
A „D EBRECEN I“ KÖTÉS
FÖLDRAJZÍRÓK Amerika belső területeiről 
említenek olyan folyókat, amelyek dús források
ból táplálva, mértföldeken át nagy tömeg vizet 
hömpölyögtetnek és ellátják éltető nedvesség
gel a környező vidéket, amíg folyásukban kietlen 
pusztára nem érnek, ahol vizük mindjobban el
apad s végre is eltűnik, beszivárog a sívó ho
mokba, anélkül, hogy a dús vízér folytatását 
valahol meg lehetne találni.

A  magyar életnek sok ilyen eltűnő folyója volt. 
Politikában, művészetben, iparban hányszor in

dúlt meg erős sodrú áramlat, meglepő sikerű akció, hányszor törtek elő a 
magyar intellektus dús forrásai, hogy hatalmas folyammá egyesüljenek. De 
ezek majd mindig hirtelen s váratlanúl elapadtak; az energia elfogyott, a 
tápot adó elmék eltűntek, az eredményeket elnyelte a feledés fövénye. Szo
kás a hibát fajtánkban keresni, amelynek keleti csirákkal terhes vére nagy 
fellobbanásokra alkalmas, viszont lángja hirtelen lelohad, gyorsan lehűl. 
Ebben van is némi igazság. De aki históriánkat ismeri, az bizonyíthatja, hogy 
a főok nem a folyóban, hanem abban a sivatag homokban rejlett, mely a 
nekiindúlt vízeret minduntalan elborította; azokban az elemi szerencsétlen
ségekben, amelyekből oly bőségben egyetlen nemzetnek sem jutott, mint a 
miénknek. Egy bizonyos: az egymást követő nemzeti szerencsétlenségek 
semmiféle nagy obbszabású fellendülését a kultúrának megnőni, megerősödni 
nem engedték.

A  magyar múlt egy ilyen eltűnő vízeréről fogok megemlékezni. Kicsiny pa
tak volt csak, de szép, kies, szemet gyönyörködtető. Elapadt, mielőtt meg
erősödhetett volna. Mégis megérdemli, hogy a feledés porából kiássák. És 
ki tudja, hátha még egyszer előtör, megindúl s néhány lelkes férfiú iparko
dásának eredménye gyanánt örömet szerez a szépért lelkesülőknek, hasz
not a hazának.

Debrecen városáról a múlt időket nézve úgy szoktak megemlékezni, mint 
a fővárosi ember a messze vidékről való atyafiakról. Mindenki elismeri, 
hogy a régi időben is szorgalmas és vagyont gyűjtő, derék és józan erkölcsű
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polgárság lakta, de hogy ebben a városban valami magasabb rendű eszté
tikai értékek is termettek, vagy hogy ilyenek befogadására a jó debreceniek 
alkalmasak lettek volna, azt csak kevesen sejtették. Ki tudja már ma, hogy 
a XVIII. sz. közepe óta ez az óriási falu a finom ízlésű könyv- és régiséggyűj
tők egész sorát látta falai között, ki ismeri a régi népművészet ama gyönyörű 
alkotásait, amelyek a debreceni nép őserejü ízlésének letagadhatatlan bi
zonyságai, a XVII—XVIII. századi ezüstmívesség vagy a hajdani bútorkészítő 
ipar szép munkáit? S mily kevesen tudnak arról, hogy ez a civis-város a 
XVIII. században különleges könyvkötő-stílust szerzett magának, amely egy 
századon át virágzott s remekbe készült kötései kényes-ízlésű korunkban is 
felköltik az érdeklődést.

Ezekről a különleges debreceni kötésekről akarok pár szót mondani abból 
az alkalomból, hogy felmaradt legszebb példányaik egy sorozatát a debre
ceni ref. kollégium átengedte a Lantos-részvénytársaság könyv- és müke- 
reskedésének rövid ideig tartó kiállításra, amivel lehetőség nyílt ez érdekes 
müipari emlékek beható tanulmányozására.

Néhány darab volt már ezekből máskor is közszemlére téve, így az 1882-iki 
könyvkiállításon, majd az ezredéves kiállítás történelmi csoportjában, de 
ennyit egyszerre még nem volt módja látni amatőrjeinknek és szakembe
reinknek. Fel kellett tehát e talán vissza nem térő alkalmat használni, hogy 
múltúnk sok tisztázatlan kérdéséből ezzel az egy, bár nem nagy jelentőségű, 
de érdekes problémával egyszer leszámoljunk.

Az úgynevezett „debrecenikötés" anyagáttekintve mmcí/ppergamenttel 
van borítva. Díszítésére nézve azokhoz a kötésfajtákhoz tartozik, amelyek
nek mindkét lapját, valamint sima hátát is teljesen beborítja a részben fes
tett alapra alkalmazott, apró vasakkal készült kézi-aranyozás. Az első és 
hátsó tábla mindenkor teljesen azonos. Metszése aranyozott, rendszerint 
sima, legfeljebb néhány beütött pontos-vonallal díszített.

E festett pergamentkötések ornamentikájában kevés a változatosság. A  
táblát aranyvonalú, körökből és egyenes vonalakból alkotott mértani min
tájú szalagfonadék szimmetrikusan elhelyezett mezőkre bontja fel, futóminta 
módjára, vagy ritkábban egy középpont köré csoportosítva. A  szalagfonadék 
a pergament sárgás-fehér színében van hagyva, a közöket lakfestésü, erős 
tónusú színfoltok, többféle piros, kék, zöld, lila, ritkábban sárga tölti ki, eze
ket pedig kézi-aranyozás borítja, oly módon, hogy a mezők egy részében 
aprólékos rajzú arabeszk, a többiben naturalisztikusan megformált, rendsze
rint kis vázából kiinduló, virágban végződő leveles ág van alkalmazva.

Eltekintve a használt apró bélyegvasak stílusától, amely a kor szerint vál
tozva bárok, rokokó, empire vagy biedermeier, e kötések — bár mind 
a XVIII. század második és a XIX. század első feléből valók, — egészben 
véve a XVII. század ízlését tükröztetik vissza. Rajzuk inkább a késő-rene
szánsznak, mint a bároknak, vagy épen a rokokónak felel meg. Díszítmé
nyük kifejezetten síkdíszítmény, szövet-, szőnyeg-, vagy tapéta-minta; egy
formán hiányzik belőlük a korai reneszánsz architektonikus vonása, másfelől
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a bárok kötés keretszerűsége. Habár a debreceni kötés, amint megállapít
ható, idegenből átültetett palánta, díszítő elemei egytől-egyig megtalálhatók 
külföldi könyvtáblákon is, egészben mégis meglepően magyaros jellegű, 
amiben első tényező üde tarkasága s a virágos ornamentális elemek alkal
mazásmódja.

A  magyar könyvkötészet emlékeinek ismerője előtt nem is kérdéses, hogy 
e kötés-stilus nem nálunk fejlődött ki. A  magyar könyvkötészet a XV. szá
zadban élte virágkorát s ekkor volt minden nyugatitól elütően különleges 
jellegű, tehát nemzeti. A  mohácsi vész után, mint sok más művészeti és 
ipari ágnak ennek is hirtelen vége szakadt. A  dúserejű honi folyó elapadt 
a sívó homokban. Az elkövetkezett két század a harci erények korszaka. Ez 
időben nálunk a könyv csak közszükségleti, de nem fényüzési tárgy. A  kö
tések ennek megfelelőien rendszerint jók, célszerűek, de egyszerűek és dísz
telenek. Mintáikat a szomszédos Németországból veszik, azokról a szerény 
köntösű kötetekről, amelyeket kispénzű diákok, papok, mesterek hoznak 
onnan haza. Csak a XVII. század végén, a török kiűzése után lendült fel a 
müipar, vele a könyvkötés mestersége is. Mondani sem kell, hogy kevés 
benne az önállóság; idegen mintákat utánoz, de mindjobban a honi ízléshez 
alkalmazkodik. Vagy mondjuk máskép: a magyar compactor azt veszi át a 
külföldi, első sorban a német és a hollandi könyvtábladíszítésből, ami a ma
gyar gusztusnak megfelel. A  dús aranyozást, amely lehetőleg sokat fed el 
a bőrből, a virágos mintavasakat és mindenféle más nyomóvas olyan al
kalmazását, hogy az alkalmazott minták együtt lehetőleg naturalizáló 
virágos ágakat, felfolyó indákat alkossanak, Ugyanaz az ízlés ez, mint 
amelyik a tulipántos ládát, a cifra szűrt, vagy a varrottas párnavégeket ki
termelte.

A  túlhalmozott díszítés keleties kedvelése hozza magával a külföldről a 
festett hártyakötést is. Nem Debrecenből ismerjük első, legkorábbi hazai 
példányait. Kassáról már a XVIII. század legelejéről van rá példánk. Po
zsonyban sem volt ismeretlen. Nagyszombatban is csinálták. De mindenütt 
szórványosan, egy-egy külföldön járt könyvkötő kísérletezett vele. Csak 
Debrecenben honosúlt meg s maradt fenn legtovább, olyan időben, mikor 
már külföldön régen elfeledkeztek róla.

Megkísérthetjük utána járni, honnan veszi tulajdonkép eredetét a könyv
borítéknak ez a díszítése. Nem könnyű nyomait felkutatni. Mert a festett 
hártyakötés külföldön is ritka, kevés könyvkötő bajlódott vele s élete ott 
kint rövidebb mint nálunk, alig hosszabb mint félszázad.

Stiláris szempontból vizsgálva a debreceni kötést először is állapítsuk 
meg még egyszer, hogy e tábladíszítés alapja geometrikus szalagfonadék, 
amelynek mezőit apró részletekből összetett arabeszk, vagy virágdísz tölti 
ki. Ez a díszítésmód, ha a díszített tárgy minőségétől eltekintünk, ősrégi; 
kutatásában eljuthatunk az Ókorig és Ázsiáig. Könyvtáblán azonban leg
először Magyarországon tűnik fel, mondhatjuk: magyar találmány, ami mind
járt megmagyarázza, hogy tudta meghódítani a színmagyar várost, amikor
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két százados feledékenységből újra feltámadt. Az első ilyen díszítésű táblát 
a Corvina remek kötései között találjuk fel, melyek félszázaddal megelőz
ték korukat s amelyeknek mását sem az olasz, sem a francia a XV. század
ból felmutatni nem bírja. Egy pillantás a ma még Bécsben őrzött Hali Aber- 
rudian-kódex kötésének képére meggyőz róla, hogy Hunyadi Mátyás budai 
compactora ugyanazon a nyomon járt, mint a XVIII. századi debreceni utód. 
A  nemzetközi (de keletről eredt) fonadékos keretbe foglalt tükröt nyolcasok 
alakjára összefonódott szalag osztja részben négykarély alakú, részben 
nyolcszögü mezőkre. Az előbbi mezőket pedig apró vasakkal nyomott vi
rágos ágak arabeszk módjára töltik ki, megrakva itt ott a megrendelő király 
színes címerével. Az egész alapjában véve textil-minta, keleti szőnyeg-mo- 
tivum (s ez valamennyi Corvin-kötés), ami rávilágít Mátyás király kötéseinek 
a külföldi ember szemében szinte megfoghatatlan eredetére. Ez a debreceni 
kötés fényes elődje. Persze az arány megfelel a nagy király és a debreceni 
cívis közötti különbségnek.

Fájdalom, a Hunyadi-kori nagy kultúra is fövénybe fulladó folyó volt, el
sorvasztotta a magyar fátum. Még jámbor Ulászló király beköttetett egy-egy 
kódexet az udvari könyvkötő mesterrel; hanem mihamarabb elfogyott a 
pénz s vele megszűnt a mesterség.

A  Corvin-kötéseket a maguk eredetiségében sehol sem utánozták. Ahoz 
nem volt elég a fejlett művészet, a kitűnő technikájú könyvkötő, ahoz Má
tyásra volt szükség. De motívumaikat, módszerüket követték, elsősorban 
Velencében, ahol az Aldusok könyvkötőmühelyében kialakult a reneszánsz 
kötésnek az a típusa, mely azután másfél századon át uralkodott Európa 
déli felében.

A  reneszánsz kötés legnagyobb virágzása egy olasz hatás alatt fejlődött 
francia amatőr: Jean Grolier nevéhez fűződik. Neve, stílusa annyira ismere
tes, hogy róla könyvbarátok körében sokat beszélni felesleges lenne. Elég 
annyit megemlíteni, hogy az ő kötéseinek alapmotívuma is a szalagfonadék, 
amely egy középpont körül csoportosítva szeszélyes, de sohasem ízléstelen 
görbületekben betölti a könyv tábláját. Azonban a keletkezett mezők több
nyire üresen maradnak, csak a szalagok végződésein, éles törések csúcs
pontjain helyeződik el egy-egy levélszerű díszítmény. Újítás nála, hogy a 
szalagfonadék legtöbbnyire változatos színekben ki van festve, a többszínű 
szíjjak összefonódása harmonikus színekben gyönyörködtette a szemet.

E stílus további fejlődése túlterheléshez vezetett. A  XVII. század elejének 
francia könyvkötői az udvar egyre fokozódó pompájának megfelelően a 
könyvtáblát teljesen beborítják pazar aranyozással. XIII. Lajos hírneves 
könyvkötője, Le Gascon, akiről az általa használt stilust elnevezték, öntu
datlanul a Corvina itt tárgyalt tábláját utánozta leghíresebb kötésein; 
azonban, ha technikai kivitelben túltett is a XV. századi magyar könyvkötőn, 
ízlésben mögötte maradt. Túldíszített kötéseinek divatja nem is tartott soká. 
Már a XVII. század derekán az egyre finomodó francia ízlés elejti a folya
matos ornamentikájú, szövetszerü köny vtábladíszt s áttér a keretdíszre, ahol
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a válogatott marokkói bőr szépségét nem fedi el a dús aranyozás, hanem a 
tábla szélein körülfutó csipkedísz inkább annak kiemelésére szolgál.

A  franciát hűen, de elkésve követő német udvarok ízlése mintegy fél 
századdal utóbb kezdi kultiválni Le Gascon modorát. A  brandenburgi, pfalzi, 
majd a hesseni fejedelmi könyvkötészetek veszik át a francia mintákat a 
XVII. század második felében, leegyszerűsítve s Hollandia felől kapott na- 
turalisztikus motívumokkal keverve. Itt alakult ki véglegesen a debreceni 
kötés stílusa a XVII—XVIII. század fordulóján, de nem pergamenkötések- 
ken, hanem borjúbőr bevonatú könyvtáblákon. Megtaláljuk heidelbergi, ber
lini és casseli, stb. köteteken tökéletes hü párjait a debreceni kötéseknek. 
És ezek a bőrkötések többnyire színezve is vannak. Mégis annyi külömb- 
séggel, hogy míg a hártyakötésen a szalagfonadék marad fehéren, addig a 
bőrkötésnél épp ez van lakfestékkel színezve, a hajdani Grolier-kötések min
tája szerint.

A  XVIII. század legelején, egészen egyidejűleg a legkorábbi magyar pél
dákkal Németországban is megjelenik a festett hártyakötés. A  német szak- 
irodalom Hollandiából származtatja e kötésfajtát. Megfelel-e a valóságnak 
ez a megállapítás, adatok híján eldönteni nem tudom. Bizonyos az, hogy az 
irodalomban a legkorábbi található ilyen kötés egy 1707-ben nyomott és 
1708-ban Casselben, az ottani hercegi udvar könyvkötészetében bekötött 
biblián található.* E dátum a kassai festett hártyakötésénél (1705.) ha csak 
három évvel is későbbi, tehát a legrosszabb esetben is azt kell megállapí
tanunk, hogy a festett hártyakötés Magyarországon egyidejű a németorszá- 
giakkai. Debrecenből azonban 1735-nél korábbi ilyen fajta kötést nem is
merünk; ki kell tehát mondanunk, hogy a debreceni kötés ha nem techniká
jában, de díszítő stílusában Németországból származott át Debrecenbe. 
Két kérdés merül itt fe l: ki hozta oda s honnan ?

Az első kérdésre a válasz felette nehéz. Az idegenben járó debreceni ta
nárok és diákok alig hozhattak ilyen kötéseket haza akár Németalföld sűrűn 
látogatott egyetemi városaiból, akár Németországból. Egy ilyen remekmívű 
s nagy munkával, hosszú ideig készülő könyvkötés ára akkor, amikor az még 
hozzá divatcikk, szükségképen akkora summára rúgott, amekkorát a tanárok 
s diákok legtehetősebbjeinek erszénye sem bírt el. Ezt megfizethette a ne
mes földes úr, vagy a vagyonos kereskedő polgár. Ezek pedig ritkán fordul
tak meg ilyen messzi helyeken és ha igen, nem könyvet venni mentek, ha ne 
ha egy családi-bibliát vagy asszony kezébe való imádságos könyvet nem sze
reztek be. Az első kérdésre tehát így nem lehet felelni; de talán megköze
líthetjük a másodiknál, amelyet a származási helyre vonatkozólag teszünk fel.

* Legújabban vált ismeretessé a darmstadti hercegi könyvtárból három, a debrece
niekkel rokon festett hártyakötés. Mind a három a seligenstadti Benedek-rendi monostor 
számára készült 1736. után. Kétségtelenül nem kolostori munkák, hanem nagygyakor
latú világi mester kezéből származnak, bár kivitel dolgában a jobb debreceniek átlagán 
alul maradnak. Mivel egészen testvértelenül állnak, sem előzményük, sem folytatásuk 
nincs és mivel ez időben már Casselben is megszűnt a festett hártyakötések készí
tése, önkényt felmerül a kérdés, nem járt-e Selingenstadtban a XVIII. század derekán va
lami vándorló magyar compactor, aki a zárda számára pár hétig munkálkodott.
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Amit erről mondhatunk, az bizony csak theoria, kézzelfoghatón nem bizo- 
nyitható állítás. De ítéljen ki-ki, lehet-e benne igazság.

Amint megmutattuk, a XVIII. század legelején egy casseli compactor 
kötött a debreceni kötésekkel teljesen azonos módon. Ugyanezen időben, 
pontosan 1704-ben nyomtattak Cassel városában Ingebrand János uram 
könyvnyomtató műhelyében egy szép, negyedrétü magyar nyelvű bibliát, 
Károlyi Gáspár magyar fordítása szerint, a hazai református hívők számára, 
még pedig — amit a példányok elterjedése bizonyít — a felső-tiszai részek 
magyar-hitű lakossága részére. Ennek a bibliának a példányai első sorban 
Debrecenbe jutottak, hogy az ottani vásárokon s az oda való compactorok 
igyekezetével terjedjenek szerte az országban.

Ha volt lehetőség és volt alkalom, úgy ez volt az, amikor a casseli könyv
kötő festett pergament-kötései, talán éppen az 1704. évi magyar biblia de- 
dikációs díszpéldányaival eljuthattak Debrecen városába. Ezért hasonlítanak 
a debreceni könyvkötők ilyen fajta munkái a casseli kötésekre; legjobban 
és legtökéletesebben ezekre és nem más, hasonló technikájú könyvtáblákra.

Sajnos, az eddig ismeretessé vált legkorábbi debreceni festett hártyakötés 
és casseli biblia között közel három évtizedes űr tátong. A  legrégibb deb
receni darab 1735-ből datálódik. Ez a könyvkötő céh beállási jegyzőkönyve. 
Negyedrétü kötet, mely erősen elüt a jellegzetes debreceni tábláktól. Fes
tett pergamentkötés, de ha a színezéstől eltekintünk, legjobban a nagyszom
bati bőrkötésekre hasonlít. A  tábla szalagfonadékkal van felosztva, centrális 
elrendezésű, s rajta nem csak a mezők vannak pirosra és zöldre festve, ha
nem a szalag is színezett, még pedig fekete, amit az egyébként festetlen 
nagyszombati s hasonló típusú más bőrkötéseken is nem ritkán láthatunk. 
A  kötés eddig páratlanúl áll a debreceniek között. Nem tudjuk, kivétel 
volt-e, vagy különleges típust képvisel.

Ezzel bizonyosan nem kezdődhetett a festett pergamentkötés divatja Deb
recenben. Szükségkép kellett lenni jóval korábbi daraboknak is, amelyek 
szolgaibb, de az eredetinél gyarlóbb utánzatok voltak. Ám ha ezektől a ma 
még nem ismert előzményektől el is tekintünk, úgy is közel egy századon 
át uralkodott ez a kötésstilus a magyar városban. Itt hazára talált s története 
volt, amíg Németországban csak igen rövid epizód. Szűkén található német 
példái, amelyek (mint egy Debrecenben is meglevő hallei nyomású és kö
tésű kis kötetről látható) nagyobbára szárazabbak, üresebbek és művészi
eden kivitelűek, ott már a XVIII. század második felével eltűnnek.

Nem nehéz megfejteni, miért lett a debreceni kötés kedvelt és állandó 
típussá e szín-magyar városban. Azért, mert megfelelt a debreceni polgár 
tiszta népiességü ízlésének. A  XVIII. században már talán Debrecen az egye
düli nagyobb város az országban, ahol a lakosság minden idegen elemtől 
mentes. Többi városaink polgársága vagy már tisztára idegen vagy teljesen 
szaturálva van erőszakosan betelepített németséggel. Ezeknek nem kellett a 
népies, ellenben kedves volt a nyugatról jövő újabb és újabb divat. Csak a 
romlatlan magyar cívis szeme kedvelte azt, — talán merőben öntudatlanul,
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— ami a különleges magyar ízléssel egyezett, vagy azt megközelítette. S a 
debreceni táblákon az a tulipán, az a szekfűvirág tarkállik, amelyik a szűr- 
gallért díszíti, azok a madárkák vannak elhintve, amelyeket a debreceni 
leány hímzett rá a lepedőszélére. Ha idegenből jött is, csak a régi Corvin- 
kötés ízlése tért vissza oda, ahonnan kiindult. Magyar lélek teremtette, az 
hozta vissza s szerette meg újra.

Hátra van még, hogy megemlékezzünk azokról, akiknek a fenmaradt szép 
könyvkötéseket köszönhetjük.

Hogy Debrecenben, a főiskolás, kultura-terjesztő és tudósairól nevezetes 
városban a XVI. század óta bármely más hazai városénál nem alábbravaló 
kötések készültek, azt, ha sok-sok ránkmaradt példány nem is bizonyítaná, 
akkor is el kellene hinnünk. De két századon keresztül a könyvkötés mes
terségét itt is, mint a legtöbb helyen részben iskolamesterek és diákok gya
korolták, majd mindig nagyobb mértékben a könyvnyomtatók, akik sajtójuk 
termékeit rendszerint bekötve hordták a vásárokra.

Ezek azonban a keresletet nem tudták kielégíteni s a XVII. század vége 
óta olyan könyvkötő-mesterek is akadtak, akik csak ezt a mesterséget 
űzték, illetőleg, — a kor szokása szerint, — a compactorság mellett könyv- 
és írószerárusok voltak.

Számuk a XVIII. század elején a szabadságharc soknemü bajai dacára 
annyira növekedett, hogy elérkezettnek látták az időt a céhbe való tömö
rülésre. Négy mester, névszerint: Síri Gábor, Dévai Sámuel, Dévai Mihály 
és Síri Márton, bizonnyal nem a városi tanács híre nélkül, felkerekedett s 
elment Kassa városába, megkeresvén az ottani jó hírű könyvkötő céhet, 
adná ki nekik az ő céhszabályzatukat hiteles másolatban, hogy a kassainak 
a mintájára ők is megalakítsák a compactor-céhet a maguk hazájában. Ezt 
a kérést a kassai mesterek szívesen fogadták s városuk tanácsa által ünne
pélyes és hiteles alakban átíratták saját, 1699. szept. 21-kén I. Lipót királytól 
nyert szép magyar nyelvű articulusaikat a debreceniek részére. A  megbí
zásban Szentmihályi András és Viszth Mihály atyamester uraimék jártak el, 
s bizonyosan egyiküktől való az a tetszetős festett pergamenkötés is, amelybe 
a könyvalakú oklevél be van kötve.

Hány tagból állott a céh megalakulásakor, nem ismeretes, azonban a 
XVIII. század közepe óta száz éven át szinte állandóan 10 körül volt a mes
terek (tehát a műhelyek) száma. S ezek között keresve sem találunk mást, 
mint magyart. Nagyobb részük debreceni, vagy hajdúsági származás, de akad 
Székesfehérvárról s Kassáról eredt magyar is.

A  céhben felszabadult, mesterré lenni óhajtó legény sokféle kötelezett
ségei közé tartozott, hogy képességeiről praktikusan is tanúságot kellett 
tennie. E célbői köteles volt négy könyvet bekötni, amit a céhszabályzat 
4-ik pontja így határoz meg: „A  Remek darabok csináltatása úgy adassék 
fel, az mint régenten szokás volt, tudniillik 1. Egy Folio Könyv. 2. Egy Octav. 
3. Egy Duodecz. Ezek aranyasan, Kapotsra legyenek. 4. Egy Alphabetum 
tiszta Deszkában. Ezen négy darab Remeket tartozik tizennégy nap alatt
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egy Mesternél, ki néki a Czéhtől engedettetik, maga költségén az mint leg
jobban lehet elkészíteni . . . "

És a debreceni leendő mesterek — úgy látszik — „aranyas" kötésnek 
(ami alatt kézi-aranyozásúak értendők,) rendszerint a most debreceninek is
mert kötésfajtát választották. Ezen csakugyan meg lehetett mutatni, jártas-e 
az új mester a könyvkötés minden ágában. Tegyük még hozzá, hogy az ösz- 
szes könyvkötő anyagok között legnehezebb munkát a merev pergament 
ad, amely sokkal inkább próbára teszi a compactor tudását, mint a rugalmas 
bőr, vagy (az ekkor még alig használt) vászon. Aranyozni is hasonlíthatla- 
núl nehezebb, mint a lágy bőrfajtákat.

A  debreceni könyvkötők áthatva attól az áldozatkészségtől, amellyel a 
debreceni polgár főiskolája iránt mindenkor viseltetett, azt a szokást követ
ték, hogy a kívánt remekmunkákhoz a kollégium bibliothecájából kértek ki 
könyveket, amelyeket legjobb tudásuk szerint díszesen bekötve, a céhben 
történt bemutatás és elbírálás után visszaszolgáltattak a könyvtárnok kezé
hez. Ennek a szép szokásnak köszönhetjük, hogy egy sorozat a debreceni 
kötésekből a főiskola könyvtárában megmaradt. A  legtöbb ilyen ajándék
kötésbe aztán beírta a bibliothecarius, ki és mikor kötötte.

E„Remek-munkákból“ állított ki aFőiskola egy sorozat szebbnél-szebb pél
dányt, felölelve körülbelül az összes változatokat. Fussunk át rajtuk hama
rosan, amennyire terünk megengedi.

A  legkorábbi közöttük Telegdi Péter remeke 1750-ből. Kivitele közepes 
jóságú, színezése talán túlerős. Rendkívül érdekes a fonadék határozottan ke
letijellege miatt, melyben atörök hímzés reminiscentiái villannak fel. Egészen 
hasonló, denyolcadrétű kötés van egy 1782-ben nyomott „a Debreceni forma 
szerént" való énekes könyvön a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
Mindkettőre jellemző, hogy a tábla belsejében a borítólap és az előzék már- 
ványpapirja széles ezüst csipkével van díszítve.

1760-ból Thuri András szatmármegyei származású „Deák" szabadul fel s 
köt be egy szép XVI. századi párisi nyomtatványt a Collegium számára. 
Aranyozása gondos, tiszta, de színezése túlságosan tarka, olyan, mint valami 
frissen festett tulipános ládáé. Talán az volt a baj, hogy a „Deák" nagyon 
is szépet kívánt produkálni.

1770-ből való Könyves Tóth Mihály remeke. Egyike a legkitűnőbb deb
receni kötéseknek. Még részben a XVIII. század elejéről való fínomvésetü 
vasakkal dolgozik. Igyekszik minden rendelkezésére álló teret kitölteni. 
(Ahogy Arany énekli: „Dolmányán a szabó parasztot nem hagyott.") De 
nem csak ebben valódi magyar, hanem a naturalizálásban is; az aranynyo
mású virágos ágak egy részét is kiszínezi s megrakja apró madárkákkal.

Valószínűleg ugyanő kötötte be egy évvel később ugyanazon munka má
sodik kötetét, de már korántsem azzal a gondossággal, mint az elsőt. Ez már 
nem készült mester-remeknek, csak ajándéknak.

Későbbi, de hiteles feljegyzés szerint remekbe készült munka volt egy 
üres lapokat tartalmazott negyedrétü emlékkönyv is, amelyet 1878-ban Szer
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István készített s azután 70 év múltán lányának férje írt tele saját visszaem
lékezéseivel.

1799-benaTóth uram fia, ifjabbKönyvesTóthMihályszabadultfelsegy év
vel később elkészítette a remeket. Kötése sablonos és annyiban külömbözik 
apjáétól, hogy benne a mezők egyrészén csak a tarka márványozás látható, 
aranyozás nélkül. Ez már a visszafejlődés jele s innen kezdve állandósul.

1798-ban Gönyüi Poóts György debreceni fi készít egy jól nyíló, szilárd 
és finom munkájú kötést, ízléses és gondos aranyozással, bár vasai részben 
erősen kopottak. Párja ennek egy másik kötés, amely nincs névvel jelelve 
s hihetőleg ugyanannak a kezéből került ki.

1811-ből Fodor Gábor munkáján az aranyozás már kevesebb, mint a XVIII. 
századiakon s kivitelre nem tartozik a legjobbak közé. Még régi rokokó
vasakkal dolgozik.

Ugyanazon évben Telegdi László (Péter fia?) köt be egy foliánst. Ugyan
azt mondhatjuk róla, mint a Fodor Gábor kötéséről.

1832-ben Farkas István készít remekbe egy kötést, utánozva idősb Tóth 
Mihály 1770. évi kötését. Jó példa mestereink konzervativizmusára. Még 
mindig ragaszkodnak a régi típushoz, bár ez idétt már a közönség számára 
vajmi kevés festett hártyakötést készítenek, mert a divat Debrecenben is 
változni kezd.

Az utolsó ilyen fajta remeket 1835-ből ismerjük. Kassai Péter adta be a 
kollégium könyvtárába. Jó kötés, elég jó aranyozás. Érdekes, hogy miként 
keverednek e két utolsó darabon a régi XVIII. századi rokokó és Louis XVI. 
stílusú minták az empire és biedermeyer vasak lenyomataival.

A  mestermunkákon kívül kiállított a debreceni kollégiumi könyvtár néhány 
nem remekbe készült, de nem kevésbbé szép és becses debreceni kötést is. 
Köztük a legkorábbi egy negyedrétű tábla, a XVIII. század közepéről, amelybe 
utólagosan illesztették bele az u. n. Lugossy-kódexet. Csinos, de sablonos 
kötés. Hozzá hasonló s vele közelkorú üres táblája van a Nemzeti Múzeum 
Régiségtárának is.

A  XVIII. század második feléből való egy foliáns (1745. évbeli velencei 
nyomtatvány), részben még a század elejéről való vasakkal díszítve. Ke
véssel lehet újabb egy utrechti, 1765. évi magyar biblia 8-adrétü kötése. Meg
látszik rajta, hogy nem remekbe, csak vásárra csinálták, kézi-aranyozása 
elsietett, pontatlan kivitelű. Érdekes a bele alkalmazott 1790-ből való ex- 
libris.

1800 előtti egy ívrétü kötet (1738-beli nyomtatvánnyal), amely valószínű
leg remekbe készült, de elfeledték beleírni. ízléses kivitele előnyösen emeli 
ki a többiek közül. 1800-ban készült a könyvkötő-céh pénztári naplója, ara
nyozásában sok-sok madárkával. Az ugyanezen évből való protocollum más 
kéz munkája lehet.

Végül 1824-ből való egy négy évvel korábban Debrecenben nyomott 
énekeskönyv kötése, nagyobbára régibb mintavasakkal préselve. Benne a 
megrendelő Harsányi Dániel különös tulajdonjelzője.
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A  debreceni könyvkötészet a XIX. század derekán rohamosan elhanyat- 
lott, a jellegzetes és különleges festett hártyakötések készítése pedig telje
sen megszűnt. Az előbbinek oka országos volt; az utóbbié részben a divat 
változására, részben pedig arra vezethető vissza, hogy a pergamentkészí- 
tés hazánkból teljesen kiveszett. Külföldről beszerezni az anyagot az akkori 
közlekedési viszonyok mellett majdnem lehetetlen volt, a kísérletek pedig, 
hogy a pergament hely ett halványsárga b or júb őrt használ janak, nem váltakbe.

A  régi debreceni könyvkötő családból eredt Dávidházi Imre 1850-ben 
mestermunka gyanánt egy negyedrétü albumot köt be, lehetőleg hűen utá
nozni igyekezve az 1735-beli céhjegyzőkönyv kötését. Kísérlete egyáltalán 
nem sikerült. Nem is szólva kötésének technikai gyarlóságairól (hamis, be
ragasztott kapitális szalagot s boltban vett csúf előzékpapirt használ) ab
ban hibázza el a dolgát, hogy hártya helyett sárgásbarna borjúbőrrel bo
rítja a táblákat. Különösen hatnak a felhasznált zagyva mintavasak: régi 
rokokó és empire díszítmények között a neo-barok kacskaringók.

Még szomorúbb példája a hanyatlásnak Báthory Imre könyvkötő 1870- 
ben készült kötése Kollár István Analecta Vindoboniensiája II. kötetén. Az 
első kötetet 1811-ben kötötte be Fodor Gábor. Ezt kívánta a késő utód utá
nozni — bőrben. Az eredmény olyan viszonyban áll a mintával, mint öreg 
asszony az üde fiatal lánykával.

A  visszafejlődés egyik oka a közönség igényeinek összezsugorodása is.
A  finomabb, drágább kötések kereslete egyre csökkent, a vászon, mint 

olcsó kötőanyag mind népszerűbbé vált. A  kézi aranyozás helyére a táblá
ról való müvészietlen préselés lépett. S az egykor országos tekintélyű deb
receni compactor-céh elöregedett és kimúlt.

Pedig tekintélye egykor nagy volt s tanítványai elvitték idegenbe is a 
debreceni kötést. Köztük volt a messzeföldön híres kolozsvári könyvkötő 
mester Guttmann János, aki, bár magukon a debreceni mestereken is túltett a 
festett hártyakötések készítésében (remekműveit az Erdélyi Múzeum bitangra 
jutott könyvtára őrzi), még sem átallotta a debreceni céhbe beiratkozni. A  
debreceni protocollum feljegyzése szerint: „24 Januarii 1807. Kolosváron 
lakozó Guttman János B(ecsületes) Céhünkhöz folyamodván, hogy mint 
filialistát maga tagjai közé bé vegye, mely kérése meghalgatattván a Bec
sületes Céhnek eleget tévén s az illendő Taxát befizetvén Filialistának be 
vevődött." Guttman 1831-ben hunyt el s haláláig csinálta festett könyvtáb
láit. Még XVII. századi mintavasakat is használt empire-ízlésüekkel keverve. 
Munkái finomságán meglátszik, hogy megrendelői nagyobbára fejlett ízlésű 
erdélyi főurak voltak.

Az ország minden részéből jelentkeztek be könyvkötők a debreceni céhbe, 
akik büszkeségüket helyezték az ahoz való tartozásban. Nagyvárad, Szat- 
már, Szentes, Karcag, Túrkeve (van-e ott ma könyvkötő?) mesterei sorol
tatták be magukat a debreceniek céhébe. Egész a szabadságharcig csupa 
kitűnő magyar nevű emberek: Borza Pál, István József, Cserepes Jonatán, 
Biri János, Olvasztó József, Végh József, Kis Dániel, stb. stb.
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Mindez elmúlt. A  vígan csörgedezett ér elfulladt a homokban. Csak a sok 
szép kötésből maradt meg egy néhány, nemes emlék gyanánt, biztatásúl és 
buzdításunkra.

A  magyar könyvbarátokon áll, hogy a szép debreceni példának Budapes
ten folytatása legyen. Az első feladat, hogy a múlt eme remek hagyomá
nyát drága kincs gyanánt megbecsüljük, a második, hogy ne hagyjuk puszta 
emléknek, hanem támasszuk fel a haza hasznára és dicsőségére.

Varjú Elemér.
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