
A lőcsei Brewer-nyomda a XVII—XVIII. században 
I. rész 

PAVERCSIK ILONA 

A lőcsei Brewer-nyomda a könyvnyomtatás kézműipari korszakának egyik 
jelentős magyarországi műhelye volt. A 17. század elején jött létre, s egészen 
a 18. század közepéig működött, mindvégig egyetlen polgárcsalád birtoká
ban. Hajnóczi Iván szerint a lőcsei nem tartozott a legrégebbi hazai tipog
ráfiák közé, hiszen meglehetősen sok, korábban alapított magyarországi 
nyomdát ismerünk; de ha az 1711-ig előállított magyar nyelvű nyomtatvá
nyok számát vizsgáljuk, a Brewer-nyomda a kolozsvári és a debreceni mű
hely után a harmadik helyen állt, az idegennyelvű nyomtatványok száma 
alapján pedig a nagyszombati nyomda után következett.1 Csak a 17. század 
könyvkiadását vizsgálva pedig megállapíthatjuk, hogy ebben a században 
Lőcsén jelent meg a legtöbb hazai nyomtatvány.2 

Lőcse városa, amelyet szász telepesek alapítottak a 13. század közepén, 
a 14. század elején nyerte el a szabad királyi városi rangot, valamint a 
kereskedelem fejlődése szempontjából nagyjelentőségű árumegállító jogot. 
A szepességi város a 16—17. században élte virágkorát: gazdagságát első
sorban a sziléziai-lengyelországi kereskedelemnek köszönhette. A város 
lélekszáma jóval kisebb volt, mint más magyarországi városoké (a 16. 
század közepén 1700 fő, 1706-ban 3556 fő), de fejlett kereskedelme és ipara 
alapján a legjelentősebb városaink közé tartozott. A 18. században azonban 
a kereskedelem lehanyatlásával a város fejlődése megrekedt, korábbi jelen
tőségét többé már nem tudta visszanyerni. Megmaradt azonban iskolaváros 
jellege (két gimnázium: protestáns és jezsuita, valamint a nemesi kon-
viktus) és közigazgatási funkciója: Lőcse egyben Szepes vármegye székhelye 
is volt. A 16—18. században nagy változásnak lehetünk tanúi azegyház-
és vallásügy terén is: a város lakossága, amely 1544-ben tért át a reformáció
ra, egyöntetűen lutheránus volt 1674-ig, az erőszakos ellenreformációig, 

i . Hajnóczi Iván: A 300 éves lőcsei nyomda = Közlemények Szepes vármegye múltjából 
1914. 74. p. E tanulmány adta az első, adatokban igen gazdag összefoglaló értékelést 
a lőcsei nyomdáról. 

2. Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig. Bp. 1959. 154. p. 
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majd a 18. században fokozatosan katolizálódott, annyira, hogy a század 
végére a katolikus lakosság már többségben volt.3 

Ebben a tanulmányban egy protestáns jellegű, magánalapítású nyomda 
történetét tárgyaljuk: a nyomda alapítását és megszűnését, a nyomdatulaj
donos és alkalmazottai vagyoni helyzetét, a társadalmi-politikai, egyházi 
életben vállalt szerepét, vagyis a nyomda működésének külső körülményeit. 
Kitérünk a nyomdaalapítást megelőző generációra is, amely munkájával 
hozzájárult a tipográfia létrejöttéhez. Magának a nyomdának, mint mű
helynek a bemutatása, a nyomdafelszerelés leírása, a nyomdai teljesítmény 
többszempontú értékelése a következő tanulmány témája lesz. 

A lőcsei könyvkereskedő-könyvkötő-nyomdász 
Brewer-család 

Négy generáció tevékenysége a kultúra szolgálatában 

A könyvkereskedése, nyomdája által híressé vált lőcsei Brewer-család 
nem magyarországi származású volt: nem gölnicbányai, mint az Jozef 
Repcák feltételezte,4 még kevésbé ,,ősi" szepesi, mint azt korábban Haj-
nóczi Iván vélte,5 hanem idegen, szászországi bevándorolt: a család első, 
Magyarországon élt tagja a 16. század közepén telepedett le a királyi Ma-

3. Lőcse történetéről eddig két nagyobb terjedelmű mű született: Demkó Kálmán: 
Lőcse története. 1. Jog-, mű-, és művelődéstörténeti rész. Lőcse 1897., valamint Michal 
Suchy—Ivan Chalupecky: Dejiny Levoce. 1 — 2. Kosice 1974—1975. 
A korszak nélkülözhetetlen forrásmunkája: Hain Gáspár Lőcsei krónikája. A Sze-
pesmegyei Történelmi Társulat megbízásából kiadták: Bal Jeromos, Förster Jenő 
és Kaufmann Aurél. Lőcse 1910 — 1913. 
A város 16. századi lélekszámáról: Kovacsics József: Magyarország történeti de
mográfiája. Bp. 1963. 131. p., a 18. század eleji lélekszámról: Okresny Archiv 
Levoca (a továbbiakban: OAL) II . 196. Tabellauniversorum civitatis Leuchovien-
sis. . . Die 28. Mensis Decembris A. 1706. A lőcsei protestáns egyházról, a város 
ellenreformációjáról részletes adatokat ad a Lőcsei krónika, valamint Bruckner 
Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. Bp. 1922. A katolikus 
és evangélikus lakosság 19. század eleji arányáról 1. Victor Greschik: Alt-Leutschau 

in historischen Einzel-Darstellungen. Anno 1932. 392. p. OAL, jelzet nélküli kézirat. 
A protestáns gimnáziumról 1. Bruckner művét, valamint Kupetz Lycurg tanul
mányát: A lőcsei evangélikus gymnasium története = A lőcsei egykori ág. ev. gym
nasium és a jelenkori m. kir. állami főreáliskola története. Szerk. Demkó Kálmán. 
Lőcse 1896. A katolikus gimnáziumról és nemesi konviktusról: Halász László: 
A lőcsei királyi katolikus fogymnasium története. Lőcse 1896. 

4. Jozef Repcák: Őrty z dejin kniznej kultury v Levoci do roku 1918. = Kniznicny 
Zbornik 1964. 77. p. E kitűnő tanulmányban Repcák minden eddiginél jobb képet 
ad a Brewer-nyomdáról. Repcák Förster Jenő cikke (Nemességigazoló perek Szepes 
vármegye levéltárában = Közlemények Szepes vármegye múltjából 1912. 45 — 46. p.) 
alapján feltételezte a Brewer-család gölnicbányai származását: Förster ugyanis emlí
tett egy Breuer Sebestyén nevű gölnici polgárt, ill. bírót, aki 1646-ban kapott magyar 
nemességet. Bizonyítani azonban nem lehet, hogy a gölnicbányaiak valóban rokonai 
voltak a lőcsei családnak. A lőcsei Brewer-család kihalt, a gölnicbányaiak még a 
19. század elején is ismert bányapolgárok voltak (1. Münnich Adolf: A felsőmagyar
országi bányapolgárság története. Igló 1895. 57. p.). Egyébként a Brewer név jelen
tésénél fogva (pálinka vagy inkább sörfőző) nem lehetett ritka ezen a környéken. 
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gyarországnak e jelentős szabad királyi városában. Lőcsén a család négy 
generációt ért meg egészen a 18. század közepéig. Az első, még nem nyomda
tulajdonos generáció alapozta meg a családi vállalkozást, a második nemze
dék már létrehozta és működtette a tipográfiát, a harmadik irányítása ide
jére esett a műhely virágzása, a negyedik generáció minden erőfeszítése el
lenére a nyomda lehanyatlott, s a család kihalásával teljesen meg is szűnt. 
Kövessük nyomon a család egyes tagjainak tevékenységét a fennmaradt 
iratok alapján! 

Idősebb Bruno Brewer könyvkereskedő 

Az 1550-es nagy tűzvész után elkezdett lőcsei polgárkönyv lapjain a kö
vetkező bejegyzés olvasható: „Bruno Brayer von Wyttenberg den 5. Martij 
Ao. 1567."6 Bruno Brewer tehát, akit könyvkötőként és könyvkereskedőként 
már az egy évvel korábbi városi iratok feltüntettek,7 1567. március 5-én 
kapta meg a lőcsei polgárjogot. 

Milyen okok indíthatták a wittenbergi származású könyvkereskedőt 
arra, hogy Észak-Magyarország egyik városában telepedjék le? Witten
bergben tekintélyes rokonsága élt: nagybátyja volt Konrád Rühel könyv
kereskedő és könyvkiadó, városi tanácsos majd bíró, az ő fia pedig, Bruno 
unokatestvére, Johann Rühel, aki akkor lépett könyvkiadóként, kereskedő-

5. Hajnóczi i. m. 75. p. Egyébként sem beszélhetünk „ősi" szepesi lakosságról, hiszen 
hosszabb időszak (a 16. század közepétől a 18. század közepéig) demográfiai helyzetét 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Lőcse város lakossága három-négy generáción 
belül csaknem teljesen kicserélődött. A Brewer-család sorsának helyes értékeléséhez 
röviden ki kell térnünk a város népességének problémájára. Demkó Kálmán 
összeállította Lőcse háztulajdonos polgárainak névjegyzékét az 1560., 1600., 
1667. és 1728. évre vonatkozóan. 1560-ban 357, 1600-ban 364, 1667-ben 429, 
1728-ban 347 háztulajdonost sorolt fel. (Demkó i. m. 270 — 294. p.) A jegyzékből 
kitűnik, hogy az 1560-ban szereplő 357 családból 1600-ra 108 maradt, 1667-re 
44, 1728-ra összesen 23 család, tehát az 1560-ban Lőcsén élt polgárcsaládoknak 
alig több mint száz év alatt csak 12%-a maradt meg a városban. A polgárságnak 
kb. kétharmadát új betelepülő családok tették ki, de azok jelentős része is csak 
egy generációt ért meg a városban. A polgárság ilyen nagyarányú kicserélődésének 
oka döntően a nagyon magas halálozási arány lehetett: a születések száma tartósan 
kisebb volt a halálozások számánál, 1645—1672 között pl. a születések száma 
3253 volt, a halálozásoké pedig 5479. A gyakran ismétlődő pestisjárványok sokszor 
a város lakosságának egyharmadát-egynegyedét is elpusztították: az említett 
időszakban az 1645-ös járvány idején 2214, az 1664-es pestis idején 932 fő halt meg. 
(Az adatokat 1. évenként a Lőcsei krónikában.) A magas halálozási arányon túl a 
polgárság kicserélődésének oka lehetett még elvándorlás vagy elszegényedés is 
(utóbbi esetben élhetett a városban, azonban már nem szerepelt a háztulajdonosok 
jegyzékén.) Mindezek ellenére Lőcse lakossága a 17. században növekedett, amelyből 
nagyarányú bevándorlásra következtethetünk. A polgárkönyv adatai bizo
nyítják ezt a feltételezésünket. 1630—1660 között pl. 690 kérelmező kapta meg a 
városi polgárjogot: közülük 271 fő volt lőcsei születésű (Stadtkind), 419 fő (61%) 
idegen bevándorolt, kb. fele-fele arányban a királyi Magyarország kisebb városaiból 
és külföldről: Sziléziából, Ausztriából, Németországból. L. OAL XXI. 49. Polgár
könyv. 80-104 . p. 

6. OAL XXI. 49. Polgárkönyv 14. p. 
7. Kepcák i. m. 85. p. 

23í: 
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Lőcsei kalendárium fametszetes díszcímlapja a város látképével (Szabó I . 1200) 
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ként apja örökébe, miután szülővárosa egyetemén megszerezte a magiszteri 
fokozatot.8 A wittenbergi könyvkereskedelem és bármely magyarországi 
város könyvkereskedelmének színvonala, volumene között igen nagy kü
lönbség lehetett még akkor is, ha a 16. század második felében Wittenberg 
könyvkereskedelme már túl volt a virágkorán, s más német városok, kü
lönösen Lipcse vették át korábbi vezető szerepét. Másrészt éppen a „könyv
ipar" magasabb fejlettségi szintje miatt az egyes németországi fejedelem
ségekben, így Szászországban is korábban alakult ki a könyvnyomtatás 
és -kereskedelem ellenőrzésének rendszere, mint Magyarországon. Először 
a könyvkötők-könyvkereskedők céhszervezete (Wittenbergben 1550-ben 
jött létre) korlátozta a kereskedők számát. 1602-ből már nyomdászokra 
vonatkozó céh-jellegű szabályzatot is ismerünk. A könyvek előcenzúrázásá-
nak jogát pedig a 16. század vége óta egyre ortodoxabb lutheránus irányza
tot képviselő egyetem a 17. század során szerezte meg.9 Elképzelhető, hogy 
a wittenbergi könyvkötő céh megkötései késztették arra Bruno Brewert, 
hogy más városban telepedjék le: megtehette ezt nemcsak Németországban, 
hanem a környező protestáns országokban is, ahol a gazdag német vallási 
és tudományos irodalomnak kedvező piaca volt. Abból, hogy sem Witten
bergben, sem más németországi vagy sziléziai városban nem volt ismeretes 
önálló könyvkereskedése, arra következtethetünk, hogy ifjúkorában, le
gényévei alatt jutott el a Szepesség fővárosába. 

Szülővárosával a rendszeres kapcsolatot lőcsei polgárrá válása után is 
megtartotta. Bruno Brewer 1578—1582 között a wittenbergi egyetemen 
tanult Lőcse városának anyagi támogatásával.10 Kereskedelmi tevékenysége 
ekkor sem szünetelt: a Thurzó-alapítványból folyósított segély így valójá
ban a korábbi üzleti kapcsolatok elmélyítését, újak létrehozását mozdította 
elő, s nem a rendszeres és alapos külföldi tanulmányokat.11 

Bruno kereskedelmi tevékenységének bemutatása rendkívül tanulságos 
abból a szempontból, hogy hogyan lehetett ekkortájt egy könyvkereskedő
nek Magyarországon megélni. Felső-Magyarországon az 1560—1570-es 
években protestáns állandó nyomda még nem működött (csak 1577-től a 
bártfai), így a könyv iránti igényeket Erdélyből (Nagyszeben, Kolozsvár, 
Brassó), Magyarország más városaiból (Debrecen) vagy a közel fekvő len
gyel, cseh vagy sziléziai városokból lehetett kielégíteni. Bruno Brewer a 
16. század utolsó harmadában meglehetősen nagy összegekért hozott be 
külföldről könyveket: 1579-benpl. 160Ft-ért, 1581-ben 150 Ft-ért, 1588-ban 
300 Ft-ért, 1591-ben 220 Ft-ért stb.12 Sajnos, árukészletének leírása nem 

8. Josef Benzing: Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen 
Sprachgebiet. = Archiv für Geschichte des Buchwesens. Jg. XVIII. Frankfurt am 
Main 1977. 1249. hasáb. Bruno Brewer nem szerepelt a jegyzékben. 

9. Hans Lülfing: Universität, Buchdruck und Buchhandel in Wittenberg, vornehmlich 
im 16. Jahrhundert — 450 Jahre Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
Bd. 1. 377-391 . p. L. 385, 387, 389. p. 

10. Fraknói Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Bp. 1873. 199. p. 
11. Bruno Brewer tanulmányainak végzésével egyidőben a lőcsei harmincadjegyzéke

ken is szerepelt: OAL IV. 289 — 291. Harmincadjegyzék (a továbbiakban: H. j.) 
1578-1580. IV. 289. 16. p., IV. 290. 7. p., IV. 291. 10, 18. p. 

12. OAL IV. 290. H. j . 1579. 7. p. , IV. 292. H. j . 1581. 4, 14. p., IV. 299. H. j . 1588. 
9, 13. p., IV. 302. H. j . 1591. 5, 7. p. 
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maradt fenn, ezért nem tudjuk, hogy ezek az összegek milyen mennyiségű 
és árú nyomtatványokra vonatkoznak: egyedüli összehasonlítási alapunk 
a kassai Johann Gallen könyvkereskedésének leltára lehet.13 

Bruno Brewer üzleti tevékenységének adatai a következőkben foglal
hatók össze:14 

Behozatal Ebből könyv Kivitel 
1572—1580 1586,80 F t 1068,—Ft (66%) 232,30 F t 
1581 — 1590 839,— Ft 602,— F t (75%) 451,— F t 
1591 — 1598 739,— F t 739,— Ft (100%) 859,60 F t 

3164,80 F t 2409,— F t 1542,90 F t 

Bruno bibliopola (ahogy a lőcsei iratok többször nevezték)15 valójában 
nemcsak könyvkereskedő volt, hanem ezenkívül még meglehetősen sokféle 
áruval kereskedett. Az eladási tételek között (a harmincadjegyzékek alapján 
gyakran szerepeltek különféle kikészített bőrök, gyapjúszövetek, selyem, 
fűszerek, pl. sáfrány, bors; egyéb anyagok: terpentin, vitriol; patikaszerek, 
élelmiszer, takarmány, sőt még élő állatok (lovak) is. Bruno Brewer úticélja 
legtöbbször a szomszédos Szilézia és Erdély volt, de több alkalommal járt 
Morvaországban és Szászországban (Wittenbergben és a lipcsei híres Mihály -
napi vásáron).16 

Bruno Brewer üzleti tevékenységének arányaiban mintegy három év
tized alatt sajátos eltolódás ment végbe. A forgalmazott áruk értéke a 
kezdeti évekhez képest csökkent: az 1570-es években 1819,10 F t volt, az 
1580-as években 1290,— F t ; az 1590-es években pedig újra növekedett 
1598,60 Ft-ra. A behozott áruknak kezdetben kétharmadát tették ki 
könyvek: ez az arány fokozatosan növekedett, végül már csak könyvbeho
zatalról beszélhetünk. Ezzel párhuzamosan növekedett a külföldre kivitt 
nyersanyagok, élelmiszerek, egyéb áruk értéke: az 1590-es években a kivitel 
összvolumene már meg is haladta a könyvbehozatalét. 

A könyvüzlet túlságosan nyereséges nem lehetett, hiszen Bruno Brewer 
vagyona az 1580-as, 1590-es években kimutathatóan csökkent: a Főtér déli 
részén (Niederring) levő háza megmaradt, de földjének nagysága már kisebb 
volt, mint korábban.17 Másrészt fönnmaradtak Johann Rühel könyvkeres-

13. Gallen 1583-as leltárát 1. MKSzle 1895. 310 — 319. p., kevésbé részletesen: MKSzle 
1887. 136-138. p . 

14. A lőcsei harmincadjegyzékek évenkénti adatainak összesítése alapján. OAL IV. 
283-310. H. j . 1572-1599. 

15. OAL IV. 283. H. j . 1571. 4, 12. p., IV. 284. H. j . 1572. 6, 11, 16. p. 
16. Bruno erdélyi útjairól 1. OAL IV. 284. H. j . 1572. 11, 16. p., IV. 286. H. j . 1575. 

14. p., IV. 294. H. j . 1583. 6. p., IV. 301. H. j . 1590. 13. p., IV. 306. H. j . 1595. 
12. p., sziléziai útjairól: IV. 284. H. j . 1572. 14, 16. p., IV. 286. H. j . 1575. 15. p., 
IV. 292. H. j . 1581. 4. p., IV. 301. H. j . 1590. 11. p., IV. 307. H. j . 1596. 34. p . 
Morvaországi útról: IV. 308. H. j . 1597. 8. p. Wittenbergi útjairól a 18. sz. jegyzet
ben idézett levelek tanúskodnak. 

17. Bruno Brewernek házán kívül 
1570-ben 5 földingatlana volt (adója 2 firdung 1 lat), 
1580-ban 6 földingatlana volt (adója 2 firdung 2 lat), 
1590-ben 1 földingatlana volt (adója 2 firdung 3 lat 1 quartale). 
OAL XXI. 57. Ingatlan-összeírás 1570-1590. 160, 247, 357. p. A mértékegysé
gekről 1. Hain i. m. 13. p. 
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kedő és a wittenbergi magisztrátus levelei, melyben a nagy összeggel tartozó 
lőcsei kereskedőt fizetésre szólították fel.18 Az iratokból fény derül az üzlet
kötés módjára is: Bruno Brewer hitelben vette át unokatestvérétől a köny
veket 1588 novemberében kb. egyéves, 1592. augusztusában fél éves fizetési 
határidőre (az összeg kamatait is beleértve). A két nagy összegű vásárlás 
után hosszú ideig adós maradt egy 476 F t 11 dénárt kitevő tekintélyes 
summával. (Ez az 1590-es évek teljes üzleti forgalmának mintegy 30%-át 
jelentette, tehát valóban nagy összeg volt!) Bruno Brewer ezután további 
100 Ft-ot törlesztett az adósságból (többre úgy látszik még a lőcsei tanács 
felszólítására sem volt képes); hogy teljesen megfizette-e, arról nincs ada
tunk. Johann Rühel 1597-ben halt meg: halála után örökösei csődöt állapí
tottak meg.19 

Bruno Brewer nemcsak erdélyi, sziléziai, morvaországi, németországi 
városok vásárain árulta portékáit, hanem Lőcsén levő üzletében is, ahol 
túlnyomórészt könyveket adott el. A könyvesbolt évi adója 4 F t volt.20 

A lőcsei könyvkereskedő fiait is illendően tanít tat ta. Bruno azonos 
nevű fia 1589-ben iratkozott be a wittenbergi egyetemre,21 Johann nevű fia 
pedig 1592-ben jegyezte be az egyetem anyakönyvébe nevét. A lőcsei 
tanácshoz írt levelében beszámolt tanulmányairól, köszönetet mondva a 
városi hatóságnak, hogy őt szülei szegénysége ellenére taníttatja.22 Okmá
nyok nem bizonyítják, de a vagyon örökléséből kikövetkeztethető, hogy a 
harmadik fiú Lorenz volt, a későbbi nyomdaalapító: a testvérek közötti 
nagy korkülönbség arra mutat, hogy második házasságból született.23 

Lorenz az első (és egyetlen) a Brewer-család lőcsei tagjai közül, akiről nem 
tudjuk, végzett-e felsőbb stúdiumokat: valószínű, hogy ifjú kora anyagi 
körülményei ezt nem tették számára lehetővé. A 17. század során az ifjabb 
Brúnóval ós Lorenz-cel találkozunk, Johann nem élt Lőcsén, későbbi sorsá
ról semmit nem tudunk. 

Idősebb Bruno Brewer nevét a városban történt bűnügyeket leíró 
Malefizbuch is megörökítette a házában történt véres események miatt. 
1596. szeptember 28-án, vásár napján kereskedők szálltak meg Bruno 
Brewernól: négy Kiszely testvér. Szabályellenesen este kilenc óra után is 
fenn maradtak, ezért Balthasar Schmied lőcsei polgár bement a házba, és 
megparancsolta a vendégeknek, hogy feküdjenek le. A Kiszely testvérek 

18. A wittenbergi tanács 1593. június 14-i levele: OAL XII . 33/6., 1594. január 21-i 
levele: OAL XII . 33/2. Johann Rühel magiszter Wittenbergből írott levele 1594. 
január 22.: OAL XII . 33., 1594. május 19-i levele: OAL XII . 34., 1595. május 
6-i levele: OAL XII . 34/2. Bruno Brewer adósságairól kimutatás: OAL XII . 
33/1, 33/3, 33/5, 33/7. 

19. Benzing i. m. 1249. hasáb. 
20. OAL XXI . 3. Tanácsülési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Tan. jkv.) 1585 — 1599. 

1595. november 8-i bejegyzés. 
21. Fraknói i. m. 316. p. 
22. Memoriae Ungarorum qui in alma condram universitatis Vitebergensi confirma-

runt. . . Pest 1817. 95. p . : 1592 ,,23. Jun. Joh. Bruno, Leutsov." Az anyakönyvbe 
tehát csak az apa keresztnevét írták be, a családnevet nem. Johann Wittenbergből 
írott levele 1592. július 6-i kelettel: OAL V. 57. 

23. Az ifjabbik Bruno és Johann 1570 körül születhetett, Lorenz pedig valószínűleg 
1590-ben (erről még a tanulmány további részében szó lesz). 
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kizavarták őt, mire Sehmied föllármázta az őrséget azzal a váddal, hogy a 
magyarok meg akarták őt ölni. A polgárőrség benyomult a házba, és 
dulakodás közben két testvért megsebesített. A vizsgálat során kiderült, 
hogy Schmiednek nem volt joga az idegeneket figyelmeztetni, mert nem 
volt őrségen: jogtalan közbeavatkozás és vérengzés előidézése miatt ezért 
halálra ítélték és lefejezték.24 

Idősebb Bruno Brewer hatvan éves kora körül, 1599—1600 táján halt 
meg. Lehetséges, hogy az 1600-as pestisjárvány ragadta magával. Az 1600-as 
lőcsei adóösszeírásban már özvegye, Fides volt a háztulajdonos.25 Mestersé
gét pedig Bruno fia vitte tovább. 

Ifjabb Bruno Brewer könyvkereskedő 

A nyomda alapítása 

Személyéről kevés adat maradt fenn; ismertetésük során testvérének, Lo-
renznek kezdeti tevékenységét is érintenünk kell. Bruno, abból visszakö
vetkeztetve, hogy 1589-ben iratkozott be a wittenbergi egyetemre, 1570 
táján született. Harminc év körüli lehetett, amikor átvette elhunyt apja 
könyvesboltját. Ekkor még nem volt önálló háztulajdonos, az apai házban 
lakott. A lőcsei polgárjogot, meglehetősen későn, harmincéves kora után, 
1604-ben szerezte meg.26 Közte és Lorenz között mintegy húsz év korkülönb
ség volt, így Bruno tevékenysége öccse számára meghatározó lehetett. (A ro
konság fokáról Szenei Molnár Albert tudósít minket, aki még Wittenbergből 
ismerhette az ifjabbik Bruno Brewert.)27 Lorenz a könyvkötő mesterséget 
tanulta ki, s nagykorúsága elérése után sem lett önálló könyvkötő-könyv-

24. Demkó Kálmán: A Felső-magyarországi városok életéből a XV—XVII. században. 
Bp. 1890. 4 9 - 5 0 . p. 

25. Idősebb Bruno Brewer utolsó könyvbeszerző útja 1598. december 27-én ért véget: 
OAL IV. 310. H. j . 1599. 10. p. Az 1600-as pestisjárványról: Hain i. m. 130. p. 
Az 1600-as adóösszeírás: OAL XXI. 59. Ingatlan-összeírás 1600—1620. (Számozás 
nélkül. Fides Bruno Brewerin a 3. tizenketted elején szerepelt. Lőcse városa 
közigazgatásilag 12 részre volt osztva.) 

26. OAL XXI . 49. Polgárkönyv 47. p. 
27. Szenei Molnár Albert, Ziegler: Discursus de siimmo bono. . . círnű művének fordí

tója, az 1630-ban Lőcsén megjelent könyv ajánlásában a következőket írta: 
. . . „Ez könyvnek azért kedves voltát és keletit látván az könyvnyomtatók hár
man is kértek engemet, hogy magyarul fordítanám, reménlvón azt, hogy az 
magyar olvasóknál is kedves fogna lenni ez Discursus. Midőn azért az lőcsei 
becsületes Bruno Braier öccse, az tisztelendő Lőrintz Brewer könyvnyomtató 
kérését ujétaná, és munkámnak jutalmát is ígérné, megfordítani az elmúlt 
nyáron. . . " L. Szabó Károly: Bégi magyar könyvtár I. Az 1531 — 1711. megjelent 
magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Bp. 1885. 594. A mű modern szöveg
kiadása : Szenei Molnár Albert: Discursus de summo bono (Értekezés a legfőbb jóról). 
S. a. rend., bev., jegyz.: Vásárhelyi Judit. Bp. 1975. 90. p. — Megjelent még 
az ajánlás szövege: Szenei Molnár Albert válogatott művei. Bp. 1976. 434 — 440. p. 
Szenei Molnár Albert 1591-ben iratkozott be a wittenbergi egyetemre, akkor, 
amikor még az ifjabbik Bruno Brewer is ott lehetett. L. Fraknói i. m. 317. p. 
Molnár Albert egyébként naplójának tanúsága szerint 1613-ban meg is fordult 
Lőcsén Bruno Brewernál: 1. Dézsi Lajos: Szenei Molnár Albert naplója, levelezése 
és irományai. Bp. 1898. 386. p . 
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kereskedő, hanem bátyja számára dolgozott: valószínűleg része volt az 
üzletben, de a könyvesbolt évi adóját (továbbra is évi négy forintot) Bruno 
egyedül fizette.28 Az örökölt ingatlanok egymás közötti elosztására az 1610-es 
években került sor: Bruno háztulajdonos lett a 10. tizenkettedben, Lorenz 
kapta az apai házat, özvegy anyjuk pedig egy kisebb házat a 9. tizenket
tedben.29 

Ifjabb Bruno Brewer már valóban csak könyvkereskedelemmel foglal
kozott, könyveken kívül legfeljebb papírt, s könyvkötéshez szükséges anya
gokat szerzett be; külföldön csak vásárolt, de semmilyen árut nem vitt ki 
külföldi vásárokra. 1601-től 1638-ig találkozunk nevével a lőcsei harmincad
jegyzékeken. Testvére 1616-ban kapcsolódott be a könyvvásárlásba, s egé
szen 1638-ig folytatta a könyvkereskedői mesterséget. 

A két testvér külföldi könyvbehozatalának együttes értékét mutatják 
a következő adatok:30 (A hazai könyvek forgalmazásáról sajnos semmi ada
tunk nem maradt fenn.) 

1601 — 1610 721,— F t értékű könyv 
1611 — 1620 1885,— Ft értékű könyv 
1621 — 1630 1520,— Ft értékű könyv 
1631 — 1638 319,— F t értékű könyv 

Beszerzési forrást csak egy esetben tüntettek fel az iratok: Boroszló váro
sát.31 A boroszlói könyvkereskedők általában könyvkiadók is voltak, akik 
nemcsak Szilézia és Lengyelország, hanem Németország egyes városaiban 
is megrendelték egy-egy mű kinyomtatását, s rendszeres és állandó kapcso
latuk volt lipcsei nyomdászokkal és könyvkereskedőkkel.32 A Brewer-
testvérek ilyen módon Boroszlón keresztül hozzájuthattak németországi 
könyvekhez, ha maguk nem is fordultak meg Németországban (erről ugyanis 
nincs adatunk). A könyvek átvétele ez alkalommal is hitelben történhetett. 

A fenti összesítésből láthatjuk, hogy ifjabb Bruno Brewer kb. olyan 
szinten folytatta a külföldi könyvbehozatalt, mint apja az 1580-as, 1590-es 
években. Ugrásszerű fejlődést hozott viszont a 17. század második évtizede: 
a külföldi könyvbeszerzés 721 Ft-ról 1885 F t értékűre növekedett. Űgy 
tűnik, hogy az 1610-es évek a könyvkereskedelemnek igen kedvező időszaka 
volt. Nagy része lehetett ebben a Bocskai-szabadságharc által kivívott 
protestáns vallásszabadságnak, amely a protestáns egyházi élet és iskolaügy 
virágzását indította el. A lőcsei könyvkereskedő-testvéreket az egyházi és 
kulturális élet e kedvező változása, a szülővárosukban felállított tipográfiák 
(1614-ben a bártfai Jakob Klöszé, majd 1617-től a szintén bártfai származású 

28. OAL IV. 877. Adókimutatás 1621-1628. 4. p . : 1624-ben „Bruno Breyer soll 
d. halb dreissigst fi 1 d. 50. Ein Hauss fi. 1 d. 94. Krautgarten den. 50. Ladenzinss 
fi. 4." 

29. OAL XXI. 59. Ingatlan-összeírás 1600—1620. 1620-as összeírás, 3., 9., és 10. 
tizenketted. 

30. OAL IV. 312 — 347. H. j . 1601 — 1638. Lorenz Brewer nevének első előfordulása: 
Laurentius Preyer 1616. október 6. OAL IV. 325. H. j . 1616. 8. lev. rect. 

31. 1617. október 9.: „Laurentius Brayer inducit Vratisslavia varios libros incompactos 
pro florenis Triginta duobus". OAL IV. 326. H. j . 1617. 21. p. 

32. Marta Burbianka: Zarys zdiejów handln kéiegarskiego w Wroclawiu do pol. XVII. 
wieku. Wroclaw 1950. 49 — 51. p. 
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Daniel Schultzé)33 révén szerzett közvetlen tapasztalatok, a nagyobb ha
szon elérésének reménye motiválhatta saját nyomda alapítására, a könyv-
nyomtató-könyvkereskedő-könyvkötő mesterségnek egy családon belül tör
ténő egyesítésére. 

A lőcsei harmincadjegyzékek Bruno és Lorenz Brewer nevénél nemcsak 
kötetlen könyveket és anyagokat soroltak fel, hanem más árukat is „res 
bibliothecales" átfogó elnevezéssel. Ilyen tételek a következő időpontokban 
és a következő értékben fordultak elő :34 

Lorenz Brewer 1619. máj. 26. 36 F t értékben 
Bruno Brewer 1620. máj. 2. 60 F t értékben 
Lorenz Brewer 1620. máj. 13. 29 F t értékben 
Lorenz Brewer 1620. júl. 27. 40 F t értékben 
Bruno Brewer 1620. júl. 27. 28 F t értékben 
Lorenz Brewer 1620. okt. 2. 236 F t értékben 
Lorenz Brewer 1622. febr. 16. 175 F t értékben 

604 F t 

A „res bibliothecales" kifejezés nem jelölhet könyveket, hiszen ugyanabban 
az időpontban írt a harmincados Lorenznél „res bibliothecales"-t, Brúnónál 
pedig könyveket. A könyvesbolt berendezését sem jelentheti, mert az jóval 
kevesebbe kerülhetett: elég arra gondolnunk, hogy Lorenz Brewer emeletes 
főtéri házának összes bútorzata 1665-ben 170 F t 18 dénárt ért. A könyvkötő
műhely szerszámai is jóval kisebb összegbe: húsz-negyven forintba kerül
hettek.35 Az összeg nagysága miatt csak az alapítandó nyomda felszerelésé
nek a beszerzésére gondolhatunk. Az újonnan felállított magyarországi tipo
gráfiák felszerelését ebben az időben általában külföldön vásárolták. A lőcsei 
nyomda esetében legvalószínűbb a lengyelországi, krakkói beszerzés.36 

Az említett beszerzésekben a nagyobb részt Lorenz vállalta (öt alka
lommal 516 F t értékben), hiszen harminc évével ő volt a fiatalabb, mozgé-

33. Jakob Klöss Lőcsére való átköltözéséről I. Hajnóczi Iván: A lőcsei könyvsajtó 
kezdetei = MKSzle 1905. 186 — 187. p. Daniel Schultzról: uo. 188 — 189. p. 

34. OAL IV. 328-331 . H. j . 1619-1622. A különböző időpontok: 
1619. május 26. IV. 328. 13. p. 
1620. május 2. IV. 329. 9. p. 
1620. május 13. IV. 329. 10. p. 
1620. július 27. IV. 329. 16. p. 
1620. október 2. IV. 329. 23. p. 
1622. február 16. IV. 331. 6. p. 

35. A bútorok értékéről 1. Laurenz Brewer hagyatéki leltára. Kiad. Pavercsik Ilona. = 
MKSzle 1977. 176. p. Egy könyvkötő műhely szerszámainak értékéről: a Brewer -
családé 1665-ben a kötésre használt anyagok értékével együtt elérte a 68 Ft-ot 
(1. uo. 177. p.), Georg Steinhübel könyvkötő szerszámainak értéke 1699-ben 
40 F t volt (1. OAL XXI. 54. Hagyatéki leltárak, a továbbiakban: Hagyat, lelt. 
1691-1712. 330. p.) 

36. Borsa Gedeon hívta fel a figyelmet egy 1627-es lőcsei kiadású könyvnek, a Nagy 
Sándor históriájának címlapillusztrációjára, amely trónon ülő királyt ábrázol: 
a fametszet egyik sarkában ugyanis a lengyel, másik sarkában a litván címer 
látható, így ez a fametszet lengyelországi eredetű lehet. L. Borsa Gedeon: A ma
gyar csízió kialakulásának története. = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 
1974—75. Bp. 1978. 341. p. Borsa Gedeonnak, aki tanácsaival a tanulmány létre
jöttét nagymértékben elősegítette, ezúton is szeretnék köszönetet mondani. 
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konyább; ennek ellenére, biztosra vehető, hogy Bruno nemcsak 88 Ft-tal 
részesedett a vállalkozásból: öreg korára már eleve nagyobb vagyonnal 
rendelkezett, mint öccse; Lorenz még 500 F t körüli tőkebefektetésre is 
képtelen lett volna egyedül, hiszen házán kívül csak egy kisebb gyümölcsöse 
és egy zöldségeskertje volt.37 

Nyomdát felállítani a 16—17. században — éppen a nagy tőkebefektetés 
miatt — legtöbbször főúri mecénás vagy valamelyik egyház hathatós tá
mogatásával lehetett. Hogyan, milyen anyagi forrásokból létesített városi 
polgár könyvnyomtató műhelyt ? Egyik lehetséges módra jó példa a Brewer-
testvérek lőcsei nyomdaalapítása. 

Arra, hogy a tipográfia felszerelésének megvásárlásánál valami nem 
volt rendjén, Boroszlóból származó panaszlevelek világítottak rá. Az elsőt 
Paul Albrecht boroszlói kamarai tisztviselő 1627-ben írta a lőcsei tanácsnak 
Bruno Brewer adóssága ügyében. Bruno több mint háromszáz tallérral tarto
zott a boroszlói Eyring—Perfert-féle könyvkereskedésnek, amelyben felesége 
révén Paul Albrecht is érdekelt volt. Könyveket és anyagokat vásárolt tőlük 
hitelbe ,,sok évvel ezelőtt", de a vásárlásokból az említett összegű fizetési hát
raléka maradt, amelyet Bruno hosszú időn keresztül nem fizetett meg, sőt Jo
hann Perfert sürgetéseire nem is válaszolt. Paul Albrecht levelében elpana
szolta Bruno Brewer helytelen eljárását és hálátlanságát, s arra kérte a lő
csei tanácsot, hivatalból parancsolja meg Brew érnek az adósság kifizetését.38 

Ha a harmincadjegyzéken keressük a kb. ötszáz forint értékű vásárlást, 
csak részletekben találjuk meg. Bruno 1616-ig szerepelt rendszeresen a 
jegyzéken, utána már kevesebbszer: a panaszlevél dátumát megelőző időben 
1618 — 1625 között. Áruinak leírása (a már említett res bibliothecales-en 
kívül) mindig „könyvek", „kötetlen könyvek", csak 1619 júniusában van
nak „könyvek és más dolgok" feltüntetve: lehetséges, hogy az „alios res" 
azonos Paul Albrecht által említett anyagokkal. A nagy összegű adósság 
keletkezhetett 1618 — 1620, 1619—1622 vagy 1620—1625 között, hiszen 
nem tudjuk, hogy minden beszerzés boroszlói forrásból történt vagy sem ;39 

37. OAL IV. 377. Adókimutatás 1621-1628. 2. p . : 1624 „Lorentz Breyer soll d. halb 
dreissigst fi. 5 d. 92 1/2. Zinss von sein Hauss fi. 1 d. 94. Von Krautgai ten d. 50." 

38. OAL XII . 100/4. 1627. szeptember 22-i levél. A lőcsei tanács által írt válaszlevél 
fogalmazványa: OAL XXI. 75. 1628. január 21-i kelettel. 

39. Bruno 1627 előtti könyvbeszerzései időben visszafelé haladva: 
1625. ápr. 1. 70 F t OAL IV. 334. 6 p. 
1624. okt. 4. 60 F t 333. 15. p. 
1622. febr. 16. 150 F t 331. 6. p . 
1620. okt. 2. 236 F t 329. 23. p . 
1620. jan. 27. 38 F t 329. 3. p. 
1619. nov. 30. 40 F t 328. 22. p. 
1619. aug. 5. 40 F t 328. 17. p. 
1619. jún. 21. 75 F t (libros et alios res) 328. 15. p. 
1619. máj. 26. 60 F t 328. 13. p . 
1618. júl. 19. 200 F t 327. 16 p. 
1617-ben Bruno nem fordult elő a harmincadjegyzéken, 1616-ban viszont július 
16-án 200 Ft-os könyvvásárlással. (IV. 325. 7. lev.) Lorenz 1617-es boroszlói vá
sárlását már említettük, tehát bizonyos, hogy ebben az időben a boroszlói —lőcsei 
könyvkereskedelem élénk kapcsolatban volt egymással. Azt mégsem tartjuk való
színűnek, hogy az összes fent felsorolt vásárlás Boroszlóban történt volna; az 
adósság keletkezésének pontos idejét ezért nem tudjuk meghatározni. 
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Részlet az 1627-es boroszlói panaszlevélből 



ennek eldöntése nélkül is láthatjuk azonban, hogy az adósság keletkezése 
és a nyomda vásárlása megközelítően azonos időszakra esett. 

Az egyik oldalon volt tehát egy kb. ötszáz forintos adósság, a másik 
oldalon több mint hatszáz forintos tőkebefektetés. Az utóbbihoz készpénz 
kellett, könyvvásárlásnál viszont megszokott volt a hitel. Az adatok arra 
mutatnak, hogy a Brewer-testvórek közvetett hitelfelvétellel, üzletfelük 
hátrányos helyzetbe hozása útján tudták a nyomdaalapításhoz szükséges 
summát előteremteni. Az 1610-es években, mint már említettük, a behozott 
könyvek mennyisége ugrásszerűen megnőtt. Mncs okunk feltételezni, hogy 
ezek a könyvek eladhatatlanok voltak, s az üzlet veszteséges volt. Azt 
viszont feltételezhetjük, hogy az eladott könyvek utáni haszon nem a 
hitelezőhöz került vissza, hanem a nyomdabeszerzés költségeinek fedezésére 
szolgált. A saját tőkebefektetésnek így is meg kellett haladnia a száz 
forintot. 

A nagy összegű adósságot Bruno Brewer természetesen sokáig nem 
tudta kifizetni. Johann Perfert boroszlói könyvkereskedő közben meg is 
halt, Bruno adósságlevele pedig David Müller boroszlói könyvkereskedőhöz 
jutott.40 Müller 1633-ban megkísérelte a tartozás kifizettetését. Egy év 
múlva szerződést kötött Brúnó Brewerrel 363 tallér több részletben történő 
megfizetéséről. Amennyiben a törlesztés bármilyen halasztást szenvedne, 
perre kerül sor. Müller ezek után hihetőleg megkapta a követelt pénzt, s az 
adósság ügye ezzel másfél évtized után lezárult.41 

Egy 1634-es iratból értesülhetünk arról is, hogy Lorenz Brewer szintén 
tartozott David Müllernek, de csak nyolcvan tallérral, amelynek megfizeté
sét négy év alatt, húsz talléros részletekben ígérte. Nem tudjuk, hogy az 
adó ság mikor keletkezett, az 1627-es panaszlevél nem említette, tehát 
későbbi lehet.42 I t t említjük meg, hogy Bruno Brewernek Kassán is volt 
kisebb adóssága 1630 körül.43 

A harmincadjegyzékek tehát azt mutatják, hogy Bruno és Lorenz 
Brewer 1619—1622 között szerezte be a nyomda felszerelését. A nyomda 
ilyen korai megvásárlása érdekes kérdést vet fel. Dániel Schultz 1617 — 
1623 között Lőcsén volt nyomdász, majd 1623 tavaszán Kassára távozott.44 

Az eddigi szakirodalom szerint Lorenz Brewer Schultz tevékenységét foly-

40. David Mülleről 1. Burbianka i. m. i. h., Benzing i. m. 1221 — 1222. hasáb. 
41. OAL XXI . 49. Koll. 2. Liber causarum et negotiorum Celebris civitatis Leuchovien. 

1634. november 10-i bejegyzések: H. Lorenz Breuers Vertrag mit David Müller. 
410. p., H. Bruno Breiers Vertrag mit H. David Müller 411. p. 

42. Lorenz Brewer 1634 előtti könyvvásárlásai, amelyekből a 80 talléros (több mint 
120 Ft-os) adóssága keletkezhetett: 
1632. júl. 16. 70 Ft OAL IV. 341. 7. p. 
1632. júl. 2. 110 F t 341. 7. p . 
1630. okt, 2. 120 F t 339. 10. p. 
1630. júl. 12. 100 Ft 339. 8. p. 
1629. jan. 1. 50 Ft 338. 2. p. 
1628. okt, 8. 40 F t 337. 19. p. 
1628. szept. 11. 36 F t 337. 15. p. 
1628. jan 3. 75 F t 337. 3. p . 

43. Bruno Brewer kassai adósságáról két panaszlevél 1630. július 17. és 1630. szep
tember 24-i kelettel: OAL XIII . 25/115, 116. 

44. Kemény Lajos: Kassa XVII. századbeli könyvnyomtatói. = MKSzle 1889. 231. p. 
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ta t tá . Az adatokból azonban az derül ki, hogy a Brewer-testvérek nem 
követői voltak Schultznak, hanem sokkal inkább konkurrensei. Egy város
ban két nyomdász Magyarországon ebben az időben nem tudta megkeresni 
a kenyerét (legalábbis hosszabb időn keresztül nem). Daniel Schultz kapott 
ugyan a lőcsei tanácstól némi támogatást, adókedvezményt, az újévi kalen
dáriumokért pénzjutalmat, de annyit nem, hogy kisebb műhelyét fejlessze, 
jövedelmezőbbé tegye. Szegény lehetett, a lőcsei polgárjogot sem szerezte 
meg; a riválisok közül mindenképpen ő volt a gyengébb fél. Bruno és 
Lorenz Brewer egyaránt városi polgár volt, háztulajdonos, Bruno tekin
télyes pártfogója volt Peter Zabler szuperintendens és Bartholomaeus 
Alauda evangélikus pap, Lorenz pedig már részt vett a város politikai életé
ben a képviselőtestület tagjaként.45 Ráadásul Dániel Schultz ebben az 
időben ellentétbe keveredett a Szepesség egyik nagybirtokosával, Görgey 
Vilmossal, akinek papját állítólag a selmeci rektorral együtt igazságtalanul 
megsértette. 1622. szeptemberében írott levelében Görgey Schultz „kihívó 
viselkedéséért, önhittségéért" példás büntetést követelt; e követelését 
ismételte meg, jogi útra akarván terelni az ügyet 1623. februárjában.46 

A kialakult helyzet oda vezetett, hogy a következő hónapban Schultz már 
át is költözött Kassára: a városnak Johann Fest halála után ugyanis nem 
volt állandó tipográfusa.47 

Lőcse városa nem vesztett, csak nyert a nyomdász személye változásán. 
Egyetlen adatunk sincs arról, hogy Lorenz Brewer kalendáriumot ajánlott 
volna a városi tanácsnak, s ezért pénzjutalmat kapott volna, az anyagi 
támogatás más formájáról sincsen tudomásunk. Ugyanakkor adókedvez
ményt sem kapott : házát, ingatlanait, a nyomda épületét egyaránt meg
adóztatták.48 A tipográfusokat Debrecenben az egyházi személyek közé 
sorolták, s adókedvezményt is kaptak,49 Lőcsén viszont joggal adóztathatták 
meg a nyomdász ingatlanait, hiszen Lorenz Brewer egyben jelentős külföldi 
forgalmat lebonyolító könyvkereskedő is volt. 

Mindezeken túl — úgy tűnik — a városi hatóság még a tipográfia mű
ködésére is adót vetett ki. Nem közvetlenül, hiszen a város jövedelmei 

45. Bruno Brewer pártfogóiról a születési anyakönyv adatai alapján szerezhetünk 
tudomást. Evangélikus születési anyakönyv Lőcsén 1625-től maradt fenn; 
Bruno három gyermekének nevét találhatjuk meg benne: Bruno 1627, Samuel 
1631, Fides 1635. Mindhárom gyermek keresztapja Peter Zabler és Bartholomaeus 
Alauda volt. (Fordítva nem, tehát nem szorosabb barátságról, inkább pártfogói 
kapcsolatról beszélhetünk.) L. Státny Oblastny Archiv Levőéa (a továbbiakban: 
SOAL) I. 174. Születési anyakönyv (a továbbiakban: Szül. akv.) 1625 — 1669. 
68, 156, 250. p. Lorenz Brewer 1625-ben már képviselőtestületi elöljáró volt, 
előtte néhány évig már képviselőtestületi tagnak kellett lennie. Hain i. m. 168. p. 

46. Görgey Vilmos és Márton levele 1622. szeptember 12-i, Görgey Vilmos, Márton 
és Kristóf levele 1623. február 21-i kelettel. OAL XV. 100/35, 36. 

47. Johann Fest 1622-ben halt meg pestisjárványban. Fest és az átmenetileg Kassán 
működő Nikolaus Müller személye körüli problémákat tisztázta: Ecsedy Judit: 
A gyulafehérvári fejedelmi nyomda eredete. = MKSzle 1975. 13. p. 

48. L. az összes adóösszeírást 1620—1660 között tíz évenként: OAL XXI. 59. Ingat
lanösszeírás 1600-1620. XXI . 62. Ingatlanösszeírás 1630-1670. 3. tizenketted. 

49. Johann Fischer kassai nyomdász 1610-es kérvényéből értesülünk róla. L. Kemény 
Lajos: Kassa XVII. századbeli.. . 230. p. 

366 



között nem szerepelt a nyomda adója,50 hanem kerülő úton. Bruno könyves
boltjáért 1624-ben még csak négy forint adót fizetett; 1625. október 14-én, 
amikor a nyomdának már működnie kellett, ennek másfélszeresét, hat 
forintot!51 Az adó nem volt arányos a forgalommal (idősebb Bruno Brewer 
szintén ennyit fizetett), ilyen nagymértékű emelését nem értelmezhetjük 
másként, mint a nyomda burkolt megadóztatásaként. 

A nyomtató műhely beindítása után Bruno és Lorenz Brewer külföldi 
könyvvásárlásainak mennyisége csökkent, de nem szűnt meg. 1621 —1625 
között összesen 942 F t értékű könyvet hoztak be, 1626 — 1630 között 578 F t 
értékűt.52 1632 nyaráig rendszeres volt a könyvbehozatal, utána már csak 
1635. októberében és 1638. július—augusztusában találkozunk a harmincad
jegyzéken Lorenz és Bruno nevével.53 Közel másfél évtizedes átmeneti idő
szak volt tehát, amikor a külföldi könyvek behozatala és saját kiadású köny
vek árusítása egyaránt jövedelmet biztosított: a nyomda megszilárdításához, 
fejlesztéséhez, az adósságok törlesztéséhez mindkettőre szükség lehetett. 

Ennek az átmeneti időszaknak Bruno Brewer halála vetett véget. 
Ifjabb Bruno Brewer 1639 táján hunyt el. Utolsó könyvbeszerző útjáról 
1638. augusztus 10-én érkezett vissza Lőcsére.54 Az 1640-es adóösszeírás 
már az özvegyet, Annát tüntette fel tulajdonosként.55 Könyvesboltja meg
szűnt: 1642-ben a gyógyszertár költözött a helyébe.56 Lorenznek a nyomda 
helyén megvolt a maga könyvraktára, a hazai könyvkereskedelemben meg
bízottai révén nyilván részt vett, de a külföldi könyvkereskedelmet tovább 
nem folytatta. Csak az 1660-as évek második felében találkozunk ismét 
külföldről könyvet behozó kereskedővel: Georg Steinhübellel, az ő tevékeny
ségének aránya azonban messze elmaradt a Brewer-testvérekétől.57 

Lorenz Brewer 

Élete és politikai szereplése 

1611. november 4-ón kapta meg a lőcsei polgárjogot. Ebből visszakövetkez
tetve valószínűleg 1590-ben született, mégpedig augusztus 10-én, Lőrinc 
napkor, mint azt Johann fia által írt születésnapi köszöntőből tud-

50. Lőcse város jövedelmeinek, bevételeinek kimutatása: Hain L m . 226 — 227. p. 
51. Az 1624-es adóról 1. a 28. sz. jegyzetet. Az 1625-ös adókivetésről: OAL IV. 377. 

Adókimutatás 1621 — 1628. 9. p . : „Bruno Breyer soll: Pro halb dreyssigst fl 1 den. 
75. Pro Buchladens Zinss fl. 6. Pro Zinss seines Hauses und Krautgartens fl 2. 
den 44." 

52. OAL IV. 331-334, 335-339. H. j . 1622-1625, 1626-1630. 
53. OAL IV. 344. H. j . 1635. 9. p., IV. 347. H. j . 1638. 10, 11. p. 
54. OAL IV. 347. H. j . 1638. 11. p. 
55. OAL XXI . 62. Ingatlan-összeírás 1630-1670. 1650-ben a 10. tizenkettednél 

Anna Bruno Breyerin 13 földingatlannal. 
56. Hain i. m. 199. p . : (1642) ,,Hoc Anno die 31 Januarij ist anstatt des Buchladensz 

die Neue Apoteck hin transferirt worden." 
57. Georg Steinhübel könyvvásárlásairól az 1668, 1669, 1671, 1685, 1689, 1691 

és 1695. évi harmincadjegyzékek tanúskodnak. A legnagyobb összegű vásárlása 
is mindössze 44 Ft-ot tett ki. OAL IV. 408. H. j . 1668. 10. p., TV. 366. H. j . 1669. 
5. p. , IV. 410. H. j . 1671. 7. p., IV. 390. H. j . 1685. 3, 6. p., IV. 394. H. j . 1689. 
7. p., I V 396. H. j . 1691. 2. p., IV. 400. H. j . 1695. 9. p. 
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juk.58 Már 35 éves volt tehát, amikor a könyvkötés-könyvkereskedés után 
harmadik mesterségének, a könyvnyomtatásnak gyakorlásába belekezdett. 

Gulyás Pál feltevése szerint lehet, hogy Lorenz Brewer meg sem tanulta 
a nyomdászatot, csak nyomdatulajdonosként legényekkel dolgoztatott: elég 
gazdag lehetett hozzá, ha már 1625-ben képviselőtestületi elöljáróvá válasz
tották.59 A nyomdaalapítás leírásakor már utaltunk Lorenz vagyonának 
a nagyságára: igen szerény jómód volt az egy akkor már öttagú családnak.60 

Bruno és Lorenz is adósságokkal volt megterhelve: ilyen esetben sem saját 
munkáját, sem a nyomtatás mesterségének tudását Lorenz nem nélkülöz
hette, s nem választhatta kezdettől a nagyobb kiadással járó megoldást, 
legények alkalmazását. Az viszont valószínű, hogy idősebb korában, ötvene
dik évéhez közeledve egyre inkább visszavonult először a kétkezi munkától, 
később, hajlott korában már a tipográfia irányításától is. 

Lorenz Brewer, aki 1616-tól évente háromszor-négyszer fordult meg 
külföldi vásárokon és hozott be onnan könyveket, 1618-ban és 1621-ben 
egyszer sem szerepelt a harmincadjegyzéken. Elképzelhető, hogy az egyik 
évet a nyomtatás mesterségének elsajátításával töltötte, kérdés, hogy 
Daniel Schultznál-e vagy más magyarországi, esetleg külföldi nyomdásznál.61 

A nyomdaalapítás pénzügyi forrásairól már volt szó, azonban az eddigi
eket ki kell egészítenünk egy újabb névvel. Nem lehetett véletlen, hogy 
Lorenz Brewer az első lőcsei kalendáriumot Michael Ficker lőcsei kereskedő
nek ajánlotta, őt ,,jó akaró biszod" (bízott) apjának nevezve.62 Ficker 
nagyon sokféle áruval kereskedett, többek között papírral is, s több alka
lommal utazott együtt Lorenz-cel és Brúnóval a vásárokra. Együtt voltak 
akkor is, amikor a Brewer-testvérek a nyomdafelszerelés legnagyobb értékű 
tételét (236 Ft) hozták be.63 Valószínű, hogy Ficker mind a kereskedelmi 
kapcsolatok terén, mind anyagilag támogatta a nyomdaalapítást. 

Michael Ficker és Lorenz Brewer rokoni kapcsolatáról az eddigi szak-

58. A polgárjog megszerzéséről: OAL XXI. 49. Polgárkönyv 55. p. 1 F t 50 dénárt 
fizetett érte. A város szülötte a polgárjogot csak betöltött 21. életéve után sze
rezhette meg, 1. erről: Borsa Gedeon: Hoffhalter-problémák. — MKSzle 1970. 
372. p. Lorenz fiának születésnapi köszöntője: Johann Brewer: Honor senectutis.. . 
= MKSzle 1924. 27. p. A nyolcoldalas latin nyelvű beszéd az öregkor és a szülők 
tiszteletéről szól, Lorenz Brewer életéről, munkásságáról semmi konkrétumot 
nem tartalmaz. 

59. Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon. Bp. 1961. Kézirat. I I . rész 132, 135. p. 
60. Lorenz Brewer első házasságából született gyermekei közül 1625-ig három maradt 

életben: Margaretha, Michael és Anna. 1626-ban született Barbara, 1. SOAL I. 
174. Szül. akv. 1625 — 1669. 28. p. A többi gyermekről 1. az 1665-ös hagyatéki 
leltár bevezető sorait. MKSzle 1977. 175. p. 

61. Hajnóczi Iván szerint Lorenz Brewer valószínűleg Schultztól tanulta a mestersé
get, 1. a Hajnóczi i. m. 75. p. Gulyás Pál is ugyanezt feltételezte (ha Brewer 
egyáltalán elsajátította a könyvnyomtatás mesterségét), Gulyás i. m. II . rész 
132. p. Közvetlen bizonyítékaink azonban erre vonatkozóan nincsenek. 

62. ,,Az Bölcz, és Tisztelendő Ficker Mihalnak, Löczöi városban Lakoszo Kereskedő
nek, énnekem io akaró biszod apám uramnak Észt az en Vy Magyar nyelvre 
forditatott első Iudiciumat, alaszatossagal és fiúi szeretettel, meg ayanlom, es 
Vj Esztöndere meg aiandekoszom." David Herlicius: Kalendariom. . . 1626. 
Clb lev. Sztripszky I. 1907/114. Fél-fakszimile kiadása: Hajnóczy R. József: 
Az első lőcsei kalendárium az 1626-ik évre. Bev. és közli: —. Lőcse 1909. 34. p. 

63. OAL IV. 329. H. j . 1620. okt. 23-i bejegyzés. 23. p. 
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irodalom többféleképpen vélekedett: Hajnóczi R. József szerint Ficker 
gyámapja volt a nyomdásznak, Rexa Dezső szerint csak pártfogója, Gulyás 
Pál szerint kétségtelenül apósa.64 Az iratok Gulyás feltevését igazolják: 
Ficker Lorenz Brewer első feleségének, Anna Pechnek volt a mostohaapja.65 

Személyét, tevékenységét érdemes részletesebben ismertetnünk, mert igen 
tanulságos a vagyonok keletkezése és a Lőcsét naggyá tevő lengyel— 
magyar kereskedelem szempontjából. 

Ficker ausztriai származású volt, s akkor még elég szegény, amikor 
feleségül vette a késmárki kereskedő, Johann Pech özvegyét, Margarethát.66 

Kereskedelmi tevékenysége révén fokozatosan egyre gazdagabb lett. Nevét 
a szepesi kamara egy 161 l-es, I I . Mátyás királynak küldött vizsgálati jelen
tése is megörökítette, nem éppen dicséretes módon: a jelentés szerint 
„Fiekler Mihály lőcsei polgár, Guttschmittel Zacharias késmárki bíró és 
Sebestyén testvére Lengyelországba bort és eleséget szállítanak bizonyos 
Kromorofszky nevű egyénhez, ki hamis pénzt és hamis új garasokat veret, 
s azok az áruk fejében olyan pénzt az országba szándékosan hoznak."67 

Azonkívül több más személy rezet szállított a lengyel kereskedőnek, Son-
tags iglói polgár például úgy, hogy 40 F t értékű rézszállítmányért 400 F t 
értékű hamis pénzt kapott. Kromorofszkynak Késmárkon is volt megbízott
ja, aki sokakkal kereskedve terjesztette a hamis pénzt.68 

Országgyűlési törvényeink a 16 — 17. században tiltották az idegen 
pénz behozatalát, különösen a rossz lengyel pénzét. A büntetés fejvesztés 
volt. Kérdés azonban, hogy a sokszor megújított törvény valaha is átment 
a gyakorlatba. Több törvényünk arra mutat , hogy nem: a lengyel pénz 
általános elterjedésére következtethetünk a lengyel garas értékének a 
magyar forinthoz viszonyított leszállításából. A lengyel péns használatának 
szigorú tiltása mellett az is előfordult, hogy egyes megyék (például Abaúj 
vármegye 1612-ben) bünetés terhe mellett követelték a lengyel pénz elfo
gadását. Ennek magyarázata az lehetett, hogy nem vertek annyi magyar 
pénzt, amennyi a forgalom lebonyolítására elég lett volna, így a határszéli 
kereskedelem a rosszabb lengyel pénzre is rá volt utalva.69 

64. Hajnóczy R. Józsefi, m. 34. p., Gulyás i. m. I I . rósz 132. p., Rexa Dezső ismertetése 
Hajnóczy R. József kalendárium-kiadásáról: Irodalomtörténeti Közlemények 1910. 
124-125. p. 

65i A rokoni kapcsolatról Samuel Günther, az evangélikus gimnázium rektora, későbbi 
lőcsei evangélikus pap jóvoltából tudunk. Günther, Lorenz Brewer unokája egy 
birtokigény jogosultságának kimutatása céljából igazolást kért a városi tanácstól 
a Brewer- és Ficker-családok genealógiájáról. L. OAL XXI . 11. Tan. jkv. 1693 — 
1703. 560 — 563. p. 1700. június 8-i bejegyzés. — Samuel Günthernek a Brewer -
családtól való leszármazását már a következő mű is említette: Andenken an die 
300 Jährige Jubelfeier der evangelischen Gemeine in der k. Freistadt Leutschau. 
Lőcse 1844. 85. p. 

66. Az 1700-as tanácsülósi jegyzőkönyv fent idézett helye, továbbá az ausztriai szár
mazásról Hain i. m. 378. p. Vagyoni állapotáról Ficker 1632-es hagyatéki leltára: 
OAL XXI. 50. Hagyat, lelt. 1604-1698. 3 2 - 3 6 . lev. 

67. Divald József: Adalékok a szepesi bányászat történetéhez a XVII-ik század elején. = 
Történelmi Tár 1878. 674. p. 

68. Divéky Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal 
főleg a XVI-XVII. században. Bp. 1905. 30. p. 

69. Uo. 26, 28, 32 — 33. p. Meg kell említenünk, hogy kisebb mennyiségben Lorenz 
Brewer birtokában is volt lengyel pénz. L. MKSzle 1977. 175. p . 
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Fickert és társait eltiltották a hamis pénz használatától, de valószínűleg 
nem tudták a vádat rájuk bizonyítani, mert semmi bántódásuk nem lett. 
Ficker legalábbis az 1610-es, 1620-as években háborítatlanul élt Lőcsén, 
s meglehetősen nagy vagyonra te t t szert: 19 földingatlana volt a város 
határában, s a Hegyalján több szőlője.70 A város vezetésében magas tiszt
séget töltött be: 11 éven keresztül volt tanácsos, általában Weinherr, a 
város szőleinek felügyelője.71 1632-ben halt meg.72 Rokoni támogatása 
feltétlenül hatással lehetett Lorenz Brewer politikai pályafutásának kezdeti 
alakulására. 

Lorenz Brewer házának s egyben a lőcsei nyomda egykori épületének 
helyét a Főtér déli részén ma emléktábla jelöli. A tipográfia legkorábbi helye 
azonban nem it t volt, hanem a 9. tizenkettedben, a Kolostor utcában. 
Az 1630-as adóösszeírás ugyanis az egykori ferences kolostor közvetlen kö
zelében sorolta fel a nyomda épületét (Domus Typographica Civitatis), 
három lat adót vetve ki rá.73 Lorenz édesanyja, Fides Brewer ekkor már 
nem élt: de korábban ugyanezen a környéken lakott, háza adója is ennyi 
volt. A két épület azonos volt-e, csak hosszabb kutatással lehetett volna 
megállapítani, amire nem volt módunk; elképzelhető azonban, hogy Lorenz 
Brewer műhelyét édesanyja halála után annak kis házában rendezte be. 
A következő, 1640-es adóösszeírás már egyáltalán nem tüntet te fel a 
nyomda épületét.74 Ebből arra következtethetünk, hogy a tipográfia ekkor 
már Lorenz Brewer főtéri házában volt elhelyezve. 

A Brewer-családból Lorenz volt az első, aki a város politikai életében 
is részt vet t ; pályafutása során a város legmagasabb irányító tisztségéig 
jutot t el. Említettük már, hogy 1625-től képviselőtesületi elöljáró volt. 
Ebben a minőségében egy tanácsossal együtt 1627 őszén küldöttségben jár t 
Rákóczi Györgynél, a későbbi erdélyi fejedelemnél. Rákóczi ugyanis meg
zsarolta Lőcse városát: kölcsönbe kért 12 000 Ft-ot, s amikor nem kapta 
meg, a tulajdonában levő, de a város által bérelt erdőbényei szőlő taksáját 
felemelte. Tárgyalások útján ezután megállapodtak 4000 F t kölcsön adásá
ról, valamint a jobbágyi szolgáltatások megváltása fejében évi 20 mázsa 
nyers réz szállításáról. Rákóczi ennek ellenére már az első évben kétszeres 
mennyiségű rezet követelt. A kéttagú küldöttség azért ment hozzá, hogy 
„ördögi éhségét csillapítsa", de sikert nem ért el.75 

Lorenz Brewer „tribuni" tisztségét négy éven keresztül viselte. Az 
1629-es januári választáson azonban Johann Schwartz nevű társával együtt 
kizárták a képviselőtestületből egy olyan ügy miatt, amelyben jól tükröző
dött a nagyhatalmú városi tanács és a 48 tagú, városrészenként választott 
képviselőtestület érdekellentéte. A megelőző évben ugyanis Schwartz és 

70. OAL XXI . 62. Ingatlan-összeírás 1630—1670. 1630-ban az 1. tizenkettedben 
szereplő Michael Fiekernek 19 földingatlana volt, amely után 1 márka 2 lat adót 
fizetett. Szőlőbirtokairól a Samuel-Günther-féle iratból tudunk, 1. a 65. sz. jegyzet 

71. Hain i. m.182, 186, 188, 190, 378. p . 
72. Hagyatéki leltára 1632. május 20-án készült. L. a 66. sz. jegyzetet. 
73. OAL XXI . 62. Ingatlan-összeírás 1630 — 1670. 1630-ban a 9. tizenkettednél. 
74. Uo. az 1640-es adóösszeírás. 
75. Hain i. m. 173-174. p . 
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Brewer kezdeményezésére a képviselőtestület azt a határozatot hozta, hogy 
a kibukott tanácsosok ne lehessenek a képviselőtestület tagjai, mert így 
visszajuthatnak a tanácsba. A tanács ezt a határozatot érthetően nagy 
felháborodással fogadta. A. Lőcsei krónika szerint az ilyen sérelmes törvény 
miatt méltán bűnhődött a két elöljáró.76 

Az 1629-es kizárást követő tizedik esztendőben azonban nagy fordulat 
történt Lorenz Brewer politikai pályafutásában: tanácsosnak választották 
meg. Ettől kezdve véglegesen bekerült a város ügyeit legfelsőbb szinten 
irányító helyi hatalmi szervezetbe. Majdnem élete végéig állandóan benne 
volt a tanácsban a rangidős, a „senator primarius" kitüntető címmel, négy 
alkalommal pedig, 1639—1641 között és 1645-ben a város bírájának válasz
tot ták meg.77 A város tisztségviselőinek ekkor még nem volt magas fize
tésük: a bíró évi jövedelme 12 F t volt, a tanácsosoké funkciótól függően 
ennek egynegyede—fele, de természetbeni szolgáltatás (bor, só, deszka, 
baromfi stb.) és különféle büntetéspénzek jól kiegészítették a fizetést.78 

Lorenz Brewer tanácsosként általában Maierherr volt, a város majorjainak 
felügyelője, így évi illetménye három forint volt.79 Vagyonának gyarapodásá
hoz a városigazgatásban betöltött magas tisztsége hozzájárult, de meg
gazdagodását nem elsősorban ezzel magyarázhatjuk, hanem szerencsés 
második házasságával. Ugyanezen okra vezethető vissza politikai pálya
futásának kedvező fordulata az 1630-as évek végén. 

Lorenz Brewer első házasságából hét gyermek született: Lorenz, Fides, 
Margarete, Michael, Anna, Barbara és Johann; közülük Lorenz, Fides és 
Johann nem érte meg a felnőttkort.80 A legkisebbik gyermek, Johann 1628-
ben született: az anya vagy ekkor halt meg gyermekágyban, vagy alig 
néhány hónappal a szülés után.81 

A gyászév letelte után Lorenz Brewer újra nősült: második felesége 
Margarete Spillenberger, Sámuel Spillenberger lánya volt. (1630 tavaszán 
lehetett az esküvő.)82 Samuel Spillenberger igen előkelő rokonnak számított: 
Lőcse városának és Szepes vármegyének nagyhírű orvosa volt. Több orvosi 
tanulmánya megjelent nyomtatásban. Meghívták I I . Mátyás betegágyához; 
Thurzó György nádor, majd Bethlen Gábor és I I . Rákóczi György erdélyi 

76. Uo. 187. p . 
77. Uo. 194, 195, 196, 197, 201, 208, 212, 228, 236, 240, 256, 280. p . 
78. Uo. 225-226. p. 
79. Uo. 201, 208, 228, 236. p . — Több alkalommal Mühlherr, a város malmainak fel

ügyelője is volt: uo. 256, 280. p . 
80. Erről Lorenz Brewer végrendelete tudósít: OAL XXI . 49. Koll. 2. Liber causa-

r u m . . . 524—531. p . 
81. Johann születéséről: SOAL I. 174. Szül. akv. 1625 — 1669. 90. p. Anna asszony, 

aki igen gyakran vállalt keresztanyaságot, 1628-ban még élt, 1631-ben viszont 
már Lorenz Brewernek második házasságából született Judith nevű lánya. L. uo. 
144. p. 

82. Samuel Spillenberger hagyatéki leltára alapján: OAL XXI . 51. Hagyat, lelt. 
1617 — 1666. 281. lev. rect. —284. lev. verz. Vö. Repéak i. m. 78. p . — Az esküvő 
időpontjáról: Margaretha Spillenberger 1630 januárjában még hajadonként 
vállalt keresztanyaságot (SOAL I. 174. Szül. akv. 1625-1669. 124. p.), 1631 
januárjában viszont már megszületett első gyermeke, Judith. 
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fejedelem is igénybe vette szolgálatait. Megszerezte a magyar nemességet.83 

Igen gazdag polgár volt, leányának tisztességes hozományt adhatott , hiszen 
tíz év alatt nem valószínű, hogy önerőből ötszörösére emelkedett volna a 
nyomdász vagyona.84 Mindezen kívül különösen kedvezővé tet te ezt a 
családi kapcsolatot az a körülmény, hogy Samuel Spillenberger papírmalom
tulajdonos volt.85 A nyomda egyik fő papírbeszerzési forrása ez a szepesta-
polcai (Teplic, Teplica) papírmalom volt. Samuel Spillenberger 1655-ben ké
szült hagyatéki leltára is bizonyítja a kettejük közötti üzleti kapcsolatot: 
a leltárban Lorenz Brewer papírvásárlásból adódó 72 Ft-os tartozásával 
szerepelt.86 

Lorenz második házasságából 1631 és 1645 között hat gyermek szüle
te t t : Judith, Maria, Katharina (kiskorában meghalt), a következő gyermek 
neve szintén Katharina, majd Johann és Samuel. A nyomdász második 
feleségét is túlélte; az asszonyt sem a végrendelet, sem a hagyatéki leltár 
nem említette.87 

Adalékok a nyomda tevékenységéhez Lorenz Brewer idején 

A lőcsei és kassai könyvnyomtatás és könyvkereskedelem kapcsolatai 

Megkíséreltük az eddigiekben felvázolni a nyomda alapításának körülmé
nyeit, ismertettük Lorenz Brewernek időben az 1630-as évek végéig terjedő 
könyvkereskedői tevékenységét. Ezután a tipográfia működésének lényeges 
feltételéről, a nyomdász- és könyvkötő alkalmazottakról, az alkalmazottak 
számáról lesz szó. 

Legelőször 1634-ből van adatunk arra vonatkozóan, hogy Lorenz 
Brewer műhelyében nyomdászlegény dolgozott. Egy ifjú könyvnyomtató 
legényt, akinek nevét a forrás nem tünteti fel, igyekezett megnyerni Debre-
czeni Tamás deák, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megbízottja a léte
sítendő sárospataki tipográfia számára. A lőcsei legény nem akart egyedül 
menni, legfeljebb egy Conrardus nevű nyomdásszal együtt.88 Takács Béla 
úgy állítja be, mintha Conrardus is lőcsei nyomdászlegény lett volna, pedig 
a levélben az áll, hogy az ifjú legény „írni fog neki", megtudakolja tőle, 
akar-e a fejedelem szolgálatába állni. Conrardus tehát nem tartózkodott 

83. Samuel Spillenberger orvosi működéséről: Jakob Melzer: Biographien berühmter 
Zipser. Kassa 1833. 7. p., Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története, tekintettel 
a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig. 
Bp. 1894. 384 — 385. p. Nemességéről: Förster Jenő: Címeres nemeslevelek Szepes 
vármegye levéltárában. = Közlemények Szepes vármegye múltjából 1910. 47. p. 

84. OAL XXI. 62. Ingatlan-összeírás 1630—1670. Lorenz Brewer a 3. tizenkettednél 
szerepelt. 1630-ban négy földingatlana után 2 firdung 1 lat adót fizetett, valamint 
a nyomda épülete után 3 lat adót, 1640-ben 21 földingatlan után adózott. 

85. A papírmalom alapításáról Hain i. m. 150. p., továbbá Bogdán István: A magyar
országi papíripar története (1530 — 1900). Bp. 1963. 62. p. 

86. L. a 82. sz. jegyzet hagyatéki leltárra vonatkozó részét. 
87. A gyermekek születéséről: SOAL I. 174. Szül. akv. 1625-1669. 144, 205, 255 

319, 381, 470. p. 
88. Takács Béla: A sárospataki nyomda története. Bp. 1978. 10. p. 
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Lőcsén.89 Az ügy húzódott, végül is a lőcsei nyomdászlegény alkalmazására 
nem került sor. 

Az első lőcsei nyomdászlegény, akinek nevét ismerjük, Georg Springer 
a sziléziai Liegnitzből (Legnica). A liegnitzi tipográfia, amely hosszú időn 
keresztül a Schneider-család birtokában volt, az 1620-as években szomorú 
sorsra jutot t : a több mint ötszáz tallér adóssággal megterhelt műhelyt 
Georg Rudolf herceg váltotta magához, és Sebastian Koch, valamint Georg 
Springer művezetők irányításával üzemeltette. De a tipográfia így is csak 
nyolc évig működött, a harmincéves háború zűrzavara 1629-ben véget 
vetett tevékenységének.90 Georg Springernek új munkát kellett keresnie. 
Nem tudjuk, hogy hányadik állomása volt a szepességi város: annyi bizo
nyos, hogy Lőcsén 1640. szeptember 19-én nyerte el a polgárjogot.91 Előtte 
legalább egy, de akár több évet is tölthetett a városban. Az 1650-es adó
összeírás háztulajdonosként sorolta fel a 3. tizenkettedben (csak háza volt, 
földje nem).92 Springer tehát egy-másfél évtizedet állhatott a Brewer-
nyomda szolgálatában. Valószínűleg az 1650-es években halt meg, mert 
később nem találkozunk nevével. 

A lőcsei származású Johann Brexelről már többet tudunk; személye 
Lorenz Brewer számára is fontosabb volt. A Brexel-családnak, amely már 
1560-ban Lőcsén élt, utolsó tagja egy század elteltével Johann Brexel volt.93 

Nagyon valószínű, hogy Lőcsén tanulta ki a nyomtatás mesterségét, Lorenz 
Brewer inasa, majd legénye volt az 1620-as évek végén, az 1630-as évek 
elején, majd utána vándorútra indult. Tudjuk, hogy kapcsolatban volt 
Konrád Kramer augsburgi származású krakkói betűöntő mesterrel, akitől 
a betűöntés titkait is elleste. Olyan kedves tanítványa volt, hogy Kramer 
1639-es végrendeletében vagyonának egy részét reá hagyta.94 Elképzelhető, 
hogy Konrád Kramer azonos a Debreczeni Tamás deák által említett Conrar-
dussal; erre enged következtetni a névazonosság, s a krakkói mester és 
famulusa közti jó viszony. Ebben az esetben kettejük kapcsolata már 
1634 előttre datálható. Annyi bizonyos, hogy Brexel a vándorlás évei után 
visszatért szülővárosába: 1639-ben már biztosan otthon volt. 1642-ben, 
amikor Kassán egy rágalmazási perben tanúskodott, Lorenz Brewer alkal-

89. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) E 190 Archívum Familiae 
Rákóczi. Fasc. 4. Gazdasági levelezés 1634. N. 37. 

90. Josef Benzing: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts in deutschen Sprach
gebiet. Wiesbaden 1963. 278. p. 

91. OAL XXL 49. Polgárkönyv. 88. p . : „Georg Spring Buchdrucker von Legnitz." 
3 Ft-ot fizetett a polgárjogért. 

92. AOL XXI . 62. Ingatlan-összeírás 1630-1670. 1650. 3. tizenketted. 
93. Georg Brexel már az 1560-as adóösszeírásban szerepelt: OAL XXI . 57/a. Ingatlan

összeírás 1560. 3. tizenketted. 
94. Kérdés, hogy Krämer vagyonának rátestált részét Brexel megkapta-e, érvényt 

tudott-e szerezni követelésének. A lőcsei tanács által írt három sürgető levél még 
az örökösödési ügy elintézetlenségéről tanúskodott. A levelek egyébként Lorenz 
Brewer bíróságának idején íródtak; a fogalmazvány megjegyezte, hogy már csak 
viselt „hivatala" (mestersége) miatt is támogatja a tanács Brexelt. L. OAL 
XXI . 75. A lőcsei tanács által írt levelek fogalmazványai. 1639. október 12., 
1640. február 2., 1640. február 27-i levelek. 
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mazottjának említették, s korát 28 évre becsülték.95 Valami vei később: 1647. 
december 31-én kapta meg a polgárjogot.96 Jómódú polgár volt; házán 
kívül Lőcse határában nagyobb földet birtokolt.97 Vagyonát nemcsak vagy 
nem elsősorban tanult mestersége alapján szerezte, hanem, jövedelmező 
kereskedelmi tevékenységet folytatott: külföldről is hozott be különböző 
árukat.98 Lorenz Brewer hat lánya közül a negyediket, Judithot vette 
feleségül. (A házasság kb. tíz éve alatt gyermekük nem született.)99 Tehetsé
ges, törekvő ember volt: a város politikai életében is betöltött tiszteségeket; 
képviselőtestületi tag volt, éveken keresztül elöljáró, majd tanácsos. Egy 
ideig az Elende Brüderschaft nevű jótékony egyesület elöljárója is volt. 
Követségben járt Murányban Wesselényi Ferenc nádornál a Lőcse-Szepes-
váralja közti vásárviszály ügyében. Még aktív korában, nem természetes 
halállal halt meg: 1664-ben, amikor üzleti ügyben Erdélyben járt, Szatmár
németinél a török harcok miatt ott tartózkodó német csapatok egyik kato
nája véletlenül, önhibáján kívül meglőtte. Brexelt 1664 tavaszán Szatmár
németiben temették el. A Lőcsei krónika szerint halálának okozója nem
sokára követte őt : a harcok során elesett.100 

Lorenz Brewer alkalmazottja volt Illyési István nyomdászlegény is. 
Nagyváradról származott el: nem tudjuk, hogy dolgozott-e az 1640-es 
években a híres váradi tipográfusnak, Szenei Kertész Ábrahámnak. Az 
1650-es évek elején Lőcsén telepedett le: 1654. június 3-án nyerte el a pol
gárjogot.101 Anyagilag nem vitte sokra: földje nem volt, háza is csak egy
szerű iparosház a Kolostor utcában: Lorenz Brewer szomszédja volt.102 Az 
1660-as években még Lőcsén élt, hiszen 1669-ben fia született.103 Illyési István 
tehát nemcsak Lorenz, hanem utódja, Samuel Brewer alkalmazottja is volt. 
Brexel halála után, Samuel távollétében ő lehetett a nyomda művezetője. 
Valamikor az 1670-es években halt meg: többé nem találkozunk a nevével. 

Egy 1656-os lőcsei irat feltüntette Jakob Kussmann nyomdászlegény 
nevét. Polgárjogot nem szerzett, háztulajdona a városban nem volt. Hosz-
szabb ideig dolgozott Lőcsén: 1677-ben újra felbukkant a neve, tehát Samuel 
Brewer alkalmazottja is volt.104 

95. Az 1642-es rágalmazási ügyről 1. Kemény Lajos: Kassa XVII. századbeli. . . 
232. p. 

96. OAL XXI. 49. Polgárkönyv 93. p. 5 F t 40 dénárt fizetett érte. 
97. OAL XXI . 62. Ingatlan-összeírás 1630 — 1670. 1650-ben a 9. tizenkettednél sze

repelt házán kívül két földingatlannal, 1660-ban a 10. tizenkettednél tíz ingatlan
nal. 

98. Johann Brexel vásárlásairól tanúskodik az 1650, 1652, 1656 és 1657. évi lőcsei 
harmincadjegyzék: OAL IV. 356. 3, 5. p., IV. 356a. 2, 5. p., IV. 357. 2. p., IV. 
358. 2. p. 

99. L. a 65. jegyzet első részét. 
100. Hain i. m. 240, 280, 290, 297, 301, 303. p. 
101. OAL XXI. 49. Polgárkönyv. 100. p . : „Stephanus Illyessi buchdrucker Wardein 

fi. 3,60." 
102. Az 1660-as adóösszeírást Kaspar Hain is közzétette krónikájában. I. m. 347 — 

356. p. 
103. SOAL I. 174. Szül. akv. 1625-1669. 859. p . : „29. Octob. 1669. Stephanus -

P(ate)r Stephanus Ileshi ein Buchdrücker." 
104. Repcak i. m. 78. p. Jakob Kussman egy 1656-os végrendeletet írt tanúként alá. 

Az 1677-es adat: Hajnóczi i. m. 77. p. 
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Csak Georg Steinhübel említéséből ismerjük Stephan Fiiess lőcsei 
nyomdászlegény nevét 1660-ból.105 Semmilyen más irat nem beszél róla, 
nem volt lőcsei polgár sem, nem tudjuk, mennyi ideig tartózkodott a város
ban, s dolgozott Lorenz Brewernek — feltehetően rövid ideig, egy-két évig. 

1625 — 1664 között, Lorenz Brewer idejében a nyomdának öt nyomdász 
alkalmazottját ismerjük név szerint. A műhely könyvkötő-alkalmazottai 
közül a következők neve maradt fenn: Markus Severini, Georg Krausz, 
Georg Steinhübel. 

Markus Severinit az eddigi szakirodalom úgy tartja számon, hogy 1657-
ben átvette a kassai nyomdát, 1661. júliusától viszont könyvkötőként 
a Brewer-nyomda alkalmazottja lett: a kassai tipográfiát ezalatt felesége 
vezette az ő neve alatt. Severini 1663-ban halt meg Lőcsén pestisjár
ványban.106 

Hajnóczi és ez alapján Gulyás állítása véleményünk szerint téves. 
Severini valóban dolgozott könyvkötőként Lőcsén, de nem kassai tevékeny
ségét követően, hanem előtte. Valószínűleg azonos azzal a „Marcussal", 
akit Lorenz Brewer kassai kereskedő sógora a lőcsei nyomdász inasának 
nevezett 1644-ben.107 A könyvkötő szakmát sajátította el, s 1650-ben 
szerezte meg a városi polgárjogot. Több gyermeke Lőcsén született Susanna 
nevű feleségétől.108 Eredeti mestersége mellett a könyvnyomtatás ti tkait is 
elleshette, mert Valentin Gevers kassai nyomdász halála után megragadta 
az alkalmat az önállósodásra: a kassai tanács pártfogásába vette Severinit, 
s 1657. március 5-ón leltár szerint átadta neki az elég rossz állapotban levő, 
elhanyagolt, kb. 440 F t értékű műhelyt.109 

Valószínű, hogy az önállósodáshoz Lorenz Brewer anyagi támogatást 
nyújtott, s így keletkezett az a meg nem nevezett összegű adósság, amely
nek megfizetésére a lőcsei tanács 1661. május 2-i levelében szólította fel 
Severinit. A levél feltehetően azt is tartalmazta: ha Severini nem tud fizetni, 
saját munkájával, természetben rója le tartozását. Markus Severini másfél 
hónap után válaszolt a lőcsei tanácsnak: elszánta magát arra, hogy Lorenz 
Brewer alkalmazásába lépjen, csupán „halaszthatatlan ügyei" miatt két 
hét haladékot kért a tanácstól.110 Látható, hogy Severini az időhúzás takti
kájához folyamodott: az ígéret beváltására minden valószínűség szerint 
nem került sor. Erre mutat, hogy a kassai nyomtatványok továbbra is az 
ő nevével jelentek meg; az adósságot sem törlesztette le, mint ahogy később 

105. Gulyás Pál: Egy felsőmagyarországi könyvkötőcsalád feljegyzéseiből. Bp. 1912. 
7. p . : Steinhübel ír ta: „Anno 1660 den 12. Aprill. Hab ich den Herrn Stephano 
Fiiess Buchdrucker in Leutschau geliehen Paar Ungrische fl. 50." 

106. Hajnóczi i. m. 77. p., Gulyás: A könyv sorsa... I I . rész 123. p . Állításukat Repcak 
is átvette i. m. 78. p . 

107. Kemény Lajos: Breuer Lőrinc életéhez. = MKSzle 1909. 381. p. 
108. A polgárjogról: OAL XXI . 49. Polgárkönyv 97. p . 1650. „1. Julij Marcus Severini 

buchbinder von Müch. . . (?) Külföldi származású volt, de sajnos a városnév 
rosszul olvasható. 3 Ft-ot fizetett a polgárjogért. Gyermekei születéséről: 
Samuel 1653. november 10. Susanna 1655. augusztus 19. SOAL I. 174. Szül. 

?akv. 1625-1669. 612, 645. p . 
109. Kemény Lajos: A kassai nyomdászat 17. századi történetéhez. = MKSzle 1888. 

250-251 . p. 
110. Markus Severini levele a lőcsei tanácshoz 1661. június 16. OAL XII . 100/9. 
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özvegyének leveléből kiderült. Véleményünket támasztja alá a lőcsei könyv
kötőcéh 1662. januárjában Geversné ügyében Kassára írott levele,111 amely 
egy állítása igazolására Markus Severini mestert hozta fel tanúul. Ha Severi-
ni nem Kassán, hanem Lőcsén lett volna, ez az érv értelmetlen. 

Severini 1663 vége felé halt meg pestisjárványban három gyermekével 
együtt. Özvegye még másfél év múlva sem tudta kifizetni a tartozást, amely
ről így írt a lőcsei tanácshoz címzett levelében: „ebben az adósságban mindez
idáig leledzem, és nem volt módom tőle megszabadulni, mert eddig nyom
dászlegényeket tartot tam, akik sok kárt okoztak nekem, mert — mint tu
dott — egy szegény özvegynek tették, s tisztesség ne essék szólván — vala
mennyi kapcarongy (Fusshader). Ennekokáért a legsürgetőbb ínség rá-
kényszerített, hogy az özvegységet elhagyjam. . . " Susanna asszony válasz
tottja Johann David Türsch nyomdászlegény volt, David Türsch jénai 
nótárius fia, aki már több mint egy évet dolgozott Kassán, azelőtt pedig 
vándorút ja során sok tapasztalatot szerzett; az özvegy szerint csendes és 
szorgalmas ember, aki sem ivásra, sem kártyázásra nem adja magát.112 

1665. május közepétől már Türsch nevét viselték a kassai nyomtatványok. 
Az adósság megfizetésére azonban — lassan már tíz éve — még mindig 

nem került sor. A közben elhunyt Lorenz Brewer örökösei közbenjártak ez 
ügyben a kassai tanácsnál, s az adósság fejében a tipográfia lefoglalását 
követelték. A kassai tanács azonban elutasította a városi nyomda exeeutio-
ját, s egyezkedésre szólította fel a szembenálló feleket, azt ajánlva, hogy 
az adósságot a raktáron levő könyvekből törlesszék.113 Az adósság ügye 
hihetőleg így intéződött el. 

Severini után a következő könyvkötő, akit ismerünk, a lőcsei szárma
zású Georg Krausz. 1646-ban kapott polgárjogot. 1660-ban háztulajdonos 
volt Lőcsén: valószínű, hogy élete nagy részét szülővárosában töltötte. 
Róla nem tudjuk eldönteni, hogy önálló mester volt-e, vagy Lorenz Brewer 
alkalmazottja. Azt viszont mindenképpen feltételezhetjük, hogy a mester
séget az ő műhelyében sajátította el kb. az 1640-es évek első felében.114 

Az ez idő tájt Lőcsén dolgozó könyvkötők közül Georg Steinhübel neve 
a legismertebb: éppoly híres könyvkötő-család első tagja volt, mint Lorenz 
Brewer a Brewer-nyomdászdinasztiáé. Németprónai születésű volt. Kéz
iratban fennmaradt vándorkönyvét Gulyás Pál ismertette.115 Steinhübel 
nagyszombati tanulóévek után, 23 éves korában, 1654-ben került Lőcsére, 
s Lorenz Brewer könyvkötő-műhelyében dolgozott egészen 1660 elejéig. 

111. Kemény Lajos: A lőcsei könyvkötő-céh Kassa városához a néhai könyvnyomtató 
Oevers Bálint özvegye ügyében. = MKSzle 1913. 66 — 67. p . „ . . .Dieweil aber die 
Herrn Meister schreiben, das man das erstgelegte Geld ihr soll wiederumb 
zurück geben, so wissen die Herrn Meister gunstig, das solches nicht unter 
uns ist getheilet worden, sondern es ist auf vielfaltige Unkosten aufgangen, 
wie Meister Marcus Severinus gar wohl weis, wo es ist hingewendet worden." 

112. Susanna Severini 1665. április 3-án a lőcsei tanácshoz írott levele (Johann David 
Türsch kézírásával). OAL XII . 100/10. Az idézett részlet a szerző fordítása. 

113. Kemény Lajos: Kassai könyvnyomtatók életrajzához. = MKSzle 1902. 535 — 
536. p. A kassai tanácsülési jegyzőkönyv 1666. december 7-i bejegyzése alapján. 

114. A polgárjogról: OAL XXI . 49. Polgárkönyv 93. p. 1646. „26. Sept. Georg 
Krauss ein Buchbinder u. Stadkind fi. 5,40." Házáról 1. Hain i. m. 350. p. 

115. L. a 105. sz. jegyzetet. 
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Munkaadójával 1659. októberében számolt el: 279 F t 39 dénár fizetséget 
kapott tőle.116 1660 tavaszán indult vándorútjára: jellemző, hogy az első 
állomás a sziléziai Boroszló volt, majd megfordult jelentős német városok
ban: Lipcsében, Wittenbergben, Magdeburgban, Brauschweigben, Lüne-
burgban, Hamburgban, Königsbergben és még sok más helyen. 1664. 
márciusában tért vissza Lőcsére, ahol önálló mester és lőcsei polgár lett.117 

Külföldi könyvek behozatalával is foglalkozott: 1668 és 1695 között szere
pelt a harmincadjegyzékeken.118 A város politikai életében is viselt tisztsé
get: 1670-től képviselőtestületi elöljáró volt.119 1698-ban, 67 éves korában 
hunyt el. Fennmaradt hagyatéki leltára a könyvesbolt egész árukészletének 
leírásával.120 

1625—1664 között tehát a lőcsei nyomdának öt nyomdász és három 
könyvkötő alkalmazottját ismerjük név szerint. Nagyon valószínű, hogy 
ez nem a teljes névsor; milyen irat is őrizte volna meg az egyik városból 
a másikba vándorló, fél, egy vagy több évet dolgozó legények nevét, akik 
nem alapítottak családot, nem telepedtek le véglegesen a városban ? Ugyan
ezt mondhatjuk a későbbi időszakokról is. 

A lőcsei könyvnyomtatás—könyvkereskedelem—könyvkötészet a Bre-
wer-nyomda alapítása után néhány évtizeddel olyan szinten, olyan szer
vezettséggel működött, hogy a mesterség űzői már céhben tömörültek. 
Hajnóczi állításával szemben (a céh a nyomdászok szervezete volt) Gulyás 
egyértelműen leszögezte, hogy Magyarországon a nyomdászok soha nem 
alkottak céhet, s a lőcsei társulás könyvkötőcéh volt.121 A kérdés azonban 
nem ilyen egyszerű. Az egyetlen fennmaradt irat, egy 1662-es levél aláírói: 
Lorenz Brewer, Georg Krausz és Johann Brexel. Lorenz Brewer eredeti 
szakmája könyvkötő volt, tehát tagja lehetett egy könyvkötő-céhnek, 
Georg Krausz könyvkötő volt, viszont Johann Brexel csak nyomdász volt, 
könyvkötő sohasem! A céhnek tehát nyomdász tagja is volt. A 17. század 
elején, közepén az adatok tanúsága szerint azokban a városokban, ahol 
nyomda működött, a nyomtatás-könyvkötés mesterségét egy műhelyen belül 
gyakorolták, inkább a nem nyomdaszékhelyeken voltak önálló könyvkötők. 
A század során a két szakma egy városon belül is kezdett egyre jobban el
különülni: a 17. század végén és a 18. század első felében már az uralkodó 
által kiadott céhlevelek védték a könyvkötők érdekeit, s rögzítették a két 
mesterség különválását. 

A 17. század közepe táján Lőcsén megalakult céh oklevele, szabályai 
nem maradtak fenn: a céhlevelet a városi tanács állíthatta ki. 1662-ben a 
céh már biztosan létezett. Atyamestere valószínűleg a leggazdagabb, leg
tekintélyesebb tag, Lorenz Brewer volt. Van azonban olyan adatunk is, 

116. Gulyás: Egy felsőmagyarországi . . . 6. p . 
117. Uo. 7 - 1 7 . p . 
118. L. az 57. sz. jegyzetet. 
119. Ha in i . m. 381. p. 
120. 1698. február 10-ón halt meg. SOAL I. 183. Halotti anyakönyv (a továbbiakban: 

Hal. akv.) 1684—1776. 28. p. — Hagyatéki leltáráról 1. a 35. sz. jegyzetet. 
121. Hajnóczi i. m. 77. p., Gulyás: A könyv sorsa. . . I I I . rész 63 — 64. p. A lőcsei könyv

kötőcéhről 1. még Herepei János: Vidéki könyvkötők a XVII. század folyamán. = 
MKSzle 1968. 5 1 - 5 4 . p. 
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amelyből a céh 1650-es években való létezése is kikövetkeztethető, vagy 
legalábbis gyanítható: Valentin Gevers ügye. A korábban már hosszú 
ideje Kassán tevékenykedő könyvkötő 1653-ban magához váltotta a város
tól az elárvult nyomdát. Alig három évig irányította csak: 1655—1656 
táján adósságokat hátrahagyva meghalt.122 Rövid működése alatt egy ízben 
panasszal fordult a kassai városi tanácshoz amiatt, hogy Lőcsén az ő tanít
ványait nem akarják befogadni, nem tartják őket illendőképpen tanult 
legényeknek.123 A lőcsei és kassai nyomdászat színvonala között ekkor való
ban nagy különbség lehetett az utóbbi hátrányára, lőcsei részről azonban 
ez a vonakodás már céhes elzárkózásra mutat : nyomást gyakorolhattak a 
gyengébb konkurrensre, hogy érdekeiket „egyeztetve" egy céhben tömörül
jenek. Gevers valószínűleg kinyilvánította hajlandóságát a céhbe való belé
pésre, valamennyit fizetett is, megkapta a céhtagságot elismerő levelet, de 
nagy szegénysége, adósságai (a nyomda vételárából semmit nem törlesz
tett) miatt a rá, mint céhtagra rárótt fizetési kötelezettség nagy részét nem 
teljesítette. 

A további fejleményekre a már sokszor említett 1662-es levél derít 
fényt. Gevers özvegye a könyvkötő műhelyt tar tot ta fenn, a kassai nyom
tató műhelyt ekkor már Markus Severini vezette. Hajnóczi és Gulyás ér
telmezése szerint a levélben Lorenz Brewer azért nyilvánította tisztesség
telennek az özvegyet, mert csak a könyvkötészetet tar tot ta fenn, elválasz
to t ta a nyomdától.124 Ez az értelmezés azonban véleményünk szerint téves. 
Az 1662. január 29-én a lőcsei könyvkötő céh által írott levélből ugyanis a 
következő derül k i : 

Valentin Gevers özvegye arról tudakozódott, miért nyilvánították 
műhelyét tisztességtelennek, és miért van az, hogy nála a legények öt-hat 
évig is dolgoznak (anélkül, hogy mesterré nyilvánítanák őket). A lőcsei 
céh a következőket válaszolta: egymás között megegyeztek abban, ha 
Geversnó nem akarja kifizetni azt az összeget (25 tallért), amivel elhunyt 
ura a céhnek még tartozott, műhelyét tisztességtelennek fogják tartani, 
ami azzal jár, hogy tisztességes legény 14 napon túl nála nem dolgozhat; 
ha mégis, akkor saját felelősségére, viselje a tisztességes céh előtt ennek 
következményeit. Nyilvánvaló, hogy ilyen szankciókkal meg lehetett gátolni 
a műhely fejlődését, hiszen így csak alacsonyabb képzettségű és tudású 
alkalmazottak, akiknek már más lehetőségük nem volt, maradhattak Gevers-
né műhelyében. 

A lőcsei céh ezenkívül még arról is értesült, hogy az özvegy az ura 
által először lefizetett pénzt is vissza szeretné kapni. Lorenz Brewer és 
társai kijelentették, hogy ezt az összeget nem maguk között osztották fel, 
hanem a céh közös költségeire ment (mint azt Markus Severini mester is 
tudja), és csak akkor fizetik vissza, ha az özvegy visszaadja a céhtagságról, 
szóló levelet is, amelyet Valentin Gevers már néhány éve kapott. Ebben 
az esetben azonban az özvegy éppolyan kontárnak minősül, mint Gevers 

122. Gevers működéséről: Kemény Lajos: Compactor Bálint, egy XVII. századbeli 
könyvnyomtató. = Századok 1889. 779 — 781. p . Uő.: Kassa XVII. századbeli... 
232. p., továbbá: Adalék a kassai könyvsajtó történetéhez. = MKSzle 1901. 67. p. 

123. Kemény Lajos: Kassa XVII. századbeli . .. 233. p. 
124. Kemény Lajos: Adalék a kassai. . . 67. p., Gulyás: A könyv sorsa... I I . rész 119. p. 
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volt a céhbe lépését megelőzően. Úgy tűnik, hogy ennek még komolyabb 
következményei lettek volna, mint a tisztességtelenné nyilvánításnak, ezért 
fenyegette meg vele a lőcsei céh Gevers özvegyét. 

Mind Severini özvegyének, mind Gevers özvegyének esetéből kiderül, 
hogy a lőcsei nyomdászat-könyvkötészet a 17. század közepén nagy fö
lényben volt a legközelebbi város, Kassa hasonló mesterségeivel szemben, 
s ezt a fölényét a lehetőségekhez képest ki is használta. 

Még az 1650-es években, a céh viszály kezdetén Lorenz Brewert nagy 
veszedelembe sodorta legnépszerűbb kiadványa, a lőcsei kalendárium. 
A bajt az 1653. évre szóló magyar nyelvű naptár krónikarésze okozta, 
amelyben többek között a következő eseményekről olvashatunk: (1652) 
5,Item 26. Aug. Az Török nagy rablást tészen M t r a Vár-megyében, kinek 
Nagyvezekénél eleiben menvén, Gróf Forgats Ádám, magát szekerek közi
ben sántzolván, minden segítség nélkül Vitézül el vesznek, Gróf Eszterhás 
László, Eszterhás Ferentz, Tamás és Gáspár Uraimókkal."125 

Az események főszereplője, Forgách Ádám főkapitány — felháborodván 
az összeütközés ilyen sikertelen bemutatása miatt — a tipográfus által 
elkövetett sértésért példás büntetést követelt: halált vagy becsületvesztést, 
s amellett helyre akarta igazíttatni a krónika adatát. A büntetés végre
hajtását a városi tanácstól kívánta. Záborszky Miklós, Forgách megbízottja 
és Johann Serpilius, Lőcse jogi képviselője tárgyalások után végül a kö
vetkező büntetésben állapodtak meg: a kalendáriumnak a tipográfus szé
gyenére helyreigazítással kell megjelennie; a nyomdász a sértésért 200 F t (!) 
pénzbüntetést fizet; a tipográfus legényét pedig három hónap börtönbün
tetéssel sújtják.126 (Hogy melyik legényt, Illyési Istvánt, Johann Brexelt, 
Markus Severinit vagy Georg Springert, nem tudjuk. Azt viszont láthatjuk, 
hogy Lorenz Brewer személyében — valószínűleg tanácsosi rangja miatt — 
elkerülte a súlyos büntetést, pénzzel megváltva azt, ill. a börtönbüntetést 
áthárítva egy vétlen alkalmazottra.) A következő évi naptár ilyen kiegészí
téssel jelent meg: 

,,Áz fellyül meg-írt Gróff Forgách Ádám Uram, Űjvári Generális Actió-
ja, ez előtt való punctumban, más nem jóakarói kérésére és sinistra infor-
mátiójára, hamissan és nem igazán lévén írva, nétalám életem el vesztésé
vel kellett volna érette fizetnem, ha az böcsületes Tanách Intercessioja, 
és azon Gróff Forgách Ádám Uram gratiája nem accedalt volna. Revocalom 
azért és cassalom, s hamisnak lenni agnoscalom azon előbbi írásomat, mivel 
az dolog így iratik és találtatik, hogy tudniillik. . . " — s következett az 
eredeti adatnál majd háromszor hosszabb leírás arról, hogy Forgách a 
törökkel való összecsapás során több mint százötven török fogságban levő 
keresztyén rabot kiszabadított, nyolcszáz törököt megölt, ugyanakkor 
őfelsége vitézei közül csak negyvenhárom esett el, így az Eszterházy-
testvérek is.127 

Az 1660-as évekkel elérkeztünk Lorenz Brewer élete végéhez. Vegyük 
számba egész életében gyűjtött vagyonát!128 

125. MKSzle 1929. 220. p. E8a lev. 
126. OAL XXI . 4. Tan. jkv. 1653. május 2-i bejegyzés. 
127. L. a 125. sz. jegyzetet. 
128. Lorenz Brewer hagyatéki leltára alapján, amely 1665. január 20-án kelt. 
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Lorenz Brewer örökölt és gyűjtött vagyonának értéke meghaladta a 
25 000 Ft-ot. Két háza volt: egy a Főtéren, egy a Kolostor utcában (nem 
azonos anyja régi házával!). Ötvennégy és fél hold földjével, kertjeivel, 
majorságaival Lőcse város legnagyobb földtulajdonosai között volt.129 

A házaiban és földjén levő ingatlan és ingó vagyona (élelmiszerkészlet, 
állatok, bútorok, ruhák, ékszerek, az otthon használt könyvek) majdnem 
10 000 Ft-ot te t t ki. 

Vagyonának másik, nagy összegű része mestersége gyakorlásával füg
gött össze. A nyomda- és könyvkötészet értékéről egyedül ebből az időből 
(1665) rendelkezünk adatokkal, ezért olyan jelentősek még ezek a sommás 
adatok is. A nyomda összes tartozékaival együtt 2000 Ft-ot ért. A leltár 
külön írta a pergamen, bőr, a „klauzurák" (könyvkötéshez használt zárak, 
csatok) és más dolgok értékét, 68 Ft-ot : ez lehetett a könyvkötőműhely 
értéke. Ismét külön szerepeltek a .,betűk, öntőkészülék és más dolgok": 
382 Ft , továbbá két mázsa megolvasztott fém is: 40 Ft . Úgy tűnik, hogy 
ez volt a külön betűöntő részleg, összesen 422 F t értékben. A megjelölés 
nem egyértelmű, hiszen nem szakemberek készítették a leltárnak ezt a 
részét. A nyomda összes tartozékaihoz ugyanis feltétlenül hozzá kellett 
számítani a betűkészletet, amely ekkor egy könyvnyomda értékének na
gyobb részét tet te ki, valamint a fa- és rézmetszetű könyvdíszeket, a sajtó
kat, szedőszekrényeket, állványokat, kisebb szerszámokat, s a papírkészle-
tet. Mindez együtt adhatta a 2000 Ft-os értéket. A betűöntő készülék 
mellett feltüntetett ,,Schriften" milyen betűket jelölhet? Lehetséges, hogy 
az éppen munkában levő, már kiöntött kész betűket (de ehhez matricák 
kellettek, amit a leltár külön nem vett fel), vagy pedig csak a betűmatricá
kat. A lőcsei Brewer-nyomda matricákkal is rendelkezhetett annak ellenére, 
hogy a jegyzék hallgatott róla. A nyomda, a betűöntő és a könyvkötő részleg 
együttes értéke 2490 F t volt. 

A nyomdához csatlakozott ezenkívül a könyvraktár 2675 F t értékű 
áruval: sajnos, a könyvek mennyiségét nem tudjuk meg, csak annyit, hogy 
kötetlen könyv volt 1879 Ft, kötött könyv 796 F t értékben. A kinyomtatott, 
saját rendelkezésű könyveknek tehát kisebb részét kötötte be a házi műhely, 
nagyobb része krúdában maradt, valószínűleg megbízottak, más városok 
könyvkötői-kereskedői vették később át. A Brewer-nyomdának sok üzlet
fele lehetett: erre következtethetünk a behajtandó követelések igen magas 
összegéből (11 117 Ft) . Ez az összeg akkor is magas, ha tudjuk, hogy mintegy 
fele, 6371 F t csak névleges követelés volt: ennyit te t t ki ugyanis Lorenz 
Brewer hat gyermekének esküvői költsége, valamint anyagi támogatásuk, 
amelyet mindegyik gyermeknél adósságnak számítottak fel, hogy az örökség 
a korábbi támogatás mértékét figyelembe véve legyen elosztva.130 

Ha a megmaradt összegből levonjuk Lorenz Brewer adósságait, ame
lyek nyilván a szokott üzletmenetből adódtak, megkapjuk behajtandó kö
veteléseinek tiszta összegét, 2985 Ft-ot. Része lehetett ennek Markus 

129. A lőcsei polgárok földtulajdonának nagyságáról 1. Demkó Kálmán: Lőcse története 
300-301 . p . 

130. A gyermekek esküvői költségéről és anyagi támogatásáról 1. Lorenz Brewer 
végrendeletét: OAL XXI . 49. Koll. 2. 529-530. p. 
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Severini adóssága, része lehetett hitelnyújtás Lorenz Brewer egy-egy roko
nának bármilyen természetű üzletébe, nagy részét azonban a megbízott 
könyvkötőknél elhelyezett könyvek értéke jelenthette. Mindezeket összevéve 
láthatjuk, hogy Lorenz Brewer üzleti vállalkozásaiban (könyvvel kapcsola
tos, de attól független üzleteknél is) egyidejűleg viszonylag magas összeget, 
5660 Ft-ot forgatott. Sajnos, a könyvüzlet pénzügyi hátteréről több adat 
nem maradt fenn. 

E vagyon megszerzője, az üzlet szellemi irányítója, Lorenz Brewer 
akkoriban szokatlanul magas kort ért meg: 74 évig élt. 1664 elején már 
betegeskedett, mert — először 1638 óta — nem választották be a lőcsei 
tanácsba.131 A pestisjárvány hírére júliusban megíratta végrendeletét. Má
sodik házasságából származó Johann fia ekkor már a wittenbergi egyetemen 
tanult : apja 1000 Ft-ot szánt tanulmányainak támogatására; ugyanennyit 
később a kisebb fiúnak, Sámuelnek is. Első házasságából származó fia, 
Michael már megállapodott ember voh, a tímár mesterséget folytatta, s 
kisebb politikai tisztségeket is viselt városában.132 A végrendelet így a két 
kisebbik fiút részesítette előnyben, kimondva, hogy a főtéri házat a nyom
dával, könyvkötészettel, minden anyaggal és tartozékokkal együtt Johann 
és Samuel örökölje, azzal a kikötéssel, hogy az elsőbbségben maguknak kell 
megállapodniuk. 

Lorenz Brewer végrendeletének megírása után három hónappal, 1664. 
október 6-án hunyt el: a pestisjárvány ragadta magával.133 

SAMUEL B R E W E R 

Lorenz Brewer halála után műhelye az otthon levő fiú, Samuel irányítása 
alá került. Kezdetben néhány nyomtatvány Brewer-örökösök impresszum
mal jelent meg,134 de már 1665-ben találkozunk Samuel nevével: ebben az 
évben lett ugyanis nagykorú és lőcsei polgár. 1645. januárjában született, 
január 29-én keresztelték meg a Szent Jakab székesegyházban. Lőcsei 
polgárrá pedig huszadik (!) életévének betöltése után, 1665. május 18-án 
avatták.135 

131. Hain i. m. 301. p. 
132. Uo. 256, 266, 275, 280, 302, 315, 345. p. 
133. Uo. 306. p. 
134. A „Brewer-örökösök" impresszummal megjelent kiadványok: Vota pia in hono

rem. . . Davidi Ounthero. . . Szabó I I . 1058. Johann Weber: Lectio Principum. . . 
Szabó I I . 1057. Daniel^ Klesch: Davidische Schaffer-Treü und Ritter-Ehr. . . 
Caplovic 1149. (A Jan Caplovic által szerkesztett bibliográfia 1700-ig tartal
mazza többek között a lőcsei nyomtatványokat is: Bibliográfia tlaci vydanych 
na Slovensku do roícu 1700. Diel 1. Martin 1972.) 
Az 1665-ben megjelent további 16 nyomtatvány már Samuel nevét viselte. 

135. Samuel születéséről: SOAL I. 174. Szül. akv. 1625 — 1669. 470. p. A polgárjog 
megszerzéséről: OAL XXI. 49. Polgárkönyv 110. p . : 1665 „18. May Samuel 
Brewer Stadkind u. Buchdruk. fi. 7,20." 1665 májusában azonban Samuel még 
nem volt 21 éves, ezért — pártfogóinak közbenjárására — csak azért kapta meg 
a polgárjogot, hogy az apjától örökölt nyomdának jogilag is tulajdonosa legyen. 
Az eljárás azonban nem volt szabályszerű, ezért az új polgár nevét csak 1666. 
februárjában vezették be a tanácsülési jegyzőkönyvbe: OAL XXI. 6. Tan. jkv. 
1666-1667. 1666. február 27-i bejegyzés. 
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A lőcsei nyomdával foglalkozó szakírók többsége — mintha .csak ismerte 
volna Lorenz Brewer végrendeletét — a két testvért egyaránt a nyomda 
tulajdonosának és irányítójának tar tot ta . Még Fitz József szerint is Johann 
Brewer volt — az impresszumok által be nem vallottan — a kiadóvállalat 
vezetője.136 Ez az elképzelés egyetlen adatra támaszkodott: csak Johannról 
tudták, hogy Wittenbergben egyetemi tanulmányokat végzett. Johann 
igen tehetséges diák volt: négy évi stúdium után 1664-ben licenciátust 
nyert. Három vizsgaértekezése is megjelent az egyetemi városban az emberi 
élet, az ízületi gyulladás és a sárgaság témájáról. 1667. április 23-án ün
nepélyesen orvosdoktorrá avatták.137 A hazatérő Johannról Weszprémi 
István, a magyar orvosok első életrajzírója azt feltételezte, hogy nem or
vosi hivatásának élt, hanem az apjától örökölt híres nyomdával törő
dött.138 

A valóságban azonban minden másként történt. Kezdve attól, hogy 
Samuel nem szorult rá, hogy tehetségesebb bátyja gyámkodjék felette. 
ő maga is járt egyetemre, s a nyomda vezetésében igen rátermettnek bizo
nyult. Samuel is Wittenbergben tanult, mégpedig akkor, amikor Johann 
még a városban tartózkodott, az orvosdoktori cím megszerzése előtt állt.139 

Fennmaradt Sámuelnek és sógorának, Magnus Steinernek 1666. februárjá
ban kelt szerződése, mely szerint Samuel, három esztendős tanulmányútra 
szánva el magát, összes ingó és ingatlan vagyonát sógora kezelésére bízta.140 

1666. február 26-án pedig már a wittenbergi egyetem anyakönyvébe jegyezte 
be nevét. Samuel valóban tanult az egyetemen, nem úgy, mint nagyapja, 
idősebb Bruno Brewer, aki közben kereskedelmi tevékenységet is végzett. 
Samuel ajánlóversét őrzi egy 1668. áprilisában vizsgázott magyar diák 
vizsgaértekezése.141 Ez az utolsó megbízható időpont annak eldöntésére, 
hogy Samuel meddig tartózkodott Wittenbergben. Lehetséges, hogy a terv 
szerint 1669. januárjában tért haza, de elképzelhető, hogy néhány hónappal 
korábban. 

136. Weszprémi állítását vette át a szakirodalom: Succinta medicorum Hungáriáé et 
Transilvaniae biographia. Centuria prima. Lipcse 1774. Latin—magyar kiadása: 
Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Első száz. Ford.: Kővári 
Aladár. Bp. 1960. Johann Brewerről: 46 — 49. p. 
L. még Hajnóczi i. m. 77. p., Nóvák László: A nyomdászat története 1 — 7. köt. 
Bp. 1927—1929. 3. köt.: XVII. század. 23. p., Fitz i. m. 154. p., Gulyás: A könyv 
sorsa... I I . rész 135. p . stb. 

137. Johann Brewer 1660. június 19-én iratkozott be a wittenbergi egyetemre. 
Asztalos Miklós: A wittenbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsora 1601 — 
1812. Bp. 1931. 131. p. - Vizsgaértekezései 1661-ben, 1663-ban és 1664-ben 
jelentek meg az egyetemi városban. 1. Szabó I I I . 2147., I I . 2221., I I I . 2261. 
Üdvözlő verseket írt a következő 1664-es, 1665-ös wittenbergi nyomtatványokba: 
Szabó I I I . 2262, 2264, 2269, 2307, 2311. 
Johann 1664 tavaszán valószínűleg hazalátogatott, mert ekkor avatták lőcsei 
polgárrá: OAL XXI . 49. Polgárkönyv 109. p. 1664. „18. Apr. Hanss Brewer 
Stadkind fi. 3, — " A végrendelet megírásakor, 1664 júliusában már nem volt 
otthon. Johann köszönő levele a lőcsei tanácshoz: OAL V. 81/37a. 

138. Weszprémi i. m. 46. p. 
139. Asztalos i. m. 133. p . 
140. OAL V. 81/38. 
141. Szabó I I I . 2467. 
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Ez idő tájban a lőcsei nyomda felszerelése egy új antikva betűtípussal 
és egy sárgaréz-betétes fasajtóval (1668) gyarapodott.142 Adatok hiányában 
nem tudjuk eldönteni, hogy e beszerzések a hazalátogató, majd végleg 
hazatérő Samuel nevéhez fűződtek, vagy az 1667 táján hazainduló Johann 
nevéhez, vagy esetleg mind a kettőéhez. 

Másrészt az orvos Johann Brewerről nem tudjuk bizonyítani, hogy 
tanulmányainak befejezése után szülővárosában élt volna. Lőcsén ekkor 
Johann nagybátyja, David Spillenberger folytatott orvosi gyakorlatot.143 

Johann az apja halála utáni első adóösszeírás idején, 1670-ben már nem 
tartózkodott Lőcsén: az adójegyzék fogalmazványában nevét feltüntették: 
„H. Doctor Johann Brewers gehörig", utána azonban üres a lap, a tisz-
tázatban pedig egyáltalán nem szerepelt.144 Nem találkozunk nevével sem 
a későbbi adóösszeírásokban, sem az egyházi anyakönyvekben. Egy 1693-as 
lőcsei nyomtatványba verset írt „Johann Breuer patri t ius" — ő azonban 
nem az orvos, hiszen akkor címét, rangját is kiírta volna, hanem Sámuelnek 
Johann nevű fia, aki 1693-ban már 19 éves volt.145 

Hogy hol telepedett le az orvos Johann Brewer, annak tisztázását egy 
nyomtatvány tet te lehetővé: 1669. májusában ugyanis a Samuel Brewer 
esküvőjére írt köszöntőben megszólalt Johann is, aki ekkor Kassa város 
orvosa volt.146 1668—1672 között van tudomásunk kassai tartózkodásáról; 
hogy tovább élt-e a városban vagy elkerült onnan, nem tudjuk: további 
sorsa nem ismeretes.147 

142. Az 1668-ban beszerzett lőcsei sajtóról Éble Gábor tudósít, aki a nagykárolyi 
nyomda történetét írta meg: Egy magyar nyomda a XVIII. században. Bp. 
1891. 26. p. 

143. Hain i. m. 287. p . 
144. Az 1670-es adóösszeírás fogalmazványa: OAL VI. 131. Johann Brewer neve: 

10. fol. verzó. —A tisztázat: OAL XXI . 62. Ingatlan-összeírás 1630—1670. 
145. Szabó II . 1732. „Als Die Schaar, derer Die da leichten als des Himmels-Olantz, 

und wie die Sternenimmer und ewiglich, durch den wolseligen Todt ... Augustini 
Lazari . . . Seelsorgers der Augspurgischen Confession zugethanen Gemeine, so den 
6. Junij des 93. Jahres geschehen, vermehret wurde; wollte hiermit seine Trauer
und Trost-Gedancken eröffnen Johannes Brewer, Patritius." 

146. Bucsay Mihály: Régi magyar könyvek a haliéi magyar könyvtárban. Bp. 1941. 
651. sz. A versírók nevét Caplovié bibliográfiája idézte: 1. Caplovic 1231. 

147. Johann Brewer kassai orvosi mííködéséről Molnár Béla: Kassa orvosi története 
e. munkájában is tudósít (Kassa 1944. 40—41. p.), amelyet érdemes teljes egészé
ben idéznünk: 
(A kassai tanácsülési jegyzőkönyv 1668. július 5-i bejegyzése) „Legelsőbben 
doctor Brewer uram O kegyelme benyújtatott egy memóriáiét a nemes tanácsnak, 
ne légyen szabad az Ordinarius medicuson és doctoron kívül senkinek a belső 
betegségeket gyógyítani, se patikariusoknak, se borbélyoknak praescribálni 
vagy orvosságot adni patiensinek az ő kegyelme híre s engedelme nélkül. Másod
szor kívánja, revideáltassanak az patikák mennél előbb s taxáltassanak az 
orvosságok conscientiose. Deliberatum: Nemzetes bíró uram megizeni az pati
kusoknak s borbélyoknak, ne avassák magokat az ő kegyelme tisztiben, hanem 
gyógyítsanak sebeket, belső nyavalyákat ne gyógyítsanak, mert meg nem 
engedtetik nékiek. Az patikák revisiójára doctor uram mellé deputáltatnak 
nemzetes Sirmer János és Gottfrid uraimék." 
„Ez új doktor nagyon fiatal lehetett, mert még négy évvel később is így emlé
keznek meg róla a város jegyzőkönyvében: Excellentissiumus dominus doctor 
Joannes Brajer civitatis Ordinarius annorum circiter 30." 
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Johann Brewer személyéhez (valós adatok hiányában) még egy legenda 
fűződött: Korabinsky János Mátyás szerint Brewer doktor tanulmányai 
végzésekor nagy barátságba keveredett Breitkopf lipcsei nyomdásszal, 
kezdő korában pénzzel is segítette őt, aminek fejében a Brewer-nyomdát 
Németországból a legszebb új betűkkel látták el.148 Gulyás azzal cáfolta 
Korabinsky állítását, hogy Johann Brewer az 1660-as években tanult Wit
tenbergben, Bernát Christoph Breitkopf, a lipcsei Breitkopf-nyomda ala
pítója pedig 1695-ben született.149 Lehetséges, hogy a félreértést egy lipcsei 
könyvkiadó és könyvkereskedő, Johann Breuer személye okozta: Korabins
ky azonos névhez hozzákapcsolta saját korának híres lipcsei műhelyét, a 
Breitkopf-nyomdát. Véleményünk szerint az sem teljesen kizárt, hogy a 
lőcsei és lipcsei Johann Brewer egy és ugyanazon személy. Az időpontok 
nem mondanak ellent egymásnak: Johann 1672-ben még Kassán orvos, a 
lipcsei Johann Breuer pedig 1674 —1681 között Johann Fuhrmann nevű 
társával együtt könyvkiadó-könyvkereskedő, 1681-ben bekövetkezett halá
láig.150 Németországi származású, Magyarországon letelepedett családoknál 
nem volt ritka a visszavándorlás; az 1670-es évek elején az erőszakos ellen
reformáció miatt is elhagyhatták német anyanyelvű protestánsok az or
szágot. A kérdés megnyugtató eldöntéséhez sajnos nem rendelkezünk ada
tokkal. Akárhol is élt Johann Brewer, nem tartjuk valószínűnek, hogy a 
lőcsei nyomda működésére közvetlen befolyást gyakorolt volna. A továb
biakban már csak a nyomda tényleges irányítójáról, Sámuelről lesz szó. 

Samuel az 1660-as évek végétől három évtizedet élt szülővárosában, és 
apjához hasonlóan nagy politikai karriert futott be. Pályafutása 25 éves 
korában, 1670-ben kezdődött, amikor a képviselőtestület tagjává válasz
tották. Négy év múlva már képviselőtestületi elöljáró lett. Járatos lehetett 
katonai kérdésekben is, hiszen 1670-ben Lőcse polgári őrségének egyik 
hadnagya volt.151 Hosszú politikai pályájának egy célja volt: az evangélikus 
vallás védelmezése az erőszakos ellenreformációtól. 

Viselt tisztségein kívül már az 1670-es években ilyen irányú felelős 
megbízásokat kapott. 1671. április végén, amikor Bársony György szepesi 
prépost először jelent meg Lőcsén, az egykori ferences kolostor átadását 
követelve, Samuel Brewer vitte a város segélykérő üzenetét Kassára, Span-
kau tábornokhoz. Spankau Sámuel Brewer által azt üzente Lőcse városá
nak: ha nem teljesítik a prépost követelését, katonaságot küld rájuk. 
így aztán a prépost feltörette a kolostor zárait, ós erőszakkal lefoglalta a 
kolostort a katolikus egyház javára. A tanács a lakosság zavargását csak 
nagy nehezen tudta lecsillapítani. A kolostort két hónap múlva a Szepesvár-
aljárói Lőcsére költöző jezsuiták kapták meg. Samuel Brewer tagja volt 

148. Korabinsky János Mátyás: Geographisches-historisches Lexikon von Ungarn. 
Pressburg 1786. Lőcse híres szülötteiről, a Brewer-családról: 372 — 373. p. 
Korabinsky állítását átvette Greschik is, i. m. 358 — 359. p. 

149. Gulyás: A könyv sorsa. . . I I . rész 135. p. 
150. Benzing: Die Verleger. . . 1138. hasáb. 
151. Hain i. m. 381, 384, 421. p. 
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annak a lőcsei küldöttségnek is, amely a jezsuitákat meg akarta akadályozni 
a kolostor birtokbavételében — természetesen sikertelenül.152 

1674. március végén Lőcsén királyi parancsra beszüntették az evangé
likus vallásgyakorlatot. Április elején pedig Bársony György katonaság és 
felfegyverzett parasztok segítségével elfoglalta a lőcsei főtemplomot. Még 
előtte, amikor a tanács kénytelen volt átadni a templom kulcsait, a városban 
zendülés tört k i : kezdeményezőjét, Samuel sógorát, Melchior Novackot 
bebörtönözték, így sikerült csak a megdühödött tömeget lecsillapítani. 
Az összes lutheránus templom elfoglalása után az evangélikus papok, tanítók 
száműzetésbe kényszerültek, a lakosságnak pedig katolikus istentiszteletre 
kellett járnia.153 

A városi tisztségviselők egy része az ellenreformáció kényszerének be
hódolva áttért a katolikus vallásra (például Georg Fabritius), Samuel Brewer 
azonban mindvégig, a legkedvezőtlenebb körülmények között is megmaradt 
lutheránus vallásában. Magatartásával nagy népszerűséget érhetett el a 
városban: 1679-ben már tanácsosnak választották meg.154 1681-ben Lőcse 
városa őt is delegálta a vallásügyet tárgyaló soproni országgyűlésre. Samuel 
megválasztásának esete jellemző lehetett az országgyűlés előkészítésére. 
A majdnem színtiszta evangélikus lakosú városban, amelynek csak irányító 
testülete volt felerészben katolikus, felerészben protestáns, a városi tanács 
egy katolikus és egy lutheránus küldöttet választott: Johann Fabritiust 
és Samuel Brewert. A kassai kamara megbízott tisztviselője az utóbbi 
választást a jelölt vallása miatt először elvetette, de a lőcsei tanács állha
tatos kitartása miatt végül is engedélyezte.155 Az országgyűlési követek 
instrukciója mégis három személy részére készült: Johann Fabritius, 
Daniel Weber (katolikusok) és Samuel Brewer számára.156 Az országgyűlés 
történetét leíró Zsilinszky Mihály pedig már csak a két katolikus lőcsei 
követet ismerte; Sámuel Brewer tehát, annak ellenére, hogy elutazott Sopron
ba, ténylegesen mégsem vehetett részt az országgyűlés tárgyalásain (pontosab
ban csak az előzetes tárgyalásokon, hiszen, mint köztudott, a vallásügyi 
cikkelyeket a protestáns rendek távollétében hozta az országgyűlés).157 

Sámuel saját és egyházközsége javára mégis sokat profitált az országgyűlés
ből: az ott született artikulusokat a városi tanács engedélyével magánhá-

152. Bruckner i. m. 278-281 . p., Hain i. m. 394-398, 420. p. 
153. Hain i. rn. 423-428, 431, 433. p. , Bruckner i. m. 285-292. p. 
154. Fabritiusról: katolikus vallású tanácsos 1675-től, Hain i. m. 442, 481. p., ismét 

evangélikus 1682-ben, uo. 494. p. 
Weber katolikus vallásáról 1. uo. 442. p. 
Samuel evangélikus vallását a tanácsülési jegyzőkönyv minden évben, amikor 
megválasztották tanácsosnak, feltüntette. OAL XXI . 10. Tan. jkv. 1681 — 1692. 
229, 319, 372, 437, 497, 531, 602, 656, 708. p., XXI . 11. Tan. jkv. 1693-1703. 
2, 54, 101, 160, 215. p. 

155. Hain i. m. 481. p. 
156. OAL XXI . 10. Tan. jkv. 1681-1692. 1681. április 14-i bejegyzés. 
157. Zsilinszky Mihály: Az 1681-ki soproni országgyűlés történetéhez. Bp. 1883. 11. p. 
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zaknál, érdeklődő személyeknek ismertette, a törvénycikkek szövegét pedig 
nyomtatásban is megjelentette.158 

Az 1681. évi soproni országgyűlésen hozott törvénycikkek, mint ismert, 
korlátozottan ugyan, de némi vallásszabadságot engedtek a protestánsok
nak. Szepes vármegyében például négy helyen: Lőcsén, Késmárkon, Top-
porczon és Görgőn építhettek maguknak templomot, a két városban pedig 
iskolát is. Lőcse városa visszahívta száműzött lelkészeit: az első evangélikus 
istentiszteletet 1682. május 30-án tartot ták magánházban.159 

1682. őszén Lőcse város egyházi és politikai életében nagy fordulatot 
hozott Thököly Imre felkelése. A város szeptember 2-án hódolt meg a 
kurucoknak. A katolikus papoknak távozniuk kellett, Lőcsén ismét egyed
uralkodóvá vált a lutheránus vallás. A lőcsei evangélikus templom sekres
tyéjében fennmaradt egy ebből az időből származó arany kehely, a következő 
felirattal: ,,Samuel Brewer patrícius Leutschoviensis anno 1682". Lehetsé
ges, hogy Samuel a Thököly-csapatok által újra maradéktalanul biztosított 
protestáns vallásszabadság, a városnak evangélikus szellemben történő 
diadalmas megújulása késztette arra, hogy egyházának drága és értékes 
ajándékot ajánljon fel.160 1683. januárjában pedig Samuel Brewer részt vett 
a Thököly által Kassára összehívott országgyűlésen. Lőcse városát rajta 
kívül még Johann Fabritius és Bartholomaeus Alauda képviselte.161 

Az 1680-as években, már Thököly sikereinek leáldozása után emelkedett 
Samuel Brewer a város legmagasabb irányító tisztségébe. Először 1684-ben 
választották meg Lőcse bírájának. Kaspar Hain, aki az év eleji választásokat 
általában szárazon, tárgyilagosan írta le, ebben az esetben kivételt t e t t : 
„1684. jan. 17. Régi szokás szerint a bíróválasztás végbement, és Samuel 
Brewer úr, egy evangélikus jutott a hivatalhoz, akinek Isten szerencsét és 
áldást adjon; ezzel szemben a tanácsba és képviselőtestületbe újra katolikus 
személyeket is bevettek."162 

Valószínűleg a Thököly-felkelés utáni, még bizonytalan politikai hely
zetben sikerült elérni, hogy Lőcse város legmagasabb irányító tisztségét 
protestáns tölthesse be. Samuel még 1685—1686-ban, majd 1689-ben viselte 
a bírói hivatalt.163 Ugyanakkor 1684-ben és 1689-ben az evangélikus egyház 

158. OAL XXI . 10. Tan. jkv. 1681-1692. 107. p. 1682. február 16-i bejegyzés: 
„Sindt 2 H. Vormunde auf Rathhauss erschienen undt Vorgetragen: dass nach 
dem Von denen H. Abgesandten auf den landtag am verwichenen frey tag Relation 
geschehen, undt H. Samuel Brewer aber Ewangl. seiten einige Relation abzu
statten hatte, welche auch damahl geschehen; weil aber eine erwählte Löbl. 
Gemein Ewangl. seiten Verlanget etliche herrn aus der Bürgerschafft sich mit 
Ihnen Zuberatschlagen in negotio Religionis, alss war derer bitte, der Herr 
Stadt Richter möge erlaube dieselben herrn in ihm Zusammen Kunfft Zubringen: 
Etliches auch erlaubet worden, Zumahl weil die burgerschafft die Relation noch 
nicht Vornommen hat t ." 
Az artikulusok kinyomtatása: 1681 Sztripszky II . 2632/100, 2. kiadása 1687-ben 
Szabó II . 1610. 

159. Bruckner i. m. 378. p., Hain i. m. 490. p. 
160. A lőcsei evangélikus egyházközség története. Lőcse 1917. 155. p. 
161. Bruckner i. m. 383. p. 
162. Hain i. m. 509. p. 
163. L. a 154. sz. jegyzet második részét. 
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gondnoka is volt: nagy része lehetett az új, a város falain kívüli evangélikus 
templom és iskola építésének megszervezésében.164 Az 1690-es években 
bíróvá választását feltehetően már protestáns vallása nem tet te lehetővé. 
De a tanácsban állandóan helyet foglalt: általában a malomügyekkel, ill. 
mint tanult ember, az iskola felügyeletével volt megbízva. Csak 1698-ban 
nem választották be a tanácsba; ekkor már beteges lehetett.165 

Sámuel Brewer politikai pályafutásának rövid áttekintése után vegyük 
számba, mi az, amit nyomdája működéséről tudunk. Sajnos, a semminél 
alig több. Sem nyomdaleltár, sem a műhely értékét valamilyen módon tük
röző irat nem maradt fenn. Tulajdonképpen csak egy, nyomdával kapcsola
tos iratot ismerünk: Sámuelnek még wittenbergi tanulmányútja előtt, 
1666. januárjában írt nyugtáját, a következő szöveggel: „En Samuel Brever 
Lőchei Typographus tenoré praesentium megh vallom, hogy a Nemzetes 
Szabó Márton uram, Pa^ t inus uram eő Nagysága Murányi tisztartója, azon 
könyv felől, az kit Rndus Pater Joannes Chrisostomus eő Nagyságá
nak dedikálta jámborul megh contentalta kézpénzel fi. 138.50. Die 2 Januárii 
Ao. 1666. Idem qui supra." A nyugtában szereplő könyv lehet Gyöngyösi 
János páter Aureum Beatificandae Animae című művének latin vagy magyar 
nyelvű kiadása: mindkettő 1665-ben jelent meg Lőcsén; bár valószínűbb, 
hogy a nyugtában a latin nyelvűről volt szó, mert a szerző azt ajánlotta 
Wesselényi Ferenc nádornak, a magyar nyelvű, Arany Gyapjúból éke-
síttetett ruha című imádságoskönyvet pedig Wesselényi feleségének, Szécsi 
Annamáriának.166 Sajnos, még azt sem tudjuk, hogy a 138,50 Ft-os összeg 
a tényleges nyomtatási költségeket tükrözi, vagy csak Wesselényi nagyvo
nalú ajándéka. 

Mint az előző példából látjuk, Samuel Brewer katolikus könyveket is 
kinyomtatott, mégpedig nyíltan, nyomdamegjelöléssel. Ez azonban nem 
kérdőjelezi meg vallásos meggyőződését: az említett könyvek nyomtatására 
rákényszerült olyan helyzetben, amikor a katolikus egyház már a Szepessé-
gen is uralkodó pozícióra tet t szert. 1673-ban pedig Szelepcsényi György 
esztergomi érsek elrendelte a városi hatóságoknak, hogy szigorúan figyel
meztessék a nyomdászokat és könyvkereskedőket, hogy csak a hozzá 
beküldött és általa jóváhagyott könyveket nyomtathatják, ill. terjeszt
hetik. A rendelet inkább a megfélemlítést szolgálta, tényleges eredményt 
a protestáns nyomdáknál nem ért el. Samuel Brewer továbbra is szép szám
mal adott ki protestáns vallásos könyveket. Felfigyelt erre Kollonich Lipót 
bíboros, aki 1689-ben elkészítette a magyarországi kormányzat reformjának 
tervét: a tervezetben a könyvcenzúráról is kívánt gondoskodni, különös 
tekintettel a protestáns nyomdákra. Kollonich szerint Lőcsén a protestán
soknak több olyan hitvitázó iratuk és más kiadványuk jelent meg, amelyek 
sértették az ország és a katolikus vallás érdekeit. 

Szentiványi Márton, a nagyszombati egyetem tanára, az ország főcen-
zora intézkedéseket is te t t a Brewer-nyomda tevékenységének ellenőrzésére. 

164. A lőcsei evangélikus egyházközség. . . 96. p. 
165. OAL XXI . 11. Tan. jkv. 1693-1703. 283. p. 
166. J. I . : Lőcsei nyomdász-nyugta 1666-ból. = MKSzle 1890. 367. p. A két 1665-ös 

lőcsei nyomtatvány: Szabó II . 1051. és I. 1024. 
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A Brewer-család egyes tagjainak nyomdászjegyei 

Lorenz Brewer (Szabó I I . 526) Samuel Brewer (Szabó I I . 2004) 
Johann Brewer feltételezett nyomdászjegye (Szabó I . 1676) 

Johann Brewer által is használt Elzevir-nyomdászjegy (Szabó I . 1590) 
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1700. május 21-én megbízta Sréter Károlyt, a lőcsei jezsuita gimnázium 
rektorát, hogy a városban királyi könyvvizsgálóként működjék. Az evan
gélikus polgárok ellenakciót indítottak: egyenesen az uralkodóhoz fordultak 
azzal a kéréssel, hogy könyveiket a jezsuita cenzúrától függetlenül adhassák 
ki.167 Ez azonban már átvezet a lőcsei nyomda következő, Samuel halálát 
követő időszakába. 

Samuel Brewer alkalmazottainak nevét a polgárkönyv és az egyházi 
anyakönyvek őrizték meg, ezért nevükön és származásukon kívül alig 
tudunk valamit róluk. 

Említettük már korábban Illyési István és Jakob Kussmann nevét: 
Illyési kb. az 1660-as évek végéig, Kussmann pedig az 1670-es évek végéig 
dolgozhatott a lőcsei nyomdában. Az 1670-es évek elejétől egészen az 
1690-es évek végéig Samuel hűséges alkalmazottja volt Johann Sagittarius 
felső-sziléziai származású nyomdászlegény. Kemény Lajos Kassa város 
jegyzőkönyvéből már ismerte a nevét: „Joannes Sagitarius typographus? 
Magyarországi vagy talán külföldi könyvnyomtató rejlik e név alatt, aki 
az 1670. év júl. 9-énconstituáljaplenipotentiáriusának Vida András uramat 
Kassán?"168 Ebből az adatból sejthető, hogy már 1670 nyarán Lőcsén tar
tózkodott. Önálló műhelye Sziléziában vagy másutt nem volt, legényként 
jutott el Lőcsére, ahol 1672. február 26-án kapott polgárjogot.169 Szegény 
polgár volt, nem rendelkezett házzal sem. Az evangélikus anyakönyvek 
hat gyermekének születéséről tanúskodnak.170 Halálának éve ismeretlen, 
de nem valószínű, hogy Samuel özvegyének is dolgozott volna. 

Szintén az 1670-es évek első felében telepedett le Lőcsén a másik szilé
ziai származású nyomdászlegény, Christoph Pach. 1674. január 26-án nyerte 
el a polgárjogot.171 Nem tudjuk, hogy meddig tartózkodott Lőcsén, a ház
tulajdonosok között nem szerepelt. 

Az 1680-as évek második felében már biztosan Samuel Brewer nyom
dájában dolgozott Matthias Vitrarius. A lőcsei evangélikus egyház könyvtá
rának régi katalógusa ugyanis a következő könyv címét őrizte meg (példány 
ma már nem található): „Frohlockendes Ehren-Gedicht, auff den Glücklich
erlebten Tauff-Namens-Tag . . . Georgii Steinhübeis, Vornehmen Burgers und 
Wolbestellten Buchbinders in . . . Leutschau, wie auch einer Löbl. Gemein 
treuen Mitglieds Entworffen Von Mattheo Witrario Buchdrucker-Gesellen, 
seinen werthen Gönner damit zu aggratulieren. Anno MDCLXXXIX. Die, 
24. Április." Abból, hogy Matthias Vitrarius nyomdászlegény Steinhübel 
lőcsei könyvkötő névnapjára írt üdvözlő verset, joggal következtethetünk 
arra, hogy ekkor Lőcsén tartózkodott.172 Kilenc év múlva, 1698-ban a 

167. Sashegyi Oszkár: Az állami könyvcenzúra kezdetei Magyarországon (1673 —1705) 
= MKSzle 1968. 5, 7, 9. p . 

168. Kemény Lajos néhány soros közleményét 1. MKSzle 1901. 336. p. 
169. OAL XXI . 49. Polgárkönyv 117. p . : 1672 „Die 26. Februarij Johannes Sagit

tarius ein Buchdrucker Gesell auss Ober Schlesien hat erleget 7,20." 
170. Katharina 1672, Dorothea 1685, Susanna 1687, Johann 1690, Maria 1696 — 

SOAL I. 175. Szül. akv. 1670-1722. 26, 70, 88, 112, 165. p. Rosina 1675 -
SOAL I. 162. Kat. szül. akv. 22. p. 

171. OAL XXI. 49. Polgárkönyv 120. p . : 1674 „Die 26. Januarij Christoph Pach 
ein Buchdrucker auss Schlesien gebürtig hatt erleget fl. 5,40." 

172. Caplovic 1502. 

389 



városi tanácsülési jegyzőkönyv említette ismét nevét, tehát hosszabb időn 
keresztül volt a Brewer-nyomda alkalmazottja.173 Lehetséges, hogy az 1663-as 
„Flammeum Nympheum. . . " című, Jakob Klösz bártfai szenátor esküvőjére 
írt lakodalmi versek többek között az ő nevét is megőrizték; a versszerzők 
között volt Kaspar Hain, a lőcsei gimnázium rektora, valamint a lőcsei 
gimnázium több tanára: elképzelhető, hogy Matthias Vitrarius ekkor a 
lőcsei gimnázium tanulója volt.174 A lőcsei polgárjogot nem szerezte meg, 
háztulajdonos sem volt. 

Már Jan Caplovic a fent említett 1689-es nyomtatványt leírva feltette 
azt a kérdést, hogy a vers szerzője azonos lenne a 18. század elején Késmárk
ról ismert nyomdásszal? Nincs semmi adatunk, amellyel e feltételezést 
kétségbe vonhatnánk. Vitrarius személyét Lőcsén a 17. század végéig követ
hetjük nyomon. Késmárkon pedig 1705-ben kezdett működni Matthias 
Vitrarius sajtója. 1708-ig mindössze hat termékét ismerjük, utána a késmárki 
nyomda elhallgatott.175 A lőcsei iratok 1711. áprilisában Vitrariust már 
elhunytként említették, valószínűleg az előző évi pestisjárvány ragadta 
magával.178 

Az 1680-as évek végén, az 1690-es évek első felében tanulhat ta ki a 
mesterséget Samuel Brewer műhelyében a lőcsei származású Kaspar Po-
lomsky.177 Az 1690-es évek közepén indult vándorútra, amelynek során 
Nagyszebenbe is eljutott. Nagyszeben városa 1695. februárjában a saját 
kezelésében levő tipográfiát Kaspar Polomskyra bízta.178 Ugy látszik, a 
jelölt nem volt megfelelő az önálló nyomdavezetésre, mert még abban az 
évben másnak adták át a tipográfiát. Polomsky ezután visszatért Lőcsére.179 

Újra Samuel alkalmazottja lett, majd munkaadója halála után az özvegyé, 
ill. Johann fiáé is. Ezért a továbbiakban ott ismertetjük életének befejező 
szakaszát. 

Sámuel Brewernek tehát összesen hat nyomdász-alkalmazottját is
merjük (kettőt még apja idejéből). Lorenz Brewer idejében nyolc legény 

173. OAL XXI. 11. Tan. jkv. 1693-1703, 373-374. p. Erre már Repcak is utalt : 
i. ni. 80. p. 

174. Caplovic 1113. 
175. Késmárki nyomtatványok: 

1705 Sztripszky I. 2211/417., Szabó I I . 2229. 
1706 Szabó II . 2247. 
1707 Szabó II . 2284b., I I . 2284c. 
1708 Szabó II . 2330. 
Vitrariusról 1. Németh János: Memoria typographiarum inclyti Regni Hungáriáé. . . 
Pest 1818. 27, 94. p., Gulyás: A könyv sorsa. . . I I . rész 197. p., Repcák i. m. 
80. p. 
I t t jegyezzük meg, hogy a késmárki tipográfia felszerelése meglehetősen szegényes 
volt (12 betűtípus, nyolcféle cifra, néhány könyvdísz). A lőcsei és késmárki 
nyomdászat között csak Vitrarius személye jelenti a kapcsolatot, a késmárki 
betííkészlet nem lőcsei eredetű. 

176. OAL XXI . 18. Tan. jkv. 1711. 55. p. Április 20-i bejegyzés. 
177. A lőcsei Polomsky-család tagjai már az 1630-as adóösszeírásban szerepeltek, 

OAL XXI . 62. Ingatlan-összeírás 1630—1670. 1. és 5. tizenketted. 
178. A Kaspar Polomsky nevét viselő nagyszebeni nyomtatványok: Szabó II . 1815, 

I I . 1816. 
179. Lőcsén 1698. november 10-én kötött házasságot. SOAL I. 180. Esketési anya

könyv (a továbbiakban: Esk. akv.) 16. p . 
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közül kettő nem szerezte meg a polgárjogot; Johann Brexel vagyonos 
ember volt, Georg Springer és Illyési István is háztulajdonos. Sámuel 
Brewer négy új alkalmazottja közül csak kettő lett lőcsei polgár, háztulaj
donos viszont csak egy (Polomsky). A 17. század végére tehát a nyomdász
legényeknél vagyoni és rangbéli süllyedést állapíthatunk meg, s mindezt 
akkor, amikor a nyomdatulajdonos az apai vagyon sokszorosát gyűjtötte 
össze. Az alkalmazottak elszegényedésének folyamata valószínűleg a Thö-
köly-harcok válságos idejével, majd a török felszabadító háború mérték
telen adózásával függ össze, amely a szegényebb rétegeket jobban sújtotta, 
mint a gazdagokat. E folyamat következtében egy legénynek egyre kevesebb 
esélye lehetett arra, hogy saját erőből, némi kedvezménnyel önálló nyomdát 
alapítson és üzemeltessen. A 18. század elejére esik Matthias Vitrarius egy 
ilyen kísérlete Késmárkon, amely feltehetően tőke hiányában teljes kudarc
ba fulladt. 

Samuel Brewer — úgy tűnik — már csak a nyomdával, ill. belföldi 
könyvkereskedelemmel foglalkozott. (Egy kivétellel: 1695-ben 30 dénár 
vámot fizetett az általa külföldre kivitt kötetlen könyvek után. A családnál 
egyedülálló példa ez a könyvexportra!)180 Külföldi könyvek beszerzését 
ebben az időben a könyvkötő-könyvkereskedő Georg Steinhübel vállalta. 
A lőcsei könyvkötők egyikéről sem állíthatjuk, hogy a Brewer-műhely 
alkalmazottja lett volna, viszályaikból legalábbis arra következtethetünk, 
hogy önálló mesterek voltak. Jakob Calixti, ifjabb Georg Krauss, majd 
Johann Georg Steinhübel nevét őrizték meg az iratok.181 Valószínű, hogy 
Samuel a könyvkötészetet nem vitte tovább, de szoros kapcsolatot tar tot t 
fenn a város könyvkötőivel. Tótfalusi Kis Miklós említéséből azt is tudjuk, 
hogy kedvező helyzetben volt a papírellátás terén (akárcsak apja), hiszen 
része volt a szepestapolcai papírmalomban.182 

Samuel nagy vagyonáról már röviden szóltunk. Samuel az 1680-as 
években többszörözte meg addig fokozatosan gyarapodó vagyonát. E nagy 
gazdagodást elsősorban a tanácsosi, ill. bírói jövedelem révén érhette el. 
Ebben az időben a város legfőbb tisztviselői már évi fizetést kaptak: a 
bíró 400 Ft-ot, kiegészítésképpen egy hordó bort és negyven köböl árpát, 
a tanácsosok tisztségtől függően 180—300 F t fizetést és húsz köböl árpát. 
Sámuel az 1680-as években tisztségei révén legalább háromezer forintot 
gyűjthetett össze.183 Szintén két háza volt, mint apjának; Lőcse határában 
48 helyen volt különböző földingatlana. Ingatlan vagyonának (ház, föld) 
adója mintegy ötszöröse volt apjáénak.184 

1 80. OAL IV. 400. H. j . 1695. 6. p . : „16. Februar. D. Samuel Breuer De eductis Libris 
incompactis — 30 (den)." 

181. Georg Kraus, Jakob Calixti, Georg Steinhübel könyvkötőkről 1. OAL XXI . 
11. Tan. jkv. 1693-1703. 15 — 16. p. 1693. február 23-i bejegyzés. Johann Georg 
Steinhübel hagyatéki leltárát 1. OAL XXL 56. Hagyat*! lelt. 1720 — 1780. 
170-183. p. 1740. július 15. 

182. Idézi Bogdán i. m. 76. p. 
183. Hain i. m. 392-393. p. 
184. Samuel Brewer vagyonát mutatják az 1670, 1680, 1690. évi adóösszeírások, 

I. OAL XXI . 62. Ingatlan-összeírás 1630—1670. 1670-ben a 3. tizenkettednél. 
XXI . 64. Ingatlan-összeírás 1680—1710. 1680-ban a 3., 1690-ben a 3. és 4. tizen
kettednél. 
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Samuel felesége Sophie Sonntag volt, Johann Sonntag lőcsei kereskedő 
lánya.185 Sámuelnek és Sophie-nak igen népes családja volt: 1671 és 1693 
között hét lányuk és négy fiuk született: Samuel (kiskorában meghalt), 
Anna Katharina, Johann, Sophie, Rosina, Samuel, Maria, Eva, Judith, 
Susanna és Lorenz. Valamennyi gyermek evangélikus vallású volt. Johann 
születésekor a protestáns prédikátorok már száműzetésben voltak: a fiút 
mégis evangélikusnak keresztelték 1675. május 17-én egy titokban arra 
járt lutheránus lelkész vagy az egyházközség egy tagja segítségével. Az 
evangélikus keresztelési anyakönyvben Johann Brewer neve mellett a 
következő bejegyzés olvasható: „Das war die letzte Tauf f." Sophiet és 
Rosinát, a következő két gyermeket — nem volt más választás — katolikus
nak kellett keresztelni. Az 1680-as évek elején, valószínűleg a Thököly-
korszakban a két lányt azonban átkeresztelték evangélikusnak: erre Dániel 
Sinapius lutheránus pap 1686-ban megjelent katekizmusának ajánlásából 
következtethetünk, amely többek között Sophie és Rosina nevét is fel
tüntette.186 

Samuel Brewer 58 éves korában, 1699. január 15-én halt meg.187 

Sem végrendelete, sem hagyatéki leltára nem maradt fenn. A lőcsei városi 
levéltár múlt század végén Hajnóczy R. József által készített jegyzéke fel
tüntet három, a Brewer-családra vonatkozó, lőcsei és pozsonyi keltezésű 
iratot 1699-ből.188 Az iratok, amelyek valószínűleg az öröklésre vonatkoz
hattak, ma már sajnos nem találhatók, vagy megsemmisültek, vagy lap
pangnak a városi levéltárban. 

SAMUEL BREWER ÖZVEGYE, SOPHIE 
ÉS JOHANN BREWER 

1699-ben, Samuel halálakor Johann Brewer már 24 éves volt, nagykorú, 
tehát a nyomda vezetése terén apja örökébe léphetett volna. Az örökség 
átvételére azonban csak az 1710-es években került sor, Johann negyven 
éves kora körül. 1712-től szerepelt ugyanis a lőcsei nyomtatványok impresz-
szumában Johann Brewer neve; azelőtt pedig a Brewer Zsófia, majd 
a Brewer Sámuel örökösei impresszumot viselték a lőcsei nyomtatvá-

185. Az 1669. május 27-i esküvőről két lőcsei nyomtatvány is tudósít: Szabó II . 1197. 
és Bucsay i. m. 651. sz. 

186. Samuel gyermekeinek születéséről l. SOAL I. 175. Szül. akv. 1670-1722. 
20, 60, 35, 38, 79, 87, 100, 121, 142. p. Johann születéséről a 38. lapon. Utána 
bejegyzés: 1676 — 1681 „die kinder in der Catholischen Kirche getaufft worden 
sind." Sophia és Rosina születéséről: SOAL I. 162. Kat. szül. akv. 30, 97. p. 

187. Sinapius: Gottgefälliger Kinder-Lauff . . . c. műve: Sztripszky I I . 2654/202. 
A szerző személyét Caplovic tisztázta: Caplovic 1471. 

187. SOAL I. 183. Hal. akv. 1684-től. 30. p. 
188. Hajnóczy R. József: Lőcse szabad királyi város levéltárának tartalomjegyzéke 

1 — 2. kötet. = A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve 9 — 10. évf. Lőcse 
1901. 1747. sz. Az iratok jelezte: OAL XVI. 85. 
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nyok.189 Fennmaradt iratok hiányában a családi vagyon elosztásáról csak 
feltételezéseink lehetnek; úgy tűnik számunkra, hogy a családi tulajdon
ban levő tipográfiát fele részben az özvegy, ill. Johann testvérei és fele rész
ben Johann örökölte. E feltevésünket a tanácsülési jegyzőkönyvnek egy 
Rákóczi-szabadságharc alatti időből származó bejegyzésével támaszthat
juk alá: 

1707. februárjában Andreas Peter Silbayer besztercebányai könyvke
reskedő-könyvkötő a lőcsei tanács előtt bepanaszolta Samuel Brewer 
összes örököseit. Silbayer ugyanis még két évvel ezelőtt különböző könyve
ket és anyagokat vett át tőlük, az adóslevél szerint összesen 974 F t 50 
dénár értékben. Amikor pedig az adósságot rózpénzben törleszteni akarta, 
az örökösök nem fogadták el. Ismert, hogy országgyűlési törvények kötelez
ték a nagy pénzhiány miatt bevezetett rézpénznek az elfogadását; aki a 
,,fejér és egyéb jóféle" pénzt előnyben részesítette a rézpénz rovására, attól 
pénzét elkobozták, és még külön magas összegű pénzbüntetéssel is sújtották. 
Az örökösök nevében Johann Brewer válaszolt: nem tagadták meg a réz
pénz elfogadását; az adósnak a kötelezvény szerint minél előbb ki kellett 
volna egyenlíteni a tartozást: az eltelt két év után ez azonban a rézpénz 
csekélyebb értéke miatt nem mehetne végbe a hitelező nagy károsodása 
nélkül. A vitás felek végül is a következőképpen egyeztek meg: Silbayer 
az említett summa felét rézpénzben azonnal fizesse ki, de ezen felül még 
25 tallért is adjon; a másik felét pedig hat héten belül rézpénzben törlessze 
Johann Brewer besztercebányai polgárnak és könyvkötőnek, amivel a 
Brewer-örökösök is kielégíttetnek.190 Nagyobb kár tehát Johannt érte, de 
az eredeti hitel összegét fele-fele arányban osztották meg; ebből valószínű
síthető a nyomda tulajdonjogának ilyen arányú megosztása is. 

Johann Brewer besztercebányai polgár és könyvkötő: nem elírás, 
hiszen adataink vannak egy valóban Besztercebányán ólt Johann Brewer-
ról. Samuel Johann fiáról 1695-ből van adatunk: lőcsei gimnáziumi tanul
mányai után, 1695. október 14-én iratkozott be a jénai egyetemre. Hány 
évet töltött ott, nem tudjuk, fokozatot nem szerzett.191 A besztercebányai 
személy 1698-ban szerepelt az ottani bányapolgárok között: besztercebányai 
lakos, de Selmecbányái üzemben volt részesedése.192 Politikai tisztséget is 
viselt: Bél Mátyás egyik ifjúkori, 1704-ben írt munkáját besztercebányai 
előkelőségeknek ajánlotta, köztük Brewer Jánosnak, a külső tanács tagjá-

189. Az első nyomtatvány, amely Johann Brewer nevét viselte: Házi és úti új kalen
dárium 1713-ra: Petrik I I . 314., ül. Neuer Kalender 1713. Petiik II . 319. Petrik 
József idézett bibliográfiája: Magyarország bibliográfiája 1712—1860. 1 — 4. 
kötet. Bp. 1888—1892. Kiegészítése: Magyarország bibliográfiája 1712—1860. 
5. kötet. Pótlások. Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár. Bp. 1971. 

190. OAL XXI . 14. Tan. jkv. 1707. 1 4 - 1 5 . p. 1707. február 15-i bejegyzés. 
191. „Breyer Johann, Leutschoviens. Hung. 14. Okt. 1695." — Die Matrikel der 

Universität Jena. Bd. I I . 1652—1723. Bearb. Reinhold Jauernig, Marga Steiger. 
Weimar 1977. 88. p. 
Haan Lajos olvasata (Joh. Beyer) téves, 1. Haan Lajos: Jena Hungarica sive 
memoria hungarorum a tribus proximis saeculis Academiai Jenensi adscrivtorum. 
Gyula 1858. 37. p. 

192. Jurkovich Emil: II. Eákóczi Ferenc szabadságharca és Besztercebánva. Beszterce
bánya 1903. 35. p. 
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nak.193 Gazdag polgár lehetett: az 1715-ös országos összeírás szerint egy, az 
1720-as szerint két háza volt a városban.194 Foglalkozását és a lőcsei tipográ
fiában való részesedését a fent említett iratból tudjuk, személye tehát 
azonos a későbbi lőcsei nyomdásszal. (Az orvos Johann nem lehet, hiszen 
ekkortájt már 74—79 éves lett volna, ami hihetetlenül magas kor, s egyéb
ként sem írták ki a név mellé a doktort.) Samuel fia tehát jénai tanulmányai 
után Besztercebányán telepedett le, esetleg házasság folytán. Apja nyom
dájával a kapcsolatot megtartotta, elsősorban lőcsei könyvekkel keresked
hetett. Családjáról pontos adatokat nem tudunk, hiszen ilyen korai időből 
a besztercebányai evangélikus anyakönyvek még nem maradtak fenn. Más 
forrásból viszont ismerjük Samuel Brewer besztercebányai születésű orvos
tanhallgató nevét, aki 1747-ben szerezte meg a doktori fokozatot Halléban: 
elképzelhető, hogy Johann egyik fiáról van szó.195 

Lőcsei részről Samuel Brewer halála utáni másfél évtizedben valóban 
semmilyen adat nem tükrözi azt, hogy Johann a városban élt volna. A lőcsei 
háztulajdonosok között csak az özvegy szerepelt: 1700-ban két házzal és 
38 földingatlannal, 1710-ben pedig a házakon kívül 30 földingatlannal, 
tehát a Samuel gyűjtötte nagy vagyont a Rákóczi-szabadságharc nehéz 
éveiben majdnem maradéktalanul megőrizte.196 Az 1720-as összeírásban 
már nem szerepelt. Sophie asszony tehát nem 1705 körül halt meg, mint 
azt Jozef Repcak az impresszumadatok alapján feltételezte,197 hanem 
valamikor az 1710-es évek első felében, hatvan-egynéhány éves korában. 
Hogy 1699—1705 között az ő nevét viselték a lőcsei nyomtatványok, fel
tehetőleg azért volt, mert Sophie irányította ténylegesen a nyomdászlegé-
nyek munkáját, de a „Nyomtattatott Lőcsén, Brewer Zsófiánál" impresszum 
tulajdonképpen nem lehetett jogos, mert nem egyedül az özvegy volt a 
tulajdonosa: valószínűleg ezért is változtatták meg az impresszumot Brewer 
Sámuel örököseire. Vitás ügyekben hol az özvegy, hol Johann képviselték 
a Brewer-örökösök érdekeit. 

Sophie asszony hozzáértéssel, kemény kézzel vezethette a nyomdát, s 
határozottan fellépett a nem fizető adósokkal szemben. így történt ez 1702. 
júniusában is, amikor panasszal élt Georg Krausz (lőcsei könyvkötő és 
könyvkereskedő)198 ill. megbízottja, Johann Jonasch Zinngiesser ellen. 
Zinngiesser még évekkel ezelőtt könyveket és más anyagokat vett át a 
Brewer-nyomdától, összesen 375 F t 23 dénár értékben. Ennek törlesztése 
nem történt meg, noha új határidőben állapodtak meg, mely szerint a 

# 
193. A külső tanács a már sokat említett képviselőtestület másik elnevezése. Bél 

Mátyás műve: Lerajzolása a főbb jó Tselekedeteknek. . . Szabó I. 1689b. 
194. 1715: Piatea Gram. Joannes Brajer domus 1. MOL Regnicolaris levéltár N 78 

1715. évi összeírás. 25. téka. Civitates Corpona, Veterosolium, Neosolium, Libet-
bánya et Breznóbánya. Lad CC. N. 13. 244. p. 
1720: „Circulus 1." és „Platen Granensis" D. Joannes Breuer domus 1. MOL 
Regn. lev. N 79. 1720. évi összeírás. 25. téka. Civitates Neosolium, Veterosolium, 
Corpona, Libetbánya et Breznóbánya. Lad EE N. 13. 246, 248. p. 

195. Weszprémi i. m. Harmadik száz. Ford Vida Tivadar. Bp. 1970. 365. p., Demkó: 
A magyar orvosi rend. . . 438. p. 

196. OAL XXI . 64. Ingatlan-összeírás 1680-1710. 1700, 1710-es összeírás. 
197. Repcak i. m. 81. p. 
198. Georg Kraus könyvkötőről 1. a 181. sz. jegyzetet. 
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Jakab napi és a Gál napi vásárokon az adós évente 9—9 Ft-ot törleszt, s ha 
nem, akkor az adósságot Zinngiesser javaiból, minden más hitelezőt meg
előzve egyszerre kell kifizetni. Az adós már az első új terminust nem tartot ta 
be, ezért Sophie perre akarta vinni az ügyet. Zinngiesser fondorlattal úgy 
akart megszabadulni a vádtól, hogy az elhunyt Samuel Brewer írását mu
ta t ta fel, hogy ő már az adósság egy részét kifizette. Az elismervény alá 
volt írva, de idegen pecséttel volt lepecsételve, így annak valódisága a 
tanácsosok szemében is nagyon kétségesnek tűnt. Ezért a tanács úgy hatá
rozott, hogy Zinngiesser néhány jó baráttal keresse fel az özvegyet, engesztel
je ki és kérjen tőle halasztást; ellenkező esetben az összeget teljes egészében 
azonnal meg kell fizetnie.199 Az ügy további részleteit nem ismerjük. Jel
lemző lehetett azonban az a mód, ahogy az adós az özvegyet be akarta 
csapni, hamis írást mutatva fel. 

1706. szeptemberében viszont a debreceni Szalántai Szabó János emelt 
panaszt Samuel Brewer özvegye ellen. Az ügy nem függ össze a tipográfiával, 
számunkra csak azért érdekes, mert elárulja, hányan dolgoztak akkor a lőcsei 
műhelyben. Szalántai két évvel azelőtt, 1704-ben Lőcsén Sophie házában 
volt elszállásolva, s állítása szerint 60 tallérja és Bercsényitől származó 
útlevele eltűnt. Kérte, hogy faggassák ki Sophie embereit, nem találta-e 
meg valaki, s nem tartja-e magánál. Mindkét nyomdászlegényt, az inast és 
a szolgálót tanúul hívták, akik az eltűnt dolgokról semmit sem tudtak, s 
erre esküt is tettek. A nyomdában ekkor tehát két legény és egy inas 
dolgozott.200 

A Rákóczi-szabadságharc alatt, 1705-ben a lőcsei Brewer-nyomda fel
ügyelője Bertóthi Ferenc tábornok volt: ő intézte az első magyar újságnak, 
Rákóczi hadiújságjának, a Mercurius Veridicus ex Hungáriának lőcsei ki
nyomtatását.201 A szabadságharc alatti politikai cenzúrának egy lőcsei 
nyomtatvány áldozatul esett: az 1704. évre szóló lőcsei kalendáriumot Rá
kóczi rendeletére elkobozták. Lőcse városa ugyanis 1703. november 10-én 
került kuruc kézre, akkor, amikor a következő évi naptárat már kinyomtat
ták, amelyben a legújabb eseményeket még kurucellenes szemszögből mu
ta t ták be. (A fennmaradt példányok nem tartalmaznak utalást a szabadság
harc eseményeire. Feltehető, hogy a kalendáriumot megváltoztatott króni
ka-szöveggel újra kinyomtatták Lőcsén.202 

Johann Brewer édesanyja betegsége idején, vagy már halála után köl
tözött Lőcsére. Az első biztos adat erről 1715-ből van: ez év május 20-án, 
Lőcsén kötött Johann házasságot (valószínűleg másodszor).203 Lőcsén szü
letett két fiúgyermeke is: Johann 1716-ban és Michael 1717-ben.204 (Több
ről azért nem tudunk, mert 1722 után nem maradtak fenn az evangélikus 
születési anyakönyvek.) Besztercebányai házait Lőcsére költözése után is 

199. OAL X X I . 11. Tan. jkv. 1693-1703. 860-861 . p. 1702. június 12-i bejegyzés. 
200. OAL X X I . 13. Tan. jkv. 1706. 5 7 - 5 8 . p. 1706. szeptember 5-i bejegyzés.' 
201. A magyar sajtó története I. 1705 — 1848. Szerk. Kókay György. Bp. 1979. 41. p. 
202. Steinhofer Károly: A magyar könyv története. Bp. 1915. I. 34. p. 
203. SOAL I. 180. Esk. akv. 1684-1774. 38. p. 
204. SOAL I. 175. Szül. akv. 1670-1722. 303, 313. p. 
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fenntartotta.205 Lőcsén tulajdonosként először 1725-ben szerepelt: két ház
zal (az egyik a Főtéren, a másik a l l . tizenkettedben) és nyolc földingatlan
nal: látszik, hogy a családi vagyon a testvérek nagy száma miatt már 
elaprózódott, de azért Johann még mindig elég jómódúnak mondható, kü
lönösen, ha besztercebányai vagyonát is figyelembe vesszük.206 

Nem sokkal azután, hogy Johann átvette a nyomdát, a magántulaj
donban levő tipográfia a város fokozottabb ellenőrzése alá került. 1717 
januárjában ugyanis a lőcsei tisztújításra érkező királyi biztos, báró Viechter 
János vizsgálatot tar tatot t a nyomdában. Viechter arról értesült, hogy 
a nyomdában katolikusellenes gúnyiratokat jelentettek meg, s a lőcsei 
evangélikusok titokban külföldről is behoztak katolikus vallást és az ausztriai 
házat sértő könyveket. A vizsgálat nem vezetett eredményre (feltehetően 
koholt volt a vád, hiszen túl veszélyes lett volna Lőcsén gúnyiratokat 
nyomtatni), de a kamarai bizottság elrendelte, hogy a város szigorúan őr
ködjék afelett, hogy nyomdájában az említett könyvek meg ne jelenjenek. 
Két tanácsos, egy katolikus és egy evangélikus évente többször tartson 
vizsgálatot a műhelyben — ha valami kifogásolni valót találnak, a tanács 
a tipográfiát teljesen szüntesse meg. Viechter ugyanakkor a lőcsei plébánost 
is felkérte, hogy figyelje a Brewer-nyomda kiadványait.207 

A szigorú ellenőrzés bevezetéséhez kapcsolódhat a nyomda megadóz
tatása: 1718 elején havi négy forintot, tehát évi 48 Ft-ot róttak ki a nyom
dászra, ami igen nagy summa volt akkoriban: fele, kétharmada egy városi 
tulajdonban levő tipográfia évi bérleti összegének! Azt az esetet kizárhatjuk, 
hogy a lőcsei nyomda Sophie halála után a város tulajdonába került, s 
Johann csak bérlője volt, hiszen az 1720-as évekből származó evangélikus 
panasziratok kifejezetten a nyomda magántulajdonáról tanúskodnak. Nem 
tudjuk, hogy 1718 előtt adózott-e a nyomda: Johann kérvényéből úgy tű
nik, hogy 1717-ben, a vizsgálat után még egy évi adómentességet ígértek 
neki, s 1718-ban rótták ki rá a magas adót. Johann Brewer 1719. áprilisában 
benyújtott kérelmére a lőcsei tanács azonban elengedte az adó megfizetését, 
s a nyomdászat mestersége miatt ezt a jövőben is megfontolás tárgyává 

205. Az 1720-as országos összeíráskor már bizonyosan Lőcsén élt, ugyanakkor két háza 
volt Besztercebányán. L. a 194. sz. jegyzetet. 
Az 1715. évi országos összeírás lőcsei része szerint, amely 1715. október 5-én 
készült, még a Brewer-örökösök a tipográfia tulajdonosai (1. MOL Regn. lev. 
N 78. 1715. évi összeírás. 7. téka. Lad. BB N. 7. Comitatus Scepusiensis. Civi-
tates Leuchovia et Kesmarkinum. 279. p.), tehát Sophie asszony még élhetett, 
vagy az örökösödési eljárás még nem intéződött el. 

206. OAL XXI. 66. Ingatlan-összeírás 1725. 3. tizenketted. Az adóösszeírásokban 
Johann adatai igen ellentmondásosak: 1730-ban egyáltalán nem szerepelt 
(OAL XXI . 67. Ingatlan-összeírás 1730), 1734-ben viszont ismét az 1725-ös 
adatokat olvashatjuk, a második ház kivételével (OAL XXI. 68. Ingatlan
összeírás 1734.) Az 1740-es adóösszeírásnál a 3. tizenkettedben fel van tüntetve: 
Johann Breüerische Erben. Ez nyilvánvalóan későbbi bejegyzés lehetett, hiszen 
Johann csak 1744-ben halt meg. (OAL XXI. 69. Ingatlan-összeírás 1740.) 
Az 1737. évi utcák szerinti népességösszeírásnál és az 1742-es összeírásból Johann 
Brewer neve ismét hiányzott. OAL II . 290., II . 311. 

207. Gárdonyi Albert: A lőcsei nyomda veszedelme 1717-ben. = MKSzle 1938. 320. p., 
Sashegyi Oszkár: Az állami könyvcenzúra állandósulása Magyarországon (1706 — 
1725) = MKSzle 1969. 325-326. p. 
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kívánta tenni.208 Az adókivetés így inkább a nyomdatulajdonos fokozottabb 
kézben tartására szolgált, s nem a tényleges adófizetést célozta. A kérvény
ben még mindig szerepelt a tipográfiával kapcsolatban az anyai rész, fel
tehetően Sophie részét Johann testvérei örökölték, így ezután is részük 
lehetett a tipográfiában. 

Johann Lőcsén már nem vett részt a politikai életben; valamely maga
sabb városi politikai tisztséget az ő esetében éppen az 1710-es evek végén, 
az 1720-as években, az evangélikus nyomda elleni támadások idején nehe
zen tudnánk elképzelni. Johann ugyanis mélyen hivő evangélikus volt a 
protestáns egyházak nagy elnyomása idején: az 1720-as években tevékeny 
szerepet játszott a lőcsei evangélikus egyházközségben.209 A Rákóczi-szabad
ságharc után megszűnt a lőcsei protestáns egyház viszonylag kedvező 
helyzete: ismét a katolikusok kezére került minden templom. Az evangéli
kusoknak a város falain kívül épített temploma az ostrom alatt leégett: 
nagy anyagi áldozattal újat kellett építeni helyette; ráadásul az evangélikus 
egyháznak 700 F t kárpótlást kellett fizetni a katolikus plébánosnak az 
elmaradt egyházi tizedért. I I I . Károly 1715. évi rendelete alapján, mint 
ismert, a vallási sérelmeket országgyűlésen tárgyalni nem lehetett: a sérel
mek csak magán jellegűek lehettek, s orvoslásukra az e célból felállított pesti 
bizottság volt jogosult. A lőcsei polgárok 1721-ben terjesztették a pesti 
bizottság elé panaszaikat: a sérelmekből (amelyek nem nyertek orvoslást) 
is kitűnik, hogy a katolikus klérussal szövetkezett uralkodói hatalom az 
1710-es, 1720-as években mért súlyos csapást a még mindig erős protestáns 
egyházakra, így a lőcsei egyházközségre is: anyagi bázisától megfosztotta, 
ugyanakkor a protestánsokat az egymás közötti gyűjtésektől eltiltotta. 
Johann Brewer egyházközségéért anyagi áldozatot is hozott: 1744-ben 
(valószínűleg végrendeleti úton) 200 Ft-ot hagyott az evangélikus templom 
javára.210 

A lőcsei nyomda alkalmazottai Sophie és Johann Brewer idejében 

Viszályok a lőcsei könyvkötőkkel 

A lőcsei műhely alkalmazottai közül Sophie és Johann Brewer idejében a 
következőket ismerjük: 

Már Sámuelnél említettük a lőcsei származású Kaspar Polomskyt, 
aki az 1680-as évek végén, az 1690-es évek elején tanulhatta ki szülőváro
sában a nyomdászmesterséget. Vándorútja után visszatért Lőcsére; 1698-
ban már biztosan otthon volt. Samuel és özvegye, majd fia alatt mintegy 
négy évtizeden keresztül szolgálta a Brewer-műhelyt. Az 1715. évi összeírás 

208. OAL XXI . 24. Tan. jkv. 1719. 3 3 - 3 4 . p . : 1719. április 28-i bejegyzés. 
209. Az 1724. évi tanácsülési jegyzőkönyvben szerepelt Johann Brewernek és az 

evangélikus egyházközség három másik elöljárójának kérvénye. OAL XXI. 28. 
Tan. jkv. 1724. 6 8 - 7 0 . p . 

210. A lőcsei protestáns egyház helyzetéről a Rákóczi-szabadságharc után: Bruckner 
i. m. 444 — 445, 464 — 467. p. Johann Brewer adományáról: A lőcsei evangélikus 
egyházközség. . 174. p. 
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„Typographus socius"-nak nevezte.211 Meglehetősen szegény ember volt, 
akinek csekélyke vagyona nem növekedett, csak egyre apadt: 1715-ben 
még fél házzal rendelkezett, 1720-ban már csak negyeddel.212 A lőcsei pol
gárjogot sem tudta megszerezni. Két házasságáról és öt gyermekének szü
letéséről tudunk.213 1737. áprilisában, 63 éves korában halt meg.214 Való
színűleg az 1730-as évekig dolgozott a Brewer-nyomdában. 

Az új század első éveiben távozhatott Lőcséről Késmárkra a már említett 
Matthias Vitrarius nyomdászlegény. Ez idő tájt került Lőcsére vándorút ja 
során Miskolczi Csulyak Ferenc, Miskolczi Csulyak Gáspár református espe
res fia, aki Debrecenben sajátította el a nyomdász mesterséget. Korábban, 
1696-tól Tótfalusi Kis Miklós kolozsvári műhelyében dolgozott, Herepei 
szerint egészen a mester haláláig, 1702. márciusáig, s utána, még 1702-ben 
ment át Lőcsére, hiszen néhai apjának „Egy jeles vadkert. . . " című művét 
még abban az évben nyomtatták ki Lőcsén.215 Herepei a kolozsvári tartóz
kodás hat évét azzal indokolta, hogy a Tótfalusi halálára megjelent búcsúz
tatóban három nyomdászlegény verse mellett negyedikként Miskolczi Csu
lyak Ferencé is szerepelt. Nem vette azonban figyelembe, hogy Miskolczinak 
már 1701. júniusában megjelent Lőcsén Johann Brewerhez, a lőcsei tipográ
fia inspektorához írt üdvözlő verse,216 amely csak a szerző ottlétével ma
gyarázható. Sokkal inkább küldhetett Miskolczi Lőcséről verset egykori 
mestere halála alkalmából, mint a Kolozsvárott tartózkodó Miskolczi 
Lőcsére, Johann Brewerhez. 

A szakirodalom eddig Miskolczi Csulyak Ferencnek csak 1702-es lőcsei 
tartózkodásáról tud, s utána már a debreceni működéséről.217 Pedig Mis
kolczi nemcsak ilyen rövid ideig, hanem legalább hét évig dolgozott a 
Brewer-műhelyben. Bizonyíték erre Pápai Páriz Ferenc szótára 1708-as 
lőcsei kiadásának ajánlása, melyhez többek között Miskolczi Csulyak Ferenc 
is írt verset. Utolsó versszaka így hangzik: 

211. MOL Regn. lev. N 78 1715. évi összeírás. 7. téka. Lad BB N. 7. Comitatus 
Scepusiensis. Civitates Leuchovia et Kesmarkinum. 279. p . 

212. Uo. és MOL Regn. lev. N 79 1720. évi összeírás. 8. téka. Lad. DD. N. 8. Comitatus 
Scepusiensis. Civitates Leuchovica et Kesmarkinum. 350. p. 

213. Anna nevű feleségétől született Kaspar (1699) és Jakob (1706) nevű gyermeke, 
második feleségétől, Maria Elisabeth Grosstól pedig Susanna (1712), Maria 
(1724) és Anna Elisabeth (1719). SOAL I. 175. Szül. akv. 1670-1722. 189, 
232 272 296 324. p. 

214. SOÁL I. 'l83.'Hal. akv. 1684-től. 129. p . : „10. April 1737. Caspar Polomsky Von 
62 Jahr 7 Monad." 

215. Herepei János: Tótfalusi Kis Miklós kolozsvári műhelye és munkatársai. = 
MKSzle 1958. 6. p., Gulyás: A könyv sorsa. .. I I . rész 199. p . Az Egy jeles vad
kert . . . e. művet 1. Szabó I. 1658. 

216. Szabó I I . 2071. „Refulgens Divini Favoris Sydus, Nobilis, Praestantissimi Atque 
Doctissimi Dornini Johannis Brever, Juris utriusque studiosi, Typographiae item 
Leuschoviensis Inspectoris indefessi, Patroni sibi semper venerandi, Luce Natali 
Anno 1701. die 21. Junii. Feliciter ortum observare voluit Franciscus Miskolczi, 
Liber Art. Typogr. Gultor. Leutschoviae." 

217. Herepei: Tótfalusi... 59. p. 
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„Éllyen hát PÁPAI Doktor PÁRIZ FERENTZ, 
Könyvének virtusa mivel nem tsak kilentz, 
Világra hozása sem volt csak entzen-bentz, 
Betűit szedvén szól így MISKOLTZI FERENTZ. 

h.t. Nob. Typogr. Leutschov. Cultor"218 

Miskolczi végezte tehát e valóban nagyon nehéz munkát : az igen apróbetűs, 
szép szótárnak a szedését. Az 1706-ban említett két nyomdászlegény való
színűleg Kaspar Polomsky és Miskolczi Csulyak Ferenc volt. Miskolczi 
később (1712-től) a debreceni nyomda vezetője lett, majd Debrecen városa 
tanácsosának választották meg.219 

Rövid ideig, egy-két évig dolgozhatott a Brewer-műhelyben Daniel 
Klöss és Johann Titsch. Daniel Klöss nyomdászlegény 1703-ban kötött a 
városban házasságot.220 Szintén ott nősült 1704-ben Johann Titsch.221 

Személyükről több adat nem maradt fenn. 
Míg a korábbi időkből általában két, viszonylag állandó nyomdász

legény tevékenységéről tudunk, az 1710-es évekből csak egyet ismerünk: 
Kaspar Polomskyt. Legfeljebb az 1710-es évek végétől állhatott Lőcsén 
alkalmazásban Jeremiás Jeschowitz. Lőcsei származású volt; 1706-ban 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre.222 Tanulmányai után hol járt, mivel 
próbálkozott, nem tudjuk: Lőcsén először 1720-ban találkozunk nevével: 
ekkor kötött házasságot Susanna Janoschowitz-cal.223 Négy gyermeke szü
letett az 1720-as évek során.224 Az 1730-as években, Polomsky öregsége és 
halála idején Jeschowitz lehetett a Brewer-nyomda egyetlen alkalmazottja. 

Még korábban, 1723-ban tanulta ki Lőcsén Szatmári Pap Sándor a 
nyomdász mesterséget. A kolozsvári lelkész fia viszonylag későn, 26 éves 
korában kezdett hozzá a ,,szent művészet" gyakorlásához Johann Brewer 
műhelyében, majd hosszabb külföldi tanulmányútra indult; németországi 
és hollandiai útjáról hazatérve 1731-ben a kolozsvári nyomda vezetője 
lett.225 

A 17. század végén, a 18. század első felében már — ellentétben a 
korábbi időszakkal — nem telepedett le külföldi származású, németországi 
vagy sziléziai legény a Szepesség fővárosában. A török háború és a Thököly-
felkelés zűrzavaros évei, majd a Rákóczi-szabadságharc szétzilálták az addig 
rendszeres külföldi kapcsolatokat. Az erőszakos ellenreformáció híre is 

218. Szabó I. 1746. 4b lev. 
219. Herepei: Tótfalusi. . . 61. p., Csűrös Ferenc: A debreceni városi nyomda története. 

Debrecen 1911. 177-178. p. 
220. SOAL I. 180. Esk. akv. 1684-1774. 19. p . : „5. Febr. 1703. Daniel Klöss Ein 

Buchdrucker. Maria." 
221. Uo. 21. p . : ,,11. Aug. 1704. Johannes Titsch Ein Buchdrucker. Susanna." 
222. Asztalos i. m. 150. p . 1706. dec. Jeremiás Jezovitz, Leutschov. Hung. grat. 
223. SOAL I. 180. Esk. akv. 1684-1774. 43. p . : „11. Nov. 1720. Jeremiás Jeschowitz 

ein Buchdrucker gesell mit Jungf. Susanna geb. Janoschowitzin." 
224. Jeremiás nevű gyermek 1721-ben született: SOAL I. 175. Szül. akv. 1670 — 

1722. 334. p. — Ismeretlen nevű kétéves fia 1725-ben halt meg, kereszteletlen 
gyermeke szintén 1725-ben, hároméves fia 1735-ben. SOAL I. 183. Hal. akv. 
1684-től. 97, 98, 135. p. 

225. Ferenczi Zoltán: A kolozsvári nyomdászat története. Kolozsvár 1896. 76 — 79. p . 
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Pápai Páriz Ferenc Dictionariumának rézmetszetes díszcímlapja, 
alján Johann Brewer monogramjával (Szabó I . 1746) 
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meggátolhatta a protestáns vallású külföldi nyomdászlegényeket, hgy Lő
csére vándoroljanak s esetleg letelepedjenek. Az 1710. évi pestisjárvány, a 
város erős elnéptelenedése után az új betelepülők elsősorban katolikusok 
voltak.226 Mindezen körülmények a mesterség gyakorlására hátrányosak 
voltak, hiszen nem lehetett nagyobb számú vándorló legény közül kiválasz
tani a rátermettebbeket. A Lőcsén élt állandó nyomdászok ebben az időben 
már csak lőcsei származásúak. Élénk volt viszont a kapcsolat a lőcsei 
műhely és más magyarországi protestáns nyomdák között. Korábban ez 
elsősorban a Felvidék ÉK-i részére, szűkebb földrajzi területre korlátozó
dott, de ezen a területen a század vége felé, a 18. század elején alapvető 
változások történtek: a kassai nyomda végleg jezsuita kézre került, a bártfai 
meg is szűnt (az előbbibe olvadt bele) — így a lőcsei nyomda már csak 
távolabbi vidékek még megmaradt protestáns tipográfiáival tar thatot t 
kapcsolatot. 

Említettük már, hogy nem minden Lőcsén dolgozó legény nevét őrizték 
meg az iratok, ennek ellenére az eddig lőcsei nyomdászlegényként számon
tar tot t Martin Endtert kizárhatjuk a Brewer-műhely alkalmazottainak 
sorából. Már 1699-ből ismerünk egy Flor es doctorum. . . című nyomtatványt, 
1700-ból az Igen szép Tangredus históriát, 1701-ből aLiliomkertecskét nyomda-
hely megjelölése nélkül, Endter Márton impresszummal. Szentmártoni 
Bodó János 1723-ban kiadott műve, a História az Mária Magdolnáról... 
szintén ezt az impresszumot viselte, de már várost is feltüntetett: Lőcsét. 
Szabó Károly ez alapján a korábbi nyomtatványokat is lőcseieknek tar tot ta , 
Endter Mártont pedig a lőcsei nyomda faktorának. Ismerünk egy nürn
bergi származású Martin Endtnert , aki Nagyszombatban is megfordult: a 
szakirodalom állítása szerint e két személy azonos.227 Ezzel szemben a való
ság az, hogy az említett művek nem a lőcsei Brewer nyomda készletével 
készültek, így semmi alapja nincs az eddigi feltételezésnek.228 Az impresszum 
minden bizonnyal hamis: elképzelhetetlen ugyanis, hogy Lőcsén egyidejűleg 
két nyomda is működött volna, s azt semmilyen királyi privilégium vagy 
városi irat ne tükrözné. 
Johann Brewernek tehát nem lehetett konkurrense egy másik lőcsei nyom
dász személyében, annál inkább voltak vetélytársai a céhben egyesült 
lőcsei könyvkötők. Ez a céh nem azonos a Lorenz Brewer idejében meg
alakult céhhel, mert az céhlevelét a várostól nyerte, s nyomdász tagja is 
volt. Ebben az időben már a nyomdász a céhen kívül maradt, viszont a 
könyvkötők önálló céhbe tömörültek, s királyi privilégium megszerzésével 
akartak vetélytársaik fölé kerekedni. Az érintettek egyike, az 1699-ben 

226'. Demkó: Lőcse története 189 — 190. p. 
227. Az említett Endter-nyomtatványok: Szabó I I . 1959., I. 1563., Sztripszky I . 

2194., Petrik I I I . 525. 
Endterről 1. Iványi Béla—Gárdonyi Albert: A királyi magyar Egyetemi Nyomda 
története 1577 — 1927. Bp. 1927. 60, 194. p. , Gulyás: A könyv sorsa... I I I . rész 
143. p. 

228. Az előző nyomtatványok betűtípusai eléggé különböznek a lőcsei Brewer-nyomda 
típusaitól, különösen a kiemelő antikva típusok. A könyvdíszek sem egyeznek 
a lőcsei készlet díszeivel. Ennek alapján bizonyosan állíthatjuk, hogy Endter 
nem volt a lőcsei nyomda faktora. 
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városi privilégiummal megalakult kassai könyvkötő céh így írt erről a kassai 
tanácshoz felterjesztett kérvényében: 

,,. . .eperjesi compactor uraimékkal miben legyen dolgunk, uraságtok 
előtt világossan constál; kik is nagy magok megindulásokból az lőcsei 
compactorokkal együtt magokat együvé adván, mentenek Bécsben kegyel
mes urunkhoz eö felségéhez. Micsoda informatiot fognak eo felsige eliben 
terjeszteni, nem tudgyuk . . . " , , . . . egyébéi bennünket nem vádolhatnak, 
hanem hogy contár mester embereknél tanultuk mesterségünket; kit t is mi 
nem tagadunk, mivel mig ez ideig sohol Magyarországban ezen compactor 
mesterségen való mester embereknek czéhek nem levén, ott kellett azoknál 
tanulnunk, jó lehet eperjesi uraimék dicsekedtenek az magok céhekkel, 
de az volt csak statútuma az királyi városoknak, az mely bennünket is, 
úgymint őket, i l l e t e t t . . . " A kassai könyvkötők azért esedeztek a városi 
magisztrátushoz, hogy ha az udvar információt kér róluk, ne írjon a város 
a könyvkötőiről kedvezőtlen dolgot, hogy az eddigi privilégiumaik sértet
lenül megmaradhassanak és a kassai könyvkötők tovább dolgozhassanak az 
„uraságok szárnyai alatt".229 

A Bécsben 1700. június 11-én kiállított céh-privilégium valóban eperjesi 
és lőcsei könyvkötők jogait biztosította, név szerint megemlítve Johann 
Jakob Rösch és Michael Köhler eperjesi, valamint Johann Georg Steinhübel 
és Johann Peter Grams lőcsei kompaktorokat.230 De a 18. század első 
feléből még további lőcsei könyvkötőket is ismerünk: Andreas Kohlért, 
Johann Jenist és Johann Fischert.231 A könyvkötő-céh és a lőcsei nyomdász 
közötti nagy ellentét forrása a kalendárium ügye volt. Az 1700-as privilé
gium ugyanis lehetővé tet te a könyvkereskedő-kompaktorok számára, hogy 
külföldről (feltehetően Sziléziából) hozzanak be nagy mennyiségben nap
tárakat , s azt bekötve itthon árusítsák. Johann Brewer a könyvkötőcéhnek 
ezt a jogát a maga számára rendkívül hátrányosnak érezte, ezért a királyi 
privilégiummal szemben ellentmondással élt. A lőcsei tanács a királyi pri
vilégiumot így 1701. júniusában a következő záradékkal együtt hirdette ki : 
,,salvo jure alieno", más jogának épségben hagyásával.232 

Ezután az a helyzet alakult ki, hogy mind a könyvkötők, mind Johann 
Brewer szabadon árulhatták kalendáriumaikat, s ezt Johann még az említett 

229. Kemény Lajos: Adatok Kassaváros XVII. századbeli nyomdászatához. = MKSzle 
1980. 9 0 - 9 1 . p. 

230. Budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattára. Céhlevelek X / l . Vö.: A Budapesti 
Magyar Kir. Egyetemi Könyvtár kéziratainak címjegyzéke. 1. rész. Bp. 1889. 
X / l . számon. A könyvkötők nevei a céhlevél első levelén olvashatók. 

231. Andreas Köhler lőcsei könyvkötő nevét az esküvői anyakönyvből ismerjük: 
1813. április 25-én kötött házasságot; (SOAL I. 180. Esk. akv. 1684-1774. 
35. p.) valamint a tanácsülési jegyzőkönyvből Johann Georg Steinhübellel 
kapcsolatos vitás ügye miatt : OAL XXI . 20. Tan. jkv. 1713—1714. 63. p. 
1713. augusztus 25-i bejegyzés. 
Johann Jenis kompaktor nevét az 1720. évi összeírás tüntette fel: vö. 212. sz. 
jegyzet 335. p. Csak 1/32 rész háza volt, tehát igen szegény ember lehetett. 
Johann Fischer zorndorfi származású (Pozsony vármegye) könyvkötő 24 éves 
korában, 1734. április 8-án kapott Lőcsén polgárjogot. OAL XXI . 38. Tan. jkv. 
1734. 15. p . 1737 tavaszán meghalt. SOAL I. 183. Hal. akv. 1684-től. 129. p. 

232. L. a 230. sz. jegyzetet (a céhlevél utolsó levelén) és OAL XXI . 11. Tan. jkv. 
1693-1703. 711-712. p . 1701. június 10-i bejegyzés. 
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1719-es kérvényében is sérelmezte.233 A tanács megegyezést javasolt a két 
fél között, amely 1720. júniusában végül létre is jött. Az egyezség szerint 
a könyvkötők teljesen megmaradnak a legkegyelmesebb privilégium élve
zetében, de ezután lemondanak a külföldi-kalendárium-kiadásról; a három 
különböző nyelvű kalendáriumot Johann Brewertől fogják megvásárolni, 
mégpedig 100 darabonként 4 F t 80 dénárért. Johann Brewer ennek fejében 
kötelezte, magát, hogy elég naptárat fog szállítani, mégpedig az első kiadás
ból. Amennyiben nem szállítana elegendőt, a kompaktorok máshol is be
szerezhetik a szükséges mennyiséget, de ezt a szándékukat a városi tanács
nak be kell jelenteniük. Johann Brewer az eladott naptárak mellett még 
százat köteles bekötve ajándékba adni a könyvkötőknek. A megállapodás 
nemcsak a könyvkereskedő-könyvkötők 1700-as privilégiumáról beszél, 
hanem Johann Brewer speciális privilégiumáról is, amely magyar—német— 
szlovák nyelvű kalendáriumok kiadására jogosítja fel. Mindkét fél megálla
pította, hogy egymás privilégiumába bejegyzést nem kívánnak bevezettetni, 
hanem csak egymás között hallgatólagos megállapodást kötnek. A lőcsei 
tanács az egyezséget elfogadta, azzal a kikötéssel: amíg Brewer speciális 
privilégiuma tart.234 A háromnyelvű naptárak kiadásának joga húsz évre 
szólhatott, mert Johann Brewer egészen 1740-ig adta ki magyar, német és 
szlovák nyelvű naptárait.235 

A Brewer-nyomda és a jezsuiták cenzúrája 

A tipográfia megszűnése 

Az 1720-as évektől a lőcsei Brewer-nyomda működését egyre inkább gátolta 
a központilag bevezetett cenzúra. I I I . Károly 1721. március 30-án kelt 
cenzúra-rendelete megtiltotta a nyomdászoknak és könyvkereskedőknek, 
hogy bármilyen könyvet a királyi cenzor vagy megbízottja előzetes jóvá
hagyása nélkül kinyomtassanak, ill. árusítsanak. A cenzori teendők ellátásá
val a nagyszombati egyetem mindenkori kancellárját bízta meg. A rendelet 
megszegőit nemcsak a könyvek, ill. a nyomda felszerelésének elkobzásával, 
hanem külön büntetéssel is kellett sújtani.236 

Nem sokkal a királyi rendelet kihirdetése után, 1721. decemberében 
az evangélikusok egy memorialist terjesztettek a vallásügyeket tárgyaló 
pesti bizottság elé, amelyben Palugyay János lőcsei jezsuita rendfőnöknek 
a Brewer-nyomdát sújtó ténykedését is elpanaszolták. Palugyay betiltotta 
Luther kis katekizmusának készülő szlovák nyelvű kiadását. A latin— 
német nyelvű kiadás címét megváltoztatta; a zsoltárok könyvéből elha
gyatta Luther nevét; Comenius Janua Linguae latináé című tankönyvét is 
megcsonkította. A magyar zsoltároskönyvben szintén sok változtatást tet t , 

233. L. a 208. sz. jegyzetet. 
234. OAL XXI . 25. Tan. jkv. 1720. 17. p . : 1720. július 25-i bejegyzés. 
235. Az utolsó lőcsei kalendárium 1740-re szól (tehát 1739 őszén készült), 1. a Ráday 

könyvtár példányát 0,3962/20 jelzeten. 
236. Sashegyi: Az állami könyvcenzúra állandósulása.. . 331. p. 
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egyes zsoltárokat egészen ki is hagyott. Az evangélikus vallás legsúlyosabb 
elnyomását jelentené — írták a memorialis szerzői — ha a nagyszombati 
egyetem kancellárja és megbízottai az evangélikusok jóváhagyott egyházi 
könyveit eltiltanák és elkoboznák. Ez végét jelentené a lőcsei Brewer-
nyomdának, amely pedig emberemlékezet óta a haza, az irodalom és a köz
ügy nem csekély hasznára működött, végét jelentené az evangélikus vallás
nak, amelyet pedig törvények erősítenek meg. Nem lehet az evangélikus 
könyveket katolikusok által cenzúráztatni és eltiltatni, hiszen mindenütt, 
még katolikus országokban is, ahol az evangélikus vallás bevett, e műveket 
szabadon nyomják és árusítják.237 

Az evangélikusok 1722. januári újabb tiltakozó irata a lőcsei cenzorok 
újabb ténykedését hozta fel. A Joachim Schwaab lőcsei orvos halálára írt 
búcsúztató egyes kifejezéseit (pl. Schwaab az angyalok társaságában van) 
kifogásolta a cenzor. A tiltakozó irat ismét leszögezte, hogy nem lehet 
egyik felekezet könyveit a másik felekezet szerint elbírálni. Az evangéliku
sok kijelentették, hogy botrányos könyveket nem akarnak kiadni, mint 
ahogy a Brewer-nyomdában eddig sem jelentek meg ilyen könyvek. Az irat 
szerzői végül azt kérték, hogy a Brewer-nyomda maradjon a lőcsei városi 
tanács felügyelete alatt. Ne zavarják a nyomdászt mesterségében, hiszen ő 
közterheket visel, s ha őt akadályozzák, kárt vall a nyomda, megrövidül 
a kincstár és elnyomják az evangélikus vallást. Ha nem adják meg a pro
testánsoknak a vallásszabadsággal együtt a vallásuk gyakorlásához szük
séges könyvek kiadásának lehetőségét is, a vallásszabadság rabsággá válik, 
az irodalom művelése pedig barbárságba süllyed.238 

Feltételezhető, hogy a tiltakozó iratok összeállításában Johann Brewer 
is részt vet t : ki más adhatott volna ennyire pontos információkat a lőcsei 
nyomdát sújtó cenzúráról? Az iratok így minden bizonnyal az ő állásfog
lalását is tükrözik. A nyomdász említett „közteherviselése" azonban — mint 
már említettük — formális volt, hiszen a kirótt adót a városi tanács elen
gedte. 

Az evangélikusok sérelmeit a pesti bizottság nem orvosolta. 1723-ban 
a pozsonyi harmincadhivatal egy lőcsei kiadású tankönyv példányait is 
elkobozta: Comenius „Janua linguarum.. . vestibulum,:'-át.239 Az uralkodó 
döntése a panaszok ügyében majd egy évtizedig váratott magára, s végül is 
a cenzúra terén nem hozott változást: a jezsuiták addig megszerzett cenzori 
hatalmukat továbbra is megtarthatták. Hogy ez mennyire hátrányos volt 
a Brewer-nyomda számára, azt a lőcsei evangélikus polgárok 1725. december 
3-i panaszos iratából is kiderül. A lőcsei polgárok előadták, hogy nyomdáju
kat a jezsuita atyák 1721 óta annyira korlátozzák működésében, hogy azt 
a tünkrejutás veszélye fenyegeti. Ha át is engednek a jezsuita cenzorok 
valamilyen munkát, azt annyira megmásítják, megcsonkítják, hogy hasz-

237. Uo. 333 — 334. p. A tiltakozó iratokat Sashegyi tanulmánya alapján csak összefog
lalóan ismertetjük, mert az említett helyen részletes ismertetésük megtalálható. 

238. Uo. 335-336. p. 
239. A pozsonyi harmincadhivatal 1738-as jegyzéke említette ezt a lőcsei kiadványt. 

MOL C 31. Acta revisionis librorum. 1. csomó 3. téka. 1738. 10. lev. A könyvet 
tehát külföldön nyomtatták, de az országba nem sikerült a példányait behozni. 
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nálhatatlanná válik, s így nem érdemes kinyomtatni. A nyomda ilyen körül
mények között a kalendáriumok kiadásán túl szinte minden egyéb munkától 
meg van fosztva.240 

Ez a panasz is éppoly eredménytelen volt, mint a megelőzőek; ezzel 
szemben a lőcsei jezsuiták újabb akciót indítottak a Brewer-nyomda ellen. 
Az 1726. július 29-i lőcsei tanácsülésre megidézték Johann Brewert is. 
A nyomdásznak Joseph Gottwaldt jezsuita páter jelenlétében ki kellett 
jelentenie, hogy a tipográfiára nincs privilégiuma, viszont a kalendáriumok 
nyomtatására már van. Gottwaldt az utóbbiról bizonyságot követelt. 
Ugyanezen tanácsülésen ismertették újból I I I . Károly 1721-es cenzúrarende
letét is.241 

Az 1730-as években a Brewer-nyomda (egy-két kivételtől eltekintve) 
már valóban csak kalendáriumokat nyomtatott . 1739 után pedig ezek nyom
tatását is beszüntette (az utolsó, 1740-re szóló naptár még 1739-ben elké
szült), ami feltehetően annak következménye volt, hogy a kassai jezsuiták 
műhelye, a keleti országrész vezető nyomdája 1740-ben tíz évre megszerezte 
a három nyelvű, házi és úti kalendárium kiadásának jogát, s ezzel a lőcsei 
nyomdát utolsó jövedelemforrásától fosztotta meg.242 

1739 után a hosszú idő óta folyamatosan működő, nagymúltú lőcsei 
tipográfia már használatlanul hevert: az 1748., 1750. és 1752. évi lőcseinek 
tar tot t nyomtatványok ugyanis nem a Brewer-nyomda termékei, impresszu
muk hamis.243 A tulajdonos, Johann Brewer 1744. decemberében hunyt el, 
hetvenedik életévében.244 Egyik fia még gyermekkorában meghalt;245 a 
másikról semmit nem tudunk, valószínű, hogy ő sem érte meg apja halálát, 
mert 1748-ban nem említették örökösként. 1748-ban történt ugyanis a 
következő eset, amelyből képet alkothatunk a katolikus papoknak a pro
testáns lakossággal szemben elkövetett túlkapásairól is: az elhunyt Johann 
Brewernek akkor már 58 éves Susanna nevű húga, Hampacher eperjesi 
orvos felesége tiltakozott a lőcsei tanács előtt amiatt, hogy Ignaz Berger 
lőcsei plébános Johann Brewer megmaradt javait nem tudni, mi okból zár 
alá helyezte, egy részét a harmincadhivatalba szállíttatta át, két nagyobb és 
egy kisebb pénzesládát viszont a templom sekrestyéjébe. Cselekedete az 
örökösödési jog nyílt megsértése!246 Susanna más örököst nem említett, 
elképzelhető, hogy ekkor már ő volt a Brewer-család egyetlen élő tagja. 
Johann Kriebel eperjesi evangélikus pap, a lőcsei nyomda első történetírója 

240. Sashegyi: Az állami könyvcenzúra állandósulása... 337. p. 
241. OAL XXI . 30. Tan. jkv. 1726. 29. p. 1726. július 29.-Í bejegyzés. 
242. Gulyás: A könyv sorsa.. . I I I . rész 131. p. A privilégium 1740. december 24-én 

kelt. 
243. A hamis impresszumú lőcsei nyomtatványok: 

Ács Mihály: Arany lánc 1748 Petrik I. 14. 
Ács Mihály: A mi Urunk Jézus Krisztusnak... 1748 Petrik I. 15. 
Ács Mihály: Zengedező mennyei kar... 1748 Petrik I. 15. 
Evangéliomok és epistolák. .. 1748 Petrik I. 720. 
Rhenius: Donatus latino-hungaricus... 1750 Petrik I I I . 221. 
Doleschalius: Elementa... 1752 Petrik V. 125. 

244. SOAL I. 183. Hal. akv. 1684-től. 150. p . 1744. december 6-i bejegyzés. 
245. Uo. 101. p . : 1726. szeptember 10.: „Joh. Breuers Söhnl. V. 10 Jahr 5 1/2 Mon." 
246. OAL XXI . 42. Tan. jkv. 1747-1750. 99-100 . p . 1748. augusztus 30-i bejegyzés. 
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még ismerte őt : 1772-ben írt tanulmányában megemlítette, hogy Susanna 
Hampacher nemrég halt meg Eperjesen.247 Utána a Brewer-család még meg
maradt vagyonát oldalági rokonok, a Wachsmann és Pfannschmied-család 
örökölték, mint az a későbbi eseményekből kiderül. 

Johann Brewer hátramaradt vagyonának (s ezzel együtt valószínűleg 
a nyomdának) zár alá vétele még a haláleset utáni negyedik évben is egyben 
azt jelentette, hogy az örökösök, ha akartak, sem tudtak volna a tipográfia 
sorsáról gondoskodni. (A legények közül Polomsky már meghalt, Jeschowitz 
már hatvan év körül járhatott.) A végső romlást a nyomda kétszeri leégése 
jelentette. Korabeli leírás szerint 1747. augusztus 22-én szörnyű tűz ütöt t 
ki a Főtér déli részén fekvő négy házba (itt volt a Brewer-nyomda!), a 
Hochgasse felőli oldalon. 275 ház égett le, azonkívül a lőcsei városháza, a 
főtemplom, a kaszárnya, a nagy iskola, a harangtorony, két lelkész-ház, 
a kereskedőház, a minorita templom és kolostor, négy bástya, a nagy városi 
óra, a pompás könyvnyomdával együtt.248 Alig kezdhették az épületeket 
újra rendbehozni, amikor újabb tűzvész pusztított a városban: 1752. decem
ber 15-én. Leégett a „domus Breüeriana Typographia" is, kívül-belül 
teljesen, hogy szinte a földdel vált egyenlővé.249 

Még a második nagy lőcsei tűzvész előtt, 1751-ben a Helytartótanács 
a budai ferences atyák nyomtatásra vonatkozó kérelme ügyében körlevelet 
írt több, nyomdával rendelkező város hatóságának, s ezzel kapcsolatban 
ismét a cenzúrarendelet betartására szólította fel a városi tanácsokat. 

A lőcsei városi tanács válaszlevelében hangsúlyozta, hogy a ferences 
atyák kérelmének nem tud eleget tenni, hiszen a tipográfus halála miatt a 
városban levő nyomda már nem működik, megszűnt létezni.250 (Látható, 
hogy a tanács egyszerűen átsiklott a tipográfia problémáján, mintha a 
Brewer-nyomda megszűnésének egyedüli oka a nyomdász halála lett volna. 
Emlékezzünk rá: a nyomda már az 1730-as években nagyon keveset dolgo
zott, s még a tulajdonos halála előtt beszüntette tevékenységét!) 

A híres lőcsei nyomda azonban nem szűnt meg nyomtalanul. Felszerelé
sének egy része megmaradt (ebből is láthatjuk, hogy a második nagy lőcsei 
tűzvész leírója kissé túlzott), s Nagykárolyba került, gróf Károlyi Ferenc 
újonnan alapított nyomdájába. A vételt Szatmárnémeti Pap István, a gróf 
nyomdásza bonyolította le valamikor 1753 —1754 táján, mert 1754 őszén 
már működőképesen állt a nagykárolyi tipográfia. Lőcsei betűanyag került 
Nagykárolyba (nemcsak az iratok, hanem maguk a nagykárolyi nyomtat
ványok is igazolják ezt), valamint egy 1668-as évszámot viselő rézbetétes 
fasajtó, amely egészen 1844-ig használatban maradt.251 

A szakirodalom állítása szerint a lőcsei nyomda felszerelésének további 

247. Johann Kriebel: Beschluss des Versuch einer Geschichte der Buchdruckerey in 
dem Königreich Ungarn. = Kaiserlich Königlich allergnädigt privilegierte Anzeigen 
aus sämmtlichen kaiserl. königl. Erbländern. 5. Jg. 29. Stück, den julii 1775. 
225 — 229. p. —229. p. A cikkre Nagy László hívta fel a figvelmemet. 

248. SOAL I. 183. Hal. akv. 1684-től. 158-159. p. 1747. augusztus 22-i bejegyzés. 
249. OAL II . 471/10. 
250. MOL C 31. Acta revisionis librorum 1. csomó. 8. téka. 1751. 1. levél. 
251. Éble i. m. 11 — 12, 26. p. 
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része Nagyváradra, ill. Nagyszebenbe került.252 A lőcsei betűtípusok isme
retében azonban biztosan állíthatjuk, hogy az 1750—1760-as évek nagy
váradi, ill. nagyszebeni nyomtatványain nem bukkanunk egykori lőcsei 
típusokra. A vétel vagy későbbi lehet, vagy egyáltalán meg sem történt 
(ez utóbbi a valószínűbb): végleges választ erre a kérdésre csak a betűtí
puskutatások további előrehaladásával tudunk majd adni. 

Pedig a nagykárolyi vétel után még mindig maradt valami a megszűnt 
lőcsei nyomda felszereléséből, amivel az örökösök még sokáig nem tudtak 
mit kezdeni. Egy évtized múlva ugyanis a debreceni tanács foglalkozott azzal 
a gondolattal, hogy megszerzi a lőcsei készlet maradékát. Az eperjesi 
Dobai Székely Sámuel közvetített ez ügyben az örökösökhöz, a Pfannschmied 
családhoz. Domokos Lajos debreceni főbíró 1765. augusztusában a 
következőket írta Dobai Székely Sámuelnek: „A N. Tanács mostan is re-
commenoállya általam Uram Bátyámnak a Brever Mátrixainak és egyéb 
Apparátusának meg Szerzését, igen nagy obligatioval fogja venni ha elsőben 
a Listát cum expressione pretii méltóztatik megküldeni. Hasonlóképpen a 
V. Consistorium is ajánllja az Exemláiok dolgát." Domnkos Lajos két hó
nappal későbbi leveléből pedig kiderül, hogy ,,A Lötsei Mátrixoknak Spe
cificatioját megküldötte nekem Pfanschmidt Uram, de látatlanban nem 
tud a Typographusunk hozzá szóllani, hanem majd ha jobb idők lesznek 
fel megyén Lőcsére és meg nézi." Ezt a választ akár burkolt elutasításként 
is értelmezhetjük, a vétel ügye valószínűleg nem mozdult előre, erről leg
alábbis a debreceni nyomdára vonatkozó iratok hallgatnak.253 

A Brewer-nyomda utóélete tehát egészen 1765-ig volt nyomon követ
hető : további (valóságnak megfelelő) adatra nem bukkantunk. Egy évtized 
múlva azonban már jelentkeztek a nyomda első történetírói, ezzel bizo
nyítva, műveikben pedig hangsúlyozva a megszűnt tipográfia nagy jelentő
ségét. 

252. Ennek során említették a Wachsmann-Pfannschmied-örökösöket. L. Gulyás: 
A könyv sorsa. . . I I . rész 138 — 139. p. 

253. Nagy László szíves közlése. A levelek lelőhelye: OSZK Kézirattár Quart. Lat. 
784/1. jelzeten, 173. és 167. lev. 
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GESCHICHTE DER BREWER-DRUCKEREI 
AUS LEUTSCHAU IM 17-18. JAHRHUNDERT 

I. PAVERCSIK 

Bruno Brewer der Ältere, der aus Wittenbeg stammende Buchhändler und Buch
binder Hess sich in den 1560-er Jahren nieder in der ungarischen königlichen Frei
stadt Leutschau (Lőcse, Levoca, ÖSSR), welche bedeutenden Handel über die Gren
zen nach Schlesien und Polen trieb, und hauptsächlich von deutschsprachigen Ansied
lern, den sogenannten Zipsern bewohnt war. Bruno Brewer d. Ä. beschäftigte sich 
nicht nur mit Buchhandel, er brachte Bücher vom Ausland [aus Wittenberg und 
Breslau/Wroclaw] und verkaufte auf ausländischen Märkten verschiedene Rohstoffe 
und Lebensmittel, wie es die erhaltengebliebenen Tricesima-(Zoll-Verzeichnisse be
zeugen. Seine Söhne im ersten Drittel des 17. Jahrhundertes beschäftigten sich aber 
schon nur mit dem Buchhandel. Die Zahl der vom Ausland (hauptsächlich von Breslau) 
bezogenen Bücher nimmt — besonders in den 1610-er Jahren — ständig zu. Daneben 
haben Bruno Brewer der Jüngere und sein jüngerer Brüder Lorenz Brewer 1625 
in grosse Schulden verstrickt eine Druckerei gegründet, welche länger als ein Jahr
hundert in Betrieb und zwar in den Händen derselben Familie blieb. Die Druckerei 
erwarb sich durch ihre lange fortlaufende Tätigkeit, durch ihre Produktivität und mit 
der anspruchsvoller Herstellung der Veröffentlichungen einen vornehmen Platz in 
der ungarischen Dnickereigeschichte. Die Anfangsschwierigkeiten wurden schon von 
Lorenz Brewer überwindet: am Ende seines Lebens war er, wenn auch nicht der 
reichste Bürger der Stadt, doch gehörte er zu der wohlhabenden Schicht. Auch sein 
Sohn Samuel, dann dessen Witwe Sophie und sein Sohn Johann wirtschafteten gut 
mit dem ererbten Vermögen: so konnte die Druckerei auch weiterhin auf einem hohen 
technischen Niveau arbeiten. Im 18. Jahrhundert wurde aber immer weniger gedruckt: 
entscheidend war dabei die Einführung der strengen Zensur, infolge dessen die Tätig
keit der protestantischen Druckerei fast gänzlich stillgelegt wurde. Die Werkstatt 
arbeitete nicht bis 1752, wie es bis jetzt angenommen wurde, sondern nur bis 1739, 
stellte also ihre Tätigkeit noch zu Lebzeiten des Eigentümers ein. 

Der Aufsatz zeigt die Tätigkeit der Familie nach Generationen gegliedert. Aus
führlich werden die Zahl der Angestellten in der Druckerei und ihre gesellschaftliche 
Lage besprochen, behandelt werden die Beziehungen bzw. der Konkurrenzkampf 
zwischen den Leutschauer Druckereien und Buchbindereien, die Streitigkeiten in dem 
die Buchbinder und Drucker von Leutschau und Kaschau (Kassa, Kosice CSSR) zu
sammenfassenden Zunft die erhaltengebliebenen Angaben über die Druckerei, über ihre 
Steuerzahlung; auch der Weg der beim Druck verwendeten Typen, Ziere usw. wird 
— auch nach 1741, also nach Aufhören der Brewer-Druckerei — verfolgt. Die Leistung 
selbst, die quantitative und buchkünstlerische Erwiegung ihrer Veröffentlichungen 
und die Beschreibung der Ausstattung der Druckerei werden das Thema eines nächsten 
Aufsatzes bilden. 
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