk, pl. festmé-

nyek készítésére szolgáló autotípiát. Az előbbit a 19. század közepén, míg az utóbbit 

ugyanennek a századnak a második felében találták fel. 

A fototípia esetén a kimaratott cinklemezt a szedéssel egy magasságban helyezik el. A 

könyv tördelésekor a szöveg megfelelő részébe illesztik, azzal együtt festékezik és nyom-

tatják. Az autotípia eljárása annyival bonyolultabb, hogy a tónusos képet egy rácson ke-

resztül fényképezik le. Az erős megvilágítás miatt az eredeti kép világosabb részei több 

fényt vernek vissza, mint a kevésbé világosak, de még ezek is többet, mint a sötétek. A 

tónusos kép ilyen bontásban kerül a cinklemezre. A maratás és a sokszorosítás a foto- és 

autotípiánál azonos módon történik. 

 

18. kép Fototípia segítségével készült könyvillusztráció 

A fotocinkográfia két fajtája lehetővé tette a könyvillusztrációk nagyüzemi gyártását, és 

háttérbe szorította a fa-, réz- és a 19. század utolsó harmadában elterjedt acélmetszést. Kü-

lönösen azok a tudományok nyertek vele, amelyek igénylik a szemléltetést, pl. az orvostu-

domány. Az olyan illusztrált tömegkiadványok bemutatásánál azonban, amelyeknél a ké-

pek dominálnak, az autotípia nem bizonyult elég olcsónak. 

Mélynyomás esetén 

A legszélesebb rétegeknek szánt, olcsó, képes kiadványok tömeges előállítását a mély-

nyomásos technika tette lehetővé. Több ilyen eljárás alkalmazása, illetve feltalálása is Ka-

rel Klič cseh fényképész és festő nevéhez fűződik. Ezek közül a rakel-mélynyomás henger-

re maratott nyomóformával gyors és olcsó nyomtatást tesz lehetővé. Elsősorban olyan 
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kiadványok előállítására alkalmas, melyek egyaránt tartalmaznak szöveget és képeket, s az 

illusztráció több bennük, mint a szöveges rész. Ezért leginkább sok fényképet tartalmazó 

képeslapokat, magazinokat nyomtatnak vele. Klič 1890-ben feltalált módszerének első 

lépése a szöveg és a kép fényképezés útján történő átvitele egy hengerre. A maratás elvég-

zése után a rézhengert a nyomógépre szerelik, s nyomás közben automatikusan festékezik. 

A henger felületéről a fölösleges festéket egy vele finom érintkező acélkés (rakel) távolítja 

el. Festék csak a maratott részekben marad, innen kerül át a papírra, s ad a maratási mély-

ségnek megfelelő tónusos képet. 

A fényképezésen alapuló eljárások közül a könyvillusztráció szempontjából a rakel-

mélynyomás nem a legmegfelelőbb módszer. Nem véletlen, hogy inkább más típusú kiad-

ványok készítésére használják. Az autotípia sem ideális eljárás. A fototípia viszont alkal-

mas a könyvművészet igényeinek kielégítésére, mivel képes a betűformákkal harmonizáló 

vonalas rajzok reprodukálására. 

 Sorolja fel a fotomechanikai eljárásokat! 

 Határozza meg a fotocinkográfia fogalmát!  

 Nevezze meg azt az eszközt, melynek használata miatt a fotocinkográfiának egy 

újabb fajtája alakult ki!  

11.4 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyik az a könyv, amely 1470 körül jelent meg, s fametszetei korszakalkotó 

jelentőségűnek bizonyultak?  

2. Ki illusztrálta Breydenbach útleírását?  

3. Kik készítették Schedel krónikájának fametszeteit?  

4. Kit tartanak a legnagyobb fametsző művésznek?  

5. Ki teremtette meg a valódi értelemben vett könyvillusztrációt?  

6. Milyen eljárást talált fel Thomas Bewick? 

7. Mely században vált uralkodóvá a rézmetszés mint könyvillusztrációs eljárás?  

8. Mi az alapvető különbség a fametszet és a rézmetszet készítése között?  

9. Mely munkafázis játszott nagy szerepet Blake új módszerében?  

10. Miért jelentett hanyatlást a rézmetszetek alkalmazása a könyvművészetben? 

11. Milyen kettős jelentést hordoz a litográfia kifejezés?  

12. Mikor és ki találta fel a kőnyomást?  

13. Mi az ofszetnyomás lényege?  

14. Mikor terjedt el széles körben az ofszetnyomás? 

15. Ki találta fel a rakel-mélynyomást?  

16. Mit jelent a rakel szó?  

17. Könyvművészeti szempontból melyik a legmegfelelőbb módszer a fotomecha-

nikai eljárások közül? 
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12. A KÖNYVKERESKEDELEM TÖRTÉNETE 

12.1 CÉLKITŰZÉS  

Ez a fejezet a könyvkereskedelem az ókortól a II–III. évezred fordulójáig tartó történe-

tét igyekszik bemutatni. Az európai könyvforgalmazást két részletben tárgyalja, míg a 

magyarországi fejleményeket három szakaszban vizsgálja. Mivel a terjedelmi korlátok 

miatt az egyes kérdések bővebb bemutatására nincs lehetőség, az ismertetés esetenként 

vázlatos. Problémát jelenthet az is, hogy a könyvkereskedelem története összefonódott a 

könyvkiadáséval, s így a kettőt gyakorta csak együtt lehet tárgyalni. 

12.2 TARTALOM 

Az európai könyvkereskedelem rövid története. Az ókori és a középkori könyvkereske-

delem (tekercsárusítás az ókorban, könyvforgalmazás a kódexkészítés időszakában, 

könyvkereskedelem az ősnyomtatvány-korszakban). Az új- és modernkori könyvkereske-

delem Európában. A magyarországi könyvkereskedelem a 15–20. században.  

12.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

Az európai könyvkereskedelem 

Az ókori és középkori könyvkereskedelem 

a) Tekercsárusítás az ókorban 

Az ókori Hellász és Róma könyvforgalmáról csak hiányos ismeretekkel rendelkezünk. 

A görög területeken a Kr. e. 5. századba jelentek meg a tekercseket áruló kereskedők. 

Arisztophanész egyik komédiájából megtudhatjuk, hogy az athéniak reggeli után a könyv-

kereskedésbe mentek, s ott az új tekercsekről beszélgettek. A Kr. e. 4. században már léte-

zett a vándor könyvkereskedelem is. A hellenizmus korában (Kr. e. 3–1. században) a pa-

pirusztekercsek forgalma főleg az egyiptomi Alexandria könyvtárának alapítása után 

lendült fel, mivel a gyűjtemény kialakítása során igyekeztek a görög szerzők műveit besze-

rezni. 

Rómában a Kr. e. 1. századra önálló könyvterjesztő szervezetek jöttek létre. A kiadvá-

nyokat könyvkereskedésekben árusították. A boltokban elhelyezett tekercseket polcokra 

rakták, tartalmukat kilógó címkéken tüntették fel. Az újdonságokat cédulákra írták, azokat 

pedig kifüggesztették az ajtófélfára, hogy a járókelőket becsalogassák a boltba. Akadtak 

olyan utcák, amelyekben kizárólag könyveket (tekercseket) árusító kereskedések helyez-

kedtek el. Rómában az antikvár (használt, régi műveket forgalmazó) könyvkereskedelem is 

kialakult: egyes üzletekben leginkább Athénban és Alexandirában vásárolt görög kézirato-

kat árultak. 
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b) Könyvforgalmazás a kódexkészítés időszakában 

A középkorban a színvonalasabb kéziratok könyvek többnyire megrendelésre készültek, 

igen nagy értéket képviseltek. Olyan eset is előfordult, hogy egyetlen kódexért egy egész 

szőlőhegyet adtak. A kéziratos kötetek forgalmazása ritka jelenség volt. Vespasiano da 

Bisticci firenzei könyvkereskedő például maga köré gyűjtötte a legügyesebb másolókat és 

miniatorokat, az általuk készített kódexeket pedig áruba bocsátotta. Ha valaki saját maga 

vagy megbízói útján könyveket akart beszerezni, akkor Firenzében felkereste vagy felke-

restette Vespasiano műhelyét, ahol nemcsak igényesen kiállított kéziratokat vásárolhatott, 

hanem neves szerzőket is megismerhetett. A középkori egyetemeken kibontakozó szellemi 

tevékenység növelte a könyvek iránti igényt. Ennek kielégítésére jelentkező könyvkeres-

kedelem azonban hivatalos ellenőrzés alatt állt. Az egyetemekkel kapcsolatban álló szemé-

lyek eladásra szánt könyveit a bizományosnak kellett átadni, aki az ár néhány százalékáért 

igyekezett értékesíteni azokat. A távozó diákok tankönyveiket nem vihették ki a városból, 

nehogy a jegyzeteket a rivális felsőoktatási intézmények megszerezzék. Az egyetemek 

felügyelete alatt dolgozó kereskedőkön kívül magánkönyvkereskedők is működhettek. 

Tőlük a szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező, de írni-olvasni tudó emberek általában 

egyszerű formájú, kis terjedelmű röpiratokat, szentek történeteit, világi mondákat, hősi 

énekeket, tankönyveket vagy imakönyveket vásároltak. Azonban az egyetemeken kívül 

könyvkereskedelem még a 15. század közepén is meglehetősen szerény mértékű volt. A 

kézzel írott könyv változatlanul luxuscikknek számított. 

 

c) Könyvkereskedelem az ősnyomtatvány-korszakban 

Európában a középkor végén igény mutatkozott az olcsó és nagy példányszámú köny-

vekre. Ennek a szükségletnek a kielégítését a könyvnyomtatás feltalálása és a papír haszná-

lata tette lehetővé. A nyomtatott művek ára a kézírásosak árának kb. egyötödére–

egynyolcadára csökkent, s így jelentősen bővült a könyvvásárlók tábora. A 15. század má-

sodik felében a könyvnyomtatók többnyire kiadók is voltak, és a könyvek terjesztéséről 

szintén ők gondoskodtak. A terjesztés abból állt, hogy beutazták a nagyobb szellemi köz-

pontokat, látogatták a vásárokat. Ezt a feladatot vagy maguk végezték, vagy utazó ügynö-

köket szerződtetek, akik szekéren vitték magukkal a könyveket. Leggyakrabban a városok 

fogadóiban szálltak meg, és nyomtatott cédulákon értesítették a lakosságot arról, hogy 

milyen könyvekkel érkeztek. Ezeken a cédulákon felsorolták a művek címét, és közölték a 

fogadó nevét, ahol az árusítást megkezdték. A könyvforgalmazók szintén egész Európát 

bejárták. A széles körű nemzetközi kapcsolatrendszer azért alakulhatott ki, mert akkoriban 

a kontinens sok országában latin nyelvű könyveket használtak. A vándor könyvterjesztő 

mestersége azonban költséges és bizonytalan volt, s így hamarosan meg is szűnt. Már a 15. 

században kezdetét vette a nyomdászat és a könyvkiadás szétválása, de a terjesztés tovább-

ra is a kiadóval közösen történt. Egyes kiadók számos városban könyvlerakatot hoztak 

létre. 
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19. kép Vándor könyvárus a 15. századi Európában 

Az új- és modernkori könyvkereskedelem 

a) Könyvkereskedelem az újkorban 

Az újkort az Újvilág felfedezésének évétől, 1492-től számítjuk, míg a modern kor alatt 

általában az első világháború befejezése (1918) utáni időszakot értjük. Az újkori Európa 

könyvforgalmában kiemelkedő szerepet játszottak a nagy német városok. A frankfurti már 

a középkor végén az egész kontinens könyvpiacának centruma volt. Az európai könyvki-

adók minden tavasszal és ősszel Majna-Frankfurtban gyűltek össze, hogy újdonságaikat 

bemutassák és árusítsák. A vásár kezdettől fogva a tudományos és gazdasági élet találko-

zóhelye is volt. A nyomdászok, könyvkiadók, illetve -kereskedők számára egyebek mellett 

azért volt fontos a rendezvény, mert ekkor bonyolították le az elszámolásokat. A 16. szá-

zad második felétől a frankfurti vásárokon a kiadók még külön adtak ki katalógusokat, míg 

a század végétől maga a város készített hivatalos könyvkatalógust. Frankfurt forgalma 

számos tipográfiát és kiadót arra ösztönzött, hogy ott telepedjen le. Sokan könyvkereske-

dést is nyitottak, s ezek nemcsak a vásár alatt, hanem egész éven át nyitva voltak. 

Más német városok is tartottak vásárokat. Közülük a lipcsei bizonyult a legnagyobbnak. 

Lipcse kezdetben a cseh, lengyel, magyar és orosz könyvkereskedelem fejlődését segítette 

elő. Később egyre fontosabb szerepet játszott, sőt Luther wittenbergi, vagyis Lipcse köze-

lében történt színre lépése, a város jelentőségét a könyvforgalom tekintetében még inkább 

növelte. A 17. században előnyt jelentett, hogy a jezsuita cenzúra és a 30 éves háború 

(1618–1648) pusztításai miatt a frankfurti vásár háttérbe szorult. A 18. század közepére 

Lipcse nemcsak a német, hanem az egész európai könyvkultúra központja lett. Ebben a 

században a szerzőknek és a kiadóknak sok gondot okozott a gátlástalan bécsi nyomdász, 

Johann Trattner, aki más kiadók könyveit rendszeresen utánnyomta, és az eredeti kiad-

ványok árának feléért adta el. Lipcsével azonban nem volt szerencséje, mert a német ki-
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adók a nem jogosított kiadványoknak a vásáron való terjesztését egyszerűen megtiltották.  

A vezetőszerepet Lipcse a 19. század nagy részében is megtartotta. Berlin, az egyesített 

Németország fővárosa csak a század végén és csak a kiadványok számát illetően tudta 

megelőzni. 

A 18. századra fejlődött ki teljesen a szortiment (bizományi) kereskedelem. Egyszerű 

gazdasági ok hívta életre: az aránylag kis tőkével rendelkező szortimenter nem tudott min-

den könyvet fix számlára átvenni. Ezért a kiadó bizományba is szállított, a kereskedő pedig 

bizonyos határidőn belül köteles volt elszámolni. A 19. század új jelensége a részletüzlet 

volt. Elvileg a kis jövedelműek részletfizetési kedvezménnyel való könyvhöz juttatását 

tűzte ki célul. A részletüzlet könyvterjesztési gyakorlata azonban rengeteg kívánnivalót 

hagyott maga után, mivel az ügynökök a legváltozatosabb módszerekkel erőszakoltak rá a 

vevőkre olyan könyveket is, amelyeket ők egyáltalán nem akartak megvásárolni. A rész-

letüzlet erőszakos térhódítása súlyos károkat okozott a szortiment kereskedelemnek. 

 

20. kép 18. századi londoni könyvüzlet 

b) Könyvkereskedelem a modern korban 

A modern kori könyvforgalmazás az utcai árusítástól a részletüzletig a korábbi időszak 

számos elemét megőrizte. A 20. században a német vásárok közül a frankfurti visszasze-

rezte első helyét, sőt a világ legnagyobb könyvpiacává nőtte ki magát. Szokássá vált, hogy 

évente egy ország, illetve térség kap bemutatkozási lehetőséget. Az 1999. évi rendezvény 

díszvendége például Magyarország volt, s a középpontban a magyar irodalom megismerte-

tése állt. A 2003-as frankfurti könyvvásáron már 102 ország több mint 330 000 könyvet 

ajánlott a látogatók, illetve a forgalmazók figyelmébe.  

A modern kor a könyvkereskedelemben teljesen új jelenségeket is hozott. A közlekedés 

fejlődése egyebek mellett benzinkutak és repülőterek építését igényelte. Ezekbe a létesít-

ményekbe a könyvek ugyanúgy beköltöztek, mint a madarak vagy a denevérek a lakótelepi 

épületekbe. A kényelmesebb vásárlók ma már a lakásukra érkező könyvkatalógusokat 

lapozgathatják, s a kiválasztott köteteket postai úton kapják meg. A számítógépes ismere-

tekkel rendelkezők megrendeléseiket az internet segítségével is továbbíthatják. 
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A magyarországi könyvkereskedelem 

A 15–17. századi helyzet 

a) A 15. század utolsó negyede 

A kódexkészítés fénykorában a szó szoros értelmében vett könyvkereskedelem Ma-

gyarországon sem létezett. A nyomtatás megindulása azonban nálunk is változást eredmé-

nyezett. Első tipográfiáink csak rövid ideig tudtak fennmaradni. A második ősnyomda 

bezárása után hazánkban több mint fél évszázadig nem folyt nyomtatás. Az igényeket álta-

lában Budán letelepedett külföldi könyvkiadók és kereskedők elégítették kis. A 15–16. 

század fordulóján, bár kisebb számban, mint az ország szívében működtek könyvárusok a 

Felvidéken és Erdélyben is. Az első név szerint ismert kiadó-kereskedő a német Theobald 

Feger volt. Minden bizonnyal Mátyás Király és udvara könyvszeretetének híre vonzotta 

Magyarországra. Bécsben is rendezett be raktárt, de üzleti központjának 1498 körül bekö-

vetkezett haláláig Buda számított. Kiadványai közül a leghíresebb a Thuróczy-krónika 

Augsburgban nyomtatott változata. Jó üzleti érzékre vall, hogy ez a híres könyvkiadó-

kereskedő a művet Mátyás királynak ajánlotta. Feger a nürnbergi Kobergertől a Shedel-

krónika számos példányát is átvette terjesztésre, de csak a készlet egy részének árát fizette 

vissza. A Mohács előtti évtizedekből egyébiránt összesen kilenc budai könyvkiadó-

kereskedőt ismerünk. 

b) A 16. század 

A 16. században a reformáció jelentős hatást gyakorolt a könyvek tartalmára és pél-

dányszámára is. A hitújításért, illetve az ellene folytatott küzdelem sok esetben elősegítette 

a könyvkereskedelem fejlődését, máskor pedig gátolta, sőt megakadályozta annak műkö-

dését. Erdélyben maga János Zsigmond fejedelem is a reformáció híve lett, s az 1560-as 

évek elején kitiltotta a külföldi könyvkereskedőket. A rendelet nyilván azért született, mert 

a privilégiumhoz jutó kolozsvári és brassói árusok jobban ellenőrizhetők voltak, mint a 

vásárokon megforduló idegenek. A könyvforgalom korlátozása a következő fejedelem, a 

katolikus Báthory István alatt (1571–1586) is folytatódott. Az ő uralkodása idején a kül-

földről származó műveket már csak hatósági vizsgálat után lehetett árusítani. Ezzel az in-

tézkedéssel a fejedelem a protestáns munkák forgalmazását igyekezett korlátozni.  

A királyi Magyarországon a könyvnyomtatás csak a 16. század végére tudott állandó-

sulni, ezért itt egy ideig nagyobb volt a könyvkereskedelem jelentősége, mint Erdélyben. 

Besztercebányának már az 1530-as évektől állandó könyvkereskedője volt Martin (Már-

ton) személyében. Martin Németországban, s talán Lengyelországban szerzett be könyve-

ket, és házaló könyvkereskedőként is járhatta az ország településeit. Az 1540-es évektől 

elkezdte a protestáns szellemiségű művek árusítását. Amikor a katolikus főpapok szigorú 

intézkedéseket foganatosítottak a reformáció híveivel szemben, a besztercebányai kereske-

dő készletét elkobozták. 1560-ban I. Ferdinánd király (1526–1564) rendeletére a protestáns 

eszméket nem tartalmazó könyveket visszakaphatta, a többit azonban elégették. A 16. szá-

zadban a királyi Magyarország más városaiban is működtek könyvkereskedők. Többségük 

– Martinhoz hasonlóan – német volt. 
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c) A 17. század 

A 17. században a könyvkereskedelem visszaesett. Ezt az okozta, hogy az ellenrefor-

máció térnyerésével háttérbe szorult a protestáns könyvkiadás, a katolikus nyomdák és 

kiadók pedig egy, olykor csak egyházon belüli, de mindenképpen kevéssé nyilvános for-

mát alakítottak ki. A század folyamán a kötetek értékesítésének egyik megszokott formája 

a vásárokon történő árusítás volt. A „sokadalmak” idején elsősorban a népszerű és olcsó 

kiadványokból lehetett többet eladni. Az őszi vásárok legnépszerűbb nyomdai termékei a 

kalendáriumok voltak. Ezek a kereskedők és a vevők számára is fontos információkat hor-

doztak, mert közölték az összes magyarországi és erdélyi vásár időpontját. A naptárakon 

kívül a tankönyvek, a latin nyelvkönyvek és a katekizmusok iránt mutatkozott nagy keres-

let. A vásárlóközönség szívesen alkudozott. Tótfalusi Kis Miklós jegyezte fel, hogy a deb-

receni vásárra vitt bibliájának árából többen jelentős engedményt szerettek volna kapni. A 

17. század könyvforgalmazásának a nyomdászok, könyvkötők műhelyeiben bonyolított és 

a vásári értékesítésen túl változatlanul része volt a vándor könyvkereskedők tevékenysége. 

 

21. kép Könyvesbolt ábrázolása a 17. századból 

 Említsen egy-egy 15, illetve 16. századi magyarországi német könyvforgalmazót! 

A 18–19. századi könyvforgalmazás 

a) A 18. század 

A hazai könyvtermelés a 1730-as évektől lassan, Mária Terézia uralkodásának (1740–

1780) végén és II. József országlása alatt (1780–1790) ugrásszerűen nőtt. A század első 

kétharmadában a magyarországi könyvkiadást és terjesztést a katolikus érdekeket képvise-

lő kultúrpolitika, valamint a protestánsokat sújtó cenzúra (a kéziratok nyomtatás előtti el-

lenőrzése) és könyvrevízió (a kötetek tartalmának utólagos ellenőrzése) befolyásolta. A 

központi szerepet játszó, jezsuita irányítású nagyszombati és kassai nyomda változatlanul 
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nem könyvkereskedőkre bízta kiadványainak terjesztését. A nyomtatványokat jezsuita 

kollégiumok, rendházak hálózatán keresztül juttatták el az iskolákba és a plébániákra, s 

részben az iskolák segítségével a társadalom tekintélyt élvező rétegeihez. A protestáns 

könyvnyomtatás fellegvára a 18. század közepén Debrecen volt, s ez a helyzet a város 

számára addig soha nem tapasztalt mértékű könyvforgalmat jelentett. 

A század közepén ismét megjelentek a hivatásos könyvkereskedők. Az első könyves-

boltot a német Johann Mauss nyitotta Pesten 1748-ban. Az első magyarországi nyomtatott 

könyvkereskedői (és nem nyomdák által kibocsátott kiadói) katalógus szintén az ő nevéhez 

fűződik. Mauss azonban szinte kizárólag latin és német nyelvű köteteket árusított. A 18. 

század második felében már több városban, így pl. Pozsonyban, Marosvásárhelyen és 

Temesvárott üzemelt könyvkereskedés. 1772-ben a helytartótanács elérkezettnek látta az 

időt az üzletág szabályozására. Rendeletben mondta ki, hogy új könyvkereskedés nyitásá-

hoz a tanács engedélyét kell kérni, s a megfelelő anyagi háttér mellett fontosnak tartotta a 

leendő kereskedők szakmai ismereteit is. 

A 18. század utolsó évtizede a könyvforgalom szempontjából nehéz időszak volt, mivel 

az 1790-es évek közepére – nem kis mértékben a szigorú cenzúrarendeletek hatására – a 

kereskedelem általában visszaesett. A pesti könyvárusok sorozatos csődjei is ezt jelezték. 

 

22. kép Pesti könyvkereskedők könyvjegyzékének címlapja 1775-ből 
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b) A 19. század 

A 19. század első felében a reformkor fellendülést hozott. Az 1830-as években elérke-

zett az első könyvaukciók, vagyis a kiállítással egybekötött vásárok ideje. Az 1840-es 

években hazánkban már mintegy 40 önálló könyvkereskedés működött. Növekedett a ma-

gyar nyelvű kiadványok száma is. A magyar forgalmazók azonban bírálták többségben 

lévő német kollégáikat, amiért az utóbbiak a magyar irodalmat és művelődést nem támo-

gatták eléggé.  

A sajtószabadság 1848-ban történt kivívása főleg az időszaki kiadványok számának nö-

vekedését eredményezte, mivel a forradalom és szabadságharc eseményei iránt óriási volt 

az érdeklődés. Ugyanakkor 1848–1849-ben csökkent a könyvek iránti kereslet. A szabad-

ságharc veresége után bevezették a nyomtatványok utólagos ellenőrzését. A kereskedők 

csak engedélyezett köteteket árusíthattak. A helyzet azonban már a kiegyezés előtt javulni 

kezdett. Ráth Mór például az 1850-es években nyitotta meg könyvesboltját Pesten a Váci 

utcában. Könyvkereskedése a város politikai és szellemi életének egyik központja, Deák 

Ferenc, Eötvös József, Gyulai Pál és mások találkozóhelye lett. 

A kiegyezés után a magyarországi könyvkereskedelmet óriási fellendülés jellemezte. 

Az 1880-as évek elejéig nálunk is jelentős szerepet játszott a szortiment kereskedelem. A 

másik fontos értékesítési forma az utcai könyvárusítás volt. Az antikváriátust szintén meg 

kell említenünk. Az utóbbin belül két kategória különült el: néhány nagy cég értékes régi 

könyvekkel foglalkozott, míg a többi antikvárius pincékben és vásárokon árusított. Sok 

olvasó továbbra is a könyvesboltokban való böngészést és vásárlást részesítette előnyben. 

Az 1880-as évektől az első világháborúig tartó időszakban a könyvszükséglet méginkább 

növekedett. A fenti értékesítési formákhoz egy újabb, a részletüzlet társult. Sikerét az 

okozta, hogy a magyar ember könyvvásárló kedve nagyobb volt, mint az anyagi ereje. A 

részüzlet a könyvkiadásra is jelentős hatást gyakorolt. Olyan munkák, mint a Nagy Lexi-

kon és a Jókai-összkiadás talán létre sem jöhettek volna nélküle. 

 

23. kép Vándor könyvárust ábrázoló Kner-embléma 
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A 20. századi könyvkereskedelem 

a) A két világháború között 

Az első világháborúban elszenvedett vereség következtében az Osztrák–Magyar Mo-

narchia felbomlott. Magyarországon a rövid polgári demokratikus átmenetet a Tanácsköz-

társaság néhány hónapja (1919. március–augusztus) követte. A proletárdiktatúra időszaká-

ban a nyomdákat, a könyvkiadást és a terjesztést egyaránt államosították. A szocialista–

kommunista kultúrpolitika irányítói az írott szónak nagy jelentőséget tulajdonítottak. Erre 

utal, hogy a könyveket a boltokon kívül a közintézményekben, a gyárakban, a házfelügye-

lőknél és más helyeken is meg lehetett vásárolni. A Tanácsköztársaság bukása után a 

könyvekkel foglalkozó ágazatok ismét magánkézbe kerültek. Az első világháború előtti 

hagyományok folytatásaként további értékes sorozatok, pl. Ember és Természet, Búvár 

Könyvek jelentek meg. A legfontosabb értékesítési módszer az ügynökök által szervezett 

részletüzelt volt. Az írók többsége alacsony jogdíjat kapott. Könnyebb megélhetésük és a 

magyar könyvek propagálása céljából egyikük, Supka Géza javaslatára 1929-től évenként 

könyvnapokat rendeztek. A könyvnapok idején kedvezményes árak csábították vásárlásra 

az olvasni vágyókat. 1938-ban kb. 2500 könyv jelent meg. A ponyvák magas példányszá-

ma azt bizonyítja, hogy az akkorra számszerűen megnövekedett olvasóközönség jó részé-

nek irodalmi ízlése alacsony színvonalú volt. Azonban a könyvkereskedőktől az értékes 

munkákat is vásárolták: 1941-ben, tehát a Magyarország második világháborúba való be-

lépésének évében például John Steinbeck vagy Márai Sándor művei a legkeresettebbek 

közé tartoztak. 

b) Az 1940–1950-es évek 

A világháború végén a magyar könyvszektort súlyos veszteségek érték, egyebek mellett 

nagy könyvraktárak semmisültek meg. Néhány koalíciós év után 1848-tól ismét proletár-

diktatúra következett. Már 1948-ban államosították a nagy kiadókat, s 1949-ben a közép- 

és kisüzemekre is sor került. A könyvkereskedelem központi irányítására 1951-ben létre-

hozták az Állami Könyvterjesztő Vállalatot (ÁKV). 1952-ben az összes magánkézben levő 

könyvüzletet államosították: egyetlen nap alatt 182 könyvesboltot zártak be. A hírhedt 50-

es évek nem csak tragikus eseményeket hoztak. 1954-ben, Nagy Imre miniszterelnöksége 

alatt elindult az Olcsó Könyvtár sorozat. Egy-egy kötet 3–4 forintba, azaz 1 kg kenyér 

árába került. Ezáltal széles tömegek juthattak színvonalas olvasnivalóhoz. 

c) Az 1960–1980-as évek 

Az 1960-as években a könyvterjesztés fejlődése elmaradt a könyvkiadásétól. A vidéki 

bolthálózat elavult, a raktárak szűkösek voltak, szállítási problémák jelentkeztek. A jelen-

tős életszínvonal-emelkedést hozó 70-es években a könyvkiadás fejlődése újabb lendületet 

vett. 1975-ben több mint háromszor annyi (kb. 7700) könyv jelent meg, mint 1938-ban. 

Bővült a könyvesbolt-hálózat is. A látványos eredményeket természetesen az állami támo-

gatás tette lehetővé. Az 1980-as években tovább nőt a kiadott művek száma, de a könyvke-

reskedelem fejlődése változatlanul elmaradt a kiadás fejlődésétől. Pedig 1984-ben Buda-

pesten már 162, vidéken pedig 364 könyvesbolt működött, és más értékesítési formák (pl. 

szortiment kereskedelem) és létezett. A 80-as években azonban előbb stagnált, majd rom-

lott az életszínvonal. Az áremelkedés a könyveket is elérte. Eladhatatlan készletek halmo-
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zódtak fel, s a kereskedelem árengedményes könyvvásárok tartására kényszerült. A válság 

tehát ezt a szektort sem kímélte. Az évtized mérlege összességében mégsem lehangoló: ha 

hihetünk a felméréseknek, ekkoriban 10 magyar családból 7 könyvvásárlónak számított. 

d) A rendszerváltozás után 

Az 1990-es rendszerváltozás a magyar könyv történetében is új fejezetet nyitott. A ko-

rábbi állami kiadói és terjesztői szisztéma teljesen átalakult. 1994-re a könyvkiadók csak-

nem 100%-a magánkézbe került, számos kis és közepes cég alakult. A könyvforgalmazás 

lemaradt a privatizációs folyamatban, tehát ezúttal sem tudott lépést tartani a kiadás terén 

bekövetkezett változásokkal. Viszont sok új könyvkereskedés létesült. Működésüket alap-

jaiban fenyegette az életszínvonal további romlása, amely a könyvet vásárló értelmiséget 

és a középrétegeket is sújtotta. Egyes kiadók megpróbáltak alkalmazkodni az újonnan 

meggazdagodott vásárlók igényeihez, s kiadványaikban nem a tartalomra, hanem a külső-

ségekre helyezték a hangsúlyt. Más cégek a nagy mennyiségben eladható művekre kon-

centráltak. Az aluljárókban és az utcákon felállított könyvespultok megteltek politikai, 

szex- és szakácskönyvekkel, valamint a populáris regényvilág termékeivel. Azok a kiadók 

és könyvkereskedők, akik jórészt színvonalas művekkel foglalkoztak, egyre nehezebb 

helyzetbe kerültek. A hagyományos értékesítési formák mellett nálunk is előretört a kata-

lógusból történő könyvvásárlás. Az évtized végén, tehát az ezredfordulón mind többen 

élhettek az internetes rendelés lehetőségével. Ám azok a jóslatok, amelyek arról szóltak, 

hogy a technikai fejlődés miatt a Gutenberg-galaxis (a könyvvilág) össze fog omlani, egy-

előre nem igazolódtak. 

12.4 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mikor kezdődött a könyv- (tekercs) kereskedelem az ókori Hellászban?  

2. Hogyan reklámozták az új kiadványokat a római könyvkereskedésekben?  

3. Miért nem kereskedtek a középkorban a színvonalas kódexekkel?  

4. Mely oktatási intézményekhez kapcsolódott a középkori könyvkereskedelem 

tekintélyes része?  

5. Milyen módszerekkel árusították a könyveket a vándorkereskedők az ősnyom-

tatvány-korszakban? 

6. Mely városok adtak otthont az újkori Európa legnagyobb könyvvásárainak?  

7. A fenti városok közül a 20. században melyik vált a világ legnagyobb könyv-

kereskedelmi központjává?  

8. Hogyan védekeztek Lipcsében Trattner és a hasonszőrű, gátlástalan nyomdá-

szokkal szemben?  

9. Mit jelent a szortiment kereskedelem?  

10. Miért volt erkölcsileg kifogásolható a 19. században a részletüzlet?  

11. Milyen új könyvkereskedelmi jelenségeket hozott a modern kor? 

12. Milyen intézkedésekkel korlátozták a könyvkereskedelmet az erdélyi fejedel-

mek a 16. században?  

13. Melyek voltak a 17. századi vásárok legkeresettebb nyomdai termékei? 
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14. Hogyan határozná meg a cenzúra és a könyvrevízió fogalmát?  

15. Ki adta ki az első magyarországi nyomtatott könyvkereskedői katalógust?  

16. A magyarországi könyvkereskedelem történetének mely eseménye fűződik az 

1772. évhez?  

17. Mikor tartották az első magyarországi könyvaukciókat?  

18. Mivel bizonyítaná, hogy a szabadságharc leverése után romlott a könyvkeres-

kedelem helyzete?  

19. Milyen értékesítési formákat alkalmaztak a kiegyezés után? 

20. Mikor került sor Magyarországon a könyvkiadás és -kereskedelem államosítá-

sára?  

21. Mikor és kinek a javaslatára rendeztek először könyvnapokat?  

22. Mely könyvterjesztő intézmény jött létre 1951-ben?  

23. Hogyan hatott az életszínvonal változása az 1980-as években a könyvforgal-

mazásra?  

24. Milyen köteteket árultak nagy mennyiségben az utcai könyvkereskedők az 

1990-es években? 
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