
ROZSONDAI MARIANNE 

Temesvári Pelbárt népszerűsége Európában 
(Miről vallanak a könyvkötések?) 

A XV. században Temesvári Pelbárt és Janus Pannonius híre és munkái 
jutottak el az ország határain túlra, s váltak ismertté Európában. Kortársak 
voltak, sőt mindketten papi pályán működtek: Janus Pannonius pécsi püspök, 
Temesvári Pelbárt ferences szerzetes, később Budán a ferences rend főiskoláján 
a teológia professzora. Janus reneszánsz költő, Pelbárt enciklopédikus művelt
ségű, középkori prózaíró. Mindketten latinul írtak. 

Pelbárt első műve a Mária tiszteletére írt rajongás, a Siellarium corone bene-
dicte Marie Virginis (A Boldogságos Szűz Mária csillagkoszorúja), melyet hálá
ból és fogadalomból írt pestisből történt, csodával határos felépüléséért. 
A Stellariumot az 1480-as évek elején kezdte írni „a köznép épülése végett", s 
feltehetően 1483-ban készült el vele. Valószínűleg iskolai használatra szánta a 
zsoltárokhoz fűzött magyarázatait: Expositio compendiosa et familiáris, libri 
psalmorum. 1483—89 között írta a Pomerium sermonum de sanctis első, ún. téli 
részét (pars hyemalis), valószínűleg a 90-es évek elején megírta a második, a 
nyári időszakra szánt (pars estivalis) beszédsorozatot, s 1496-ra elkészült a 
Pomerium sermonum de tempore, majd 1498-ra a Pomerium harmadik könyve a 
Sermones quadragesimaíes. 

A Pomerium a katolikus misekönyv felosztását követi, némi módosítással. 
A misekönyv ún. változó része három nagy egységből áll: 1. Proprium de 
tempore; 2. Proprium sanctorum és 3. Commune sanctorum. Pelbárt a maga 
Sermones de sanctis, vagyis a szentekről szóló beszédgyűjteményéhez hozzá
csatolta a Commune, vagyis a több szentnek közös ünnepére szánt részt, ki
emelte viszont a nagyböjti periódust, s erre a negyven napra külön kötetben 
írt beszédeket. Innen van a Sermones quadragesimaíes cím. A Sermones de 
tempore a vasárnapokra szánt és az egyház állandó, az év ugyanazon idejére eső 
ünnepeire írott beszédeket tartalmazza. Pelbárt minden ünnepnapra több 
beszédet írt, hogy nagyobb legyen a választási lehetőségük „ . . . az együgyűbb 
papoknak, hogy ők ezek nyomán bővebb magyarázatokat tehessenek."1 

Pelbárt a Sermones de tempore, de sanctis és a quadragesimaíes három nagy 
könyvét Pomerium közös címmel lát ta el, ,,mert valamint a gyümölcsösben 
különböző nemű termőfák, gyümölcsök és virágok vannak, úgy ebben a munká
ban is mindennemű és sokféle prédikációk, a tudománynak sokszerű virágai és 
az isteni titkoknak üdvösséges gyümölcsei találtatnak."2 

Utolsó nagy műve a négy kötetre tervezett Aureum Rosarium théologie 
(Az isteni tudománynak aranyos rózsakoszorúja). Az első könyvvel 1500 decem-

1 PELBARTUS DE THEMESWAB: Stellarium coronae beatae virginis Mariae. Prológus. 
2 PELBARTUS DE THEMESWAR: Pomerium sermonum de tempore. Prológus. 
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bérére, a másodikkal 1503 tavaszára lett kész, a harmadikat már nem tudta 
teljesen befejezni 1504 januárjában bekövetkezett halála miatt. Ezt és a 
negyedik könyvet — Pelbárt vázlatainak alapján — tanítványa és utóda, 
Laskai Osvát fejezte be. E művével egy mindent átfogó enciklopédiát akart 
alkotni. Nagyon sok középkori szerzőből merített, de alapja Petrus Lombardus: 
Senteníiarum libri quattuor című hasonló munkája. 

Főleg a Stellarium és a Pomerium három könyve jelent meg sokszor, hiszen 
ezek a beszédminták jól használhatók voltak, igény volt rájuk. Éppen ezért 
nem lehet figyelmen kívül hagyni Pelbárt hatását az európai, de különösen a 
magyar művelődéstörténetre. A magyar műveltség és irodalom a reneszánsz 
meggyökeresedéséig öt évszázadon keresztül az egyházi szellem fejlődésének az 
útján haladt. A nép számára a vasárnapokon és ünnepeken a templomokban 
elhangzó prédikációk nyújtották az egyedüli szellemi táplálékot. Pelbárt 
beszédeit itthon az alsó papság, a szerzetesek és azok a litterátus emberek for
gatták, akik a néphez közel álltak.3 Anyanyelvű kódexirodalmunk prédikációs 
anyagának több mint a fele a Pomerium, kisebb mértékben a Stellarium és a 
Rosarium fordításán alapszik,4 innen épült be a magyar irodalmi köztudatba. 
Pelbárt beszédeit tele tűzdelte legendákkal és példákkal, s közülük nem egynek 
— mint Katona Lajos megállapítja — népmesei eredete van,5 s közösek egész 
Európában. Emellett Pelbárt beszédeit figyelemre méltó, napi társadalmi és 
politikai aktualitások is élénkítették, különösen a szentekről, szentté avatott 
királyainkról írott beszédei kínáltak párhuzamot az akkor trónon és hatalmon 
levőkkel. 

Temesvári Pelbártot a feledés homályából a múlt század végén Szilády Áron6 

keltette életre, s az ő nyomán foglalkozott vele behatóan Horváth Cyrill, majd 
Katona Lajos. A nagyközönség számára azonban csak most lettek hozzáférhető
vé Pelbárt írásai, amikor V. Kovács Sándor válogatásában és jegyzeteivel, s egy 
kiváló fordító gárda közreműködésével, 1982-ben megjelent belőlük egy na
gyobb lélegzetű válogatás.7 V. Kovács feltárta Pelbárt*forrásait, tisztázta 
Pelbárt helyét és szerepét a két korszak határán, összefoglalta a magyar 
kódexirodalomra gyakorolt hatását, és ráirányította a szélesebb olvasóközönség 
figyelmét Pelbárt irodalmi munkásságának kevéssé ismert szépirodalmi vonat
kozásaira. 

Pelbárt magyarországi hatását leginkább tehát magyar nyelvű kódexeink 
mutatják. Hogy Európa-szerte mennyire ismerték és forgatták műveit, azt 
most egy eddig szokatlan módszerrel és oldalról, a korabeli könyvkötések, a 
kötéskutatás oldaláról kiindulva szeretnénk megvizsgálni. 

* * * 

A művelődéstörténeten belül a könyvtörténet önmagában is komplex 
kutatási területének aránylag fiatal ága a kötéskutatás. A bibliofiliából nőtt ki, 

3 HORVÁTH Cyrill: Temesvári Pelbárt és beszédei. Bp. 1889. 16. 
4 A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk. KIANICZAY Tibor. I . köt. Bp. 1964. 141. 
5 KATONA Lajos: Temesvári Pelbárt példái. = Értekezések a nyelv- és széptudományok 

köréből, 1902,, 18. köt. 2. szám 20. 
6 SZILÁDY Áron: Temesvári Pelbárt élete és munkái. Bp. 1880. 
7 Temesvári Pelbárt válogatott írásai. Vál., kísérő tanulmányt írta és jegyz. V. KOVÁCS 

Sándor. Ford. Bellus Ibolya, Jeleníts István stb. Bp. 1982. 

2 Magyar Könyvszemle 
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mely gyakran csak a könyv belső és külső művészi díszítése felé fordult. 
A kötéskutatás tudományos jellege és kutatási módszerei néhány évtizede 
kezdtek kialakulni. A kötések ugyanis a könyveknek nem egyszerűen csak 
külső burkai, hanem a könyv történetére, tulajdonosaira, használóira, a hasz
nálat helyére és idejére vonatkozó lényeges adatok fontos hordozói is. 

Magyarországon Rómer Elóris, a magyar régészet úttörője kezdett a kötések
re felfigyelni az 1868 —69-es években a korvinákkal kapcsolatos kutatásai során. 
Fitz József fogalmazta meg, hogy „a művek tartalmával, szellemével és szerző
ikkel az irodalomtörténet foglalkozik. A könyvtörténet a könyvek fizikai jelen
ségeit, köntösét, külső formáját, előállításuk módját tárgyalja, de mindenkor 
figyelve külsejüknek a kor eszmevilágával való összefüggésére."8 Azt is fel
ismerték, hogy a kötés az egyes embernek és korának a könyv szellemi értékei
vel szembeni magatartását is tükrözi, így a kötéskutatás a könyv- és könyvtár
történet, sőt az egész művelődéstörténet fontos részévé lett.9 

A XV—XVI. században a nyomtatott könyveket általában nem ott kötötték, 
ahol a sajtó alól kikerültek. A nyomdák legtöbbször a kereskedelmi útvonalak 
csomópontjában fekvő városokban jöttek létre, a könyvkötőműhelyeket pedig 
gyakran egyetemi városokban és kolostorokon belül találjuk, vagyis ahol taná
rok és diákok, szerzetesek és tudósok a könyveket használták. 

Temesvári Pelbárt európai népszerűségének nyomon követése céljából ez 
alkalommal a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Régi Könyvek 
Gyűjteményében található műveinek kötéseit vettük számba. Pelbártnak a 
bevezetőben röviden tárgyalt művei ebben a Gyűjteményben összesen százhét 
példányban vannak meg. Több kolligátum van közöttük. Gyakori, hogy a 
Pomerium egyes darabjai közül kettő egy kötetet alkot, vagy a Pomerium 
egyik könyve a Stellariummal egybekötve található. Legnagyobb példány
számban a Pomerium sermonum de sanctis (31) fordul elő, nem sokkal kevesebb 
a Stettarium (25) és a Sermones quadragesimales (22); a Pomerium harmadik 
darabja, a Sermones de tempore 19 példányban van meg, míg az Aureum 
Bosariumot 6, az Expositio compendiosat 4 példány képviseli. Ezek a számok, 
bár egyetlen könyvtár állományának a vizsgálata folytán lehetnek esetlegesek, 
valamelyest mégis tükrözik, hogy melyik Pelbárt-mű volt a legnépszerűbb. 
Mindenesetre megfelelnek annak a ténynek, hogy a Pomerium könyveit és a 
Stellariumot adták ki a legtöbb alkalommal. 

A százhét műnek csaknem a kétharmada (69) korabeli, vagyis XV. század 
végi, illetve XVI. századi bőrkötésben maradt ránk, összesen 54 kötetben, és 
ezek többsége gótikus. A következőkben azt tárgyaljuk, hogy hol készültek 
ezek a bőrkötések, továbbá arra a kérdésre keressük a választ, hogy hol hasz
nálták ezeket a műveket. Természetesen a kötések vizsgálatakor nem követ
hetjük a műveknek megfelelő felosztást, hanem a stílusok, majd a városok és 
műhelyek szerint csoportosítva vesszük sorra a kötéseket. A városok a vizsgálat 
során mechanikusan betűrendben következnek. A kötések meghatározásának 
módja az, hogy a táblát díszítő bélyegzőket, görgetőket és lemezeket egybe
vetjük a szakirodalomban közölt és már azonosított könyvkötők vagy könyv
kötőműhelyek hasonló díszítőszerszámaival. 

* * * 

8 F I T Z József: A magyar könyv története 1711-ig. B p . 1959. 9. 
9 SCHTJNKE, I lse: Von der Bedeutung der Einbandwissenschaft für den Bibliothekar. = 

Zen t ra lb la t t für Bibl iothekswesen 82 (1968) 522. 
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Bár Temesvári Pelbárt ferences volt, műveit — mint látni fogjuk — más 
szerzetbeliek is beszerezték és haszonnal forgatták. A domonkos vagy más né
ven prédikáló barátoknak a Natio Austriae-n belül a legfontosabb kolostoruk a 
bécsi volt.- Ez a kolostor, s benne a több mint hét évszázados könyvtár, ma is 
fennáll. Kódexeik közül sokat maguk másoltak és bekötetlen könyveiket maguk 
is kötötték. Jól felszerelt könyvkötőműhellyel rendelkeztek. A Magyar Tudo
mányos Akadémia Könyvtárában tizenhárom olyan ősnyomtatvány található, 
amelyek kötése a bécsi domonkosok műhelyében készült.10 Ezekhez csatlakozik 
tizennegyediknek a Hagenauban 1503-ban megjelent, tehát már nem ős
nyomtatvány, Pomerium sermonum de tempore c. negyedrét alakú könyv bőr
kötése. (Jelzete RM I I I 39, RMK I I I 113)11 A bécsi domonkosok a XV. század 
végétől s a XVI. századtól gyakran használják könyveiken a tulajdont jelölő 
monogramot: W P = Wiener Prédikátorén (vagy Praedicatores Viennenses). 
Ezen a kötésen is rajta van a tulajdonjelölés — bár a két betűt felcserélték —, 
s köztük látható a domonkos műhelyekre jellemző korona. A kötéstáblán ezen 
kívül még öt bélyegző látható: kutyát ábrázoló, egy emberalak medvével, 
liliom, rozetta és a bordák mentén levéldísz. (L. 1. ábra) Ezek mindegyike 
megtalálható a kolostori műhely bélyegzőkészletében. A könyv címlapján 
kézírásos tulajdonbejegyzés is olvasható: „Conventus Viennensis Ordinis 
Praedicatorum". Pelbárt e művét tehát kétségtelenül a bécsi domonkos 
kolostorban használták. Tőlük valószínűleg Kresznerics Ferenc (1766 — 1832), 
az Akadémia tiszteleti tagja vásárolta meg több tucat más könyvvel, köztük 43 
ősnyomtatvánnyal együtt 1804—1806 között. A Kresznerics-gyűjteményt az 
Akadémia Könyvtárát alapító Teleki-család vette meg, s a Teleki-könyvtárral 
együtt került az Akadémiára e gyűjtemény is. A könyvben benne van a 4. lap 
recto oldalán a „G. Telekiek' Alapítványa" pecsét. Kresznerics a maga nevét 
nem írta bele a könyvbe, viszont kéziratos könyvjegyzékében12 szerepel egy 
1503-ban, Hagenauban nyomtatott „Pomerium Serm. de tempore Pelbarti de 
Themesvár" tétel, s bizonyosnak látszik, hogy a fentiekben tárgyalt könyvről 
van szó. A kötés egyidős a könyvvel. 

Bécs környékére lokalizálható az a kötés is, amely Pelbárt Pomerium sermo
num de sanctis című, Hagenauban 1501-ben megjelent munkáját tartalmazza. 
(Jelzete RM I I I F 1007, RMK I I I 93) Az egyenes fatáblás, fólió méretű, barna 
bőrkötés elő- és háttáblája megegyezik. A tábla szélén az első keretben sorakozó 
„maria" írásszalag bélyegző a gótikus kötések tipikus motívuma, használták 
Alsó-Ausztriában éppúgy mint Dél-Németországban. A középmezőt körülvevő 
dekoratív, egymásbakapcsolódó „Z" idomok, s ezek variánsa a gerincmezőkben 
a bécsi és Bécs környéki műhelyekre rendkívül jellemző.13 A címlapon olvasható 

10 ROZSONDAI Marianne: Wiener Dominikanereinbände in der Bibliothek der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. = Gutenberg-Jahrbuch 1981. 234 — 244. 

11 A könyvtári jelzetek mellett mindig megadjuk régi magyar nyomtatványok esetében 
a Szabó Károly-féle számot, ősnyomtatványoknál a magyarországi ősnyomtatványok 
katalógusának számát. — SZABÓ Károly — HELI/EBRANT Árpád: Régi magyar könyvtár. 3. 
köt. 1. rész. Bp. 1896. 

12 Libri antiquiores bibliothecae meae iuxta ordinem annorum compendio exhibiti. 
MTA Könyvtára Kézirattár Ms 103501a, 100. tétel. 

13 HOLTEB, Kurt: Verzierte Wiener Bucheinbände der Spätgotik und Frührenaissance. = 
Codices manuscripti 1977, Sonderheft. A 7, A 12, B 1 - 5 , B 7 - 1 0 , C 1 - 3 , C 6, C 8 - 9 , 
D 1-4 , D 6, D 9 - 1 0 , E 2 - 8 , F 1 -13 . 
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bejegyzés, miszerint a könyv egy bizonyos Lucas Ungler superattendens hagya
tékából 1603-ból való, nem visz közelebb a meghatározáshoz. A kötés késő 
gótikus, s majd egy évszázaddal korábbi, mint a kéziratos bejegyzés. A könyv a 
Telekiek alapítványából származik. 

Az egykori püspöki székhelyről, Boroszlóból (Wroclaw, Breslau) való az a 
nagyon rossz állapotban ránk maradt bőrkötés, amely Pelbárt Hagenauban 
1498-ban megjelent Stettarium&t tartalmazza. (Jelzete Inc. 625, CIH 2558)14 

Előtáblájának keretében pálcán hurkolódó szabad gótikus levelek futnak körbe, 
a középmezőt pedig lendületes indafonat tölti ki. A háttáblán a középmezőt 
átlók tagolják rombuszokra és háromszögekre, amelyekben virágtöveket és 
kétféle emberalakos bélyegzőt is láthatunk. Az egyik bélyegző szerzetest 
ábrázol, jellegzetes kettős köridomba foglalva, valamint egy „d" betűt, és egy 
XV. század végén működő boroszlói műhelyre utal.15 A címlap versoján több 
pecsét is látható: egy elmosódott püspöki címeres pecsét, a boroszlói Egyetemi 
Könyvtár pecsétje, az egyetem „doublette" bélyegzője, s végül Vigyázó Ferenc 
bélyegzője. A kötés boroszlói származását tehát megerősítik a könyvben levő 
tulajdonosbélyegzők, sőt ezek arra utalnak, hogy a könyv évszázadokon keresz
tü l a városban maradt, ott használták, míg az ottani Egyetemi Könyvtár mint 
duplumot ki nem árusította. Vigyázó Eerenc a könyveibe rendszerint beírta, 
hogy mikor, kitől és mennyiért vette. Ezt az ősnyomtatványt 1906-ban vásá
rolta apjának ajándékba, aki ezt be is jegyezte a könyvbe: „Kedves fiamtól 
ajándék". Vigyázó Sándor már 1919-ben úgy végrendelkezett, hogy ha fia nem 
nősülne meg, egész vagyonát az Akadémiára hagyja. Vigyázó Ferenc tar tot ta 
magát apja végakaratához, s halála után, 1928-ban a Vigyázó-vagyon, az 
értékes könyvtárral együtt, az Akadémiára szállt.16 

Ugyancsak a Vigyázó-könyvtárból származik az Inc. 624 jelzetű, s az előbbi
vel azonos (CIH 2558) ősnyomtatvány. A XV—XVI. század fordulójáról szár
mazó gótikus kötés bélyegzői Dél-Németországra, Ingolstadt környékére 
mutatnak.17 A kézírásos bejegyzések közül a legkorábbi a „Tabula" lapon 
olvasható: „Ad Conventum Rambsaviensem ordinis Eremitarum S. P . Augus
tini", vagyis a ramsaui Ágostonszerzetbéli remeték konventjének tulajdonára 
utal a bejegyzés, mely XVI. századi kéz írása. (Ramsau Németország délkeleti 
sarkában van, Berchtesgaden közelében.) A címlapon további tulajdonosok 
adnak magukról hírt: előbb Thomas Riegersperger, aki a könyvet 1659. decem
ber 1-én vásárolta, majd Johannes Hőrl nevét és az 1665-ös dátumot olvashat
juk. Hőrl több helyen beírta nevét a könyvbe. Vigyázó 1901-ben vette Rohra-
cher linzi antikváriustól. 

Pelbárt Pomeriwwának két könyvét, a Sermones de tempore és a Sermones 
quadragesimales (CIH 2557, 2553) beszédeit tartalmazza az Inc. 690 jelzetű ős
nyomtatvány. Az elő- és háttábla díszítése azonos, mindkét táblán a rövidebb 
oldalakon fölül és alul Köln város címerének a bélyegzője van többször a bőrbe 

14 Catalogus incunabulorum, quae in bibliothecis publiais Hungáriáé asservantur. Ed. 
SAJÓ, G . -SOLTÉSZ, E. 1 -2 . vol. Bp. 1970. 

15 SCHTJXKE, Ilse: Die Schwenke-Sammlung gotischer Stempel- und Einbanddurchrei
bungen, nach Motiven geordnet und nach Werkstätten bestimmt und beschrieben. I . Ein
zelstempel. Berlin 1979. = Beiträge zur Inkunabelkunde, 3. Folge 7. 130. p. 20. bélyegző. 

16 GERGELY Pál: A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vágyon sorsa. 
Bp. l971 .97 . = A MTA Könyvtárának kiadványai 63. 

17 SCHTJNKE, Ilse: Die Schwenke-Sammlung. . . i. ni. 197. p. 6. bélyegző. 
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belenyomva. A hosszabb oldalakon rozetta, illetve oroszlán bélyegzők sorakoz
nak, a középmezőt a XV. század végére nagyon kedveltté és általánosan hasz
nálttá vált gránátalmavirágos gótikus rutainda tölti ki. Mint Ernst Kyriss 
kifejti,18 a kötésen található városi címer mindig a műhely létezési helyéről tesz 
tanúbizonyságot. A könyvet Hagenauban nyomtatták, Kölnben kötötték, 
s minden bizonnyal Köln környékén is használták. Vigyázó vásárolta Baer 
frankfurti könyvkereskedőnél, 1905-ben. 

Nürnberg kedvező fekvése folytán korán jelentős kereskedelmi csomóponttá 
vált. Augsburg és Heidelberg mellett Nürnberg a német humanizmus korai 
központja. I t t jönnek létre először jelentős polgári magánkönyvtárak: Hart
mann Schedelé, Willibald Pirckheimeré, de a város falai között élt és tevékeny
kedett — többek között — Albrecht Dürer, Michael Wohlgemuth, Conrad 
Celtis és Regiomontanus is. A XV. század harmadik harmadában több mint egy 
tucat nyomdász működött a városban. A könyvek egy részét helyben kötötték, 
hiszen megvolt hozzá a vásárlóközönség, amelyet a városban található kolos
torok is gyarapították. A kolostorok nagy részében könyvkötőműhely is 
működött,19 amellett, hogy egyre nagyobb lett Nürnbergben a polgári könyv
kötők száma. Általában a nagykönyvtárak régikönyv-gyűjteményeiben szép 
számmal vannak képviselve a nürnbergi nyomtatványok és nürnbergi kötések, 
így van ez az Akadémia Könyvtárában is. Az itteni munkák tanúsága szerint 
Temesvári Pelbárt művei Nürnbergben is kelendőek voltak. Az Akadémia. 
Könyvtárában található Pelbárt-művek közül hatnak a kötése készült Nürn
bergben. Négyet Anton Koberger, a híres nürnbergi nyomdász, kiadó és könyv
kereskedő megrendelésére, vagy a nyomdája mellett működő könyvkötő-
műhelyben készítettek. 

Pelbárt Pomerium sermonum de íemporejának Hagenauban, 1498-ban meg
jelent példányát (Ráth 1052, CIH 2556) és a Pomerium sermonum de sanctis, 
Lyonban, 1514-ben nyomtatott példányát, mely a Sermones quadragesimalest is 
tartalmazza (RM I I I F 74, RMK I I I 191, 193), ugyanaz a könyvkötőmester 
kötötte be. A táblák kompozíciója és a középmezők díszítése megegyezik. 
Meg kell jegyeznünk, hogy az utóbbi Lyonban Johann Koberger költségén 
jelent meg, aki Anton Koberger 1513-ban bekövetkezett halála után átvette 
fivére üzemét, és folytatta könyvkereskedői tevékenységét is. A XVI. század
ban egyre gyakoribbá, a XVII—XVIII . században pedig mindinkább általá
nossá vált, hogy a nyomdászok nem foglalkoztak már könyvkereskedéssel, a, 
könyvkereskedők ellenben gyakran könyvkötőműhelyt is tar tot tak fönn, hiszen 
jobb üzlet volt a könyveket, legalábbis a helybeni eladásra szántakat, bekötve 
eladni. A XV—XVI. században a könyveket ott kötötték, vagy azon a környé
ken, ahol használták. Nagyobb tételben, távolabbi tartományokba és országok
ba a könyveket kötetlenül, krúdában szállították. 

Az előbbiekben tárgyalt két könyv közül az 1514-ben megjelent Pelbárt-mü a 
Vigyázó grófoktól, az 1498-as ősnyomtatvány Ráth Györgytől került az Akadé
mia Könyvtárába. Ráth György (1828—1905) főrendházi tag, az Ipar
művészeti Múzeum vezetője, bibliofil könyvgyűjtő régi hungarikákból álló 
gazdag könyvtárát még életében a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. 

18 KYBISS, Ernst: Städtewappen auf spätgotischen Einbänden. = Gutenberg-Jahrbuch 
1965. 348-352. 

19 KYRISS, Ernst: Nürnberger Klostereinbände der Jahre 1433 bis 1525. Inaugural-
Dissertation. Erlangen 1940. 
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ő tehát a Telekiek és a Vigyázók mellett az Akadémia Könyvtárának harmadik 
nagy adományozója. Kívánságának megfelelően könyvtárát a régikönyvek 
gyűjteményén belül külön kezelik, s ez a könyvek jelzetében is kifejezésre jut. 

Pelbárt Pomerium sermonum de sanctis beszédgyüjteménye 1502-es hagenaui 
példányának (RM I I I F 36/b, RMK I I I 110) a kötése is Koberger-féle kiadói 
kötésben van. Tipikus dél-német gótikus kötés: a középmezőt gránátalma
virágos gótikus rutainda tölti ki, a keretben a rövidebb oldalakon nyillal átlőtt 
szívek, a hosszabb oldalakon rombuszba foglalt griffek sorakoznak. A háttábla 
keretét rozetta és pálcán áthurkolódó inda bélyegzői alkotják, a középmezőt 
átlók tagolják, az így nyert háromszögekben griffek láthatók. A könyvet 
Vigyázó Linzben, 1902-ben Rohrachertől vette. 

Ugyancsak Koberger-kötésben van az RM I I I F 35 (RMK I I I 103) jelzetű 
Stellarium, mely Augsburgban jelent meg 1502-ben. Kötésének a felépítése és 
díszítése egyezik az előző három Koberger-kötéssel, itt is rozetta, pálcán át
hurkolódó szőlőinda, griff és gránátalmavirágos rutainda motívumokkal talál
kozunk, csak más metszésúek a bélyegzők. Ezt a könyvet is Vigyázó vette 
Linzben 1905-ben. 

A Koberger-kötésekkel több cikkben és tanulmányban foglalkoztunk, de 
mindig csak ősnyomtatványok kötését vizsgáltuk. Anton Koberger 1470 — 1513 
között tevékenykedett, sőt halála után fivére és fia — mint fentebb említettük 
— tovább vitte az üzletet. A most tárgyalt négy kötés közül csak az egyik ős
nyomtatvány, kettő 1502-ből, Hagenauból és Augsburgból való (ez is mutatja, 
hogy Pelbárt milyen népszerű volt, újra és újra, egymás után kiadták műveit 
különböző városokban), egy pedig 1514-ből, Lyonból. Éppen a legkorábbi, az 
1498-ban megjelent ősnyomtatvány van azonos kötésbe kötve a legkésőbbivel, 
az 1514-es művel; s ez a nürnbergi könyvkötőműhely működésének folyamatos
ságát mutatja. Ez a két kötés a Magyar Könyvszemlében megjelent cikk20 4. 
ábrájával mutat bélyegzőazonosságot, az 1502-es hagenaui a 6., az augsburgi 
pedig a 7. ábrával. 

A hat nürnbergi kötés közül a most következő kettőt nem tudjuk műhelyhez 
kötni, de Nürnbergre lokalizáljuk őket. 1505-ben Hagenauban ismét kiadták 
Pelbárt Stellariumát (RM I I I F 45, RMK I I I 127). Bőrkötése az imént említett 
Magyar Könyvszemle-cikk 3. ábráján látható kötéstábla variánsa. Nürnbergi 
vagy augsburgi az RM I I I F 29 (RMK I I I 95, 96) jelzetű kolligátum kötése, 
amely a Sermones de temporet és a Sermones quadragesimalest tartalmazza; 
mindkettő Hagenauban jelent meg 1501-ben. Érdekes az előtáblán látható 
nagyméretű, már inkább reneszánsz ízlés szerint metszett középlemez. A kötés
tábla harmadik kerete Augsburgra mutat , a háttábla középmezőjének a lemezei 
viszont nürnbergieknek látszanak. Mindkét könyv 1905-ben került Vigyázó 
Ferenc könyvtárába, s így később az Akadémia tulajdonába. 

Szerencsés helyzetben vagyunk a Ráth 1062/2 jelzeten található ősnyomtat
vány esetében (BMC I I I 778),21 mert a bőrkötésbe összesen négyszer bele-

20 ROZSONDAI Marianne: Anton Koberger és a 15. századi kiadói kötések. = Magyar 
Könyvszemle 93 (1977), 101 — 110. 

21 Pelbárt Stellariumának Ráth 1062/2 jelzetű példányáról éppen a kötéstábla vizs
gálatával kapcsolatban derítettük ki, hogy ősnyomtatvány. Ezért a CIH katalógusban 
nincs benne, így az angol katalógus számát adjuk meg: Catalogue of Books Printed in the 
XVth Century Now in the British Museum, vol. 3. London 1913. (Ennek nemzetközileg 
elfogadott rövidítése: BMC) 
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nyomták a hely nevét, ahol Pelbárt Stellariumának ezt a példányát használták 
és a kötést készítették. A rebdorfi kolostor könyvkötőműhelyéről, ahol ezt a 
művet is kötötték, kiterjedt szakirodalom áll rendelkezésünkre,22 s több mint 
180 rebdorfi kötéstáblát ismerünk. A kolostor ma már nincs meg, 1806-ban 
feloszlatták, gazdag könyvtára a tőle nem messze fekvő eichstätti, továbbá az 
augsburgi, a müncheni és a berlini állami és egyetemi könyvtárakba, valamint 
antikváriusokhoz került. Ráth György is antikváriumban vásárolta a kötetet, 
s valószínűleg nem szép gótikus eredeti, könyvkötése, hanem elsősorban hunga-
rica volta miatt. A kötés 1499 után készült, de mindenképpen 1517 előtt, a 
műhely működésének első szakaszában. Ezt a bélyegzők bizonyítják. A köny
vet a kolostoron belül használták, ezt a címlapon olvasható tulajdonosbejegyzés 
kétségtelenné teszi: Hie codex est monasterii Sanctissimi Johannis Baptiste in 
Rebdorff ordinis Canonicorum regularium divi augustini episcopi eystetensis 
dyocesis. (Vagyis: Ez a kódex az eichstätti püspöki egyházmegye Rebdorfban 
levő ágostoni szabályozott kanonokrendje Keresztelő Szt. Jánosról elnevezett 
monostoráé.) 

Pelbárt Sermones quadragesimales c. munkájának (Ráth F 1065, RMK I I I 
112, Hagenau, 1502) fatáblás világos bőrkötésén a szokásosnál több bélyegzőt 
használtak. (L. 1. ábra) A XVI. század elejéről származó gótikus kötéstábla tíz 
bélyegzőjéből öt szerepel a Schwenke-gyűjtemény bélyegzői között.23 A bélyeg
zők alapján Schwenke és a gyűjteményét kiadó Ilse Schunke Ulm környékére 
helyezi a könyvkötőműhelyt. Nem tudni, hogy kolostori vagy polgári műhellyel 
állunk-e szemben. A könyvet a tulajdonosbejegyzés szerint („Cárt. Buxheim") 
a Memmingenhez közel eső buxheimi kartauziak kolostorában használták. 
A kézírásos bejegyzésen kívül egy későbbi időből való pecsét is látható az a2 lap 
alján: „Bibi. Buxheim." Ráth ezt a művet is a magyar szerző miatt vette meg, 
bár nem voltak számára közömbösek a kötések sem, mert azokat mindig 
rendbehozatta, restauráltatta, nem is szólva arról, hogy Ráth György a magyar 
kötéskutatásban milyen jelentős szerepet töltött be.24 

A Pomerium két könyvét tartalmazza az RM I I I F 51 (RMK I I I 132, 139), 
melyek Strasbourgban 1505-ben (De tempore) és 1506-ban (Sermones quadra
gesimales) jelentek meg. A koUigátum kötése XVI. század eleji, és gótikus 
stílusban készült. Bélyegzői alapján a wiblingeni bencés kolostor műhelyéből 
valónak tartjuk. Wiblingen ma már Ulm egyik városrésze, s az 1093-ban ala
pítot t bencés kolostor és keleti szárnyában a nagyszerű könyvtárterem ma is 
megtalálható. Kyriss25 340 wiblingeni kötést kutatot t fel 26 különböző könyv
tárban, s a kötéseken 155-féle bélyegzőt talált, köztük két görgetőt. A kolostor 
könyvkötőműhelye, Kyriss kutatásai szerint, 1475—1551 között tevékenyke-

22 R O Z S O N D A I , Mar ianne : Ein unbekannter Bebdorf er Einband in der Bibliothek der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. = Gu t en b e rg - J ah rb u ch 1971. 373 — 379. 

23 SCHTJNKE, I l se : Die Schwenke-Sammlung . . . i. m . 10. p . 252a bélyegző, 142. p . 90. 
bélyegző, 184. p . 454a bélyegző, 206. p . 32a bélyegző, 300. p . 55. bélyegző. 

24 R Á T H György javasol ta elsőként szakkiál l í tások rendezését , s először nyomdásza t i és 
könyvkötésművésze t i k iá l l í tás t rendez tek : Könyvkiá l l í tás i emlék. Kiad ja az Országos 
Magya r Ipa rművésze t i Múzeum. Bev . R á t h György. B p . 1882. — R Á T H György: Magyar
országi könyvtáblák a történelmi kiállításon. B p . 1897. — R Á T H György: A korvina önálló 
könyvkötési stílusa. = Magyar Könyvszemle 1897, 250 — 265. 

25 K Y B I S S , E r n s t : Verzierte gotische Einbände im alten deutschen Sprachgebiet. Tex tbd . , 
1 — 3. Tafelbd. S t u t t g a r t 1 9 5 1 - 1 9 5 8 . Tex tbd . 34., Tafel 81 . 4. és 5. bélyegző. 
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dett. Érdekes, hogy a műhelynek névbélyegzője is volt: „wiblingë", de ez a 
vizsgált több mint háromszáz kötés közül csupán tízen látható. Több kézírásos 
bejegyzés olvasható a könyvben különböző időkből. A legkorábbi talán a hát
tábla kiragasztott előzékén található: „1511 Liber Conradi Brinhal. . . [?] 
Gerhingii premonstratensis", a címlapon: „Ego fráter Nicolaus Sigillum [ ? ] " 
és alatta egy rajzolt pecsétféle, a legkésőbbi bejegyzés a címlap tetején: 
„Collegii Creuzlingeni". Ugyancsak kreuzlingeni az elotábla közepébe utólago
san nyomott tulajdonbélyegző: „Creuzling Collég. Can. Reg." (Svájc). A rendet 
1848-ban oszlatták fel. A könyvet Vigyázó Ferenc 1905-ben vette meg Dob-
rovszky könyvkereskedésében. 

Az egyik legszebb és legérdekesebb kötés Pelbárt Pomerium sermonum de 
sanctis c. művének egy későbbi, 1520-as hagenaui kiadású példányát borítja 
(RM I I I F 93, RMK I I I 234). A kötés tehát legkorábban az 1520-as években 
készülhetett. Az előtáblán a szélen üres keret fut körbe, csak alul a rövidebb 
oldalon látható címer alakú pajzsban két kéz, két lábfej, egy nyíllal átlőtt szív 
és három szög. Mindezek Jézusra (sebeire) utalnak. Ennek a bélyegzőnek a két 
oldalán egy-egy szívidomban H és G monogram tűnik szemünkbe. A második 
keret sarkaiban a négy evangélista, az oldalakon nagy méretű szabad levelek 
láthatók. A középmezőt számtalan átló osztja apró rombuszokra és három
szögekre, amelyekben stilizált növénydíszes, liliomos és oroszlános bélyegzők 
vannak. (L. 2. ábra) A háttábla díszítése nagyon eltérő, az előtáblánál sokkal 
korábbinak hat. (L. 3. ábra) A külső keret üres, a második keret sarkaiban az 
evangélisták szimbólumai, az oldalakon csupán egy-egy téglalap alakú bélyeg
ző, benne két madár. A középmezőt hat átló tagolja, a négy rombuszban a címer 
alakú, Jézusra utaló szimbólumokat tartalmazó bélyegző, négy háromszögben 
ismételten megjelennek az evangélisták szimbólumai, a másik négy háromszög 
közül kettőben körbe foglalt „ihs", a harmadikban körbe foglalt „ma", a 
negyedikben körbe foglalt rozetta bélyegző található. Ez utóbbi két bélyegző 
Máriára utal, s azt is van alkalmunk látni, hogy e kettő egyenértékű, vagyis a 
rozetta mindig Máriára utaló bélyegző. A bélyegzők első látásra azt sugallják, 
hogy kolostori műhellyel van dolgunk. A kötésen szereplő 15 bélyegzőből tízet 
megtaláltunk a Schwenke-gyűjteményben.26 A műhely az észak-németországi 
Dülmen melletti Weddern kartauzi kolostorában működött. Goldschmidt27 

véleménye szerint a H G monogram annak a barátnak a monogramja, aki a 
könyvet bekötötte, ugyanis hasonló formában olykor más betűk jelennek meg a 
wedderni kolostor kötésein. Goldschmidt azt is megjegyzi, hogy a kolostor 
könyvei e század elején szóródtak szét különböző aukciókon keresztül. Vigyázó 
az ismertetett kötetet 1906-ban vette Ludwig Rosenthal müncheni antik
váriumában. 

Szólnunk kell még röviden hat gótikus kötésről. Sajnos, ezeket pontosan nem 
tudjuk meghatározni. A használat helyére vonatkozóan némelyik ad fel
világosítást, egyik-másikban azonban nincs posszesszor-bejegyzés, vagy csak 
olyan késői, hogy az a kötéstábla meghatározásában nem értékesíthető. 
Az Inc. 834 (CIH 2559) Pelbárt 1497 — 1500 között Bázelben megjelent Stella-

26 SCHTTNKE, I l se : Die Schwenke-Sammlung . . . i. m . 100. p . 56. bélyegző, 278. p . 25, 27. 
bélyegző, 282. p . 123. bélyegző, 287. p . 243. bélyegző, 310. p . 33. bélyegző, 315. p . 106. 
bélyegző. 

27 G O L D S C H M I D T , E r n s t Ph i l i pp : Gothic and Renaissance Bookbindings. Vol. 1 — 2. 2. ed. 
N ieuwkoop-Ams te rdam 1967. Vol. 1. 249 — 250. vol. 2. CV. t á b l a 165. bélyegzők. 
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riumát tartalmazza. Kötése nagyon kopott, ez is nehezíti a bélyegzők azonosí
tását, amelyek egyébként a német nyelvterületen használatos, jellegzetesen 
gótikus bélyegzők: pálcán áthurkolódó inda, rozetta, liliom, négyszirmú 
virágdísz és (talán) sas. Bejegyzése az A levélen: „Fratrum Minorum Conventus 
S. Francisci Lucernáé", vagyis a könyvet a svájci Luzernben lévő ferences 
kolostorban használták. Fenntartással, de feltételezhetjük, hogy a kötés ott, 
vagy azon a környéken készült. — Hétféle, köztük egy B. S. monogramos 
bélyegző látható az Inc. 668 (CIH 2555) világos bőrkötésén, amely a Sermones 
de sanctis Hagenauban, 1500-ban megjelent példányát borítja. A címlapon 
olvasható bejegyzés szerint — „Conventus Ordinis Fratrum Praedicatorum 
Wimpinae" — a Neckar-parti wimpfeni domonkos kolostorban forgatták 
Pelbártnak ezt a beszédgyűjteményét. A kolostort 1818-ban a szekularizáció 
alkalmával feloszlatták. Mindkét ősnyomtatvány Vigyázó Ferenc könyvtárából 
való. — Nagyon szép a kötése az Inc. 413 jelzeten található könyvnek, amely 
kolligátum, és hat művet, három ősnyomtatványt (a legkorábbi 1466-ból) és 
három antikvát tartalmaz. Ez utóbbiak egyike Pelbárt Rosariumának első 
könyve, amely 1503-ban Hagenauban (RMK I I I 114) került ki a sajtó alól. 
Ez egyébként az első kolligátum a könyvben. A könyvkötő szép metszésű, 
szokatlan alakú rozetta, virágtő, levélminta és gótikus rutainda bélyegzőiből 
építette fel a kötéstábla kompozícióját. Nem tudjuk, hogy hol tevékenykedett a 
mester, és azt sem, hogy hol volt használatban ez a könyv. Nincsen benne sem
milyen bejegyzés, ahogy a Goldschmidt tulajdonában lévő hasonló ősnyomtat
ványban28 sincsen, ö a kötést Dél-Németországba és az 1500 körüli időre teszi. 
Felhívja a figyelmet a dekoratív vasalásokra, amelyek közül a rozetta alakú 
jellegzetes középdísz egyezik az Inc. 413 kötésén látható közép vasalással. 
Némi támpontot a háttáblához fölül odaerősített, ma is épségben meglévő lánc 
nyújt. Ez ugyanis arra enged következtetni, hogy a könyv kolostori könyvtár 
tulajdonában lehetett, ahol lánccal erősítették az olvasópulthoz. Magán
tulajdonú könyvnél ez nehezen képzelhető el. Goldschmidt példányán is látszik 
az egykori lánc nyoma. — Nagyon kopott az RM I I I F 38 világos bőrkötése. 
A Stellarium (RMK I I I 109) és a Sermones quadragesimales (RMK I I I 112) van 
belekötve, mindkettő Hagenauban jelent meg 1502-ben. Négy bélyegzővel 
díszítették a kötést: a rozetta és a rombuszba foglalt zászlós bárány az elő- és 
háttábla második keretében aránylag jól kivehető, a középmezőt díszítő virág
tövek ós az első keretben lévő körbefoglalt sárkány ( ?) bizonytalanul azonosít
ható. A címlapon az alábbi két bejegyzés olvasható: „Ex Bibliotheca Mo-
nasterii Brigantini", és „Sum ex libris Andreáé Graft". Egy ideig tehát a Bodeni 
tó keleti sarkában fekvő Bregenz (Ausztria) kolostorában használták Pelbárt 
műveit. Andreas Craft, az egykori tulajdonos nem írt várost a neve mellé. — 
Ha lehet, még rosszabb állapotban van az RM I I I F 50 (RMK I I I 131) kötése. 
A benne levő Sermones de sanctist Strassburgban adták ki 1505-ben. Rozetta, 
liliom és még két másik bélyegző fordul elő a kötésen, csaknem reménytelen 
valaha is azonosítani. Vigyázó Münchenben vette 1900-ban Ludwig Rosenthal 
antikváriumában, míg az előzőt (RM I I I F 38) 1906-ban Linzben Rohrachertől. 
— Pelbárt két munkáját tartalmazza az RM I I I F 1033: Sermones de tempore 
és Quadragesimales. Hagenau, 1501. (RMK I I I 95, 97). A fatáblás félbőr kötés 
elő- és háttáblája nem sokban tér el egymástól. A keretben pálcán áthurkolódó 
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gótikus levelek sorakoznak, középen rutaindás gránátalmavirágok. A háttábla 
középmezőjében virágtő, rozetta és szabad gránátalmavirágok láthatók. 
Egy későbbi időből származó ex libris tanúbizonysága szerint a könyv „Joh. 
Aug. Dietelmair, S. Theol et P . P . " teológusé volt. 

* * * 

A könyvnyomtatás nagyarányú elterjedésével, s a nyomtatványok számának 
rohamos emelkedésével a könyvek bekötése egyre nehezebbé vált a hagyomá
nyos, ún. egyesbélyegzőkkel történő díszítési eljárással. Egyszerűsíteni és gyor
sítani kellett a kötések díszítését. Ezt a célt jól szolgálták a lemezdíszek, 
amelyeket már kézi préssel kellett a bőrtáblába sajtolni, továbbá az ún. görge-
tők. A görgetővel gyorsan lehetett megcsinálni a kötés keretdíszeit, de a közép
mező díszítésére is felhasználták. A görgető és lemezdísz alkalmazása, díszítési 
módja vezet át a kötéstörténetben a gótikus kötésektől a reneszánsz kötésekhez. 
A most következő augsburgi kötések ennek az „átmeneti stílusnak" tipikus 
mintái. 

Az Akadémia Könyvtárában található Pelbárt-művek példányai közül 
tizenhétnek a kötése Augsburgban készült. Sok könyvkötőműhely működött a 
városban, de a mesterek közül név szerint csak keveset ismerünk, mint pl. 
Ambrosius Kellert (ő egy személyben nyomdász is volt), Jörg Schapfot a XV. 
századból, vagy a reneszánsz kötések legnagyobb német mesterét, az Augs-
burgból Drezdába csábított Jakob Krauset a XVI. század második feléből. 
Ernst Kyriss tizenhét, valószínűleg polgári műhely működését tár ta fel,29 

amelyek közül az itt tárgyalt kötéseket hét műhelyhez tudjuk kapcsolni. 
Mint Kyriss is kiemeli, ezekre az augsburgi, XVI. századi, mindennapi haszná
latra szánt könyvekre, illetve kötéseikre négyféle görgető: a vadászjelenetes, 
a virágindás, a rácsdíszes és az egymásba kapcsolódó ívdíszítményes görgető, 
s ezek nagyszámú variánsa jellemző. Általában az előtáblák díszesebbek, a hát
táblák egyszerűbbek ezeken a kötéseken. 

Pelbárt Stellar iumél tartalmazza az RM I I I F 924 (RMK I I I 150). Az elő-
táblán fölül bőrbe nyomott fraktúr betűkkel olvasható a mű címe. Két üres sáv 
között egy vadászjelenetes görgető fut körbe, rajta szarvas, kutya, egyszarvú és 
őz látható indadíszek között. (L. 4. ábra, 1. görgető.) A középmezőt három 
függőleges sorban rácsdíszes görgető tölti ki. A háttábla dísze az egyetlen 
görgetővel nyert keret: hullámvonalas viráginda között különféle madarak. 
A kötésen lévő három görgető mindegyike egyezik Kyriss idézett munkája 
második kötetének a 161. tábláján (Nr. 79) látható három görgetővel. E műhely 
működése 1482 — 1532 közé tehető. A Stellariumridbk ez a példánya 1508-ban 
Hagenauban jelent meg, s kötése sem sokkal későbbi. A címlapon kézírással egy 
név olvasható: „Fratrum Stoingodl", s e tulajdonosok valószínűleg inkább 
fivérek, mint szerzetes barátok. Az előtáblán belül a bejegyzés: „Duplum 
Bibliothecae reg. Monacensis", vagyis a müncheni Királyi Könyvtár dupluma. 
A mű a Vigyázó-könyvtárral került az Akadémiára. 

Jellegében hasonlóan van bekötve a Pomerium sermonum de sanctis Hagenau
ban 1500-ban megjelent példánya (Ráth F 1054, CIH 2555). A vadászjelenetes 
görgetőben emberalak is feltűnik (1. 4. ábra, 2. görgető), a második keretben 

KYBISS, Ernst: Verzierte gotische Einbände . . . i. m. Tafelbd. 2. 9 — 14. Nr. 76 — 92. 
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ritkán elhelyezett virágtő, a középmezőben pedig rácsdíszes görgető látható. 
Kyriss 165. tábláján (Nr. 81) találunk ezekkel egyező bélyegzőket. 

A Sermones de sanctist (Hagenau, 1501) tartalmazza az RM I I I 32a/2 (RMK 
I I I 92) is. A virágindás-madaras görgető egyik variánsát látjuk az előtábla 
szélén. A második keretben elszórtan ötszirmú virág és háromszálas virágtő, 
a középmezőben egyszerűbb virágindás görgető három függőleges sorban. 
A műhelyre legjellemzőbb görgető a háttábla külső keretében látható: egymás
ba kapcsolódó, dekoratív ívdíszek, alattuk laza virágfüzér, mely Kyriss 169. 
tábláján (Nr. 83) az 1. számú görgetővel egyezik. A hosszú, latin nyelvű be
jegyzés szerint a tegernseei Szt. Quirinus monostoré volt a könyv, egy Quirinus 
nevű barát vette, aki a mannseei kolostorban élt, s a könyv halála után, 1510-
ben került Tegernseebe. 1803-ban a tegernseei monostor is a szekularizáció 
áldozatául esett, könyvtára egy része a müncheni Királyi Könyvtárba — ma 
Staatsbibliothek — került, de később duplumként kiárusították. Pelbárt innen 
származó munkáját Vigyázó Révaitól vásárolta 1900-ban. 

A vadászjelenetes görgető újabb variánsát látjuk (1. 4. ábra, 3. görgető) az 
RM I I I F 42 (RMK I I I 122, 129) kötésének a középmezőjében, míg a keretben 
a virágindás-madaras görgető egy másik változatát. A kötés Pelbárt Pomerium-
sermonum de tempore és a Sermones quadragesimales Hagenauban, 1504- és 
1505-ben megjelent munkáit tartalmazza. Ugyanebben a műhelyben készült a 
Ráth F 1063 —1064 jelzetű kolligátum bőrkötése, amelybe szintén a De tempore 
és a Quadragesimales beszédei vannak egybekötve (Augsburg, 1502, RMK I I I 
105, 106). Az előzőtől abban tér el ennek a kötése, hogy a középmezőjébe rács
díszes görgetőt nyomott a könyvkötőmester. Az előző könyvben a bejegyzés 
„Monasterii Diessen" (az Ammer-See melletti Diessen városában az ágostoni 
kanonokrendnek volt kolostora), és Vigyázó Ferenc Linzben, 1905-ben Roh-
rachertől vette, míg a Ráth-példány bejegyzése: „Ad Bibliothecam exteriorem 
Fratrum Ursinensium". — A Vigyázó-könyvtárral került az Akadémiára az 
RM I I I F 944 (RMK I I I 139) jelzetű Sermones quadragenisales (Strassburg, 
1506) is, melynek fatáblás félbőr kötése van. Elég rossz állapotú, kopott, s így 
bizonytalanul soroljuk ehhez a műhelyhez. Egyetlen görgető díszíti, a virág
indás, két függőleges sorban a gerinc mentén. A most tárgyalt három kötés 
görgetői egyeznek a Kyriss 175. tábláján (Nr. 86) bemutatott görgetőkkel. 
Ez az augsburgi műhely 1473—1527 között működött. 

Négy kötésünk került ki a következő műhelyből, amelynek a díszeit Kyriss a 
177. táblán (Nr. 87) közli: 1—4. számú görgetők. A Ráth 1061 (RMK I I I 96) 
kötésének görgetői és bélyegzője egyezik a Ráth F 1066 (RMK I I I 124) kötés 
díszítményeivel. Az előbbi a Hagenauban 1501-ben megjelent Quadragesimales^, 
az utóbbi Pelbárt Expositio compendiosa et familiáris. . . libri psalmorum c. 
művét tartalmazza, mely 1504-ben Hagenauban jelent meg. A két kötésen a 
virágindás-madaras és a rácsdíszes görgető újabb változatait láthatjuk, vala
mint egy hatszirmú rozetta- és egy fejbélyegzőt. A Ráth 1061-ben olvasható 
bejegyzések: „Georgius van Mittenberg, 1560 Jan." , valamint „Carmeli 
Leontini", illetve az a2 lap tetején: „Adscribor Bibi. Carmeli Leon[tini]." 
A Ráth F 1066 a tegernseei Szt. Quirinus monostoré volt, de azt is bejegyezték, 
hogy 1505-ben vásárolták, tehát a megjelenés után szinte rögtön bekötötték a 
Hagenauból az augsburgi könyvpiacra került művet. Valószínűnek tartjuk, 
hogy az augsburgi könyvkötők zöme könyvkereskedéssel is foglalkozott, s a 
kedvelt és keresett, ismételten kiadott Pelbárt-munkák jó üzletet kínáltak 
számukra, különösen, ha a hasznot a könyv bekötésével is növelték. Az RM I I I 
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32b (RMK I I I 92) tábláján a virágindás-madaras görgető mellett megint egy 
újabb vadászjelenetes görgetőt látunk (4. ábra, 4. görgető), amely a közép
mezőt díszíti. Az RM I I I F 77b (RMK I I I 201, 202) kötésén, mely felépítésében 
egyezik az előző hárommal, a könyvkötőműhely negyedik fajta görgetőjével 
találkozunk (Kyriss 177. tábla 4. számú görgető). A két művet, amelyek Hage-
nauban 1515-ben láttak napvilágot (Sermones de sanctis és Stellarium) a 
buxheimi kartauziak kolostorában használták. Az RM I I I 32b a Vigyázó
könyvtárból került az Akadémiára. 

A következőkben bemutatásra kerülő három könyv (RM I I I F 55, 66, 68) 
kötése is egyazon műhelyből származik. Az elsőbe a Pomerium sermonum de 
tempore a StellariummaX együtt, a másodikba a Stellarium, a harmadikba pedig 
a De tempore a Quadragesimalesszal együtt van bekötve. A kötések jellege 
egyezik az összes eddigi augsburgi kötéssel (1. 4. ábra, 5. görgető), de mind
háromnak a tábláján szerepel vagy a keretben, vagy a középmezőben egy eddig 
nem látott növényornamentikás görgető. A műhely bélyegzőit és görgetőit 
Kyriss a 179. táblán (Nr. 88) mutatja be. Az RM I I I F 55 (RMK I I I 143, 150, 
Hagenau, 1507 és 1508) címlapján és a Tabula lapon is olvasható bejegyzés: 
„Monasterii Montis S. Georgii 1661". Az RM I I I F 66 (RMK I I I 1 6 9 , Hagenau, 
1511) három bejegyzést is tartalmaz: 1, „Monasterii S. Zenonis"; 2, „Georgius 
Prugkhmoser me émit pro 15 Rhenensis[?] anno 1592" (Prugkhmoser a köny
vet tehát nyolc—kilenc évtizeddel a mű megjelenése és bekötése után, és már 
másodkézből vette); 3, „Duplum Bibliothecae regiae Monacensis", tehát ez a 
munka is a müncheni Staatsbibliothek másodpéldányaként került antikvárius
hoz. Az RM I I I F 68 (RMK I I I 171, 172, Hagenau, 1511) bejegyzése: „Wolf-
gangus Pedelius m[anu] p[ropria] comparavit anno domini 1538". Pedelius 
tehát saját kezűleg beírta, hogy a könyvet mikor vette, de azt sajnos nem, hogy 
hol. Mindhárom könyv Vigyázó Ferencé volt. Az előbbi kettőt Rohrachertől 
Linzben, a harmadikat Rosenthaltól Münchenben szerezte be. 

A Sermones de tempore és a Quadragesimales aránylag késői, a Hagenauban 
1520-ban, illetve 1521-ben megjelent kiadását tartalmazza az RM I I I F 94 
(RMK I I I 235, 240). A restaurálás során az elő- és háttáblát felcserélték, de a 
kétféle görgetőt és négyféle egyesbélyegzőt tartalmazó kötés így is nagyon szép. 
Schunke nyomán ezt a kötést egy augsburgi műhelyhez tudjuk kötni. Az elő-
tábla második keretében látható gránátalmavirágot30 és a harmadik keretet 
díszítő virágindás görgetőt31 megtaláljuk a Schwenke-gyűjteményben is. 
Korábbi kézírásos bejegyzés nincs benne, csupán Vigyázó Ferencé, aki Rohra-
chernél vette Linzben 1901-ben. 

Stílusában nagyon közel áll az augsburgi kötésekhez az RM I I I F 28 (RMK 
I I I 91), amely Pelbárt 1591-ben Magenauban megjelent Stellariumát borítja. 
Az előtáblán vadászjelenetes görgető alkot keretet (l. 4. ábra, 6. görgető), a 
tükörben három függőleges sorban rácsdíszes görgető van, a tükröt körülvevő 
keretben egy-egy rozetta elszórtan. A vadászjelenetes görgető egyezik a Kyriss-
nél, a 345. tábla (Nr. 172) 4. számú görgetőjével. A háttáblán csak egy rács
díszes görgetővel nyert keret van, s az így kialakított középmezőt két átló 
osztja meg. Kyriss nem adja meg a műhely helyét. A vadászjelenetes és rács
díszes görgető ugyanis olyan kedveltté és elterjedtté vált, hogy Bambergtől 

i. m. 51. p. 405. bélyegző, 
i. m. 221. p . 139. görgető. 
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Bécsig, Freiburgtól Krakkóig használták a változatait.32 A pontosabb elemzés 
alapján mégis úgy véljük, hogy a fenti kötés Augsburgban készült. Az RM I I I F 
28 érdekes bejegyzéseket tartalmaz, bár ezek a műhely meghatározásában nem 
segítenek : „Hunc librum ordinavit mihi honorabilis páter ac dominus Thomas 
Stumfeek [ ?] cuius anima in pace requiescat. Anno 1519 . . . est vicarius in ha-
peni [ ? ] . . . Ego vero capellanus ser vus Joannes Pf liegl". Tehát az ajándékozott 
Johannes Pf liegl írta be a könyvbe, hogy kitől kapta azt és mikor. A kötés tekin
tetében ez azt jelenti, hogy 1501 után, de még 1519 előtt kellett készülnie. 
Ugyancsak a címlapon, de a cím alatt olvasható egy jóval későbbi bejegyzés: 
„Monasterii Sthyrensis". A könyvet Vigyázó 1905-ben vette Linzben Rohra-
chertól. 

Hasonlóan bizonytalanul kapcsoljuk Augsburghoz a következő két, ugyan
azon miihelyből származó kötést. Az RM I I I 32a/l (RMK I I I 92) kötése, amely 
a Sermones de sanctis Hagenauban 1501-ben megjelent példányát borítja, külső 
keretében virágindás-madaras, a középmezőben rácsdíszes és vadászjelenetes 
görgetőt (1. 4. ábra, 7. görgető) mutat. Mindhárom a XVI. század első negyedé
ből való augsburgi kötések tipikus dísze. Ez a vadászjelenetes görgető az eddigi
ek között a legkisebb méretű, s érdekes, hogy vele együtt metszették az alatta 
futó apró virágfüzért, amely Augsburgban az egymásba kapcsolódó ívdíszít-
ményes görgetően nagyon gyakori. — A Sermones de tempore c , 1509-ben 
Lyonban, de a nürnbergi Anton Koberger költségén megjelent munka (RM I I I 
F 65, RMK II I161) kötésén a külső keretben ugyanolyan rajzolatú virágindás-
madaras görgetőt láthatunk, mint az előbbi kötésen. Ezen kívül még egy újabb, 
az eddigieknél dekoratívabb egymásba kapcsolódó ívdíszítményes görgető 
keretezi az RM I I I F 65 kötéstábláját. Mindkét könyvet Vigyázó vásárolta 
Révainál 1900-ban Budapesten. Az RM I I I F 65 címlapján található XVI. 
századi ,,Pro Conventu. . . " kezdetű bejegyzést egy későbbi kéz virágmintával 
átrajzolva olvashatatlanná tet te . Ezen kívül egy német nyelvű orvosi receptet is 
idemásoltak. 

Az 1499-ben Hagenauban megjelent Pomerium sermonum de sanctis (Inc. 
375, CIH 2554) és az ugyanott 1601-ben megjelent Sermones de tempore (RM 
I I I 33, RMK I I I 94) kötése azonos. Két görgető, egy vadászjelenetes és egy 
növényindafonatos, továbbá egyfajta — az alsó-ausztriai területre jellemző — 
stilizált levéldíszből alkotott sor látható a két kötésen. Nem tudjuk biztosan 
műhelyhez kötni őket, de a vadászjelenetes görgető leginkább egy brünni 
(Brno) mester ilyen görgetőjével látszik egyezni.33 Az RM I I I 33 jelzetű köny
vet Katona Lajos, a neves Pelbárt-kutató vásárolta 1899-ben a linzi Rohra-
chertól. Az Inc. 375 címlapján szabad szemmel alig olvashatóan ez áll: „Collegij 
Societatis Jesu Gracij", s alatta: „Catalogo inscriptus An. 1600. Aug." 

Az RM I I I F 43 és az RM I I I F 57 kötése azonos műhelyben készült, ami nem 
is lehet véletlen, mert az RM I I I F 43 az Aureum rosarium théologie I. (Hage-
nau, 1503) és a I I . könyvét (Hagenau, 1504) tartalmazza (RMK I I I 114, 125), 
az RM I I I F 57 pedig a I I I . és IV. könyvet (Hagenau, 1507, illetve 1508; RMK 
I I I 145, 151). A két kötésen azonos görgetőket látunk: egymásba kapcsolódó 
ívdíszítményes, az eddigiektől elütő vadászjelenetes (1. 4. ábra, 8. görgető) 
és pálcán áthurkolódó indadíszes görgetőt. A görgetők egy memmingeni műhely 

S C H U N K E , I l se : Die Schwenke-Sammlung . . . i . m . 145 — 147. 
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szerszámkészletébe tartoztak, mely 1484 — 1517 között működött.34 Megerősíti 
ezt az RM I I I F 57 kötéstáblájába középre benyomott „Memming" feliratú 
címer bélyegző is. Korabeli bejegyzés a kötetben ugyan nincsen, de ez a pecsét 
bizonyítja, hogy Pelbárt Aureum rosariumán&k ezt a példányát Memmingen-
ben használták. A két kötetet Vigyázó 1900-ban vette a Révai-féle antikvárium
ban, mely a maga nemében Budapesten az első volt. 

A most tárgyalásra kerülő négy kötésről csak azt tudjuk megállapítani, 
hogy fél-németországiak. Az RM I I I F 36a a Sermones de tempore és a Quad-
ragesimales 1502-es augsburgi kiadását (RMK I I I 105, 106) tartalmazza. 
A kötés előtábláján a középmezőt gótikus rutaindába foglalt gránátalmavirá
gok töltik ki. A középmező alatt és fölött ugyanezek a gránátalmavirágok 
sorakoznak, de szabadon, míg a két hosszabb oldalon rozetták találhatók. 
A háttáblán a keretben is, az átlók osztotta középmezőben is egy-egy nagy
méretű, szép rozettát láthatunk. A címlapon a bejegyzés: „Pro Conventu 
fratrum Minorum Landshutae", vagyis e szerint a kötet valamikor a landshuti 
ferenceseké volt. Az ax lap bejegyzése: „Ex libris Leonhardi Zeller. Emit M. 
Michael Albertus a Leonhardo Zeller quondam cooperatore Burckhusiano 
Anno salutis 1577. Burchusij". Feltételezzük, hogy az említett város azonos a 
német —osztrák határon fekvő Burghausennal, és így nincs messze a bajor
országi Landshuttól sem. Tehát 1577-ben a burghauseni segédlelkésztől vette 
meg a könyvet Michael Albertus. — Hasonló a díszítése az RM I I I F 60 (RMK 
III159,158) bőrkötésének, mely a Sermones de sanctist és a Stellariumot borítja. 
Mindkettő a nürnbergi Anton Koberger megrendelésére, illetve költségén jelent 
meg 1509-ben Lyonban. Ennek a kötésnek az elő- és háttáblája megegyezik, a 
keretben pálcán áthurkolódó gótikus inda, a négy sarkában rozetta, a közép
mezőben rutaindás gránátalmavirágok találhatók. A Sermones de sanctis 
címlapján a bejegyzés: „Bibliothecae Fratrum Minorum Fuldae in Monte B. M. 
Virginis", a Stellarium címlapján: „Bibliothecae Fratrum Minorum Montis 
B. V. Mariae prope fuldam". Tehát mindkét bejegyzés egybehangzóan bizo
nyítja, hogy Pelbárt műveit a Fulda melletti Mária hegyen épült ferences 
kolostorban használták, a könyv annak a könyvtárából való. — Az RM I I I F 
77c (RMK I I I 202, 203) félbőrös kötése a Sermones de sanctis és Quadragesimales 
Hagenauban 1515-ben megjelent beszédeit takarja. A középen it t is rutaindás 
gránátalmavirágok sorakoznak, a gerinc mentén pálcán áthurkolódó gótikus 
levelek és rozetták, a másik oldalon virágindás görgető látható. Az előbbi gör
gető inkább egy nürnberginek, az utóbbi pedig egy augsburginak variánsa. 
A bejegyzés: „Sum Monasterii S. Margarethe V. M. in Baumburg", vagyis a 
baumburgi (a bajor Chiem-See közelében, Traunstein és Trostberg között) Szt. 
Margit kolostoré volt a könyv. — A dél-német területen szokásos kötések típu
sába tartozik az RM I I I F 925 (RMK I I I 228) kötése, mely a Nürnbergben, 
Joannes Kobergernél 1519-ben megjelent Sermones de sanctist tartalmazza. 
A nagyon kopott kötésen kétféle görgető alkot keretet, egy indás-rozettás és 
egy rácsdíszítményes. Az elő- és háttábla megegyezik, de restauráláskor fel
cserélték őket, így a „Pomerium" felirat a háttábla aljára került. A négy kötés 
közül az RM I I I F 77c jelzetût 1899-ben Katona Lajos vásárolta Dobrovszky és 
Franke budapesti antikváriustól, a másik három a Vigyázó-gyűjteménnyel 
került az Akadémia birtokába. 

* * * 

34 KYRISS, Ernst: Verzierte gotische Einbände . . . i. m. Tafelbd. 2. Tafel 221. 
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Mint már utaltunk rá, az Akadémia Könyvtárában található Pelbárt-művek 
kötései közül a korabeli kötések döntő többsége gótikus. Ha figyelembe vesszük, 
hogy ezeket nagyobbrészt különböző kolostorokban kötötték és használták, ez 
nagyon is érthetővé válik. A reneszánsz nem vagy nagyon lassan és alig érzé
kelhetően szivárgott be a kolostorok falai közé. Különösen német területen 
tapasztalható ez, ahol — egy-egy várost, vagy főúri udvart kivéve — általáno
san később jutott diadalra a reneszánsz stílus. Nem így azonban Olaszország
ban, Franciaországban és Magyarországon. 

A Ráth 1060 jelzeten található Sermones de tempore (Hagenau, 1501, RMK 
I I I 94) reneszánsz bőrkötésben van. Elő- és háttáblája megegyezik. A keretben 
stilizált palmetta sor fut körbe, a középmezőt a korvinákon oly kedvelt kehely-
virágok töltik ki, a tükör alatt és fölött összetett rozetta bélyegzők láthatók. 
A gerincmezőket rácsdíszítmény borítja. A gótikából származó növényi motí
vumokból felépített magyar reneszánsz egyik tipikus példája ez a kötés (1. 5. 
ábra). Az Ulászló-kori magyar reneszánsz kötések legtöbbjén találkozunk a 
stilizált palmetta sorral, a kehelyvirágot is gyakran alkalmazzák és a rácsdíszt 
is. Ez a három motívum együtt Koroknay szerint a Virginia-kódex csoportjába 
sorolható kötések szerszámkészletébe tartozik.35 Koroknay feltételezi, hogy 
ezek a kötések a budai ferences kolostor könyvkötőműhelyében készültek. 
Az összetett, érdekes rozetta bélyegzőt Koroknaynál még az Arisztotelész-, az 
Erasmus- és a Lányi-kódex csoportjába sorolt kötések egy-egy bemutatott 
példáján is láthatjuk.36 Ezek egyike a budai törvénykönyvet (Das Ofner 
Stadtrecht, német nyelvű kézirat) borítja, ami ugyanolyan mértékben való
színűsíti, hogy Budán kötötték, mint az, hogy a magyar nyelvű Virginia-kódex 
Magyarországon, s valószínűleg Budán kapta a kötését. A Ráth 1060 jelzetű 
Pelbárt-munkát is bizonyára Budán kötötték és i t t vásárolta meg tulajdonosa, 
Zementhey (Szementhey, Zemenchey?) Kristóf szepesi lektor, aki a könyvet a 
lőcsei Szt. Jakab templomra hagyta.37 Minthogy a tulajdonos 1518-ban elhunyt, 
a kötésnek 1501 — 1518 között kellett készülnie. 

A XVI. század eleji velencei reneszánsz mindennapra szánt, egyszerű stílusá
ban van kötve az RM I I I 87 (RMK I I I 218). Már a könyv kis mérete (175 X 105 
mm) és a könnyű kasírozott papírtábla is a korszakváltás jele. Az eddigiek 
folyamán elemzett gótikus kötések zöme fólióméretű és nehéz fatáblás. A velen
cei aldinák kötésének a stílusa a francia reneszánsz kötések forrása. Az RM I I I 
87-nek a kötését is inkább franciának tartjuk. A Sermones de tempore téli 
(hyemalis) időszakra írott beszédei vannak benne, s 1517-ben jelent meg Párizs
ban. Vigyázó Rosenthalnál vette Münchenben 1903-ban. 

Pelbárt Sermones de sanctis, Hagenauban 1504-ben megjelent művének a 
példányát (RM I I I 41, RMK I I I 21) borítja az a negyedrét alakú, reneszánsz 
stílusú bőrkötés, mely az észak-olasz reneszánsz kötések modorában van díszít
ve. Az elő- és háttábla megegyezik. Az első keretben elszórt, apró rozetták, 
a másodikban stilizált, geometrikus jellegű indadíszes görgető látható. A tükröt 
egy nagyméretű rombusz élénkíti, amelynek oldalai S-idomok sorából állnak 

35 Sz. KOROKNAY, Éva: Eine ungarische Renaissance-Einbandgruppe vom Anfang des 16. 
Jahrhunderts. = Gutenberg-Jahrbuch 1966. 361. 

36 Sz. KOROKNAY Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések. Kolostori és polgári műhelyek. 
Bp. 1973. = Művészettörténeti füzetek 6. Jegyzék 24, 119, 120. tétel, 25, 49, 47. kép. 

37 A címlapon olvasható bejegyzések: Ex testamento domini Christhophori de Zement
hey Lectoris Scepusiensis, huic cathe. S. Jacobi assignatus, ut utentes orent pro eo. 1518 
obiit — Más kézzel: Parochiae Leuchovensis. 
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össze. A tükör négy sarkában egy-egy, a rombuszon belül két, az olasz kötésekre 
nagyon jellemző, négyszöges motívumból összetett dísz látható, ezek csúcsain 
apró köröcskék. A kötés egyébként elég kopott, a gerinc újrakötött. A XVI. 
század első negyedéből valónak és Bergamo környékéről38 származónak tartjuk 
a kötést. A címlapon olvasható bejegyzés: „Ex libris fris franci de Bonif0 ord. 
Min." Eszerint egy Ferenc nevű minorita (ferences) barát könyve, s vagy rend
jének háza, vagy inkább ő maga Bonifacioba, a Korzika déli csücskén fekvő 
városba való. 

Öt német reneszánsz kötés van még hátra. Ezek a XVI. század közepéről és 
második feléből valók, tehát elég későiek és csak megszorítással lehet őket 
korabelieknek mondani, mivel a bennük levő nyomtatványok a XVI. század 
elején láttak napvilágot. Mégis szükségesnek tartjuk a bemutatásukat, egy
részt mert általuk a német reneszánsz kötések típusát is szemléltetni tudjuk, 
másrészt, mert azt bizonyítják, hogy 80--100 évvel később, a reformáció tér
hódításának ellenére is, használták és forgatták Pelbárt műveit. A német 
reneszánsz kötések műhelyhez kötését nagyon megnehezíti, hogy e kötések 
jellegzetes díszét alkotó görgetőket és lemezeket legtöbbször piacra dolgozó 
ötvösök metszik, és a könyvkötők nemegyszer másutt vásárolják ezeket, mint 
ahol használják őket. A görgetőkön gyakran láthatunk monogramot, még 
gyakrabban évszámot. A monogram, kevés kivétellel, az ötvös nevének a betű
jele, így a német reneszánsz kötéseknek inkább az idejét tudjuk meghatározni, 
és a bejegyzések alapján a használatuk, s ebből tovább következtetve a be
kötésük helyét. 

A Ráth 1067 az Aureum Rosarium theologiae I. és I I . könyvét (Hagenau, 
1 5 0 3 - 4 , RMK I I I 114, 125), a Ráth 1069 — 70 a I I I . és IV. könyvet (Hagenau, 
1507 — 8, RMK I I I 145, 151) tartalmazza. Mindkét kötet azonosan, sőt az elő-
és háttáblák is egyformán vannak bekötve. A táblákat egyetlen görgető díszíti, 
amely a szélen keretet alkot, a középmezőben pedig három függőleges sorban 
ismétlődik. A görgető négy kéjpe: keresztrefeszítés — „Satisfactio", érckígyó — 
„Signü fidei", a bűnbeesés (Ádám és Éva a fa alatt , a fa két oldalán évszám: 
15 36) — „Peccatum", feltámadás — „Justificatio".39 A görgetot tehát 1536-
ban metszették, a kötés e szerint mindenképpen ez után készült. Haebler a 
XVI. századi görgetőket és lemezeket összefoglaló hatalmas munkájában ezt a 
görgetot egy bizonyos I. B. , I I Coeln, monogramot használó mester öt görgetője 
egyikének tartja.40 Haebler feltételezi, hogy egy a XVI. század első felében 
tevékenykedő könyvkötővel van dolgunk. A Ráth György birtokába került két 
kötetet annak idején a buxheimi kartauziak kolostorában használták, a kéz
írásos bejegyzés szerint. 

Azonos műhelyből származik a következő két kötés. Az RM I I I E 34 a 
Sermones de tempore és a Quadragesimdles beszédeit tartalmazza, mindkettő 
Hagenauban, 1501-ben jelent meg: RMK I I I 95, 97. A kötéstábla szélén stilizált 
indafonat fut körbe, a második keretben allegorikus nőalakok görgetője: 
„Eides Est S —Spes Non C—Caritas E—Prudenci[a]", a harmadik keretben: 

38 DE MARINIS, Tammaro: La legatura artistica in Itália nei secoli XV e XVI. Vol. 1 — 3. 
Firenze, 1960. Vol. 3. 63. p. 2890. tétel, DIU tábla. 39 HAEBLER, Konrad: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. 1 — 2. Bd. 
Leipzig 1928—1929. = Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten 41 — 42. 2. Bd. 
304. p. 5. görgető. 

40 HAEBLER, Konrad: i. m. 1. Bd. 53. 



1. ábra. (a) A bécsi domonkos kolostor könyvkötőműhelyo 

(b) Az ulmi ,,Szarvasagancs" könyvkötőműhely bélyegzői 



2. ábra. A wedderni kartauzi kolostorban készült kötés előtáblája 



3, ábra, A weddemi kclostcrban készült kötés háttáblája 



4. ábra. Az augsburgi kötésekre jellemző vadászjelenetes görgetők néhány variánsa 



5, ábra. Budai reneszánsz kötés 



6. ábra. Német reneszánsz kötés Wittenbergből (háttábla) 
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„Gabriel—Raphaël —Uriel—Zadkiel",41 az ezután következő középmezőben 
négy függőleges sorban kandeláberes görgetőt látunk. Haebler 1574-re és 
Stuttgart környékére teszi az ezeket a görgetőket használó könyvkötő tevékeny
ségi helyét. Ezt a bejegyzések is megerősítik; a címlapon kettő olvasható: 
1, „Casparus Pontanus parochus in Schwab", 2. „Jacobus Schleich Waldseensis 
est verus possessor huius libri, emit a Reverendo Domino Casparo Pontano 
capellano maiore in Pfarrios [?] duodecim bacciis Anno dni 1602". Majd a 
szennylapon a következő: „Ex libris Jacobi Schleuchij parochi Winterruedensis 
Anno dni 1603." Tehát a könyv Caspar Pontanus plébánosé volt, akitől 1602-
ben a waldseei születésű Jacob Schleich megvette. Az az érdekes, hogy az 
RM I I I 31, melybe a Stellarium van bekötve (Hagenau, 1501, RMK I I I 90) és 
kötése ugyanabból a könyvkötőmühelyből való, mint az előző köteté, ugyan
csak Jacobus Schleich tulajdona lett 1604-ben. A címlap első bejegyzése 
,,Sum Bartholomaei Doliatoris Bregantini, humanae salutis 1575", vagyis egy 
bizonyos bregenzi Bartholomeusé volt, akinek atyja talán kádár vagy pintér, 
ő maga viszont már tanult ember, s Pelbárt Stellariumát 1575-ben vásárolta, , 
ami a dátumot tekintve összhangban van Haebler fenti, 1574-es évszámával. 
Feltevésünk szerint időben a második tulajdonos a „Tabula" levélen olvasható: 
„Coenobij Sorethani" és ezután a harmadik a szintén a címlapon olvasható: 
„Jacobus Schleich Waldseensis parochus in Winterrueden Anno dni 1604". 
A két könyv kézírásos bejegyzéseiben több helynév fordul elő: Waldsee; 
Winterrueden = Winterrieden (Illertissen mellett), vagy Winterreute (Bibe
rach közelében); Brigantinum = Bregenz; Sorethani = Sorethana abbatia = 
Schussenried. Ezek a helyek egymás közelében vannak Biberachtól délre: 
Bad Schussenried és Bad Waldsee Baden-Württemberg tartományban, 
Bregenz a Bodeni-tó keleti partján, ma Ausztriában. Mind a két könyvet 
Vigyázó vette 1900-ban Dobrovszky antikváriustól Budapesten. 

1591-ből datálódik a legkésőbbi kötés, amely Pelbárt Sermones de sanctis c. 
művét (RMK I I I 78 = 104?) és Stellariumát (Hagenau, 1502, RMK I I I 103) 
borítja. Jelzete: RM I I I F 1005. Elő- és háttáblája gyakorlatilag megegyezik, 
csak a középmezők lemeze más: az előtáblán a Salvator mundi, a háttáblán a 
Szentháromság (1. 6. ábra), ö t görgetőt használt a könyvkötő a világos 
bőrkötés díszítésére: az első keretben kandeláberes görgető, a másodikban 
címerek és medalionba foglalt fejek: Div. Juli (Caesar) — Cice TM (Cicero) — 
Ovidius—Virgilius, a harmadik keretben: Salvator: Data est mi- j hi omnes — 
Dávid: De fructu | Ventris tu — Pál: Apparaît | Benignitas — János: Ecce 
agnus | Dei qui tol; ebben az utolsó képben H H monogram van.42 A negyedik, 
apró virágindás görgető közvetlenül a tükör körül fut körbe, ezen belül a rövi
debb oldalakon egy-egy lánc-sor látható. A tükör alatt van a bőrbe nyomva az 
159l-es évszám, a tükör fölött előbb I R V C, majd erre rányomva I G monog
ram olvasható. Haebler Wittenberg környékére helyezi a könyvkötőt, meg
jegyezve, hogy némely görgető származhat a nürnbergi Hans i /ermanntól, aki 
1589-ben lett mester.43 A wittenbergi könyvkötőműhely mellett szólnak a má
sodik keretben az antik fejek között látható szászországi címerek is. A könyv
ben nincs kézírásos bejegyzés. 

* * * 

41 HAEBLER, Konrád i. m. 2. Bd. 154. p. „1574" 1 — 2. görgető. 48 HAEBLER, Konrád i. m. 1. Bd. 180 — 181. p. 3, és 20. görgető. 43 HAEBLER, Konrád i. m. 1. Bd. 183. 

3 Magyar Könyvszemle 
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A sorravett nyomtatványok háromnegyede Hagenauban jelent meg, a többi 
Augsburgban, Bázelben, Lyonban, Nürnbergben, Párizsban és Strasbourgban. 
A kötéseket Augsburgban, Bécsben, Boroszlóban, Brünnben, Budán, Ingol-
stadtban, Kölnben, Memmingenben, Nürnbergben, Rebdorfban, Stuttgartban, 
Ulmban, Weddernben, Wiblingenben és Wittenbergben készítették. A könyve
ket nagyrészt ott használták, ahol kötötték, vagy közel a bekötés helyéhez 
(Burghausen, Buxheim, Diessen, Tegernsee). Vonatkozik ez azokra a kötésekre 
is, amelyeknek nem tudtuk pontosan meghatározni a készítési helyét, csak a 
stílus és a kézírásos bejegyzés alapján a környéket vagy az országrészt (Luzern, 
Wimpfen vagy Dél-Németország), ahol a kötésüket készítették. 

Az egy-egy kivételtől — mint a francia, olasz, magyar kötés — eltekintve, 
a kötések német nyelvterületről valók. Mi lehet ennek az oka, s jogos-e ezek 
alapján Pelbárt „európai népszerűségéről" beszélni? 

A bevezetőben hangsúlyoztuk, hogy egyetlen könyvtár régi könyvanyagából 
választottuk ki a Pelbárt-műveket, s ez esetleges. Annál is inkább az, mert az 

, Akadémia valamivel több mint százötven éves Könyvtárának ennél jóval 
régebbi könyvei, ősnyomtatványai, antikvái, régi magyar nyomtatványai 
jelentős részben különböző, bécsi, linzi, müncheni stb. antikváriumokban tör
tént vásárlásokból erednek. Ez már meghatározza bizonyos mértékig azt a 
hátteret, ahonnan ezek a könyvek származnak. Ennél döntőbbnek tartjuk 
azonban, hogy a német területen uralomra jutott reformáció következtében itt 
nagyon sok kolostor megszűnt, a könyvek állami és egyetemi könyvtárakba, 
majd onnan gyakran mint másod- vagy többed-példányok antikváriusokhoz 
kerültek. Erancia-, Olasz- és Spanyolországban nem szekularizálták tömegesen 
a kolostorokat, s bizonyára könyvtáraikban ma is gyakran találkozhatunk 
Pelbárt munkáival. 

Biztos, hogy Magyarországon is sok Nyugat-Európában kiadott Pelbárt-
művet megvettek megjelenésük idején, a XV. század végén, a XVI. század 
elején. Ezek azonban más könyvekkel és értékekkel együtt a török időkben 
nagyrészt elpusztultak, kisebb részüket pedig észak felé menekítették. Nem 
véletlen, hogy a fent tárgyalt, budai reneszánsz kötésben fennmaradt Sermones 
de tempore Lőcséről került Budapestre a századfordulón. A Eelvidéken és 
Erdélyben alkalmanként készített olyan leltárakban, amelyekben nemcsak 
darabszám jelölik meg a könyveket, hanem cím szerint is, mindig találkozunk 
Pelbárt munkáival.44 Utalunk it t például a bártfai Szt. Egyed templom könyv
tárának az állományára. 1509-ben Georgius Pétri a Szt. Egyed templomra hagy
ta a „Partes pomerij de tempore Sanctis Stellarium Quadragesimale" köny
veit.45 Ezen kívül ugyanebben a listában még előfordul a De Sanctis és a Quad
ragesimale, bizonyára ezek is Pelbárt munkái, így tehát két műve két példány
ban is megvolt a Szt. Egyed templomban. Az 1604. január 9-én készült leltár 
szerint a kassai Szt. Erzsébet székesegyház könyvei között tizenhárom Pelbárt -
kötet volt.46 Néhai Budai Jakab deák, magyar királyi udvari kamarai írnok 
1561-ben Pozsonyban felvett hagyatéki leltárában a könyvek között szerepel a 

44 H á l á s köszöne temet fejezem ki C S A P O D I Csabának, az i r oda lomtudományok doktorá 
nak , hogy ezekre felhívta f igyelmemet. 

45 Á B E L J e n ő : A bártfai Sz.-Egyed temploma könyvtárának története. B p . 1885. 63 . 
46 J X L E S Y J á n o s : A kassai Szt. Erzsébet székesegyház könyvtárának jegyzéke 1604-ből. = 

Magyar Könyvszemle 1890, 23 — 28. 
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„Liber pomerium sermonum de beata virgine génitrice", azaz a Stellarium.*7 

A felvidéki Majthényi bárók családi könyvtárában ott találjuk a „Sermones 
Pomerii 1 folio" és a „Sermones quadragesimalis [ !] autore Pelbarto de Themes-
var folio 2d0" köteteit.48 Végül két erdélyi példa: a Bruckenthal Múzeum 
Gyűjteményében található Sermones quadragesimalest a meggyesi kolostorban, 
a Stellariumot a nagyszebeni városi könyvtárban használták, illetve őrizték 
egykor.49 

Pelbárt XV. század végi, XVI. századi népszerűsége óriási volt egész Európá
ban. A mai napig nincs még egy olyan magyar szerző, akinek műveit annyira 
jól és széles körben ismerték, és néhány évtized alatt olyan sokszor kiadták 
külföldön, mint Temesvári Pelbártéit. 

ROZSONDAL MARIANNE 

Pelbartus de Thèmes war und seine Popularität in Europa — wie davon die Bucheinbände 
zeugen 

Pelbartus de Themeswar (geboren 1440 in Temesvár—Timisoara, heute Rumänien — 
gestorben 1504 in Buda) OMin war angesehener Prediger und Predigtschriftsteller und 
wirkte als Lektor der Heiligen Schrift am Generalstudium der Franziskaner zu Buda. 
In der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften befinden sich 107 
Exemplare seiner Werke und von diesen sind 69 Exemplare in 54 Bänden noch in histo
rischen Ledereinbänden. Die Werke von Pelbartus de Themeswar sind die folgenden: 
Aureum sacrae theologiae rosarium, vol. 1 — 4.; Expositio compendiosa et familiáris sensus 
litteralem et mysticum complectens libri psalmorum; Sermones pomerii de sanctis, P. 1 — 2.; 
Sermones pomerii de tempore, P. 1 — 2.; Sermones pomerii quadragesimales; Stellarium 
coronae benedictae Mariae virginis. 
Diese wurden meistens um die Wende des 15 — 16. Jahrhunderts und am Anfang des 16. 
Jahrhunderts herausgegeben, vor allem bei Heinrich Gran in Hagenau, auf Kosten von 
Johann Rynman. Besonders schnell waren die Predigten (Sermones) populär geworden. 

Die in der Akademiebibliothek näher untersuchten 69 Werke wurden in Hagenau (56), 
Augsburg (3), Lyon (3), Strassburg (3), Basel (2), Nürnberg (1) und Paris (1) gedruckt. 
Die Einbände konnten mit Hilfe der Werke von Kyriss, der Schwenke-Sammlung (hrsg. 
von Ilse Schunke), Haebler usw. bestimmt werden. Die Mehrzahl der Originaleinbände ist 
gotisch: sie waren in Werkstätten in Augsburg (17), Nürnberg (6), Brunn (Brno, Tschech-
osl.) (2), Memmingen (2), Ulm (— Wiblingen) (2), Wien (2), und je einer in Breslau 
(Wroclaw, Polen), Ingolstadt, Köln, Rebdorf und Weddern hergestellt. Zehn gotische 
Einbände stammen wahrscheinlich aus Süddeutschland (zwei davon eventuell aus der 
Schweiz), die Werkstätten sind aber unbekannt. Die deutschen Renaissance-Einbände 
wurden in Köln (2), Stuttgart (2) und Wittenberg (1) verfertigt, die weiteren in Buda, in 
Oberitalien und wahrscheinlich in Paris. Handschriftliche Eintragungen unterstützen 
oder ergänzen die Feststellungen über den Einband in vielen Fällen. Einband und Eintra
gung verraten uns den Besitzer, oder zumindest den Ort der Benutzung, der oft mit dem 
Ort des Einbindens identisch ist (z. B. Breslau, Rebdorf, Wien), oder von jenem nicht 
entfernt liegt (z. B. Einband aus Augsburg — Eintragung aus Tegernsee, Ulm — Buxheim) 
Die angeführten Ergebnisse geben eine Vorstellung über das Verbreitungsgebiet der 
Werke des Pelbartus de Themeswar und charakterisieren zugleich das Herkunftsgebiet 
des alten Bestandes der Akademiebibliothek. 

47 IVÁNYI Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 1331 — 1600. 
Bp. 1937. = Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 4. 46. p. 95. tétel. 

48 SZERÉMI: Monumenta, emlékek a majthényi, kesselleőkeői és berencsi Majthényi bárók és 
urak családi levéltárából 1451 — 1728. = Történelmi tár 1897, 167 — 168. 

49 JuGÄREANtJ, Veturia: Catalogul colecpieideincunabule. BibliotecaMuzeului Brukenthal. 
Sibiu 1969. 117. p. 235-236. tétel. 
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