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A Tevan kiadó történetével egy könyvtörténeti házidolgozat kapcsán ismerkedtem meg. 
Tevan Andor élete és tevékenysége fokozatosan bomlott ki előttem, ahogy egyre több isme-
retet szereztem róla. A könyveket méltató sok magasztaló leírás után türelmetlenül vártam, 
mikor foghatom először kezembe valamelyik kötetét, hogy megcsodálhassam. 

Az első könyv, amit kezembe vehettem Heltai Gáspár Esopus meséi voltak. Amikor meg-
láttam egyszerre voltam csalódott és lenyűgözött. Csalódott, mert a mai, harsogó képekkel 
és színekkel telezsúfolt világunkban egy ilyen kötet szerény szépségnek tűnik. De felütve a 
könyvet, végignézve a lapokat és illusztrációkat mély tisztelet ébredt bennem azok iránt az 
emberek iránt, akik létrehozták. Mert a kor, amelyben alkottak nem a mai modern világunk. 
Az illusztrációk elkészítéséhez nem egeret, hanem vésőt ragadtak és a szövegek sem a bil-
lentyűzetről, hanem a kézzel szedett ólombetűkből álltak össze. Mekkora fegyelem, kitartás 
és ezekhez társuló szakmai tudás és művészi ízlés kellett, hogy ez a könyv hatvan év eltel-
tével is sugározza a szépséget. 

Az a szakértő tisztelet a nyomtatott szövegbe foglalt gondolatok iránt, ami akkoriban jelen 
volt Tevan Andor és munkatársai körében, a mi korunkban gyakran hiányzik. Olykor 
értéktelen gondolatokat csomagolunk megnyerő külsőbe, máskor silány fénymásolatokból 
kapjuk a legfontosabb útravalóinkat. Tevan igyekezett az általa értékesnek és fontosnak 
tartott műveknek méltó külsőt adni, így nyújtotta át az olvasóknak és az utókornak. Szoros 
együtt működésben dolgozott szerzővel, illusztrátorral, hogy a megálmodott könyv olyan 
minőség ben váljon fi zikai valósággá, amely másokat is lenyűgöz. Így emelkedhetett korának 
legnagyobb alkotói közé egy olyan művészetben, amelyben nem egyéni teljesítménnyel, 
hanem több ember tevékenységének összehangolásával lehet kimagaslót alkotni. Szakdol-
go za tomban ennek az összefogott munkának néhány szép eredményét szeretném be-
mutatni.

BEVEZETŐ





A TEVAN KIADÓ TÖRTÉNETE
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A kiadó története tulajdonképpen egy szépérzékű, sokoldalú, alkotó em-
ber életének históriája: Tevan Andoré. Valamikor 1903-ban édesapja, Tevan 
Adolf (1854–1921) – akinek a könyvek iránti szeretete egész életét végig-
kísérte – átvette Békéscsabán Lepage Lajos könyv- és papír ke res kedését. 
A bolthoz tartozott egy lábbal taposó tégelysajtó, amelyet apró helyi 
nyomtatványok (névjegyek, meghívók, gyászjelentések stb.) elő állítására 
használtak. Apát és fi út, az akkor 14 éves Andort (1889–1955) lenyűgözte 
a gép működése. 1907-ben apja (kilenc gyermeke közül) őt íratta be a bécsi 
Graphische Lehr- und Versuchsanstalt szakiskolába, ahol a fi ú nyom-
dászatot tanulhatott. Bécs akkoriban Európa egyik szellemi és művészeti 
központja volt. Tevan Andorra nagy hatást gyakoroltak – az új szellemi 

irányzatok mellett – a látott nyomdák, betűöntödék, gyárak. Szakmája lelkes híve lett. Mikor 
iskoláját befejezve, 1909-ben hazatért, korszerű könyvművészeti ismereteket és igényeket 
hozott magával. 

Tevan Andor átvette apjától a műhely vezetését, de ócskának, elavultnak 
érezte a felszerelést, ezért fejlesztését tűzte ki célul, és hamarosan könyvkészítésre 
alkalmas nyomdává alakította. Első dolga volt, hogy külföldről háromévi részlet-
fi zetésre modern, rajzos betűkészleteket vásárolt: Behrens antikvát és Tiemann-
féle Medievalt, és a gépállományt is gyarapította. A következőn évben pedig 
megindította könyvkiadói tevékenységét. 

A kiadó első munkája 1910-ben Dapsy Gizella El nem küldött levelek című 
verseskötete volt. Tevan Andor Rozsnyai Kálmán (Dapsy Gizella férje) és Franyó 
Zoltán segítségével a New York kávéház karzatán ismeretséget kötött a kor 
jelentős magyar íróival, költőivel (a Nyugat későbbi munkatársaival) és mű-
vészeivel. Az élő irodalom rajongója lett. Később az üzleti alapon induló 
ismeretségekből barátságok szövődtek, és kapcsolatai a kiadói tematikában is 
vissza tükröződtek. A legerősebb kötelék Kosztolányi Dezsőhöz, Karinthy 
Frigyeshez, Krúdy Gyulához fűzte, számos művüket meg is jelentette.

A kiadói tevékenység első három évében (1909–1911) főleg egyedi kiadványo-
kat készítettek. Az egyedi Tevan kiadványoknak két fő csoportja volt. Az egyik-
be az ismert írók, költők gárdájának kötetei, a másikba pedig a szerzők saját 
költségén megjelent műveik sorolhatók. Noha ezek a kötetek is gondos kivite-
lezésben készültek, mégsem voltak oly mértékben méltatva a közönség által, 
mint a kiadó sorozatai.1 

1 Nyomdatörténet, online: http://www.tevan-alapitvany.hu (2008. szeptember 23.)
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Példák a Tevan Kiadó egyedi kiadványaiból:
Kosztolányi Dezső verseskötetei:
A szegény kisgyermek panaszai (1910), 
Mágia (1912), 
Mák (1916), 
Négy fal között (1917), 
Kenyér és bor (1920).
Krúdy Gyula A tegnapok ködlovagjai (1925)
Gonda József Semper idem című esszékötete Tevan saját 
tervezésű címlapjával (1906?).
Charles Boudelaire A Rossz virágai György Oszkár fordí-
tásában (1920).

A szerző saját költségén került kiadásra Tabéry Géza A néma harc című könyve 1912-ben.
Az egyedi kiadványok mellett alkalmi és üzleti nyomtatványok, újságok nyomtatásával is 

foglalkoztak. Tevan Adolf 1909 őszén önálló lapot indított Békéscsaba és Vidéke címen, amelyet 
Tevan Andor nyolc évig szerkesztett. Amellett, hogy rendszeresen járt Pestre (heti egy-két 
alkalommal) a helyi kultúra szervezésében, alakításában is részt vett. Az 1913-ban megala-
pított Auróra körben tevékenykedett, amely művészeti műsorokat, koncerteket, kiállításokat 
szervezett Békéscsabán. 

A cég fellendülését az 1910-es évek hozták, amikor a könyvki-
adói tevékenységre került a hangsúly. Két sorozatot indítottak 
útjára: az olcsó Tevan Könyvtárt és a könyvgyűjtőknek szánt Ama-
tőr sorozatot. Ezek a kiadványok hozták meg a kiadó számára a 
széleskörű ismertséget. Tevan Andor sikerét a német Insel Verlag 
kiadó sikeréhez hasonlították.2 A kortárs írók a művelt és intelli-
gens fi atalembertől a könyvkiadás fellendítését várták.

A Tevan Könyvtár füzeteinek kiadása 1912-ben indult, és hamar 
népszerűvé váltak. Nagy példányszámban jelentek meg, kb. 4–8 
ív terjedelemben, és a „jót, olcsón és mégis szépet” elvét valósí-
tották meg. Formátuma egységes, 180×210 mm, vajszínű borítóján 
színes hullámvonalakból kialakított keretben a sorozat neve, a 
füzet sorszáma, alatta az író neve, a mű címe és az ár.3 A borítót 

2 SZÍJ Rezső, Tevan Andor, a bibliofi l könyvkiadó, Magyar Könyvszemle, 1964, 4. szám, 337-343, 337.
3 PAPP János, A szép könyv dicsérete: a Tevan könyvek kritikái, Békéscsaba–Gyoma, Kner Nyomda, 1989 (A Kner 

Nyomdaipari Múzeum füzetei 16) online: http://mek.oszk.hu/02300/02361/02361.htm
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Tevan Andor tervezte. Összességében 83 kötet jelent meg e sorozatban, 213 füzetszámban. 
Nagy része szépprózai mű, elsősorban elbeszélések, novellák gyűjteményes kötetei, mivel a 
formátum a terjedelmesebb művek megjelenését nem tette lehetővé. De találhatunk közöttük 
tanulmányokat, esszészerű írásokat, versesköteteket is. Sőt, a Tevan Könyvtárban találhatjuk 
Major Henrik karikatúra-gyűjteményét is Panoptikum címmel, a megszokottól eltérő megje-
lenésben. Némely kötetből második, harmadik kiadás is készült. A sorozatban magyar és 
külföldi szerzők alkotásai egyaránt megjelentek. Szerzők (a teljesség igénye nélkül): 
Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit, Csáth Géza, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, 
Krúdy Gyula, Thomas Mann, Anatole France, Guy de 
Maupassant, Honoré de Balzac, Arthur Schnitzler.

Néhányak szerint tulajdonképpen e sorozat sikere tette 
lehe  tővé, hogy bibliofi l kiadványok is megjelenhessenek 
a kiadónál.4 Mások szerint ezekre a kultúrát olcsón nép-
szerűsítő füzetekre Tevan legalább olyan büsz ke lehet, 
mint a művészi igénnyel készült kötetekre.5

A Tevan Amatőr sorozat 1913-ban indult, könyvgyűj-
tőknek, igényes kivitelben készült. Régies hangulatú, 
díszes borítójú, fametszetekkel illusztrált könyvek. Kis 
példányszámban, számozottan adták ki, és nagy szak-
mai gondossággal alkották meg őket. Ezek a bibliofi l 
kiadványok hozták meg a kiadó számára a széles körű 
elismerést hazánkban. 1948-ig tizennégy kötetet sike-
rült megje lentetniük. A kezdeti példányszámot fokoza-
tosan e mel ték, az utolsó két, tizenharmadik és tizenne-
gyedik kötet 1200 példányban jelent meg. Bár sorozatnak 
nevezzük, az egyes kötetek megjelenésükben, stílusuk-
ban teljesen eltérőek, sorozattá a nívós kivitelezés avatja 
őket, és ezáltal válhattak a magyar könyvművészet kiemel-
kedő darabjaivá, a könyvgyűjtők dédelgetett kincseivé.

4 SZÍJ Rezső, Tevan Andor kiadói munkássága, Különlenyomat a Körös Népe IV. számából, Gyoma, Békés Megyei 
Nyomda, 1963, 129-189, 143.

5 RÓNAI Mihály András, Az utolsó Elzevir – Tevan Andor halálára, Irodalmi Újság, 1955. október 15., 6. és BARÓTI 
Dezső, SZÁNTÓ Tibor, Költők barátja: Tevan Andor emléke, Budapest, Magyar Helikon [Európa Könyvkiadó], 1979, 11.
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Időrendben a sorozatban megjelent könyvek:
1. Kosztolányi Dezső Szegény kisgyermek panaszai című verseskötete 1913. 500 számozott 

példány.
2. Krúdy Gyula Aranykéz utcai szép napok 1916-ban megjelent novellás könyve, Major 

Henrik rajzaival, 100 számozott példány.
3. Kármán József Fanni hagyományai 1916. 250 példány.
4. Fazekas Mihály Ludas Matyi, Divéky József fametszeteivel, 1917. 300 példány.
5. Gvadányi József Egy falusi nótárius budai utazása, Divéky József fametszeteivel, 1918. 

580 példány.
6. Csokonai Vitéz Mihály Lilla, Divéky József fametszeteivel, 1920. 400 példány.
7. Csokonai Vitéz Mihály Csókok 1920. 350 példány.
8. Kisfaludy Sándor Regék a magyar elő-időből, Kolozsvári Sándor fametszeteivel, 1920. 

350 példány.
9. Kisfaludy Károly Tollagi Jónás viszontagságai, Kolozsvári Sándor fametszeteivel, 1920. 

300 példány.
10. Petőfi  Sándor Apostol, Kolozsvári Sándor fametszeteivel és Kolozsvári Zsigmond réz-

karcaival, 1920. 100 számozott példány.
11. Fáy András A különös végrendelet, Kolozsvári Sándor illusztrációival, 1922. 350 példány.
12. Vörösmarty Mihály A két szomszédvár, Kolozsvári Sándor illusztrációival, 1925. 400 

példány.
13. Heltai Gáspár A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei, valamint azoknak 

érteme 1943. 1200 példány.
14. Anatole France Jacques Tournebroche vagyis Nyársforgató Jakab meséi 1948. 1200 példány.
A sorozatot lezáró, 1948-ban megjelent Anatole France Nyársfor-

gató Jakab meséi kötet színes illusztrációival (Hincz Gyula) az egyik 
legszebb műve a kiadónak. Az illusztrációt alkotó több mint száz 
kép színeit nyomó linóleumlapokat Tevan Andor maga metszette. 

Mint a fenti listából is látható, a legtermékenyebb év az 1920-as 
esztendő volt, ekkor látott napvilágot a kiadóban a legtöbb (öt darab), 
nagy igényességgel elkészített bibliofi l könyv. 

Az 1920-as évektől kezdődően a válságos gazdasági helyzetben a 
piaci változások, anyagi okok miatt, a szép könyvek gyérülő sora 
mellett kifi zetődőbb nyomdatermékek: dobozok, csomagolóanyagok, 
reklám-nyomtatványok gyártásával foglalkoztak gyógyszergyárak 
számára. Tevan ezzel próbálta a szezonális megrendeléseken túl biz-
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tosítani nyomdája számára a folyamatos munkát. Olyan megrendelőknek dolgozott, mint 
például a Wander-féle gyógyszer és tápszergyár, a Selyem és Gyapjúgyár Rt., Richter Gede-
on gyógyszergyára. Ezen felül más kiadóknak is vállalt nyomtatást (pl. Eggenberger kiadó 
részére, de Nyugat és a Táltos kiadó is kért árajánlatot könyvek nyomtatására). Tevan szem-
besült azzal, hogy az igényes megjelenésű, értékes irodalmi műveknek nincs akkora közön-
sége, amely el tudná tartani a kiadót. Ráadásul a háború ideje alatt saját elveinek ellent 
mondva, kényszerűségből silányabb minőségű papíron, rossz minőségben előállított köny-
vektől megcsömörlött.

Hiszen szellemisége, hitvallása többre hívatta Tevan Andort. Könyvművészetében a szöveg 
és a képi kompozíció egységére, összhangjára törekedett egy kiadványon belül. A külalakot 
a tartalom szolgálatába állította. Modern műveket jelentetett meg, új könyvművészeti formá-
kat próbált ki. Tipográfi ai elképzeléseinek megvalósítása érdekében (a nyomda vezetése, az 
alkalmazottak irányítása mellett) maga is részt vett a munkákban: fordítói, lektori, korrekto-
ri, rajzolói, szedői feladatokat végzett. Szakértelmére, művészi ízlésére az Athenaeum könyv-
kiadó vezérigazgatója is felfi gyelt, és állást kínált számára, de barátai ellenezték az ajánlat 
elfogadását, és talán ő maga sem szívesen adta volna fel önállóságát.

Munkájában társai voltak: Keleti Artúr, fordító, aki egyben könyvművészeti társszerzője 
is. Illusztrátorok: Major Henrik, Divéky József, Hincz Gyula, Kolozsvári Zsigmond, és sógo-
ra Kolozsvári Sándor festő, grafi kus.

E dolgozatban Tevan Andor írókkal való kapcsolatát nem szeretném részletezni.6 Viszont 
azt meg kell említeni, hogy a velük folytatott levelezése7 komoly irodalomtörténeti dokumen-
tumokkal szolgált a kutatók számára. Korának írói közötti tiszteletét azáltal is kivívta, hogy 
honoráriumukat az akkor szokásos árban fi zette ki, annak ellenére, hogy kis vidéki kiadó 
volt, szerény anyagi lehetőségekkel. Még abban az esetben is így tett, amikor a mű modern-
sége, újszerűsége miatt a közönség fogadtatása bizonytalan volt. Ugyanakkor az is gyakran 
megesett, hogy számos mű kiadását vissza kellett utasítsa a papírhiány, az olvasóközönség 
hiánya vagy egyéb okok miatt.8

Tevan Andort 1944-ben a fasiszták elhurcolták Bécsbe, ahol utcákat takarított, havat lapátolt. 
1945-ben hazatért. 1948-ban saját maga ajánlotta fel nyomdáját államosításra. Remélte, hogy 
helyén maradhat és továbbra is részt vehet a kiadó munkájában. Azonban alig néhány hónap 

6 Kapcsolatairól Tevan maga is ír Narancsliget az Északi-sarkon c. művében vagy lásd a levelezéséből készült 
válogatást: VOIT Krisztina, Tevan Andor levelesládájából, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1988.

7 Levelezését a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára őrzi
8 SZÍJ Rezső, Tevan Andor kiadói munkássága, Különlenyomat a Körös Népe IV. számából, Gyoma, Békés Megyei 

Nyomda, 1963, 129-189., 145.
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múlva nemcsak szeretett műhelyét, hanem Békéscsabát is el kel-
lett hagynia. 

1950-től az Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztője volt. Akik meg-
emlékeznek erről a korszakáról9 két kötetet említenek, amelyek 
az ő támogatásával készültek: Cervantes Don Quijote című művét 
Kass János illusztrációival, illetve Weöres Sándor Bóbita című 
verseskötetét, Hincz Gyula illusztrációival. Életének utolsó éve-
iben megírta és megtervezte A könyv évezredes útja című művét, 
amelyből megismerhetjük az európai és hazai nyomdászat tör-
ténetét. Könyve 1956-os kiadását sajnos már nem érte meg, mert 
1955. október 5-én meghalt.

Három gyermeke volt Pál, Zsuzsa és Gábor. A két fi ú az apjuk 
mellett dolgozott, inaskodtak, tanulták a mesterséget. Pált 1945. 
tavaszán a nyilasok elvitték, kivégezték. Gábor a háború után az USA-ba költözött, a szak-
mában maradt, saját grafi kai műhelyt nyitott. Tevan Andor testvérei mérnökök, iparművészek 
voltak, közülük legismertebb Tevan Margit (1901–1978) Munkácsy-díjas ötvösművész, akinek 
fi a Engel-Tevan István (1936–1996) grafi kusművész és könyvillusztrátor.

1963-ban a békéscsabai (akkor már Békési Nyomda néven működő) Tevan nyomdát és a 
gyomai Kner nyomdát egyesítették, és 1964-től Kner Nyomda néven szocialista nagyválla-
latként működött a rendszerváltásig. 1989-ben egy békéscsabai könyvkiadó Tevan kiadó né-
ven újra könyvkiadásba kezdett Békéscsabán több-kevesebb sikerrel. Tevan Andorról Békés-
csabán szakközépiskolát, utcát neveztek el. Születésének századik évfordulóján a gyomai 
Kner Nyomda előcsarnokában emléktáblát avattak tiszteletére.10

„Az egykori Tevan-kötetek ma a gyűjtők féltett kincsei vagy antikváriumok elérhetetlen drágaságú 
portékái.”11 Az évek során az Amatőr sorozat több kötete is megjelent hasonmás kiadásban, 
például 1978-ban (a nyomda alapításának 75. évfordulóján) a Magvető Kiadó gondozásában. 
2008-ban a békéscsabai Tevan Alapítvány az eddig megjelent Tevan Amatőr sorozat könyveinek 
facsimile újrakiadását tervezi, és interaktív vándorkiállításra készül a Tevan-család és nyomda 
kulturális örökségének bemutatására a könyveken és művészeti alkotásokon keresztül.12

9 KATONA Jenő, A magyar könyv művésze: Tevan Andor, A Könyv, 1961. október, 9. és D. SZEMZŐ Piroska, Tevan 
Andor és a magyar könyvművészet, Magyar Könyvszemle, 1956. január-március, 68-76, 76.

10 Száz éve született Tevan Andor: megemlékezések az évforduló kapcsán, Békéscsaba–Gyoma, Kner Nyomda, 1989, 
(A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 18), 27.

11 MURÁNYI Gábor, Kései megkövetés, Száz éve született Tevan Andor, Magyar Nemzet, 1989. augusztus 15., 7. 
12 Részleteket lásd a Tevan Alapítvány honlapján: http://www.tevan-alapitvany.hu
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A bibliofília kifejezés görög eredetű szó, a ’biblosz’ (könyv) és a ’philosz’ (barát, szeretet) 
szavakból származik. Jelentése: a könyvek kedvelése, főleg ritka, értékes könyvek gyűjtése.
Művelt, olvasott, tanult emberek szenvedélye, akik a könyvek tartalmi értékén túl azok 
esztétikus megjelenését, művészi kivitelét is fontosnak tartják. Az ilyen igényeket is kielé-
gítő könyveket nevezzük bibliofi l kiadványoknak. Gyűjtőik nagy szakértelemmel, tudatos 
átgondoltsággal építik saját könyvtárukat. Főleg uralkodók, főpapok, főurak, nemesek, tudó-
sok szenvedélye volt a XVI–XVIII. századig. Később a nyomtatott könyv terjeszkedésének 
köszönhetően a városi polgárság és az értelmiség számára is egyre általánosabbá vált a köny-
vek jelenléte, gyűjtése.

A bibliofi lek a könyvek iránti rajongásuk révén jelentős, értékes gyűjteményeket, magán-
könyvtárakat hoztak létre, s ezek némelyike alapját képezte (pl. adományozás által) valamely 
országos jelentőségű gyűjtemény, könyvtár létrehozásának. A magyar könyvgyűjtők kiemel-
kedő alakjai közül néhány, név szerint: Könyves Kálmán, Nagy Lajos (Képes Krónika), Vitéz 
János váradi püspök, esztergomi érsek, Hunyadi Mátyás (Bibliotheca Corviniana), Mossóczi 
Zakariás nyitrai püspök, Klimó György, Zsámboky János, Nádasdy Ferenc, Zrinyi Miklós, 
Széchényi Ferenc gróf (Országos Széchényi Könyvtár), Teleki József gróf (Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtára), Apponyi Sándor gróf.

A könyvbarátok igényeinek kielégítésére sok kiadó törekedett 
saját, művészi kivitelben készülő kiadványaival. A XIX. század 
második felében az Athenaeum gondozásában jelentek meg 
szépen illusztrált kötetek, például Madách Imre Az ember tragé-
diája és Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival. A Révai 
kiadónál Kiss József költeményei festmé nyekkel illusztrált 
könyvben kerültek kiadásra. A Pallas-nál számos művet díszített 
munkáival Nagy Sándor, például ő készítette Ady Új versek 
kötetének címlapját. A Nyugatnál Falus Elek és Lesznai Anna 
tervei biztosították a kiadások színvonalát. A XX. század elején, 
Magyarországon két kiadó emelkedett ki a könyvkultúrához 
való hozzájárulásukkal a többi közül: A gyomai Kner és a 
békéscsabai Tevan nyomda.

TEVAN ANDOR ÉS KNER IMRE KAPCSOLATA
A magyarországi könyvreneszánsz jelentős képviselője Kner Imre (1890–1944), akit Tevan 

Andorral együtt a huszadik század könyvművészeként tartunk számon. Mindketten remek-
művekkel ajándékozták meg a magyar könyvgyűjtőket.
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A nyomdát Kner Izidor alapította 1882-ben, fi a Kner Imre 
1907-ben, lipcsei tipográfi ai tanulmányait követően vette át 
a vezetését. Főleg közigazgatási nyomtatványokat, báli 
meghívókat készítettek, ezzel biztosítva az anyagi alapokat. 
A könyv kiadást Kner Imre indította el. Kísérletező, 
stíluskereső ember volt. Kezdetben szecessziós jellegű 
könyveket tervezett (pl. Könyv a könyvről – a nyomda fenn-
állásá nak 30. évfordulójára), később a barokk, majd a klasszi-
cista tipo gráfi ai megjelenést részesítette előnyben. Nemzet -
közileg is elismert munkáját Király György iro  da lom történész, 
és Kozma Lajos grafi kus kiemelkedő teljesítménye segítette. 
Legjelentősebb munkái: Monumenta Literarum (12 füzetes 
sorozat világirodalmi művekből), a Kner-klasszikusok (12 kötet 
a magyar irodalom klasszikusaitól), Északi sorozatok.

Mint a fennmaradt levelezésből tudjuk, Tevan Andor és 
Kner Imre ismerték egymást. Nem csak levélben tartották a kapcsolatot, hanem személyesen 
is számtalanszor találkoztak, egymás munkáját számon tartották, kiállításokon közösen 
jelen tek meg. Személyiségükben, szemléletükben sok tekintetben ellentétesek voltak, tipog-
ráfi ai elgondolásukban és irodalmi ízlésükben eltérő nézeteket vallottak, ezért az őszinte 
bírálat mindennapi volt kettejük közt. Kner törekvései inkább konzervatív irányba mutattak, 
míg Tevan a modernebb irodalmat és művészetet részesítette előnyben. De a szeretett szak-
ma összehozta őket. Ismeretségük kisebb zökkenőkkel fokozatosan alakult baráti hangvé-
telűvé. A történelmi és gazdasági helyzet egyformán megviselte őket, talán épp ez okból 
nőtt nagyobbra a bizalom kettejük között 1930 után, és kapcsolatuk 1942-ben vált tegezővé. 
(Sajnálatos módon Kner Imre 1944-ben elhunyt, mivel a fasiszták elhurcolták.) Mindketten 
a szép könyv lelkes hívei voltak, akikről a sajtó is nagy elismeréssel nyilatkozott, működé-
süket példaként állították a többi könyvkiadó elé.

MŰVÉSZETI, KÖNYVMŰVÉSZETI HATÁSOK
Tevan Andor munkáiban korának művészeti hatásai erőteljesen érezhetők. Jaschik Álmos 

grafi kus, esztéta szavaival: „minden művészi áramlatra, minden művészeti divatra reagált, és így 
kiadványai időbeli sorrendbe csoportosítva a magyar díszítő grafi kának utolsó éveiről pontos történe-
ti és stílusfejlődési áttekintést nyújtanak.”1

1 Könyvtári Szemle 1917. 1. szám.
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Bécs Tevan Andor ott tartózkodásakor a szecesszió fővárosa. A szecesszió elszakadást je-
lent, szembefordul az akadémikus művészettel és a historizálással (neoreneszánsz, neobarokk 
stb.). Jellemzői a lágy, gömbölyded formák, növényi ornamentikák. Magyarországon ma-
gyaros, népművészeti formában jelent meg. Építészetünkben legjelentősebb képviselője 
Lechner Ödön (1845–1914), aki (többek között) az Iparművészeti Múzeumot tervezte. Festé-
szetben Alfons Mucha cseh (1860–1939), Gustav Klimt (1862–1918) osztrák festőművész neve 
fémjelzi a korszakot, magyarok közül megemlítendő Rippl-Rónai József (1861–1927) festő, 
Róth Miksa (1865–1944) üvegfestő, Zsolnay Vilmos (1828–1900) keramikus. Tevan kötetei 
közül a legelsőn: Nil (Dapsy Gizella) El nem küldött levelek című kötetének magyaros orna-
mentikáin érződnek a szecesszió hatásai. Szántó Tibor szerint „könyvei később is megőriz-
tek valamilyen közelebbről alig meghatározható magyaros jelleget.”2 De szecesszió hatásai 
véleményem szerint Kner Imre munkásságában sokkal inkább tetten érhetők.

Tevan olykor az akkoriban divatos, régieskedős stílust alkalmazta, például lágy, édeskés, 
romantikus megjelenésű Kármán József Fanni hagyományai (1916) című kötete, amely Kner 
Imre jellemzése alapján egy jól sikerült „irodalomtörténeti és bibliográfi ai bijout”3. Tipog-
ráfi ája a XVIII. századi hagyományokat idézte. Neobarokkos jellegűek az 1917 és 1920 között 
megjelent Anatole France kötetek: Szent Klára kútja, Crainque-
bille, Egy színésznő története, Barátom könyve, A sovány kandúr.

Avantgarde hatás érződik Gonda József Semper Idem könyvén, 
amelynek címlapját díszítő fametszetét Tevan Andor készítet-
te. Konstruktivizmus (az esztétikum felett álló értékrend a 
célszerűség és a hasznosság) jelenik meg Sirató Károly Papír-
ember, Déry Tibor Énekelnek és meghalnak fedlapján. 

Tevan nem titkoltan angol, francia, német indíttatásra adta 
ki Amatőr sorozatát. Azok voltak a példaképei, akik a könyvre-
neszánsz jegyében a könyv tipográfi ai és művészi megújítást 
tűzték ki célul.

Kora alkotóira – köztük Kner Imrére is – nagy hatást gyako-
rolt az Angliában, a XIX. század második felében alkotó Wil-
liam Morris (1834–1896) költő, politikai író és képzőművész. 
Morris fontos szerepet játszott a modern, művészi könyvnyom-
tatás megszületésében, aki házában (a Kelmscott Manorban) 
kézi könyvnyomtató műhelyt hozott létre. 

2 BARÓTI Dezső, SZÁNTÓ Tibor, Költők barátja: Tevan Andor emléke, Magyar Helikon [Európa Könyvkiadó], 1979, 36.
3 Kner Imre levele 1917. január 25. lásd in: BARÓTI Dezső, SZÁNTÓ Tibor, i.m. 57.
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A Tevan kiadót a magyar sajtó a német Insel Verlag kiadóhoz hasonlította. A német kiadót 
az Insel című folyóirat szerkesztői (Otto Julius Bierbaum, Alfred Walter Heymel és Rudolf 
Alexander Schröder) 1902-ben alapították, Lipcsében. Szépirodalmi és művészeti könyveket 
készítettek. A kiadó emblémája egy kétárbócos vitorláshajó. Legismertebb sorozata az 1912-
ben indult Insel Bücherei. A sorozat kötetei megjelenésükben valóban hasonlítottak a Tevan 
Könyvtár kis formátumú, vékony köteteihez.

HAZAI KÖNYVPIACI HATÁSOK, KONKURENSEK
Magyarországon akkoriban körülbelül száz kiadó működött, ebből hét nagy könyvkiadó 

uralta a piacot: Athenaeum, Egyetemi nyomda, Révai Testvérek (tudományos könyvkiadás), 
Franklin (klasszikus irodalom), Légrády Testvérek, Szent István Társulat (katolikus kiadvá-
nyok), Singer és Wolfner, akik már jóval a századforduló előtt megalakultak. A Tevan család 
1903-ban indult nyomdász-kiadója kezdetben inkább a kis, később a közepes kiadók közé 
tartozott. 

A könyvsorozatok nem számítottak újdonságnak, a Gyulai 
Pál által szerkesztett Olcsó Könyvtár már 1874-ben indult a 
Franklin-társulat kiadásában. A híres Tevan Könyvtár 1912-ben 
valószínűleg a Modern Könyvtár hatására keletkezett, és 1921-ig 
több mint kétszáz, magyar és külföldi művet jelentetett meg.

A Modern Könyvtár Gömöri Jenő szerkesztésében 1910-ben 
indult. Célja a modern magyar irodalom és a világirodalom 
alkotásainak széleskörű megismertetése volt. A kezdet nem volt 
egyszerű, Gömöri szűkös anyagi keretből három művet 
nyomtattatott ki egy pesti nyomdában. A hirtelen jött sikert 
észlelve később több kiadó is vállalta volna a kiadást. A 
tulajdonjog egy évre a Politzer Zsigmond és Fia könyvkereskedő 
és Kiadóvállalathoz került, amely ezután eladta az 
Athenaeumnak. Ők 1922-ig folytatták a kiadást, 1919-ig Gömöri 
szerkesztésében. Megjelenésükben változatos kiadványok voltak, az éppen aktuális tulajdonos 
döntése alapján, de leginkább a Kozma Lajos által tervezett piros MK betűvel díszített fedlap 
lett ismert. A kritikák szerint, azonban külalakja meg sem közelítette Tevan sorozatának 
kiállítását.4 Szerzői sok esetben azonosak a Tevan Könyvtár szerzőivel: Kosztolányi, Karinthy, 

4 PAPP János, A szép könyv dicsérete: a Tevan könyvek kritikái, Békéscsaba–Gyoma, Kner Nyomda, 1989 (A Kner 
Nyomdaipari Múzeum füzetei 16) online: http://mek.oszk.hu/02300/02361/02361.htm (2008. szeptember 23.)
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Csáth Géza, Somlyó Zoltán, Krúdy köteteit egyaránt megtaláljuk mindkét sorozatban, és 
mint Tevannak Anatole France, úgy Gömöri Jenőnek Henrik Ibsen volt a kedvenc írója: 
számos művét meg jelentette. 

Ugyanakkor a Nyugat könyvkiadó Rt. szintén elindított egy sorozatot Nyugat Könyvtár 
néven, de a Modern Könyvtár sikerét nem tudták felülmúlni, 1911-ben el is adták az Athenaeum-
nak. Talán nem véletlen, hogy az Athenaeum vezérigazgatója állással kínálta Tevan Andort: 
egy csapásra megszüntethette volna vele ezt a konkurenciát is. 

Az 1920-as év fellendülést hozott a bibliofi l könyvkiadás tekintetében. Ekkor alakult meg 
a Magyar Bibliofi l Társaság, amely maga is folytatott kiadói tevékenységet, valamint ekkor 
indult az Amicus kiadó, Reiter László grafi kus vállalkozásában. Célja kimondottan könyv-
gyűjtőknek szánt, magas minőségű könyvek megjelentetése, amelyhez Kozma Lajos és Ke-
leti Arthur támogatását is megnyerte. Tevan Andor ebben az évben készítette az amatőr 
sorozat öt kötetét, de lendületét a gazdasági válság hatása hamar megtörte, a továbbiakban 
nehezen sikerült megfelelő anyagi alapot teremtenie az igényes könyvkiadáshoz és a rossz 
megélhetés miatt a lelkes rajongók, vásárlók tábora is megfogyatkozott. 

1935-ben Kner Albert (Kner Izidor öccse, aki maga is könyvművész, a Hungária Nyomda 
művészeti és műszaki vezetője) elindította a Hungária Könyvek bibliofi l sorozatát, amelyben 
1948-ig tizenhárom kötet jelent meg. Könyvbarátok számára az Egyetemi Nyomda is igényes 
köteteket állított ki, például az 1935-ben, Buday György fametszeteivel illusztrált Székely 
népballadák című művet.

A MAGYAR BIBLIOFÍLIA TEVAN MUNKÁSSÁGÁT KÖVETŐEN
Az 1945 utáni időszakban a bibliofília helyzete ellehetetlenült. A nyomdákat államosították, 

a könyvkiadást politikai korlátok közé szorították, az igényes megjelenés helyett a megfelelő 
ideológia került a könyvgyártás középpontjába. Tevan a Nyársforgató Jakab megjelenésével 
„búcsúzott” az Amatőr sorozattól, és tulajdonképpen – bár még nem tudhatta – a saját 
kiadójától. A Magyar Bibliofi l Társaság 1949-ben feloszlott. Ennek ellenére volt néhány kiadó 
és alkotó ember, akik fenntartották a szép könyvek kiadását, és lassan a művelődéspolitika 
is szembesült az esztétikai és minőségi kérdésekkel. A Magyar Helikon Kiadó 1957-ben 
alakult, bibliofi l művek kiadására. Könyvtervezői Haiman György (Kner Imre unokaöccse) 
és Szántó Tibor (1912–2001). Segítségükkel a színvonalas könyvkiadás új életre kelt, és a 
gyűjtők kezébe is exkluzív kiadványokat tudtak adni. Sorozataik: Helikon Klasszikusok, 
Monumenta Hungarica. Híresek lettek könyvtörténeti, könyvművészeti kiadványaikról, az 
egyedi kötetként megjelenő facsimile kiadású Képes Krónikáról, Biblia Pauperum-ról, Bibliotheca 
Corviniana-ról.
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A hatvanas évek végén és a hetvenes években a politikai 
szorítás enyhülésével a könyvszakma felélénkült. 1969-ben 
újjászerveződött a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tők Egyesülése, akik könyves rendezvényeket és könyvmű-
vészeti versenyeket rendeztek. Újraindultak a könyvárve-
rések. Az Iparművészeti Főiskolán ismét önálló szak lett a 
könyvművészek képzése. 1977-ben kezdte meg működését 
a Borda Antikvárium, amelynek mai napig is kiemelkedő 
célja a bibliofi l hagyományok megőrzése. 1985-ben Szántó 
Tibor jelentős közreműködésével újra megalakult a Magyar 
Bibliofi l Társaság. A szervezet rendezvényeket, kiállításokat 
szervezett és könyvkiadói tevékenységet végzett, 1986 és 
1997 között 42 kiadványt jelentetett meg. Sajnos nem tudták 
tartósan maguk köré tömöríteni a könyvgyűjtőket. A rend-
szerváltás után, a régi öregek távozásával a szervezet mű-
ködése is akadozni kezdett. A Borda Antikvárium 1992 óta 
folyamatosan jelentet meg kis példányszámban könyvésze-
ti kiadványokat és bibliofi l könyveket, amelyek a „Szép Magyar Könyv” versenyen is okle-
veleket nyernek, de csak egy szűk réteg az, akik értékelik kimagasló eredményeiket. 

A bibliofília jelenlegi helyzetét talán érzékelteti, hogy a 2001-ben indult Magyar Könyvgyűjtő 
című lap a 2004. decemberi számmal megszűnt. Az értékes, egyedi könyvek gyűjtése kevesek 
elfoglaltsága, és úgy tűnik ma az emberekben csekély az igény az ilyen nagy gondossággal 
tervezett művek iránt. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy technikai fejlődés sokak számára 
elérhetővé tette a nem túl drága, nagy mennyiségben gyártott könyveket, és ezek külső 
megjelenése is sok esetben megnyerő. Tehát a bibliofi l kiadványok és az egyéb kötetek között 
nem olyan éles a különbség, mint régen. Ezen túlmenően pedig a hatásvadász grafi kai 
megoldások elterelik a fi gyelmet az esetleg gyengébb papírról, a kötés problémáiról vagy a 
to vábbi hibákról. Épp ezért azt hiszem, ma nem nagyon beszélhetünk a szó klasszikus 
értelmében vett könyvművészetről. A könyvtervezés a tervezőgrafi ka sokágú tevékenységének 
részévé vált, de a felhalmozódott tudást nem mindenki veszi igénybe, amikor valamilyen 
kiadvány kiadását tervezi. Hiszen a nyomtatást lehetővé tevő technikai eszközök széleskörű 
elterjedésével a szakma „demokratizálódott”: bárkinek lehetősége nyílik saját tervezésű és 
gyártású kiadványok készítésre. „Ezt én is meg tudom csinálni” – gondolják sokan, holott:
„A tudás, a tapasztalat és a művészi ízlés nem vehető meg készen, s megszerzéséhez sok idő, sok türe-
lem, sok kísérlet szükséges. Nem volna hát okos dolog, ha minden megrendelő maga akarná ezt a drága 
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tandíjat megfi zetni s sokkal okosabb, helyesebb, olcsóbb és célravezetőbb, ha oda fordul, ahol ezt már 
készen, egy kézben kaphatja.” (Kner Imre)5

Tevan Andor munkássága véleményem szerint mégis tovább él a mai könyvekben olyan 
értelemben, hogy tevékenységével megalapozta a későbbi kiadóktól elvárható igényességet, 
és sokan tekintettek példaként a békéscsabai alkotóra. A szakma felhígulása ellenére ma is 
vannak olyan kiadók, akik a tartalmi és esztétikai minőséget szem előtt tartják. Például a 
„Szép Magyar Könyv 2007” versenyre 53 kiadó nevezett 119 kötettel. Bár az olvasási és mé-
dia-felhasználási szokások megváltozása a jövőben egészen új helyzetet teremt, reményke-
dem, hogy a szép könyveknek helye lesz gyermekeink és unokáink életében, a technikai 
eszközök által uralt világban. 

5 Részlet a Kner Nyomda betűmintakönyvéből 1941. online: http://www.plusminus.hu (2008. szeptember 24.)





A TEVAN AMATŐR SOROZAT KIADVÁNYAINAK 
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
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KÁRMÁN JÓZSEF, FANNI HAGYOMÁNYAI
BÉKÉSCSABA, TEVAN KIADÓ, 1916.

A könyv 1916-ban, az amatőr sorozat harmadik köteteként jelent meg. A kisregény szerzője 
Kármán József (1769–1795), a fi atalon elhunyt író, a felvilágosodás kori magyar próza kép-
viselője.

MÉRETE, TERJEDELME, PAPÍRJA
A könyv 11,5 cm széles és 19 cm magas, borítóval együtt 9 mm vastag. Kecses, könnyed stí-
lusú könyvecske. Érdekessége, hogy felirat nélküli rózsaszín papírkarton tokban jelent meg. 
Előzéklapjai fűzöldek, lapjai világoszöldek(?). Terjedelme 72 plusz 2 oldal. 

BORÍTÓJA, KÖTÉSE
Keménytáblás, cérnafűzött könyv. Borítója halvány rózsaszín, világoszöld (selyem?) vászon-
szegéssel. A belívek lapjainak éle aranyozva. A fedlapon körben dupla léniás bemélyedés 
(bigelés), a léniák körülbelül 5 és 1 pt szélességűek. Középen KJ, a szerzőre, Kármán József-
re utaló monogram, írott betűkkel, mélyítve, aranyozva.

CÍMNEGYED
A szennycímlap egy emblémát tartalmaz a jobb felső sarokban, 
dupla körben TA monogram. Verzója üres. A címlapon a mű címe, 
a szerző neve, a megjelenés évszáma és a Tevan-kiadás felirat sze-
repel, felhőszerű indákban. Középen egy szép, régies stílusú fa-
metszet rajz található. Fanni hagyatékára utalva egy síremléket 
ábrázol. Verzója üres.

FŐSZÖVEG
Az ötödik oldaltól a hetvenkettedik oldalig terjed. Az ötödik oldaltól „Egy szó az olvasó-

hoz” (előszó). A nyolcadik oldaltól „Fanni élete”, és a tizenkettedik oldaltól „Fanni hagyo-
mányai”. A tizenharmadik oldaltól kezdődnek „Fanni napi jegyzései és levelezései”. A betűk 
kis fokozatúak, vékony vonalúak, talpasak, a szöveg tömbös (sorkizárt). Az első be kezdés a 
címeket követően tompán szedve. A bekezdések első sorának behúzása 3 mm. A margók 
méretei a következők: fej 1,9 cm, láb 2,9 cm, külső 2,2 cm, belső 1,6 cm. A címek, alcímek 
nagyobb fokozatú ritkított, verzál betűkkel vannak, középre rendezve.
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KÖNYVDÍSZEK, ILLUSZTRÁCIÓK, OLDALSZÁMOZÁS
A könyvben a címlapon található a legnagyobb illusztráció. Találhatók még kisebb könyv-
díszek a 7. (táj házzal, fákkal) és a 72. oldalon (virágmotívum), mindegyik egy-egy szakasz 
lezárásaként. (Ezekkel később találkozhatunk még Kisfaludy Sándor, Regék a magyar elő-
időkből című kötetében1) Ezenkívül a felül, középre zárt oldalszámok vannak illusztrációba 
foglalva, két oldalról kis indák, levélkék díszítik. Az oldalszámok a 14. oldaltól vannak fel-
tüntetve. Szembeötlő, hogy nyolclaponként a jobb alsó sarokban ívjelzések találhatók.

KOLOFON
„E könyv 250 számozott példányban, mint a harmadik amatör Tevan-kiadás 1916-ban készült 
Tevan Adolf könyvnyomdájában Békáscsabán. A címlap és a könyvdíszek régi motívumok 
felhasználásával készített fametszetek. 238. szám.” A számozás itt is utólag, kézzel lett fel-
vezetve a könyvbe.

1 Az Amatőr sorozat nyolcadik könyve, leírását lásd a következő oldaltól.
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KISFALUDY SÁNDOR, REGÉK A MAGYAR ELŐ-IDŐBŐL 
BÉKÉSCSABA, TEVAN KIADÓ, 1920. 

A könyv 1920-ban, az Amatőr sorozat nyolcadik köteteként jelent meg háromszázötven, 
számozott példányban, Kolozsvári Sándor illusztrációival. Magyaros, régies stílusú, kellemes, 
megnyerő külsejű könyv. Öröm kézbe fogni. Kisfaludy Sándor (1772–1844) költő három ma-
gyar várról (Csobáncz, Tátika, Somló) szóló regéjét tartalmazza.

MÉRETE, TERJEDELME, PAPÍRJA
A könyv 10,5 cm széles és 16 cm magas, borítóval kb. 2 cm vastag, ebből a belívek 1,4 centit 
tesznek ki, papírja halványsárga színű (a kolofon adatai szerint famentes papír). Terjedelme 
körülbelül 18 ív, 14 plusz 262 számozott oldal (meg a számozatlan további oldalak).

BORÍTÓJA, KÖTÉSE
Keménytáblás, cérnafűzéses, világoszöld színű. A fedlapon középre zárt, fekete, verzál be-
tűkkel vannak a feliratok: Regék a magyar elő-időből írta Kisfaludy Sándor Tevan-kiadás. 
Körben bordó (barna?) dupla lénia keret (4 pt, 1 pt). Középen elhelyezve illusztráció van, 
amely lantot, pennát, kardot és szalagot ábrázol. A gerinc 
felirata: „Kisfaludy Regék” kis fokozatú fekete színű, ver-
zál betűvel. A hátlapról nem tudni, milyen volt, mert az 
általam megtekintett példány újraköttetett könyv volt.

CÍMNEGYED
A szennycímlap egy emblémát ábrázol a jobb felső sarok-
ban, dupla körben TA monogram. Verzója üres. A címlap 
a borítóhoz hasonló, annyi különbséggel, hogy a szerző 
neve nem szerepel rajta. A többi információ megegyezik, 
ugyanaz a verzál betűtípus, ugyanaz az illusztráció (bar-
na színnel), középre zárva. Verzóján egy latin idézet sze-
repel, középre zárva, fekete kurrens betűkkel.

KÖNYVDÍSZEK, ILLUSZTRÁCIÓK
A kolofon szerint „a könyvdíszek és szövegképek Kolozs-
vári Sándor eredeti fametszetei”. A borítón és a címolda-
lon szereplő illusztráción kívül további négy, egész olda-
las fekete kontúrokkal készített színes kép (legalább 5-6 
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színnel) van a könyvben, amelyek igazán megnyerővé teszik a könyv hangulatát, a követ-
kező oldalakon:

25. oldal, egy várhegyet ábrázol, utat, mely felvezet a várba, két férfi t lovon.
97. oldal, egy sziklát ábrázol, ahonnan egy férfi  éppen lezuhan, fent egy templom, egy 
feszület, és két alak: egy remete és egy leány.
217. oldal, egy vár oldalában egy férfi  lovon ül, kezében egy gyermekkel, előtte egy asszony, 
akit egy másik férfi  átkarol, vigasztal.
253. oldal, egy várfal tövében három alak ül: egy asszony, gyermekkel az ölében, és egy 
férfi , a távolból a domboldalon egy másik férfi  érkezik fehér lovon.

Kisebb könyvdíszek: 
1. oldal, serleg, levelekkel, felhőkkel
2. oldal, táj házzal, fákkal, a strófák lezárásaként 
3. oldal, sárkány, a lap tetején
26. oldal, virágmotívum lezárónak
29. oldal, fa, a háttérben templom, díszes épület
31. oldal, ugyanaz, mint a 3. oldalon
68. oldal, ugyanaz, mint a 2. oldalon
69. oldal, ugyanaz, mint a 3. oldalon
115. oldal, domb, vár (vélhetően Somló vára)
123. oldal, ugyanaz, mint a 3. oldalon
162. oldal, ugyanaz, mint a 26. oldalon
163. oldal, ugyanaz, mint a 3. oldalon

ELŐSZÓ
Az ötödik oldaltól a tizennegyedik oldalig terjed. Római oldalszámozással (alul, középre 
zárva). Az „Előszó” felirat verzál, középre zárva. Margók: fej 5,5 cm, láb 4 cm, külső 1,7 cm, 
kötésbeli 1,5 cm. 

FŐSZÖVEG
A regék verses elbeszélései kb. 9 pontos, fekete, kurrens betűkkel, középre szedettek. A margók 
méretei: fej 1,6 cm, láb 3,2 cm, külső 2,1 cm, belső kb. 3,3 cm. A verssorok nem egyvo nal ban 
vannak, hanem minden második sor beljebb kezdődik az első sorhoz képest 3 milli méterrel. 
Az előszó után az oldalszámozás újrakezdődik arab számozással (1-től 262-ig).
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BELSŐ CÍMLAPOK
Mivel a kötet három regét tartalmaz (Csobáncz, Tátika, Somló), így ennek megfelelően három 
belső címlap van. Minden esetben páratlan oldalakon. A cím fekete, verzál betűkkel közép-
re zárva szerepel rajtuk. Mindegyik verzóján latin idézet.

TARTALOMJEGYZÉK
Mutató-Tábla, a 263. számozatlan oldalon. 

KOLOFON
A 265. számozatlan oldalon. Szövege: „E könyv 350 példányban, mint a nyolcadik amatör 
Tevan-kiadás 1920-ban készült a Tevan nyomda és kiadóvállalatnál Békéscsabán. Kéziratul 
az 1807-iki budai Királyi Magyar Universitas betűivel nyomtatott első kiadás szolgált. A 
címlap a könyvdíszek és szövegképek Kolozsvári Sándor eredeti fametszetei. 1-től 50-ig japán 
papíroson, 51-től 350-ig famentes papiroson. 214. szám.” A számozás szemmel láthatóan 
utó lag, kézzel lett felvezetve a könyvbe. Az utolsó három oldal üres, számozatlan (266–268).
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KISFALUDY KÁROLY, TOLLAGI JÓNÁS VISZONTAGSÁGAI
TEVAN KIADÓ, BÉKÉSCSABA, 1920.

A könyv – mint a kolofonból megtudhatjuk – az Amatőr sorozat kilencedik köteteként szü-
letett, háromszáz számozott példányban, Kolozsvári Sándor fametszeteivel. A szerző Kis-
faludy Károly (1778–1830) költő, drámaíró, festő. A kötetben egy 1822-ben írt elbeszélése 
(Tollagi Jónás Pesten) és egy 1826-ban készült színműve (Tollagi mint házas) szerepel.

MÉRETE, TERJEDELME, PAPÍRJA
A kötet 27 cm magas és 21,5 cm széles. Vastagsága borítóval együtt 1 cm, ebből a belív kb. 6 mm. 
Egy nagy formátumú, majdnem négyzet alakú, viszonylag vékony könyv. Terjedelme 68 szá-
mozott oldal, de az oldalszámozás az elbeszélésekkel kezdődik, a címnegyed és az első 
belső címlap nincs beleszámítva. Tehát a címnegyed (négy plusz kettő) oldalával, illetve az 
elbeszéléseket követő négy számozatlan oldallal együtt 78 oldal terjedelmű. Papírja viszony-
lag vastag, vélhetően nem volt teljesen fehér (inkább vajszínű). Előzéklapjai a belső lapokkal 
azonos színűek.

BORÍTÓJA, KÖTÉSE
Keménytáblás cérnafűzött könyv. Borítója világos-
barna, gerince sötétbarna vászon. A fedlapon sze-
replő felirat, fekete verzál Szalon Antiqua betűk-
kel: Kisfaludy Tollagi Jónás. A szerző neve és a mű 
címe között egy barna színű illusztráció: ablakos 
szív, egyik oldaláról egy toll, papírtekercs és címer 
látszik, a másik oldalán egy madár szájában egy 
borítékkal. Alatta egy szalag, rajta az 1920-as év-
szám.

CÍMNEGYED
A szennycímlapon ugyanaz a TA monogram, mint 
az eddig leírt könyveknél. Verzója üres. A címla-
pon váltott sorokban barna és fekete verzál betűk-
kel középre zárva a felirat: Tollagi Jónás viszon-
tagságai írta Kisfaludy Károly Tevan-kiadás 1920. 
A szerző neve alatt itt is egy barna illusztráció: egy tintatartó, pergamennel, tollal, körülöt-
te rózsákkal. Verzója üres.
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BELSŐ CÍMLAPOK
A címnegyedet követő számozatlan oldalon verzál betűkkel a szedéstükör jobb felső sarká-
hoz igazítva fekete, verzál betűkkel egy alcím szerepel: Tollagi Pesten, ennek verzója is üres. 
Ez tulajdonképpen egy belső címlap, amely később még egyszer az oldalszámozásba illően, 
a 35. oldalon megjelenik: Tollagi mint házas.

FŐSZÖVEG
Az elbeszélés az első oldalon kezdődik (itt a számozás nincs feltüntetve), fekete, nagy foko-
zatú kurrens betűkkel. A szedéstükör az oldalak méretéhez képest meglehetősen kicsi, nagy 
margók vannak elhagyva minden oldalról. Fejmargó 4,2 cm, lábmargó 6,3 cm, külső 6,3 cm, 
kötésbeli 3,8 cm. Minden szakasz elején a dátum zárójelben, bold betűkkel van kiemelve (az 
elbeszélés naplószerűen tagolt). Az egyes bekezdéseknek nagy behúzása van (9mm). Az oldal-
számokat felül középen, a szedéstükrön kívül helyezték el. A szöveget a szedéstükörbe iga-
zított illusztrációk teszik változatossá.

KÖNYVDÍSZEK, ILLUSZTRÁCIÓK
A fametszet illusztrációk barna színűek, a borítón és a címoldalon szereplőkön kívül összesen 
16 található a könyvben. Nagy részük 10,8 cm széles és 9,1 cm magas, többségük Kolozsvári 
Sándor KS monogramjával ellátott (a jobb vagy bal alsó sarokban). Finoman metszett, az 
árnyékokat és a teret vékony rovátkákkal érzékeltető, keretes képek. Minden esetben páratlan 
(jobb) oldalon a szöveg negyedik sorát követően vannak elhelyezve, úgy hogy a szöveg 
tartalmához igazodjanak.

Az első oldalon egy 10,8 cm széles és 3,4 cm magas téglalap alakú fametszet látható, amely 
a szedéstükör felső széléhez van igazítva. Egy várost (házakat, templomokat, utat) ábrázol. 
Hasonlót találhatunk a következő elbeszélés kezdetén (37. oldalon) is: egy házat, az azt 
övező tájjal.
A 3. oldal hűen illusztrálja Kisfaludy szavait: „…szívdobogva kocsira ülék s két feldülésen 
s azokkal járó kék foltokon kívül szerencsésen ide is érkezvén…”. A metszeten kitört ke-
rekű lovaskocsi látható, két lóval, az utas a földre esett, lábai az égnek állnak, ilyennek 
vélte a rajzoló a „feldülést”.
Az 5. oldalon Tollagi egy színház karzatán fütyül.
A 9. oldalon ismét egy fölre esés, főhősünk egy padról esik le, mivel a másik végén ülő 
hölgyet úgy megsértette, hogy az hirtelen felugrott, a pad pedig megbillent.
15. oldalon lovon ül, akarata ellenére lova egy temetési menethez csatlakozik.
31. oldal: „...megfordítom puskámat és a boldog végével egyenest a nevetőkre rohanok. 
Ezek megijedve szaladni kezdenek, s én tüskén bokron keresztül nyomban utánok.”
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A 39. oldalon Tollagi lakodalma, éppen csókot nyom 
arája arcára. 
43. oldalon egy fi atal vitéz ront rá szobájában.
45. oldalon főhősünk kidugja a fejét az ablakon, egy 
vitéz „megcirógatja”, bekormozza arcát.
49. oldal Tollagi a hóemberrel beszél.
53. oldal gödörbe esett: „. a föld megrendült alattam, 
s én sötét mélységbe süllyedek.”
59. oldal mulatságban álarcos, maskarás emberek.
65. oldal Tollagi maskarában egy lámpás öregasszony-
nyal találkozik az utcán.
A 34. oldalon az első elbeszélés lezárásaként rózsák 
közt egy madarat látunk, borítékkal a csőrében.
A 68. (a főszöveg utolsó) oldalán lezárásként egy ró-
zsás, madaras virágmotívumot láthatunk. 

KOLOFON
A 67. (számozatlan) oldalon találjuk a kolofont:
„E könyv 300 számozott példányban, mint a kilencedik amatör Tevan-kiadás 1920-ban készült 
a Tevan nyomda és könyvkiadóvállalatnál Békéscsabán. Kéziratul az 1831-iki Toldy Ferencz 
féle s a Magyar Királyi Egyetem betűivel nyomtatott kiadás szolgált. A könyvdíszek és szö-
vegképek Kolozsvári Sándor eredeti fametszetei. … szám.” (A számozás itt hiányzik.)
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FÁY ANDRÁS, A KÜLÖNÖS VÉGRENDELET
TEVAN KIADÓ, BÉKÉSCSABA, 1922.

Az Amatőr sorozat tizenegyedik kötete Fáy András (1786–1864) író, politikus elbeszélése. 
A mű háromszáz példányban jelent meg 1922-ben, az előzőleg bemutatottakhoz hasonlóan 
szintén Kolozsvári Sándor illusztrációival. 

MÉRETE, TERJEDELME, PAPÍRJA
A kötet 16,8 cm magas és 10,5 cm széles, borítóval 8 mm vastag. Kis formátumú, könnyű kis 
könyvecske. Terjedelme 84 oldal (ebből 81 számozott). Papírja fehér, famentes papír.

BORÍTÓJA, KÖTÉSE
Keménytáblás, cérnafűzött könyv. Borítója narancssárga, 
gerince világosbarna vászon, rajta a szerző neve és a mű 
címe. A fedlapon körben hármas lénia keret, benne in-
dákkal díszített oválisban drapériával leterített trónus 
(fotel, díszes szék?), előtte egy kutya, szájában hatalmas 
lepecsételt borítékkal. Az illusztráció alatt különböző fo-
kozatú verzál betűkkel: Fáy András A különös végrende-
let Tevan-kiadás felirat szerepel. 

CÍMNEGYED
A szennycímlap ugyanaz a TA monogram, mint az eddig 
leírt könyveknél. Verzója üres. A címlapon verzál, Szalon 
Antiqua betűkkel szerepel a cím, műfaj, szerző neve, alat-
ta fi nom metszésű színes (fekete kontúrokkal kék, sárga, 
piros) illusztráció: két angyalka tart a feje fölé egy lepe-
csételt borítékot (végrendeletet?), rajta egy hétágú gyer-
tyatartót, égő gyertyákkal. A rajz alatt a Tevan-kiadás 
felirat. Verzója üres.

FŐSZÖVEG
A címnegyed után, az ötödik oldalon kezdődik. Meglehetősen kisméretű, vastag betűkkel, 
kis szedéstükörben. Nagy margókkal: fejmargó 2 cm, láb 2,9 cm, külső 2,5 cm, kötésbeli kb. 
2 cm. Számomra kicsit nehezen olvasható. Az ötödik oldalon a szöveg lejjebb kezdődik (5 
cm fejmargó), és egy rajzos iniciálé van a szövegbe süllyesztve. 
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KÖNYVDÍSZEK, ILLUSZTRÁCIÓK
A fent említett iniciálé egy négyzetes alakú 28×29 mm méretű színes rajz. Benne egy C betű, 
a betűn belül egy idős ember ül egy fotelon, egy kis asztalnál és pennával ír (vélhetően a 
végrendeletét). Másik kezében egy bot. 

A szövegben aprólékosan kidolgozott, színes fametszet 
illusztrációk vannak, méretük kb. 6 cm széles és 7 cm ma-
gas. A kontúrok mindenhol feketék, a színek: sárga, piros, 
kék, zöld, barna. Elhelyezkedésük: minden esetben a pá-
ratlan, jobb oldalon, szövegtükörbe illesztve, felül négy 
sor szöveget követően a következő oldalakon: 7., 13., 25., 
27, 31., 37., 41.,53., 59., 63., 73.,79. Az elbeszélés lezárásaként 
szintén egy színes rajz található: mézeskalácsszívet tartó 
két puttó, mögöttük felhő. 

KOLOFON
„E könyv 350 számozott példányban mint a tizenegyedik 
amatör Tevan-kiadás 1922-ben készült a Tevan nyomda és 
könyvkiadóvállalatnál Békéscsabán. Kéziratul az 1853-iki 
Edelmann Károly-féle kiadás szolgált. A címlap, könyv-
díszek és szövegképek Kolozsvári Sándor rajzai. 1–50-ig 
japánpapiron, 51–350-ig famemtespapiron. …..99…. szám.” 
(A számozás kézzel.)
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HELTAI GÁSPÁR, A BÖLCS ESOPUSNAK ÉS MÁSOKNAK FABULÁI 
ÉS OKTATÓ BESZÉDEI VALAMINT AZOKNAK ÉRTELME 

EGYBESZERZETTE ÉS KIADTA HELTAI GÁSPÁR, 
ÁTÍRTA KELETI ARTHUR, 2. KIADÁS, BÉKÉSCSABA, TEVAN KIADÓ, 1948.

Az Esopus első kiadása 1943 karácsonyára, az Amatőr sorozat tizenharmadik köteteként 
jelent meg, a Tevan nyomda fennállásának 40 éves évfordulójára. 1200 példányban jelentet-
ték meg, és olyan sikere volt, hogy 1–2 hét alatt elfogyott. Az első 200 példányt a Magyar 
Bibliophil Társaság tagjai számára tartották fenn. Az első 1943-as kiadást, egy második, 1948-as 
kiadás követte.

Nagy művészi igénnyel készített könyv, amely – Anatole France Nyársforgató Jakab meséi 
című könyvvel együtt – 1948-ban elnyerte az év legszebb könyve címet. Az átírást Heltai 
Gáspár (1510-1574) nyomán Keleti Arthur (1889–1969) költő, író, szerkesztő, művészettörténész 
készítette. 

MÉRETE, TERJEDELME, PAPÍRJA
A könyv vaskos, kódex alakú. Mérete: 16,5 cm széles, 24,5 cm magas, (a nem eredeti borító-
val) 2,5 cm vastag. A belív (a borító nélkül) 1,7 cm. Terjedelme 147 számozott oldal, plusz 4 
számozatlan. A könyv lapjai vastagok, csontszínűek, ezáltal komoly külsőt adnak a kiad-
ványnak. A kolofon szerint a könyv számára külön rendelt famentese papír a Diósgyőri 
Papírgyárban készült.

BORÍTÓJA, KÖTÉSE
Az általam megtekintett példány sajnos nem az eredeti borítójában, hanem a könyvtár által 
újraköttetett borítóban volt. Leírások és fénykép szerint eredetileg félvászon kötésű könyv 
volt, amely kékesszürke vászonsarokkal és dohánybarna papírral bevont táblájával megnye-
rő képet mutatott. Keménytáblás, cérnafűzéses könyv lehetett, bár az a példány, amit meg-
néztem ragasztóval is meg volt erősítve (véleményem szerint utólag). A borítón A hollóról 
meg a rókáról szóló fabulához kapcsolódó metszet (könyv 27. oldal) egyszerűsített, körbe 
foglalt képe van, vélhetően arany nyomással. A könyv gerincén a mű címe szerepel, szintén 
arany betűkkel.

CÍMLAPJA, ILLUSZTRÁCIÓI
A címlap archaikus stílusú. A betűk Bodoni antiqua típusúak, vörös és fekete nyomásúak, 
az eredeti, 1566-ban Kolozsváron megjelent kiadást idézik. Rajta A négylábú lelkes állatok-
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ról, a madarakról meg a denevérről szóló fabulához kapcsolódó fametszet látható. A címlap 
és a szöveg fametszeteit Korda Géza fametsző mester metszette újonnan fába, egy régi olasz 
Esopus kiadvány ismeretlen mestertől származó illusztrációi alapján. 

A könyv szövege is illusztrált, a könyvben a címoldalon levővel együtt 32 darab fametszet 
található, körülbelül négy oldalanként egy fametszet. Nekem A fecskéről meg egyéb mada-
rakról szóló fabulánál található tetszik a legjobban, de önmagában nézve mindegyik gyö-
nyörű. Az illusztrációk elhelyezése minden esetben páratlan oldalra, a szedéstükör felső 
széléhez igazítva történt.

FŐSZÖVEG
A kolofon leírása szerint „a könyv szövegének betűje az eredeti XVIII-ik századbeli matri-
cáról öntött Didot antiqua”. Az ötödik oldaltól a nyolcadik oldalig Heltai Gáspár 1566-ban 
kelt bevezetője olvasható. A cím középre zárt, kurzív, benne a szerző neve piros, verzál, a 
többi fekete betűkkel nyomtatott. A szöveg első sorában piros iniciálé látható (ez az egyetlen 
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a könyvben). A szedéstükör mérete a bevezetőnél eltér a többi lapon láthatótól, a szöveg a 
szedéstükör alsó feléhez igazítva, nagy fejmargóval (8,3 cm) van szedve. A fabulák a kilen-
cedik oldaltól kezdődnek. Itt a fejmargók mérete 2,4 cm. A többi margó mérete egységesen: 
kötésmargó 2 cm, lábmargó 3,8 cm, oldalmargó 3 cm. Az oldalszámok a szedéstükör külső 
széléhez igazítva, alul találhatók.

A könyv jól tagolt, a számunkra régies nyelvhasználattól eltekintve könnyen olvasható. A 
fabulák címei középre, nagyobb fokozatú betűkkel vannak szedve. Az értelmező sorok jól 
elkülönítve követik az egyes történeteket. Az utolsó fabula után verzál betűkkel „A fabulák 
könyvének vége” felirat szerepel. A 148. (számozatlan) oldaltól négy oldalnyi tartalomjegy-
zék „A Fabuláknak Mutató Táblája.” Található. Ennek lezárásaként szintén verzál betűkkel 
„FINIS” felirat.

KOLOFON
Az utolsó lapon található a könyv kolofonja, amely a kiadásra vonatkozó információkat 

taglalja egy teljes oldalon, középre zárva.
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A BÖLCS ESOPUSNAK ÉS MÁSOKNAK
HELTAI GÁSPÁR ÁLTAL EGYBEGYŰJTÖTT ÉS

ÖSZVESZERZETT
s Kolosvárott az 1566-ik esztendőben kiadott

FABULÁIT
az eredeti minden szépségének áhítatos megőrzésével

a mai kegyes olvasó számára
átírta és átnyujtja
KELETI ARTHUR

A fabulákat illusztráló képecskék
a Bassanoban, a Tipografi a Remondini Betűivel

kerek kétszáz esztendeje megjelent
AESOPI PHRYGIS ET ALIORUM FABULAE

című könyvecskének
Ismeretlen Mester kezéből származó Fametszetei

után készültek ujonnan.
Nyomtatta és Kiadta

a Diósgyőri Papírgyár papirosán a
TEVAN NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓVÁLLALAT

BÉKÉSCSABÁN
első kiadásban az 1943 -ik esztendő őszén,
fennállásának negyvenedik évfordulójára,

ezt a második kiadást pedig
ezerkilencszáznegyvenhét karácsonyára.

A könyv szövegének betűje 
az eredeti XVIII-ik századbeli matricáról

öntött Didot antiqua.
A kötés Kner Erzsébet műhelyében készült.
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ANATOLE FRANCE, JACQUES TOURNEBROCHE VAGYIS 
NYÁRSFORGATÓ JAKAB MESÉI

FORD. KELETI ARTHUR, BÉKÉSCSABA, TEVAN KIADÓ, 1948.

A Nyársforgató Jakab meséi korábban, 1918-ban már kiadásra került a Tevan Kiadónál, de 
gyenge minőségben, ócska papíron, Gara Arnold fedélrajzával, fordítói korrektúra nélkül, 
és ebből kifolyólag rengeteg hibával. Talán ennek jóvátételeként jelent meg a bibliofi l sorozat 
utolsó darabjaként, Hincz Gyula színes rajzaival, és méltán nyerte el 1948-ban az év legszebb 
könyve díjat. (Ugyanebben az évben Tevan Andor tevékenységének elismeréseként meg-
kapta a Pro Arte kitüntetést.) Ez az Amatőr sorozat tizennegyedik és egyben utolsó kötete.

MÉRETE, TERJEDELME, PAPÍRJA
A könyv Esopus fabuláihoz hasonlóan vaskos, kódex alakú. Mérete 17,3 cm széles és 25 cm 
magas, 1,8 cm vastag. A belívek 1,4 cm vastagok. Terjedelme 128 plusz négy oldal (tartalom-
jegyzék, kolofon). Papírja a kolofon szerint a Diósgyőri Papírgyár meglehetősen testes pa-
pírja, ezzel is tekintélyt adva a kötetnek.

BORÍTÓJA, KÖTÉSE
Keménytáblás, cérnafűzött könyv. Fedele sötétkék, közepén arany nyomással egy kb. 4×6,5 
cm méretű fedélrajz: két férfi alak (egy sovány és egy kövér) áll egy kis fal előtt, felettük a 
csillagos ég és a hold, előttük a távolban néhány ház és egy torony látszik. A gerinc narancs-
sárga vászon, rajta aranyszínű betűkkel a szerző és a mű címe.

A kötetnek védőborítója is van, élénksárga színű, rajta a szerző neve, a mű teljes címe 
(Anatole France Jacques Tournebroche vagyis Nyársforgató Jakab meséi), fordítójának és 
rajzolójának megnevezése és a kiadó neve nagyrészt fekete verzál betűkkel, kivétel a cím, 
amely piros színnel van kiemelve. Középen (a fordító neve alatt) találhatunk egy színes il-
lusztrációt: egy macskaköves járdán három alak, két férfi  és egy nő. Az 
idősebb, nagydarab férfi  bal karjával öleli a nő vállát. Tőlük kicsit távo-
labb egy fi atal, szikárabb férfi alak, pálcával a kezében. 

CÍMNEGYED
A szennycímlap jobb felső sarkában hosszúkás oválisban a kiadó kútá-
gast ábrázoló szignója. (Az emblémát Tevan Andor rajzolta, a második 
világháború után kezdte használni.) Verzója üres. A címlap ugyanazo-
kat az információkat tartalmazza, mint a védőborító, csak kisebb fo-
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kozatú, fekete betűkkel. Itt egy másik illusztráció látható: egy színes, profi lból ábrázolt fér-
fi alak, nagy tollas kalappal a fején. Verzója üres.

FŐSZÖVEG
Betűtípusa Didot Antiqua, a Tevan betűmintakönyv szerint Garmond (10 pontos). Margói: 
fej 2,9 cm, láb 5,4 cm, külső 3,8 cm, kötésbeli 2,2 cm. A képek a szövegtükörbe belelógnak 
„kiharapnak” belőle egy-egy darabot. Az oldalszámozás a szedéstükör külső széléhez van 
igazítva, az oldal aljára, de az illusztrációk miatt sok helyen elmarad.

BELSŐ CÍMLAPOK
Belső címlapok találhatók a következő oldalakon: 5., 19., 41., 65., 71., 85., 87., 95., 105. Mind-
egyiken az oldal közepén, középre zárva verzál fekete betűkkel a mese címe található. A 87. 
oldalon kiegészül a cím magyarázatával, kisebb fokozatú verzál betűkkel.

KÖNYVDÍSZEK, ILLUSZTRÁCIÓK
A könyvben az eddigi köteteket felülmúlva nagyon 
sok illusztráció van, több mint száz darab (ha pon-
tosan számoltam, akkor százöt). Változatos méretű-
ek és elhelyezkedésűek, akár a szedéstükrön kívül-
re is kilógnak. Majdnem minden oldalon, páros és 
páratlan oldalakon egyaránt találhatunk képet, né-
hol oldalanként kettőt is, vagy akár másik oldalra 
is átlógva, mint a 22–23. oldalakon, ahol a kép za-
rándokokat ábrázol a Puy hegyen. Biztos, hogy min-
den mese kezdetén és végén van egy-egy rajz elhe-
lyezve. Valamennyi fekete kontúros, vonalas, színes 
rajz, a színeket nyomó linódúcokat a kolofon szerint 
Tevan Andor metszette. A képek előkészítése és 
nyomtatása vélhetően komoly előkészítést, és na-
gyon precíz munkát igényelhetett, ha a fi nom vo-
nalakat és színek sokféleségét látjuk: sárga, rózsa-
szín, kék, narancssárga, zöld, szürkéskék színekben 
pompáznak az illusztrációk. A művész fi nom iróni-
ával emelte ki a történeteket, karakteres, sajátos 
stílusú rajzaival. 
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Nekem az alábbiak tetszenek a legjobban:
7.oldal Nagy Károly Császár és tizenkét lovagja a 
nagyteremben esznek-isznak.
25. oldal Guillame Flórián (írnok) hosszú, szikár 
alakja profi lból, karolja Margarétát, a csipkeverő-
lányt.
27. oldal Flórián térdel, könyörög egy elhízott ne-
mesembernek (itt a térbeliséget is nagyon jól sike-
rült érzékeltetni).
56. oldal Imádkozók
74. oldal Violante asszony és a törvényszéki próká-
tor beszélgetnek.
118. oldal fi atal férfi  díszes ruhában.
127. oldal egy gyorsan hajtó lovaskocsi, rajta egy 
kocsis, egy férfi  és két nő. (A gyorsaságot, sietséget 
nagyon jól ábrázolja.)

TARTALOMJEGYZÉK
A 129. számozatlan oldalon található. „A Jacques Tournebroche vagyis Nyársforgató Jakab 
meséinek sorrendje” középre zárt felirattal. 

KOLOFON
Az eddig megszokottól eltérő részletes kolofonban nem szerepel, hogy hány példányban 
adták ki a kötetet és a sorszámozás is hiányzik. 
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ANATOLE FRANCE

Jacques Tournebroche
vagyis

NYÁRSFORGATÓ JAKAB MESÉI
című kötetét magyarra fordította

s a könyvdíszítés munkáját ötleteivel támogatta és
irányította

KELETI ARTHUR.

A színes illusztrációkat a rajzolás kitűnő mestere
HINCZ GYULA

készítette.

A könyvet tipografi zálta, a színes képek nyomtatási munkáját vezette
s a színező linoleumdúcokat metszette

TEVAN ANDOR

Nyomtatta és kiadta
a Diósgyőri Papírgyár parirosán a

TEVAN NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT
BÉKÉSCSABÁN.

Készült a Nyomda Dolgozóinak lelkes munkájával
ezerkilencszáznegyvennyolc karácsonyára.

A könyv szövegének betűi
az eredeti XVIII-ik századbeli matricáról öntött

Didot Antiqua.

A fekete szín kliséit a Sokszorosító Kliségyár készítette.
A kötés Kner Erzsébet munkája.
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KÉPEK JEGYZÉKE

1. (Címoldalon) TEVAN Andor, HORVÁTH Ferdinánd tollrajza fénykép alapján, amely az 
[ELEK László, PAPP János, PETŐCZ Károly, SZABÓ Ferenc], A Tevan nyomda és kiadóvállalat 
történetéből 1903-1949, Békéscsaba, [Kner Nyomda], 1978 (Bibliotheca Bekesiensis) 2. 
oldalán található.

2. (5. oldalon) KÁRMÁN József, Fanni hagyományai, [Gyoma–Békéscsaba] Kner Nyomda, 
Magvető Kiadó, 1978. 6. oldali könyvdísze (táj házzal, fákkal), az eredeti 1916-os kiadás 
illusztrációinak felhasználásával.

3. (Belső címoldalakon 7., 15., 25. oldal háttérben) kézisajtó, régi módon nyomtatva 2008 
ünnepi könyvhetén Debrecenben.

4. (9.oldalon) TEVAN Adolf fényképe, forrás: Csabai kik voltak, Csabai Mérleg, XI. évfolyam 
14. szám 2001. július 12., Online: http://www.nap-szam.hu/merleg/0114/, (2008. szep-
tember 25.)

5. (9. oldalon) részlet a Tevan Betűmintakönyvből, amely a [ELEK László, PAPP János, PETŐCZ 
Károly, SZABÓ Ferenc], A Tevan nyomda és kiadóvállalat történetéből 1903-1949, Békéscsa-
ba, [Kner Nyomda], 1978 (Bibliotheca Bekesiensis) mellékleteként jelent meg.

6. (10. oldalon) KOSZTOLÁNYI Dezső, Mágia, Békéscsaba, Tevan Kiadó, 1912. fénykép, forrás: 
Online http://www.axioart.com, (2008. október 9.)

7. (10. oldalon) KARINTHY Frigyes, Együgyü lexikon, Békéscsaba, Tevan Kiadó, 1918. (Tevan 
Könyvtár 2-5. füzete) fénykép, forrás: Online http//www.antikva.hu (2008. október 9.)

8. (11. oldalon) KRÚDY Gyula, Aranykéz utcai szép napok, Békéscsaba, Tevan Kiadó, 1916., 
forrás: Online http://www.axioart.com, (2008. október 9.)

9. (12. oldalon) Citamino: a Wander gyógyszergyár részére a Tevan nyomdában készült 
reklámanyag, DR. HEINRICH TAMÁSKA Péter, Gyógyító művészetek, Az Egis Gyógyszergyár 
és elődeinek művészete in: Kórház 2006/12., Online: http://www.weborvos.hu/adat/
korhaz/2006dec/90-92.pdf, (2008. október 9.)



10. (14. oldalon) TEVAN Andor, A könyv évezredes útja, Budapest, Művelt Nép Kiadó 1956. 
forrás: Online http://www.antikva.hu (2008. október 9.)

11. (17. oldal) FALUS Elek kötésterve Budapest, 1910. forrás: Online: www.mek.oszk.
hu/02100/02185/html/img/3_057a.jpg (2008. október 9.)

12. (18. oldal) KNER Imre, Könyv a könyvről, Gyoma, Kner Izidor, 1912. forrás: Online: http://
www.axioart.com (2008. október 9.)

13. (19. oldal) GONDA József, Semper Idem, Békéscsaba, Tevan Kiadó, 1912., forrás: http://
www.nlvk.hu/vik/bibliofi l/semper.htm (2008. október 9.)

14. (20. oldal) Olcsó Könyvtár, forrás: Online http://www.regikonyvek.hu (2008. október 9.)

15. (22. oldal) GVADÁNYI József, Aprekaszión: Névnapi ugratás 1781-ből, Zebegény, Borda An-
tikvárium, 2005. forrás: Online http://www.borda.hu

16. (26. oldal) KÁRMÁN József, Fanni hagyományai, [Gyoma–Békéscsaba] Kner Nyomda, 
Magvető Kiadó, 1978. 2. oldal az eredeti 1916-os kiadás címoldalának másolata.

17. (27. oldal )TEVAN Andor szignó betűs, forrás: [ELEK László, PAPP János, PETŐCZ Károly, 
SZABÓ Ferenc], A Tevan nyomda és kiadóvállalat történetéből 1903-1949, Békéscsaba, [Kner 
Nyomda], 1978 (Bibliotheca Bekesiensis) 139. oldal.

18. (28. oldal ) KÁRMÁN József, i.m. 77. oldali könyvdísze (virágmotívum), az eredeti 1916-
os kiadás illusztrációinak felhasználásával.

19. (29. oldal) KISFALUDY Sándor, Regék a magyar elő-időből, Békéscsaba, Tevan Kiadó, 1920. 
címlapja.

20. (30. oldal ) KISFALUDY Sándor, i.m., 217. oldal.

21. (31. oldal) KISFALUDY Sándor, i.m., 1. oldali serleg.

22. (32. oldal) KISFALUDY Sándor, i.m., 253 oldal.
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23. (33. oldal) KISFALUDY Károly, Tollagi Jónás viszontagságai, Tevan kiadó, Békéscsaba, 1920. cím-
lapja.

24. (34. oldal) KISFALUDY Károly, i.m., 3. oldal.

25. (36. oldal) KISFALUDY Károly, i.m., 65. oldal.

26. (37. oldal ) FÁY András, A különös végrendelet, Tevan Kiadó, Békéscsaba, 1922. borító 
fedlap.

27. (38. oldal) FÁY András, i.m., címlapja.

28. (39.oldal) FÁY András, i.m. 73. oldal.

29. (40. oldal) HELTAI Gáspár, A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei valamint 
azoknak értelme, egybeszerzette és kiadta HELTAI Gáspár, átírta KELETI Arthur, 2. kiadás, 
Békéscsaba, Tevan Kiadó, 1948. címoldala.

30. (42. oldal ) HELTAI Gáspár, i.m.  31. oldali illusztráció: A fecskéről meg egyéb madarak-
ról c. fabulához.

31. (43. oldal ) HELTAI Gáspár, i.m., 95. oldal, A méhről meg Jupiter Istenről.

32. (45. oldal) TEVAN Andor szignó gémeskút, Anatole FRANCE, Jacques Tournebroche vagyis 
Nyársforgató Jakab meséi, ford. KELETI Arthur, Békéscsaba, Tevan Kiadó, 1948. szenny-
címlapjáról.

33. (46. oldal) Anatole FRANCE, Jacques Tournebroche vagyis Nyársforgató Jakab meséi ford. 
KELETI Arthur, Békéscsaba, Tevan Kiadó, 1948. címlapja.

34. (47. oldal) Anatole FRANCE, i.m., 25. oldal.

35. (48. oldal) Anatole FRANCE, i.m., 27. oldal, jobb alsó illusztrációja.

36. (48. oldal) Anatole FRANCE, i.m., 127. oldali illusztrációja.
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IRODALOMJEGYZÉK

KÖNYVEK:
BARÓTI Dezső, SZÁNTÓ Tibor, Költők barátja: Tevan Andor emléke, Budapest, Magyar Helikon 
[Európa Könyvkiadó], 1979.

[ELEK László, PAPP János, PETŐCZ Károly, SZABÓ Ferenc], A Tevan nyomda és kiadóvállalat történe-
téből 1903-1949, Békéscsaba, [Kner Nyomda], 1978 (Bibliotheca Bekesiensis).

GAÁL Endre, A Tevan-nyomda betűmintái: a mintakönyv hasonmásával, Békéscsaba, Kner Nyom-
da, 1985 (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 8).

PAPP János, Tevan Andor irattára és levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában, 
Békéscsaba – Gyoma, 1985 (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 7).

POGÁNY György, Bibliofília és könyvművészet, Budapest, Hatágú Síp Alapítvány, 2008.

RÉDEI Ildikó, Tevan Nyomda és Kiadóvállalat kiadványainak bibliográfi ája, [Budapest], Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, [1981] (Az antikváriusképzés füzetei 2).

Száz éve született Tevan Andor: megemlékezések az évforduló kapcsán, Békéscsaba – Gyoma, Kner 
Nyomda, 1989 (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 18).

SZÍJ Rezső, Tevan Andor kiadói munkássága, Különlenyomat a Körös Népe IV. számából, Gyoma, 
Békés Megyei Nyomda, 1963, 129-189.

VOIT Krisztina, Tevan Andor levelesládájából, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1988.

ÚJSÁGOK, FOLYÓIRATOK:
D. SZEMZŐ Piroska, Tevan Andor és a magyar könyvművészet, Magyar Könyvszemle, 1956. 68-76.

KATONA Jenő, A magyar könyv művésze: Tevan Andor, A Könyv, 1961 október, 9.

LUKÁCSY András, A könyvművész emléke, Magyar Hírlap, 1989. augusztus 15., 5.



MURÁNYI Gábor, Kései megkövetés: Száz éve született Tevan Andor, Magyar Nemzet, 1989. au-
gusztus 15., 7.

RÓNAI Mihály András, Az utolsó Elzevir – Tevan Andor halálára, Irodalmi Újság, 1955. október 15., 6.

SZÍJ Rezső, Tevan Andor emlékezete, Napjaink, 1966. november 1., 10.

SZÍJ Rezső, Tevan Andor, a bibliofi l könyvkiadó, Magyar Könyvszemle, 1964. 4. szám, 337-343. 

INTERNETES DOKUMENTUMOK:
BÁLINT Gábor, Gömöri Jenő és a Modern Könyvtár, Magyar Könyvszemle 118. évf. 2002. 2.szám, 
Online: http://www.epa.oszk.hu/00000/00021/00033/0007-29e.html (2008. szeptember 23.)

Csabai életrajzok, szerk. GRÓSZ Mihály, Békéscsaba, 1995, Online: http://ek.bmk.hu:8080/jadox/
images/csabai_%20eletrajzok.pdf (2008. szeptember 23.)

ERDÉSZ Ádám, Tevan Andor és nyomdája, Békés Megyei Nyomda, 2003, Online:  http://ek.bmk.
hu:8080/jadox/documents.jsp?documentId=301 (2008. szeptember 23.)

HAIMAN György, A Kner család és a magyar könyvművészet 1882-1944, Online: http://mek.oszk.
hu/02400/02404/02404.htm (2008. szeptember 22.)

Insel Verlag, Wikipedia, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Insel_Verlag (2008. szeptember 
23.)

Kiosztották a Szép Magyar Könyv 2007 verseny elismeréseit, Online: http://www.stop.hu/artic-
les/article.php?id=333255 (2008. szeptember 23.)

KÓKAY György, A könyvkereskedelem Magyarországon, Online: http://www.elib.hu/03200/03233/
html/index.htm (2008. szeptember 23.)

Nyomdatörténet, Online: http://www.tevan-alapitvany.hu (2008. szeptember 23.)

PAPP János, A szép könyv dicsérete: a Tevan könyvek kritikái, Békéscsaba–Gyoma, Kner Nyomda, 
1989 (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 16) Online: http://mek.oszk.hu/02300/02361/02361.
htm (2008. szeptember 23.)



TEVAN Andor, A könyv évezredes útja, Budapest, Művelt Nép Könyvkiadó, 1956, Online: http://
mek.oszk.hu/01600/01650/index.phtml (2008. szeptember 23.)

TEVAN Andor, Narancsliget az Északi-sarkon: A nyomda könyvkiadásának történetéből, Petőcz Károly 
kiegészítésével, Békéscsaba-Gyoma, 1989 A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 17) Online: 
http://mek.oszk.hu/02300/02362/ (2008. szeptember 23.)

http://www.plusminus.hu (2008. szeptember 24.)





TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető 5
A Tevan kiadó története 7
A magyar bibliofília és könyvkiadás helyzete Tevan korában és azt követően 15
A Tevan Amatőr sorozat kiadványainak általános jellemzése 25
Kármán József, Fanni hagyományai 27
Kisfaludy Sándor, Regék a magyar elő-időből  29
Kisfaludy Károly, Tollagi Jónás viszontagságai 33
Fáy András, A különös végrendelet 37
Heltai Gáspár, A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei 
valamint azoknak értelme  41
Anatole France, Jacques Tournebroche vagyis Nyársforgató Jakab meséi 45
Képek jegyzéke 51
IRODALOMJEGYZÉK 55



Kabala Kiadó

A kiadásért felel a kiadó igazgatója
Felelős szerkesztő Pinczésné Horváth Nóra

Műszaki szerkesztő Pinczésné Horváth Nóra

A könyv formátuma AN/20 (vágott méret: 202×226 mm)
Terjedelem 60 oldal

Megjelent két példányban
Betűtípus Book Antiqua

ISBN 987 654 321 1


