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RÉGI M AGYAR

KIADÓ- ÉS NYOMD ÁSZ JELVÉNYEK,
AJÁNLÁSI CÍMEREK

KÜLFÖLDI könyvbarátok, különösen a néme
tek, már régóta felismerték a kiadó- és nyomdász
jelvények bibliográfiái, kultúrtörténeti és mű
vészeti jelentőségét. Hiszen a nyomtatott könyv
nek első, mechanikai úton előállított dísze a 
nyomdászjelvény (az elsőt már Füst és Schöffer 
1457. évi Psalteriumában találjuk), míg az ős- 
nyomtatványok egyéb díszítése, a kezdőbetű, a 
lapszéli ormamentumok megfestése, az illumi- 
nátorok és rubricatorok kezére van bízva. A  
könyv nyomásának helyére és idejére sok eset

ben csakis a nyomdászjelvényből következtethetünk.
Mikor a nyomdák már nem a saját kockázatukra, hanem megrendelésre 

dolgoznak, nem olyan fontos többé, hogy a nyomda signálja a könyveket, 
mint inkább a kiadó helyez súlyt reá, hogy kiadványa az ő jó nevével, 
cégjegyével ellátva kerüljön piacra, sőt a humanismusáról, tudományáról 
híres város címerét is felhasználja köny vénekbeajánlására. így Párizs, Firenze, 
Basel, Köln, nálunk Brassó, Kolozsvár, Debrecen címerjelvénye egyszer
smind az ottani nyomdászok és kiadók jelvényeként is szerepel.

Maguk a jelvények kezdetben csak vonalakból, keresztből, körből össze
rótt mértani ábrafélék, aminőket előszeretettel használtak jelvény gyanánt 
a középkor kőfaragói, de amilyenek u. n. házjegyként (Hausmarke) bútoro
kon, használati tárgyakon, majd az ötvösmunkák mesterjegyein is előfor
dulnak. Később a nyomdász vagy kiadó nevének kezdőbetűiből alkotott 
monogrammok (Olaszországban 1485. óta), a névvel összefüggő jelképes 
ábrázolások, u. n. beszélő címerek, allegóriák gazdagítják a jelvények ér
telmi tartalmát, míg külső alakjuk a sötét alapból kiemelkedő legegyszerűbb 
vonalszerkezettől egészen a legaprólékosabb kivitelű rézkarcig, az apró 
signettől az egész lapot betöltő képig a leggazdagabb fejlődést mutatja — 
nem mindég a művészi érték előnyére.
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A  kiadó- és nyomdászjelvények használata a XVI. század végével mind
inkább divatját múlja s ha a későbbi századokban fel is éled néha, nem az 
többé, ami régebben volt, mint ahogyan maga a nyomatott könyv sem a 
kézművesség és ízlés produktuma már, hanem a tökéletesített gépek sab
lonos tömeggyártmánya.

A  nyomdász- és kiadójelvények mellett fontos szerep jut a XV. és XVI. 
század nyomtatványaiban az uralkodó, egyházi és világi fejedelmek, iroda
lompártoló főurak, városok, egyetemek címereinek is. A  könyv szerzője 
vagy kiadója nekik ajánlja művét, az ő pártfogásuk 
alatt bocsátja azt világgá. A  könyvajánlások s velük 
együtt a pártfogók jelvényei is bizonyos kultúrtör
téneti jelentőséggel bírnak, nem ritkán kútforrásai 
a kor történetének, irodalmi és társadalmi vonat
kozásainak.

Külföldön a nyomdász- és kiadójelvényeknek már 
egész irodalmuk van. Nem csupán a nagy könyvter
melő országok, városok nyomdász- és kiadójelvé
nyei jelentek meg rendszeres összefoglalásokban, 
de még a kisebb nemzetek is igyekeznek régi nyom
dászatuk történetének ezt az ágát felkutatni. Ma
gyarország eddig e téren mostoha elbánásban ré
szesült úgy a külföldi, mint a hazai irodalomban.
Csak szórványosan látott napvilágot egyik másik magyar signetum, össze
foglaló munka még nem foglalkozott velük. Pedig a magyar kiadó- és 
nyomdászjelvények nem érdektelenek.

Igaz, hogy magyar földön csak a XVI. század második negyedében ho- 
nosúl meg a nyomdászat, eltekintve Hess András 1473-ban Budán működött 
nyomdászmühelyétől, mely azonban saját nyomdászjelvényt nem használt. 
Nem ismerjük a magyarországi származású, külföldön működött nyomdá
szok jelvényeit sem, ha ugyan ilyenek léteztek. De már 1488-ból való az 
első magyar kiadójelvény: Feger Tibold budai könyvárusé, a Turóczi-kró- 
nika kiadójáé, ki könyvének augsburgi kiadását az ő betüjegyes jelvényé
vel látta el. Példáját követi a többi budai könyvárús, ki a XV. század végén 
és a XVI. század elején külföldön, kivált Velencében nyomatott szertartási 
könyvekkel, tankönyvekkel látja el a magyar egyházakat és könyvvásárló
kat. Ezek: Ruem György, Paep (Pap) János, (1. ábra) Kaym Orbán és örö
kösei, Heckel István, Milcher Mátyás, Schaller Jakab stb., kiknek jelvényei 
annyiban térnek el az akkoriban főleg Olaszországban használatosaktól, 
hogy a kiadó betüjegye mellett még annak gót betűkkel nyomott nevét és 
könyvárusi címét is feltüntetik. A  jelvényekben gyakori Szűz Máriának, Szent 
István királynak és Szent Adalbert magyarországi hittérítőnek képe.

A  mohácsi vészt követő korszakban Magyarország olasz összeköttetései 
mindinkább megszakadnak s hazánk úgy politikailag, mint közmüvelődési- 
leg a germán befolyás felé terelődik. Ifjaink nem többé a páduai, hanem a
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baseli és wittenbergi és bécsi egyetemet látogatják. A  magyar szellemi életre, 
irodalomra termékenyítőleg ható hitújítással együtt tért hódít a német mű
vészet és kézművesség is s ha közvetve, főleg Lengyelország útján, még 
észlelhető is könyvtermelésünkben az olasz renaissance hatása, a Magyar- 
országon nyomott első könyvek kiállítása, díszítése egészen a német ízlés 
után irányozódik. Ez nem is lehet máskép, hiszen első nyomtatóink német 
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földről hozzák be betűkészleteiket, német metszeteket használnak minta
képül, sajtójukat német vagy Németországban tanúit nyomdászokkal kezel
tetik.

A  nyomdász- és kiadójelvények is német jelleget öltenek. A  figurális áb
rázolások, szentképek helyébe a Németországban elterjedt heraldikai for
mák lépnek. Honter csaknem valamennyi kiadványán Brassó város címere 
látható, Heltai Kolozsvár város címerét, (3. ábra) Sylvester János Nádasdy 
Tamásét használja, stb. A  XVI. században nálunk meglehetős ritkák és több
nyire külföldi minták után készültek a nem heraldikai jelképes signetumok. 
Ilyen a Stephanus (Estienne) francia nyomdásztól átvett és több magyar 
nyomdász által használt élőfa az alatta álló alakkal, az Aldusok horgonyá
ból és Frobenius kígyósvesszejéből alakított jelvény (Huszár Gál, Debre
cen) stb.

Az ellenreformátiót szolgáló nyomdák XVII. századbeli jelvényein Krisz
tus és Mária monogrammja és a jezsuiták által használt katholikus jelképek 
láthatók, de szép figurális képecskéket is találunk a jelvények között (Nagy
szombat, Pozsony).

Az ajánlások és ajánlási címerek egész sorozata található úgy a bel-, mint 
a külföldön megjelent régi könyveinkben, kezdve a Mátyás királynak ajánlott 
Turóczi-krónikán, a Perényi Gábornak, Thurzó Eleknek, Szapolyai Jánosnak 
és Izabella királynénak, I. Ferdinándnak, Báthory Istvánnak, Apafi Mihálynak, 
Némethy Ferencnek, Lippay György érseknek, az Esterházyaknak, Kornis 
Katának és megannyi más pártfogónak felajánlott könyvekig. Az itt közölt 
szép Perényi-címer Ianus Pannonius 1512. évi bécsi kiadását díszíti. (2. ábra).

Végül említést érdemel, hogy a magyar vagy magyar vonatkozású régi 
nyomtatványokon elég sűrűn fordul elő az ország címere is, Mindezek a cí
merek és jelvé
nyek még ab
ban a tekintet
ben sem közö
nyösek, hogy 
élénk világot 
vetnek a ma
gyarságnak kul
turális szerep
lésére a tőlünk 
elragadott or
szágrészekben 
és nem egy cá
folhatatlan érv
vel támogathat- 
jákami igazun
kat. A  Magyar 
Bibliofil-Társa-

C O L O S V  A R O T  
Végcze Heltaj Ga fpatne. Anno
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ság vállalkozott 
a mai viszonyok 
mellett nehéz 
feladatra, hogy 
a nyomdász- és 
kiadójelvénye
ket kiadja. Ed
dig a budai 

könyvárusok 
1488 — 1525. 
évekből való 
jelvényei jelen
hettek meg, de 
a mü folytatá
sának előmun
kálatai folya
matban vannak.

Végh Gyula.
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