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nak. Decsy Sámuel (1742–1816) és Pántzél Dániel (1759–1827) a szerzője a nyomda nevének 

feltűntetése nélkül, 1801–1802-ben nyomtatott A mezei gazdaságot tárgyazó jegyzések című há- 

romkötetes mezőgazdasági szakkönyvnek. Ők mindketten azok közé a magyarok közé tartoztak, 

akik Bécsben élve sokat fáradoztak a magyar nyelv és irodalom megismertetésén és terjesztésén. 

Ebben különösen nagy szerepet játszott a Decsy által alapított és 27 éven át szerkesztett Magyar 

Kurir című lap, amelynek Pántzél volt a társszerkesztője, majd Decsy halála után egyedüli szer- 

kesztője. Végezetül még egy grammatika: Császári Losy Pál (1771–1823) református lelkész, tanár 

Deák grammaticája iskolai használatra magyar nyelven, 1804-ben nyomdanév nélkül jelent meg. 

 Összefoglalólag megállapíthatjuk tehát, hogy a Bécsben nyomtatott magyar könyvek főlként 

a szótárak, tankönyvek köréből kerülnek ki, vagy a Staatspatriotizmus jegyében a soknemzetiségű 

Habsburg birodalom nemzeteit bemutatni kívánó országismereti munka, némelyik igen szépen il- 

lusztrálva. A Bécsben megjelent könyvek sorában ezeken kívül találhatók a magyar jogrendszer 

szervezeti átalakításához adalékul szolgáló munkák, valamint a mezőgazdaság modernizálásának 

egyes részterületeit – szintén a reformeszmék jegyében – bemutató szakpublikációk. 

RÓZSA MÁRIA 

Hunyady József könyvkötőművész egyik munkája Kolozsváron. Hunyady József (1907–1983) 

szakírói tevékenysége ismert a könyves szakma előtt.1 Azonban csak halála után bő egy évtized- 

del, Rozsondai Marianne kutatásainak eredményeképpen derült ki róla, hogy egyike volt a 20. szá- 

zad leginkább szakavatott magyar könyvkötőművészeinek.2 

Hunyady modern kötéseinek egyik csoportja Itáliával vagy olasz képzőművészeti témákkal 

foglalkozó műveket takar. A barna bőrkötések azonos stílusban készültek, legfőbb jellemzőjük, 

hogy az első és a hátsó táblán bőrszíjak vannak átbújtatva a gerincet díszítő bordák folytatásaként. 

Rozsondai Marianne írásaiban öt hasonló, 1938–1940 körül készített kötetet említ.3 Ezek közül 

az egyik kötésnek a fényképét is közli.4 

Nemrégiben Kolozsváron felbukkant egy példány a Hunyady által készített kötések fent említett 

csoportjából. A Román Nemzeti Könyvtár egyik felszámolt raktárából került egy bukaresti antik- 

váriushoz, tőle pedig a kolozsvári Akadémiai Antikvárium vásárolta meg.5  

A barna egészbőr kötés Fustel de Coulanges: La Cité Antique népszerű művének párizsi, Hachette- 

féle 1927-es kiadását tartalmazza. A gyűjtőknek készült kiadvány velin papírra nyomott, számozott 

 

 

 

 

 
1 HUNYADY József: A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig. Bp. 1937. 
2 ROZSONDAI Marianne: A könyvkötőművész Hunyady József (1907–1983). = Művészettörténeti 

Értesítő (45.) 1996. 1–2. sz. 83–88. ill.; UŐ.: A könyvkötés művészetének rövid története. Bp. 2004. 
79–81. 

3 ROZSONDAI Marianne recenziója VEKENE, Emile van der: Reliures des XVIe et XVIIe siècles 
conservées à la Bibliothèque Nationale de Luxembourg (Luxembourg, 2000. Bibliothèque Nationale, 
276 l., ill.) című könyvéről. = Magyar Könyvszemle (118.) 2002. 1. sz. 107. 

4 ROZSONDAI Marianne: i. h. 1996. (2. jegyzet) 8. kép.; UŐ.: i. m. 2004. (2. jegyzet) 31. kép. 
5 Bár a címlapról kimosták a Román Nemzeti Könyvtár pecsétjét, a 251. és 464. oldalakon 

megtalálható az ovális pecsét „România Biblioteca Naţională” felirattal. 
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kiadásából ez a 238. számú kötet.6 Hunyady a könyvtestet befűrészelte, és három fűzőszalagra 

váltva fűzte, fejnél aranyozott, lábnál és hosszmetszésnél reszelővel készített, úgynevezett reszelt 

metszéssel díszítette. A bordó és sárga cérnával varrott oromszegőket bőrszíj-alapra készítette. A ra- 

gasztott, vásznas előzékekhez barna márványozott előzékpapírokat használt, a kiadói borítókat is 

beragasztotta, még a hátat borító részt is. A hát hüvelyes, 4 álbordával, illetve fejnél és lábnál 

a háttábla borda-szerű megvastagodása követi az oromszegők vonalát. A gerincmezők díszítetle- 

nek. A 20,6×14,8 cm nagyságú, 4 mm vastagságú papírtáblák a reneszánsz fatáblás kötések stílu- 

sában a metszések irányába kifelé srégeltek, a hosszanti oldalon három, a rövid oldalakon két 

szakaszban. Az elő- és háttábla díszítése megegyezik. Az álbordák vonalát követve a táblákon 

bőrcsíkok felsodrásával nyert szalagok vannak kivezetve, a két szélső borda mellett egy-egy, a két 

középső mellett két-két részben. Ez az egyik legfontosabb jellemzője ennek a kötéscsoportnak. 

A bőrszalagok végeihez hármas tagolású stilizált levélmotívumot nyomott Hunyady, amelyhez 

kisméretű ívelőket használt. A levélformákat bőr vagy vékony karton aládolgozásával emelte ki. 

A táblákon átfutó bőrszalagok közé nyomta a könyv szerzőjének nevét és címét: a felső mezőben 

F. DE COULANGES, az alsóban LA CITÉ ANTIQUE. A díszítés és a tábla felirata vaknyomá- 

sos. Két pár barna bőrszíj zárta a kötést, ezek ma csonkák. 

A kötés nem szignált. A könyv semmilyen possessori jegyet, bejegyzést nem tartalmaz, így nem 

lehet megállapítani, hogy mikor és milyen körülmények között került Bukarestbe. Felbukkanása 

egy újabb adatot szolgáltat Hunyady József könyvkötői működéséhez, és a 20. századi magyar 

könyvkötés történetéhez. 

KURTA JÓZSEF 

A Nyugat honoráriumainak kérdéséhez (1912). A Kelevéz Ágnes és Szilágyi Judit összeállí- 

totta Nyugat-képeskönyv1 egyebek közt közöl – hasonmásban – négy, Osvát Ernő által kiállított 

pénztári utalványt. Ezek a szerkesztő honorárium-kiutalásai, s kiderül belőlük, hogy a Nyugat négy 

munkatársa egy-egy alkalommal mennyi honoráriumot kapott a laptól. Ez a négy utalvány azon- 

ban, szerencsére, csupán ízelítő egy nagyobb anyagból: Osvátnak az OSzK kézirattárában lévő 

hagyatéka2 további darabokat is őriz az utalványokból – összesen negyvenhetet. Szilágyi Judit, 

aki volt szíves kimásolni számomra ezeket a fontos, de eddig figyelmen kívül hagyott dokumen- 

tumokat, önzetlenségével lehetővé teszi, hogy kicsit közelebbről is szemügyre vegyük a Nyugat 

honoráriumfizetési gyakorlatát. A most fölszínre kerülő 47 db pénztári utalvány természetesen 

nem fedi le teljesen a Nyugat több évtizedes gyakorlatát, hiszen ezek az adatok egyetlen félévből, 

1912 első feléből valók. De némi betekintést már ennyi adat is lehetővé tesz, s fölhívja a témára 

a figyelmet. Negyvenhét utalványból már összeáll valami, mégoly hozzávetőleges kép arról, mi 

volt az úzus a Nyugatnál. 

Az egyes utalványok azt rögzítik, hogy Osvát mikor, kinek, mennyit és milyen számla terhére 

utalt ki, s olykor az is kiderül, milyen konkrét produkcióért járt a tiszteletdíj. Ha ezeket az adato- 

kat összevetjük a Nyugat számaival, hozzávetőlegesen kikövetkeztethető, melyik honorárium melyik 

 
6 COULANGES, Fustel de: La Cité Antique. Illustrations composées et gravées sur bois par Paul 

Baudier. Paris, 1927. Librairie Hachette, 480 l., 8 ill.; A kötet kolofonja tájékoztat, hogy 2250 
példány készült velin papírra. 

1 Nyugat-képeskönyv, Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből. Vál. összeáll., szerk. KELE- 
VÉZ Ágnes és SZILÁGYI Judit. Bp. 2009. 74. 

2 Osvát Ernő hagyatéka. OSzK Kézirattár, Fond 253/696. 




