
2. tétel
-Mutassa be a kézzel írott könyvek, kódexek kialakulását! 

-Soroljon fel és röviden jellemezzen hazai és nemzetközi kódexeket, és beszéljen 

a kódexek elkészítésének sajátosságairól! 

-Ismertesse a hagyományos, kézi alapú képi ábrázolás, az illusztráció fajtáit! 

-Mutassa be példákkal a klasszikus kalligráfia felhasználási lehetőségeit 

a kortárs grafikában!

• A kódexek kialakulása, jelentőségük.

• Formai jellegzetességei, alapanyaga és elkészítési technikája.

• A legfontosabb kódextípusok példákkal, nemzetközi áttekintés.

• A kódexekben alkalmazott betűk, betűtípusok és illusztrációk.

• Magyar, kézzel írott könyvtörténeti emlékek.

• A kézzel írott betű, a kalligráfia jelenléte a kortárs tervezésben.

• Manuális rajzi és festészeti technikák és felhasználásuk.

http://www.kotocut.com


Kódexek kialakulása
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A kódex

A kódex (codex) középkori, kézzel írott 
könyv. (Angolszász nyelvterületen ma-
nuscript, német szóhasználatban Hand-
schrift). A kódex mindig kézzel írott, en-
nek következtében mindegyik egyedi 
darab. Ha csak nincs hangsúlyozva külön 
a kézirat tekercs volta, kódexen lapozható 
könyvet kell érteni. 

Tekercs formában az 1. századból is ma-
radtak fenn emlékek, lapozaható formában 
a 4. századtól terjed el, formai kialakulása 
az ókereszténység idejére esik. 

Az egyházi szertarások számára jobban meg-
felelt a könyvforma a tekercsnél, tartósabb-
nak és könnyebben kezelhetőnek bizonyult.

A kódexek készítői a XIII századig a (főleg 
kolduló) szerzetesrendek, majd a hivtalos 
bérmásolók. A kódexek készítésének virág-
kora nagyjából a reneszánsz végéig tart.

A képes krónika első oldala
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Alapanyag

Alapanyag szerint a kódex lehet:

codex papyraceus: papiruszra írt kódex
codex membranaceus: pergamenre írt kódex
codex chartaceus: papírra írt kódex
codex bombycinus: selyempapírra írt kódex

papirusz: papiruszsásból készül
pergamen: nyúzot, fehérített, levakart állatbőr
papír: őrölt fa vagy rongypépből
selyempapír: selyemhernyó gubó őrlemény
(bővebben: papírok tételnél)

A papiruszról pergamenre történt fokozatos 
áttéréssel párhuzamosan terjedt el a könyv 
forma: a papirusz nem volt alkalmas 
könyv készítésére, tekercsek formájában 
alkalmazták. A papír európai elterjedéséig (kb. 
11. század) csak pergamenre írták. 

Magyarországon sem a közép-, sem az újkor-
ban nem használtak papiruszt, előfordulása 
nagyon ritka és teljesen esetleges, ellenben 
Bártfán és Eperjesen biztosan működött per-
gamenkészítő.

A Codex Amiatinus egy képe
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Scriptorium

A kódexek másolóműhelyekben készül-
tek, ennek élén a scriptuarius áll. A scrip-
toriumok többsége napfényes terem volt: 
a mécsvilágnál vagy a körmére égő gyertya 
pislákoló fényénél írogató barát romantikus 
képét legjobb elfelejteni. A másolóműhely 
tagjainak elvben értenie kellett a kódexké-
szítés összes lépcsőfokához, a gyakorlatban 
azonban általában a munkafolyamat egy-
két szakaszára specializálódtak.

Az írópultok elhelyezésénél ügyeltek, a má-
soló (scriptor) lehetőleg mezőre vagy víz-
re néző ablakon tekinthessen ki. Úgy vélték 
ugyanis, hogy ezek látványa megnyugtatja 
a szemet. Üres lapokat tartalmazó bekötött 
könyveket ritkán használtak, ilyenekbe hi-
vatalos iratokat, többnyire okleveleket má-
soltak. Ha a leírandó könyv nem volt hely-
ben megtalálható, általában kölcsönkérték, 
de előfordultak lopások is.

Szent Jeromos a másolóműhelyben, 1480
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Ívek

A kódex alapegysége a kettéhajtott le-
vél (bifolium). Több ilyet egymásra fektet-
ve és összefűzve jön létre az ívfüzet (fa-
sciculus). Ezek vastagsága a kettőslevelek 
számától függ (általában 3-4).Az ívfüzeteket 
egymáshoz varrták, majd bekötötték. 

Az ívfüzetek utolsó lapjára már a 10-11. 
században gyakran odaírták a követke-
ző ívfüzet első lapjának első szavát, ezzel 
igyekeztek meggátolni, hogy a bekötés so-
rán az ívfüzetek összekeveredjenek. Ez az 
őrszó (custos / reclamans). 

Idővel szokássá vált, hogy minden lap aljára 
odaírják a következő első szavát, ez ugyanis 
megkönnyítette az olvasást. Ez az eljárás a 
18. századig nyomtatott könyvekben is gya-
korlat volt. A levélszámozás a 12. században 
jelent meg, s hamarosan alkalmazni kezdték 
a lapszámozást is, a legtöbb kódexben 
és ősnyomtatványban azonban sem-
milyen középkori számozás nincs.
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Őrszó kódex lap alján
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Felépítés

A kezdeti időkben nem volt sem tartalom-
jegyzék, sem oldalszámozás, nem voltak 
fejezetek, bekezdések, sem hasábok – az 
egész egyetlen folyamatos szövegnek tűnt. 
A szöveg kezdetét az incipit, végét az 
explicit szó jelölte.

A kódex elsõ lapján rendszerint subscrip-
tio szerepelt: ez megjelölte a kódex ké-
szítésének helyét és/vagy idejét, illetve a 
másolónak, vagy a könyvet megrendelõ 
személynek a nevét. Ha ez az utolsó lapon 
van, akkor kolofon a neve.

Egyes liturgikus kódexekben a több hasábra 
tördelve írt szöveg hasábjait, sőt, néha a so-
rokat is megszámozták. A felső mar-
gót az élőfejhez használták: ez vagy he-
lyettesítette, vagy másolta a fejezetcímeket. 
A szélső margókon magyarázatokat, 
hivatkozásokat, utalásokat helyeztek el. 

Gyakorta az egyazon könyvtárba tartozó kö-
teteket ugyanolyan jelzéssel, az ún. ex lib-
risszel látták el.

Incipit, mely egyben iniciálé is. Lindisfarne, 700 körül
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Munkafolyamat

A másoló munkáját lehetőleg egy másik 
személy, a corrector vagy emendator elle-
nőrizte és javította ki, majd a rubricator – 
többnyire piros színnel – áthúzta a mondat-
kezdő és más kiemelt szavak első betűjét.

Ezt követően a szövegben üresen hagyott 
helyekre vagy a lapszélekre az illumina-
tor díszes kezdőbetűket, azaz iniciálékat 
(initiale), képecskéket (miniatura) és lap-
széldíszeket festett. A középkori könyvfest-
mények sokszor nem pusztán illusztrálják a 
szöveget, hanem – gyakran szimbólumokat 
felhasználva – maguk is szellemi mondani-
valót, teológiai és dogmatikai fogalmakat 
stb. igyekeznek kifejezni. A középkori ábrá-
zolások gyakran ezért nem „élethűek”, nem 
pedig a szaktudás hiánya miatt. A képeknek 
és ornamentális ábráknak díszítő, repre-
zentációs és szórakoztató szerepük is volt. 
A megrajzolandó iniciálé helyére a scriptor, 
a corrector, vagy a rubricator kis méretben 
gyakran előírta a szükséges betűt. A minia-
túrák helyére néha az ábrázolt jelenettel kap-
csolatos utasításokat írtak. 

Miniatúra, The Royal Bestiary, 1200 körül
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Miniatúra

A díszítés elsõ fázisa mindig az aranyozás 
volt.  Ezután a kódexfestő először ólomvesz-
szővel vagy grafitirónnal felvázolta a mintát, 
majd amikor ez a vázlat készen volt, tintá-
val áthúzta. A 14. század után pontozásos 
módszerrel gyakran másoltak át miniatúrá-
kat vagy vázlatokat egy másik kódexbe. 

A festés folyamata az alapszínek fel-
hordásával és a vázlat vonalainak meg-
erősítésével kezdődött. Ezután a sötétebb 
árnyalatokat és az árnyékokat festették ki, 
végül a világosabb árnyalatok fehérrel való 
föléfestése fejezte be az alakok és a tér ki-
alakítását.

A festéket kötõanyagba keverték, mely egy-
ben tartotta a pigmentszemcséket és bizto-
sította az egyenletes színt. A 14. századig a 
legáltalánosabban használt kötõanyag a to-
jásfehérje volt a fehérjét fokozatosan felváltot-
ta az arab mézga, ennek előnye hogy vékony 
rétegben is egyenletes fedést biztosított. Aranyozott miniatúra
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Betűk

 A kódexekben használt betűtípusok: 

• kapitális
• unciális
• féunciális
• quadrát
• karoling minuszkula
• gót betű
• sima kézírás
• adott kódexhez kialakított, ezektől ertérő 
kalligráfia

Quadrát betűs kódexlap
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Gót betű

1000 után német nyelvterületen alakult ki ez 
az írástípus, melyből a görbe vonalak szinte 
eltűntek: a gót betűs írás. Első változata a 
textura volt, mely elnevezés a szöveg sűrű 
szövetére utal. Az i-re felkerült a pont, hogy 
ne keverjék össze az n, m betűk azonos ala-
kú részeivel.

A gót betűs írás a 12–15. században Európa 
nagy részén, a kódexekben és még a kőbe 
vésett feliratokon is kiszorítja a korábbi ka-
pitálist.

A kezdeti egy hasábos szerkezetet a XII 
századtól felváltja a két hasáb. A kódexek-
ben nagy sortávot találunk általában, ez a 
felnyúló-lelógó szárak nagyságából adódik. 
A külső margók nagyok, hogy ha elrongyo-
lódik a lap széle, lehessen belőle vágni. 

Használtak ligatúrákat, a sorkizárást manu-
álisan oldották meg, ezért néhol nagy szó-
közök keletkeztek a szövegben. A kieme-
lést nagyobb betűvel, színnel, vagy dőlt 
változattal jelezték.

Gót textura
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Borítás

A könyvet védő és díszítő kötések alapja 
a 15. századig fatábla, ezt fokozatosan 
kasírozott pergamen ill. papírtáblák váltot-
ták fel. Különlegesen megbecsült könyvek 
esetében a táblákat gyakran díszes ne-
mesfémbevonat takarja. Ezeket az amúgy 
is vagyont érő ötvöskötéseket sokszor (fél)
drágakövekkel, elefántcsont berakásokkal 
és zománcozással tették még értékesebbé. 

Így ezek a díszkódexek nem pusztán az Is-
teni Ige hordozói, hanem már-már tisztelet-
re méltó kegytárgyak. A legtöbb közép- és 
koraújkori könyvet általában bőrrel, ritkáb-
ban selyemmel vagy bársonnyal vonták be. 
A bőrkötéseket bélyegzőkkel, görgetők-
kel, esetleg metszéssel vagy rátéttel 
díszítették. A bőrkötéseket gyakran fémből 
készült sarok- és köldökveretekkel ill. 
csattal látták el. Ezek nem csak díszítik, ha-
nem védik is a könyvet. Az újkorban elterjed-
tek a papír- és a vászonkötések is.

 „Szakáll-kódex”
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Kódextipusok

Az első és legfontosabb kódextipus a Biblia.  
Ebből latin majd anyanyelvű, teljes és csak 
részletekettartalmazó, kommentált illetve il-
lusztrált típusokat is találunk.

Liturgikus kódexek: énekeket, imádsá-
gokat,  papi áldásokat, éves imádságsort 
tartalmaztak.

Tankönyvek, egyetemi könyvek: ábé-
cék, nyelvkönyvek, klasszikus szövegek, or-
vosi, filozófiai értekezések, stb.

Magánszemélyeknek készülő könyvek: 
vadászat, főzés, bestiárium, utazóirodalom, 
többnyire anyanyelven.

Történeti munkák: helyi és világtörténeti 
krónikák

Aberdeen Bestiary
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Magyarországi könyvtörténeti
emlékek
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Pray-kódex

A 12. század közepén vagy végén keletke-
zett hártya kézirat 1813-ban – a rá először 
már 1770-ben hivatkozó Pray György jezsu-
ita történész után – kapta a nevét. Jelentősé-
gét leginkább az adja, hogy az első magyar 
összefüggő nyelvemlék, a Halotti beszéd 
és könyörgés őrző kódexe, valamint benne 
található az egyetlen magyarországi, korai 
eredetű évkönyvi feljegyzés, az ún. Pozsonyi 
Évkönyv, mely az eseményeket 997-től 1203-
ig vezeti. Műfaját tekintve a kódex fő része 
szakramentárium, vagyis a mise végzéséhez 
szükséges liturgikus szövegek gyűjteménye. 
Másolásának helye valamelyik magyarorszá-
gi, Szent Jánosról nevezett (talán a boldvai) 
bencés monostor volt.

Halotti beszéd a Pray-kódexben
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Gesta Hungarorum

A Gesta Hungarorum két magyar történeti mű 
címe. A latin kifejezés A magyarok viselt dol-
gait jelenti. Az első mű, a szerző ismeretlensé-
ge miatt csak Anonymusnak nevezett, magát 
P. mesternek jegyző krónikás írása az ősha-
zából (Szkítiából) való kivonulástól Szent Ist-
ván koráig tartó időszakot öleli fel, míg Kézai 
Simon Gesta Hungaroruma (melyet Anony-
mus azonos című művétől megkülönböztet-
ve Gesta Hunnorum et Hungarorum, azaz „A 
hunok és a magyarok cselekedetei” címen is 
szokták nevezni) a honfoglalástól IV. László 
király uralkodásáig (1272–1282) tájékoztat a 
magyarok történelmének első évszázadai-
ról. Mindkét Gesta Hungarorum latin nyelvű 
gesta, és eredeti példánya egyiknek sem ma-
radt fenn.

Gesta Hungarorum
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Nekcsei Biblia

Nekcsei Dömötör Bibliája is Magyarországon 
készült, 1330 körül, összesen 156 iniciálé ta-
lálható benne. A magyar Anjou-kori könyvmű-
vészet és miniatúrafestészet világviszonylat-
ban is felbecsülhetetlen értéke A kétkötetes 
mű megrendelője Károly Róbert tárnokmes-
tere (=pénzügyi szakértője) volt. A mű ma az 
Amerikai Egyesült Államokban van.

Nekcsei biblia iniciáléja
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Képes krónika

A korszak kiemelkedő művészi színvonalát 
képviselő műve a Képes Krónika. Nagy Lajos 
uralkodása alatt, 1360 körül készült, és Ká-
roly Róbert koráig követi a magyar történelem 
eseményeit.

Számos koronázási kép, csatajelenet, temp-
lomalapítást ábrázoló illusztráció található 
benne. A művet nagy valószínűséggel Kálti 
Márk írta (Márk, székesfehérvári őrkanonok, 
aki Kálton kapott birtokot, innen ered a név). 
A leírás az 1330-as hadjáratról szólva hirtelen, 
egy mondat közben szakad meg. 

Törzsanyaga 75 (kis)fólió pergamen (kb. 
300×210 mm), amik elé egy, mögé har-
mincegy papírlapot kötöttek. Kötése 16. 
századi papírtáblás fehér bőr, vaknyomá-
sos díszítéssel. Az első pergamenlap üres, 
a második a címlap. A szöveg a 74. fólión 
megszakad. Beosztása kéthasábos, teljes 
szövegtükör esetén 33 soros.

A Képes krónika első lapja
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Corvinák

A magyar könyvművészet egyik csúcspontja 
Hunyadi Mátyás uralkodására esik. A corvi-
nák az ő könyvtárából, a Bibliotheca Corvini-
anából származó kódexek.

Nevének eredete a latin corvus szó, melynek 
jelentése holló. (Mátyás családi címerében 
látható a gyűrűt tartó holló). 

Mátyás 1476-ban feleségül vette Aragóniai 
Beatrixot, aki Nápolyból hozott magával gaz-
dag könyvgyűjteményt. A Bibliotheca Corvi-
niana gyarapodását segítették az itt dolgozó 
másolók, fordítók, könyvkötők és a beszerzők 
nemzetközi hálózata is. A könyvtár létesítése 
beilleszkedett a kor humanista törekvéseibe, 
a könyvek száma felülmúlta az firenzei Loren-
zo „il Magnifico” Medici gyűjteményét is.

Mátyás halála után azonban leállt a munka a 
könyvtárban. Amikor a török hadsereg elfog-
lalta Budát, kifosztották a könyvtárat, a leg-
több itt található mű, köztük 650 páratlan an-
tik kézirat eltűnt. 

A Philostratus-kódex egyik díszes lapja
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Klasszikus kalligráfia
a kortárs grafikában
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El Seed street art művész arab kalligráfiákat használ fel műveiben
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Retna: Secrets Of Time 2014
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Kézzel írott menüboardok
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Kalligrafikus logók
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https://trinitycollegelibrarycambridge.wordpress.com/2015/04/17/catchwords/

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dex

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/ch02s02.html

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/st-jerome-in-the-scriptori-
um/vQEQlSTW12E8rQ

http://web.ceu.hu/medstud/manual/MMMhu/frame14.html

http://mgonline.hu/szakdolgozatok/ELTE_BTK_diakkonferencia/tipo2008_far-
kas_zsofia.pdf

http://www.designhistory.org/BookHistory_pages/Manuscripts.html

http://www.magyarzenetortenet.hu/do/doak05.html

https://www.youtube.com/watch?v=1aDHJu9J10o

http://www.kovacsgrafika.hu

