
ISMERTETÉSEK. 
Á világirodalom remekei képekben. (Az Orsz. Magyar Szépm. 

Múzeum kiállítása 1941. nov.—1942. ápr.) 
Mi az, ami a művészetben és különösen a legáltalánosabb, a min

denki számára leghozzáférhetőbb művészetben: az irodalomban vonzza 
az embereket? Mi az, amit keresnek benne? A világmindenségben 
tévelygő ember problémáit, az emberi lélek egy-egy típusának szim
bólumait, a mesevilágot és a szerelmet. Ezek az örök témák, ha egy 
istenáldotta zseni kezében megtalálták a megfelelő művészi kifejező 
1 ormát, az emberiség örök szellemi kincseivé lesznek: minden ember
hez: az emberhez szólnak; kor- és nemzetfölöttiek. 

Hogy egy valóban kiváló irodalmi mű századok múlva, egészen 
különböző szellemi légkörben is mindig új és friss élményt jelenthet a/, 
olvasó számára, annak legkézzelfoghatóbb bizonyítékai az irodalmi 
művek képzőművészeti megjelenítései. 

Irodalmi művek képzőművészeti ábrázolásai nem szükségképen 
illusztrációk. PROUST az olvasmányokról elmélkedve azt mondja, 
hogy a jó olvasmány a szellemi életnek csak küszöbe, csupán az író 
számára konklúzió. Itt kezdődik az olvasó számára a szellemi tevé
kenység, az olvasás célja, az olvasmány által megindított gondolat- és 
képzetsorok továbbfűzése. Misem természetesebb, minthogy a képző
művésznél ez a továbbalkotás a szó szoros értelmében véve testet ölt. 
A festő nem az irodalmi motívum egyszerű illusztrátora, a leírások 
képes ábrázolója, hanem ugyanannak a gondolattartalomban újra-
átélője, mindenesetre az irodalmi mű hatása alatt. Nem minden egyén, 
vagy kör közelíti meg egyformán a költői gondolatot. Sokszor leala
csonyítja, vagy eltorzítja, saját felfogása szerint egészen mást magya
ráz bele. A képek segítségével nyomon követhetjük a különböző korok, 
nemzetek, szellemi áramlatok, egyének állásfoglalását a nagy irodalmi 
alkotásokkal szemben. 

A Biblia és a görög-római ókor irodalma ma is kimeríthetetlen 
forrása a művészeteknek; azonban a modern kultúra, a modern szel
lem is termelt ki olyan egyetemes, időtlen alkotásokat,, mint pl. a leg
átfogóbb, a végső nagy problémákat, a világot hordozó Dwina Come-
dia; Boccaccio Decameronja, az élet színes kis mozaikokból össze
rakott képe, ma is olyan eleven és aktuális, mint annakidején. A min
den emberben rejlő, a világot soha tudomásul venni nem akaró gyér-
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meket TASSO- és ARIOSTO vezetik egy csodálatos világba, ahol a jó, az 
igazság és a szerelem győz. Hamlet, Othello, Lear király, Romeo és 
Julia csakúgy, mint CERVANTES Don Quijoteja. és -GOETHE Fau>t)z már 
szimbólumokká váltak, az ezerarcú emberiség, örök emberi tulajdon
ságok, karakterek, érzelmek megtestesítőivé. 

Nem minden művészt értenek meg kortársai, sokszor generációk 
fejlődése, szellemi alakulása kell ahhoz, hogy művét megfelelően mél
tányolják, helyesen és lényegében felfogják. A Divina Comedia a kor
szellem szülötte; a középkori ember világnézetének, az e világról és 
túlvilági életről, a vallásról alkotott fogalmainak összefoglalása, leg
művészibb kifejezése. Hatása és olvasottsága a következő évszázadok
ban a Bibliáéval vetekszik. A miniator művészek megtisztelő feladat
nak tartották egy-egy DANTE-kódex illusztrálását. Az olasz festészet 
virágkorában Firenzében és Velencében százával készültek a szebbnél
szebb illusztrált ÜANTE-kiadások, amelyek most szerteszét, a világ 
minden részében féltve őrzött kincsei a nagy könyvtáraknak. A buda
pesti Egyetemi Könyvtár birtokában is van egy, a XIV. századból 
való, velencei művész által készített példány, amelyet az előadás naiv 
bája, üde közvetlensége, elegáns, finom színharmóniája a legértéke
sebb DANTE-illusztrációk közé emel. A miniatorok mellett a fametszők 
is résztvettek a díszítő munkában; a Szépművészeti Múzeumban őrzött 
1493-as velencei kiadás egyik példányát fametszetek díszítik. 

• De nem a kódex-illusztráció jelenti DANTE hatásának legértéke
sebb megnyilatkozását. Az olasz renaissanceban alig volt festő, aki
nek, hasonló problémához nyúlva, nem DANTE látnoki víziója lebegett 
volna szemei előtt. Míg a festők nagyrészét általában a vizuális való
ságokhoz közelebb álló Pokol ragadta meg, BOTTICELLI sorozatának, 
mely DANTE látomásainak önálló, egyéni, művészileg is tökéletes után
érzése, legsikerültebb része a Purgatórium és a Paradicsom. Ennek az 
elvontabb, eszmei világnak a megérzékítésére, Beatrice étheri alakjá
nak megrajzolására BOTTICELLIÍ szinte hivatottá tette miszticizmusa, 
allegorizáló hajlama, átszellemült típusai, légies formanyelve, vonal
vezetésének zenei ritmusa. 

RAFFAEL a Parnasszuson HOMEROS és VERGILIUS mellé állítja 
DANTEÍ, a theológusok közt is helyt ád neki Disputa című kompozí
cióján, a Theológiát magát pedig BEATRicÉben szimbolizálja. 

„Az olasz művészetben a hanyatlás akkor kezdődik, amikor a fes
tők megszűnnek DANTÉÍ magukban hordozni" — mondja CORNELIUS, 
német romantikus festő. Ez az állítás ugyan túlzott, de tény az, hogy 
az olasz festészet virágkorának bezárulásával elfordul az érdeklődés a 
vallásos témáktól, amelyek az elmúlt három évszázadon át majdnem 
kizárólag uralkodtak, s a dantei gondolatkör sem vonzotta már a fes-
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tőket. Az akkori közönséget, a barokk királyi udvarok unatkozó né
pét a lovagkor csodás kalandjai, a daliás lovagok, légies hősnők, 
vagy bátor amazonok érzelmes szerelmi történetei kötötték le. Min
denki ismerte TASSot és ARIOSTOÍ, Angelica és Medoro, Rinaldo és 
Armida, Tancréd és Clorinda szerelmét, Loránd hőstetteit. BOCCACCIO 
Decameronjának bájos epizódjai, amelyek eddig nem is igen juthat
tak szóhoz, most egyszerre szintén meghódították a világot. A barokk 
és rokokó idők sok nagy művésze merített a híres lovagregényekből. 

A lovagregények iránti érdeklődés már régen lehanyatlott, ami
kor a regények szereplői, mint a szerelem hősei még mindig a köz
tudatban éltek. A lovagregények pályafutása a XX. században a ma
rionettszínházban folytatódik. Nápolyban egy bábjátékban találkoz
nak az őrjöngő Loránddal. ARIOSTO költeményének utolsó illusztráto
rát, CHLOssovszKYt ez a marionettdarab ihlette meg és a bábjáték 
figuráival illusztrálta a darab szövegkönyvét. 

Az epigonok lovagregényeinek túlkapásait akarta kipellengérezni 
CERVANTES — és a szegény, fellengős kóbor lovagban és testes csatló
sában — ha némileg karikatúra jelleggel is — megvonta az idealista 
és realista embertípus örök párhuzamát. Don Quijote kalandjai sze
rencsés témák voltak a festők számára, de kevesen tudtak behatolni 
szatírájának mélységeibe. CERVANTES alakjai is azok közé tartoznak, 
amelyek örökké köztünk élnek és századok múlva is elevenen hatnak. 
Mégis, csak a XIX. században akadt kongeniális művész, DAUMIER, a 
híres francia festő-szatirikus, akit megragadott a mulatságos regény 
mélyebb értelme és saját kifejezésmódján, a költőével azonos eszkö
zökkel, a karikatúrához közeljáró túlzásokkal, éles ellentétekkel, ho
málybaburkolt, víziószerű megjelenítéssel érzékeltetni tudta CERVANTES 
két hősében a szimbólumot. 

Érdekesen követhetjük nyomon SHAKESPEARE népszerűségének útját 
a festői alkotásokon keresztül. Tudjuk, hogy SHAKESPEAREÍ a XVII . 
század végéig hazáján kívül csak nagyon kevéssé ismerték. A pra'e-
romantika hozta divatba, amely túláradó érzelmességét az irodalmon 
keresztül akarta kiélni, azonkívül, mint minden bomló, dekadens kor, 
folyton új izgalmakat keresett. Valóságos Shakespeare-i kultusz fejlő
dött ki a festészetben is és az angol BOYDELL az akkori divatos festők
kel egy hatvankét képből álló SHAKESPEARE-galériát készíttetett. Ez a 
sorozat, amelyet azután metszetekben sokszorosítottak, művészileg nem 
egyenletes értékű; de jellemző az akkori SHAKESPEARE-imádatra és ér
dekes példája annak, hogy az irodalmi mű milyen különböző húrokat 
pendít meg az egyes művészek lelkében, akik azután a maguk egyéni 
képére formálják a kapott benyomásokat. Szentimentális és romantikus 
hajlamú festők alkotásainak érdekes keveréke ez a galéria. Amazok 
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inkább az érzelmes jeleneteket választják, de a legdrámaibbakat is el
laposítja édeskés beállításuk, sima előadásmodoruk. Emezek a tragikus, 
hátborzongató, sokszor fantasztikus jeleneteket szeretik, s a drámai 
hatást még növeli az előadás páthosza, az erős fény ellentétek. 

Ez a kor DANTÉÍ is elővette újból, de nem tudta követni a lélek 
útjának mélységeibe, inkább az érzelmes, megindító epizódokat ra
gadta ki. A legnépszerűbb témák az unokáival éhhalálra ítélt UGOLINO 
gróf megrendítő sorsa és FRANCESCA DA RIMINI és PAOLO MALATESTA 
bús szerelme voltak. De ami DANTE egyszerű, komoly előadásában 
megrázóan hat, szinte eltorzul a praeromantika érzelgős, túlzott 
páthoszában és csak ritkán döbbent meg a mély tragikum, mint pél
dául REYNOLDS U golinojíban. 

Talán egy korban sem volt a festészet olyan irodalmi, nem állt 
annyira az irodalom hatása alatt, mint a romantika idején, amikor 
szinte elképzelhetetlen volt az olyan kép, amelyiknek ne lett volna 
gondolati tartalma, su jet je. A legmegfelelőbb, legközismertebb témá
kat éppen az irodalom nyújtotta. A romantikusok érzéktelennek talál
ták az őket megelőző utolsó évszázadokat, s inkább a régi időkkel, 
főleg a középkorral éreztek lelki közösséget. Érdekes, hogy a festők 
megint csak a régi, jól bevált témákhoz fordultak, az évszázados, 
világhírű irodalmi alkotásokat vették elő, DANTÉÎ, SHAKESPEAREÎ, a 
lovagregényeket. Hogy csak a legnagyobbat, a romantikus mozgalom 
fejét, DELACROix-t említsük: DANTE Comediája, az őrjöngő Loránd, a 
Megszabadított Jeruzsálem, SHAKESPEARE hősei egész életén át foglal
koztatták. Itt nem egyszerű irodalmi inspirációról van szó: a hatal
mast, a küzdelmet, az emberi szenvedélyek mélységeit kutató saját 
lelke visszhangját találta meg kedvelt olvasmányaiban. 

A XIX. század elején született meg az utolsó nagy irodalmi mű, 
amely időtlen egyetemességével az egész világon visszhangra talált, a 
Faust. Mikor az első jeleneteket írta, GOETHE szemei előtt REMBRANDT 
Faustja, lebegett, mint azt maga is vallotta. REMBRANDT rézkarcát 
ugyan csak egy későbbi élelmes francia műkereskedő nevezte el Faust
nak, de nagyon találóan, mert a túlvilági jegyeket olvasó mágus is 
csak a középkori .FíWíí-szimbólum egyik változata, valóban fausti 
alak. A lényeges az, hogy GOETHE Faustnak érezte, s ebből a szem
pontból érdekes, hogy ezúttal egy kép volt némileg hatással egy iro
dalmi alak megformálására. Később is ez a kép volt az egyetlen, ame
lyet GOETHE a sok Faust ábrázolása után egyáltalán megfelelőnek tar
tott. GOETHE maga is készített a Fausthoz hét rajzot és a költemény 
számtalan művészt ihletett meg. A német és francia romantikus fes
tők irodalmias hajlamaira a Faust gazdag motívumkincse a legnagyobb 
mértékben ösztönzőleg hatott. A festőket azonban inkább a mű 



2 0 2 ISMERTETÉSI K 

viszonylag kevésbbé értékes, külsőséges motívumai ragadták meg; 
gótikus, ónémet hangulatot igyekeztek belemagyarázni, mint pl. PETER 
CORNELIUS, S leginkább a szerelmi drámát látták benne. A költőnek 
legjobban DELACROIX annyira franciás megjelenítései tetszettek, s ki
jelentette, hogy felülmúlták a saját elképzelését a maga alkotta jele
netekről. Később azonban lelohadt a lelkesedése és erről az illusztrá
cióról is — csakúgy, mint a többiről — elutasítólag nyilatkozott. Köz
ben Faust népszerűsége nőttön nő, s a különböző festői áramlatokon 
keresztül átvonul az egész XIX. századon, de — akár a zenei iroda
lomban — a Gretcben-tragédia. viszi a főszerepet. A hatás nemzet
közi. A német és francia festők mellett magyarokat is találunk a 
Fíi«íí-illusztrációk sorában. LIEZENMAYER meglehetősen terjedelmesen 
meséli el Gretchen szerelmét. Ennél sokkal értékesebbek ZICHY MIHÁLY 
rajzai. ZICHY azok közé az illusztrátorok közé tartozik, akik legjob
ban megközelítik GOETHE gondolatát. Őt, a többi művészekkel ellen
tétben — inkább a kétségek között vergődő tudós vonzotta Faustban, 
mint a szerelmes csábító. Nagyvonalú, a lényeget kiemelő előadásban 
rajzolja meg tépelődését, a húsvéti áhítatot, a Föld szellemének vízió
ját, Mephisto megjelenését, Faust megkísértését; a vonaljáték hang
súlyozása még jobban érzékelteti a téma elvontságát. 

A romantika elvirágzásával ezek a témák is lekerültek a napi
rendről. A század második felének intellektuális művészeihez egyedül 
DANTE költeménye állt közel. A tehetséges francia illusztrátor, GUS
TAVE DORÉ készített a század második felében egy DANTE-sorozatot. 
A Szépművészeti Múzeumban levő egyik szép rajzon, amelyen az olasz 
költő ókori mesterétől vezetve, a Pokol kapujához közeledik, ez a fel
írás olvasható: Liszt abbé szimfóniája után. Megkapó jelkép ez a lap: 
a Művészet papjai csodálatos közösséget, titkos szövetséget alkotnak, 
tagjai korok és népek feje felett meghallják egymás szavát. 

A század utolsó negyedében mind ritkábbak lesznek a festészet
ben az irodalmi emlékek, az irodalom hangja mindinkább elhalkul. 
A l'art pour l'art a mit helyett a hogyanra, a tárgyról a kifejezés
módra viszi át a hangsúlyt. A realizmusban, majd az impresszioniz
musban, amely az élet tűnő jelenségeinek rögzítését tűzi ki főfelada-
tául és száműzi az irodalmi tartalmat, egy évszázados törekvés való
sul meg. Már a XVIII . század első felében találkozunk ezzel az új 
irányzattal. Sokáig meglehetősen szórványos jelenségek ezek, melyek, 
mint láttuk, nem kerültek felszínre. Egy évszázadnak kellett eltelnie, 
míg az új felfogás diadalra jutott. A régi témákat csakugyan meg
lehetősen kimerítették és a modern irodalom nem alkalmas festői tár
gyak szolgáltatására. A lényeg azonban az, hogy a festészet már nem 
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is keres irodalmi témákat. Ez az oka annak, hogy az Ember tragé
diája, világviszonylatban is az utolsó, emberiséget, világmindenséget 
felölelő mű, képzőművészek által nem jutott kellő feldolgozáshoz. 
Ha kedvezőbb korban születik, hány képzőművészeti remeknek lehe
tett volna forrása, csakúgy mint a Divina Comedia és a Faust. így, 
az irodalmi hatás számára kedvezőtlen korban ZICHY illusztráció
sorozata a nagy drámának egyetlen jelentékeny festői kifejezése. 

A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítása azt a régi kort idézi 
fel metszeteken és rajzon keresztül, amikor az irodalom diadalát ülte 
a festészetben. DOMÁN ANDREA. 

Hoyer, Fritz : Einführung in die Papierkunde. Mit einem 
Beitrag zur Geschichte des Papiers von Dr. HANS BOCKWITZ. Leip
zig, 1941. Hiersemann, [8] 235 [1] 1. 8°. 

ARMIN RENKER élvezetes stílusban, de inkább a nagyközönség 
számára megírt és aránylag kevés exakt adatot közlő műve után (Das 
Buch vom Papier, 1936) csak olyan újabb papírtörténeti munka kelt
hetett érdeklődést, amely RENKERénél több, vagy újabb adatot tartal
maz és stílus dolgában sem marad el mögötte. HOYER munkája min
denben megfelel ezeknek a feltételeknek. Ő maga inkább technikai 
szakember lévén, a kimondottan papírtörténeti rész megírását áten
gedte BocKwiTZnak, aki ezen a téren a leghivatottabbak egyike, míg 
sajátmagának a papírkészítés technikai részének előadását tartotta 
fenn. Természetesen ennek előadásában sem lehet a kérdés történetét 
teljesen figyelmen kívül hagyni; HOYER nem is esett ebbe a hibába, 
sőt itt tűnik csak ki, hogy milyen tájékozottsága van a papírtörténet 
terén is. 

A könyv BocKwrrztól megírt első fejezete a papír feltalálásától 
kezdve ismerteti annak történetét rövid, tartalmas összefoglalásban, 
egészen a modern papírgyártás kialakulásáig, amelyben már a tech
nika és a kémia legújabb vívmányai játsszák a főszerepet. Tanulmá
nyában igen jó könyvészetet adja azoknak az elszórtan, részben 
hozzáférhetetlen helyen megjelent különféle cikkeknek és értekezé
seknek, amelyek a papír feltalálására és első elterjedésére derítenek 
világosságot. 

Amint köztudomású, a papírgyártást Kínában találták fel, a 
Kr. u. I. és II. század fordulója táján. A kínai források, amelyeknek 
legrégibbje is csak a Kr. u. V. századból való, TSAI LuN-t nevezik 
meg feltalálóként, aki H O - T I császár (87—105) földmívelésügyi mi
nisztereként foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy a drága és nehéz
kesen kezelhető selyem és bambusz helyett olcsóbb, könnyebben kezel
hető anyagot találjon írásos feljegyzések céljára. A kínai krónikások 
szerint Kr. u. 105-ben számolt be a császárnak kutatásai eredményé-
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ről és bemutatta neki a szederfakéregből, kenderhulladékból és ron
gyokból előállított első papírt. A ránkmaradt legrégibb kínai papírok 
vizsgálata is igazolja, hogy ezek a Kr. u. III. századig tényleg ezek
ből az anyagokból készültek, míg később a rongyanyag hozzáadását 
mellőzték. 

A kínai krónikák csak egyet nem árulnak el: hogyan készült a 
papír. Az első kínai munka, amely a papírgyártásról technikai rész
leteket is közöl, a XVI. század végéről való; ismerve azonban a 
kínaiak konzervativizmusát, feltehetjük, hogy a legrégibb időkben is 
hasonló módon készíthették a papírt. A rostanyagot mozsárban, víz 
hozzáadásával törték, foszlatták szét elemeire, majd a legrégibb idők
ben fűnemű növények rostjaiból szőtt, később pedig vékony, egymás
sal párhuzamosan elhelyezett bambuszrostokból álló, fakeretbe foglalt 
szitával merítették ki papírlapokká, végül a megszárított lapokat 
enyvezték. 

A kínaiaktól hamarosan eltanulták a papírgyártást a japánok, 
majd a többi szomszédos népek is. Nyugatabbra csak jóval későbben 
jutott el a papír, mégpedig először az arabokhoz, akik a VIII . szá
zad közepe táján, Szamarkandban ismerték meg a papírkészítés mes
terségét, amikor ott kínai papírkészítőket ejtettek foglyul. Arab szer
zőtől származik a ránkmaradt legkorábbi leírás is a papírkészítésről, 
egy XI—XII . századi anonym munka. Az első arab papírkészítő
műhely a X. században létesült, Bagdadban; addig csak kínai behoza
tallal fedezték az arabok szükségletüket. Az arab papírkészítők 
nyersanyaga jórészt kenderkötelek hulladékaiból állott, amelyeket 
rostokra bontottak, mésztejjel kezeltek, majd víz hozzáadásával mo
zsárban zúztak finomra. A merítést gyékényfonattal eszközölték, az 
enyvezést pedig rendszerint nem állati enyvvel, hanem keményítővel. 

Az arabok ismertették meg Spanyolországot is a papírkészítés 
mesterségével. Hosszá ideig itt is csak behozatallal fedezték a szük
ségletet és csak a XI—XII . század fordulója körül kezdődött meg a 
spanyolországi papírgyártás, hasonló nyersanyagokból és hasonló mód
szerekkel, mint az araboknál. 

A XII I . század elején Spanyolországból Franciaországba is eljut 
a papír és bár kezdetben sok az ellenzője, idővel mégis elterjed a 
használata. Ugyancsak Spanyolországból jut el a papír Olaszországba 
is, ahol még hamarabb elterjed. Az első olasz papírmalom már a 
XIII . században létesül Fabrianoban (Ancona), míg az első franciáról 
csak a XIV. század első felében történik említés. Az olasz mesterek
nek tulajdonítják a fémszálakból készült merítőszita feltalálását, sőt 
az is valószínű, hogy a vízierővel hajtott rongyzúzót is olaszok talál
ták fel. (Ennek vízikereke alapján nevezik a papírkészítő műhelyét 
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papírmű/omnak, bár a nyersanyag őrlése csak sokkal későbbi, 1680 
körüli hollandi találmány.) 

A francia és az olasz papír Németországba is korán eljut, de ter
mészetesen itt is jó időbe telik, amíg az első német papírmalom meg
alapításával a belföldi termelés megkezdődhetik. ULMAN STROMER volt 
az első német papírkészítő, aki a Nürnberg melletti régi gabonamal
mot, a „Gleismühl"-t megszerezte és papírmalommá alakította át 
1389—90-ben. Érdekes megemlíteni, hogy STROMER munkásságáról 
naplót vezetett, amely ránk is maradt. Címe „Püchl von mein gesiecht 
vnd abentewr" és az 1360—1407 közötti időt öleli fel. 

Németországban hamarosan elszaporodnak a papírmalmok és a 
XV. század folyamán már számottevő papíripar fejlődik ki. Ugyan
ebben a században létesül Angliában is az első papírmalom, míg Dái 
niában, Hollandiában és Magyarországon csak a XVI. században. 
A felsorolt országokban természetesen már sokkal korábban ismerték 
a papírt, mint amikor készíteni kezdték, így pl. Hollandiában már a 
nyomdaipar nagyon fejlett volt, amikor még mindig Franciaország
ból behozott papírral dolgozott, de hazai papírgyártásnak nem érezte 
szükségét, mert a francia papírt kellő mennyiségben és nagyon jó 
minőségben tudta megszerezni. A magyar királyi kancellária már 1300 
körül ismerte és használta is a papírt, amint ezt ránkmaradt iromá
nyok bizonyítják. 

Míg a távolkeleti és az arab papíroknál sohasem találunk víz
jegyet, addig az európai papírok szinte sohasem nélkülözik azt. A leg
régibb ismert vízjegy 1282-ből való; Bolognában, ismeretlen eredetű 
papíron fedezte fel BRIQUET. A legrégibb fabrianói vízjegy 1293-ból 
való; ugyancsak innen ered, szintén még 1300 előttről, a legrégibb 
olyan vízjegy, amelyen a készítő neve is szerepel. Mindezekből a kö
rülményekből biztosan következtethetjük, hogy a vízjegy olasz ta
lálmány. Sajnos, nem mindig használható biztos alapul valamely 
papír eredet- és kormeghatározásához, mert igen gyakran hamisítot
ták is; a későbbi időkben sok mester egyes közkedvelt, jóminőségű 
papírfajták vízjegyeit utánozta és azokkal saját, silányabb portékáját 
látta el, hogy nagyobb kelendőséget biztosítson neki. így például a 
XVIII . században egyes osztrák és cseh papirokon hollandi gyárak 
vízjegyeit alkalmazták. 

A könyvnyomtatás feltalálása adott még csak igazi lendületet a 
papírgyártásnak. A nyomdászok nagy papírfogyasztása mindig újabb 
és újabb papírmalmok alapítására ösztönözte a papírkészítőket, 
annyira, hogy lassanként már nehézségekbe ütközött a nyersanyaggal, 
a rongyokkal való ellátás. Hosszú időn át csak kiviteli tilalmakkal, 
rongyszedési privilégiumokkal és hasonló intézkedésekkel tudták 
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annyira-amennyire szabályozni a malmok rongyellátását, de idővel 
még így is rosszabbodott a helyzet, mert 1680 körül Hollandiában 
feltalálták az eddigi rongyzúzó helyett az úgynevezett hollandit, amely 
őrlésszerű eljárással, a zúzónál sokkal gyorsabban és tökéletesebben 
foszlatta a rongyot, tehát a műhelyek teljesítőképességét a réginek 
többszörösére emelte. 

További nagy lendületet adott a papírgyártás fejlődésének két 
találmány: az egyik a papírgép, amely a hollandiban előállított 
nyersanyagot végtelen papírrá dolgozza fel. NICOLAS-LOUIS ROBERT 
találta fel 1798-ban, a FouRURiNiER-testvérek pedig a következő évek
ben Angliában tökéletesítették. A XIX. század első évtizedeiben már 
több ilyen gép működött Német- és Franciaországban. 

A másik fontos találmány a rongyanyag pótlását célozta és olyan 
anyagok felhasználását tette lehetővé, amelyekből sokkal nagyobb, 
szinte korlátlan mennyiségek állnak rendelkezésre. Ezzel egy csapásra 
megoldódott a nyersanyaghiány kérdése. A szászországi KELLER 1844-
ben feltalálta ugyanis a fának köszörűkövön rostjaira való bontását, 
amely rostokból egészen használható papírt sikerült készítenie. Az 
amerikai TILGHMAN 1866-ban szabadalmazott találmánya szerint még 
tökéletesebb papír készíthető a fából: ő kémiai úton való megbontás
sal a fából a tiszta cellulózerostot választotta ki, megszabadítva min
den káros hatású szennyeződéstől. Ebből az anyagból már kifogástalan 
minőségű papírt lehet előállítani. 

Meg kell még emlékeznünk a német ILLIG találmányáról, amelyet 
1807-ben ismertetett: szerinte nem kell az egyes papíríveket külön 
enyvezni, hanem a folyékony papírpéphez már a hollandiban lehet az 
enyvezésre szolgáló növényi gyantát hozzákeverni és megfelelő eljárás
sal a rostokra lecsapatni, minek következtében a gyártási folyamat lé
nyegesen meggyorsul. 

BocKWiTZnak a fentiekben ismertetett bevezető tanulmánya után 
HOYER a papírgyártás technikai részét ismerteti nagy szakszerűséggel 
és részletességgel, de a laikus számára is érthető, könnyed stílusban. 
Néhány bevezető definíció után részletesen ismerteti a kézi merítésű 
papír előállítását, a nyersanyag válogatásától kezdve a kész áru cso
magolásáig. Közben igen sok érdekes adalékot közöl a régi papírmal
mok berendezésére, a mesterek és legényeik életére és szokásaira vo
natkozólag. 

A következő fejezetben a géppel történő papírgyártást ismerteti, 
részletesen tárgyalva annak különféle nyersanyagait, a rongyot, fát, 
szalmát, makulatúrát, a töltő-, enyvező- és festőanyagokat, valamint 
a papírgép működését, továbbá az esetleges kikészítőmunkálatokat. 

Ezután külön fejezetben tárgyalja a papírok különféle fajait ren
deltetésük szerint, majd közli a normalizált papírméreteket, végül 
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több kisebb fejezetben ismerteti a papír fizikai tulajdonságait, konzer
válásának és vizsgálatának módszereit^ majd pedig az egyes nyomda
technikai eljárásoknak megfelelő papírfajtákat. 

A nagyközönséget talán legjobban az a rész érdekelheti, amely
ben HOYER a modern papírok nyersanyagösszetételét ismerteti. Ebből 
kiderül, hogy a „famentes" papír nem azt jelenti, mintha az tisztán 
rongyanyagból volna, mert hiszen ilyen papírt manapság szinte kizáró
lag csak bankjegyek céljaira készítenek, hanem azt, hogy köszörülés
sel, tehát mechanikai úton előállított, kémiai szempontból tisztátalan 
faanyag nincs benne, hanem kémiai úton előállított, de ugyancsak fá
ból nyert cellulózé a főalkotórésze. E mellett lehet ugyan benne rongy-
anyag is, de rendszerint az sincs benne. Az újságpapír és a hasonló 
olcsóbb, nem famentes papírok viszont legnagyobbrészt köszörült fából 
készülnek, ezért van sokkal kisebb ellen állóképességük és ezért is sár
gulnak olyan könnyen meg. 

A könyvtáros szempontjából igen tanulságos a papírkonzerválást 
tárgyaló fejezet, amely a régibb és újabb eredetű papírfajtáknak meg
felelő, különböző konzerválási eljárásokat ismerteti részletesen. 

A művet, amelynek külső kiállítása a HiERSEMANN-cég megszokott 
jó ízlésének ezúttal sem válik szégyenére, gazdag bibliográfia és ki
tűnő tárgymutató teszi teljessé. GRONOWSKI IVÁN. 

Thiel, Viktor : Geschichte der Papiererzeugung im Donau
raum. Ein Beitrag zur Geschichte deutscher Leistung. Biberach a. d. 
Riss 1940. Güntter-Staib, XVI, 190 1., 3 térk. 8°. 

Szerző ebben a művében papírtörténeti kutatásainak eredményeit 
foglalja össze a Duna vidékére vonatkozólag. Tárgyalja Dél-Német
ország, továbbá Ausztria, Cseh- és Morvaország, valamint a Szudéta-
vidék papírgyártásának történetét, viszont a Dunavidék egységébe 
szervesen beletartozó Magyarországot sajnálatos rövidséggel intézi el 
és nem is alaposabb egyéni kutatásai alapján, hanem csak egy régibb 
tanulmányból meríti anyagát. (HÖSSLE: Geschichte alter Papiermühlen 
in Ungarn und Siebenbürgen; Zentralblatt f. Papierindustrie, 1922., 
Nr. 2—3., 7., 12.) 

Az első fejezetben általános bevezetésül a 'papír feltalálását és 
Keletről Közép-Európába való vándorútját tárgyalja a szerző, miköz
ben az események alakulását gazdaságtörténeti alapon igyekszik ma
gyarázni. Ebben magábanvéve módszerbeli hibát nem láthatunk, sőt 
ellenkezőleg, csak helyeselhetjük felfogását; abban viszont hibáztat
ható, hogy más szempontokat sehol sem hajlandó figyelembevenni. 

A második fejezetben már szorosabban vett tárgyára tér át és a 
papírnak a Duna vidékén beviteli kereskedelem révén való elterjedé
sét ismerteti részletesen. 
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A harmadik fejezet a XV—XVII. századi papírgyártásról szól, 
különös tekintettel Ausztriára és Csehországra, valamint a Szudéta-
vidékre. Hatalmas adattömeget közöl a szerző ebben a fejezetben, 
amely azonban magyar viszonylatban sajnálatosan keveset tartalmaz. 

A negyedik fejezet már csak az osztrák papírgyártás XVII— 
XVIII . századi történetét tartalmazná címe szerint, de ebben tár
gyalja a szerző a felvidéki és erdélyi papírmalmokat is, megint csak 
szűkszavúan. 

Az ötödik fejezet végül Ausztria újabbkori papírgyártását és ki
viteli kereskedelmét ismerteti, a papírgyártógép és a cellulóze-papír 
feltalálása utáni időkben. 

THIEL a magyarországi papírmalmokról szinte kivétel nélkül csak 
alapításuk évét és a bennük működött első, esetleg még a második 
mester nevét közli. Talán nem lesz érdektelen ezeket az évszámokat 
és helyneveket itt felsorolnunk: 1545 Brassó, 1573 Nagyszeben, 1584 
Kolozsvár, 1663 Tiszolc, 1675 Igló, 1693 Poprád, 1697 Podolinc, 
1704 Kisszeben, 1760 Csermely (Kassa közelében), 1778 Diósgyőr, 
1785 Sajóháza, 1709 Brassó (második malom az elpusztult régi he
lyett), 1754 előtt Nagyszeben (második malom), 1786 Borgóprund. 
Szerinte mindez kivétel nélkül „deutsche Leistung!". 

THIEL művében sok vízjegyet közöl reprodukcióban és számos 
rízsmaborítóív vignettáját is bemutatja, de egész anyagában csak egy
két magyar vízjegyet látunk. A mellékelt térképek között, amelyeken 
a papírmalmokkal bíró helységeket tünteti fel, Magyarország térképe 
egyáltalában nem szerepel. 

A mű külső kiállítása ellen nem lehet kifogást emelni. 
GRONOWSKI IVÁN. 


