
AZ EXLIBRIS ÉS A KÖNYV. 

Szellemi életünk egyik legnagyobb értéke a könyv, mely a 
régi időktől fogva őrzi és terjeszti az emberiség kulturális 
javait. A könyvet, mint a művelődés legfőbb hordozóját, mindig 
nagy becsben tartották és a megbecsülés külső kifejezéseképen 
már kezdetben gondosan válogatott díszítéssel látták el. A papír, 
a betű, az illusztráció és a kötés éppen ágy tükrözi az embe
riség művészi ízlésének alakulását, mint ahogyan a könyv tar
talma a tudás fejlődésére derít fényt. A könyv külsejének fino
man egyszerű, vagy hivalkodóan túldíszített volta aszerint vál
takozik, hogy a könyv mely korból származik. A könyvdíszítés 
sokféle változata között van egy művészeti ág, amely — bár 
nem lényeges kelléke a könyvnek — mégis nagymértékben emeli 
értékét. Ez az exlibris. Lényege a könyv tulajdonosának meg
jelölése. 

A tulajdon kifejezésére egyébként többféle módszert alkal
maztak. Az ókorban tulajdont jelző táblákat készítettek, a kö
zépkori könyveket leláncolták, vagy a tulajdonos címerével dí
szített fémkapcsokat erősítettek rá, gyakran pedig címert fes
tettek a kéziratokba. Később a könyv kötését látták el kívül 
címerrel vagy monogrammal. Ez a superexlibris. Mindezeknek 
a jelzéseknek ugyanaz a célja, mint az exlibrisnek. Ez alatt azon
ban kizárólag valamely sokszorosító eljárással előre elkészített 
papírlapokat értünk, melyeket a könyv megrongálása nélkül 
abba bármikor be lehet ragasztani, vagy abból ki lehet venni. 

Az exlibris keletkezése, — sokszorosított papírlap lévén, — 
a könyvnyomtatás kezdetével esik össze és egész fejlődéstörté
nete szorosan összefügg a nyomtatott könyv történetével. Mint
hogy az exlibris egyedüli célja a könyv tulajdonosának megjelö
lése, vagyis a könyv biztosítása elveszés vagy eltulajdonítás 
ellen, a könyv nélkül elveszti értelmét, tehát kizárólag a könyv 
függvénye. Mivel a könyv díszítésére mindenkor különös gondot 
fordítottak, az exlibris-szel is a könyv külső megjelenését ipar-
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kodtak emelni, aminek következtében az exlibris külön művé1 

szeti ággá fejlődött. Ahogy a kor jellege rányomja bélyegét a 
könyv külsejére, főleg a képes díszítésre és a kötésre, úgy az 
exlibris tárgya, kivitele, előállítási módja tudtunkra adja, hogy 
mely időből és honnan származik. Egyben pedig sok érdekes 
támpontot nyújt a művelt világ könyvkultuszának alakulására 
vonatkozóan, hiszen az exlibris mindenkor a könyvét szerető 
ember értékes tulajdona volt. 

A könyvvel való kapcsolata nem volt mindig egyforma, 
néha szorosabbá vonódott, néha meglazult és természetszerűleg 
nemzetek szerint időnkint másként alakult. A következőkben 
csupán néhány jellegzetes mozzanatot ragadok ki az exlibris tör
ténetéből annak vázolására, hogy miként alakult az exlibrisnek 
több évszázados fejlődése alatt a könyvhöz való viszonya, hol 
és mikor milyen jelentőséget tulajdonított neki a könyvet sze
rető művelt társadalom. Éppen ezért néhány elengedhetetlen ki
vételtől eltekintve, nem is teszek különbséget a címeres és a kép
pel díszített exlibris között, hiszen mindkettőnek párhuzamos 
a fejlődése. 

A XV. századból származó legkorábbi exlibrisek célja még 
kizárólag a könyv biztosítása. Ezek az exlibrisek a középkori 
könyvkultusz központjainak, a kolostori könyvtáraknak légkörét 
árasztják magukból. Segítségükkel megtudhatjuk, hogy kik gya
rapították egyes kolostorok könyvtárát könyvek ajándékozásá
val. Kialakul az exlibris első két fajtája: az adományozó- és az 
emlékexlibris (Donatorenzeichen, Memorienzeichen). Mind a 
kettő a könyv ajándékozóját jelöli meg. A különbség csupán az, 
hogy az előbbit az adományozó készítteti és illeszti a könyvbe 
ajándékozás előtt, az utóbbit pedig a megajándékozott könyv
tár csináltatja az ajándékozó iránti hálából és annak emlékére. 
Ilyenek az első ránk maradt exlibrisek. Az egyik egy angyalt 
ábrázol a württembergi BRANDENBURGER-család címerével. 
Szövege: 

„Liber Cartuniensium in Buchshaim prope Memmingen, proveniens a 
confratre nostro domino Hilprando Brandenburger de Biberaco continens 
quartam partém summe Antonini. Orate pro eo et pro quibus desideravit." 

A másik, mely az előbbivel egykorú, szintén a buxheimi 
karthausi kolostor számára adományozott könyvön található és 
ez WILHELM VON ZELL nevét viseli. Sajnos, ebből az időből 
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kevés exlíbris maradt ránk. Ennek a kettőnek à keletkezése 
LEININGEN-WESTERBURG gróf német exlibris-szakértő megálla
pítása szerint kb. 1470-re tehető. A továbbiakat 1470—1500 közé 
sorolhatjuk, bár az exlibris-irodalomban különböznek a vélemé
nyek. Az első emlék-exlibris RADIGUNDA EGGENBERGERIN von 
FRIESSEN, GEORG GOSSENBROT özvegyének exlibrise. Érdekes, 
hogy ebből a korból származik az első nemcímeres exlibris. Ez 
HANS iGLERnek nevezett JOHANNES KNABENSPERG tulajdona és 
a tulajdonos nevének jelképezésére egy sündisznót ábrázol humo
ros szöveggel. BERNHARD von ROHRBACH és EILKE HOLZHAUSEN 
exlibrise az első példa a házassági címer (Ehewappen) haszná
latára. Ez a szép szokás még ma is megvan. THOMAS WOLPHIUS, 
RUPPRECHT MUNTZINGER és TELAMONIUS LIMBERGER exlibrisei 
származnak még ebből az időből. Még két érdekes exlibris ma
radt ránk a XV. század legvégéről. Mindkettőn a pajzs üres, 
a szöveg pedig: „Das puch und der schilt i s t . . . " Ezek csak 
exlibris-formulák, ősei a ma előszeretettel használt universal-
exlibriseknek, melyeket készen lehet kapni, csak a nevet kell be
írni a megfelelő helyre. Ezeknek az értéke kisebb a rendes 
exlibrisekénél, mert hiányzik belőlük az exlibris leglényegesebb 
tulajdonsága: az egyéni jelleg. 

Több XV. századbeli exlibris ezidőszerint nem ismeretes. 
Mindegyiknek Németország a szülőföldje, egynek kivételével 
valamennyi címeres, stílusa a kor stílusa: a gótika, előállítási 
módja pedig a fametszet. 

Hogy az első exlibrisek németek, nem véletlen, mivel a 
nyomtatott könyv hazája is Németország. A könyv kilép a kolos
torok zárt könyvtárszobáiból és lassan elfoglalja helyét a világ
ban, mégpedig egy teljesen elpolgáriasodott világban: a német 
Bürgerlebenben. És itt megkezdődik óriási szerepe a fametszet
tel együtt. A nyomdászat első századában nagy művészi értéke 
volt a könyvtermelésnek, mert az első nyomdászok összeköt
tetésben állottak a fametsző művészekkel és azokkal együtt igye
keztek tökéletes szépet alkotni. Gyakran a nyomdászok és kiadók 
egyúttal művészek is voltak. A nyomtatott könyv művészi érté
kének emelésére irányuló törekvés könnyen érthető, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a könyvnyomtatás feltalálása idején az illuminait 
kéziratok a legmagasabb művészi színvonalon voltak, tehát a szőr 
veg és az illusztrációk közötti összhangot a nyomdászat első fél 
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századában is meg akar ták őrizni. Ugyanazok a német famet-
szők, akik a könyv díszes betűit, illusztrációit, szegélydíszítését 
és a címlapok művészi kiképzését készítették, csaknem mind
nyájan exlibrist is rajzoltak. A X V I . század valamennyi exlibrise 
híres könyvművész keze alól vagy legalább is annak műhelyéből 
kerül t ki. Még a nem jelzetteknél is felismerhető valamely nagy 
művész jellegzetes kézvonása, ha a szerző személyét nem is lehet 
egész biztosan megállapítani. H A N S H O L B E I N , LUKAS C R A N A C H , 
V I R G I L SOLIS és kiváló művésztársaik nem ta r to t ták művészetük
kel össze nem férőnek az exlibris-szel foglalkozni. Ez annál ér t
hetőbb, mivel művészi körük legnagyobbja: A L B R E C H T D Ü R E R 
adot t erre példát. 

A német fametszet-könyv 1493-ban éri el művészi csúcspontját 
H A R T M A N N SCHEDEL „Weltchronik"- jával . Ez t a munká t D Ü R E R 
keresztapja, a világhírű nürnbergi nyomdász és kiadó, A N T O N 
KOBERGER nyomtat ta , remek fametszeteit pedig D Ü R E R mestere, 
M I C H A E L W O H L G E M U T H készítette mostohafiával, "WILHELM 
pLEYDENWURFF-al együtt. Ezzel a krónikával a X V I . század leg
gazdagabb német városa, Nürnberg veszi á t a vezetőszerepet a 
könyvművészet terén és azzal együtt az exlibris művészete ís 
e város kiváltságává válik míg csak D Ü R E R él és taní tványai 
közö t t működik. H o g y maga D Ü R E R hány exlibrist készített, 
azt nem lehet pontosan megállapítani. E tekintetben a vélemé
nyek eltérnek, ö t exlibrist kétségtelenül neki tulajdonítanak. 
Legszebb közöt tük az, amelyet híres barátja, WILLIBALD P I R C K -
HEIMER számára készített. Tőle származik a császári történet
í ró és matematikus, J O H A N N STABIUS exlibrise is. 

E két kimagasló X V I . századbeli egyéniség exlibrise önkény
telenül rátereli a figyelmet a nagy renaissance császár, L M I K S A 
körül csoportosult tudós és művész körre. Még ha kizárólag csak 
önző cél vezette volna MiKSÁt abban, hogy magát művészeivel hal
ha ta t lanná tegye, v i ta thata t lanul nagy érdeme az, hogy témát 
adot t a róla szóló könyvek (Teuerdank, Weisskunig, Freydall) 
megjelenéséhez és gazdag fametszetekkel való illusztrálásához* 
Ezzel olyan színvonalra emelte a német könyvművészetét , ame
lyet azóta sem ért el. N a g y kár , hogy sok könyvterve halála u tán 
már nem valósult meg. M I K S A 1508-ban az augsburgi J O H A N N 
ScHÖNSPERGERt nevezte ki császári nyomdásznak és ettől fogva 
Augsburg lett a német könyvművészet új központja, mely ä 
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nürnbergi művészeket is odavonzot ta . DüRERen és CRANACHon 
kívül udvar i festője, H A N S BURGKMAIR, H A N S BALDUNG G R Ü N , 
H A N S SCHÄUFFELIN és H A N S SPRINGINKLEE is M I K S A császár 

könyvei számára dolgoztak. Ezek a művészek a X V I . század 
leghíresebb exlibriskészítői is. M I K S A körében ugyanis nagyon 
elterjedt az exlibris használata. PIRCKHEIMER a császár tanácsosa 
volt , STABIUS augsburgi házában folytak a könyvkiadások elő
munkálatai . Exlibrise volt a két nagy humanistának CUSPINIA-
Nusnak és a nürnbergi bibliofil K O N R Á D PEUTiNGERnek, aki mint 
M I K S A meghitt tanácsadója, egyben könyvügyeinek vezetője és 
ellenőrzője is volt, továbbá JÁKOB SpiEGLERnek, ki a császári 
h ivata lban mint jogász dolgozott, TANNSTETERnek, a császár 
csillagászának és háziorvosának, J A C O B BANissisnek, a császári 
kancellária külügyi vezetőjének, végül "WENZEL JAMNITZER udvari 
aranyművesnek is, aki saját maga készítette exlibrisét. Exlibris-
szel és könyvvel foglalkozó nagy művészek az eddig említetteken 
kívül még Nürnbergben a két BEHAM-testvér: BARTHEL és H A N S 
SEBALD, J Ó S T AMMAN, M A T T H I A S Z Ü N D T , továbbá az augsburgi 

J Ö R G B R E U és a strassburgi T O B I A S STIMMER. A X V I . század ele
jén tehát Nürnberg és Augsburg vetélkedett a német könyv
kul túra és exlibris terén. Mindkét városban D Ü R E R hatása alat t 
áll az exlibris és talán neki köszönhető, hogy oly magas művészi 
színvonalra emelkedett ez a kis grafikai ág. Még századok múlva 
is érezhető volt D Ü R E R hatása, mer t a X I X . század végén és a 
X X . század elején, az exlibris újjáéledésének idején is D Ü R E R és 
kortársainak műveit választot ták az újabb kor művészi alkotásai 
mintaképéül. 

A X V I . századbeli exlibris-szel kapcsolatban még meg kell 
említeni az akkor különösen használt könyvnyomdajegyet vagy 
„signet"-et (Drucker- ill. Verlegerzeichen). Rendeltetésénél és 
ábrázolásánál fogva nagyon emlékeztet az exlibrisre, mer t célja 
a könyv származását , tehát a nyomdá t és k iadót jelezni. Ez is, 
úgy mint az exlibris, nemcsak gyakorlat i célt szolgált, hanem 
díszítette is a könyvet . H O L B E I N , J Ó S T A M M A N , H A N S BALDUNG 

G R Ü N neveivel itt is találkozunk. A „signet"-et már csak azért 
sem lehet az exlibris-szel összetéveszteni, mert míg az előbbit a 
könyvvel együtt nyomtat ják, az exlibris mindig önálló lap. 

Mielőtt rátérnénk a X V I I . századbeli német exlibris-terme-
lésre, meg kell emlékeznünk a német területen kívül álló orszá-
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gok első exlibriseiről. Ezzel kapcsolatban érdekes megfigyelést 
tehetünk: az exlibris ott született meg előbb, ahol a könyvkötésre 
akkor a legkevesebb figyelmet fordítottak, t. i. Németországban 
és lényegesen később jelentkezett a díszkötések hazájában, Olasz
országban és Franciaországban. Az első német exlibrisek korá
ban már igen magas színvonalon működött Velencében ALDUS 
MANUTIUS és a francia Livres d'heures-ök is kezdtek megjelenni. 
A francia és olasz könyvkultúra azonban a felsőbb társadalmi 
rétegek kiváltsága volt. E körök könyveik pazar kötésével igye
keztek egymást túlszárnyalni. A könyvek drága kiállításának 
divatja Olaszországban kezdődött és onnan jutott I. FERENC 
kincstárnoka, JEAN GROLIER révén Franciaországba. GEOFFROY 
TORY, I. FERENC nyomdásza, aki fametszőművész és könyvkötő 
is volt, az olasz TOMMASO MAIOLI hatása alatt, rendkívül magas 
színvonalra emelte a francia könyvkötészetet. I. FERENC és GRO
LIER kezdeményezésére komoly bibliofillá bontakozott ki Francia
országban, melynek feltűnő külső jele a könyvkötéseken alkal
mazott címeres vagy monogrammos, néha jelmondattal ellátott 
superexlibris volt. Ennek használata miatt ekkor még nem hono
sodott meg az exlibris Franciaországban, de később már együtt 
használták mind a kettőt. A superexlibris ugyanis mindvégig 
divatban maradt a francia udvari körökben. (Lásd: GUIGARD: 
„Nouvel armoriai du bibliophile" Paris, Rondeau 1890.) 

Az első évszámmal ellátott francia exlibris 1529-ből való, 
a tudós JEAN BERTRAUD DE LATOURBLANCHE tulajdona. A követ
kező 1574-ből származik. Sokáig ezt tartották az első francia 
exlibrisnek, mígnem LEININGEN-WESTERBURG felfedezte a koráb
bit. Ebből az évből való az első angol exlibris is, mely FRANCIS 
BACON édesapjának, a tudós SIR NICHOLAS BACON tulajdona. 
BERTARELLI és PRIOR szerint az első keltezett olasz exlibris az 
1555 körüli időből származik. Tulajdonosa a pistoiai jogtudós, 
NiccoLO PiLLi. A század legvégéről, 1595-ből való az első svéd 
exlibris: THURE BIELKE szenátoré, az első holland pedig ANNA 
VAN DER A A exlibrise, 1597-ből. 

Mi sem maradtunk el ezen a téren a külföldtől. A super
exlibris használatára világszerte ismert példák a Corvinák. Ez a 
tulajdonmegjelölés nálunk is sokáig divatban maradt úgy, mint 
külföldön. A XVI. századból két magyar exlibris származik. 
Az egyik stilizált heraldikai, tulajdonosa egy pozsonyi polgár: 
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TEILNKES JÁNOS. A másik a bártfai római katolikus plébánia 
könyvtárának exlibrise. Ezen is címer van, melyet eredetileg 
GUTGESEL DÁVID bártfai könyvnyomtató használt nyomda
jelvényül. Ujabban még két igen érdekes exlibrist fedeztek fel a 
kolozsvári református kollégium könyvtárának két könyvébe 
ragasztva. Ezeknek készítője ugyan nem hazai művész, NYÍREŐ 
ISTVÁN, a debreceni egyetemi könyvtár igazgatója azonban meg
állapította, hogy magyar vonatkozásúak. Az egyik 1547-ből való, 
tulajdonosa a stuttgarti származású SCHALLIUS KONRÁD, aki 
Selmecbányán valószínűleg bányászattal foglalkozott, amire 
exlibrisének szövege is utal: „Chunrad Schallius Stutgardin, Civis 
Metallicus Schemnicien." A másik exlibris ugyancsak a XVI. 
századból származik. A bécsi születésű WOLFGANGUS LAZIUS 
orvos és történetíró tulajdona, aki mint katonaorvos szolgált 
Ferdinánd magyarországi csapatainál. E két exlibrist a „Magyar 
Exlibris" című folyóirat II. évfolyamának 2—3. száma ismerteti. 

Talán kissé bővebben tárgyaltuk a XVI. századot a ké
sőbbiekhez viszonyítva. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy 
ez az exlibris történetében a legérdekesebb korszak, melyben a 
német exlibris virágzását érte el, a többi nemzetnél pedig kibonta
kozott. Ez a renaissance korszaka, melyben az exlibrisnek már 
más rendeltetése is van, mint a könyvet biztosítani. Előtérbe lép 
a művészi szempont. Az exlibris legfőbb célja most már a gyö
nyörködtetés. Minthogy a renaissance embere szereti mindazt, 
ami képletes, szívesen használja az exlibrist, mert az a tulajdo
nos jelképes kifejezése. Szereti azonkívül a jelmondatokat, ame
lyekre az exlibris tág lehetőséget ad. 

Németországban a XVI. század második felében és a XVII . 
század folyamán még élt DÜRER szelleme, de csak igen kevés 
exlibris emelkedett az ő korának színvonalára. Egyedül Augs
burgbari készítenénk még igazán művészi exlibriseket. Az antver-
peni származású DOMINIK CUSTOS rézmetszőiskolát alapít és 
munkásságát mostohafiai LUKAS és WOLFGANG KILIÁN folytat
ják. Ennek a családnak köszönhető a XVII . századbeli német 
exlibris-művészet felemelkedése. Rajtuk kívül meg kell említeni 
JOHANN, RAPHAËL és AEGIDIUS SADELERT, valamint ennek tanít
ványát, JOACHIM von SANDRARTOÍ, továbbá HANS TROSCHELÎ és 
nem utolsósorban a híres nürnbergi Wappenbuch szerzőjét, HANS 
SlBMACHERt. 
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Ahogy a XVI. században az exlibris a könyv díszítéséhez 
alkalmazott fametszethez igazodott technikában és stílusban, úgy 
most a rézlemez korszakában az exlibris előállítási módja is a 
rézmetszet. Vége a könyvkultúra legszebb századának, a 
renaissance-nak, a barokk stílus sokkal nehézkesebb, semhogy 
ezen a kisméretű művészi lapocskán tökéletes lehessen. A túl
terheltség és allegóriák nyomasztóak, különösen a címeres exlibri-
seknél. A XVI. század második felében már erősen hanyatlik a né
met könyvkultúra. A fametszet helyét elfoglalja a rézmetszet, a 
könyv aprólékos szövegközti díszítése elmarad, mert erre a rézle
mez technikája nem ad lehetőséget. A XVII . században csak 
Németalföldön emelkedett a könyv nagy művészi tökéletességre. 
Nem is csoda, hogy a német könyvtermelés háttérbe szorult az ant
werpeni PLANTiN-nyomda és a leydeni ELZEViR-dinasztia örökéletű 
alkotásai mellett. Németországban ugyanis az eddig nagy gonddal 
előállított fóliánsok helyett a reformáció gyors terjesztésére szol
gáló röpiratok tömege foglalkoztatja a nyomdákat. Ezeknél tei-
mészetesen nem fordíthattak gondot a művészi kiképzésre. A fel
fedezések és az azok nyomán kibontakozott élénk kereskedelem 
új lehetőségeket és érdekköröket teremtett. A világnézet is meg
változott. Mindez erősen hatott az exlibris fejlődésére. A német 
exlibris művészi továbbfejlődését azonban legerősebben a Har
mincéves háború akadályozta. Mégis éppen ebből a korból marad* 
tak ránk exlibrisek, amelyek mint történelmi események doku
mentumai figyelmet érdemelnek. Az egyik ilyen exlibris a vati
káni könyvtárban van azokban a könyvekben, melyek a híres 
heidelbergi Bibliotheca Palatinából kerültek Rómába. 1623-ban, 
egy évvel azután, hogy TILLY bevette Heidelberget, a pápahű 
bajor MIKSA herceg hálából XV. GERGELYnek ajándékozta eze
ket a könyveket, amiért megsegítette őt. Előzőleg RAPHAËL SADE-
LER készített exlibrist, melynek szövegében pontosan olvashatjuk 
ezt az eseményt: „Sum de Bibliotheca, quam Heidelberga capta, 
Spolium fecit, P. M. Gregorio XV. trophaeum misit. Maximilia-
nus utrisque Bavariae Dux . . . " stb. A másik exlibris a svédek 
könyvzsákmányolásainak egy epizódját örökíti meg. Ismeretes, 
hogy GUSTAV ADOLF a Harmincéves háború alatt zsákmányolt 
könyvekből alapította 1620-ban az upsalai könyvtárt. A svédek 
1631-ben Würzburg bevétele után magukkal vitték a jezsuita 
kollégium könyveit és ezeket is Upsalába akarták szállítani. 
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1634-ben azonban, a nördlingeni csata után a császári sereg nagy
részüket megszerezte, majd FRANZ von BAMBERG püspök és Würz-
burg város visszavásárolta azokat a kollégium számára. Ezt az 
eseményt írja le az ezekben a könyvekben levő exlibris latin 
szövege. 

Anglia és Franciaország nem termelt könyvészeti szempont
ból kimagasló exlibrist a XVII . században. Olaszországban ellen
ben főrangú családok lassan kezdik használni az exlibrist. 
Az elsők között van a piemonti ROMAGNANO- és a római ORSINI-
család exlibrise az 1660—1690 körüli időből. Amerikában angol 
és holland bevándorlók honosították meg a könyv és az exlibris 
kedvelését. Az első keltezett amerikai exlibris JOHN WiLLiAMsé, 
1679-ből. 

A XVII. század nagy lépést jelent a magyar exlibris-
kultúra kibontakozásában. A század utolsó negyedéből szárma
zik ugyanis KERESÉRI-KÖLESÉRI SÁMUELnek, az erdélyi úri társa
dalom kedvelt orvosának exlibrise. Ennek készítője ugyan nem 
magyar, hanem valószínűleg hollandiai származású. KÖLESÉRI 
ugyanis könyvtára sok darabját onnan szerezte be. Ő az első 
erdélyi exlibris-tulajdonos. A magyarországi exlibris-tulajdonosok 
között ekkor már nem kisebb egyéniségek vannak, mint SZE-
LEPCHÉNYI GYÖRGY prímás, ZRÍNYI MIKLÓS és NÁDASDI FERENC 
gróf országbíró. Különösen érdekes SZELEPCHÉNYI exlibrise azért, 
mert ő maga tervezte és metszette rézbe. Exlibrisének egy 
későbbi változatát, amely királyi helytartó korából szárma
zik, LANG MÓRIC metszette az első exlibris nyomán az 1670-es 
években. A szöveg, arcképe alatt mindkettőn ugyanaz: „In quo 
me propria celatum videris arte. Exlibris illám noveris esse meis." 
SZELEPCHÉNYI egyébként még arról is nevezetes, hogy nagy párt
fogójáról, PÁZMÁNY PÉTERről több arcképet metszett. Az egyik 
az 1903-ban megjelent esztergomi főegyházmegyei könyvtár 
exlibris lajstromában is szerepel 216. sorszám alatt. VAYER LAJOS 
ugyan ezt a metszetet emléklapnak nevezi („Pázmány Péter 
ikonográfiája." Századok, 1935.)» de lehetett exlibris is, mert 
ebben a korban — úgy mint ZRÍNYI és SZELEPCHÉNYI — arc
képet is használtak exlibrisként. Az esztergomi exlibris-lajstrom 
egyébként 350 exlibrist és néhány superexlibrist sorol fel. Mind
ezek az egyházmegyei könyvtár könyveit jelzik és többnyire 
azoknak a magasrangú egyházi férfiaknak nevét viselik, akik-
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nek könyvtára beleolvadt az egyházmegye könyvtárába. Ezek 
az exlibrisek sok kimagasló egyéniség emlékét őrzik és néhány 
könyvet valóságos történelmi ereklyévé tettek. 

Semmi sem mutatja annyira műveltségünk magas fokát, mint 
az a sok könyvtár, amelyet főuraink a XVIII . század folya
mán alapítottak. A török kiűzetése utáni felszabadultságunkban 
a tudományok iránti érdeklődés újra feléledt és a század vége-
felé egyre fokozódott. A XVIII . századból származó sok exlibris 
bizonyítja, hogy mennyi könyvgyűjtő élt Magyarországon abban 
az időben. Sok XVIII . századbeli magánkönyvtárról szerzünk 
tudomást az exlibris segítségével. A magasrangú egyházi szemé
lyek exlibriseinek nagy száma igazolja, hogy az egyház tett leg
többet a műveltség terjesztése érdekében. Exlibrise volt például 
BATTHYÁNY IGNÁC grófnak, a nagynevű erdélyi püspöknek, aki 
a gyulafehérvári püspöki könyvtárt, a „Batthyaneum"-ot alapí
totta. Gróf TELEKI SÁMUELnek, a róla elnevezett marosvásár
helyi könyvtár alapítójának, a könyvtár anyagának összegyűj
tésében sokat segített felesége, BETHLEN ZSUZSANNA grófnő. Az ő 
részére az orosházi származású, de Bécsben élő CZETTER készí
tett exlibrist. CZETTER metszette egyébként TELEKI SÁMUELnek 
azt az arcképét, mely a TELEKi-téka egykorú és TELEKI által sze
mélyesen összeállított katalógusát díszíti. BETHLEN PÁL gróf sok 
1784-ből való exlibrisével ellátott könyvet ajándékozott a 
kolozsvári református kollégiumnak. A legnagyobb magyar 
könyvtáralapítónak, gróf SZÉCHÉNYI FERENCnek címeres és kép
pel díszített exlibrise is volt. Utóbbit a pozsonyi JUNKER met
szette rézbe 1786 körül. A Magyar Könyvszemle 1903. évfolya
mának III . füzetjében, VARJÚ ELEMÉR érdekes tanulmányban, 
182 XVIII . századi magyar exlibrist ismertet az Iparművészeti 
Múzeum kiállítási anyagából. 

A XVIII . század egyébként mindenütt a bibliofilia és a 
magánkönyvtárak kora, egyben pedig az exlibrisnek is termé
keny korszaka, habár művészi téren csak Franciaországban áll 
magas fokon. It t a könyvgyűjtés, a magánkönyvtárak fejlesztése 
és ezzel együtt a superexlibris használata GROLTER után sem szűnt 
meg. Az ő nyomdokaiban haladva előbb D E THOU, majd RICHE
LIEU, később pedig MAZARIN és COLBERT gyűjtöttek értékes 
magánkönyvtárakat és könyveiket változatos superexlibrisekkel 
díszítették. 
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A francia könyvkul túra szempontjából igen jelentős az 
1640. év. Ekkor a lapí tot ta X I I I . L A J O S R I C H E L I E U kezdemé
nyezésére az „Imprimerie Royale"- t a Louvre-ban. Ez a nyomda 
emelte a francia könyvet vi láguralomra. X I V . L A J O S komoly 
könyvgyűj tő volt, exlibrist is használt . U d v a r a a bibliofillá terén 
is vezetett Európában. De néhány komoly gyűjtőt, mint M A Z A -
RiNt és CoLBERTt kivéve, csak a „bon- ton" kedvéért foglalkoztak 
az udvar i körök a könyvvel . Amilyen mértékben a királyi ha ta
lom és az udvar fénye növekedett , úgy emelkedett a francia 
könyv pazar kivitele. X V . LAJOS korában m á r úgy a könyvek 
beszerzése, mint az exlibris használata d ivat tá válik. X V , L A J O S -
nak, PoMPADOURnak, DuBARRYnak, majd később M A R I É A N T O I -
NETTEnek és LAMBALLE hercegnőnek is vol t exlibrise. Jellemző 
arra, hogy egyeseket mennyire nem érdekelte a könyv tar ta lma, 
hogy DUBARRY — bár írni-olvasni alig tudot t — mégsem aka r t 
elődje mögöt t elmaradni és POMPADOURT u tánozva könyveket 
vásárolt, de csak a kötések szép maroquinje érdekelte. Az élni-
vágyó és pompá t kedvelő Párizs nemcsak a világ divatját és 
szokásait uralja a X V I I I . században, hanem a könyvtermelés 
i rányát is befolyásolja. Ahogy a század élvezethajhászó élete rá
nyomja bélyegét a k ö n y v ta r ta lmára és a kötések sajátságosan 
csipkeszerű díszítésére, va lamint az illusztráció könnyed jelene
teire, úgy az exlibrisen is észrevehető a rokokó minden légies 
szépsége és bája. A rokokó nagy művészei, akik a könyvet igazi 
gyönyörűséggé tették, valamennyien exlibrist is rajzoltak. Közö t 
tük első helyen áll a nagy festő FRANÇOIS B O U C H E R , G R A V E L O T , 
C O C H I N , E ISEN, M O R E A U LE J E U N E , CHOFFARD, MARILLIER mind

nyájan a rokokókönyv művészi díszítői. 

A francia rokokó a X V I I I . század második felében átkerül 
Angliába és o t t angol nemzeti stílussá alakul á t ; ez a stílus a 
Chippendale. Ebben a stílusban, valamint az az t közvetlenül 
megelőző, ugyancsak nemzeti Jacobean stílusban készült — a 
X I X . század végétől eltekintve — a legtöbb angol exlibris. 
Ebben az időben készített a nagy művész, W I L L I A M H O G A R T H 
néhány exlibrist, aki egyébként nagy német exlibris rajzoló kor 
társához, D A N I E L CHODowiECKi-hez hasonlóan sokat foglalko
zot t könyvgraf ikával is. Kívüle nincsenek Angliában olyan nagy 
exlibris-művészek, mint akár a X V I . századi Németországban, 
akár a X V I I I . századi Franciaországban. Korszakalkotó azon-
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ban az angol könyvillusztráció és ezzel kapcsolatban az exlibris 
terén egy angol művésznek, THOMAS BEWiCKnek a szerepe, aki 
1785-ben új eljárást kezdett a fametszet technikájában. BEWICK, 
a „fametszet atyja" több exlibrist készített és sokat tett a könyv
kultúra érdekében, mert a könyvillusztrátorok figyelmét ismét a 
fametszetre terelte. A XVIII . században kedvtelésből fenntar
tott sok magánnyomda között ki kell emelni a híres levélíró és 
műgyűjtő HORACE WALPOLEnak otthonában: Strawberry Hill-cn 
1757—1797-ig működött házinyomdáját. WALPOLE különleges 
könyvgyűjteményét kétféle exlibrissei látta el és azonkívül saját 
kiadványaira kedvenc gótikus házát ábrázoló signet-et nyomott. 

A XVIII . század jellegzetessége — főleg Németországban — 
a könyvtárt ábrázoló exlibrisek használata. A bibliofil embe
reknek a könyvtáruk iránti szeretete nyilvánult meg ebben a 
szokásban. Az igen számos könyvtárt ábrázoló exlibris között 
csak a legismertebbet említem: ZACHARIAS CONRAD VON UFFEN-
BACH kb. 1718-ból való exlibrisét, mely a nagy könyvgyűjtő 
tudományos módszerrel összegyűjtött és rendezett híres könyv
tárának belsejét ábrázolja. 

A francia exlibris nagy virágkora a forradalommal végetér. 
Az arisztokraták magánkönyvtárainak nagyrésze elpusztult. Ex-
librisre már nem volt szükség, legkevésbbé címeres exlibrisre, 
mert a bourgeoisie elvetett minden arisztokratikus megnyilvánu
lást. A forradalmi idők és a napóleoni háborúk nem fejlesztették 
a könyvkultúrát, bár Napóleon e téren is vissza akarta állítani 
a francia udvar tradícióit. Maga Napóleon egyébként könyv
gyűjtő is volt, kastélyaiban kisebb könyvtárakat létesített és 
még hadjárataira is magával vitte útikönyvtárát* Mint annak
idején GUSTAV ADOLF, Ő is sok könyvet zsákmányolt a Biblio
thèque Nationale számára. Ezeknek egy része a bécsi béke után 
visszakerült ugyan eredeti helyére, de igen sok könyv magán 
viseli NAPOLEON jelzését. NAPOLEONnak ugyan nem volt exlib-
rise, de superexlibrist és császári sasos bélyegzőt használt. Exlib-
rise volt ellenben családja több tagjának, így LuciENnek, CARO-
LiNÁnak és férjének, MuRATnak. Ezek az exlibrisek azonban az 
olasz exlibrisek közé tartoznak. 

Olaszországban a XVIII . század végén és a XIX. század 
elején éri el az exlibris virágkorát, habár az exlibris elsősorban 
a főrangú családok kiváltsága. Az arisztokrácia generációkon 
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keresztül megőrizte az értékes családi könyvtárakat. Főleg a ve
lenceiek vezetnek ezen a téren. így pl. a MOCENIGO, VENDRAMIN, 
GRIMANI, CORRER, CONTARINI családok, továbbá a milánói 
TRIVULZIO, a páviai MALASPINA és a római BoRGHESEknek, vala
mint a BOURBON- és a SAvoiAi-ház egyes tagjainak volt exlib-
rise. Legtöbb volt Olaszországban a címeres exlibris. E mellett 
használtak névjegyből átalakított exlibrist, sőt előfordult az is, 
hogy egyszerűen névjegyet ragasztottak a könyvbe tulajdon
megjelölésül. A XVIII . században ugyanis divatos volt Olasz
országban a szép metszettel és rajzolt kerettel díszített névjegy. 
Kézenfekvő volt tehát ennek vagy változatának cxlibrisként való 
használata. 

A XIX. század első két harmadában mindenütt feledésbe 
merül az exlibris használata, mint ahogy a könyv sem örvend 
nagyobb elismerésnek. Csak a század végefelé kezdtek újra a 
könyvre és annak kivitelére nagyobb gondot fordítani. Ebben 
Anglia volt a kezdeményező. Az új könyvkultúra megteremtője, 
WILLIAM MORRIS, 1891-ben alapította a híres KELMSCOTT-nyom-
dát. Törekvése az volt, hogy a könyvnyomtatást a szöveg, a 
díszítések és az illusztráció összhangbahozatalával újra a régi 
művészi színvonalra emelje. Ez teljes sikerrel járt, mert a két 
kiváló művész, EDWARD BURNE-JONES és WALTER CRANE voltak 
munkatársai. E két művész, de főleg CRANE, exlibrist is rajzolt 
számos híres kortársával együtt. (Mindezekről kimerítően olvas
hatunk a „Studio" 1898—<)<). téli számában.) 

A XIX. század végén a könyv újra visszanyerte a régi el
ismerést. Az exlibris használata is újból elterjedt, de ezt már 
nem kizárólag a könyvkultúra fellendülése okozta. Egészen 
más szempont terelte a XIX. század emberének figyelmét az ex-
librisre. A század végefelé ismét felébredt az érdeklődés a for
radalmi idők hatása alatt feledésbe merült heraldika iránt. 
1869-ben FRIEDRICH WARNECKE megalapította a „Herold" nevű 
heraldikai társaságot és ezzel önkéntelenül felszínre hozta az ex
librist. A heraldika tanulmányozása közben ugyanis előkerültek 
a régi címeres exlibrisek. LEININGEN-WESTERBURG gróf is heral
dikai tanulmányok révén vált exlibris-szakértővé. Könyve az 
exlibris-tudomány alapja. {„Deutsche und oesterreichische Bib
liothekzeichen". Stuttgart: Hoff man 1901.) A századforduló ide
jén Anglia és Németország között valóságos versengés volt az 
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exlibris terén, úgy a termelés nagy mennyiségét, mint a művészi 
kivitelt illetően. (Erre vonatkozóan legrészletesebben WALTER von 
ZUR "WESTEN exlibris-könyvében olvashatunk.) 1890-ben Angliá
ban, egy évvel később Németországban, 1894-ben Franciaország
ban, végül 1896-ban Amerikában társaság alakult az exlibris fel
karolása és gyűjtése céljából. Működésük az exlibris-kultúra erős 
fellendülésére vezetett. 

Magyarországon teljesen hiányzott az exlibris iránti érdek
lődés a XIX. században. Egyedül Sopron kivétel, ahol már a 
80-as években feltámadt az exlibris. (Lásd: CSATKAI: „A soproni 
exlibris története." Sopron, 1938.) Az érdeklődés felkeltésére irá
nyuló első kísérlet egyébként az 1903-ban, az Iparművészeti 
Múzeumban rendezett exlibris-kiállítás volt. Ennek köszönhető, 
hogy hazánkban is foglalkozni kezdtek az exlibris-szel és a gyűj
tésével. A Szent György-Céh 1913. évi nagy kiállítása után pedig 
egyszerre az érdeklődés első vonalába került az exlibris, úgy, 
hogy a hazai exlibris-kultúra rövidesen a külföld színvonalára 
emelkedett. A kiállítás alkalmából jelent meg a Gyűjtő 1913-as 
külön kiadásában SIKLÓSSY LÁSZLÓ gyönyörűen illusztrált műve, 
mely a mai napig az egyetlen magyarnyelvű, nagyszabású, ex-
librisről szóló munka. A fővárosnak az exlibris iránti élénk ér-
deklődésén kívül vidéki városainkban, így — Sopronon kívül -— 
Debrecenben, Szegeden és Pécsett önálló exlibris-kultúra fejlő
dött ki. Erről bőven beszámolnak művészeti folyóirataink, to
vábbá a „Magyar Exlibrisgyüjtők és Grafikabarátok Egyesülete" 
és a debreceni „Ajtósi Dürer Céh" kiadványai. 

A XIX. század végén divatossá vált exlibris-gyüjtés követ
keztében sok exlibris már nem a könyv, hanem a gyűjtés miatt 
készült. Sok gyűjtő csak azért csináltatott exlibrist, hogy legyen 
csereanyaga. Ennek következtében számos értéktelen és ízléstelen 
exlibris keletkezett. Igaz viszont, hogy sok nagy művész is készí
tett rézkarc-exlibrist, de ezeknek nagyrésze sohasem került 
könyvbe, hanem kizárólag a csereforgalomban szerepelt. Ezek 
csupán művészeti szempontból értékesek, a könyv szempontjából 
nincs jelentőségük. A legújabb korban tehát már nem kizárólag 
az eredeti hivatását tölti be az exlibris, hanem a könyvtől külön-
választottan, mint önálló műlap is szerepel. 
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