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A 2003. esztendő  nagy eseménye könyvtárunk
ban A Tíz B am bu sz Csarnoka. Könyv- és nyom dá
szattörténeti kiállítás a  K ín ai N em zeti Könyvtár 
kin cseiből című kiállítás októbertől decemberig. 
A kiállítás a 13. századtól a 20. századig mutatja be 
a hagyományos könyvformák változatosságát és 
szépségét.

V ilágunkban  a  kínai a legrégibb, folyamatosan 
fennálló civilizáció. írásbeliségének legrégibb, ismert 
emlékei mintegy három és félezer évesek, ezeket a 
ma használatos kínai írás ősével írták, a mai kínai 
nyelv ősén. Két típusuk ismeretes: a jóslást segítették 
a lapos állatcsontokra karcolt feliratok (az i. e. 14-11. 
században), fejedelmi adományozások megörökí
tését szolgálták a szertartási bronzedények felira
tai (az i. e. 14. századtól egészen az i. e. 1. századig).

A legkorábbi könyveket összefűzött bambuszla
pocskákra vagy pedig selyemre írták, tussal és ecset
tel. Ezeknek legrégibb ismert darabjai és töredé
kei -  ritka, szerencsés sírleletek -  az i. e. 4., illetve 
2. évszázadból valók, többnyire filozófiai szövegek 
és fejedelmi udvarokban keletkezett dokumentu
mok. Megformálásuk hosszú évszázadok alatt ki
alakult gyakorlatról tanúskodik.

A bambuszkönyvek súlyosak és terjedelmesek 
voltak, a selyem -  kínai találmány -  használatát pe
dig nagy értéke korlátozta. Hozzájuk képest ideális 
hordozóanyag a papír, amelyet legendája szerint 
az i. sz. 2. század elején találtak fel, valójában né
hány évszázaddal korábban kezdtek előállítani, de 
csak az i. sz. 2-4. században terjedt el, és akkor kezd
ték írásra használni. A papírra írt kéziratos könyve
ket a selyemtekercsek mintájára formálták: a több
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ívből összeragasztott papírcsíkot, amelyen az írás 
keresztben, jobbról balra egymásra következő füg
gőleges sorokban haladt, tekerccsé göngyölték.

A hagyomány töretlen megőrzése érdekében i. sz. 
175-183 között császári parancsra kőbe vésték a ka
nonikus szövegeket (ezt a hatalmas munkát az évszá
zadok során még többször megismételték, utoljára 
a 18. században). Emellett kőbe vésve megörökí
tettek költői és prózai műveket, kiváló kalligráfu- 
sok keze vonását, de a kolostorokban buddhista 
és taoista szövegeket is. Valóságos kőkönyvtárakat 
hoztak létre.

A fővárosban sokan tanulmányozták és másol
ták a kőbe vésett, etalonként szolgáló szövegeket. 
A másolás hibalehetőségeinek kiküszöbölését és 
hiteles szövegek terjesztését tette lehetővé egy egy
szerű, de a hagyományos kultúrák körében párat
lan eljárás, amelyet a papír elterjedése után, talán 
már az i. sz. 5. században alkalmazni kezdtek: a pacs- 
kolatkészítés technikája. A vésett felületre meg
nedvesített papírt simítottak, és tusba mártott pár
nácskával veregették, hogy a kiemelkedő felületek 
elszíneződjenek. A bevésett írásjegyek fehéren ma
radtak, pontosan visszaadva a véset formáit, lehe
tővé téve az írás szépségének tanulmányozását is. 
Az i. sz. 7. században a császári udvari könyvtárban 
a kéziratmásolók mellett néhány pacskolatkészítőt

is alkalmaztak, a könyvtekercsek mellett pacskola- 
tok tekercseit is őrizték.

Az elit körében az etalonnak tekintett, kőbe vé
sett szövegeken kívül újra meg újra lemásolták a 
ritka és becses könyveket is. A buddhista szerzete
sek tevékenységében is jelentős helyet kapott a 
szent szövegek másolása: új példány megrendelése 
-  a kolostornak tett adomány fejében -  és elkészí
tése érdemszerző cselekedetnek számított. A hívők 
szútra-másolatokat rendeltek az elhunytakért, hoz
zátartozójuk gyógyulásáért stb. A megrendelt pél
dányok száma a hívő rangjától és adományától 
függött, lehetett néhány példány, de akár több ezer 
példány is.

Nem meglepő tehát, hogy elsőként a buddhista 
kolostorok másoló műhelyeiben ismerték fel a 
nyomtatás jelentőségét. A buddha-ábrázolás vagy 
rövid fohász „pecsételésére” alkalmas, vésett fadú
cok képében tulajdonképpen kezükben volt a sok
szorosítás eszköze is, de adhatott ötletet a hivatali 
írásbeliséggel együtt kialakult pecséthasználat is.

Valószínűleg a 7. század folyamán jött létre a tábla
nyomtatás, ez a -  kéziratmásoláshoz képest -  gyors, 
egyszerű és nagyon megbízható sokszorosítási el
járás. Kezdeteiről alig tudunk valamit.

A nyomtató tábla elkészítéséhez először egy írás
tudó a kívánt méretben és a szöveghez illő stílusú 
kalligráfiával vékony, áttetsző papírra leírta a szö-

A tárlatot Dr. Ferenczy Mária ismerteti Zhu Zushou nagykövetnek, Medgyessy Péter miniszterelnöknek
és Monok István főigazgatónak
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veget. A szöveg ellenőrzése után a papírt ráragasz
tották egy finoman csiszolt fa táblára, írással lefelé, 
hogy tükörképet kapjanak. A vésnök levéste a felü
letet az írásjegyek körül, hogy azok kissé kiemel
kedjenek. Takarékosságból minden lemeznek mind
két oldalát megvésték. A szöveg újabb ellenőrzése 
után a táblát bekenték tussal, ráborították a nyom
tatáshoz előkészített papírt, majd leemelték, meg
szárították. (A papír finomsága és kissé áttetsző 
volta miatt csak a papír egyik oldalára nyomtattak.) 
Ha a próbanyomatot is rendben találták, a „nyom
dász” annyiszor ismételte a műveletet, ahány pél
dányt rendeltek tőle, majd elővette a következő

táblát, és arról készített nyomatokat. Ezeket azután 
könyvvé ragasztották vagy fűzték össze.

A táblákat elraktározták, sokszor hosszú évtize
deken keresztül megőrizték, szükség esetén újra 
elővették, és a megrendelő igénye szerint újabb 
példányokat nyomtattak.

A táblanyomtatásnak közös vonása a pacskolat- 
készítéssel, hogy mindkettő kézírásos szöveg nyo
mán készül. Kiküszöbölik a másolás hibáit, stan
dardizálják a szöveget, de nem személytelenítik el, 
mint Európában a szedett fémbetűkkel való nyom
tatás. Mindkettő mindig is egyedi, szép kézírást 
reprodukált, így akár nyomtatott kéziratnak is ne-

Pálmalevélkönyv. Buddhista szent szöveg, pali nyelven, taj-lö írással. A korai buddhizmus hagyományait őrző formában 
készült egy táj közösségben. Jünnan tartomány, 19. század. 6 ,4 *4 8 ,9  cm. Kínai Nemzeti Könyvtár
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Tekercskönyv. Buddhista szent szöveg; szanszkritból kínaira fordította Hszüan-cang (6 0 2 -6 6 4 ) . Táblanyomtatás, 24 ív összeragasztva. 
Csaocseng (Sanhszi tartomány), 1149. 30,2 *1107 cm. Kínai Nemzeti Könyvtár
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vezhető. Éppen ezért a hagyományos kínai könyv 
szépségének is a kalligráfia esztétikája az alapja.

A táblanyomtatás Kínában a 9-10. században ki
fejlődött, és ezután még csaknem ezer éven át szol
gált a könyvek túlnyomó többségének előállításá
ra, azonban nem szorította ki a használatból sem a 
kéziratmásolást, sem a pacskolatkészítést. A 9-10.  
századból való egyik leletegyüttesben például ugyan
annak a buddhista szent szövegnek, a Gyémánt- 
szútrának előfordulnak mind kéziratos, mind 
pacskolatokból összeragasztott, mind pedig tábla
nyomtatású példányai. Utóbbiak közé tartozik a ma 
ismert, legkorábbi, pontosan keltezett nyomtatott 
könyv: egy 8ó8-ra datált, fametszettel illusztrált te
kercskönyv is.

A 13. századra alakult ki a tekercskönyvből az a 
kényelmes, lapozható könyvforma, amely fennma
radt a 19-20. század fordulójáig, a nyugati formák 
elterjedéséig. E folyamatnak sem ismeretes minden 
részlete, főbb állomásait tudjuk megjelölni.

A buddhista szövegek papírtekercseit egy idő 
után az indiai eredetiek, a pálmalevélkönyvek mére
téhez hasonló, keskeny formára hajtogatták, így ke
letkezett a könnyebben kezelhető leporelló-forma, 
amelyet évszázadokon át használtak buddhista vagy 
egyéb szövegekhez, olykor esztétikai megfontolá
sokból. A leporelló meglehetősen sérülékeny, való
színűleg ezért próbálták meg a(z üres) hátoldalon 
részben összeragasztani a lapokat, és a leporelló két

végét a borítólaphoz ragasztani. így jött létre egy át
meneti forma, amely a forgószél- vagy örvénykönyv 
nevet kapta. Ebben már lehetett gyorsan keresgélni, 
ami főként a hivatali vizsgákra való felkészülést 
szolgáló „kézikönyvek” esetében igen hasznos volt.

Már a 8. századból származó könyvek között elő
fordul egy lapozható könyvforma, amely kettéhajtott 
lapokból áll (mintha az elülső hajtásainál szétvágtak 
volna egy leporellót). Ezt nevezik pillangó-kötésű 
könyvnek, a szálló pillangó szárnyaihoz hasonlítva 
a könyv lapjait, amelyeket írással befelé hajtottak 
ketté, majd a hajtásnál egymáshoz ragasztottak. 
Mivel a vékony papírnak többnyire csak egyik olda
lára írtak vagy nyomtattak, a pillangó-kötésű könyv
ben minden második kinyitásnál üres oldalpár tá
rult az olvasó elé, ha csak össze nem ragasztották 
az üres oldalak szélét is.

A 13. századtól az íveket a nyomtatott oldalukkal 
kifelé hajtották ketté, és a szélüknél (nem a hajtás
nál) ragasztották vagy fűzték össze. így belülre ke
rültek az üres oldalak, és a hajtásra, a lapok külső 
szélére az íveket azonosító jelek (a cím, a kötet meg
nevezése, az ív sorszáma). Az íveket egymás mellé 
rendezték, nem hajtogatták őket egymásba, mint 
Európában. így jött létre a -  kínai elnevezése sze
rint -  fűzött kötésű könyvforma, amely a 19. század 
végéig általános maradt.

A táblanyomtatás technikája alkalmas volt mind
egyik formához: a tekercseket és a leporellókat is

Leporelló formájú buddhista könyv, selyembrokát borítóval. Táblanyomtatás. H. n. 18. század.
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum. Fotó: Sulyok Miklós
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Fűzött kötésű könyvek. CSÁSZÁRI RENDELETRE EGYBEGYŰJTÖTT VERSEK A JÜAN-MING-JÜAN-PALOTÁRÓL. Színes táblanyomtatás. 
A császári udvar hivatalos könyvesháza (Nej fu), Peking, 1736-1795 között. 27,0x17,0 cm. Kínai Nemzeti Könyvtár

kisebb papírívekből ragasztották össze. A pillangó
kötésű és a fűzött gerincű könyvek íveit, azaz egy- 
egy kettős lapját pedig, mint említettük, egyetlen 
dúccal nyomtatták.

A könyvek külső védőburkának formája együtt 
változott a könyvformákkal. A tekercskönyveket 
négyszögletes vászon- vagy selyem(brokát) kendő
be takarták, a könyvek címét ráfüggesztett elefánt- 
csont lapocskára írták. A leporellók első és utolsó 
lapjához vastagabb papírból erősítést ragasztot

tak, ez utóbbit gyakran bevonták vászonnal vagy 
selyembrokáttal. A pillangó-könyvekre erős papír
ból ragasztottak borítót, többnyire egyetlen ívből, 
amely így befedte a füzet gerincét (fedett gerincű 
kötés). A fűzéssel összeállított köteteknél az íveket 
és a két borítólapot kettős selyemszállal varrták 
össze a gerincnél.

A több füzetből álló könyveknek vászonnal vagy 
színes brokáttal bevont kartonból tokot készítet
tek, erre -  ugyanúgy, mint az egyes füzetekre -
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címke került. Dél-Kínában tok helyett két, zsinór
ral összekötött keményfa tábla közé fogták a köny
veket (ezeket kevésbé érte rovarkár).

A lapozható könyvforma kialakulásával párhuza
mosan bővült a könyvek tematikája és funkciója: 
az eddig említettek mellett megjelentek a hivatalo
san kevesebbre becsült, de igen népszerű szépiro
dalmi műfajok: elbeszélések, színjátékszövegek 
kiadásai is. Kialakultak könyvkiadói központok, 
amelyek különböző stílusban formálták meg és il
lusztrálták kiadványaikat, és a 17. századra kifej
lesztették a többszínű táblanyomtatást is.

A kínai társadalomban, más archaikus társada
lomhoz hasonlóan, nagy tisztelet övezte a hagyo

mányt, valamint a hagyományok őrzőit: az örege
ket és az írásbeliséget. Az arisztokrácia körében a 
nevelés alapja a szent szövegek elsajátítása volt: 
e szövegeket kívülről meg kellett tanulni, és tudni 
kellett hibátlanul leírni. Ez a tudás magában foglalta 
mind az erkölcsi szabályokat, mind a kormányzás
ban való részvételhez szükséges alapismereteket. 
Az államszervezet hatalmas -  és egyre növekvő - 
bürokratikus apparátussá terebélyesedett, és az i. e. 
2. századtól kezdve vizsgát kellett tenni az ismere
tekből ahhoz, hogy valaki kormányzati pozíciót tölt
sön be. Az évszázadok során a vizsgaanyag tovább 
bővült a nagyra értékelt lírai alkotásokkal, klasszi
kus versekkel, a történelmi tapasztalatokat írásba

Hagyományos könyvkötések (18. század, 20. század) a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményéből.
Fotó: Sulyok Miklós



foglaló vagy állambölcseleti művekkel. A vizsgarend- 
szer háromfokozatúvá fejlődött, a hatalmas biro
dalomban egyre több tehetős ifjúnak lett életprog
ramja a hivatali vizsgákra való felkészülés. Az írás 
elsajátítása maga is hosszú éveket igényelt, a szép
írás, a kalligráfia pedig további, sok éves gyakor
lást, a vizsgák letételéhez szükséges összes ismeret 
megszerzéséhez ugyancsak hosszú évek odaadó 
munkájára volt szükség, így ez az út csak a gazdag

és előkelő családok fiai számára volt járható, noha 
a vizsgarendszer látszólag lehetővé tette a társada
lom nagyobb része számára a felemelkedést. Vég
ső soron ez a rendszer okozta, hogy a korán felta
lált és kifejlődött kínai könyvnyomtatásnak a régi 
Kínában nagyobb szerep jutott a hagyomány fenn
tartásában, mint az innovációban.
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Címlap; Sákjamuni Buddha és két bódhiszattva a címlap hátoldalán; a szöveg egy lapja. Buddhista szent szöveg, szanszkrit, tibeti és kínai 
nyelven, a császári udvar számára. Kézírás és kézi festés, lakkozott papíron. H. n., 18. század. 10,3x4 l , l  cm. Kínai Nemzeti Könyvtár
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Versírópapír sarkantyúvirág ábrázolásával. Csang Csao-hsziang (működött 1892-1907 között): 
SZÁZ VIRÁG ÍRÓPAPÍR VERSEK SZÁMÁRA. Színes táblanyomtatású könyv. Tiencsin, 1911. 29,5*18,1 cm. Kínai Nemzeti Könyvtár
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Versírópapír íriszek ábrázolásával
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Az első fejezet első lapja, régi tulajdonosok vörös pecsétjeivel. Csu Szu-csen (működött a 17. század közepén): 
A CSIN-PALOTA HOLDJA. SZÍNJÁTÉK. Táblanyomtatású könyv. Szucsou, 1662-1722 között. 28,2*17,7 cm. Kínai Nemzeti Könyvtár
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