
gyelembe vegyék s ne telepítsenek 
közéjük tótokat és cseheket. Végül 
szükségét érzi a felvidéki gyáripar 
fokozatos megszüntetésének s a fel
vidéki autonómia helyett tág admi
nisztratív önkormányzatot ajánl Skót- 
ország és Anglia példájára.

K. Krofta: Konec starého Uherska. 
(A régi Magyarország vége). Pozsony 
1924. 8o, 47(1) 1.

A munka szerzője prágai egyetemi 
tanár, a pozsonyi egyetem meghívott 
előadójasvoltbécsi.mostberlinicseh 
követ, azokat az okokat kutatja, ame
lyek az integer Magyarország állam
épületének megdőléséhez vezettek. 
Szerinte a Szerbia elleni hadjáratnak 
mozgató rugója a monarchia bal
káni politikája volt, amely elsősor

ban magyar érdekekhez igazodott. 
A szerző végső következtetése sze
rint a legyőzött Magyarország nem 
hullott volna széjjel darabokra, ha 
belpolitikailag nem lett volna súlyo
san beteg. A nemzetiségi problémán 
kívül a feudális állam-berendezkedés 
s a választójog korlátozása volt 
ennek az oka; a magyarság maga is 
ezekből kifolyólag Európa egyik leg
elhanyagoltabb és legjobban magára 
hagyatott népe volt. Egyébként tár
gyilagosan elismeri, hogy Tisza a 
háború felidézéséértsokkalkevésbbé 
felelős, mint ahogy eddig állították 
róla. S mindebből azt a tanulságot 
vonja le a szerző, hogy a mai Cseh
ország ne úgy bánjék a nemzetisé
gekkel, mint a régi Magyarország.

Podhradszky György

K Ü L F Ö L D I  B I B L I O F Í L I A

UCH und Buchein- 
bánd. Aufsatze und 
graphische Blatter 
zum 60. Geburtstage 
von Hans Loubier. 
Leipzig, 1923. K. 

W. Hiersemann. 4°, XII, 212 1., 8 
mülappal és 27 melléklettel.

Ez a remek kiállítású emlékkönyv 
Loubier Hansnak, a berlini iparművé
szeti főiskolakönyvtárosának 60. szü- 
letésenapjára készült. Az ünnepelt 
eredetilegfranciafilológusnakindult, 
de munkássága csakhamar áthajlott a 
könyvművészet területére. A biblio
filek legszélesebb köreiben 1904-ben 
vált neve közismertté, amidőn Dér 
Bucheinband in altér u. neuer Zeit 
c. tudományosan megalapozott, él
vezetesen megírt kézikönyve a Mo-
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nographien desKunstgewerbesX.kö
tete gyanánt megjelent. E munkájá
nak méltó párja az 1921-ben kiadott 
Die neue deutsche Buchkunst c. kö
tete, melyben összefoglalja a modern 
német könyvművészetre vonatkozó 
részlettanulmányainak eredményeit.

Az emlékkönyvben megjelent dol
gozatok részben tudományos, rész
ben bibliofil érdekűek, de van közöt
tük nem egy olyan, mely egyaránt 
szól a tudósnak és az amatőrnek is. 
Ilyen kettős jelentőségű mindjárt 
Husung M. József dolgozata a ka
lendáriumok hónapképeinek fejlődé
séről, mely ezt a népszerű és válto
zatos témát a hellenisztikus korszak
tól egész Thoma Hans 1902-iki örök
naptáráig kíséri végig. A legrégibb 
idevágó emlék, mely ránk maradt, egy



athéni márvány-friz a Kr. e. I—II. 
századból s érdekes, hogy már itt is 
föltaláljuk egyes későbbi hónapké
pek csíráit. így a fríznek a Pyane- 
psion-hónapra eső részletén egy szü
retelő férfiú látható, s ez mintegy 
embriója azoknak a változatos szü
reti jeleneteknek, amelyek a közép- 
és újkori naptárak szeptember havi 
képeit teszik. Dolgozata középpont
jában Filocalusnak Kr. u. 354. évi 
naptárképei állanak, melyek az antik 
hagyományok s a keresztény felfo
gássajátos keverékei sa későbbi nap
tárképekre is erős hatással voltak.

A kép-témák fejlődéstörténetéhez 
szolgáltatnak értékes adalékokatBer- 
noulli Rudolf tanulságos kutatásai is 
a Schedel-féle Világ-krónikában lát
ható világkép kialakulásáról.

Nem csak aköny vgyüjtőket, hanem 
a theologusokat is érdekelheti Fik- 
ker János: Hortulus animae c. cikke, 
mely nem a középkornak ezt a fölötte 
népszerű imakönyvét, hanem Raw 
Györgynek ugyanilyen című luthe
ránus ájtatossági művét teszi vizs
gálat tárgyává. Megállapítja, hogy 
szövege a címen kívül semmiben sem 
egyezik meg katholikus mintáival s 
hogy képanyaga is más, bár túlnyo
mó részt a reformációt megelőző kor
ból való.

Inkább a szaktudósokat érdekli 
Crous Ernő cikke az antikva típusok 
első nyomairól Németországban, 
amely szerint a fraktur és antikva ha- 
tármesgyéjén álló első határozottan 
antikva-jellegű betütipus Strassburg- 
ban lép f öl 1464 táj án ; V oulliéme Ernő 
tanulmánya az augsburgi Sorg An
talnak egy 1486 után kiadott köny v- 
árúsi lajstromáról, Zeitler Gyula vi
lágos áttekintése az 1900 óta Német

országban keletkezett fraktur-tipu- 
sokról és Schmidt Christelnek, aki 
Krause Jakab híres drezdai könyv- 
kötőmesterről írt munká j ával tett dok
torátust, egy rövid dolgozata, mely
ben igen szemléletesen számol be a 
modern könyvkötéstörténeti kutatás 
bevált módszerének, a bélyegző-ösz- 
szehasonlításnak technikai kivite
léről.

A dolgozatok többsége, az ünne- 
pelthez méltóan, a könyvkötés törté
netéhez nyújt többé-kevésbbé fontos 
adalékokat. A sort DegeringHermann 
tanulmánya nyitja meg, amely egy 
különös fajta középkori könyv- és kö
tésformát tárgyal. Hat, jobbára nap
tárakat tartalmazó kisméretű kézira
tot ismertet, melyeknek háromszoro
san összehajtogatott levelei alsó pe
remükön vannak egybefüzve s ame
lyeket láncon hordtak, övükre erősít
ve egykori tulajdonosaik. Ez a sajátsá
gos könyvforma úgylátszik főleg 
Olaszországban divatozott s kétség
kívül egyike a legritkább kuriozák- 
nak. Ugyancsak a kuriozák világába 
vezet bennünket Bollert Márton is
mertetése a drezdai Országos Könyv
tárnak egy bőrmetszéssel díszített 
szekrényformájú kötéséről, mely egy 
1331-ben Németországban lemásolt 
héber Bibliát zár magába. A furcsa 
kötés valószínűleg egykorú a kódex
szel. Ugyané tárgykörbe tartozik a 
már említett Schmidt kisasszonynak 
egy másik dolgozata, melyben Hirsch 
Olga frankfurti gyűjteményéből is
merteti Meuser Gáspár drezdai mes
ternek egy kerek alakú, gazdagon 
aranyozott borjúbőrkötését, melynél 
a könyv nyolcrétű formátumát ügye
sen hozzátoldott papirossal kerekí
tette ki a könyvkötő. Meusertől egyéb
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bizarr-formájú kötések is ismerete
sek, így egy szívalakú és két nyolc
szögletű kötés.

Eichler Ferdinánd a gráci egyetemi 
könyvtárnak egy bőrmetszésű s több 
hátán szarúlapokkal díszített puha 
hártyakötésétírjaleatőlemegszokott 
aprólékos gonddal. A bőrmetszés Sz. 
Wolfgangot ábrázolja. A mintául szol
gáló rézmetszet azonban mindeddig 
nem került elő. Nagy tudományos 
apparátust mozgósít Schmidt Adolf 
azon többfelől megtámadott nézete 
igazolására, hogy az 1356. évi 
aranybullának a darmstadti Országos 
Könyvtárban őrzött vaknyomású kö
tése a bullával egyidejűleg készült.

A keleti kötések gyűjtőit is erősen 
érdekelheti Gratzl Emil leíró jegyzéke 
a Bajor Állami Könyvtár izlám kéz
iratkötéseiről, jelesül a legrégibb s 
legkiválóbb darabokról, amelyek a 
XIV—XVI. századból valók. A leírt 
34 kötés közül 8 a Maghribból, vagyis 
az északafrikai partvidékről, 2 Egyip
tomból és a vele akkor szorosan ösz- 
szetartozó Szíriából, 8 Dél-Arábiá- 
ból, 15 Perzsiából és egy Jáva szi
getéről való.

Ugyancsak a gyűjtőknek van első
sorban szánva Hannover Emil dol
gozata, mely afranciakönyvkötészet- 
nek Bozérianék fölléptétőlTrautzha- 
láláig(1800—1879) terjedő korszakát 
tárgyalja 16 hasonmás kíséretében, 
egyformán súlyt vetve a tárgyalt 
mesterek technikájára és művészeti 
irányára.

A kötéstörténet egyik régi műve
lője, Adam Pál a kolostorok befolyá
sát vizsgálja a kötés technikai fejlő
désére és részletesen megmagya
rázza a keleti kolostorokban kiala- 
kultfűzésimódokat.HulshofÁbrahám
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az utrechti karthausiaknak 1446— 
1470. évi számadásaiból közli a 
könyvtári kiadások tételeit. Enders 
HenrikFrenckel UlrikXV. századi er
furti könyvkötő munkásságát (1456— 
1480) ismerteti 7névbélyegzőjével el
látott kétségtelen emlék alapján. Vé
gül br. Rudebech János a Grolier-köté- 
sek keletkezési helyét veszi beható 
vizsgálat alá sa technikai, valamint a 
történeti érvek egész tömegével tá
masztja alá azt a nézetét, hogy a 
Grolier-kötések legrégibb csoport
jába tartozó darabok, vagyis azok, 
amelyeken tömör bélyegzők szere
pelnek, Párisban készültek, még pe
dig 1530 után.

Az értekezéseksorátBogengGusz- 
táv Adolf Erich elmefuttatása zárja 
be, melyben óvást emel az ellen, hogy 
a művészi kötést és annak kedvelé
sét üres pompaszeretetből magya
rázzuk s a kötést a művészi kiállítású 
könyv integráns részének fogva fel, 
gyűjtését ép oly jogosnak hirdeti, 
mint a szép könyvek gyűjtését.

G. P.
*

WOLFGANG ME JER: Dér Buch- 
drucker Hans Lufft zu Wittenberg. 
Zweite vermehrte Auflage. Leipzig,
1923. Hiersemann. 4°, IV. 90. 1.

A könyvnyomtatás bölcsőkora 
mindig kedvelt tárgya volt a törté
nelmi kutatásnak, míg azonban e ku
tatások súlypontja eddig inkább a 
kérdés bibliográfiai és nyomdatech
nikai részére esett, azoknak sze
mélye és egyénisége, kik e hatal
mas fejlődést előbbrevitték, a kellő 
adatok hiányában többnyire homály
ban maradt. Annálinkább kelt érdek-



lődéstMejer életrajza a „ biblianyom- 
tató“ Lufft Hans-ról, a wittenbergi 
polgármesterről, Luther bizalmas ba
rátjáról, aki több mint százezer pél
dányban kiadott bibliáival a refor
máció terjesztésében oly kiváló ér
demeket szerzett.

Lufft 1495-ben született, így tehát 
élete a könyvnyomtatás második év
századára esik. Születési helyét nem 
ismerjük s arra sincs adat, hogy a 
könyvnyomtatás mesterségét hol ta
nulta, mielőtt 17—18 éves korában 
Wittenbergbe került. Első kétségtelen 
nyomtatványa itt 1523-ból való. Et
től az évtől kezdve azonban 1584-ben 
bekövetkezett haláláig nagy tudásá
val és szorgalmas munkájával a há
borús viszonyok és vallási viták el
lenére oly tekintélyre tett szert, hogy 
polgártársai 1566-ban kormányzó
polgármesterré választották, mely 
megbízatását kisebb megszakítással 
haláláig viselte.

Lufft wittenbergi könyvnyomdája 
a Kupfergasse és Mauerstrasse sar
kán volt. Berendezéséből mi sem ma
radt. Mivel hat sajtója volt, legalább 
12 ember dolgozott mellette. Betűit 
nem maga metszette ugyan, de azok 
különösen szépek és tiszták voltak. 
Ép oly gondot fordított a könyvek 
címlapjaira, melyeknek renaissance 
jellegű keretdíszeit a két Cranach, Vir
gil Solis és más mesterek metszet
ték fába. Illusztrációi és különösen 
iniciáléi, melyekből több sorozatot 
is készíttetett, szintén művészi érté
kűek. Nyomdászjegyet eleinte nem 
használt, majd nevének monogramm
ját tette ki, melyet később a kétkéz- 
tartotta egyenes kard váltott fel rá

tűzött szívvel és a köré tekerődző 
kígyópárral.

A könyvek ára Lufft korában még 
nem volt rendeletileg szabályozva, 
Luther Kirchenpostille (1563. kiadás) 
2 fi. 10 gr. 6 pf., Melanchton munkái
nak első kötete (1580) 1 fi. 9 gro- 
schenbe került. írói tiszteletdíjról alig 
volt szó, Luther maga semmit sem 
kapott munkáiért.

Lufft legnagyobb munkája Luther 
bibliafordításának teljes kiadása volt, 
mely először 1534-ben jelent meg. 
Ezt a kiadást haláláig szinte évenkint 
még 48 újabb követte. Volt esztendő, 
mikor három kiadásra is szükség volt. 
Mellettük Luther Kirchenpostille-ja 9, 
Betbüchlein-ja 13, Neues Testament-\e 
pedig 17 kiadást ért. Ezeken és Lu
ther többi munkáin kívül Melanchton, 
Bugenhagen, Jonas és mások munkái 
szintén nagy számmal jelentek meg, 
míg 1560 után talán Lufft betegsége, 
Luther és Melanchton halála vagy 
más okok miatt a termelés előbb erő
sen fogyatkozni kezdett, majd pusz
tulásnak indult az egész nyomda.

Kortársai Lufftról, mint istenfélő, 
jámbor és becsületes emberről, nagy 
képzettségű férfiúról emlékeznek 
meg, aki sok helyen megfordult, so
kat tapasztalt. De a mi ítéletünk is 
nagyra becsülheti őt, ki idegen ván
dorlegényből saját erejéből küzdötte 
fel magát és szorgalmas munkájával 
Németország akkori szellemi köz
pontjának legelső tisztségét érde
melte ki.

Egykorú iratok másolata és Lufft 
kiadványainak teljes bibliográfiája 
rekeszti be Mejer gondosan írt és 
szépen illusztrált könyvét.

Nyireő István.
—
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