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A könyv- és könyvtártörténeti kutatások els�sor-
ban a dokumentumok tartalmi kérdéseivel fog-
lalkoznak. Ezért is rendhagyó az Európai Unió

Kultúra keretprogramjának és az NKA támoga-
tásával zajló STUDITE nev� program, melynek 
magyarországi koordinátora a Laterna Magica
kulturális projektmenedzser szervezet. A projekt
a kéziratok tartalma mellett els�sorban azok kö-
tészeti kérdéseire fókuszál. A STUDITE projekt
célja, hogy rávilágítson a görög és bizánci kézira-
tok technikai és m�vészeti fontosságára az euró-
pai könyvm�vészetben. Egyúttal választ adjon,
milyen eszközökkel járult hozzá ez a kötésmód
az európai könyvkultúra fejl�déséhez, a könyv
európai történetéhez. 

A „bizánci” kifejezés valójában utal a könyv
kötéstechnikájára és a kötés stílusára is. A bizán-
ci kötések hatással voltak mind a keleti, mind a

nyugati keresztény világra, és ezek a kulturális
találkozások izgalmas témákat mutatnak be nap-
jaink érdekl�d�inek is. A STUDITE projekt célja
továbbá, hogy meg�rizze és terjessze ezt a közös
örökséget, valamint el�segítse a történelem jobb
megértését és a kultúrák közötti párbeszédet.
E célok elérése érdekében, a STUDITE projekt
négy f� tevékenységi kört tartalmaz: könyvkötési
workshopok, interdiszciplináris tanulmányutak 
szervezése az egyes partnerországokban fellelhe-
t� állományok megismerése céljából, egy euró-
pai protokoll létrehozása a kötések jellemz�i nek 
leírására, valamint szemináriumok szervezése a
bizánci kötésekr�l és azok meg�rzésének techni-
kájáról.

A programnak  további célja, hogy fejlesszék 
a szakemberek (kutatók, kurátorok, restauráto-
rok, egyetemi hallgatók stb.) közötti tudást a tör-
ténelmi görög kéziratokról, hogy létrehozzanak 
egy közös alapokon nyugvó leírást az európai
kézirat-gy�jteményekr�l, és terjesszék a meg-
szerzett ismeretanyagot a tanulmányozott kéz-
iratokról. A tanulmányutak tervezett célorszá-
gai: Görögország, Törökország, Magyarország,
Románia. A fogadó országoknak hozzáférést
kell biztosítaniuk a külföldi szakembereknek a
nemzeti állományokhoz, és segíteni �ket a ku-
tatómunkában. A kutatásokról egy szakmai be-
számolót kell készíteniük a szakért�knek. A tanul-
mányutak résztvev�i a hazai partnerszervezetek 
munkatársai közül kerülnek kiválasztásra. A ma-
gyarországi el�zetes felmérés alapján kiemelten
fontos a projekt ezen része, mivel hazánkban vi-

Studite
BIZ ÁNCI KÉZIR ATOK ÉS KÖTÉSEK EURÓPÁBAN

Bíró Dániel



64 MAGYAR GR AFIK A 2012/4

szonylag kevés bizánci kézirat és kötés maradt
fenn, ezért a hazai szakemberképzés csak érin-
t�legesen foglalkozik a témával, így hatalmas le-
het�ség a hazai könyv- és kötéstörténészeknek 
ezen ismereteik b�vítése. A magyarországi ku-
tatási misszión, a fennmaradt görög kéziratokon
túl, els�sorban a szerb és egyéb szláv nyelv� kéz-
iratok bizánci hagyományokat �rz� kötéseit le-
het tanulmányozni. Hazánkba egy görög és egy
román kutató érkezett, akik az Országos Széché-
nyi Könyvtár kézirattárában, a szentendrei Szerb
Ortodox Egyházm�vészeti Gy�jteményben, a
székesfehérvári Szent István Király Múzeumban
tanulmányozhatták az erre érdemes dokumen-
tumokat.

A projekthez kapcsolódó m�helymunkák so-
rán olyan kortárs kötések is készülnek, amelyek a
bizánci kötéstechnikákon alapulnak, reprezen-
tálva a különböz� kötészeti stílusokat (konstan-
tinápolyi, krétai stb.). A workshopok résztvev�je
országonként kb. 10-15 f�  (amat�rök és szakma-
beliek), akik megismerkednek a görög-bizánci
stílusú kötésekkel, és az itt tanultak alapján hoz-
nak létre új alkotásokat. A magyarországi mun-
ka során a budapesti Képz�- és Iparm�vésze-
ti Szakközépiskola tizenegy tanulója vett részt,
Koncsánszki Iri és Balogh Sándor könyvm�ves
szakoktatók vezetésével. A nyári szakmai gyakor-
latnak az volt a célja, hogy a tanulók megismer-
kedjenek egy régi technikával, alkotó módon
saját elképzeléseikre támaszkodva készítsenek 
új könyvkötéseket, a tervezés fázisától egészen
a megvalósuló kész m�ig. A témához kapcsoló-
dó ismereteiket b�vítette a Veszprém Megyei Le-
véltár fi atal restaurátorának Fa Lili Eszternek két
el�adása a bizánci kötések magyarországi fellel-

het�ségér�l, valamint e kötések jellegzetességei-
r�l, az ún. oromszeg�kr�l. Az oromszeg�k készí-
tésének technikáját nem csak elméletben, de az
el�adó közrem�ködésével a gyakorlatban is elsa-
játíthatták a tanulók. El�ször modelleket készí-
tettek, majd a megszerzett ismeretek alapján az
„igazi oromszeg�ket” beépítették kötéseikbe. A
szakiskola tanárainak irányításával, hagyomá-
nyos anyagok felhasználásával – fatábla, b�rök,
ékkövek –, segítségével készítették el az új köté-
seket. A workshopon készült tanulói munkák ré-
szét képezik egy nemzetközi utazó kiállításnak,
ahol nemcsak a hazai, de a társországok nagykö-
zönsége is megismerkedhet e kötéstechnikákkal.
Egy-egy kiállítás kb. két-három hetes országon-
ként, és az elkészült munkák mellett didakti-
kus panelek segítik megérteni a projekt céljait és
eredményeit.

Az elkészült hazai és nemzetközi kötészeti
munkák a F�városi Szabó Ervin Könyvtár Köz-
ponti Könyvtárának galériájában tekinthet�k 
meg 2012. szeptember 24. és október 7-e között.e
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