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A magyar könyvnyomtatás kezdetének 500. évfordulóját ünnepi számmal kö
szönti folyóiratunk. 

A halhatatlanság nem más, mint az emberiség hálája azok iránt, akik vele jót 
tettek. Manapság, mikor a pestis gyorsaságával terjednek olyan tévtanok, melyek 
megtagadják a betű, az olvasás, a könyv müvéltséghordozó primátusát: komoly 
hivatás megemlékezni azokról a valóban forradalmi változásokról, melyeket Guten
berg és követői tettek lehetővé az emberiség egyetemes művelődéstörténetében. Nálunk 
Magyarországon az úttörés érdeme és a heroikus munka első eredményei Hess 
András nevével forrtak össze, de nem volt kisebb jelentőségű a XVI. századi 
nyomdász-tudósok és nyomdász-írók, egy Sylvester János és egy Heltai Gáspár 
munkássága sem. A Magyar Könyvszemle jelen száma az ő tiszteletre méltó 
emléküket idézi fel a következő lapokon. 

Gyakran használjuk meggondolatlanul az „átmeneti korszak" kifejezést, hiszen 
kisebb-nagyobb mértékben minden korszak átmenet a történelem valamelyik szaka
szából a másikba. De ha volt a múltban korszak, mely radikálisan megérdemelte 
ezt a nevezetet, akkor a Sylvester János kora, a XVI. század egésze valóban ilyen. 
0 valóban két világ határán állt, amikor a feudalizmus második nagy válsága az 
átalakulásnak olyan erőit szabadította fel, melyek — több-kevesebb késéssel — 
végül is egész Európában elsöpörték vagy halálra ítélték a feudalizmus középkori 
társadalmi rendszerét. A művelődés terén is megnyilvánult a hatalmas történelmi 
átmenet a renaissance, a humanizmus és a reformáció szellemi törekvéseiben. 

Sylvester János humanista és reformátor volt. Mestere az ,,óvatos", „kétarcú" 
Erasmus volt; de a tanítvány előbbre tört a jövőbe vezető úton, mint a mester: 
vállalta a döntés ódiumát és minden veszélyét. Hogy Révai József ismert fordulatá
val éljünk: reformátor is a humanisták módján tudott lenni. Es ez több és nehezebb 
történelmi feladat volt, mint ha csak humanista avagy csak reformátor lett 
volna. Wittenbergben a nyelvészkedő Melanchton jobban érdekelte, mint a teológus 
Luther, idehaza az anyanyelv és annak grammatikája jobban lekötötték, mint az 
arról való spekuláció, hogy a tridenti zsinat vajon kinek a javára fogja billenteni 
a hatalom mérlegét. A bécsi egyetem magyar humanistáinak valóban „átmeneti" 
sorsa ez, aminek mostohaságában (pl. Zsámboki Jánossal együtt) Sylvester János is 
osztozik : teljesítményük igazi objektív elismerése ma sem éri el sem a magyar renais
sance, sem a magyar reformáció nagyjainak kijáró elismerést. A renaissance kép
viselői még optimista módon hittek a respublica litteraria oszthatatlanságában, 
a reformátorok, különösen a Tridentinum után már valóságként élték át az európai 
szellemi élet kettéhasadását. 

Maga az a tény, hogy jeles, nagyon igényes konferenciánk (melynek Kőszegen, 
illetve Sárvárott bemutatásra került anyagát folyóiratunk jelen füzetében tesszük 
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közzé), még vitatkozott arról, hogy Sylvester János reformátor volt-e, avagy „csu
pán" humanista: a tudományos módszeresség hűvös tárgyilagosságával jelzi azt 
a „népszerűtlenséget", mely a két korszak malomkövei közé szorult humanisták
nak mindig is osztályrésze volt. A jövő kutatásainak lesz feladata, hogy a marxista 
tudományosság objektív mércéjét az átmeneti korokra is alkalmazva, igazságot 
szolgáltasson a „két korszak gyermekeinek", közöttük a mi Sylvester Jánosunk
nak is. 

Szinte szimbolikus történelmi tartalma van Sylvester János amaz életrajzi adatá
nak, hogy feudális patrónusának túlkapása ellen a királyhoz menekül védelemért : 
mintegy előképeként az osztályharcok során majd számtalanszor ismétlődő törvény
szerűségnek, hogy polgárság és király szövetkeznek a feudális anarchia ellen. Az 
lett volna a csoda, ha akkor és ott nem bukik el ebben az egyenlőtlen küzdelemben. 
És mégis : nyomdászok és írók még mindig vannak és egyre inkább lesznek — de 
hová tűntek már a királyok ? 

Szimbolikus ereje van annak is, hogy máig sem ismerjük Sylvester János szüle
tési évét, és nem véletlen az sem, hogy munkás élete után alakja úgy tűnt el a tör
ténelem végtelenjében, hogy talán soha nem fogjuk megtudni: merre és hová távo
zott ? Egyet mégis biztosan tudhatunk : amíg a homo sapiens élni fog a Földön, 
vagyis amíg a gondolkodás ki nem megy a divatból, addig az írás és a könyv 
emberei is szilárdan megmaradnak az emberiség emlékezetében. 

Ez a halhatatlanság, ez jutott osztályrészül a mi Sylvester Jánosunknak is, és 
ezért hajtjuk meg tiszteletünk zászlaját az övé mellett a többiek emléke előtt is a 
magyar könyvnyomtatás megindulásának 500 éves évfordulóján. 

Mátrai László 



BORSA GEDEON 

A XVI. századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege 

A hazai nyomdászat történetéből eddig legrészletesebben a 15. és 16. század 
nyert feldolgozást: előbb GULYÁS Pál,1 majd F ITZ József2foglalkozott behatóan 
ezzel a korszakkal. A Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMISTy) című ki
advány megjelent első kötete3 és az annak elkészítéséhez végzett munkálatok 
azonban most lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy az eddigieknél valamivel 
biztonságosabb és határozottabb kép legyen alkotható a hazai 16. századi 
könyvnyomtatásról és annak termékeiről. Ennek bizonyítására a viszonylag 
legkialakultabbnak és leginkább tisztázottnak tűnt területről, a nyomda
helyekről vett példák szolgáljanak. F ITZ posztumusz munkájához képest is, 
amely 1967-ben jelent meg,4 egy sor változással kell még it t is számolni. így 
tisztázódott, hogy Eperjesen a 16. században nem volt nyomda.5 Eloszlott a 
bizonytalanság az abrudbányai műhely körül.6 Új nyomdahely bukkant fel 
Nyugat-Magyarországon: Vimpác.7 

De nem csupán igen jelentős mennyiségű új adattal bővült a közelmúltban 
a 16. századi magyarországi könyvnyomtatásra vonatkozó ismeretanyag, de 
a kiértékelés eddigi szempontjait is szükségesnek látszott bővíteni, ill. a ko
rábbi módszereken változtatni. Ez utóbbira szolgáljon most i t t is egyetlen 
példa illusztrációként. A nyomdai termelés mennyiségének bemutatására 
GULYÁS8 a nyomtatott levelek, míg F ITZ 9 a lapok számát használta. Ez azon
ban nem megbízható mérce, hiszen sokkal több munkát igényelt egy fólió, 
mint pl. egy tizenhatodrét alakú nyomtatvány egy-egy levelének, ill. lapjának 
előállítása. A helyes megoldás [tehát a könyvsajtók termelésének mennyiségi 
értékeléséhez egyedül a nyomtatot t ívek számán keresztül vezet.10 

Ilyen előzmények után történik kísérlet az alábbiakban a 16. századi magyar
országi könyvnyomtatás mérlegének felállítására. Ehhez azonban rögtön hozzá 
kell fűzni, hogy a megadott terjedelem miatt a téma teljes szélességében tör-

1 A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. Bp. 1931. 
2 A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. I. A mohácsi vész 

előtt. Bp. 1959. — A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 
II. A reformáció korában. Bp. 1967. 

8 Régi magyarországi nyomtatványok 1473—1600. — Res litter aria Hungáriáé vêtus 
operum impressorum 1473—1600. Bp. 1971. 

«I . m. I I . 17—21. 
5 Magyar Könyvszemle 1965: 347, BORSA Gedeon. 
6 Magyar Könyvszemle 1964: 172—174, DÖRNYEI Sándor. 
7 Magyar Könyvszemle 1966: 338—344, Kari SEMMELWEIS. 
8 I . m. 256—257. 
»I . m. I I . 205. 

10 Magyar Könyvszemle 1966: 63—66, HERVAY Ferenc. 



250 Borsa Gedeon 

ténő kibontásáról ez alkalommal szó sem lehet. A felhasznált adatok többségük
ben az RMNy első kötetére támaszkodnak, az annak megjelenése óta felmerült 
új adatok egyelőre figyelmen kívül maradtak. 

* 

Magyarország a 16. század derekán a törökök csapásai alatt három részre 

esett szét: a törökök által megszállt területre, az erdélyi fejedelemségre és a z 

ún. királyi Magyarországra, amely a Felvidéket és Nyugat-Magyarországot 
foglalta magában. Ebben a három országrészben egymástól meglehetősen el
térők voltak a könyvnyomtatás lehetőségei. Ebből a szempontból megér
demli a rövid vizsgálódást az a kérdés, hogy miként viselkedett a török hata
lom a nyomdászattal szemben. 

A szakirodalom többször emlegette és hivatkozott I I . BAJAZID szultán 
1483-ban kelt rendeletére, amely halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a 
nyomtatást . Ennek alapján egy darabig eleve lehetetlennek minősítették a 
könyvsajtó működését az ozmán birodalomban a 18. századig, amikor is I I I . 
AHMED szultán 1727-ben engedélyt adott a magyar származású, renegát 
IBRAHIM Müteferrika-nak, hogy Isztambulban nyomdát alapítson.11 TRÓCSÁNYI 
Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy egész sor nyomda dolgozott már a 15 — 
16. század fordulójától a török uralom alatt álló Balkán-félszigeten, sőt magá
ban Isztambulban is.12 Ez az ellentmondás még a közelmúltban is probléma 
elé állította a kutatókat, így F I T Z Józsefet is, aki felvetette: ,,Vajon e mű
helyek kivételes engedélyt kaptak?" 1 3 Eldugott hegyi kolostorokban volt 
csak erre lehetőség?14 

A kérdés megoldása vallási alapon keresendő. BAJAZID szultán tilalma ki
zárólag az „igazhitűekre" vonatkozott. Ezek arab betűkkel mohamedán 
jellegű szöveget az említett IBRAHIM Müteferrika-ig valóban nem nyomtat
hattak. Ennek oka elsősorban a muftik kenyéririgysége volt, akik könyv
másolói tevékenységüket lát ták veszélyeztetve a nyomdászatban. Mindez 
azonban a zsidó és keresztény hiten levőkre nem vonatkozott. így volt tehát 
lehetséges, hogy 1503-tól DAVID és SAMUEL ibn Nahmias a törökök fővárosá
ban, tehát nem valami „eldugott hegyi kolostorban", majd őket követve tu
catnyian mások is évtizedeken át száz és száz héber nyomtatványt készítettek 
sajtójukon. Ráadásul Isztambult mint a nyomtatás helyét a könyveken ál
talában'fel is tüntették.15 De a török birodalom több más tartományában is 
dolgoztak héber nyomdászok: így a görögországi Szalonikiben 1515-től, a 
marokkói Fezben 1521-től, az egyiptomi Kairóban 1557-től, a mai izraeli 
Safedben 1577-től.16 A Balkán-félszigeten élő és az orthodoxiához tartozó 
keresztényeknek ugyancsak egész sor műhelyük volt. 

Az első ilyen jellegű nyomda már 1493-ban létesült a montenegrói Cetinjé-
ban. Hamarosan a Havasalföldön (Tírgoviste 1508), Szerbiában (Gorazde 
1520) és Albániában (Shkoder 1563) is működött könyvsajtó. A 16. században 

11 SIMONFFY Aladár: Ibrahim, Müteferrika, Bahnbrecher des Buchdrucks in der Türkei. 
Bp. 1944. 

12 Magyar Könyvszemle 1943: 267—268. 
13 I. m. I. 14. 
1 4 1 . m. I I . 17. 
15 Zeitschrift für hebräische Bibliographie 1907: 30—32, 49—53, Aaron FREIMANN. 
16 MÜLLER, Jean—ROTH, Ernst: Aussereuropäische Druckereien im 16. Jahrhundert. 

Baden-Baden 1969. 
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még számos további helyen — főleg orthodox kolostorokban — készültek 
többségükben cirillbetűs szertartáskönyvek a Balkán-félszigeten, általában 
rövid életű műhelyekben.17 

Tehát a törökök elvben nem tették lehetetlenné nyomdák működését az 
általuk megszállt területen, ha azok nem mohamedán vallásúak számára dol
goztak. Adam NEUSER, a zavaros sorsú, Erdélyben is megfordult német pré
dikátor egy 1574-ben írt leveléből ismeretes az ő és az egykor Abrudbányán 
nyomtató KARÁDI Pál esete a törökkel18 a nyomdászattal kapcsolatban. 
Eszerint Karádi előbb a törökök által megszállott területen, az Arad megyei 
Simándon tartózkodott nyomdájával 1570—1572 között,19 majd onnan Lúgo
son át, ahol JSÍEUSERral találkozott, Temesvárra ment. DÁVID Ferenc tanácsára 
K A R Á D I sajtóján kívánta NEUSER antitrinitárius vitairatait megjelentetni. 
Amikor megérkezéséről a temesvári basa, HASSZÁN értesült, maga elé hívatta 
NEUSERt, hogy kikérdezze. NEUSER előadta a nyomdával kapcsolatos szándé
kait is, amit azonban a basa önmagában nem kifogásolt. Neusert végül is 
nem a nyomda miatt, hanem németországi származású kémgyanúsként küld
ték Isztambulba.20 

A fentiekben elmondottak alapján tehát elvben nem zárható ki, hogy könyv
sajtó működött Magyarországon a törökök által megszállt területen is. A való
ság azonban mégis csak az, hogy ilyen nyomtatvány, a mai napig, egyetlen
egy sem került elő az említett Simándról vagy Temesvárról. Az ország nyom
dásztérkópén középen és délen terpeszkedő fehér folt tehát nem ideológiai 
okokra, hanem a török hódoltság általános lét- és vagyonbizonytalanságára 
vezethető vissza. Ez pedig mindennek volt nevezhető, csak nem alkalmasnak 
arra, hogy a nyomdászathoz szükséges feltételeket, mint amilyen a viszonylag 
nagyobb tőkeberuházás, a folyamatos papírellátás stb., reálisan biztosítsa. 

A délről támadó török felhatolt egészen a Felvidékig, így az ország meg nem 
szállt része délnyugattól a Mura folyótól kiindulva előbb északi, majd keleti 
irányban a Kárpátok vonulatával párhuzamosan viszonylag keskeny, fél
karéj alakú sávot tartalmazott. Ez a nagyjából a Tiszáig terjedő terület tekint
hető az ún. királyi Magyarországnak, amely a Habsburg-uralkodó alá tartozott . 
A Tiszától délre a Kárpátok által keletről és délről lezárt terület volt az erdélyi 
fejedelemség, amely már arányosabb alakzatot mutatot t . E két országrészben 
a 16. században összesen harminc helységben dolgozott könyvsajtó: 21 a Fel
vidéken, ill. Nyugat-Magyarországon, további kilenc pedig az erdélyi területen. 

A nyomdahelyek alapításának időrendjét figyelve megállapítható, hogy ezek 
eleinte inkább Erdélyben települtek meg. 1570 előtti időből összesen tíz hely
ségről van szó, amelyek közül hét21 található a keleti és csak három22 a nyugati, 
ill. északi országrészeken. Vagyis az erdélyi nyomdahelyek 78 százalékában, 
azaz kettő kivételével mindegyikben már 1570 előtt működött könyvsajtó, 
míg a királyi Magyarországon ez az arány csak 14 százalék. 

17 BADALIC, Josip: Jugoslavica usque ad annum MDC. 2. ed. Baden-Baden 1966. 
18 NEUSER levelét először Gotthold Ephraim LESSING publikálta: Zur Geschichte und 

Litteratur. Aus den Schätzen der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Dritter Beytrag. 
Braunschweig 1774, 128—144. 

19 Református Egyház 1962: 180—181, KATHONA Géza — Magyar Könyvszemle 
1964: 172—174, DÖRNYEI Sándor. 

20 Südostdeutsches Archiv 1966: 240—243, Anton Peter PETRI . 
21 Szeben 1529, Brassó 1539, Kolozsvár 1550, Debrecen 1561, Várad 1565, Gyula

fehérvár 1567, Abrudbánya 1569. 
22 Sárvár 1539, Óvár 1558, Kassa 1560. 
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Hasonló erős eltérés tapasztalható a két terület között a nyomdák átlagos 
élettartamát illetően is. A kilenc erdélyi nyomdahely közül csak a három leg
későbbi alapítású23 bizonyul kérészéitűnek, hiszen működésük a következő év
ben már nem folytatódott. Gyulafehérvárott öt évig (1567 — 1569 és 1578 — 
1579), míg Váradon mintegy hat esztendőn át (1565—1568 és 1584—1585) 
dolgozott könyvsajtó. Ennek az országrésznek négy még nem említett városá
ban évtizedeken át tartósan nyomtatottak: Szebenben 36 (1529 — 1530, 1544— 
1552 és 1575-től), Debrecenben 40 (1561-től), Kolozsvárott 51 (1550-től) és 
Brassóban nem kevesebb, mint 56 esztendőn át (1539—1594). Ennek tudható 
be, hogy az erdélyi nyomdahelyek átlagos élettartama közel 22 év (21,9), 
vagyis több mint kétszerese az országos átlagnak (10,4). 

Ezzel szemben a Felvidéken és Nyugat-Magyarországon nem kevesebb, 
mint 11 esetben csak egy, ill. két esztendeig működött nyomda egy helyen.2* 
További hét helységben négy-nyolc évig dolgozott könyvsajtó.25 A nyomdák 
működése csak három helyen haladta meg az egy évtizedet.26 így a királyi 
Magyarországon a nyomdahelyek átlagos élettartama öt és fél esztendő, vagyis 
mindössze egy negyede az erdélyiekének és csupán fele az országos átlagnak. 

Amint az ország nyomdatérképén nagy fehér foltként jelentkezik a törökök 
által megszállott terület, úgy a 16. század magyarországi nyomtatványainak 
időrendjéből is számos év hiányzik. Először csak 1529-ben kezdték el Szeben
ben GUTENBERG találmányát felhasználni, de it t is összesen csak két évig. Ezt 
követően 1539-ig ismét egyetlen könyvsajtó sem dolgozott az ország területén, 
így a 16. században csak 64 esztendőn át (1529 — 1530 és 1539 — 1600) nyomtat
tak Magyarországon. 

A nyomdahelyek számát évenként vizsgálva megállapítható, hogy már 
1539-ben egyidejűleg két városban is dolgozott könyvsajtó,27 míg 1558-ban 
már három.28 Ezután a fejlődés felgyorsul, mert 1565-ben négy,291567-ben már 
öt,30 míg 1574-ben pedig nem kevesebb, mint hét,31 majd 1578-ban már nyolc 
helyen32 nyomtattak. 1584-ben a nyomdahelyek száma elérte a 16. századon 
belül a legmagasabb számot: kilencet.33 

Azonban a fejlődés nem töretlen, mert újra és újra visszaesés is tapasztal
ható, így 1553-ban csak egy,341571-ben kettő,35 1572-ben három,36 1595-ben 

23 Abrudbánya 1569, Szászsebes 1580 és Szászváros 1582. 
24 Kassa 1560, Pápa 1577, Besztercebánya 1578, Rárbók 1584, Pozsony 1594, Keresztúr 

1598, ill. Óvár 1558—1559, Komjáti 1573—1574, Nedelic 1573—1574, Alsólindva 1573— 
1574, Sicz 1592—1593. 

25 Sárvár 1539—1541 és 1600, Galgóc 1584—1588, Monyorókerék 1587—1592, Sempte 
1573—1578, Detrekő 1579—1584, Vimpác 1593—1599, Németújvár 1582—1585, 1589 és 
1595 -1597 

26 Vizsoly 11 (1589—1599), Nagyszombat 23 (1578-tól) és Bártfa 24 (1577-től). 
27 Brassó és Sárvár. 
28 Brassó, Kolozsvár és Óvár. 
29 Brassó, Debrecen, Kolozsvár és Várad. 
30 Brassó, Debrecen, Gyulafehérvár, Kolozsvár és Várad. 
31 Alsólindva, Brassó, Debrecen, Kolozsvár, Komjáti, Nedelic és Sempte. 
32 Bártfa, Besztercebánya, Brassó, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Nagyszombat, Sempte 

és Szeben. 
33 Debrecen, Detrekő, Galgóc, Kolozsvár, Nagyszombat, Németújvár, Rárbók, Szeben 

és Várad. 
34 Kolozsvár. 
35 Debrecen és Kolozsvár. 
36 Brassó, Debrecen és Kolozsvár. 
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négy37 és 1600-ban mindössze öt38 városban nyomtattak. Összesen 11 évben 
csak egy, 14 alkalommal kettő, nyolc alkalommal három, három évben négy, 
hét évben öt, négyszer hat, tízszer hét, hat esetben nyolc és csak egyetlen eset
ben volt kilenc nyomdahely egy esztendőben. Az egész 16. századra vonatkozó 
átlag tehát évi négy nyomdahely. A nehéz korabeli viszonyokra utal, hogy ezt 
az összesen 64 évre vonatkozó átlagot a század utolsó esztendejében, 1600-ban 
működő nyomdahelyek száma csupán eggyel .haladta meg.39 

A nyomdahelyek azonban nem fedik pontosan a műhelyeket, amelyek alatt 
a teljesen vagy legalább is jelentős részében azonos felszerelést használó nyomda 
értendő tekintet nélkül a tulajdonosra és a nyomdahelyre. Ezek végleges tisz
tázására természetesen csak a hazai nyomdák által használt betűtípusok és 
könyvdíszek teljes repertóriumának elkészülte után kerülhet majd sor. Ennek 
a hazai könyvnyomtatás szempontjából alapvető feladatnak elvégzését már 
FITZ József szorgalmazta, ill. hiányát hangsúlyozta.40 Ez a munkálat most 
végre a 17. század első felének bevonásával megindult. Remény van rá, hogy 
néhány éven belül teljesen tisztán lehet majd látni, hogy milyen nyomdai 
készletet mikor és hol használtak. Ezek változása, ill. a nyomdai felszerelés 
vándorlása számos vonatkozásban feltehetően új megvilágításba helyezi majd 
az eddigi ismereteket. 

Visszatérve tehát a műhelyekre, volt úgy, hogy egy-egy városban egyidejű
leg vagy egymást követően több könyvsajtó is működött, ill. ugyanaz többször 
is megfordult. De ennek a fordítottja, mikor egy nyomda több helységet kere
sett fel, még gyakoribb. Ezért a világos kép elnyerése végett a műhelyeket 
helyes összevetni a nyomdahelyekkel. 

Mindössze két város akad a 16. századi Magyarországon, ahol egy időben 
több műhely is működött. Az egyik az erdélyi Brassó, ahol a HONTER által 
alapított latin betűs nyomdával párhuzamosan évtizedeken át cirillbetűs mű
helyek is tevékenykedtek, sőt átmenetileg (1583) a szebeni városi sajtó is. 
A másik helység, amelynek falai között egyidejűleg két műhely működött, a 
felvidéki Bártfa volt. I t t David GTJTGESELL munkásságának három utolsó 
évében (1597 — 1599) vele párhuzamosan, de más felszereléssel nyomtatott 
már Jákob KLÖSS is. Öt további városban korban egymástól függetlenül tevé
kenykedtek különböző műhelyek. Ezek közül időrendben az első Szeben, ahol 
1529 — 1530 között a TRAPOLDNER-féle, rövidéltű, latin betűs műhely, majd 
1544—1552 között P H I L I P cirillbetűs nyomdája, végül 1575-től a városi könyv
sajtó működött. Sárvárott 1539—1541 között NÁDASDY Tamás SYLVESTER János 
vezette nyomdája után 1600-ban it t tűnt fel Joannes MANLIUS. Debrecenben 
1565-ben — a helyi műhelytől eltérő készlettel — dolgozott Raphaël HOFFHAL-
TER. Váradon ugyancsak HOFFHALTER 1565 —1566-ban, majd 1567—1568-
ban ugyanitt átmenetileg a debreceni sajtó működött. A debrecenieknek ez a 

37 Bártfa, Kolozsvár, Nagyszombat és Németújvár. 
38 Bártfa, Debrecen, Kolozsvár, Nagyszombat és Sárvár. 
39 1529—1, 1530—1, 1539—2, 1540—1, 1541—2, 1542—2, 1543—1, 1544—2, 1545—1, 

1546—1, 1547—1, 1548—1, 1549—1, 1550—2, 1551—2, 1552—2, 1553—1, 1554—2, 
1555—2, 1556—2, 1557—2, 1558—3, 1559—2, 1560—2, 1561—3, 1562—3, 1563—3, 
1564—3, 1565—4, 1566—2, 1567—5, 1568—3, 1569—5, 1570—3, 1571—2, 1572—3, 
1573—5, 1574—7, 1575—5, 1576—4, 1577—6, 1578—8, 1579—7, 1580—7, 1581—7, 
1582—8, 1583—6, 1584—9, 1585—6, 1586—5, 1587—5, 1588—8, 1589—7, 1590—7, 
1591—7, 1592—8, 1593—8, 1594—8, 1595—4, 1596—7, 1597—7, 1598—7, 1599—6, 
1600—5. 

40 I. m. I. 11. 



254 Borsa Gedeon 

„vendégszereplése" Váradon — most már HOFFHALTER Rudolf vezetése 
alatt — 1584—1585-ben megismétlődött. Gyulafehérvárott a már említett 
Raphaël HOFFHALTER, ül. utódai 1567 — 1569 között nyomtattak, majd 1578 
— 1579-ben ebben a városban a korábban Brassóban tevékenykedett LORINT 
jelent meg cirillbetűs nyomdájával. 

Speciális a helyzete Németújvárnak, ahol ugyanaz a nyomdász, Joannes 
MANLIUS nem kevesebbszer, mint három ízben is dolgozott.41 Ez átvezet a 
következő kategóriába, ahol egy nyomdász, ill. azonos nyomdai készlettel ren
delkező műhely változtatta meg helyét. A rendkívül mozgékony MANLIUS 
az említett Németújváron kívül még az alábbi Magyarországi helységeket ke
reste fel a 16. században: Monyorókerék (1587 — 1589, ill. 1590—1592), Sicz 
(1592—1593), Keresztúr (1598) és Sárvár (1600). BORNEMISZA Péter nyomdai 
felszerelése az ő, ill. faktora és utódja, MANTSKOVIT Bálint vezetésével az alábbi 
uta t járta be: Sempte (1574—1578), Detrekő (1579 — 1584), Rárbók (1584), 
Galgóc (1584 — 1588), Vizsoly (1589 — 1596). Hasonlóan mozgalmas útvonalat 
te t t meg Raphaël HOFFHALTER korábban Bécsben használt nyomdai anyaga 
az ő, majd örökösei, ill. fia, Rudolf vezetése alatt : Debrecen (1565), Várad 
(1565-1566), Gyulafehérvár (1567—1569), Nedelic (1573), Alsólindva (1573— 
1574), Nedelic (1574), majd ezt követően beolvadt az 1575-ben alapított sze-
beni városi nyomdába. Ugyanebbe a szebeni műhelybe került 1583-ban, át
meneti brassói tartózkodása alatt a HoNTER-féle nyomda antikva és kurzív 
betűanyaga is. HUSZÁR Gál óvári (1558 — 1559) és kassai (1560) működése után 
Debrecenbe költözött, ahol 1561-ben megvetette az ottani nyomda alapjait. 
Ez a debreceni sajtó került két alkalommal is átmenetileg — amint erről a 
fentiekben szó volt — Váradra (1568 és 1584—1585). HUSZÁR Gál később 
Komjátiban dolgozott (1573 — 1574), majd az ő felszerelésével fia, Dávid 
Pápán (1577). Még két erdélyi, cirillbetűs nyomda helyváltoztatásai igényel
nek említést: CORESI és munkatársai (OPREA, TUDOR, CÁLIN, MÄNÄILÄ, MARIEN 
és SERBAN) Brassóban végezték munkájukat (1557 — 1588), de 1580-ban át
menetileg Szászsebesen, ill. 1582-ben Szászvároson, míg LORINT ugyancsak 
Brassóból, ahol 1566-ban és 1572-ben dolgozott, az 1578 — 1579. évekre Gyula
fehérvárra települt. 

A fenti felsorolásokat áttekintve megállapítható, hogy a 16. században a 
harminc magyarországi helységben összesen húsz, nyomdai anyaga alapján 
egymástól nagyjából elkülöníthető műhely működött. Ebből nyolc csak az 
erdélyi fejedelemség területén (közülük három cirillbetűs), tíz csak a Felvidé
ken, ill. Nyugat-Magyarországon, míg kettő (HUSZÁR Gál első nyomdája és a 
Hoffhalterek műhelye) mindkét területen. A műhelyek működési ideje — kü
lönös tekintettel a helyüket változtató több nyomdára — általában jóval 
hosszabb volt a már tárgyalt nyomdahelyeknél. Mindössze egy erdélyi (Abrud-
bánya 1569) és két felvidéki műhely (Besztercebánya 1578 és Pozsony 1594) 
ismert tevékenységi ideje csupán csak egy év. Két, ill. három évig dolgozott a 
16. században az első szebeni (1529 — 1530), ill. az első sárvári (1539 — 1541) 
és a második bártfai (1597-től); 5, 7, ill. 9 esztendőn át HUSZÁR Gál második 
(Komjáti, Pápa 1573 — 1577), a vimpáci (1593—1599) és a szebeni cirillbetűs 
könyvsajtó (1544 — 1552). 10, 13 ós 19 évig nyomtatott saját betűtípusaival 
a két HOFFHALTER (1565 — 1574), az erdélyi LORINT (1567 — 1579) és Joannes 
MANLIUS (1582-től). Több mint két évtizedig dolgozott az első bártfai (1577 — 

41 1582—1585, 1589 és 1595—1597. 
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1599), a nagyszombati (1578-tól), a szebeni városi (1575-től), a cirillbetűs 
CORESI (1577 — 1583) és a BORNEMISZA—MANTSKOVIT nyomda (1573 — 1599). 
A három leghosszabb ideig tevékenykedett 16. századi műhely a HUSZÁR Gál 
alapította későbbi debreceni (1558-tól), a kolozsvári (1550-től) és a HoNTER-féle 
brassói sajtó (1539 — 1594). A húsz műhely átlagos élettartama 17 és fél 
esztendő, amelyen belül a nyolc erdélyié 24, míg a 10 felvidékié, ill. nyugat
magyarországié alig haladja meg a l l évet (11,2). 

Természetesen — mint általában a statisztikával — óvatosan kell bánni 
ezekkel a számokkal is. A nyomdák tevékenysége a 16. századi Magyarorszá
gon ugyanis nem töretlen, sokszor helyüket változtatva több év után tűntek fel 
ismét, más esetben termelésük még egy városon belül is akadozó. így a vim-
páci ferences műhelynek hétéves működési idejéből (1593 — 1599) csak az első 
és utolsó esztendőben készült termékei ismeretesek. Hasonló a helyzet az 56 
esztendővel „korelnök"-nek nevezhető HoNTER-féle brassói sajtóval is, amely 
alól összesen csak 38 év során kikerült termék ismeretes,42 míg fennállásának 
mintegy egyharmadából nincs adat e műhely tevékenységéről. Manlius nyugat
magyarországi munkássága közben átmenetileg két évig (1586 — 1587) a horvát
országi Varasdon dolgozott. Ilyen és ehhez hasonló körülményeket a fenti szá
mok megállapításánál, ill. az átlagok és arányok kiszámításánál figyelmen kí
vül kellett hagyni. Ennek ellenére a fejlődési irányzatok és a mutatkozó el
térések a nagy számok megbízható törvénye alapján jellemzők, így következte
tések levonására felhasználhatók, ill. okaik keresése is indokolt. Ide tartozik 
még az is, hogy a következőkben a statisztikai adatok felsorolásánál és értéke
lésénél a viszonylag kevés adatra támaszkodó kisebb számok sokszor figyelmen 
kívül maradnak. Ezek ugyanis esetlegességük miatt gyakran igen torz ered
ményekhez vezetnek. 

A 16. századi magyarországi nyomdahelyek, ill. műhelyek száma és eloszlása 
térben és időben volt a fentiekben előadottak tárgya. A különböző szempontok 
szerinti áttekintés alapján ezzel kapcsolatban összefoglalóan a következő 
következtetésekre lehet jutni. A három részre szakadt országnak a törökök 
által megszállt része a nyomdászat szempontjából gyakorlatilag nem jön szá
mításba. Az erdélyi fejedelemség területén aránylag korán vetette meg lábát 
a könyvnyomtatás és a hatvanas években már a nyomdákkal szemben támasz
to t t igény lényegében kielégítést nyert. A műhelyek itt, viszonylag stabil nyom
dahelyeken, általában elég hosszú ideig tevékenykedtek. Ezzel szemben a Felvi
déken és ITyugat-Magyarországon Erdélyhez viszonyítva több városban több 
nyomda működött, de általában valamivel később és zömmel rövidebb ideig. 

Rendkív il magas a 16. századi magyarországi nyomdászat történetében 
a viszonylag kurta életű nyomdahelyek és műhelyek száma, ill. aránya: sok 
kezdeményezés megrekedt, számos újrakezdés sem bizonyult végleges megol
dásnak. Ez az akkori forrongó, belső és külső küzdelmekkel terhes korszakban 
szinte magától értetődő. Fokozta a nyomdászatot rendkívül hátrányosan 
befolyásoló anyagi és kulturális bizonytalanságot a törökök állandó jelenléte, 
továbbá a rendkívül éles vallási feszültség. 

A két meg nem szállt országrész között a nyomdászat elterjedésének ideje 
és jellege területén mutatkozó különbség a történelmi, vallási, gazdasági és 
földrajzi tényezőkkel együttesen értelmezendő, ill. magyarázható. Az erdélyi 

42 1539—1544, 1547—1551, 1554—1558, 1561—1565, 1567, 1569, 1570, 1572, 15 74— 
1581, 1583, 1586, 1594. 
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fejedelemség kialakulásával e terület egésze — legalább is átmenetileg — ki
iktatódott a törökök közvetlen katonai megszállásának veszélyzónájából. Ezzel 
szemben az ország északi és nyugati részein a mohamedán hódítók fokozatos 
előrehatolása még évtizedeken át tar tot t . A véglegesnek tűnő politikai rendezés 
hiányában a nyomdászathoz olyan fontos és már többször emlegetett bizton
ság és nyugalom, ha erről ebben az időben az országban egyáltalában beszélni 
lehet, a királyi Magyarországon későbben állt helyre. 

Az erdélyi nyomdászat gyors elterjedését és megerősödését rendkívüli 
módon támogatta az a körülmény, hogy JÁNOS ZSIGMOND fejedelem protestáns 
volt. 1571-ben bekövetkezett haláláig nagyvonalú vallási liberalizmus volt 
jellemző Erdélyre, amely igen kedvezett a könyvnyomtatásnak, hiszen az egyes 
felekezeti irányzatok (orthodox, lutheránus, kálvinista és unitárius) felfogásuk 
hathatós támaszaként és terjesztőjeként mind igyekeztek ezt igénybe venni. 
Ezzel szemben a királyi Magyarországon — eltekintve a későbbi MIKSA csá
szárnak főherceg korában tanúsított jóindulatú érdeklődésétől — a protestán
soknak sokáig kellett küzdeniük még puszta létük hivatalos elismertetéséért 
is. Csak ezután jöhetett szóba egyáltalában a könyvnyomtatás felhasználása. 
A fenti szempontokon kívül még számításba vehető a két országrész eltérő 
földrajzi alakzata is. Míg az erdélyi fejedelemség nagyjából arányos, 300 — 400 
km átmérőjű területen feküdt, addig a 600 — 700 km hosszan elnyúló és jelentős 
részében, a törökök és a Kárpátok közé szorult Nyugat-Magyarország és a 
Felvidék szélessége átlagosan csak kb. 150 km volt. így ez utóbbi terület 
különösen bizonytalan helyzetben volt. 

A földrajzi tényezőnek a könyvnyomtatásra gyakorolt hatása közvetve más 
vonatkozásban is észlelhető. Erdély közlekedése és áruellátása elszigetelt fek
vése miatt igen problematikus volt. A nyomdák rendszeres tevékenységükhöz 
folyamatosan nagy mennyiségű papírt igényeltek, hiszen különben munkájuk 
megbénult volna. Már viszonylag korán rá kellett döbbenniük az erdélyi nyom
dászoknak arra, hogy azok a kereskedelmi útvonalak, amelyeken át a papírt 
az északi és nyugati országokból hozathatták, a törökök miatt bizonytalanná 
váltak. Ezért az 1539-ben alapított brassói nyomda megfelelő mennyiségű, de 
főleg biztonságos és folyamatos papírellátására már 1546-ban malom létesült 
e városban. De 1563-ban Kolozsvárott is szükségét lát ták ugyanennek, míg a 
harmadik jelentős erdélyi nyomdahelyen, Szebenben az 1573-ban kezdődő 
papírgyártás két évvel még meg is előzte a városi nyomda megindulását. így 
tehát a 16. századi Erdély mindhárom papírmalma igen szorosan összefüggött 
a könyvnyomtatással. Ezzel szemben a Felvidéken és Nyugat-Magyarorszá
gon, ahol az egyetlen papírmalom Lőcsén 1530-ban nyomtalanul elpusztult, a 
később kialakuló nyomdászat az egész 16. század folyamán nem igényelte a 
helyi gyártást, mert mindig támaszkodni tudott a rendszeres lengyelországi, 
sziléziai stb. papírbehozatalra. Tehát a fentiekben már tárgyalt eltérő fejlődés, 
amely a könyvnyomtatás terén az erdélyi fejedelemség és a királyi Magyar
ország között tapasztalható, a nyomdászat szempontjából oly fontos papír 
gyártása esetében is világosan felismerhető. Erdély viszonylagos elszigetelt
sége nemcsak az önálló papírgyártás kialakulását te t te szükségessé, de nyilván 
nem hagyható figyelmen kívül mint a nyomdászat viszonylag gyors elterje
désének egyik mozgatóereje sem. Joggal feltételezhető, hogy a rossz és bizony
talan összeköttetés az északi és nyugati országokkal a könyvellátás terén is 
érezhető volt. Ez a körülmény is nyilván serkentette az Erdélyben jelentkező 
nyomdai igényeknek helyi kielégítésére irányuló törekvéseket. 



A XVI. századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege 257 

A királyi Magyarországon élő német és szlovák anyanyelvű lakosság nyomda 
iránti szükségérzetét viszont éppen az Erdélyhez viszonyított és a papírellátás
nál már említett jobb közlekedési viszonyok csökkenthették, hiszen az ezeken a 
nyelveken készült külföldi kiadványok sorra eljuthattak mind Nyugat-Magyar
országra, mind a Felvidékre. Az aránylag későbbi és kisebb nyomdatermés 
magyarázatánál ezekben az országrészekben ez a szempont is figyelembe 
veendő.420 

A nyomdahelyek és műhelyek után, azok termelésére áttérve, legyen a 16. szá
zadi magyarországi kiadványok száma a vizsgálódás következő tárgya. I t t 
a felmérés alapját a könyvészeti egység képezte, ami természetesen nem fejezi 
ki pontosan a nyomda mennyiségi produkcióját. Nyilvánvaló, hogy egy kis 
füzet vagy plakát előállítása jóval kevesebb munkát igényel, mint egy több 
száz ívet tartalmazó hatalmas kötet. Ezért a kiadványok áttekintését az egyes 
műhelyekben nyomtatott művek terjedelmének ívszámai alapján történt össze
állítás követi és egészíti ki. 

Az RMNY által közölt 896 műből hat 15. századi, 76 pedig külföldi nyom
tatvány. A 16. századi hazai nyomtatványok száma tehát a további vizsgáló
dás során 814.43 • 

A kiadványoknak nyomdahelyek szerinti megoszlása a következő mennyiségi 
sorrendet mutatja: Kolozsvár 206, Debrecen 146, Brassó 119, Bártfa 96, Nagy
szombat 55, Szeben 35, Gyulafehérvár 25, Németújvár 22, Monyorókerék 13, 
Sicz 13, Vizsoly 12, Detrekő 11, míg a többi 18 helyről egyenként csak nyolc 
vagy annál is kevesebb nyomtatvány ismeretes. Egy nyomdahelyre átlagban 
27 kiadvány jut. Az erdélyi fejedelemség és a királyi Magyarország megosztá
sában az arány kétharmad (544) Erdélyé és csak egyharmad (266) a Felvidéké, 
ill. Nyugat-Magyarországé. A sorrendben első három városban, amely mind a 
keleti országrészhez tartozott, a kiadványoknak közel hatvan százaléka (58,6 
százaléka) jelent meg. Jól mutatja ez a szám is egyrészt Erdély nyomdai túl
súlyát a királyi Magyarországgal szemben, másrészt az erős koncentrációt is, 
hiszen a három helység a nyomdahelyeknek csupán csak egytizedét teszi ki. 

A 16. századi magyarországi nyomdahelyek közül a legtöbb művet a nagyobb 
városokban készítették. Kolozsvár, Debrecen, Brassó, Bártfa, Nagyszombat, 
Szeben és Gyulafehérvár, vagyis ahol negyedszáz, vagy annál több kiadványt 
állítottak elő, mind városok voltak. Az itteni fejlettebb gazdasági viszonyok és 
rendezettebb jogi körülmények között a viszonylag módosabb polgárság köré
ben a nyomdák fenntartásának feltételei inkább voltak biztosítottak. Viszony
lag hátrább szorult a városok között Várad, Pápa, Besztercebánya, Kassa 
ós Pozsony, ahol nyolc vagy annál is kevesebb mű jelent csak meg. Várad ebben 
az időben inkább csak a debreceni műhely átmeneti menedékhelyének feladatát 
töltötte be. A felvidéki bányavárosok közül egyedül Besztercebánya volt igen 
rövid ideig nyomdahely, akárcsak Kassa és Pozsony. A királyi Magyarország 
városai közül a 16. századi nyomdászat hazai térképéről több is (pl. Eperjes, 

420 Erre Ján CAPLOVIÖ volt szíves felhívni a figyelmet. 
43 Miután néhány példányban fenn nem maradt kiadvány esetében többszörös bizony

talanság áll fenn, az alábbiakban következő statisztikai összeállítások végösszege ettől 
az elméleti számtól néhány tótelnyi elmaradást mutat . 

Kolozsvár 206, Debrecen 146, Brassó 119, Bártfa 96, Nagyszombat 55, Szeben 35, 
Gyulafehérvár 25, Nemetújvár 22, Monyorókerék 13, Sicz 13,„Vizsoly 12, Detrekő 11, 
Várad 8, Sempte 8, Sárvár 5, Galgóc 5, Alsólindva 4, Vimpác 4, Óvár 3, Nedelic 3, Pápa 3, 
Besztercebánya 2, Keresztúr 2, Kassa 1, Abrudbánya 1, Komjáti 1, Szászsebes 1, Szász
város 1, Rárbók 1, Pozsony 1. 
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Lőcse, Késmárk) teljesen hiányzik. A Felvidéknek Erdélyhez viszonyított és 
nyomdaszati szempontból a fentiekben már említett rosszabb körülményei 
között pl. Bártfa egymaga elégítette ki sokáig több megyényi terület nyomdai 
szükségletét. Nyugat-Magyarországon erősen érezhető Bécs közelsége, hiszen 
Pozsony és Sopron tájéka gazdaságilag és kulturálisan az osztrák főváros von
zókörébe tartozott, így a könyvsajtó viszonylag tartós hiánya is ezzel ma
gyarázható. 

A kisebb nyomdahelyeken legfeljebb két tucatnyi kiadvány készült. E hely
ségek jelentős része (Németújvár, Monyorókerék, Sicz, Detrekő, Sárvár, Alsó-
lindva, Nedelic, Keresztúr, stb.) valamelyik főúri család (BATTHYÁNY, ZRÍNYI , 
BALASSI, NÁDASDY, BÁNFFY, stb.) birtokához tartozott, ahol a Nyugat-Magyar
ország területén működött protestáns nyomdászok a szükséges védelmet és 
biztonságot patrónusuktól, az említett főúri családok egyik vagy másik tagjá
tól, megkapták. Azonban a rendkívül gyorsan változó politikai és vallási vi
szonyok között az ilyen kapcsolatok patrónus és nyomdász között mindig 
csak átmeneti jellegűek voltak: sohasem tar tot tak néhány évnél tovább. 

A kiadványok száma a tartósabb nyomdahelyeken évi átlagban így alakult : 
Kolozsvár 4,0, Debrecen 3,7, Bártfa 3,6, Nagyszombat 2,4, Brassó 2,0, Szeben 
1.0. Az országos átlag nyomdahelyenként évi 2,58 mű.44 A nyomdahelyek élet
tar tamát összevetve a megjelent művek számával megállapítható, hogy a leg
hosszabb életűekben készült átlag évente a legtöbb kiadvány. A nyomtat
ványok évi száma helységenként viszonylag kiegyensúlyozott, az országos át
lagot közelítő számot mutatnak. Szélsőséges példaként felhozható Vimpác 0,6 
arányszáma, de i t t a négy ismert kiadvány a nyomda hétéves fennállásának 
első, ill. utolsó esztendejében (1593, ill. 1599) készült, míg a közbeeső öt évről 
semmi adat sem áll rendelkezésre. A másik szélsőség Sicz 6,5 arányszáma. I t t 
MANLITJS két év lefolyása alatt 13 apró munkát jelentetett meg. Gyulafehérvár 
5,0 arányszáma a HOFFHALTER műhely rendkívül élénk, de viszonylag rövid, 
mindössze három évre terjedő (1567 — 1569) tevékenységének tudható be. 
(Ezek a példák is azt bizonyítják, hogy viszonylag kis számok esetében az ará
nyok sok esetben nem reálisak.) Az összes többi jelentősebb nyomdahely eseté
ben a termékek évi átlagszáma tehát egy és négy között van. E két határ t az 
említett Szeben, ill. Kolozsvár reprezentálja. 

A helységek helyett a műhelyeket, vagyis a nyomdai anyagot véve alapul 
a kiadványok sorrendje a következő: a kolozsvári 206, a debreceni 155, a brassói 
H O N T E E 87, a bártfai GUTGESELL 80, a nagyszombati 56, MANLIUS 51, B O R 
NEMISZA— MANTSKOVIT 37, HOFFHALTER 35, a szebeni városi 33, CORESI 28, a 
bártfai KLÖSS 17 kiadványa mellett a többi kilenc műhelyből egyenként csak 
öt vagy annál is kevesebb termékről maradt fenn emlék. Egy műhelyre jutó 
átlag meghaladja a negyvenet.45 

Természetesen i t t is a legnagyobb és legállandóbb sajtók vezetik a sort. Az 
első tíz műhely, amely egyenként negyedszáznál több művet állított elő, mind 

44 Sicz 6,5, Gyulafehérvár 5,0, Kolozsvár 4,0, Debrecen 3,7, Bártfa 3,6, Pápa 3,0, 
Németújvár 2,8, Nagyszombat 2,4V Monyorókerék 2,2, Brassó, Alsólindva, Beszterce
bánya, Keresztúr 2,0, Detrekő 1,8, Óvár, Nedelic 1,5, Várad, Sempte, Sárvár 1,3, Vizsoly 
1.1, Szeben, Galgóc, Kassa, Abrudbánya, Komjáti, Szászsebes, Szászváros, Rárbók, 
Pozsony 1,0, Vimpác 0,6. 

45 Kolozsvár 206, Debrecen 155, brassói HONTER 87, bártfai GUTGESELL 80, nagy
szombati 56, MANLITJS 51, BORNEMISZA—MANTSKOVIT 37, HOFFHALTER 35, szebeni városi 
33, CORESI 28, bártfai KLÖSS 17, LORINT 5, HUSZÁR 5, sárvári SYLVESTER 4, vimpáci 4, 
szebeni P H I L I P 3, első szebeni 2, Besztercebánya 2, Abrudbánya 1, Pozsony 1. 
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legalább egy évtizedig működött. Ezek állították elő az összes kiadvány 94,5, 
míg a másik tíz műhely csupán 5,5 százalékát. Ebből is jól kiviláglik a termelés 
rendkívül aránytalan megoszlása a megszilárdult, tartós, ül. az átmeneti, pró
bálkozás jellegű vállalkozások között. A fenti negatív tapasztalat alapján fi
gyelmen kívül hagyva immár a kis számokat, a tíz nagy műhely évi termése a 
következő: a kolozsvári 4,0, a debreceni 3,6, HOFFHALTER 3,5, a bártfai GUT-
GESELL 3,4, MANLIUS 2,7, a nagyszombati 2,4, a brassói HONTER 1,6, BORNE- ' 
MiszA—MANTSKOVIT 1,4, a szebeni városi 1,3, CORESI 1,0. Az országos átlag 
műhelyenként évi 2,30 mű. A fenti számok viszonylag kiegyensúlyozott érté
keket mutatnak a sok apróságokat is közreadó kolozsvári műhelyektől a ter
jedelmes műveket előállító CoRESiig. 

Miután összesen 64 éven át dolgozott könyvsajtó az országban, a kiadványok 
számának évi átlaga 12,7. Az esztendők szerinti megoszlás rendkívül változa
tos képet nyújt. A hazai 16. századi könyvnyomtatás harmadik évében, tehát 
már 1539-ben elérte a 12-t, amit azután csak 1555-ben haladott meg először 
(18). 1570-ig kellett várni, hogy ezen a számon túljusson (21). A továbbiakban 
1574-ben 24, 1578-ban 27, majd 1580-ban 32 jelentette a legmagasabb számú 
nyomdatermést, végül 1592-ben készült egy évben a legtöbb nyomdatermék: 
34. Az évenként megjelent nyomtatványok nagyság szerinti sorrendje a kö
vetkező: 34 (1592), 32 (1580), 30 (1593, 1598), 27 (1578, 1597), 24 (1574, 1577, 
1582, 1591), 22 (1584), 21 (1570, 1579), 19 (1581, 1588, 1596), 18 (1555, 1567, 
1568, 1599), 17 (1583, 1586), 16 (1590, 1594). De hogy a kiadványok száma 
milyen rendkívül ingadozó volt, álljanak itt illusztrálásként a legalacsonyabb 
számok is: 1529, 1530 és 1546-ból mindössze egy, 1540, 1542 és 1549-ből csak 
kettő, 1543, 1545, 1547 és 1553-ból három, 1544, 1548, 1552, 1560 és ami a leg
riasztóbb , 16 00-ból csupán öt nyomtatvány ismeretes. Nagyon alacsony viszony
lag még 1576 (6), 1595 (10) és 1587 (11) is. 

Évtizedek szerinti megoszlásban a helyzet a következő: 1529 — 1540 = 16, 
1541-1550 = 3 6 , 1 5 5 1 - 1 5 6 0 = 7 2 , 1561 — 1570 = 126, 1 5 7 1 - 1 5 8 0 = 1 7 8 , 
1581 — 1590 = 170, 1591 — 1600 = 212. Annak bizonyítására, hogy ezek az 
összefoglaló számok milyen egyenetlenséget takarnak, álljon itt két évtized 
könyvtermése évenkénti bontásban: 1571 — 14, 1572 — 9, 1573 — 11, 1574—24, 
1575-10 , 1 5 7 6 - 6 , 1577-24 , 1578-27 , 1 5 7 9 - 2 1 , 1580-32 , ill. 1591 -23 , 
1592-34 , 1593-30 , 1594—16, 1595 — 10, 1596-19 , 1597-27 , 1598 — 30, 
1599—18, 1600—5. A ma ismeretes 16. századi magyarországi nyomtatványok 
számszerű felezőpontja az 1580. esztendőben, vagyis a 44. évében annak, hogy 
könyvsajtó működött. Az ezt követő húsz évben azután ugyanannyi kiadvány 
jelent meg, mint előtte több mint négy évtizeden át. 

A kiadványok számának időbeli megoszlása rendkívül eltérő értékeket ad. 
Ennek egyik oka it t is a viszonylag kevés adat, amely az általánosításnál min
dig komoly hibaforrás lehet. Ezenkívül különösen figyelembe kell venni, hogy 
egy-egy tétel mögött hol egy plakát, hol egy vastag fóliáns rejtőzik, amelyek
nek közös nevezőn kezelése — enyhén szólva — problematikus. Ilyen és ehhez 
hasonló bizonytalansági tényezők figyelembevételével is bizonyos tendenciák 
azért felismerhetők, A lassan kibontakozó fejlődés során nagy, de viszonylag 
rövid visszaesés tapasztalható a magyarországi nyomdászat termelésében a 
16. század hetvenes éveinek derekán, amikor az 1574. évi 24 mű után 1575-
ben csak 10, 1576-ban pedig mindössze hat mű készült. Ez a nagy pestisjárvány
nak tudható be, amely a nyomdászok közül HUSZÁR Gált és HELTAI Gáspárt 
is elragadta az élők sorából. A másik mélypont a század legvégén tapasztalható 
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(pl. 1600-ból mindössze öt nyomtatvány ismeretes!), amely nyilván a részben 
Erdélyre is kiterjedő ún. tizenötéves háborúval (1591 — 1606) függött össze.46 

Nem érdektelen vizsgálat tárgyává tenni egy-egy műhely esetében, ha az egy 
esztendőn belül tíznél több, vagyis viszonylag sok kiadványt készített. Ezek 
jelentős része az induló vagy újrainduló műhelyek buzgóságával magyaráz
ható, amellyel termelésüket elkezdték. így 1539-ben a brassói HoNTER-féle 
sajtó működése első évében 12 munkát nyomtatott , míg utóda Valentin W A G 
NER 1554-ben felfrissítve a nyomdát, 1555-ben nem kevesebb mint 15 kiad
ványt jelentetett meg. Raphaël HOFFHALTER 1567-ben Gyulafehérvárra ér
kezve, a következő évben 14 különböző nyomtatványt állított elő. David 
GUTGESELL 1577 végén kezdte meg tevékenységét Bártfán és a következő esz-
dőben tíz művet nyomtatott . 

A művek magas számának másik oka egy éven belül a kiadványok tartalmi 
és formai összetételének hirtelen módosításában kereshető. így 1570-ben az 
unitáriusok — elsősorban maga DÁVID Ferenc — korábbi bázisa, a gyulafehér
vári HoFFHALTER-műhely megszűntével a kolozsvári HELTAi-nyomdára tá
maszkodtak, melynek következtében e műhely termékeinek száma ugrásszerűen 
megnőtt: az előző évi egyről tizenegyre. A debreceni sajtó korábban többségé
ben vallásos jellegű kiadványainak megjelentetését 1573 tájt — elsősorban 
BÁTHORI István fejedelem nyomására — abbahagyta, és 1574-ben egyszerre 
16 különböző kis terjedelmű világi tárgyú kiadvánnyal lépett elő. (Ez külön
ben a legmagasabb szám, amit egy műhely egy év alatt a 16. századi Magyar
országon előállított.) Ugyanerre az okra vezethető vissza a kolozsvári HELTAI-
nyomda néhány évben kimagasló számú kiadványa is: 1577-ben 10, 1580-ban 
13 és 1592-ben 11. 

A nyomdák termelése szempontjából, amint erről már szó volt, a legjellem
zőbb adatokat az ismert kiadványok terjedelme nyújtja. A több mint nyolc
száz hazai kiadványból csak 676 terjedelme ismeretes. Sajnos ezek egy része 
csupán irodalmi forrásokban, továbbá nem kevés pedig csak hiányos, csonka 
vagy akár csak töredékes példány formájában maradt fenn. A kiadványok 
terjedelmével kapcsolatos alábbi összesítések csak erre a 676 műre, ha pedig 
ez nem teljes, úgy azon belül csak a meglevő ívekre vonatkoznak. 

Nyomdai ívekre átszámítva a kiadványok terjedelmét, műhelyenként a 
következő sorrend alakul ki: a kolozsvári 2641, CORESI 2560, BORNEMISZA— 
MANTSKOVIT 2475, a debreceni 1588, a nagyszombati 1030, HOFFHALTER 925, 
a bártfai GUTGESELL 786, MANLIUS 543, a brassói HONTER 473, LORINT 471, 
HUSZÁR 210, a szebeni P H I L I P 209, a bártfai KLÖSS 190, a szebeni városi 142, a 
sárvári SYLVESTER 102, a vimpáci 24, a besztercebányai 18, az abrudbányai 6, 
a pozsonyi 0,5 ív. Összesen 676 mű 14 393,5 nyomtatott ívnyi összterjedelem-
ben. A 19 műhely47 átlagtermelése 757 ív. Egyenként mintegy két és félezer 

, nyomtatott ív terjedelemmel három műhely emelkedett ki a többiek közül: a 
46 1529—1, 1530—1, 1539—12, 1540—2, 1541—7, 1542—2, 1543—3, 1544—4, 1545—3, 

1546—1, 1547—3, 1548—5, 1549—2, 1550—6, 1551—6, 1552—5, 1553—3, 1554—8, 
1555—18, 1556—8, 1557—6, 1558—7, 1559—6, 1560—5, 1561—6, 1562—12, 1563—13, 
1564—13, 1565—10, 1566—9, 1567—18, 1568—18, 1569—13, 1570—21, 1571—14, 
1572—9, 1573—11, 1574—24, 1575—10, 1576—6, 1577—24, 1578—27, 1579—21, 1580— 
32, 1581—19, 1582—24, 1583—17, 1584—22, 1585—11, 1586—17, 1587—11, 1588—19, 
1589—14, 1590—16, 1591—23, 1592—34, 1593—30, 1594—16, 1595—10, 1596—19, 
1597—27, 1598—30, 1599—18, 1600—5. 

47 Az első szebeni nyomdának egyetlen terméke sem ismeretes, ezért hiányzik a fenti 
sorból. 
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kolozsvári , C O R E S I és B O R N E M I S Z A — M A N T S K O V I T . A fent iekben m á r többször 
is hangsú lyozo t t egyenet len fejlődést jól i l lusztrál ja , hogy az egész m a g y a r 
országi n y o m d a i te rmelésnek te r jede lemben t ö b b m i n t a fele (53,8 százalék) 
e h á r o m saj tó alól ke rü l t ki . Debrecen t ö b b m i n t másfélezer ívvel köve tkez ik 
ez u t á n . 500 — 1000 ív körül i t e r jede lmű művekke l h a t m ű h e l y a lkot ja az ú n . 
középmezőny t : a nagyszomba t i H O F F H A L T E R , a bá r t fa i G U T G E S E L L , M A N L I U S , 
a brassói H O N T E R és L O R I N T . 100—200 ív közö t t i t e r jede lmet p r o d u k á l t ö t 
sa j tó : H U S Z Á R , a szebeni P H I L I P , a bár t fa i K L Ö S S , a szebeni városi és a sá rvá r i 
S Y L V E S T E R . Világosan elkülönül az utolsó ö t legkisebb n y o m d a , ame lyekben 
negyedszázná l kevesebb ívre n y o m t a t t a k m ű v e k e t : a v impáci , a beszterce
b á n y a i , az a b r u d b á n y a i , a pozsonyi és az első szebeni. 

A k i a d v á n y o k á t lagos te r jedelme a 15 n a g y o b b műhe ly ese tében a köve t 
kező: a szebeni P H I L I P 104,50, L O R I N T 94,20, C O R E S I 91,43, B O R N E M I S Z A 
73,88, a sá rvár i S Y L V E S T E R 51,00, H U S Z Á R 46,66, H O F F H A L T E R 32, 45 a nagy
szomba t i 27,83, a kolozsvári 14,83, a debreceni 12,85, M A N L I U S 12,62, a bá r t fa i 
K L Ö S S 11,87, a bár t fa i G U T G E S E L L 11,39, a brassói H O N T E R 6,56, a szebeni 
városi 5,46, A 676 m ű á t laga , ame lynek ter jedelme k i számí tás ra kerü l t , 21,29 
n y o m t a t o t t ív . 

A k i a d v á n y o k á t lagos ter jedelménél fel tűnő, hogy i t t egyenkén t k b . 90—100 
ívvel a h á r o m erdélyi cir i l lbetűs műhe ly vezet . E n n e k az a m a g y a r á z a t a , hogy 
a sa j tók alól szinte kizárólag vaskos , o r thodox sze r t a r t á skönyvek ke rü l t ek ki , 
v iszonylag n a g y o b b fokozatú be tű t ípussa l szedve. E z t a n a g y o n magas á t lag
te r jede lmet egyedül a BORNEMISZA—MATSKOViT-műhely köze l í te t te meg 
(73,88), aminek m a g y a r á z a t a B O R N E M I S Z A sa já t m u n k á i n a k ós a vizsolyi b ib 
l iának rendkívü l i te r jedelme. (Ez u t ó b b i 603 ívvel mére t ében a l egnagyobb 
n y o m d a i te l jes í tmény a 16. századi Magyarországon) . A sá rvá r i S Y L V E S T E R , 
ill. H U S Z Á R műhe lyének viszonylag magas á t l aga (51,00 és 46,66) n e m t ú l 
meggyőző, m e r t csak négy-öt k i a d v á n y o n alapszik. A m ű v e n k é n t i országos 
á t l ag (21,29) felet t v a n va lamive l a H O F F H A L T E R és a nagyszomba t i műhe ly . 
A több i sa j tó (a debreceni , a M A N L I U S , a bá r t fa i K L Ö S S , a bá r t fa i G U T G E S E L L , 
a brassói H O N T E R és a szebeni városi) a lacsony á t l aga a viszonylag sok kis 
te r jede lmű k i a d v á n n y a l (népszerű his tór iás énekek, a lka lmi versek, t a n k ö n y v e k 
p l aká tok , s tb.) m a g y a r á z h a t ó . 

A műhe lyek te l jes í tményéről fontos t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n y o m t a t o t t ívek
b e n kifejezett te r jede lemnek a működés idejével t ö r t é n ő összevetése. E h h e z 
a sa j tó működésének legkorábbi és legkésőbbi időpont ja közö t t i idő szolgál 
a lapul . A fent iekben m á r többször is szó ese t t arról , hogy a n y o m d á k — t ö b b 
ségükben - nem fo lyamatos , n e m összefüggő tevékenysége t fo ly t a t t ak . Kö l 
tözködések, t ö r t éne lmi csapások, műszak i felfrissítések, a veze tő személyében 
beá l lo t t vá l tozások s t b . sorra m e g - m e g a k a s z t o t t á k a rendszeres m u n k á t , 
í g y az a lábbi számok az i smere tek bővülésével (újabb k i a d v á n y o k előke
rülése, a csak csonka p é l d á n y b a n f e n n m a r a d t m ű v e k kiegészülése s tb.) vá r 
h a t ó a n m i n d emelkedni fognak. A 15 legnagyobb hazai műhe ly egy évre eső 
te l jes í tménye az elkészült m u n k á k n a k n y o m d a i ívekben kifejezett te r jede lme 
a l ap ján a köve tkező sor rende t ad ja : C O R E S I 94,81, H O F F H A L T E R 92,50, B O R N E 
M I S Z A — M A N T S K O V I T 91,66, a bá r t fa i K L Ö S S 63,33, a kolozsvári 51,76, a nagy
szombat i 44,78, H U S Z Á R 42,00, a debreceni 36,93, L O R I N T 36,23, a bá r t f a i 
G U T G E S E L L 34,17, a sá rvár i S Y L V E S T E R 34,00, M A N L I U S 28,57, a szebeni P H I L I P 
23,22, a brassói H O N T E R 8,44, a szebeni városi 5,46. E g y műhe ly egyéves 
te l jes í tménye országos á t l a g b a n 41,12 n y o m t a t o t t ív t e r jede lmű m ű vol t . 

2 Magyar Könyvszemle 
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A fenti sorrendből — szinte azonos számokkal — a CORESI, a HOFFHALTER 
és a BORNEMISZA—MANTSKOVIT sajtó emelkedik ki. A három legnagyobb ív-
terjedelemben kifejezett produkciót felmutató műhely után jóval kisebb évi 
átlagtermeléssel következik a bártfai KLÖSS és a kolozsvári műhely. Az emlí
te t t több mint negyven íves országos átlag körül hat sajtó tömörül: a nagy
szombati, HUSZÁR, a debreceni, LORINT, a bártfai GUTGESELL és a sárvári 
SYLVESTER. MANLIUS és a szebeni P H I L I P ma ismeretes éves átlagteljesítménye 
25 nyomtatot t ív körüli terjedelem. Feltűnően alacsony a brassói HONTER és 
a szebeni városi nyomda átlaga. Ez utóbbiak esetében különösen figyelembe 
kell venni, hogy egyrészt a sajtók működése nem volt folyamatos, néha éveken 
át szünetelt a munka, másrészt a csak esetlegesen fennmaradt kiadványok fel
tehetően nem tükrözik egészen hűen az eredeti produkciót. 

A három legnagyobb évi átlagot elért műhely termelését érdemes kissé rész
letesebb vizsgálat tárgyává tenni, hogy azok nyomdai kapacitásáról némi foga
lom legyen alkotható. Erre különösen olyan időközök alkalmasak, amikor az 
illető sajtó ismert tevékenysége viszonylag összefüggőnek mondható. Ennek 
szükségességét az olyan esetek indokolják, mint például CORESIÉ, aki az 1556 
—1557. években folytatott brassói tevékenységét megszakítva visszatért a 
havasalföldi Tírgoviste-ba, és csak 1560-ban tűnt fel ismét Erdélyben. Másik 
példa lehet a HoFFHALTER-műhely, amely tízéves magyarországi munkássá
gából (1565 — 1574) három teljes éven át (1570 — 1572) nem hallatott magáról. 
Ráadásul legalább ötször változtatta működési helyét, és a tulajdonos személyé
ben is többször állott be változás. 

A CoRESi-féle műhely 27 éves erdélyi tevékenysége során készített kiad
ványaiból ma 2560 nyomtatott ív terjedelmű ismeretes, ami évi 94,81 ívnyi 
átlagnak felel meg. Miután a cirillbetűs 16. századi nyomtatványok terjedel
mes zárszava sok esetben a munkálatok megkezdésének és befejezésének napra 
pontos idejét is megadta, viszonylag nem nehéz rövidebb, aránylag összefüggő 
működési periódusokat kiválasztani, amikor a műhely termelése különösen 
élénknek tűnik. így 1574. május 12. és 1575. augusztus 23. közötti időben több 
mint háromhónapos szünettel48 CORESI egy 10749 és egy 10150 ív terjedelmű 
kiadványt készített el, vagyis egyéves munkával 208 ívet. Az 1577. esztendő 
során — hónap és nap közelebbi megjelölése nélkül — egy 15851 és egy 8552, 
majd 1577. augusztus 24. és 1578. március 26. között egy 146 ív terjedelmű53 

szertartáskönyvet készített az orthodox egyház számára: egy és negyed óv 
alatt tehát összesen 389 ívet, ami 311 nyomtatott ívnyi éves átlagot jelent. 
A műhely termelésének csúcspontját azonban 1580. május 20. és 1581. június 
28. között érte el, amikor előbb Szászsebesen egy 234 íves,54 majd egy hónap 
alatt55 Brassóba áttelepülve egy 158 és fél ív terjedelmű munkát56 készített el. 
Ez azt jelenti, hogy egy év során összesen 392 és fél ív terjedelemben nyomta
tot t . Ez a szám a műhely említett átlagtermelésének (94,81) több mint a négy
szerese. 

48 1574. október 21. és 1575. január 25. között. 
4 9EMNy 336. 
5 0RMNy 356. 
5 1RMNy 376. 
S 2RMNy 377. 
5 3RMNy 409. 
5 4RMNy 477. 
55 1580. november 12. és december 13. között. 
5 6RMNy 482. 



A XVI. századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege 263 

A HoFFHALTER-műhely esetében nem állnak rendelkezésre a CoRESinél 
tapasztalt napra pontos időpontok egy-egy kiadvány elkészítésének időtarta
máról, ennek ellenére viszonylag elég meggyőzően ki lehet tapogatni e sajtó 
legtermékenyebb időszakát. Ez Gyulafehérvárott volt 1567 őszétől 1569 őszéig, 
amikor is két év alatt 368 és fél ív terjedelmű nyomtatvány készült, ami 184 
íves évi átlagnak felel meg. Ez kétszerese a műhely említett átlagtermelésé
nek (92,50). BORNEMISZA sajtóján 1573 őszétől 1584 tavaszáig, azaz tíz és fél 
esztendő alatt 1464 és fél ív terjedelmű munka készült, ami 139 ívnyi éves 
átlagnak felel meg. Ezen belül az 1579 tavaszával záródó időszak 928 nyomta
to t t ívének éves átlaga 168. Még termelékenyebb volt a műhely BORNEMISZA 
postillájának második és harmadik kötete57 előállítása során, amikor is 1573. 
október 1. és 1575. április 2. között, vagyis másfél esztendő alatt 423 és fél ív 
terjedelemben nyomtatott , ami évi 282 ívnyi átlagnak felel meg. A 16. századi 
Magyarország legnagyobb nyomdai produkcióját ugyanez a BORNEMISZA— 
MANTSKOVIT műhely érte el, de szinte teljesen új készlettel Vizsolyban, ahol 
1589. február 1. és 1590. július 20. között, vagyis kereken másfél év alatt állította 
elő a 603 nyomtatott ív terjedelmű vizsolyi bibliát. Ezzel a nyomda évi átlaga 
mintegy négyszáz ív volt. A műhely említett átlagtermelését (91,66) BOR
NEMISZA idején tehát több mint háromszorosan, Vizsolyban MANTSKOVIT 
vezetése alatt pedig több mint négyszeresen haladta meg. 

A fenti példák nem a véletlen és kis számok, hanem a biztonság kedvéért a 
terjedelemnek nyomtatott ívek évi átlaga alapján számolt három legnagyobb 
teljesítményt nyújtó 16. századi magyarországi műhelyből származnak. Az 
említett számok a nyomdák szedési kapacitására utalnak, hiszen az éves át
lagban számolt csúcsteljesítményhez a megjelölt mennyiségű ívet ki kellett 
szedni. Azonban ennek a munkaigénye — elsősorban a betűtípus méretétől 
függően — egymástól meglehetősen eltérő volt. Míg CoRESinél átlag csak 5000, 
addig HoPFHALTERnél 8000, a vizsonyi bibliában pedig 10 000 betű található 
egy íven. Ezeket a számokat összevetve e könyvsajtók legmagasabb évi tel
jesítményével kiderül, hogy CORESI műhelyében kb. 2 000 000, HOFFHALTER-
nél mintegy 1 600 000, míg Vizsolyban évente kb. 4 000 000 betűt szedtek ki. 
(Ez a példa is arra utal, hogy az olyan egyértelműen objektívnek tűnő adat is, 
mint egy-egy nyomda ívekben kifejezett produkciója, egymástól milyen erősen 
eltérő munkát takar.) 

Talán nem érdektelen annak vizsgálata sem, hogy a fenti feladat elvégzésé
hez mennyi munkára lehetett szükség. A kéziszedós óránkénti teljesítménye 
ma ezer betű körül van. Ez a 16. század nehézkesebb körülményei között fel
tehetően kevesebb lehetett, viszont a napi munkaidő hosszabb volt. Ezek alap
ján egy személy kb. 8000—10 000 betűnyi szöveget szedhetett. A 16. század 
időbeosztásánál elesik a ma szokásos évi szabadság és a szabad szombat, 
viszont a vasárnapokon kívül az ünnepnapok száma lényegesen magasabb 
volt. így az évi munkanapok száma valamivel 300 alatt lehetett. Egy szedő 
évi teljesítménye tehát jóval több, mint 2 000 000 betűre becsülhető. Ez azt 
jelenti, hogy a hazai műhelyek közül egyedül a vizsolyiban volt elengedhetetlen 
szükség legalább két szedő állandó munkájára, az összes többiben ezt a fel
adatot elvben egyetlen személy is el tudta látni. Ez azonban csak a szedés fel
adatára vonatkozik, de a betűk visszaosztása és a korrigálás együttesen hozzá
vetőleg még egyszer ennyi munkát jelentett. Ezt — legalábbis a nagyobb hazai 

57RMNy 355 és 362. 

2* 
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műhelyekben — egy másik, míg Vizsolyban két további, ül. a szedéssel össze
függő összes feladatot összesen négy személy láthat ta el. 

A nyomdai munkának másik legfontosabb munkafázisa a sajtó üzemeltetése, 
vagyis a szorosabb értelemben vett nyomtatás. A fentiekben történt rekonst
rukció során a fennmaradt nyomtatványok terjedelme alapján viszonylag 
elég jó és pontos képet lehetett alkotni a szedési munkáról. Ezzel szemben a 
nyomtatás mennyiségi adatainak megállapításához szükség van a terjedel
men kívül a könyvsajtó méretére és a példányszámra is. E három adat együttes 
ismeretében lehet csak kiszámítani egy-egy műhely nyomtatási teljesítményét, 
ül. kapacitását. 

A könyvsajtó mérete eleinte félíves volt, de hamarosan sikerült megoldani 
az egész ív méretű prés megfelelő működésének technikai problémáit. Ez igen 
jelentős haladás volt, hiszen azonnal megkétszerezte a nyomdák teljesítményét 
azzal, hogy fél ív helyett egyetlen munkamozzanattal egy egész ív papírfelület 
nyomtatását végezte el. A fejlettebb technikával rendelkező nagyobb mű
helyek (pl. Velencében) már a 15. században általában ilyen nagyméretű sajtót 
használtak. Azonban a szerényebb teljesítményű műhelyek sokáig beérték a 
lényegesen olcsóbb és egyszerűbb, kisebb, félíves préssel. A kettő közötti át
menetet képezte az a megoldás, amikor az ívméretű szedést tartalmazó talyigát 
először csak félig tolták be a sajtónak félív méretű tégelye alá, majd a nyom
tatás elvégzése után egészen betolták azt, hogy második alkalommal az ívrét 
alakú papír másik felére is rákerüljön a nyomás. 

A félíves nyomtatásról az egészívesre való áttérés jól leolvasható a korai 
brassói kiadványok esetében. I t t a füzetek eleinte csaknem kivétel nélkül félív 
terjedelműek, ami egyértelműen a félíves nyomtatásról tanúskodik. 1555-ben 
azután, amikor Valentin WAGNER vezetésével a nyomdai készlet felfrissítése 
után nagyobb lendületet vett a műhely termelése, a füzetek általános terje
delme egyszerre egész ív lett. Az 1555. évszámmal megjelent kilenc brassói 
kiadvány közül hat félíves58 és három59 egészíves füzeteket tartalmaz. Tehát 
az áttérésre ez év folyamán került sor. A későbbi és nagyobb teljesítményű 
hazai műhelyek mind a gazdaságosabb, de nagyobb technikai felkészültséget 
igénylő ívnagyságú nyomtatással állították elő termékeiket. 

Ismerve a kiadványok terjedelmét és a sajtó méretét, még mindig hiányzik a 
példányszám a nyomtatás számának, vagyis a nyomdai kapacitás megállapí
tásához. Erre vonatkozó korabeli adatok a 16. századi Magyarországon nem 
állnak rendelkezésre. Külföldi analógiák és a későbbi hazai adatok alapján 
az átlagos példányszám néhány százban határozható meg. Gebhard BLÜCHER 
a papírokban található vízjelek segítségével kísérletet te t t a 16. századi brassói 
nyomtatványok példányszámának meghatározására.60 Meggyőző számokhoz 
csak a nagyterjedelmű, orthodox szertartáskönyvek esetében jutott , amikor is 
ezek példányszámát 150 és 400 közöttinek határozta meg. Ezek közül nyolc 
esetben a kiadvány napra pontosan feltüntette a nyomtatás idejét. (Az emlí
te t t nyolc mű közül hat CORESI6 1 és kettő LORINT6 2 műhelyéből került ki.) Ez 
a körülmény viszonylag pontos kalkulációt tesz lehetővé a nyomtatási kapaci-

5 8 R M N y 110, 111, 115, 117, 121 és 122. 
5 9 R M N y 118, 120 és 123. 
60 Magyar Könyvszemle 1968: 343—350. 
6 1 R M N y 139, 261, 275, 336, 356 és 482. 
62 R M N y 224 és 435. 
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tás kiszámítására.63 Eszerint a 150 és 400 közötti példányszám előállításához 
az 51 és 159 közötti ívterjedelmű nyolc mű esetében 33 000 és 80 000 közötti 
nyomtatásra volt szükség, amelyet három és féltől hét hónapig terjedő idő alatt 
végeztek el. Havonta tehát 5000 és 12 000 közötti nyomtatás készült, ami 
munkanapokra átszámítva 200-tól 500-ig terjedő értékeket ad. Ez megfelel 
egy sajtó napi teljesítményének. Tehát a hazai viszonylatban ívterjedelem 
szempontjából egyik legteljesítőképesebb műhelyben, a CoRESi-féle nyomdában 
is — legalábbis elméletben — elegendő volt egyetlen sajtó, amelyen naponta 
féltől egy ívig terjedelmű rész készült el egy-egy kiadványból.64 

A vizsolyi Biblia példányszámát HARSÁNYI István 700—800-ra becsülte,65 

azonban indoklást ehhez nem fűzött. E biblia 1207 levele mintegy 450 munka
nap alatt készül el, vagyis naponta kb. 2,7 levél. Ennek előállításához, amennyi
ben HARSÁNYI becslése helytálló, naponta 1900—2150 nyomtatásra volt 
szükség. Miután egy prés napi teljesítménye 500 nyomtatás körül volt, a vi
zsolyi műhelyben feltehetően négy sajtó dolgozott, amivel az összes hazai 
officina közül messze kimagaslik. 

Természetesen a fentiekben előadott számítások erősen elméleti jellegűek, 
amelyeket számos, ma már ismeretlen, sőt esetleg felismerhetetlen tényező mó
dosíthat. Ennek ellenére a gondolatsor végig vitele a hazai műhelyek viszo
nyainak megismerése szempontjából talán mégsem egészen haszontalan, mód
szertanilag pedig remélhetőleg nem helytelen. így, ha nem is tökéletes tükör
képet, de feltehetően mégis talán némi fogalmat lehet ennek alapján alkotni 
a korai hazai nyomdászat „műhelytitkairól". 

63 A nyomás száma átlaga 
RMNy ív hó pld. összesen havonta naponta 

139 84 7 200 33 200 4 900 204 
224 98 5 200 39 200 7 800 325 
261 111 5 200 44 400 8 800 367 
275 51 3,5 400 40 600 11 600 483 
336 108 5 170 36 900 7 400 308 
356 101 7 300 59 400 8 500 354 
435 114 3 150 34 200 11 400 475 
482 159 6,5 250 79 400 12 200 508 

64 RMNy 139 kétszáz példányának fél íve készült el napi 200 nyomtatással, míg a felső 
határt az RMNy 482 képezte, amelynél a 250 példány egy ívét állították elő napi 500 
nyomtatással. 

65 A magyar biblia. Bp. 1927. 54. 
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GEDEON BORSA 

Eine Teilbilanz des ungarländischen Buchdruckes im 16. Jahrhundert 

Im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts zerfiel Ungarn in drei Teile: in die von den 
Türken besetzten Gebiete (Mittel- und Südungarn), ins Fürstentum Siebenbürgen (Ost
ungarn) und in die den Habsburgern gehörende Gebiete von West- und Nordungarn 
(sog. königliches Ungarn). Die Entwicklung war in diesen drei Teilen von einander stark 
abweichend. 

Früher hielt man wegen eines sultanatischen Dekrets aus dem Jahre 1483 unmöglich, 
dass eine Druckerei auf türkischen Gebiet arbeiten könnte. In dem Artikel wurde be
wiesen, dass dieses Verbot nur für die musulmanischen Untertane des Sultans gültig 
war. Trotz dieser theoretischen Möglichkeit ist uns bis heute kein Druckwerk bekannt, 
das unter den Türken in Ungarn hergestellt worden wäre. 

In Siebenbürgen und in dem sog. königlichem Ungarn waren Druckereien im Laufe 
des 16. Jahrhunderts insgesamt in 30 Ortschaften tätig: 21 in Nord-, bzw. Westungarn 
und 9 in Ostungarn. Wegen der Eroberung von Mittel- und Südungarn durch die Türken 
geriet das im Osten liegende Siebenbürgen in eine ziemlich isolierte Lage. Das Bedürfnis 
der Autarkie auch auf dem Gebiet des Buchdruckes befriedigten hier zumeist noch vor 
1570 gegründete Typographien. Dagegen waren fast alle Offizinen in Nord- und West
ungarn nur in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts tätig. Die Lebensdauer der 
siebenbürgischen Druckereien war im Durchschnitt wesentlich länger, als jener in Nord-, 
bzw. Westungarn, was sich teilweise durch geographische Gründe erklären lässt. In den 
30 Ortschaften arbeiteten insgesamt 20 Druckereien: wegen der unsicheren Zeiten wech
selten manche Typographen oft den Ort ihrer Tätigkeit. Beim Ortswechsel spielten unter 
anderen auch die jeweiligen Verhältnisse der Religionen eine wesentliche Rolle. 

Heute sind über 800 Druckwerke bekannt, die in Ungarn im 16. Jahrhundert herge
stellt wurden. Die wichtigsten Druckorte waren die folgenden Städte: Kolozsvár (Klausen
burg), Debrecen, Brassó (Kronstadt), Bártfa (Bartfeld), Nagyszombat (Tyrnau), Szeben 
(Hermannstadt), usw. Etwa zwei Drittel der Publikationen erschienen in Ostungarn, 
bzw. in Siebenbürgen und ein Drittel in Nord- und Westungarn. Die Produktion war 
konzentriert: in den zehn grössten Offizinen sind etwa 95 Prozent aller Druckwerke 
von Ungarn entstanden. Auch die zeitliche Verteilung der Druckwerken ist sehr ungleich-
massig: man kann auch hier die Wirkung der Kriege und Epidemien gut beobachten. 

Die 676 Druckwerke, von denen man heute mindestens Bruchstücke besitzt, haben 
einen Umfang von 15 000 Bogen. Von diesem Gesichtspunkt aus waren die folgenden 
Typographien die leistungsfähigsten: Heltai, Coresi, Bornemisza—Mantskovit, Debrecen, 
Nagyszombat, usw. Mehr als die Hälfte der Bogen wurde in den drei ersten Druckereien 
hergestellt. Aus der Untersuchung der Jahresproduktion ergab sich, dass die grössten 
Offizinen Druckwerke höchstens in einem Umfang von etwa 400 Bogen jährlich produ
zieren konnten. Das bezieht sich auf das Drucken. Die Höchstleistung im Setzen mit 
etwa 4 000 000 Lettern pro Jahr wurde bei der Herstellung der ersten kompletten unga
rischen Bibelausgabe von Vizsoly im Jahre 1590 erreicht. 

Man kann mittelbarer Weise auch auf die Zahl der hergestellten Exemplare der Druck
werke (150—800) schliessen. So ist es möglich zu rekonstruieren, wie viel Pressen zur 
Herstellung der heute bekannte Produktion der Typographien in Ungarn notwendig 
waren. So ergab sich, dass in der schon erwähnten Druckerei von Vizsoly mindestens 
vier Pressen, in allen anderen Offizinen wahrscheinlich nur je eine Presse tätig waren. 

* 

Hervay Ferenc hozzászólása 

Hangsúlyozni kívánom azt a fontos szerepet, amit a papír töltött be ebben a 
korban hazai könyvnyomtatásunkban. A háborús viszonyok, a hódoltsági 
területnek mély beékelődése az ország területébe, az utak és a szállítás bizony
talansága a könyvnyomtatáshoz szükséges papírmennyiség beszerzését igen 
megnehezítették. A nyomdásznak a papír sokkal több gondot okozott, mint 
a vesződséges munkával járó betűszedés és nyomtatás. Ezért tapasztaljuk több 
korabeli kiadványnál, hogy a nyomtató mindent megtett a szöveg tömöríté
sére, a hely kihasználására a papír-megtakarítás érdekében. Ezért hajlandó 
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volt a négysoros verseket is három sorba szedni, figyelmen kívül hagyva a sor
végződéseket. A papírhiány miatt feltehetően a kiadványok példányszáma is 
igen alacsony volt, olykor csak 50 és 100 között mozgott. Inkább vállalták egy 
későbbi újraszedés gondját, mintsem hogy nagy vagy fölösleges példányszám
ban nyomtassanak. 

A kolozsvári HELTAI- és a brassói CoRESi-nyomda éppen azért lehetett a 
legnagyobb termelésű magyarországi nyomda a 16. században, mert hely
ben készített papírral dolgozhatott. HELTAI Gáspár nyilván tapasztalhatta, 
milyen nehéz és drága a kiadványaihoz szükséges mennyiségű papír beszerzése, 
ezért vállalkozott papírgyártó üzem létesítésére is. így könyveinek értékesítésé
vel jóval nagyobb hasznot biztosított magának. A papírértékesítés és a könyv
nyomtatás érdekei összetalálkoztak. 

A papírszállítás biztonsága területenként változott. Bártfa és a nyugati 
országszél nyomdái kedvezőbb helyzetben voltak, mert rövidebb, kevésbé 
kockázatos úton juthatot t el hozzájuk az áru Német- és Lengyelországból. 
A legnehezebb helyzetben Debrecen volt a nagy távolság és az odavezető 
kereskedelmi utak bizonytalansága miatt. Papírkészítésre ebben a városban a 
természeti adottságok, a víz és a nyersanyag hiánya miatt nem is gondolhattak. 
A vizsolyi biblia nyomtatásához szükséges tekintélyes súlyú nyomdai felszere
lés és nagy mennyiségű papír szállításához feltehetően Ecsedi BÁTHORI István, 
a kiadás mecénása gondoskodott megfelelő kíséretről és védelemről. Állítólag 
700—800 darab, valószínűleg azonban kevesebb készült a példányonként 
több mint 600 papírívet igénylő könyvből. 

Az előadásból kitűnt, hogy több nyomdának a termékei csak egy vagy több 
év teljes kimaradásával ismertek. Ennek magyarázata nemcsak a ma üresnek 
tűnő évek kiadványainak teljes pusztulása lehet, hanem az átmeneti, hosszabb-
rövidebb ideig tar tó papírhiány is. 

Fontos és tanulságos lenne tudnunk a hazai kiadványok olvasottságáról. 
Sajnos erről közvetlen adatunk alig van. Nyilvánvaló, hogy a nyomtatványok 
nagy részének megjelenését nem társadalmi igény, hanem az író vagy mecénás 
anyagi helyzete tet te lehetővé — gondoljunk a lakodalmi köszöntőkre, gyász
versekre, hitvitákra — és ennek megfelelően olvasottságuk is igen szűk körre 
terjedt. Biztosan következtethetünk egy mű olvasottságára és népszerűsé
gére, ha az egymásután több kiadást ért el. Ezen a nyomon elindulva a század 
második felének legkedveltebb kiadványai a következők voltak: szépirodalom 
terén a verses históriák és mesék; a latin nyelvkönyvek között DONATUS nyelv
tana 9, MOLNÁR Gergely nyelvtana legalább 4, Sebald H E Y D E N nyelvgyakorló 
könyve 5, Szikszai FABRICITTS Balázs szójegyzéke 5, a külföldön kiadott, de 
magyar értelmezéssel is ellátott CALEPINTTS szótár 8 kiadása. Az eszmei tájé
kozódás alapja a biblia volt. Legfontosabb szakaszait a perikopás könyvek 
tartalmazták Evangéliumok és epistolák címen. Ezekből 9 magyar és egy latin
görög nyelvű kiadást ismerünk. Az egyházi énekes könyvek is állandóan kere
settek voltak. Az elmélkedő könyvek közül Michael BOCK Würzgärtleinje-
nek fordítása a Beteg lelkeknek való füves kertecske és bibliai idézeteket nyújtó 
Fons vitae váltak a legnépszerűbbé, minthogy 5—5 kiadást értek el. Etikai út
mutatóul a korábbi és a következő századokban is igen elterjedt Libellus, qui 
inscribitur Gato négy kiadását használták. Az időben való tájékozódást az 
évre szóló naptárak biztosították, és igen népszerűek voltak. Ezzel szemben a 
térbeli tájékoztatásra Johannes HONTER Cosmographiáját kivéve, egyetlen 
mű sem került ki hazai nyomdáinkból. Különös, hogy a mintegy 900 hazai 
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16. századi kiadvány közül egyetlen egy sem foglalkozik Magyarország le
írásával, és ez a hiány még hosszú ideig megmaradt. Okát talán az ország ál
landóan változó és romló viszonyaiban kereshetjük, amelyek nem tették lehe
tővé az ország képének hosszabb időre szóló rögzítését. 

A kiadványok között viszonylag kevés van, amely hazai szerzők önálló, 
eredeti munkája, annál több a külföldön már megjelent mű újrakiadása, for
dítása, átdolgozása. 

A társnépek nyelve a könyvnyomtatásban szabadon érvényesülhetett. A 
magyar és latin mellett leginkább német könyvek jelentek meg, hiszen a városi 
polgárság jó része német volt. Erdélyben jelentek meg az első román nyelvű 
könyvek, és számos ó-egyháziszláv nyelvű könyv ugyancsak a románok hasz
nálatára. A szlovák és horvát népesség könyvigényét a cseh és szlovén nyelvű 
kiadványok ekkor még kielégítették, és ezért a hazai nyomdákban ebben a 
században csupán egy-két könyv készült számukra. 

Csapodi Csaba hozzászólása 

Bár BORSA Gedeon előadása a tematikában eredetileg jelzett kérdéseknek, 
helyes mértéktartással, csak egy részére terjedt ki — hiszen ilyen óriási tárgy
kör messze túllépte volna egy előadás kereteit —, mégis legyen szabad egészen 
röviden néhány kutatási szempontot fölvetni a tematikában jelzett egyik pont
hoz, a tartalmi vizsgálatokhoz. A Régi Magyarországi Nyomtatványok kitűnően 
összeállított tárgymutatója alkalmassá teszi ezt a bibliográfiát arra is, hogy a 
16. századi magyarországi nyomtatvány termést tartalmi szempontból gondosan 
elemezzük. Sajnos azonban hiányoznak az összehasonlító vizsgálatokhoz a más 
országok 16. százzadi könyvtermését hasonló szinten föltáró bibliográfiák, 
és ilyenek belátható időn belül nem is várhatók. Az egyetlen olyan anyag, ami
vel jelenleg összehasonlító vizsgálatokat végezhetünk, az a 15. századi, tehát 
egy évszázaddal korábbi könyvnyomtatás össztermése, az ősnyomtatványok 
nemzetközi bibliográfiái segítségével. De az ezekkel való összevetés sincs tanul
ságok nélkül. így például csak egyetlen számarányt említek meg, amit egy
szer az ősnyomtatvány-anyag vizsgálatakor tapasztaltam: a 15. századi nyom
datermékeknek Németországban hozzávetőlegesen 2/3-a, Franciaországban fele, 
Itáliában 1/3-a vallásos-egyházi tartalmú. A 16. századi magyarországi nyom
tatványtermés ilyen százalékos szempontból a 15. századi németországi arány
számmal egyezik meg, vagyis 2/3-a vallásos, 1/3-a világi vonatkozású. Ugyan
akkor viszont föltűnő a különbség is. A 15. századi vallásos nyomtatványanyag 
ugyanis túlnyomó részben — ugyanúgy mint a 15. századi kódexek — maga
sabb képzettségű, tehetősebb használói rétegnek szól. Tehát tudományos-teo
lógiai anyag (egyházatyák, skolasztikus teológia stb.), illetve díszes kiállítású 
liturgikus könyvek. Ezzel szemben a 16. századi magyarországi vallásos 
nyomtatványanyag a 16. századi könyvtermés jellegzetes vonásait viseli 
magán: túlnyomó részében szélesebb olvasói köröknek szóló, egyszerűbb, dísz
telen könyvek (vallásos vitairatok, katekizmusok, énekeskönyvek stb.). A 16. 
századi magyarországi könyvtermés művelődéstörténeti vizsgálata esetén ter
mészetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy nem elég a magyar
országi nyomdák termését venni figyelembe, hanem a teljes könyvhasználatot, 
a teljes akkor i t t használt könyvmennyiséget. Tehát a kéziratos könyveket és 
főleg a külföldről behozott könyveket, amik számban és minőségben valószí-
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nűleg jóval meghaladták az itthoni könyvtermést. Ennek megfelelően együtt 
kell vizsgálni a hazai 16. századi könyvtermést a 16. századi magyarországi 
könyvtárak állomány-történetével és általában a könyvtulajdon történetével. 
Ezért a magyarországi possessorok kutatása és minél teljesebb összegyűjtése 
ebből a szempontból is rendkívül fontos. A nyomdászattörténetnek, könyv
történetnek, könyvtulajdon-történetnek a történelmi statisztika módszereivel 
való komplex vizsgálata fog azután értékes eredményekkel szolgálni a 16. 
századi magyarországi művelődós jobb megismeréséhez. 



BOTTA ISTVÁN 

A reformáció és a nyomdászat Magyarországon 

Nyomdászatunk megindításának első sikertelen kísérletei és az újraindulás 
feltételeinek kialakulása 

„Noha a könyvnyomtatás mind Budán, mind pedig Krakkóban ugyanazon 
évben, 1473-ban kezdődött, véglegesen a 15. század folyamán sem Magyar
országon, sem lengyel földön nem tudott meggyökeresedni" — írja VARJAS 
Béla. Kifejti, hogy hiányoztak a társadalmi, irodalmi, gazdasági-technikai fel
tételek ahhoz, hogy az 1473-ban H E S S András által állított budai és az 1477 — 80 
között Pozsonyban működő nyomda fennmaradhasson. 

Azt világosan látjuk, hogy hazai nyomdászatunk újraindulásának feltételei 
a reformáció térhódítása nyomán értek be, a nyomdákat is olyanok állították, 
akiknek a reformációval valamiféle kapcsolatuk volt, tisztázatlan azonban a 
túlnyomóan humanista tartalmú könyvkiadással induló nyomdáknak a re
formációval való kapcsolata. Erre csak akkor derül fény, ha ismerjük a refor
máció megindítójának LuTHERnak társadalmi programját s annak hazánkra 
gyakorolt hatását. Mivel előadásom célja a hazai nyomdászat újraindulásá
nak összefoglaló ismertetése, azért a reformáció kezdetének társadalmi prog
ramját csak abban az egyetlen és egyre szúkülő aspektusában vizsgálom, hogy 
mi módon és mennyiben segítette elő a társadalmi feltételek megteremtését, az 
igények és igénylők szélesebb rétegének kialakulását, amelyek lehetővé tették 
a nyomdák felállítását. Az előadás idői keretei azt sem teszik lehetővé, hogy e 
program későbbi alakulását és módosulását árnyaltan tárgyaljam, azért az 
1560. év után csak a töretlenül tovább futó szálakra, vagy csupán egy-egy 
szükséges példára, a nyomdák közül is csak típusokra utalok. A kolozsvári 
nyomdát mellőzöm, mert azzal külön előadás foglalkozik. 

A reformáció társadalmi programját LUTHER fogalmazta meg. Az új tár
sadalmi rend kialakításáért folyó harcra a feudális-hűbéri hatalom hordozóit 
és a feltörő új erőket ő állította szembe egymással. Ez a társadalmi konfron
táció hazánkban is az ő programja alapján tudatosult és hatott . Irodalmunk 
számos alkotása csak az ő társadalmi programja ismeretében válik érthetővé, 
de ugyancsak a nyomdászatunk újraindulását megalapozó feltételek, sőt a 
nyomdák sorsának és könyvkiadásunk tartalmának alakulása is. 

Már ENGELS egész munkássága során hiányát érezte annak, hogy LUTHER tár
sadalmi programja nem állt megfelelő formában rendelkezésére. 1850-ben meg
írta A német parasztháborút, fiatalon, az azonos történelmi kategóriák alkalma
zására csábító 1848 — 49-es polgári forradalom bukása után, a jogosult rokon
szenv érzésétől áthatva, de bizonyos mértékben irányítva is. Munkájában első 
ízben alkalmazta a történelmi materializmus szemléletét a német történelem egy 
szakaszára. Műve megírása után még hosszabb idő telt el a történelmi haladás 
törvényszerűségének érvényesítéséig, amely a parasztháborúkról egyértelmű 
képet rajzol: ezek lehetnek jogosultak, de nem haladók, radikálisak, de nem 
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forradalmiak, bukásuk pedig szükségszerű. A legújabb szovjet munkákban 
pedig egyre erősebb hangsúlyt kap az a megállapítás, hogy MÜNZER „utó
pisztikus" tervei és vallásos eszméktől á thatot t „kommunisztikus" mozgalma 
sem előzménye a munkásosztály forradalmának. ENGELS maga is érezte ezeket 
a feszültségeket, mert ennek már művében is hangot ad. Leveleiben pedig 
ismételten szól arról a tervéről, hogy művét újra írja. 1892. február 1-én Lon
donból KAUTSKYhoz írt levele világít rá, hogy miben érezte a hiányt: ,,Ma öt
lött eszembe, hogy igen szükséges munka lenne Luther ábrázolása, saját tettei 
és írásai alapján . . . s a mi szempontunkból annak kimutatása, hogy a refor
máció mennyire polgári mozgalom volt, direkt szükséges". Biztatja KAUTSKYt, 
hogy vállalja el ezt a munkát, s örül, mikor beleegyező választ kap. (E munkát 
már sem ENGELS, sem KAUTSKY nem végezhették el, de megfelelő tudományos 
feldolgozására azóta sem került sor.) 

ENGELS megnyilatkozásából is kitűnik, hogy a LUTHER által indított refor
mációt nem tekinthetjük puszta teológiai tan-mozgalornnsuk s vizsgálatát nem 
szűkíthetjük a csupán felekezeti megoszlásokat előidéző jelenségekre. így 
éppen társadalmi hatása maradna számunkra érthetetlenné. 

Ha pedig a társadalmi tudatosulásra ós megvalósulásra törő jelenségeket és 
tar talmakat vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy LUTHER programjának szinte min
den tétele megtalálható már a középkorban, főleg annak felbomló szakaszában, 
majd a kibontakozó reneszánszban és annak szellemi-erkölcsi tartalmát fogal
mazó humanizmusban. Az új gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási tartal
mak már régóta a megvalósulás dinamikus mozgásában voltak. Ez könnyen 
késztethet arra a megoldásra, hogy a reformációt beleszorítsuk egy szelíd fej
lődési kategória, egy evolúciós teória kereteibe. így a reformációból egy „bázis
tágí tó" mozgalom lesz. 

LUTHER valóban teológiája és társadalmi programja számára a legtöbb építő
követ készen kapta, mégis ő volt az a történelmi személyiség, aki ezekből az 
építőkövekből megalkotta az új társadalmi és egyházi programot oly módon, 
hogy az rendszerként tudatosulhatott és hathatott , társadalmat és egyházat 
formálhatott, széles rétegeket foghatott egybe egy alkalmatlanná vált társa
dalmi struktúra elleni harcra és egy új társadalmi rend kialakítására. Es éppen 
annak a polgárságnak volt szüksége erre a programra, amely kitörőben volt a 
régi társadalmi keretekből. Az sem véletlen, hogy a programot fejlettebb 
és iránymutató példákra tekintve egy olyan ország szülötte fogalmazta, s 
azokban az országokban hatott legerősebben, amelyekben a régi társadalmi 
rend szorítása a legnagyobb volt. Társadalmi programja azonban serkentően 
hatot t azokban az országokban is, amelyek teológiai tanítását nem fogad
ták el. 

A társadalmi konfrontációt LuTHERnek a Német nemzet keresztyén nemességé
hez intézett és V. KÁROLY császárnak ajánlott irata váltotta ki. E „tanácsadó" 
programja szerint le kell dönteni azt a három falat, amellyel a pápa és a római 
egyház körülbástyázta magát és kiépítette hűbéri hatalmi rendszerét. Az első 
fal az a tanításuk, hogy a világtól „elkülönülő", magának több kiváltságot 
vindikáló „papi, egyházi rend" (geystlich stand) felette áll a neki alárendelt 
és általa egységbe fogott „világ rend"-nek (weltlich stand). A második ledön-
tendő fal az a tanításuk, hogy a Szentírást magyarázni és dogmát megállapí
tani csak a pápának van joga. Ezzel nemcsak a Szentírást vették ki a nép kezé
ből, hanem megkötötték lelkiismeretét, és hatalmuk alá vontak minden élet
megnyilvánulást. A harmadik fal az a tanításuk, hogy zsinatot csak a pápa 
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hívhat össze, s ezzel kivették a világi hatóság kezéből azt a jogot, hogy a bűnt 
elkövető pápát megbüntethesse. 

LUTHER programja szerint Isten a világot kétféleképpen kormányozza. 
Ennek egyik formája az, amellyel az emberek üdvösségét munkálja, a ,,lelki 
kormányzás" (geystlich Regiment). Erre semmi mást nem rendelt, csak az ,,ige
hirdetői hivatal' '-t. LUTHER tehát nem szervezett soha új „egyházi társadal
mat vagy rendet". Az egyház fő funkcióját társadalmi aspektusból nézve egyet
len foglalkozásra koncentrálta a polgári foglalkozások közt. A lutheri egyházjog 
lényegében nem tartalmaz többet, mint a lelkészek képzésének és szolgálatba 
állításának szabályozását. Az egyháznak egyetlen kötelessége és „hatalma" a 
szólás. Ebben pedig semmiféle kényszer nem alkalmazható, mert a lelkiisme
retet meggyőzni lehet, de kényszeríteni nem. „Az eretnekeket iratokkal kell 
megcáfolni, mint ahogyan a régiek tették, nem pedig tűzzel. Ha olyan nagy 
mesterség volna máglyával győzni meg az eretnekeket, akkor a hóhérok volná
nak a föld legtudósabb teológiai doktorai, — akkor nem is kellene többet tanul
nunk, hanem aki erőszakkal le tudja gyűrni ellenfelét, hát meg is éget
heti ." 

A világ és a társadalom kormányzására pedig a „világi felsőséget" (weltlich 
Regiment) rendelte Isten. Feladata a rend és a béke biztosítása, a társadalom
nak a bűn pusztító hatalmától való megőrzése, a társadalom javára munkál
kodó polgárok nevelése. Feladata végzésére három eszköz van kezében. Az első 
a „kard hatalma", a bűn megtorlására és az alárendeltek védelmére. Ezt a hatal
mukat nem az egyház adományozása jogán gyakorolják, és ennek a papok is 
alá vannak vetve. Hatalma gyakorlásában nem korlátozhatja sem az egyház, 
sem valami evangéliumból alkotott törvény, de nem is degradálhatja „brachium 
saeculareként" ítéletvégrehajtóvá. Feladata a lelkiismeret, hit és szólás szabad
ságának biztosítása, de nem feladata az, hogy „defensor fidei et ecclesiae" 
legyen. Kormányzásának második eszköze a természet és ráció alapján alkotott 
jog és törvény, amelynek érvénye szintén kivétel nélkül minden emberre ki
terjed. „Jó volna az egyházi jogot az első betűtől az utolsóig gyökerestül ki
irtani . . . A világi jog, az Isten tudja csak, hogy elvadult az is, mégis sokkal 
jobb, művészibb és igazabb, mint az egyházi." Ki kell mondani világi ügyekben 
a világi bíróságok illetékességét. A világi felsőség feladata és kötelessége — mint 
a polgárok kormányzásának harmadik eszköze — iskolák állítása. Ezekben kell 
a jövő jól képzett polgárait nevelni és felkészíteni a „köz javára" (publica uti-
litas) végzendő tevékenységükre és különböző foglalkozásokra. 

LuTHERnek ez az irata óriási vihart kavart, s hatalmas társadalmi konfron
tációt váltott ki. Öt nap alatt 4000 példányt kapkodtak el, s egyetlen esztendő 
alatt 16 kiadása látott napvilágot. Egyik fő terjesztője a baseli FROBENIUS, 
ERASMUS kiadója, HONTERUS barátja volt. 

A LUTHER harci programja által előidézett, társadalmi konfrontációból adó
dik a reformáció megértésének szemantikai nehézsége. A reformációt nem lehet az 
elnevezés etimológiája alapján megérteni, hanem számolnunk kell a szavak 
megtévesztő erejével (corruption of words). A reformáció szóval adekvát 
módon a római egyház belső megújulási folyamatát jelölhetjük, amely azon
ban egybekapcsolódott hatalmi pozíciója visszaszerzésére irányuló törek
véssel is. Erre utal elnevezése kettőssége is: „ellen-reformáció" és „restau
ráció". 

A lutheri konfrontáció a reformok hívei között is táborszakadást idézett elő. 
A továbbiak megértése érdekében csak LUTHER és ERASMUS útjának szét-
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válására kívánok rámutatni. ERASMUS társadalomszemléletében hu-
mana" biztosítéka: a keresztyén társadalomnak a pápa uralma alatti egysége 
s a fejedelmek közötti egyetértés (concordina). A felsőség fő feladata pedig a 
,,defensor fidei" szerepe. 

A reformációnak ebben a szakaszában az osztálybázis alakulóban volt, azért 
ez a kérdés nem tisztázható retrospektív kategóriákkal. ENGELS is úgy vélekedik, 
hogy ,,a 16. század sokkal bonyolultabb viszonyai között a rendek és osztályok 
látszólag ennyire összekuszálódtak". LUTHER egy hűbéri felépítésű „egyházi 
rend"-del szemben egy hűbéri felépítésű „világi rend"-et konfrontált, de fő
ként oktatási programja a polgáriasodás felé mutatot t utat . Hasonló jelenség
gel később is találkozunk. Ahol teokratikus és ekkléziokratikus jelenségek 
mutatkoznak, ott a „világi rend" széles rétegei egységesen konfrontálódnak az 
egyházi hatalmi törekvésekkel szemben. 

LUTHER látta, hogy tanácsaiból a „fejedelmek" inkább csak az egyházi javak 
szekularizációját valósítják meg, de „világi felsőségi" kötelességeiket, főként 
iskolák állítását és polgárok nevelését nem szorgalmazzák. A vallási rajongók 
fellépése és a polgárok tanácstalansága miatt pedig a népnevelés és az egyetemi 
oktatás is óriási hanyatlásnak indult. Ekkor mint a „világi felsőség"-re tar
tozó ügyekben ugyan illetéktelen, lelkiismeretétől indíttatva mégis tanácsot 
adott 1524-ben „Németország összes városai polgármestereinek és tanácsosai
nak keresztyén iskolák felállítása és fenntartása végett". E művében is kifejti, 
hogy a tanítás nem lehet a hitre nevelés „kényszereszközé"-vé, mert a keresz-
tyénségre senkit nem lehet kényszeríteni. A világi célkitűzésű oktatást, pol
gárok nevelését azonban kötelezővé kívánta tétetni, — amint egy másik mű
vében fejtegeti: ugyanúgy, mint az adófizetést. A reformátorok közül egyedül 
ő ad programot kifejezetten világi oktatásra s a neveléstörténetek téves szem
léletével szemben megállapítható, hogy ő az egyetlen, aki állást foglal a nem 
keresztyén nevelés teljes jogosultsága mellett: „Minthogy a nyers tömeg látja, 
hogy fiait, leányait, barátait nem lökheti be többé kolostorokba és alapít
ványi iskolákba, nem utasíthatja ki házából és birtokából, és nem helyezheti el 
idegen birtokokon, hát most már senki sem hagyja gyermekeit tanulni. Igen, 
mondják, miért taníttassuk, ha nincs szükség papokra, barátokra, apácákra? 
. . . Ámde, édes atyámfia, van egy más életmód is, amely kedves az Istennek és 
üdvösséges a mi gyermekeinknek; mert mi örömest akarunk gondoskodni gyer
mekeinknek nem csupán hasáról, hanem lelkéről is . . . Mert ha se lélek, se menny, 
se pokol nem volna, úgy csupán a világi kormányzást a világ szerint tekintve, 
ugyan nincs-e annak sokkal inkább szüksége jó iskolákra és tanult népre, mint 
az egyháznak? Mert eddig a szofisták (Luther a skolasztikusokat gúnyolja e 
szóval) azt éppen semmibe sem vették és az iskolákat annyira az egyházi rendre 
alapították, hogy úgyszólván szógyen volt, ha valamely tudós megházasodott 
és hallania kellett: íme, ez világivá lesz és nem akar egyházi lenni . . . Há t 
semmi szükség arra, hogy it t elmondjuk, hogy a világi kormányzás isteni rend 
és állapot, erről én már sokat beszéltem, úgyhogy remélem, senki sem kételke
dik abban; hanem arról kell tárgyalnunk, hogyan nyerhetünk arra derék és 
ügyes férfiakat és ebben a pogányok roppant mód megszegyénítenek minket, 
akik hajdan, különösen a rómaiak és görögök éppenséggel nem tudták, hogy 
az efféle rend tetszik-e Istennek, vagy nem, és mégis oly nagy komolysággal és 
buzgósággal taní t ta t ták és neveltették a serdülő fiúkat és leánykákat, hogy 
arra alkalmasakká lettek". 

Tanácsolja jó könytárak felállítását, mert ezek elhanyagolása miatt „minden 
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tudomány és nyelv hanyatlott . . . a latin nyelv teljesen tönkre silányult 
s azért por- és féreglepte könyvek egy és más töredékeiből kaparták ki újra a 
nyelveket és tudományokat s keresik és dolgoznak azokon napról napra, mintha 
csak valamely elpusztított városban ásnának hamvak közt kincsek és drága
ságok után" . 

Tanítani kell minden tárgyat, ,,amire a görögök a maguk gyermekeit hajdan 
megtanították, és így bámulatosan ügyes emberekké lettek:" nyelveket, zenét, 
matematikát, „költőket és szónokokat (Poeten und Oratores), számba nem 
véve, vajon pogányok vagy keresztyének-e, görög vagy latin nyelvűek . . . 
a krónikákat és históriákat (Chroniken und Historien), bármely nyelven legye
nek". 

Hangoztatja a munkára nevelés, a nőnevelés fontosságát, szegény sorsú 
gyermekek anyagi támogatását. Minderre tudós tanítókra és tanítónőkre van 
szükség, de „hiszen it t vannak körünkben azok az igen derék tudós fiatal tár
sak és férfiak, akik nyelvismerettel és mindenféle tudománnyal felékesítve 
nagy hasznot hajtanának nekünk, ha hozzájuk fordulnánk az ifjúság oktatása 
ügyében". 

LuTHERnek e műve is sajtórekordot jelentett. 1524-ben 11 német és több 
latin kiadása jelent meg. E programot dolgozta ki négy esztendő múlva M E -
LANCHTHON az óriási mértékben megszaporodott iskolák számára, Unterricht 
der Visitatoren címen, mégpedig magával LuTHERrel közösen. Aki e kérdésben 
LUTHER és MELANCHTHON között különbségről vagy ellentétről szól, ezt csak a 
tények ismerete hiányában teheti. LuTHERnek és MELANCHTHONnak ez a prog
ramja lett alapjává STURM, TROTZENDORF, BRENZ, Veit DIETRICH rendszeré
nek és a magyar oktatási rendszereknek is. A wittenbergi egyetemen is e kettős 
irányú program szerint oktattak. Teológiája papokat képzett, de egyéb fakul
tásai „világi rendet", protestáns humanistákat, tudósokat, tanítókat stb. 

LUTHER oktatási programja megvalósítására harci eszközként vetette be 
a nyomdákat is. „Calcographia est summum et postremum donum, durch 
welche Gott die Sache treibet" — mondja sajátos keveréknyelvén. Az iskola
program hatása a német nyomdászatban nyomon követhető a tankönyvkiadás 
ugrásszerű megnövekedésében, a könyvek karakterének és tartalmának válto
zásában. Magyarországon pedig ennek a programnak hatására szerveződtek 
és szaporodtak gombamódra a világi iskolák, s ezek teremtették meg nyomdá
szatunk újraindulásának feltételeit, s adták fő programját szinte az egész 16. 
században. 

Iskola és nyomda kapcsolata Magyarországon 

A Wittenberget járó, LUTHER és MELANCHTHON hatása alá kerülő tanulók
ban tudatossá vált, hogy a tanítás elsőrendű feladatuk. Ez a „hivatástudat" 
olyan erősen érvényesült, hogy ha később pályát vagy hitvallást változtattak 
is, egy dologban bizonyosak maradtak: a nép tanítása a legfőbb feladat és köte
lesség. Szinte törvényszerűen jelentkezik az a tény, hogy többségük először 
tanítóvá, mesterré, rektorrá lesz, s gyakran akkor szentelteti fel magát ós lép 
át a papi „tiszt"-be, amikor gyülekezetet nevel magának. Tanítókként a „vi
lági rend"-be tartoztak, protestáns humanista programmal munkálkodtak, lel
készi tisztet vállalva nemcsak hivatást, stílust is cseréltek. Szinte csak az egyet
len hivatást cserélő BORNEMISZA tar to t ta meg, többnyire illusztrációként, a 
humanista műveltség-készletét. 
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A római egyház iskoláiban is nevelődtek már „világiak", de ezeket tanu
lásuk vagy érvényesülésük érdekében az egyház még magához tudta kötni, 
s már csak csekély számuk miatt sem voltak konfrontálhatok az egyházi hű
béri hatalommal szemben. A protestáns iskolák, növelték a konfrontálható 
réteget, egyre nagyobb lett a tankönyvigény, s ez újra életre hívta a nyomdá
szatot. 

FEAKNÓI Vilmos statisztikája a 16. század 156 iskolája közül 132 iskolát 
mond protestánsnak. Saját kutatásaim ennél többet mutatnak ki. Sajnos a 
magániskolák és a mezővárosi iskolák kielégítő statisztikáját nélkülözzük. 

A 16. század egyik törvényesen elismert iskolatípusa volt a magániskola, 
amelynek még oktatási iránya is alkalmas volt a reformáció programjának 
megvalósítására. Ezekben a földesúr, illetve világi felsőség, városi, mezővárosi 
tanács engedélyével működő iskolákban anyanyelvi és polgári szakismereti 
oktatás folyt. Tandíjat fizető gyermekeket és felnőtteket nevelt hivatásukra. 
Ilyen magániskolát állított SZIGETI Imre Tolnán, s megteremtette a reformáció 
társadalmi bázisát, a Révayak Vágsellyén, ahol Somogyi MELIUS Péter némi 
tandíj fejében a környező falvak bejáró gyermekeit is tanította. HONTEKUS 
Brassóban, NADASDY Sárváron, HUSZÁR Gál pedig Magyaróváron magánisko
láik támogatására nyomdát is állítanak. 

Már az említett magániskolák közül is a tolnai, sárvári és vágsellyei egyben 
mezővárosi iskolák is voltak. A mezővárosok, oppidumok földesúri hatóság alá 
tartoztak, de az egy összegben fizetett adó, a kiharcolt városias privilégiumok, 
az önkormányzati jog a polgári szabadság és életforma bizonyos magas fokára 
emelte őket. A mezővárosiasodás egyben a földhöz kötött jobbágy felszabadu
lásának, polgáriasodásának gazdasági, társadalmi mozgásiránya. Történészek 
és irodalomtörténészek kétséget kizáróan megállapították már, hogy a magyar 
reformációnak a mezővárosi polgárság volt a legfőbb társadalmi bázisa. Ke
vésbé vizsgálták azonban a reformáció programjának ezt a bázist alakító szere
pét. A reformáció „plebejusi" megnyilvánulásait nemcsak abban kereshetjük, 
hogy a reformátorok milyen sokat emlegetik a „szegény községet". A mező
városi iskolák olyan uta t tudatosítanak és egy olyan felemelkedést munkál
nak, amely úton maguk is kiemelkedtek a mélyből, többnyire jobbágysorból 
polgárokká, néha nemesekké is. Ez az út pedig a „világi rend" tanulása és 
tanítása. Ennek a programnak támogatására alapít nyomdát NADASDY Tamás 
Sárváron, engedélyezi nyomda működését Enyingi TÖKÖK János Debrecenben. 
A nyomda sorsa hozzá volt kapcsolva a városnak és iskolájának sorsá
hoz. A földesurak érdeke aránylag csak rövid ideig esett egybe a mezőváro
siasodással. Ahol a földesúri hatalom megmaradt, a városnak és iskolájának 
fejlődése megrekedt, a nyomda is megszűnt. Sárváron többszöri kísérlet után 
sem tudott nyomda megmaradni, s az egyik főok ez volt. Debrecen viszonylag 
gyorsan függetlenedik, fejlődésnek indul, s nemcsak munkáltat, állít is nyom
dát. 

Külföldön a nyomdákat többnyire egyetemek mellett és a tudományos szín
vonalú munkák megjelentetésére is állították. Nálunk a reformáció programjá
nak hatására egyre szélesedő népoktatás folyt, s kevés helyen haladta meg a 
triviális szintet. Ez meghatározta nyomdáink felszereltségét, de a kiadványok 
tartalmi színvonalát is. A magasabb humanista tudományosság számára a 
hazai nyomdák színvonala alacsony, az igénylő réteg pedig csekély volt, azért 
a nagyobb igényű s szélesebb nemzetközi érdeklődésre számot tar tó humanis
táink műveiket külföldön jelentették meg. 
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A befolyását mindig megőrizni tudó római egyházi főhatóság a humanista 
oktatási programot nem akadályozta, de a reformáció teológiai-társadalmi 
programja propagálásának gátat tudott vetni. Ez az oka, hogy bár iskoláink
ban folyt a vallásos oktatás is, ezt a célt szolgáló művek kezdetben csak it t-ott 
jelennek meg. 

Mecénásság és hatósági tevékenység 

A reformáció társadalomszemléletének következményeként a mecénási 
tevékenység is új tartalommal telítődött. A változás iránya az, hogy egyre 
kevésbé tekintenek a mecénásra úgy, mint a kiadást anyagilag biztosító szabad 
megrendelőre, jótékonykodó gazdag adakozóra. BATizitól és SzKHÁROSitól 
BoRNEMiszÁig és MELiusig mind gyakrabban figyelmeztetik őket ,,felsőségi 
tisztük"- re, akiknek „kötelességük" iskolákat állítani, nyomdát, könyvkiadást 
támogatni. 

A felsőség tisztével kapcsolatban kell megemlíteni, hogy a nyomdák tevé
kenysége tisztán látásához nem elegendő a mecénások, a patronáló „földesúr" 
és a nyomdák tulajdonjogának, vagyis magánjogi helyzetének vizsgálata. 
Működési engedély nélkül a 16. században nyomda nem munkálkodhatott. 
Működési engedély adása pedig hatósági, közjogi aktus. Más, mint a patronálás 
és mecénásság. Arra is van példa, hogy a nyomdásznak patronáló földesura 
a főispánnal szemben nem tudott oltalmat nyújtani. MANLiusnak el kellett 
hagynia a helvét irányt támogató patrónusát s a lutheri irányzat mellett állást 
foglaló főispán, NÁDASDY Ferenc szolgálatába kellett állnia, hogy a nyomta
tást folytathassa. 

Kezdetben regionális hatóságok is biztosíthatták nyomdák működését, 
később királyi, fejedelmi rendeletek a működési engedély adását központi ha
táskörükbe vonták. De bármilyen hatóság adta is az engedélyt, föltétele szinte 
kizárólag a kiadványok vallásos tartalma volt. Ez azt jelenti, hogy a 16. század 
nyomdatermékei nem tükrözik szabad nyomtatási program megvalósulását, 
vagyis a század valódi művelődési képét. Ezt bizonyítja a következő fejezet is. 

Kéziratosság és nyomtatás viszonya 

Egy tanulmányomban már megkíséreltem adalékot szolgáltatni az ellen az 
egyoldalú szemlélet ellen, amely a 16. században csupán egy ébredő és hódító 
reformációi irodalomról, s nagy hagyományok után hosszabb időre álomba 
merült római katolikus irodalomról vesz tudomást. Számolnunk kell egy kéz
iratos, könnyebben megsemmisült római katolikus irodalommal is. Azonban 
éppen a reformáció és a nyomdászat viszonyának vizsgálata során tűnik ki, 
hogy a reformáció társadalmi programját és teológiai tartalmát hordozó hazai 
irodalom is hosszú ideig maradt kéziratos. 

Kezdetben LUTHER iratai terjedtek. OZOBAI Imre vitairatának két kiadása 
— hazai nyomda hiányában is — Krakkóban jelent meg. 

SZTÁEAI program-drámája, a Comoedia de matrimonio sacerdotum az első 
nyomtatásban megjelent konfrontációs irat hazánkban, de a Kolozsvárt 1550-
ben kinyomtató HELTAI kénytelen Krakkóban megjelentnek feltüntetni. 

A 40-es években a reformáció fent ismertetett társadalmi programja meg
születik magyar nyelven, hazai viszonyokra alkalmazva, a szellemi színvonalat 
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és tanulhatóságot figyelembe vevő propagandaénekekben. Megjelenésükre 
mégis évekig, évtizedekig kellett várni. 

BATIZI András három énekben verseli meg a lutheri társadalomszemléletet: 
1544-ben a Meglőtt és megleendő dolgokban, 1546-ban az Izsák pátriárka szent 
házasságában, majd a Gantio de matrimonioban, de több mint tíz, illetve húsz 
esztendőt kellett várni, hogy az 1554 — 55. évi HOFFGREFF és az 1569. évi 
SZEGEDI Gergely énekeskönyvben napvilágot láthassanak. 

SZKHÁROSI HORVÁT András 1542-ben írta énekét Az Antikrisztus országa 
ellen, 1545-ben Az fösvénységről szólót, 1548-ban a Pál érsek levelére való feleletét, 
de ezek csak 40—37—34 év múlva jelentek meg BORNEMISZA 1582. évi énekes
könyvében. Az 1549-ben Tállyán szerzett Panasza Krisztusnak című éneke 17 
év múlva a Varadi énekeskönyvben jelent meg. 

E néhány példa is mutatja, hogy a nyomdászatnak a reformáció hatására 
történő újraindulása után is számolnunk kell a reformáció teológiai és társa
dalmi programját tartalmazó művek hosszú ideig tartó kéziratosságával és sok 
elveszett anyaggal. Egy részük látott csupán nyomdafestéket, főleg énekes-
könyvekben. Ezek is csak ott és akkor, ahol és amikor a reformáció nyomdáira 
kezdettől ránehezedő, a régi társadalmi rendet védő erők sokféle nyomása 
valamiféle okból csökkent, vagy a lutheri és helvét hitvallások viszonylagos 
elismerést tudtak kivívni. 

Iskola és nyomda: humanizmus és reformáció szétválása 

Szinte véget alig érő vita folyt arról, hogy SYLVESTER János reformátor 
volt-e vagy humanista, míg az alapos vizsgálat el nem döntötte, hogy huma
nista volt. A vitát kiváltó zavaró tényezők azonban véglegesen csak úgy tisz
tázódnak, ha a sárvári nyomdát és SYLVESTER munkálkodását a reformáció 
által előidézett társadalmi konfrontációnak, harci helyzetnek összefüggéseiben 
és az iskolához való viszonyukban vizsgáljuk. 

LUTHER meghirdette a harcot a római hűbéri hatalom megdöntésére, s ez 
Európa-szerte vihart váltott ki. A döntés azonban különböző területekén és 
körülmények között, más és más személyeknél hosszú idői eltolódással követ
kezett be. Sokáig még a reformáció hazájában is reménykedtek valamiféle 
békés megoldásban és kibontakozásban, bizonyos reformok megvalósítása 
révén a helyzet megnyugvásában. Voltak olyanok, akik a reformációnak csak 
teológiai problémáját látták, társadalmi programját és annak következmé
nyeit nem. A tudatosulásra, döntésre és átalakulásra nincs kézzelfoghatóbb 
példa a sárvári udvarnál és iskolánál, NÁDASDYnál és SYLVESTERnél. Ha az 
események alakulását, a nyomda sorsát, SYLVESTER pályáját ebben az össze
függésben tekintjük, sok megmagyarázhatatlannak tűnő ellentmondás válik 
érhetővé. 

NÁDASDY Tamás alapos humanista iskolázottsággal kezdte pályáját, s a 
Mohács után feltörő új arisztokrata réteg legnagyobb szabású egyénisége, aki 
gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, egyházi téren is önálló elképzelés
sel, kezdeményezéssel és nagy aktivitással működött. Pártállása, majd hiva
tása is Bécshez kötötte, a konfrontációs harc egyre élesedő csatateréhez. Tö
kéletesen tisztában volt az erasmusi és a luther—melanchthoni programmal, de 
azzal is, hogy a római egyház s a vele összefogó V. KÁROLY császár és F E R D I 
NÁND király a reformáció megsemmisítésére harcot kezdtek, bár az uralkodók 
a belső egyházi reformoknak nem voltak ellenségei. Ennek ellenére nem E R A S -

3 Magyar Könyvszemle 
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MUS, hanem LUTHER és MELANCHTHON programjának megvalósítására töreke
dett. Ha abban a korban valaki, akkor ő volt az a kiváló diplomata, aki e prog
ram megvalósításának kifogásolhatatlan útját járta, s bár hosszú ideig remény
kedett a római egyházat békés megoldásra kényszerítő diplomácia sikerében, 
ebben a politikai harcban a reformáció oldalán állók közé tartozott. Hivatala 
megkívánta álláspontja leplezését s szándékának diplomatikus érvényesítését, 
hiszen a nyílt harc még akkor sem vezetett eredményre, amikor a reformáció 
már tömegeket vallhatott magáénak. Ennek ellenére félreérthetetlen meg
nyilatkozásai nem hagynak kétséget afelől, hogy „világi felsőségi tisztét" egy
házi korlátozás nélkül kívánta gyakorolni. A reformáció tanítását hirdető, 
társadalmi programját képviselő s emiatt veszélybe is került lelkészeket minden 
lehetséges módon támogatta. Ezt az ország legtávolabbi részében is tudták róla, 
és számtalan esetben fordultak hozzá. 0 maga az evangélium által kívánt élet
módot nyíltabban élte, mint például a bécsi udvar és OLÁH Miklós kancellá
riája kétségtelenül protestánsnak elismert, de állásfoglalásukat hosszabb ideig 
leplezni tudó tisztségviselői. LUTHER és MELANCHTHON oktatási programja meg
valósítására ő építtetett olyan nagyszabású új iskolát, amely még egy évszázad 
múlva is túlméretezettnek számított. Célkitűzése tehát nem egy szűk réteg 
tudományos nevelése, hanem a nép anyanyelvű általános oktatása volt. Isko
lájába széles körültekintéssel ő keresett humanista műveltségű, reformátori 
beállítottságú tanítót, s alkalmazta SYLVESTER Jánost az anyanyelvű oktatás 
és kultúra felvirágoztatására. Ennek az oktatási programnak megvalósítására 
— bizonyára SYLVESTER tanácsára — nyomdát szerzett be, s Vas vármegye 
főispánjaként, nyilván királya tudtával és beleegyezésével, biztosította mű
ködését. Egyre erősebb kapcsolatba került a reformáció harcos híveivel — 
többek között DÉVAI Mátyással —, s ezek mind határozottabban a reformáció 
oldalára állították. Bár támogatta őket s munkálkodásukat, s az iskolai 
oktatásban is nélkülözhetetlen lett volna a reformáció tanítását összefoglaló 
művek, káték megjelentetése, a nyomda működése érdekében ilyenek mégsem 
jelenhettek meg, annak ellenére, hogy a nyomda irányítását és ellenőrzését 
teljesen a maga számára tar tot ta fenn, s még SYLVESTERnek sem engedte át. 
Maga DÉVAI sem gondolt arra, hogy Sárváron írt latin nyelvű teológiai mun
káját pártfogója nyomdájában, Magyarországon nyomattassa ki. A főurak 
által fenntartott nyomdák rövid életűek voltak. Anyagilag sem tudtak olyan 
folyamatos támogatást nyújtani, mint a városok, a polgáriasodást munkáló 
nyomdák tevékenysége sem felelt meg feudális hatalmuk megszilárdítására 
irányuló törekvéseiknek. A sárvári nyomda megszűnésének okai között azon
ban az anyagi kudarc és a nyomdászok magatartása mellett a kiéleződő tár
sadalmi harcot és NÁDASDY hivatali pozícióiban való emelkedését is figyelembe 
kell vennünk. A nyomda működését megszüntette, de egyre többet te t t a re
formáció érdekében. Megtartotta szolgálatában és barátságában a reformáció 
buzgó híveit, akik reá is döntő befolyást gyakoroltak: PERNESZITH Györgyöt, 
FRAXINUS Gáspár doktort, s udvara többi nyíltan protestáns tisztségviselőjét. 
Támogatott reformátorokat, segítséget nyújtott minden hite miatt üldözött
nek. SYLVESTER helyett iskolamesterré annak öccsét, Mihályt tet te, aki az 
iskolában olyan kéziratban is terjesztett kátészerű könyvet tanított , amely 
Vagsellyén Somogyi MELIUS Péternek csaknem vesztét okozta. Az anyanyelvű 
írás—olvasás és kultúra felvirágoztatásán mindvégig munkálkodott, s ha korán 
árvaságra hagyta is fiát, az mégis az ő udvarában és szándéka szerint nevel
kedett buzgó lutheránussá. 
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SYLVESTER János Krakkóban erasmusi hatásokkal s az anyanyelvű kultúra 
ápolásának szeretetével telítődött, Wittenbergben MELANCHTHON humaniz
musa ragadta meg, de LUTHER hatása alól sem vonhatta ki magát. Nemcsak ő, 
de senki, aki Wittenberget megjárta, még akkqr sem, ha társadalmi harci 
programját nem is vállalta. A tudományos és reform-programokkal hazatérőt 
a reformáció hívei ajánlották NÁDASDYnak. Az ajánlásból az is kitűnik, hogy 
miféle embert keresett NÁDASDY, vagyis ez az ajánlás pártfogóra és párt-
fogoltra egyaránt fényt vet. Azt írják SYLVESTERről, hogy „Zalában először 
emelheti fel Krisztus zászlaját és az evangéliumi igazság tanítását". NÁDASDY 
ezért fogadta szolgálatába. SYLVESTER a sárvári iskolában tanított , a tanítás
nak elengedhetetlen része volt a vallásos nevelés, annak fő eszköze a káté, s a 
vallásos nevelésben kétségtelenül alárendeltje volt a papoknak. Leveleiből 
világosan kitűnik, hogy nehézségei miből adódtak, ha leszámítjuk a nyomdá
szokkal való jogos ellentétét, figyelmen kívül hagyjuk felesége botrányos csa
ládi életét, amely pedig nem lehetett kis jelentőségű és a betegsége miatt meg
megújuló panaszait. Az ellentétek éppen vallási téren éleződtek ki. Meggyűlt 
a baja az ,, ál-presbiterekkel", akik még akkor is „zaklatnák", ha Afrikába 
menekülne, viszálya támadt a „kevély" ABÁDI Benedekkel és öccsével, Mihály
ival, az „elvetemült ifjú"-val. Ezek ellen morális vagy magatartásbeli panasz 
NÁDASDY udvarában Sylvesteren kívül senki részéről fel nem merült, de később 
kiderült, hogy mind a reformáció harcos egyéniségei voltak. SYLVESTERnek 
velük való ellentéte, tehát valóban kiküszöbölhetetlen volt. SYLVESTER előtt 
egy magasabb színvonalú anyanyelvű humanista kultúra képe villant fel: a 
magyar nyelv kiművelése a Grammatica Hungarolatinával, amely nyelvünket 
és népünket is európai színvonalra emelheti, de e mű itthon csak egy szúk réteg 
használatában érvényesült, s kötetlen íveit inkább csak borstakarásra hasz
nálták, — majd egy, a hazai oktatás szintjét magasan túlhaladó „tankönyv"-
vei, a magyar nyelven első ízben megjelenő, magas tudományos igényességgel 
készült teljes Új Testamentummal. A társadalmi céljaiért harcoló főúr és kör
nyezete, de a polgárosodásért vagy a reformációért lelkesedő, feltörő mélyebb 
réteg szeme előtt más cél lebegett és más színvonalat igényeltek. SYLVESTER
nek ebben a kiéleződő helyzetben döntenie kellett, s ő a magasabb szintű tu
dományos humanizmus mellett döntött. Az magától értetődő, hogy egy harci 
helyzetben a színvallás soha nem zavartalan folytatása a kitűzött cél meg
valósításának. Szembekerült még az „ellentábor" oldalán állást foglaló párt
fogójával, NÁDASDYval is. A Gógánfalvát ura háta mögött magának megszerző 
SYLVESTERnek FERDINÁND király előtt nemcsak tudományosságát, hanem hit
hűségét is igazolnia kellett, s ezt nem tehette meg anélkül, hogy volt környezetét 
és urát ne kompromittálja. Ez lehetett oka FERDINÁND király neheztelésének 
és nem egy falucska eladományozása vagy visszafoglalása. A király részéről 
már a NÁDASDY terhére történő adományozást is barátságtalan lépésnek tekint
hetjük, NÁDASDYnak pedig egy volt szervitorával szemben kellett tisztáznia 
magát. A döntés SYLVESTER számára is törést jelentett. Nem követte többé azt 
az anyanyelvű programot, amelyre kezdetben életét tet te. Bécsben két 
latin nyelvű művet adott ki: 1544-ben a De hello Turcis inferendo és 1551-ben 
a Querela fidei címűt. Mindkettő humanista célkitűzésének változásáról is 
tanúskodik. Nemcsak kezdeti lendülete torpant meg, de szembefordult még a 
wittenbergi protestáns humanizmussal is. Nyíltan hitet t e t t ERASMTJS mellett, 
s változatlanul átvette társadalomszemléletét : a keresztyén hit védelmére kell 
csatába szállni a pogány török ellen. A harc sikerének biztosítéka, a társadalom 
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egységének is alapja a keresztyénség egysége, s a fejedelmek egyetértése 
(concordia). Ezt az egységet bontotta meg a „pestises eretnekség ragálya", s ezt 
kell helyreállítania a felsőségnek, hiszen legfőbb kötelessége, hogy a hit védel
mezője (defensor fidei) legyen. 

E két művével megdönthetetlen bizonyítékát kívánta nyújtani annak, hogy 
meg akar maradni a régi hűbéri rend oltalma alatt munkálkodó „tudós huma-
nistá"-nak, s nem kívánja vállalni a régi társadalmi rend megdöntéséért ví
vandó harcot, a ,,pax humana" felborítását. 

A reformáció bázisalakítása iskola és nyomda együttműködésével 

A lutheri társadalmi program figyelembevételével HONTERUS nyomdászi 
tevékenységének problémáját nem arról az oldalról közelíthetjük meg, hogy 
miként lett a humanista HoNTERUsból reformátor, hanem arról az oldalról, 
hogy a lut her — melanchthoni programmal induló HONTERUS az iskola és nyom
da együttműködésével hogyan teremtette meg a reformáció egyházának polgári 
bázisát és szervezetét. 

Krakkóban, majd a LUTHER műveit óriási mennyiségben terjesztő Hieroni-
mus EROBENIUS mellett Baselben megismerte LUTHER és MELANCHTHON prog
ramját, s azokat magáévá tet te. Hazatérve anyja házában iskolát állított, s 
magániskolájában magyarok is tanultak. A brassói városi tanácstól nyomda 
állítására is engedélyt kapott . Az indulás pillanatától kezdve rendkívül ügyes 
diplomáciával biztosítja működésének zavartalanságát, de megteszi a refor
máció programja megvalósításának első óvatos lépéseit is. Az iskolai oktatás 
céljára kiadja ARISTOTELES műveiből a LUTHER által is elfogadott és ajánlott 
logikai és retorikai tankönyvet — ESZÉKI János pécsi püspöknek ajánlva 
pedig AUGUSTINUS Eretnekségek katalógusát. Ez utóbbi műnek nemcsak elő
szavában, de az eretnekségek felsorolásán végrehajtott korrekciókban is ki
villannak a reformátor arcvonásai. Ezt azonban ügyesen ellensúlyozza a könyv 
végére nyomtatott Magyarország és a SZAPOLYAI család egyesített fametszetű 
címere. Még ugyanabban az 1539-ik esztendőben két külön mű ajánlásában 
biztosítja a királyné és a király számára a halhatatlanságot, a nyomda számára 
a védelmet, s a reformáció programjának az előhaladást. Az AUGUSTINUS mű
veiből válogatott Szentenciákat IZABELLA királynénak ajánlotta, Magyar- és 
Lengyelország, a SZAPOLYAI- és JAGELLÓ-család egyesített címerével s szinte 
leplezetlen reformációi tartalmú ajánlással. JÁNOS királynak pedig Magyarország 
és a SzAPOLYAi-család egyesített címerével díszített „világi jogi könyvet" aján
lott, amelyet VERANCSIOS levele szerint a budai királyi udvarban igen szívesen fo
gadtak. Azt nem remélhette, hogy a királyi családot megnyeri a reformáció ügyé
nek, de azt elérte, hogy ügyes szervező munkája számára a védelmet biztosította. 

SZAPOLYAI János halála után egyre szabadabban munkálkodott a reformá
ció programjának teljes megvalósításán. 1541 második felében prédikációkat 
ta r to t t tanítványainak, majd anyja házának udvarán — ahol magániskolája 
és nyomdája volt — a nagy számban egybegyűlt városi polgároknak is prédi
kált. Munkálkodásával a reformáció híveinek egyre szélesebb bázisát terem
tet te meg, egy olyan konfrontálható réteget, amely csak a kellő pillanatra várt , 
hogy a vezetést kézbe vegye, egyházi életét és társadalmi rendjét új alapokra 
helyezze és teljesen átszervezze. 

1542. április 8-án meghalt STATILEO váradi püspök. A reformáció ügyének 
megnyert városi tanács és egyházi vezetők elérkezettnek lát ták az időt, hogy 
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a káptalan kezéből kivegyék a vezetést, a római egyház mellett kitartó papo
kat elmozdítsák, a székesegyházat elfoglalják, HoNTERUSt papjukká és veze
tőjükké tegyék. Ő pedig nyíltan folytatta a reformáció szervező munkáját. 
A következő, 1543-ik évtől egymás után jelennek meg szervező és építő iratai; 
énekeskönyve, kátéja, ágendája. Mindent megvalósított, amit LUTHER prog
ramjában tanácsolt: világi és egyházi oktatást, nőnevelést, történelemtaní
tást, könyvtár állítását, szegény tanulók támogatását, a világi jog fejlesztését. 
Munkáját LUTHER, MELANCHTHON, BUGENHAGEN a szervezés mintájaként 
magasztalják, maga LUTHER HONTERUSÎ ,,az Űr magyarországi evangélis
tája"-nak nevezte. 

A teológiai program nyomdája 

A nyugati országrészben a sárvári nyomda leállása után tizenhét esztendő 
telt el újabb nyomda állításáig. Ezt HUSZÁR Gál szerezte be Bécsben H O F P -
HALTER Rafaeltől, s 1558 elején Magyaróváron állította fel. 

HUSZÁR Gál reformátor volt, „lelkészi tiszt"-et viselt, reformátori, teológiai 
célkitűzést kívánt megvalósítani. Iskolát állított, de abban nem ,,világi rend"-
et nevelt, hanem lelkészeket. Egy ideig ott tanult, bizonyára taní tot t is, s 
később a nyomdászatban is segített neki BORNEMISZA Péter. Külön tanul
mányban szeretném bizonyítani, hogy megfordult nála BEYTHE István, sőt 
MELIUS Péter is. Lelkészi hivatást vállaló tanítványait SZTÁRAI Mihály tolnai 
püspök szentelte pappá. 

Nyomdáját is reformációi programja végrehajtására állította fel, amint 
maga írja: ,,a mi vidékünk egyházainak gyarapítására" s azért, hogy „még 
jobban szolgálhassam Isten egyházát". Magyaróvár katonai parancsnoka, 
WOHNICZKY Zakariás szerint is: „Az Isten igéjének még nagyobb elterjesztése 
céljából egy nyomdát állított i t t fel". Nyílt teológiai programot tűzött ki célul 
maga elé, és tervszerű harcot kezdett. 

Kiadta az első magyar nyomtatásban megjelent prédikációs könyvecskét. 
Ebben igazolja pártfogója és főhatósága, MIKSA király előtt lutheri hitvallási 
irányát. Tanítványai számára minta-prédikációk és rövid hitvallás (confessio 
succisa), hívei számára pedig építő irat. 

BULLINGER Henrik svájci reformátornak magyarok számára írt, hosszú 
ideig kéziratban terjedő rövid latin hitvallását dogmatikaként pap-tanít
ványai s tanult hívei használatára nyomtatja ki, az úrvacsora helvét formá
ját lutherivé alakítva. 

SZTÁRAI Mihálynak irodalmi példák szem előtt tartásával írt művét, Az igaz 
papságnak tikörét minta-disputációnak szánhatta tanítványai képzésére, szín
játékként adhatták elő, hogy „igaz papok" szolgálatba állítására serkentsék 
a népet, s előkészítsék önálló protestáns püspökség szervezését. Ez utóbbi 
szempontból azt mondhatjuk, hogy — nem általánosságban a protestáns — de 
a lutheránus egyházjog teljes kézikönyve. 

Harcos reformátori munkálkodását hét, nyomdászi tevékenységét csaknem 
két esztendeig folytatta. Ebben az sem akadályozta meg, hogy a győri szent
szék emiatt már harmadszor excommunikálta, s FERDINÁND király rögtön az 
indulás évében, az 1558. év november 1-én és 8-án kelt parancslevelével a leg
szigorúbban eltiltotta eretnekségek terjesztésétől és könyvek nyomtatásától. 

Mi tet te lehetővé HUSZÁR Gál számára ezt a harcos reformátori munkásságot, 
s az üldözés éveiben is ezt a viszonylag hosszú ideig tar tó szabad nyomdászi 
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tevékenységet? Annak a MIKSA királynak védelme, akinek szilárd elhatáro
zása volt, hogy a reformáció ügyét diadalra viszi. Ennek érdekében hosszú ideig 
tartó, heves harcot vívott atyjával is, és kiterjedt diplomáciai tevékenységet 
folytatott. A küzdelemben azonban alul maradt, s szövetségesei is cserben 
hagyták. Engedelmeskednie kellett a HABSBURG családi akaratnak, el kellett 
bocsátania bécsi udvari papját, s családi birtokáról, Magyaróvárról HUSZÁR 
Gált is. Annyi rokonszenve a reformáció iránt és ellenszenve a római egyház
zal szemben azonban megmaradt, hogy a lutheránusok később is számíthattak 
mérsékelt támogatására. HUSZÁR Gált is az ő befolyása segíthette, hogy még 
csaknem egy esztendeig Kassán lelkészkedhetett és nyomtathatott , talán még 
harcosabb formában folytatva megkezdett programját. Megjelentethetett egy 
iratot, amelyben már nemcsak a pápát, hanem magát a császárt is támadta, s 
kiadott egy lutheránus énekeskönyvet, a hazai protestáns templomi énekes
könyvek törzskönyvét. Kassai munkálkodásáért azonban már börtönnel kel
lett fizetnie. A hűbéri hatalom és a város polgárságának szembenállása láza
dásban tört ki. HUSZÁR Gált fogságából a. másik országrészbe mentették, ahol 
a reformáció már győzedelmeskedett, s a nagy mezővárosban, az „aranylábú" 
Debrecenben ,,exul"-ként tevékenykedett. Amikor lehetősége nyílt a nyugati 
országrészbe való visszatérésre, nyomdáját hátrahagyta. A nyomda sok viszon
tagságon ment keresztül, el is pusztult egy tűzvész alkalmával, csak matricái 
maradtak meg. De amit egy nagyhatalmú főúr és egy király sem tudtak meg
tenni, a nyomdát a mai napig fenntartotta a városi polgárság anyagi áldozata 
és szellemi igénye. 

A nyugati országrészben azonban, bármilyen nagy tömegeket hódított is 
meg a reformáció, a hűbéri és klerikális hatalom meg tudta tartani kormányzó 
és ellenőrző tisztét. HUSZÁR Gál távozása után 13 esztendeig, VERANCSICS 
érseknek 1573-ban bekövetkezett haláláig, az érseki szék vakanciájáig sem 
országos, sem megyei, sem városi hatóság védelme alatt és engedélyével, sem 
teológiai, sem iskolai programot teljesítő nyomda nem működött, bár időköz
ben a lutheri egyház viszonylagos elismerést nyert. OLÁH érsek halála után 
ugyan 1569-ben, BORNEMISZA Péter vagy HUSZÁR Gál megkísérelte nyomda 
felállítását. A DOBÓ—BALASSA összeesküvés következményeként veszthették 
el patrónusaikat, ellenfélként pedig az a VERANCSICS Antal került az érseki 
székbe, akit a római egyház egész tanításából csak a hatalmát biztosító egy
házjog érdekelt. így tervüket, nyomda felállítását csak 1573-ban sikerült meg
valósítaniuk. 

A „vándornyomdák" kérdése 

Nyomdászatunk újraindulásával kapcsolatban kell felülvizsgálnunk a 16. 
századi ,,vándornyomdászat" kérdését. A feudális-hűbéri társadalom jogrend
jét, a reformáció által kiváltott társadalmi konfrontációt és a nyomdász szán
dékát figyelembe véve meg kell állapítanunk, hogy Magyarországon a 16. szá
zadban a szó adekvát értelmében nem működtek vándornyomdák. Ennek 
megállapítására azért is szükség van, mert ez a kategorizálás éppen a társa
dalom harci helyzetének, vagyis a 16. századi társadalom valódi képének el
takarására szolgálhat. 

A feudális-hűbéri társadalomban még a király sem biztosíthatott volna ván
dorlási vagy általános működési engedélyt egy nyomdásznak a regionális 
hatóságok akarata ellenére, még kevésbé garantálhatta volna az anyagi ala-
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pot és az igényt egy társadalmi törekvéseikkel és vallási meggyőződésükkel 
ellentétes kiadói terv számára. Az ellenőrzés legfőbb jogát azonban mind 
nagyobb mértékben sikerült a központi hatalomnak kiterjesztenie a kezdet
ben viszonylagos önállósággal működő regionális hatóságokra. A nyomdák 
ügyében hozott legfelső intézkedések pedig szinte kivétel nélkül a társadalmi 
konfrontáció jegyében születtek, s idézték elő a nyomdák kényszer-helyzet
változtatásait. Ez az általunk tárgyalt kor határain túl is kimutatható, H O F F -
HALTER Rafaelnél ugyanúgy, mint fiánál, Rudolfnál. MANLIUS János hányódó 
életének vizsgálata külön tanulmányt igényel, mert nyomdája sorsának ala
kulásába döntő módon belejátszott a Dunántúlon végsőkig kiéleződő lutherá
nus—helvét ellentét. 

Semmiképpen nem „vándornyomdászok" HUSZÁR Gál és BORNEMISZA 
Péter. Reformátorok voltak, s a nyomdát lelkipásztori munkájuk támogatá
sára állították. Szolgálati helyet változtattak, nem pedig a könyvkiadás és 
kereset céljából vándoroltak, még akkor sem, ha kényszerű helyzetváltozta
tásuk oka nyomdászi „mellékfoglalkozásuk" volt. 

A nyomdák helyzetének és sorsának alakulásánál figyelembe kell vennünk 
a társadalom harci helyzetét'. Nem nyomdák, de még könyvek sem vándorol
hat tak veszély nélkül, „kóborlás"-ról pedig szó sem lehetett. Amikor 16. szá
zadi nyomdáinkat állították, azok nem vándorlásra rendezkedtek be, nem a 
kereset reménye, mecénások bőkezűsége vagy szűkmarkúsága, hanem lelké
szek szolgálati helyének változtatása vagy a reformáció által kiváltott egyházi 
és társadalmi harc magyarázzák nyomdászok és nyomdák kényszerű hely
változtatásait. 

A cenzúra 

A cenzúra kérdésében is figyelembe kell vennünk, hogy a reformáció tár
sadalmi konfrontációt váltott ki, különben nem tudunk differenciálni a külön
böző megítélés alá tartozó jelenségek között. 

Mindenképpen el kell választanunk a házkutatásnak, a könyvelkobzásnak 
és könyvégetésnek a reformáció megsemmisítésére irányuló törekvését a cen
zúra fogalmától. Még a könyvégetésben is különbséget kell tennünk egy szim
bolikus hadüzeneti aktus és a rendszeres megsemmisítés között. A működés 
központi ellenőrzésére irányuló törekvés és a cenzúra különböző tevékenysé
gek. A tanítás tisztaságának belső ellenőrzése, lelkészek hit vallási hűségének 
megkövetelése vagy a működési engedélyt biztosító hatóság kiadói terv-ellen
őrzése, belső cenzúrája is más megítélés alá tartozik, mint egy külső hatóság 
ellenséges és erőszakos beavatkozása. 

Ha mindezeket az intézkedéseket szétválogatjuk, s mégis azt kell tapasztal
nunk, hogy ezeket válogatás nélkül és együttesen vetették be, s nem is csupán 
a nyomdák és könyvek ellen, akkor világosan látjuk, hogy a 16. században 
nemcsak a nyomdák helyzetének és a nyomdászi tevékenységnek vagy a 
könyvkiadásnak szabályozására törekedtek, hanem társadalmi rendszerek 
harca is folyt.* 

* Mivel dolgozatom áttekintő jellegű, s igen tág probléma-csoportot ölel át, sem a rész
letes bizonyításra, sem a teljes felhasznált irodalom felsorolására nincs mód. Ezért mellő
zöm a hivatkozást arra az irodalomra és azokra a bibliográfiai adatokra, amelyek szak
ember számára könnyen elérhetők a Régi Magyarországi Nyomtatványok megjelent I. 
kötetében és a Régi Magyar Költők Tára köteteiben. 
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ISTVÄX BOTTA 

Reformation und Buchdruckerei in Ungarn 

Das im Jahre 1473 in Buda entstandene ungarische Buchdruckergewerbe ist in Erman
gelung entsprechender Voraussetzungen eingegangen. Die Bedingungen der Errichtung 
heimischer Buchdruckereien waren erst nach Verbreitung der Reformation gegeben. 

Laut Luther sollte der „weltliche Orden", gemäss den gesellschaftlichen Programm 
der Reformation die Rückeroberung der regierenden Macht vom „geistlichen Orden" 
fordern und die Kirche zwingen ihr, nach Luther's Wort „Amt des Lehrens" auszuüben. 

Die „Macht des Schwerts" zum Schutz der Bürger, und die Schule zum Erziehen 
der Bürger sind dem „weltlichen Orden" als die zwei Mittel der Regierung zur Verfügung 
gestanden. 

Über Errichtung der Schulen und Lehrstoff gibt Luther Rat : Errichtung der Schulen 
ist Aufgabe der Leiter der Städte, Zweck des Lehrens ist die Erziehung nützlicher Bürger. 

Zur Lenkung der sich stets vermehrenden Schulen bearbeitete Melanchthon dieses 
Programm ausführlich, in 1528 in Gemeinschaft mit Luther. 

Die zwei Programme sind zur Grundlage nicht nur des Unterrichtsystems von Agricola, 
Sturm, Trotzendorf, Brenz und Veit Dietrich, ferner der lutheranischen und helvetischen 
Kirche, sondern in manchen Belangen auch des Unterrichtssystems der römisch-katholi
schen Kirche geworden. 

Durch die Entwicklung der ungarischen Marktflecken und das Verkünden des Wortes 
Gottes ist es den „Gutsherren" stets mehr bewusst geworden, sie allein tragen, als „welt
licher Orden" das Amt der „Obrigkeit", womit auch „Macht und Verpflichtungen" der 
Regierung verbunden sind. Errichtung und Schutz der Schulen und Buchdruckereien 
gehören ebenfalls zu ihren Pflichten. 

Diesem Schul- und Unterrichtsprogramm, als einem der verfassungsmässigen Rahmen 
der Verbreitung der Reformation ist die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit der 
Wiedererrichtung des Buchdruckgewerbes, und dessen Programm für das ganze XVI. 
Jahrhundert zuzuschreiben. 

Nyomdászatunk megindításának első sikertelen kísérletei és az újraindulás feltételeinek 
kialakulása c. fejezethez. 

VARJAS Béla: A magyar könyvkiadás kezdetei és a krakkói magyar nyelvű kiadványok. 
Akadémiai Kiadó. Bp. 1961. 

ENGELS: A német parasztháború. Marx—Engels Művei. 7. k. Bp. 1962. 319—401. 1. 
— Műve átdolgozására vonatkozó levelezése: Karl MARX—Friedrich ENGELS Werke. 
Institut für Marxismus—Leninismus beim ZK der SED. Dietz Vlg. Berlin. BERNSTEiNhez 
1884. nov. 11. 36. k. 234. 1. — KATTTSKYIIOZ 1892. febr. 1. 38. k. 260. 1. — KAUTSKYIIOZ 
1892. marc. 5. 38. k. 287. 1. 

LUTHER idézett művei német és magyar kiadásban: D. Martin LETHERS Werke. Kri
tische Gesamtausgabe. Weimar 1883—1943. (Továbbiakban: W.) — Luther Márton 
művei. I—VII. k. Budapest—Pozsony 1904—1917. (Továbbiakban: LM.) A német nemzet 
keresztyén nemességéhez. W. 6, 392—403. — LM. I I . 23—110. 1. Idézetek folyamatosan 
e műből. — Németország összes városai polgármestereinek. . . W. 15, 27—53. — LM. IV. k. 
157—187. 1. Idézetek folyamatosan e műből. — Unterricht der Visitatoren. Corpus Refor
mátorain. XVI. k. 1—6. 29—42. 1. — LUTHER-idézet a nyomdáról. W. Tischreden. 1. Bd. 
1038. 2. Bd. 2772. ab. — 5. Bd. 6303. 

Kéziratosság és nyomtatás viszonya c. fejezetben hivatkozott saját cikkem: Fráter 
Gáspár. Irodalomtörténeti Közlemények. 1972. 4. sz. 481—495. 1. 

A reformáció bázisalakítása iskola és nyomda együttműködésével c. fejezetben hivat
kozott LUTHER—MELANCHTHON—BuGENHAGEN-levélek: Joseph DUCK: Geschichte des 
Kronstädter Gymnasiums. Kronstadt. 1845. 

A teológiai program nyomdája c. fejezetben HUSZÁR Gál és WOHNICZKY Zakariás levelé
ből idézet: Staatsarchiv Wien. Hung. Fasc. 431. a. fol. 292—295. 

A ,,vándornyomdák" kérdése c. fejezetben főként FITZ József: A magyarországi nyomdá
szat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. II. rész: A reformáció korában. Bp. 1967. 
c. művének e kérdésre vonatkozó szempontjaival polemizálok. 

A cenzúra c. fejezetben arra a minden egyéb megnyilvánulást e fogalom körébe meg
tévesztő módon egybevonó álláspontra utalok, amelyet irodalmunkban SCHERMANN 
Egyed tanulmánya képvisel: Protestáns egyházak cenzúrája. Pannonhalmi Szemle. 1930. 
24—39. 1. 
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Das Heranreifen der Bedingungen der Herausgabe der kirchlichen Literatur der 
Reformation und der Entfaltung der auch in Druck erscheinenden Werke der Literatur 
in Ungarn war durch den Schulunterricht und die Veröffentlichung der Lehrbücher 
ermöglicht. 
• Ihre inkonsequente Bezeichnung erschwert das Verständnis für die Rechtslage der 

ungarischen Druckereien. Erst durch Beachtung der Rechtsordnung der feudalen Gesell
schaft, durch Trennung des Eigentumsrechts, der zivilrechtlichen Lage, des Betriebs-
befugnisses und der öffentlichrechtlichen Lage der Druckereien wird ihre Lage ver
ständlich. Die offizielle „behördliche" Tätigkeit soll, in dessen Anbetracht, von der 
Tätigkeit durch „Mäzen" unterschieden werden. 

Auch in der Entfaltung des Geschickes der Druckereien soll die Absicht des Eigen
tümers, oder des Auftraggebers möglichst klar von der Notlage unterschieden werden, 
die das Schicksal der Druckereien beeinträchtigt und die durch die Gegenangriffe der 
sich mit der weltlichen Macht verbündeten römisch-katholischen Kirche bedingt ist. 
Als Ergebnis dieser Unterscheidung lässt es sich feststellen, dass im XVI. Jahrhundert 
in Ungarn keine Wanderdruckereien errichtet wurden. 

Bei Beachtung der Restaurationskämpfe der Kirche von Rom und auch in gewissen 
Gebieten des siegreichen Kampfes der Reformation gegen Rom kann auch die Frage 
geklärt werden, was unter dem Begriffe „Zensur" juristisch zu verstehen ist, und was 
diesen Begriff überschreitet bzw. ausserhalb dessen Begriffskreis bleibt. . 

* 

Benda Kálmán hozzászólása 

Hangsúlyozom, hogy az előadás fontos hozzájárulás a 16. századi magyar 
művelődési törekvések megértéséhez, hiszen LUTHER társadalmi programja, 
művelődési tanításai nálunk is erőteljesen hatottak. Az előadás jelentőségét 
még növeli, hogy nemcsak kerek egészbe fogta LUTHER tanait, hanem azoknak 
társadalmi indítóokait is megvilágította. Mindez komoly segítséget ad a kor 
jelenségei közti eligazodásra, történésznek és irodalomtörténésznek egyaránt. 

Ugyanakkor néhány dologban vitatkozni kell Bottával. így mindjárt 
abban, hogy a magyarországi reformáció kulturális törekvéseit vizsgálva, csak 
LuTHERre és tanaira korlátozta figyelmét. A reformáció nálunk nem állt meg 
a lutheranizmusnál és a 16. század derekától kezdve mindinkább a kálvinizmus, 
majd részben az unitarizmus nyomta rá bélyegét a fejlődésre, s ez a bélyeg 
legalább olyan markáns volt, mint a korábbi, a lutheri. BOTTA előadása, az
által, hogy a 16. század első felének vallási ideológiáját mintegy rávetítette 
a század második felére is, akaratlanul is azt a benyomást kelti, hogy a lutheri 
eszmék kizárólagos érvénnyel szabták meg a reformáció századának egész 
hazai fejlődésót. Ugyanakkor a közállapotok rajzánál mintha ellenkező irá
nyú hibába esett volna az előadó: az ellenreformáció korának a légkörét vetí
te t te vissza a reformáció kezdeti időszakára. A 16. század első kétharmadában 
ugyanis az ellenreformáció korántsem volt olyan tudatos és erőteljes, mint 
amilyennek BOTTA rajzolta. Túlzás, hogy az új hit terjesztői szinte állandó élet
veszélyben cselekedtek, hogy tanaikat csak titokban terjeszthették, hogy az 
állami ellenőrzés folytán a protestáns nyomdatermékek csak csonkított prog
ramot tükröznek, s hogy a reformátorok csak ,,sub rosa" mertek a hit dolgai
ról beszélni, minden szavukat százszor megfontolva, és félszemmel állandóan 
a hatalomra meg a pápai tilalmakra ügyelve. BOTTA előadásában a reformáto
rok működése egy kicsit a 18. századi titkos szekták, szabadkőműves társa
ságok földalatti tevékenységére emlékeztet. A reformáció korabeli állami gépe-
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zet azonban nem azonos a 17. vagy a 18. századival, ahogy a katolikus egyház 
ereje és szervezettsége sem. A 18. században pl. valóban uralkodói engedély 
kellett a nyomdák működéséhez. A tárgyalt korban azonban ilyenre nem volt 
szükség, s biztosan tudjuk, sem Debrecen városa, sem a vizsolyi nyomdát 
működtető Báthoryak és Rákócziak senkitől nem kértek engedélyt. Arról pe
dig, hogy a nyomdatermékeket vagy a templomi prédikációkat állami vagy 
katolikus egyházi cenzúrának kellett volna alávetni, néhány kivételes esettől 
eltekintve, szintén nem beszélhetünk. 

De az előadás nemcsak az ellenreformáció megtestesítőinek tulajdonított, 
némileg anakronisztikusán, tudatos magatartást, hanem a másik oldalon a 
protestánsoknak is. A felekezeti határok csak lassan alakultak ki, az emberek 
szinte észrevétlenül fejlődtek át a régi hitből az újba. Nem hihető, hogy pl. 
NÁDASDY Tamás, aki élete végéig nem szakított nyíltan a katolikus egyházzal, 
tisztában lett volna azzal — amint az előadás mondja —, hogy MELANCHTHON 
tanai nem egyeztethetők össze a katolikus egyház tanításaival, éppen ezért 
titokban és ravaszsággal kell azt, Bécs kijátszásával, terjeszteni. Nem lehet 
egyetérteni I I . MIKSA császár jellemzésével sem, azzal a megállapítással tudni
illik, hogy MIKSA elhatározta: a lutheri reformációt Magyarországon is dia
dalra segíti. Ez legföljebb a császár trónörököskori magatartására lehet igaz. 
Köztudott , hogy MIKSA, aki fiatal korában komolyan rokonszenvezett a luthe-
ranizmussal, a trónra lépve, politikai okokból megalkudott lelkiismeretével 
— és bár nem üldözte LUTHER híveit —, de nem is segítette őket. Az pedig egé
szen valószínűtlen, hogy a császárnak saját állami apparátusával szemben, ti
tokban kelljen HUSZÁR Gált segítenie. Egyébként is fölmerül ebben az esetben 
a kérdés, miért csak HuszÁRt segítette volna? 

Végül: akár LUTHER, akár MELANCHTHON (akár a későbbiekben KÁLVIN) 
tanairól szólunk, fel kell vetnünk a kérdést, vajon ezek eredeti formájukban 
érvényesültek-e Magyarországon. A kálvini tételekről már RÉVÉSZ Imre be
bizonyította, hogy nem. S nyilván ugyanez volt a helyzet a lutheri eszméknél is. 
Az eltérő társadalmi viszonyokhoz, a lényegesen más politikai és művelődési 
helyzethez ezeknek az eszméknek is alkalmazkodniuk kellett. Nem elég tehát, 
ha azt nézzük, hogy miben álltak LUTHER törekvései, hanem azt is vizsgálni 
kell: hogyan, milyen torzulással érvényesültek Magyarországon. 

Székely György hozzászólása 

Bekapcsolódva a BOTTA István nagy érdeklődést kiváltó előadását követő 
élénk vitába, magam is hangsúlyozom a felvetett sok kérdés jelentőségét és a 
kísérlet fontosságát, hogy BOTTA a hazai nyomdászat és nyomtatott művek 
meghatározottságának azokat a gyökereit igyekezett felfedni, amelyekkel 
mint adottságokkal szokott számolni az irodalom anélkül, hogy elemezné az ok 
és okozat összefüggéseiben. Ha magam is polemizálok az előadás néhány meg
állapításával, az két módszertani meggondolásból adódik. Az általános és kül
földi viszonyokban gyökerező reformáció útját nem lehet csak bizonyos pontig, 
az elvi alapvetésig követni és abból vonni le a következtetéseket, elmulasztva 
a megvalósulás áttekintését. Ezt éppen azért emelem ki, mert a lutheri refor
máció kiindulását, eszmei alapvetését csakúgy fontosnak látom és nagyra be
csülöm, akár az előadó. További kérdés a külföldön lejátszódott fejlemények, 
kialakult társadalmi-hatalmi-művelődési programok Magyarországra alkal-
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mazása, ami helyesen nem értelmezhető egyszerű átültetésnek, hanem eltérő 
történelmi-társadalmi alapjait, körülményeit szem előtt tar tva lehet csak 
megnyugtatóan értelmezni. 

így mindenekelőtt magam is úgy látom, hogy a reformációnak nagy lendítő 
szerepe volt a magyarországi nyomdászat kibontakozásában, amiért azonban 
nem szabad eltúloznunk a kezdeti magyar nyomdászat folytatás nélküliségé
nek jelentését, hanem ennek okait kell keresnünk, egyáltalán mennyire volt ez 
sajátos. Már az első előadás vitája kapcsán kiderült, hogy nem késve, sőt 
Európa peremvidékeit megelőzve jelentkezett a nyomdászat Magyarországon. 
Természetesnek vehető ennek német és sziléziai kapcsolata az akkori termelési 
ós politikai állapotok folytán. A mély művelődési kapcsolatok ellenére ebben 
nem az olaszoknak jutot t szerep Magyarországon, mivel ott is (de egyebütt is) 
a német nyomdászok jutot tak először szerephez, sőt más közép-európaiak 
is követték őket, ha Velence, Róma, Nápoly vagy kisebb olasz városok korai 
nyomdászatára gondolunk. Északi nyomdász készítette bibliapéldányt látott 
el széljegyzetekkel SAVONAROLA is. Az sem csak a JAGELLÓ-kor visszaeséséből 
magyarázható, hogy a hazai nyomdászat először pillanatnyi kísérlet maradt, 
mert ezt pótolták a MÁTYÁS birodalmába eső s a humanista kapcsolatok egye
temi színterein azon is túl működő nyomdák, az egyházi kapcsolatoknak meg
felelő nyomdai helyek, ahol természetesen adódott a Magyarország számára 
•nyomtatás MÁTYÁS uralma további szakaszától a magyarországi nyomdászat 
felújulásáig. Egyébként az internacionális méretű és jellegű könyvtermés 
hozzáférhető volt a hazai filológiai igényű humanistáknak. Tulajdonképpen 
csak Anglia volt az a terület, ahol korai és folyamatos könyvnyomtatás ki
bontakozott, tartalmi összetételben nem különbözve a kontinens kiadványai
tól. Anglia haladottabb társadalmi fejlődése, erős egyetemi élete, sikeres és 
tartós centralizációja a magyarázat. Még Flandria emelhető ki mint fontos 
nyomdászat folyamatos területe Németország mellett. Az a BOTTA előadásá
ban foglalt tézis, hogy hazai nyomdák felállításának feltételei csak a refor
máció térhódítása nyomán értek be, főleg ha az erazmista irány könyvkiadá
sunkban játszott szerepére is gondolunk, csak az egyik, bármilyen fontos szem
pontra hívja fel a figyelmet, de nem ad teljes magyarázatot. 

A külföldi nyomdászat azonban nemcsak mint a hazai nyomdák pótlója 
vagy versenytársa jön tekintetbe, hanem éppen a sokat emlegetett krakkói 
nyomdászat a több nyelven (többféle betűvel, szláv nyelveken való nyomásra 
is felkészülve) működéssel példát is mutatott . Ennek pedig a többnyelvű 
magyarországi lakosságra való tekintettel éppen az anyanyelvűséget terjesztő 
reformáció korában nagy volt a szerepe. A szlovákiai fejleményeket illetően 
igen tanulságosan szólt hozzá CAPLOVIC professzor. Ahhoz és annak kapcsán 
legföljebb annyit lehet most hozzátenni, hogy ennek megvoltak az előzményei 
és előfeltételei a nyomdászat előtti kortól, ha a XV—XVI. század cseh, szlo
vák vagy sziléziai írnokaira, káplánjaira gondolunk, az olvasott cseh könyvek 
előzménye éppen a nevezettek írási, levélolvasási szerepe volt. De éppen így 
a XVI. századi dél-erdélyi szász városokban román írnoki, tolmácsi szerep előzi 
meg a cirillírású kalligráfusi szerepet felváltó román nyomdászat korát. Ha 
tehát MEZEY László és VARJAS Béla a terjedelmi statisztika arányaiból bizo
nyos mellékzöngéket véltek kihallani, mert ez egészen eltér a könyvek számá
ból adódó nyelvi aránytól (román ül. egyházi szláv könyveké VARJAS szerint 
2%, míg a BoRSA-előadás a CORESI kiadta művekből adódó nagy nyomdai 
kapacitást kellett hogy kiemelje). Az ellentmondást épp azzal lehetne feloldani, 
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hogy az erdélyi magyar és általában a romániai kutatás eredményeit aláhúzzuk 
a vonatkozó korai román nyomdászat műhelyei és termékei körüli kutatások
ban és azok társadalomtörténeti alapja felfedésében. (KLANICZAY Tibor szerk.: 
A magyar irodalom története 1600-ig. Bp., 1964. 320. o.; S. J A K Ó : Tipográfia de 
la Sibiu si locul ei ín istoria tiparului romínesc din secolul al XVI-lea. Anuarul 
Institutului de Istorie din Cluj, Tómul VII 1964. 97 — 115. o.; Sigimund J A K Ó : 
Editarea cärtilor românesti la Sibiu ín secolulal XVI-lea. Noirezultate îndomeniul 
cercetärilor eu privire la prima carte tipäritä în limba romána. Anuarul Institu
tului de Istorie din Cluj VI I I 1965. 115—126. o.; JAKÓ Zsigmond: A hazai 
magyar történetírók szerepe. Klny. Korunk, 1970. 4. szám, 491. o. ; Emil P E T -
ROVICI—L. DEMÉNY introd. : Evangheliarul slavo-român de la Sibiu 1551—1553. 
Bucuresti, 1971. 419 oldal). Ezeknek a román kiadványoknak az erdélyi lu
theri reformációval való összefüggése indokolta, hogy ebben a felszólalásban 
tegyek említést róluk. 

Még mélyebbre hatolt azonban BOTTA István előadása azzal, hogy a magyar 
reformáció nyomdászatának oktatásügyi feltételeit, a XVI. századi oktatás
nak pedig lutheri társadalomszemléleti és lutheri-melanchthoni nevelési el
vekben gyökerezését fedte fel. Ez az élőszóban bemutatott rész sajnos arány
talanul nagy volt, és ez elfedte a németországi és a még áttételesebben jelentkező 
magyarországi megvalósulás fejtegetését. Ami a BOTTA szerint megtorlásra és a 
polgárok védelmére szolgáló ,,kard hatalma" kérdését illeti, i t t az előadás nem 
tet te világossá a megvalósulást. Ez nyilvánvalóan nem egy szétválasztott álla
mi és egyházi szférát eredményezett, hanem az összefonódás sajátos német súly
pont-eltolódását, a világi fejedelmek javára. A zavart az is fokozza, hogy BOTTA 
a „Regiment" fogalmat birodalomként adta magyarul, pedig kormányzatról 
van szó. Nem követte azonban az előadó a lutheri politikai programot, a csá
szársághoz is fűződő várakozást történeti útján. A császár pedig egyáltalán 
nem tet te magáévá a reformátor politikai igényeit, a lutheri reformáció a 
világi fejedelemségek keretében és védelmük alatt bontakozott ki, a fejedel
mek hatalmát erősítve. Ha pedig ennek skandináv vetületében a király köz
ponti szerepe domborodott ki a lutheri reformáció sodrában, Magyarországon 
ilyen központi hatalmi funkció ki nem bontakozott, sőt a tartományi fejedelem
ségeknél is szétaprózottabb főúri védnökség alakult ki a reformáció fölött. 
Az előadás helyesen emelte ki a lutheri programból, hogy annak milyen Róma
ellenes éle volt, a megtorlás síkján is, de azt sem szabad feledni, hogy 1525-
ben a reformátor a megtorlást a felkelő parasztság elnyomására hogyan fes
tet te alá, hogy fellépett — és ez már közvetlenül érinti a nyomdászatot — a 
rajongóknak, hordaszelleműeknek minősített radikálisabb reformátori irá
nyoknak bibliafordítási tevékenysége, kiadott értekezései ellen, hogy egyáltalán 
nem zárkózott el a világi fejedelmek parasztellenes megtorlásától. így ter
mészetes, hogy a magyar reformáció sem a lutheri vagy más reformátori korai 
elvekhez, hanem a feudális igények valóságához igazodott jogfelfogásában, 
jogi kiadási tevékenységében. A magyar nyelvre fordított Hármaskönyv ezért 
jelent meg Debrecenben (1565), Kolozsvárt (1571), a horvát változat pedig 
Nedeliscsén (1574). Ezért volt tisztában BALASSI Bálint a Hármaskönyv hazai 
fölényével a római joggal szemben: ,,Mert az mi az törvén dolgát illeti, nem 
azért hozom elő az Justinianus írt törvényét, hogy az Tripartitum ellen vala
mit magamnak használhatnék avval, mert tudom, hogy annak semmi ereje 
nincsen Magyarországban . . . " (1585-ben. ECKHARDT Sándor: Az ismeretlen 
Balassi Bálint. Budapest, 1943. 111. o.) 
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Az előadó helyesen hangsúlyozta LTTTHEB, és MELANCHTHON egységét a re
formáció sodrában, ezt magam is így látom. De éppen témánk szempontjából 
hangsúlyoznom kell, hogy volt kettejük közt bizonyos munkamegosztás, éppen 
a művelődésügyi feladatok nagyrészt MELANCHTHON vállára nehezedtek, 
továbbá mivel túlélte a reformátort, egyre inkább ráhárult, hogy legalább 
pedagógiai téren átmentse a program polgári jellegű részét, midőn a fejedel
mek és általában a feudális földesurak hatalmát végül is megerősíteni segített 
a lutheri reformáció 1525. évi társadalmi állásfoglalása és a fejedelmek egyház
vezetői szerepe. Nem véletlenül éppen ezt a tevékenységi szférát ta r to t ta fenn 
MELANCHTHON méltató jelzője, a Praeceptor Germaniae. (Ilyen árnyaltan 
fogalmazó, de következetesen marxista megközelítésre példát mutatot t Leo 
STERN: Philipp Melanchthon. Humanist, Bej ormator, Praeceptor Germaniae. 
Halle, 1960.) 

A német kiindulási területtől társadalmi felépítésében és települési képében 
eltért a reformáció magyar érvényesülési terepe. Nem BOTTA István egyéni 
felfogása, hanem számos történészi munkában is szereplő tézis a magyar refor
máció mezővárosi jellege. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy ennek a 
vonásnak erősödése maga is történeti fejlemény volt, mert kiindulásában a 
magyarországi reformáció is városi volt, és a városokban sokáig lutheri jellegű 
is maradt. Az viszont nem mond ellent ennek az óvásunknak, hogy a városok 
mellett feltárjuk a magyar reformációk mezővárosi színtereit (ahogy a török 
megszállta szögletben Pécs mellett Tolna, Nagyharsány, Laskó jutott szóhoz). 
Nyomdák ugyan it t nem lehettek, de külföldről (Bécs, Wittenberg) behozott 
könyvek gyarapították a protestáns tanítókat. (Vö. RúzsÁS Lajos: Városi 
fejlődés a Dunántúlon a XVI—XVII. században. Budapest, 1966. 24. o.) 

Befejezésül: nagyra értékelem BOTTA előadásának azt a finom szempontját, 
amely a cenzúrát és a hasonló célú, de jogi eszközöket mellőző erőszakos lé
péseket elkülöníti egymástól. Ezt a könyvtárak összetétele is igazolhatja. 
Az erdélyi jezsuita felsőoktatás így hordhatott össze ellentétes szellemű könyve
ket humanista és unitárius gyűjteményekből, rakówi nyomású munkákat is 
beleértve. Ez igazolja BOTTA gazdag szempontú előadását ebben a vonatkozás
ban. De arra is utal, hogy erősebbnek ot t mutatkozott, ahol nemcsak célkitű
zésekből, programokból, hanem a megvalósulásból, az élet valóságát meg
ismerve fejtett ki nézeteket. 



VARJAS BÉLA 

Heltai Gáspár, a könyvkiadó 

A Mohácsot megelőző mintegy ötven esztendő volt az az időszak, amikor a 
magyar világi társadalmi osztályok körében először alakult ki olyan jelentősebb 
iskolázott réteg, amely a magyar nyelvű irodalom kibontakozásának társa
dalmi bázisát lényegében már a reformáció hazai elterjedése előtt megvetette.L 

Az a nemzedék, amely az 1530-as években a magyar nyelvű irodalmat fejlő
dése útján elindította, tanulmányait még jórészt a régi egyházi és városi isko
lákban végezte. Irodalmi ismereteit is idehaza szerezte.2 Külföldi egyetemeket 
látogatva elmélyítette humanista műveltségét, s vagy ugyanakkor vagy csak 
jóval később ismerkedett meg a reformáció célkitűzéseivel és szegődött annak 
terjesztői sorába. Közülük való volt DÉVAI BÍRÓ Mátyás, GÁLSZÉCSI István, 
KÁLMÁNCSEHI SÁNTA Márton, SZTÁRAI Mihály és még sokan mások — úgy 
vélem — HELTAI Gáspár is, már amennyire erre életadataiból következtet
hetünk.3 De voltak köztük, akik sohasem álltak határozottan a reformáció 

1 Vö. kísérő tanulmány ómat HELTAI Gáspár Cancionale jának fakszimile-kiadásához. 
Bp. 1962. BHA V. 7—15. 

2 MÉSZÁROS István: A Szálkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola. Bp. 1972. 
3 Születési évét Georg Daniel TEUTSCH (Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig 1880. 

XI . 711.) 1520 tájára tette. Ezt fogadta el IMRE Lajos (a Száz fabula új kiadásának be
vezetőjében; Bp. 1897. RMKt IV. 5.) is. FERENCZI Zoltán (A kolozsvári nyomdászat 
története. Kolozsvár 1896. 8.) ezzel szemben 1510—1515 körül születettnek gondolja, 
s így vélekedett BORBÉLY István (Heltai Gáspár. Bp 1907. 6.) is. WALDAPFEL József 
viszont azt sem találta lehetetlennek, hogy még 1490 előtt jött a világra (ItK XLIV. 
1934. 234—235.). Az általa említett Caspar von HELTATJ azonban, aki 1503-ban iratkozott 
be a bécsi egyetemre, aligha lehet a mi HELTAI Gáspárunkkal azonos személy, hiszen 
akkor halála évében (1574) kb. 87—88 évesnek kellett volna lennie. Ám HELTAI éppen 
élete utolsó éveiben olyan eleven és gazdag irodalmi és kiadói munkásságot fejtett ki, 
ami egy nyolcvanon jóval túl levő emberről már szinte elképzelhetetlen. Megítélésem 
szerint a legeifogadhat óbbnak tűnik, ha HELTAI születését az 1510 körüli évekre tesszük. 
HELTAinak az a megjegyzése, hogy a biblia második részének ajánlásában (1565) „vén
ségét" emlegeti, amelyet az úristen még valamennyire meghosszabbíthat, s hogy ugyan
ebben az évben HELTAI BONFnsri-kiadásához írt előszavában SZIKSZAI FABRICITTS Balázs is 
az ősz HELTAI tiszteletre méltó vénségéről beszél, korántsem értelmezhető úgy — miként 
azt WALDAPFEL József teszi — hogy HELTAI ekkor már messze túljárt 60. életévén. 
Mindezt annak idején egy 55 év körül levő emberről is joggal el lehetett mondani. A 
reneszánsz és a humanizmus az embereket életkoruk szerint — antik hagyományok 
nyomán — két csoportba osztotta: ifjakra és vénekre. Ez a felosztás pedig Servius 
TuLLiusra (i. e. VI. század) vezethető vissza, aki a római polgárokat két csoportba sorolta. 
A 45 éven aluliakat ,,iuvenis" ( = fiatal), az idősebbeket a ,,senex" ( = vén) jelző illette 
meg. így aztán ISTVÁNFFY Miklós nagy történeti művében (Lib. XXVIII.) BALASSI 
Bálint haláláról szólva, a 40 éves költőt „ifjúnak" nevezhette. APÁCAI CSERE János 
viszont a Magyar encyclopaediá]áhan\ (Utrecht 1655. 168.) azt írja: ,,A vénség virágzó 
50-től 60-ig. . . " S ha meggondoljuk, hogy alig 40 évvel ezelőtt az idősebb emberek köré-
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mellé, mint KOMJÁTI Benedek, P E S T I Gábor, SYLVESTER János, TINÓDI Sebes
tyén, ISTVÁNFI Pál vagy RÁSKAI Gáspár. Ők nem a reformáció propagátorai-
ként váltak íróvá. Ez utóbbi csoportból kerültek ki a magyar nyelvű profán 
irodalom első művelői. Egy részük tudós humanista, más részük szerényebb 
képzettségű énekszerző. Képviselve van körükben az egész magyar társada
lom, a jobb agyi vadékoktól kezdve a polgárokon keresztül a főrangúakig. Már 
ez is sejteti, hogy a XVI. század első harmadában az iskolázott réteg nemcsak 
tetemesen megszaporodott, hanem arányaiban is eltolódott a világiak javára. 
A reneszánsz és humanizmus a vulgáris nyelveket Nyugaton és Közép-Euró
pában egyaránt irodalmi rangra emelte, illetve ott is annak kiművelése mellett 
szállt síkra, ahol a reformáció nem tudott gyökeret verni. Nálunk a kettő: 
humanizmus és reformáció szinte egy időben vált a magyar nyelvű irodalom 
serkentőjévé. Humanisták és reformátorok szinte egyszerre ébredtek rá az 
1530-as évek elején az ismereteknek, az irodalomnak anyanyelven, nyomtatás
ban való terjesztésének szükségére. Csakhogy azideig Magyarországon a könyv
nyomtatás nem tudott meghonosodni, s az 1550-ig megjelent kb. két tucat 
magyar könyvet főként Krakkóban s részben Bécsben adták ki.4 Mohács után, 
a középkori magyar állam széthullásáig, 1541-ig alapított két városi nyomda, 
a szebeni és a brassói csak a szászok helyi igényeit szolgálta. Az egyetlen magyar 
műhely létesítésére te t t kísérlet, a NÁDASDY Tamás átal berendezett nyomda, 
a főúr birtokainak középpontjában, de egyébként jelentéktelen helységben, 
Sárvárt kezdte meg működését. SYLVESTER János Orammaticájának (1539) 
és Ujtestamentum-fordít&sánsik (1541) kinyomtatása komoly irodalmi te t t volt, 
a műhely tevékenysége azonban mágnás-udvarban eleve nem lehetett hosszú 
életű.5 Egyetlen főúri udvar számára egy nyomda folyamatos üzemeltetése 
túlságosan nagy megterhelést jelentett, amelynek sem szellemi, sem anyagi 
feltételeit hosszabb időre biztosítani nem tudta. Állandó nyomda csak valamely 
magyar városi központban lehetett volna életképes, de éppen az ország kö
zépső része Mohács után szakadatlan hadjáratok színtere lett. Budát és Pestet 
1526-ban kirabolta és felégette a török. Ettől kezdve Buda csak névleg volt az 
ország fővárosa. A dúlást 1541-ben történt török megszállásáig sem heverte 
ki, s voltaképpen már 1526 után megszűnt az ország politikai és szellemi köz
pontja lenni.6 Az ország három részre szakadásával a magyar kultúra számára 

ben még az a szólás járta, hogy „hatvan felé, hazafelé", azaz aki 60. életévéhez közeledik, 
az számoljon azzal, hogy földi vándorútja véget ér, mennyivel inkább nyilatkozhatott 
magáról hasonlóképpen az 55 óv körül járó HELTAI a XVI. században, amikor az emberek 
átlagos életkora jóval rövidebb volt, mint a XX. század első harmadában. A ,,vón" 
jelzőnek különben sincs még az az értelme, hangulati velejárója, hogy „túlkoros, nagyon 
idős", mint újabban. Az „öreg", „vén" és „agg" között ma már fokozati különbséget 
érzünk (pl. Öreg ember, nem vén ember.). A XVI. században az „öreg" jelzőnek nemfvolt 
kormeghatározó (idős, élemedett) jelentése, akkoriban egyszerűen csak annyit jelentett, 
hogy „nagy" ( = grandis, groß); a szótárakban is csupán így találjuk. A XVI. században 
tehát az idős korosztály jelölésére mindössze két fokozat volt: a „vén" és az „agg", 
s ezek közül a „vén" volt az enyhébb, a kevésbé koros emberek jelzője. — HELTAI szüle
tési helyének kérdésére alább más összefüggésben fogok majd visszatérni. 

4 VARJAS Béla: A magyar könyvkiadás kezdetei és a krakkói magyar nyelvű kiadványok. 
Tanulmányok a lengyel—magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp 1969. 79—128. 

5 BALÁZS János: Sylvester János és kora. Bp 1958. — Vö. kísérő tanulmányomat SYL
VESTER János Újtestamentum-fordításának fakszimile-kiadásához. Bp 1960. BHA I. 

6 Budán 1484-től egyidőben több könyvkereskedő (Joannes CASSIS. Theobald FEGER, . 
Georgius R Ü M , Joannes P A E P , Joannes HERTZOG, Urbánus KAYM, Stephanus HECKEL, 
Stephanus DE VARDIA, Jacobus SCHALLER, Michael MILCHER, Antonius MURARITTS, Leo-
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a fővárossal együtt a királyi udvar is elveszett mint összefogó, irányító cent
rum, éppen akkor, amidőn a magyar művelődés és vele együtt a magyar iro
dalom is egyre inkább a világi társadalmi osztályok ügyévé lett. A magyar 
irodalom kényszerűen viszonylag apró gócokba szóródott szét: a főurak ud
varaiba, a színmagyar mezővárosokba és néhány magyarosodó városba. Az iro
dalomnak e decentralizált helyzete a XVI. század folyamán az adott társa
dalmi és politikai viszonyok között sok tekintetben előnyösen, kedvezően ha
tot t fejlődésére, de hovahamar jelentkeztek ennek hátrányos következményei 
is, amelyek más vonatkozásokban felemelkedését korlátozták.7 A főrangú ud
varok ugyan csak a XVII. század második felében kezdtek hanyatlani, de tar
tósan jelentős kultúrcentrummá egyik sem tudott válni. A mezővárosok és 
városok fejlődése pedig már a XVI. század utolsó harmadában megállt, sőt 
visszaesett. Szélesebb magyar polgári réteg ki sem alakulhatott, s így nálunk 
nem keletkezhettek valóban nagy városi irodalmi központok sem, amihez jelen
tős mértékben hozzájárult a hazai egyetem hiánya is. Egyébként figyelemre 
méltó, hogy a Rajna—Majna—Bamberg—Nürnberg—Augsburg—Velence vo
nalától keletre eső területeken, ahol a polgárság száma, gazdasági ereje kisebb 
és megosztottabb volt, mint Európa nyugati és déli részein, a könyvnyomtatás 
mindenütt többszöri kísérletek után csak a XV. század végén vagy a XVI. 
század első évtizedeiben tudot t állandósulni. 

A magyar társadalomnak és ezen belül a magyar irodalomnak ez az egy
oldalúan decentralizált állapota késleltette és kedvezőtlenül befolyásolta a 
magyar könyvnyomtatás és könyvkiadás hazai megindulását és menetét is. 
Ennek következménye volt, hogy XVI. századi könyvkiadásunk lényegében 
mindvégig feudális jellegű maradt, s nyomdáink a külföldiekhez viszonyítva 
kis házi üzemekként működtek, amelyek csak helyi, regionális igényeket tud
tak kielégíteni. 

Békésebb esztendők következtek az 1540-es évek második felében, s e vi
szonylag nyugodtabb szakaszban az ország keleti részének magyarsága köré
ben terjedő reformáció helyzete most már szükségessé és sürgetővé tet te a 
folyamatos magyar könyvnyomtatás hazai megszervezését. Aligha képzelhető 
el, hogy valamiféle véletlen körülmények összejátszása folytán lett a magyar 
könyvkiadásnak első központja éppen Kolozsvár. MÁTYÁS király uralkodásá
tól kezdve a legtöbb privilégiummal körülbástyázott város; fejlett és sokágú 
kézműipara következtében gazdasági hanyatlása is lassúbb volt, mint a többi 
városé. A keleti országrészben elfoglalt központi helyzeténél fogva védettebb 
körülmények között élt, s ha a külkereskedelemben csökkent is a jelentősége, 
a belső piac szempontjából fontos szerepet töltött be. A XVI. század második 
felében Kolozsvár ,,Transsilvaniae civitas primaria", lélekszámban is Erdély 
legnépesebb városa, s ami a könyvkiadás tekintetében a legkevésbé sem kö
zömbös: polgárságának többsége magyar, noha a kolozsvári könyvnyomtatás 
kezdeményezői maguk még szász eredetűek. 

nárdus DE SESSARDIA és Michael PRISCHWITZ stb.), is működött, akik egyúttal könyvki" 
adók is voltak, s külföldi műhelyekben nyomtatták kiadványaikat (egyházi szerkönyvek, 
prédikáció-gyűjtemények, legendáriumok, krónika, tankönyvek stb.). 1526 után azonban 
a létbizonytalanság megbénította a város kereskedelmi életét, s a könyvkiadók^is eltűntek 
Budáról, legalábbis ezután már egyetlen adat sincs róluk. 

7 VARJAS Béla: Irodalom és folklór határmesgyéjén. (Vázlat énekes epikánk életrajzához.) 
Helikon XII I . (1967) 27—40. 



Heltai Gáspár, a könyvkiadó 293 

Az utóbbi húsz esztendő kutatásai bizonyossá tették CZÓBEL Ernőnek és 
GULYÁS Pálnak azt a nézetét, hogy a kolozsvári nyomdát nem HELTAI Gáspár, 
hanem valójában HOFFGREFF György alapította.8 Kiderült az is, hogy H O F F 
GREFF György kolozsvári származású és 1542 tavaszán WAGNER Bálinttal 
együtt iratkozott be a wittenbergi egyetemre.9 1544 végén az újjászervezett 
brassói iskolában működhetett egy ideig, mint WAGNER alkalmazottja. A fa
cultas artiumot Wittenbergben nyilván elvégezte, tehát oktatói munkára 
alkalmas volt. Kérdés, hogy tanítóskodott-e egyáltalán, vagy nem érezvén 
magában oktatói hivatást, Brassóban inkább már a könyvnyomtatás iránt 
kezdett érdeklődni? Annak ugyanis, hogy tanítói vagy prédikátori hivatalt 
valaha is viselt volna, semmi nyoma. JAKÓ Zsigmond úgy véli, hogy ,,1546 
folyamán, esetleg 1547 elején utazhatot t ki újból Németországba, talán egye
nesen Nürnbergbe, azzal a határozott szándékkal, hogy szülővárosában nyom
dát alapít a humanista művelődés, valamint az új vallás szolgálatára és így 
teremt magának önálló megélhetést".10 Ez az elhatározás valóban megszület
hetett benne, de aligha vágott neki vaktában ennek az útnak, mielőtt tájékozó
dott volna arról, hogy Kolozsvárt egyáltalán megkaphatja-e a városi tanácstól 
a működési engedélyt, s hogy milyen könyvnyomtatói feladatok, üzleti lehető
ségek várnak ott rá. Mert hiszen nemcsak arról volt szó, hogy a nyomdászat 
minden mesterségbeli fogását elsajátítsa, hanem arról is, hogy annak itthoni 
gyakorlásához tetemes költséggel több típus különböző fokozatú betűkészleté
nek matricáit, néhány nélkülözhetetlen szerszámot és műszert Németország
ban be is szerezzen. Tudnia kellett tehát HELTAI Gáspár és társainak biblia
fordítói szándékáról és egyéb, főleg magyar kiadvány-tervéről. Sőt az sem le
hetetlen, hogy éppen kolozsvári polgártársai, talán elsőnek HELTAI biztatására 
fogott a tipográfus-mesterség megtanulásához. HoFFGREFFnek mindenképpen 
tisztában kellett lennie azzal, hogy Kolozsvárt nemcsak latin és német, hanem 
jelentős mértékben magyar nyelvű könyvek nyomtatására kell felkészülnie 
(betűkészletének vizsgálata — amint alább látni fogjuk — ugyancsak ezt bi
zonyítja). 1549 első felében, úgy látszik, még Johann vom BERG és Ulrich 
N E U B E R nürnbergi nyomdászok műhelyében dolgozott, illetve tanult. Erre 
következtethetünk Veit DIETRICH özvegyének 1549 június 4-én írt leveléből, 
amelyben arról értesíti ALBRECHT porosz herceget, hogy férje Spruchbüchlein-
jét, minthogy most oly nehéz és veszélyes idők járnak, a könyvnyomtató nem 
akarta saját neve alatt kiadni, hanem egy erdélyi nyomdász nevét szedette a 
könyvre, aki „hosszú időn át nála volt."11 Nos, Veit DIETRICH munkájának 
kolofonja így szól: „Gedruckt czu Clausemburg inn Sybembürgen durch Geor-
gium Hoffgreff" és alatta a következő magyar idézet olvasható: „Enn vagyok 
asz v t asz igassag es asz elet: Senki asz attyahosz nem mehet, hanem enn álta
lam". (Ján. 14,6) Ez a magyar szöveg is a német hatóságok megtévesztésére 
került a kötetbe, melynek egyébként sem betűtípusa, sem iniciáléja nem a 

8 C Z Ó B E L E r n ő : A Keltái-nyomda alapításáról, E rdMuz . X X X . (1913) 249—252. — 
G U L Y Á S P á l : A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. B p 1931. 
72—73. 

9 J A K Ó Zsigmond: Ujabb adatok Hoffgreff György kolozsvári nyomdász életéhez. MKsz 
L X X X I . (1965) 159—163. 

10 U o . 161—162. 
11 SÓLYOM J e n ő : Uj adatok a kolozsvári Hoffgreff-nyomda történetéhez. MKsz L X X V I I I . 

(1962) 349—353. 

4 Magyar Könyvszemle 
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kolozsvár i n y o m d a készletéből való.1 2 D e figyelemre mél tó az a t é n y is, hogy 
H O F F G R E F F csak 1549 t a v a s z á n t a l á l k o z h a t o t t Caspar BRUSCHsal, ak inek n a g y 
t ö r t é n e t i m ű v é t , a Magnum opus de omnibus Germaniae episcopatibus c ímű t 
éppen H O F F G B E F F gazdái , B E R G és NETTBER n y o m t a t t a ki 1549-ben. E k k o r kér
h e t t e fel H O F F G R E F F BRUSCHt az 1549. j a n u á r 23-án e l h u n y t H O N T E R ep i ta -
p h i u m á n a k megírására . 1 3 Mindezekből az a d a t o k b ó l az a l ább i aka t köve tkez 
t e t h e t j ü k : 

1. H O F F G R E F F t u d a t o s a n készül t fel a r ra , hogy K o l o z s v á r t ny i t j a meg m ű 
helyét . 

2. Arról u g y a n nincs h í rünk , hogy mikor m e n t ki N ü r n b e r g b e , de legalább 
egy v a g y másfél éve t t ö l t ö t t B E R G és N E U B E R műhe lyében . 

3. H O F F G R E F F a n é m e t és la t in nye lven k ívü l m a g y a r u l is jól t u d o t t , hiszen 
a Spruchbüchlein végén o lvasha tó m a g y a r idézet az ő fordí tása lehet , m i n t h o g y 
szövege n e m egyezik pon tosan egyik ko rább i evangé l ium-ford í tásunkka l sem, 
s kü lönben is elég b i zony í t ékunk v a n a r ra , hogy a X V I . század közepén a ko 
lozsvári szászok á l t a l ában m á r t u d t a k m a g y a r u l . 

4. A félrevezető a d a t o k a t a l ighanem Hoffgreff t u d t á v a l és beleegyezésével 
n y o m t a t t á k Veit D I E T R I C H k ö n y v é n e k kolofonjába. Sőt az sem lehete t len , hogy 
a Spruchbüchlein m u n k á l a t a i t afféle mester - v a g y v izsgafe lada tként m a g a 
H O F F G R E F F végezte , i l letve i r á n y í t o t t a a nürnberg i officinában. 

5. H O F F G R E F F Vei t D I E T R I C H m ű v é n e k k i n y o m t a t á s a u t á n h a m a r o s a n el
h a g y t a N ü r n b e r g e t , s valószínűleg 1549 n y a r á n a megfelelő m a t r i c á k k a l és 
kel lékekkel felszerelve é rkeze t t haza Kolozsvár ra . Beszerzésükhöz t a l á n magá
n a k is vo l t elég tőké je (keresménye?) , de az is lehet , hogy részben kölcsönpénz
ből vásá ro l t a meg azoka t . (Eset leg H E L T A I T Ó L k a p o t t bizonyos összeget s ezér t 
ke l le t t u t ó b b t á r su ln ia vele?) 

6. H O F F G R E F F egye t eme t végze t t ugyan , de nem vol t teológiai képes í tésű 
p a p v a g y p r éd iká to r ; K o l o z s v á r t m i n t független polgári vál la lkozó a l a p í t o t t a 
meg és veze t t e műhe lyé t . 

Az officina berendezésének (nyomóprés , be tűszekrények stb.) e lkészí t te tése , 
felszerelése, a kellő be tűmenny i ség megöntése , egyengetése , a segédek be t an í 
t á s a és sok egyéb előkészület a n y o m t a t ó m u n k a megkezdéséig ny i lván jó 
n é h á n y h ó n a p o t v e t t igénybe, s így a kolozsvári n y o m d á b a n 1550 e lő t t a l igha 
i n d u l h a t o t t meg a te rmelő m u n k a . 

Milyen be tűkész le t te l r ende lkeze t t H O F F G R E F F , erről csak hozzávetőleges 
a d a t a i m v a n n a k , m i n t h o g y a X V I . századi magyarország i n y o m d á k t í pus 
r e p e r t ó r i u m a máig sincs összeáll í tva, s így te rmésze tesen a kolozsvárié sem. 
A m a g a m megfigyelése szer int b izonyosan vol t legalább hatféle a n t i k v a soro
z a t a . E z e k közül 1. a n t i k v á n a k nevezem a z t az igen elegáns és korszerű rene
szánsz t í p u s t (Garamond-an t ikva ) , amellyel a Ritus explorandae veritatis 
( R M N y I . 87.) szövegét szedték . Végigkíséri a H O F F G R E F F — H E L T A i - n y o m d a 
egész életét . H ú s z sor mére te 116 — 118 m m közö t t ingadozik, aszer int , hogy a 
szedést menny i re s ikerül t szorosan fo rmába zárn i , i l letve a pap í r mi lyen mér 
t é k b e n zsugorodot t . A verzál is b e t ű k magassága a festékezéstől is függően 
3-4—3-6 m m k ö z ö t t mozog, a kis , , n" , , , u" s t b . magassága 2-3 — 2-4 m m . 
A la t in , illetőleg olasz és francia nye lvű szövegek szedéséhez készül t ere
de t i ma t r i cákbó l t e rmésze tesen h i ányoz t ak a speciális m a g y a r h a n g o k jelei. 

12 SOLTÉSZ Zoltánné: A XVI. századi kolozsvári könyvdíszek. MűvtÉrt. V. (1957) 
141, 160. 

13 JAEÓ Zsigmond i. ni. 162. 
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A két legfontosabb ilyen betűt, az , ,ö" és ,,u" matricáit HOFFGREFF utólag 
készíttette a garnitúrához. Egyik jellemzője, hogy a kis , ,ô" betűteste vasko
sabb, mint az eredeti metszésű kis ,,o" betűé. A föléje vésett , ,e" betű pedig 
szinte fekvő helyzetben tapad rá az ,,o"-ra. Az ,,sz" jelét ehhez a típushoz 
hosszú ,,í"-ből és fraktur ,,3"-ből mellészedéssel állították elő, mégpedig oly 
módon, hogy az ,,f" fejétől lefelé a betűpípcikákat téglalap alakban kireszel
ték és ebbe a nyílásba helyezték el a fraktur „3"-et. 

Másik leggyakrabban használt antikvája a nyomdának az elsőnél kisebb, 
2. antikva már kevésbé mondható modernnek. Ez a meglehetősen vaskos és 
szögletes rajzú betű az ősnyomtatvány korszakba visszavezethető velencei 
antikvák változata, amely azonban még a XVI. század közepén is Európa-
szerte elterjedt volt. Ezzel a típussal szedte pl. Krakkóban VIBTOE, Jeromos 
KOMJÁTI Benedek könyvétől kezdve valamennyi magyar nyelvű kiadványát.14 

De föllelhető ez a típus Brassóban, Bécsben, Wittenbergben, a svájci és más 
nyugat-európai nyomdákban is. Húsz sor mérete a kolozsvári nyomdában 91 — 
93 mm között mozog; a verzális betűk magassága 3-1 — 3-4 mm; a kis ,,u", ,,n", 
stb. magassága 2—2-2 mm. Az , ,o" és , ,û" ehhez is utólag metszett betű. 
Jellemzője, hogy a kis , ,ű" jobb szára rövidebb, mint a bal (Krakkóban 
ViETORnál éppen fordítva: a bal szár rövidebb, mint a jobb). Az ,,sz" han
got ebben a típusban ,,í"-ből és mellészedett 3-as számból állították össze 
az 1. antikvánál leírt módon. Miért használt a nyomda fraktur , , 3 " helyett 
ennél a betűtípusnál 3-as számjegyet? Annak csak az lehet a magyarázata, 
hogy nem volt megfelelően kisméretű fraktur ,,3"-je. Egyébként egyetlen 
más nyomdában sem találkoztam olyan ,,sz" jelöléssel, ahol a fraktur ,,3"-et 
3-as számmal helyettesítették volna. Ez a fajta jelkombináció tehát a kolozs
vári nyomdára jellemző, s nyomtatvány-meghatározás esetében perdöntő 
jelentőségű. Sőt a kiadvány keletkezésének időhatárait is megszabja, mert 
mellészedett ,,sz"jel az 1. és 2. antikvában csak 1559 végéig fordul elő a kolozs
vári nyomtatványokban.15 A 2. antikvának jellegzetes betűje még a kis ,,z", 
melynek két vízszintes szára kirívóan hosszú és vastag. Megtalálható ez a típus 
az 1550-ben kiadott katekizmustól (RMNy I. 86.) kezdve csaknem valamennyi 
kiadványban. Ezzel szedték pl. a közismertebb nyomtatványok közül TINÓDI 
Cronicáján&k (RMNy I. 109.) szövegét. Elvétve előfordul még a XVII . század 
végén is pl. PÁEIZ P Á P A I : Pax corporis c. művének 1690. évi NÉMETHI Mihály 
által nyomtatott kolozsvári kiadásában (RMK I. 1387.). 

A nyomda 3. antikvája méretre a legkisebb, amellyel hosszabb szöveget nem 
is szedtek, csak rövid jegyzetek, indexek, margináliák esetében használták. 
Húsz sor méretét nem ismerem, öt sor magassága 14 mm. Verzál betűi 2-1 
— 2-4 mm, a kis ,,u", ,,n", stb. 1-4—1-5 magasak. — A műhely további 
három nagyméretű antikvája kiemelésre szolgált, s csak címszövegekben talál
koztam velük: a 4. antikva verzál betűinek átlagmórete 5-5—6 mm, az 5. 
antikváé 7 — 7-5 mm, a 6. antikváé 9-5 — 10 mm, ez utóbbi kis ,,u", ,,n", stb. 
betűi 5 mm nagyságúak. 

14 VARJAS Béla: A magyar könyvkiadás kezdetei és a krakkói magyar nyelvű kiadványok. 
Tanulmányok a lengyel—magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1969. 104, 120—121. 

15 Hogy 1559-ig az ,,Í3" nem egy betűpálcikára öntött jel, azt elárulja az is, hogy a 
3-as szám hol közelebb, hol távolabb, hol lejjebb, hol följebb áll az ,,f" törzséhez. De 
minden kétséget eloszlat a Tinódi-Cronica c4 levelének verzóján az utolsó sorban található 
sajtóhiba, ahol az eluefetnec szóban a 3-as számot fejjel lefelé szedték, s így a szárai 
jobb felé nyúlnak. 

4* 
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Kurzív típus mindössze egy fajta volt a nyomdában. Húsz sor mérete 84—85 
mm. Verzál betűit és a kis ,,k"-t is a 3. antikvából kölcsönözték, a kis „u", , ,n" 
stb. betűk 1-7—2 mm magasak. Az 1550-ben megjelent BUCER és BRENZ 
levelének (RMNy I. 84.) ajánlását ezzel a kurzívával szedték. 

HoFFGREFFnek volt még bizonyosan néhány fraktur típusa is, hiszen az 1. 
antikvában az ,,sz" hang jelöléséhez a ,,3"-et fraktur készletéből vette kölcsön. 
Azonban a nyomda HOFFGREFF életében kiadott két német nyelvű kiadványá
ból (RMNy I. 93 és 94.) ma példányt nem ismerünk. HELTAI idejéből is csak 
egyetlen kései (1570) töredékről tudunk (RMNy I. 291.); kiemelő típusként 
szerepel még fraktur szedés az ugyancsak késői (1571) WERBŐCZY magyar 
nyelvű Decretumáh&n (RMNy I. 307.) s ezek betűi alighanem szintén még a 
HOFFGREFF által beszerzett készletből valók. 

Görög nyelvű könyvet ugyan tudomásom szerint Kolozsvárt HOFFGREFF 
idejében nem adtak ki, de hogy 1550-ben már volt görög típusa, az kiderül 
BUCER és BRENZ említett levelének kiadásából, amelyben az A8a, C3a és C4a lapon 
görög betűkkel szedett szavak, kifejezések olvashatók. 

HOFFGREFF legkorábbi keltezett kiadványa, a Ritus, 1550 májusában jelent 
meg FRÁTER György költségén, ami azt bizonyítja, hogy megnyerte vállalko
zásához a kincstartó jóindulatát. A kötet latin kolofonjában a G. H. monogram 
kétségtelenül azt igazolja, hogy ennek a kötetnek a nyomtatását HOFFGREFF 
egyedül vállalta el. Úgy tűnik, csak ezután, 1550 közepén társult HELTAival, 
mert 1552 végéig a kiadványokon már mindkettőjük neve szerepel. A társulás
nak nyilván anyagi (korábbi adósság?), üzleti okai lehettek, de alighanem köz
rejátszott ebben az is, hogy 1550. június 23-án az erdélyi rendek olyan vallás
ügyi törvényt hoztak, amely megengedte az evangélikus vallás gyakorlását.16 

Politikai megfontolásból pedig némileg FRÁTER György is megenyhült a luthe
ránusokkal szemben. 

Konkrét adatok hiányában csak következtethetünk arra, hogy HoFFGREFF
nek miért volt szüksége HELTAI támogatására, a HELTAival való társulásra. 
Az 1550. évi ma ismert négy kiadványban a csak címszövegekben előforduló 
két nagyméretű, 5. és 6. antikva kivételével már valamennyi fent leírt betű
típus szerepel. Az 1551. évi könyvekben pedig az 5. és 6. antikva is megtalál
ható, amiből talán az is gyanítható, hogy ezek is megvoltak eredetileg a nyom
dában, csak felhasználásukra nem került sor abban az 1550-ben megjelent 
kevés számú és viszonylag kis terjedelmű kötetben, amelyről ma példány alap
ján tudomásunk van.17 HoFFGREFFnek tehát hatféle antikva, egy kurzív, egy 
görög és legalább háromféle fraktur típus, azaz összesen legkevesebb tizenegy
féle betűkészlet matricáival kellett Németországból hazatérnie. Mert az nem 
igen képzelhető el, hogy e betűkészlet jelentősebb részét utólag, HELTAival 
való társulása után szerezte be külföldről. Hiszen akkor azokat az 1550-ben 
nyomtatott könyvekhez már aligha lehetett volna felhasználni. Amennyiben 
a betűgarnitúrákat HOFFGREFF saját pénzén szerezte be, akkor inkább a mű
helyberendezése, címlapkeretek, fametszetek, iniciálék készíttetése (amelyekkel 
ez időben éppen nem fukarkodtak), a segédek fizetése, papír, festék, ólom be-

16 POKOLY József: Az erdélyi református egyház története. Bp 1904. 72-—73. 
17 Az pl. hogy BUCER és BRENZ hitvallásának (RMNy I. 84.) címlapján a CONFES 

szórész nem szedés, hanem metszet, nem jelenti azt, hogy 1550-ben még nem volt meg 
a nyomdában a nagyméretű 5. és 6. antikva, mert ilyen metszett címszavakat vagy 
sorokat akkor is készíttettek egyes kiadványokhoz (pl. RMNy I. 90, 95, 208, 209.), 
amikor más könyvek címszövegében már régóta az 5. és 6. antikvát használták. 
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szerzése, általában a nyomda üzemeltetésének és elhelyezésének költségei 
okozhattak gondot HoFFGKEFFnek. A Ritus kiadása ugyan nem tekinthető 
kudarcnak, hiszen a mecénás a költségeket megtérítette. Kára legalábbis nem 
lehetett belőle, legfeljebb a haszna volt kevés. Több mecénásra és kelendőbb 
művekre lett volna szüksége, hogy megélhetését biztosítsa és a nyomda alapí
tásával és fenntartásával járó kiadásai, amelyek anyagi erejét valószínűleg 
erősen igénybe vették, gyorsabban megtérüljenek. Közvetlen pénzbeli segít
ségen kívül éppen ezt remélhette Kolozsvár tekintélyes plébánosától, a refor
máció ügyét a magyarok körében irodalmilag is támogatni kívánó, írói ambí
cióktól fűtött HELTAI Gáspártól. 

HELTAI kétségtelenül lelkes papja és terjesztője volt a reformációnak, de 
legalább ilyen mértékben polgár is, mégpedig patrícius, aki a földi javakat 
sem vetette meg, sőt kitűnő üzletembernek bizonyult. 1548 végén, amikor 
Besztercére hívták papnak, nemcsak kolozsvári híveihez való ragaszkodása, a 
kolozsvári tanács könyörgése, sőt fenyegetése miatt mondott le a meghívásról, 
amint ő, „szegény ember", a beszterceieknek írt szívhez szóló levelében kifej
tette, hanem — amiként hosszú évek múlva ez több kolozsvári polgár vallo
másából kitűnik — mert „Heltai Gáspár uramat a város azzal marasztotta 
meg" a plébánosságban, hogy halastavat ajándékozott neki.18 HELTAI persze 
fölismerte azt is, hogy a magyar többségű városban, de annak falain túl is, 
magyar könyvekkel kell és lehet a reformációt terjeszteni. Ez jó alkalmat adott 
számára ama vádak ellensúlyozására, hogy ő ellensége volna a magyar nyelv
nek, mert a város főtemplomában, mint a szászok plébánosa csak német nyel
ven volt hajlandó istentiszteletet mondani.19 Igazságtalan lennék, ha úgy ítél
ném meg, hogy HELTAit csupán vallási, politikai és üzleti érdekek tették magyar 
íróvá. Tehetsége avat ta azzá, de hogy szász anyanyelve ellenére a század leg-
ízesebb és legművészibb magyar szépprózája az ő tolla nyomán termett, ahhoz 
azt is meg kell éreznünk: minden szavát úgy vetette papírra, hogy gyönyörű
sége telt a magyar nyelven való írásban, hogy élvezte a magyarul írást. Egyes 
nyelvtani „botlásairól" alaposabb nyelv járástörténeti vizsgálatok alighanem 
ki fogják deríteni, hogy azok nem idegen eredetével és fogyatékos nyelvi is
mereteivel magyarázandók.20 SZABÉDI László pl. összevetette HELTAI stílusát 
M I K E S Kelemenével és megállapította, hogy M I K E S épp úgy váltogatja a tár
gyas és alanyi ragozást vonatkozó névmási tárgy után, mint HELTAI . 2 1 Ebből, 
azt hiszem, jogosan következtetett arra: „Heltai és Mikes nyelvének ezek 
a párhuzamosságai arra vallanak, hogy Heltai alapvető nyelvi forrása ugyanaz 
a háromszéki székely nyelvjárás, amely Mikesnek volt anyanyelve . . . " Ezzel 
összefüggésben merült fel bennem az a feltevés, hogy H E L T A I iskoláztatásának 

18 SZABÓ T. Attila: Széljegyzetek két kolozsvári XVI. századi nyelvemlékhez. Nyl tudK 
XIV. (1970) 361—362. 

19 Az 1553. évi nagyobb katekizmusának (RMNy I. 100.) ajánlásában említi: ezzel 
a munkájával is bizonyítani akarja, hogy nem ellensége ő a magyar nyelvnek, mint azt 
rosszakarói híresztelik róla. 

20 A könyvekben található nyelvi hibák különben sem írhatók mind HELTAI (illetve 
HOBTGREFF) rovására. HELTAI egyik magyar nyelvű kiadványának (RMNy I. 304) a 
sajtóhibákhoz írt bevezető soraiban erről így panaszkodik: „akar mint vigyázzon az 
ember, majd soha vétek nélkül ki nem nyomtathatni egy könyvet is, mert a nyomtató 
szolgák nem értik a dolgot, sem a nyelveket. Ezért csak kordéra rakják a betűket, és 
noha én megjedzem, hogy a jedzés szerént megigazítanák, de azért ugyan nem müve
l i k . . . " 

21 SZABÉDI László: Nyelv és irodalom. Bukarest 1958. 37—40. 
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helyét és pályája kezdetét nem kellene-e a Háromszékhez legközelebb eső 
Brassóban keresnünk? Ezáltal magyarázatot találhatnánk egyfelől H E L T A I 
brassói kapcsolataira (HoNTERrel, WAGNERrel, akinek halála után 1557-ben 
őt hívták meg lelkésznek), másrészt arra is, hogy miért éppen a háromszéki 
székely nyelvjárás sajátságai rögződtek meg HELTAiban. Sőt az sem lehetetlen, 
hogy maga barcasági szász családból származott, s Brassóban vagy környékén 
kezdett magyarul tanulni.22 A részegségről írt Dialógusának (RMNy I. 98.) 
1552-ben K E N D I Antalhoz intézett ajánlásában ugyanis munkájáról így nyilat
kozott: ,,te kegyelmed jó néven vegye és ha szinte tiszta magyarsággal írva 
nincsen, te kegyelmed megbocsássa, mert jól tudja kegyelmed, hogy nyelvem 
szerént szász vagyok és ezt e keveset tizenhat esztendeig tanultam." Nagy a 
gyanúm, hogy eme szerénykedő megjegyzés amolyan humanistákat utánzó 
formula, akik minél szebben írtak latinul, annál inkább mentegetőztek latin 
stílusuk fogyatékosságai miatt. Valahogy így járt el HELTAI is, hiszen ha annyi
ra nem bízott magyar nyelvtudásában, Kolozsvárt elég magyar anyanyelvű 
barátja volt, akikkel kijavíttathatta volna saját fogalmazását, s akkor fölös
leges az efféle szabadkozás. HELTAI azonban nagyon is jól tudott magyarul. 
Abban nincs okunk kételkedni, hogy tizenhat évig tökéletesítette magyar 
nyelvtudását, de azt már kevésbé látom elfogadhatónak, hogy csak 1536-tól 
fogva érintkezett magyarokkal nyelvtanulás céljából, amint ezt fenti nyilat
kozatából következtetni szokásos. 1550—51-ben kiadott magyar nyelvű művei 
pl. épp oly jó, ízes magyarsággal készültek, mint a részegségről szóló Dialógus 
vagy később a Száz fabula (RMNy I. 219.). Szerintem aki olyan kitűnően 
tudott magyarul stilizálni, mint HELTAI , az nem felnőtt korában kezdett hozzá 
a magyar nyelv tanulásához, hanem még gyerekkori pajtásaitól, tanulótársai
tól sajátította el a magyar beszéd alapelemeit. 

HOPFGREFF nem csalódott HELTAiban, ami az anyagi támogatást és a folya
matos munka lehetőségét, a határozott, céltudatos könyvkiadói programot 
illette. Alkalmasint az 1550-ben történt megállapodásuk szerint telepítették át 
a nyomdát HELTAI házába, és ekkor születhetett az a megegyezésük is, hogy a 
műhely fele-fele, azaz 400—400 forint értékben közös tulajdonukká lett, s ha 
egyikük elhalálozik, a másik csak akkor juthat a nyomda birtokába, ha az öz
vegynek a 400 forintot megfizeti.23 Emellett természetesen a két társ a nyomda 
jövedelmén is osztozott, de nincs nyoma annak, hogy milyen arányban. HELTAI , 
amint látható, megint csak okos polgárként és ügyes üzletemberként jár t el. 
HoFFGREFPhez mint magánvállalkozó társult, s így távol tar to t ta a nyomdát 
attól, hogy az egyházi vagy városi üzemmé váljék, mint ez pl. Brassóban vagy 
később Debrecenben történt. 

HELTAI könyvkiadói programja a lutheri reformáció művelődéspolitikai cél
kitűzését követte. Ehhez pedig elsőként a tankönyvek, hittani művek, biblia-

22 Brassóban és környékén (Hétfalusi járás) magyarok (székelyek) is éltek, s a városban 
magyar prédikátor is működött. — Egyébként sem látom elfogadhatónak azt, a BOD 
Péter (Magyar Athénas. Szeben 1766. 105.) óta kísértő nézetet, hogy HELTAI a Szeben 
közelében fekvő Heltau-ban (Nagydisznód, Cisnädie) született. Ez esetben ugyanis 
— amint erre már Josef TBAUTSCH (Schriftsteller Lexikon . . . der Siebenbürger-Detitschen. 
Kronstadt 1870. I I . 102.) is utalt — németül a Heltauer (von Heltau), latinul a Heltanus 
vagy Heltensis nevet használta volna. Ő azonban németül következetesen Helth-nek, 
latinul pedig Heltus-nak írta a nevét. Ezért sem valószínű, hogy a WALDAPFEL József 
által említett (1. fentebb a 3. számú jegyzetet) Caspar von HELTATJ és HELTAI Gáspár 
azonos személy. 

2 3 P I R N Á T Antal—VEGH Ferenc: Új adatok Heltai Gáspárról. I t K LX. (1956) 66—74. 



Heltai Gáspár, a könyvkiadó 299 

fordítás, vallásos felvilágosító munkák, vitairatok, elmélkedések, erkölcsnevelő 
művek közzététele tartozott. S valóban, ha végigtekintünk azoknak a kiad
ványoknak a során, amelyeket 1550—1552 végóig HOFFGREFF és HELTAI közö
sen, majd 1553-ban HELTAI egyedül megjelentetett, találunk köztük 4 kate
kizmust, ebből 3 magyar nyelvű (RMNy I. 86, 93, 100, 101.); egy latin nyelv
tant (RMNy I. 97.); két magyar nyelvű szertartáskönyvet (RMNy I. 85, 91.); 
a biblia ószövetségi részéből magyar fordításban négy kötetet: Mózes öt köny
vét (RMNy I. 90.), Jézus Sirah könyvét (RMNy I. 92.), a nagy próféták írásait 
{RMNy I. 95.) és a Bölcs Salamon könyveit (RMNy I. 96.); BucERnek és 
BRENznek az úrvacsoráról szóló tanítását latinul (RMNy I. 84.); SPANGENBERG 
Vígasztaló könyvecskéjét németül és magyarul (RMJSTy I. 94, 102.); SZTÁRAI 
Mihály vitadrámáját A papok házasságáról (RMNy I. 88.) és HELTAinak Sebas
tian FRANCK nyomán A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról írt 
dialógusát (RMNy I. 98.). 

Nyomdászattörténeti szempontból a SzTÁRAi-dráma kiadása azért érdekes, 
mert a katolikus papok nőtlenségét és erkölcstelen életét kipellengérező dara
bot, FRÁTER György bosszújától félve — aki a kolozsváriakat néhányszor már 
amúgy is megbírságolta — 1550-ben megtévesztésül egy sohasem létezett 
krakkói nyomdász, KEREKOTZKI Ferenc kiadványaként hozták forgalomba. 
A kolofon-hamisítást nyilván HOFFGREFF találta ki, s ehhez az ötletet éppen az 
ő neve alatt egy évvel korábban, Nürnbergben megjelent Veit DIETRICH: 
Spruchbüchleinje adhatta. Félrevezetésül Krakkót tüntették fel a nyomtatás 
helyeként. Alighanem tudatosan tették, mert 1550-ig minden protestáns szel
lemű magyar munka Krakkóban jelent meg, sőt, a betűtípusuk is a megtévesz
tésig hasonlít a kolozsvári 2. antikvához. Ami mégis elárulta, hogy HOFFGREFF 
— H E L T A I kiadványa, az a mű következetes helyesírása és a 2. antikva típus 
jellegzetes , ,o" és ,,ű" betűje, valamint, , ,Í3" jelkombinációja.24 

HELTAinak ugyanis nemcsak határozott kiadói programja volt, hanem ki
adói elvei is, s ezek az elvek kiterjedtek a műhelyből kikerülő munkák egysége
sen szabályozott helyesírására, a nyelvi tisztaságra, a világos értelmezésre, a 
szövegek tagoltságára, áttekinthetőségére éppen úgy, mint a művek tartalmi, 
vallási-ideológiai és politikai-társadalmi tendenciájának szigorú ellenőrzésére. 
H E L T A I elveit pedig társadalmi létformája, városi protestáns-patrícius-polgár 
mivolta határozta meg. Igaz, hogy mint pap és prédikátor teológiai-vallási 
felfogását háromszor is megváltoztatta, de polgári nézeteit soha ! A részegség
ről írt Dialógusébb&n megrajzolta ideálját, a jómódban élő, de józanul takarékos 
polgár képét, aki ellensége a dőzsölésnek és tékozlásnak, de nem híve az asz-
tézisnek, az önként vállalt szegénységnek sem. A nemes urakkal, a gazdagok 
túlkapásaival szemben mindig védelmébe vette HELTAI a „községet", a job
bágyokat, mert tudatában volt annak, ha ezek tönkremennek, vagy vásárló 
erejük megcsappan, az a polgárság, az iparos és kereskedő réteg romlását is 
maga után vonja.25 

HoFFGREFFnek és HELTAinak közös kiadványai közül ma tizenháromról van 
tudomásunk, s egy sincs köztük, amelyről azt állíthatnék, hogy H O F F G R E F F 
iniciatívájára adták ki. Éppen ellenkezőleg, úgy tetszik, hogy valamennyit 
H E L T A I kezdeményezte. Sőt, a megjelent műveknek csaknem fele H E L T A I 
közreműködésével készült fordítás vagy átdolgozás, illetve részben az ő alko-

24 VARJAS Béla i. m. 120—123. 
25 CZÓBEL Ernő: Heltai Gáspár dialógusa a részegségről és tobzódásról. Bp. 1911. — 

SXOLL Béla bevezetője a Dialógus hasonmás-kiadásához (Bp 1951. V—XXX.) 
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tásának tekinthető. A nyomda szellemi irányítása tehát teljesen HELTAI ke
zébe csúszott át, azaz HOFFGREFF egyszerűen HELTAI kívánságainak, akara
tának végrehajtója lett. Azt kellett kinyomtatnia, amit HELTAI elébe tet t , 
amihez mecénásokat, pénzt szerzett. Egyetlen előszó vagy ajánlás sincs a 
közös kiadványok között, amelyet mind a ketten aláírtak volna. HELTAI szel
lemi irányítása annyira ránehezedett HoFFGREFFre, hogy úgy érezhette, neki 
már semmi szava sincs az általa alapított műhely kiadványainak megválasz
tásában. Lehet, hogy az első évek eredményei, tapasztalatai alapján úgy látta, 
most már a maga lábán is meg tudna állni, s talán HELTAI kiadói politikájával 
sem mindenben értett egyet. Túlságosan egyoldalúnak találta, amelyben egye
lőre jóformán kizárólag egyházi, vallásos műveknek jutot t hely. Lehet, hogy 
egy-két év elteltével, miután a kolozsváriak hozzászoktak a magyar nyomda
termékekhez, HoFFGEEFFnek több alkalma nyílt volna gyors keresetet bizto
sító akcidenciák, alkalmi kiadványok nyomtatására. Erre azonban a HELTAI 
által kiadásra szánt terjedelmes, hosszú ideig készülő kötetek mellett nem jutot t 
sem ideje, sem lehetősége. HELTAI és HOFFGREFF között tehát mintegy függő 
viszony alakult ki, s HOFFGREFF szinte HELTAI alkalmazottjának tűnhetett , 
noha egyenjogú vállalkozója volt a műhelynek. Mindebből anyagi természetű 
ellentétek is támadhattak, s HELTAI talán a szellemi munkáért meg az üzlet
szerzésért és szervezésért nagyobb részesedést kívánt a haszonból, mint ameny-
nyit HOFFGREFF jogosnak vélt. Kétségtelen, hogy 1552 végén a két társ között 
az együttműködés megszakadt. HELTAI később úgy nyilatkozott, hogy a jó 
viszony köztük HOFFGREFF összeférhetetlen természete miatt bomlott meg, s a 
műhely munkájából az eklézsiának nem sok haszna volt azokban az években 
(1553 végétől 1558 végéig), amíg azt HOFFGREFF vezette.26 Szétválásuk után 
1553-ban kb. háromnegyed évig — eddig ismeretlen okokból — HELTAI kezén 
maradt a nyomda, mert ebben az időben egyedül HELTAI neve szerepel a ki
adványokon egy kivételével, amelyen sem a szerző, sem a nyomdász neve 
nincs feltüntetve (RMNy I. 101.). 

Abból a körülményből következtetve, hogy legkésőbb 1553 utolsó negyedé
ben HOFFGREFF visszaszerezte officináját és azt 1558 végén vagy 1559 elején 
bekövetkezett haláláig maga vezette, úgy gondolom, jogos és nyomós érvei 
lehettek a saját igaza mellett, ha Kolozsvár nagy tekintélyű plébánosa és tanács
tagja kénytelen volt a nyomdát kiengedni a kezéből. 

Abból az öt évből, amíg HOFFGREFF egyedül irányította a műhely munkáját, 
ma mindössze 14 kiadványt ismerünk, s ezek terjedelme is csak kétharmadát 
teszi annak a 13 munkának, amelyet két és fél év alatt HELTAival közösen ad
tak ki. Mégsem merném azt állítani, hogy HOFFGREFF idejében csökkent a 
nyomda foglalkoztatottsága. Inkább úgy tűnik, hogy HOFFGREFF valóban 
nagyobb számban nyomtatott alkalmi kiadványokat és ún. aprónyomtatvá
nyokat, amelyeket kevésbé őriztek meg, s kis terjedelmük és a használat kö
vetkeztében is könnyebben elpusztultak. E nézetemet alátámasztják azok a 
tények is, hogy éppen HOFFGREFF éveiből maradtak fenn az első alkalmi vagy 
röpiratszerű kiadványok, mint CSABAI Mátyás latin verses históriája DOBÓ 
István egri győzelméről (RMNy I. 126.); egy latin Carmen IZABELLÁIIOZ és 
JÁNOS ZsiGMONDhoz az úrvacsorára vonatkozó református tanításról (RMNy 
I. 146.); vagy Christian SCHESAEUS latin elégiája a hamis tanítók ellen és 
epicediuma Vicentius ATJRIFABER muzsnai lelkész halálára (RMNy I. 149.). 

26 Vö. az Agenda 1559. évi kiadásának (RMNy I. 154.) latin bevezetőjét. 
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De fel kell figyelnünk arra is, hogy az első profán, valóban világi tárgyú 
irodalmi művek HOFFGREFF idejében jelennek meg a kolozsvári nyomdában. 
Mindjárt beköszöntőül 1554-ben egy nevezetessé vált magyar kötet került ki a 
sajtója alól: TINÓDI Sebestyén Cronicája, (RMNy I. 109.). A második hasonló
képpen világi témájú, de latin nyelvű füzete a már említett CSABAI Mátyás 
Encomiuma,, amelynek kinyomtatásához DOBÓ István adta a pénzt. Az első 
itthon megjelent profán művek kinyomtatása akkor is HOFFGREFF nevéhez 
fűződik, ha közzétételüket nem ő kezdeményezte, a kiadásuk költségeit mecé
nások fedezték. Szerintem ugyanis TINÓDI JMADASDY Tamás parancsára ment 
Erdélybe. A törökellenes összefogásra buzdító Gronica kolozsvári kiadása épp 
oly jellegzetes politikai sakkhúzás, propaganda-manőver volt, mint az egri hős, 
DOBÓ István kinevezése erdélyi vajdává: elfogadtatni, népszerűvé tenni F E R D I 
NÁND uralmát Erdélyben, és az erdélyieket hadba szólítani a HABSBURG király 
vezetésével a török ellen. Ha nem erről lett volna szó, akkor NÁDASDY TINÓDI-
val a Cronicát inkább Bécsben adathatta volna ki, ahol jól felszerelt nyomdák 
dolgoztak, s ahol maga JNADASDY is a legtöbbet tartózkodott (saját palotája 
volt Bécsben). De ő nyilván a hatás kedvéért éppen azt nem akarta, hogy ez a 
munka Bécsben jelenjék meg. A kolozsvári nyomdáról pedig tudomása volt, 
hiszen 1550 —1551-ben személyesen járt Kolozsvárt és Erdélyben, egyik tagja 
lévén ama bizottságnak, amely IzABELLÁtól és FRÁTER Györgytől Erdélyt 
FERDINÁND nevében átvette. A Gronica kiadási kötségeit a HABSBURG-párti 
főurak adták össze, ha ugyan nem maga NÁDASDY, aki nemességet és 50 forint 
jutalmat is kieszközölt a királytól TINÓDI számára, meg az engedélyt arra, 
hogy a kötetet FERDiNÁNDnak ajánlhassa. Tehát a dedikációt is NÁDASDY 
utasítására kellett TiNÓDinak FERDINÁNDIIOZ intéznie. Tett NÁDASDY ehhez 
hasonló gesztust már korábban is, amikor a maga költségén állított nyomdában 
kiadott Űjtestamentum-íordít&s elé SYLVESTER Jánossal FERDINÁND fiaihoz 
íratott ajánlást.27 

Legújabb (de sajnos hibás adatoktól és nézetektől hemzsegő) nyomdászat
történeti monográfiánkban FITZ József közelebbről nem indokolva úgy vélte: 
TiNÓDit HELTAI hívta Kolozsvárra, hogy Gronicá]éit ott nyomassa ki.28 Sze
rintem ez éppoly kevéssé valószínű, mint korábban GULYÁS Pálnak az a fel
tevése, hogy TINÓDI azért választotta a kolozsvári nyomdát, mert tudomása 
volt az ún. Hoffgreff-énekeskönyvből (RMNy I. 108.) arról, hogy ebben a mű
helyben értenek a kottanyomáshoz.29 GULYÁS Pál nézetét F ITZ József még azzal 
is megtetézte, hogy a H offgreff-énekeskönyvet HELTAI szerkesztményének 
vélte.30 Nincs azonban arra szükség, hogy a kolozsvári nyomda működésével 
kapcsolatban minden eredményt HELTAinak tulajdonítsunk, s HoFFGREFFet 
minden érdemétől megfosszuk. A két kiadványhoz azért sem lehetett HELTAI-
nak semmi köze, mert egyik sem a HELTAi-féle következtés nyomdai helyes
írással készült.31 HOFFGREFF ugyanis kiadványaiban a szerzők, illetve a má-

27 Vö. SYLVESTER János leveleit NÁDASDY Tamáshoz. Közzétette SZALAY József 
ItK III. (1893) 88—98. 

28 FITZ József: A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 
Bp. 1967. II. 171. 

29 GULYÁS Pál i. m. 78—79. 
3 0 FITZ Józsefi, m. 168. 
31L. HELTAI Cancionalejának. fakszimile-kiadásához írt kísérő tanulmányomat. 

Bp. 1962. BHAV. 19—20. — MOLNÁR József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi 
nyelv kialakulására 1527—1576 között. Bp. 1963. 136. 



302 Varjas Béla 

solók írásmódjához igazodott, s nem változtatott azoknak még helyesírási 
következetlenségein sem. A Hoffgreff-énekeskönyv pedig nem előzhette meg a 
Tinódi-Cronicát, mert akkor az utóbbit is mozgó kottajelekkel szedték volna.32 

Hiszen TINÓDI a dallamait lekottázta a nyomda számára, tehát ha a műhelynek 
vannak mozgó kottajelei és ahhoz értő szedője, akkor gyorsabb, egyszerűbb és 
olcsóbb eljárás lett volna a szedés, mint minden egyes dallam kottájáról fa
metszetet készíttetni. A Tinódi-Cronicát tehát nem előzhette meg a Hoffgreff -
énekeskönyv. A két kiadványt azonban aligha választja el egy évnél nagyobb 
időköz egymástól. HOFFGREFF éppen a TiNÓDi-köteten okulva szerezte be 
talán még 1554-ben a mozgó kottajeleket. A Tinódi-Cronica és a nyomdászról 
elnevezett H off gr eff-énekeskönyv kinyomtatásával, noha alighanem ez utóbbi 
összeállításában sem volt neki — a nyomdásznak — része, azt valamelyik magyar 
reformátornak kellett összegyűjtenie és tudatosan megszerkesztenie, mégis: 
HOFFGREFF, a könyvnyomtató nemcsak a magyar irodalom, hanem a magyar 
műzene terjesztése és tovább-hagyományozása érdekében is olyan munkát vég
zett, amelyet, úgy érzem, jobban kell méltányolnunk, mint ahogyan azt eddig 
tettük.3 3 

E két jelentős kiadványon kívül HOFFGREFF idejéből csupán még két magyar 
nyelvűt ismerünk: BATIZI András Katekizmusát (1555. RMNy I. 125.) és VÍZ
AKNAI Gergely kolozsvári prédikátornak A szentháromságról, a teremtésről és az 
angyalokról szóló művét (RMNy I. 150.). A többi kötete latin nyelvű tankönyv 
(DONATHS, MELANCHTHON, MOLNÁR Gergely grammatikája RMNy I. 107, 135, 
136.) és DÁVID Ferenc négy latin munkája (RMNy I. 127, 143, 147, 148.) a 
STANCAROval és KÁLMÁNCSEHI SÁNTA Mártonnal folytatott vitákról. 

Ha végigtekintünk a nyomda alapításától HOFFGREFF haláláig eltelt kb. 
kilenc esztendő könyvtermésén,-meg kell állapítanunk, hogy minden jelentő
sebb, terjedelmesebb kiadvány költségeit mecénások viselték. Kockázatos 
vállalkozásba sem HOFFGREFF, sem HELTAI nem vágott. Saját erejükből csak 
olyan, általában kisebb terjedelmű munkákat tettek közzé, amelyek kelendők 
voltak (mint a tankönyvek, katekizmusok stb.), könyvkiadásuk tehát lényegé
ben feudális jellegű. Ez az első időszak egyben a nyomda életének hősi kor
szaka, hiszen most kellett a nyomtatott könyvhöz szoktatni a magyar olvasó
kat, vásárlóközönséget nevelni a magyar és latin nyelvű munkák számára. 
A kiadványok száma bizonyára nagyobb volt, mint amennyiről ma tudomá
sunk van. Az 1558 végéig megjelent 32 könyv közül 17 magyar, 13 latin és 2 
német nyelvű. Ha ezek a számok nem is abszolút érvényűek, a nyelvi meg
oszlás arányai mégis azt bizonyítják, hogy a nyomtatott magyar könyvnek 
határozott közönségbázisa, fokozatosan gyarapodó olvasó- és vásárlórétege 
alakult ki. 

Amikor a nyomda 1559-ben újból, s ezúttal végérvényesen Heltai birtokába 
került, kb. másfél évvel előbb már lemondott plébánosi tisztségéről, bár lelkészi 
hivatását továbbra is gyakorolta. Évek óta azonban egyre aktívabb szerepet 
töltött be a város életében mint polgár, tőkés vállalkozó. 1557-től fürdőházat, 
bástyát, üzlethelyiséget építtet, pénzt kölcsönöz a városnak, az 1560-as évek 
első felében papírmalmot létesít, s úgy látszik, utóbb még sörfőzéssel is foglal-

32 Vö. BÓTA László kísérő tanulmányát TINÓDI CVomcájának fakszimile-kiadásához. 
Bp. 1959. BHA I I . 24—25. 

33 Vö. TABNÓC Márton kísérő tanulmányát a Hoffgreff-énekeskönyv fakszimile-ki
adásához. Bp. 1966. BHA VII. 
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kozott.34 Mindezek mellett nagy lendülettel fogott hozzá, hogy 1553-ban meg
szakadt könyvkiadói programját lényegében ott folytassa, ahol annak idején 
abbahagyta, de 1559 végétől már szakramentárius szellemben. Legfőbb célja 
egyházi művek közzététele, a biblia magyar fordításának folytatása, tan
könyvek kibocsátása stb. Első kiadványa az evangélikus Agenda (RMNy I. 
154.), amelynek előszavában bejelentette, hogy a műhely munkáját újra ő 
irányítja. Még 1559 folyamán megkezdi a betűkészlet újraöntetését, s az egyes 
garnitúrákhoz a magyar hangok jelölésére szükséges régi ,,o" és ,,ü" helyett 
újakat metszet, illetve a hosszú magánhangzók megkülönböztetésére szolgáló 
ékezetes betűket kiegészítteti. Azonkívül az 1. és 2. antikvában az eddig két 
jelből összeállított ,,Í3"-t egy betűtestre véseti GS et J J Z S " hang számára új jelet 
készíttet: „(s". Helyesírási rendszerén is módosít. Eddig t ,,ch"-val 
jelölte, 1559 végétől ,,cz"-vel nyomtatja. Az új betűk és a ,,cs"-nek ,,cz"vel 
jelölése először Az úrnak vacsorájáról való közönséges keresztyéni vallás címen 
a marosvásárhelyi zsinaton 1559 Mindszent napján hozott határozatok ki
adásában (RMNy I. 155.) jelentek meg, s ettől kezdve ez a jelölésmód állan
dósult kiadványaiban.35 Rendszerét a korábbi krakkói magyar könyvek és 
SYLVESTER János nyomdai helyesírása egyeztetéséből alakította ki. Tőle örö
költük a hosszú magánhangzóknak vesszővel, ' hangnak , ,s+z"-vel, 
a palatális mássalhangzóknak (gy, ly, ny,ty) ,,y"-nal való írásmódját, amelyet 
máig megőriztünk.36 

A régi betűkészlet újraöntése és egyes betűknek újakkal történt kicserélése 
GULYÁS Pált és az ő nyomán másokat is arra a téves megállapításra vezette, 
hogy H E L T A I 1559 után teljesen új betűgarnitúrát vásárolt.37 Tüzetesebb vizs
gálataim és mikroszkopikus méréseim azonban arról győztek meg, hogy erről 
szó sincs. HELTAI élete végéig a HoFFGREFF-féle antikvákkal és kurzivával dol
gozott.38 

Saját papírmalma létesítésében főként üzleti szempontok vezették, függet
leníteni akarta magát Brassótól, hogy a tetemes szállítási költségektől meg
szabaduljon, s könyveit olcsóbban állíthassa elő.39 De — nézetem szerint — 
talán az is megfordulhatott a fejében, hogy a brassóiak esetleg nehézségeket 
támaszthatnak nyomdája papírellátásában, miután őt a medgyesi zsinat 1560-
ban a szász evangélikus egyházból kizárta, mert DÁVID Ferenccel együtt a 
helvét irányzathoz csatlakozott. Kolozsvár tanácsa pedig éppen ez év decem
ber 29-én foglalkozott H E L T A I kérelmével a papírmalom helyének kijelölése 
ügyében. Ha másképp nem, hát közvetítők útján sikerült ugyan továbbra is 
brassói papírhoz jutnia, mert az ő malma háborús okok miatt csak 1563-ban 
épült fel. De hogy a szászokkal megromlott a viszonya, ez abból is gyanítható, 
hogy 1563-ban SCHESSPURGER Jánost Krakkóba küldte papírgyártó munkáso
kért . A malom 1564-ben már üzemben volt. 1565-től HELTAI saját papírján 
adta ki könyveit, s ezzel kétségtelenül elősegítette, hogy Kolozsvár az erdélyi 
magyar könyvkiadás központja maradjon. 

34 PIRNÁT Antal—VÉGH Ferenc i. m. ItK LX. (1956) 66—74. 
35 VARJAS Béla i. m. BHA V. 19—22., valamint a 20—21. és 33. jegyzet. 36 KNIEZSA István: A magyar helyesírás története. Bp. 1952. 37 GULYÁS Pál i. m. 84. — Ezt a betűt egyébként GULYÁS „az ún. Elzevier-típushoz 

hasonló"-nak mondja. De hol volt ekkor még ELSEVIER? Hiszen Ő csak 1594-ben kezdte 
meg Leydenben könyvkiadói munkásságát. Ez a betű Garamond-antikva, ugyanaz, 
amelyet még HOFFGREFF szerzett be! 

38 VARJAS Béla i. m. BHA V. 33. jegyzet. 39 JAKÓ Zsigmond: Heltai Gáspár papírmalma. MKsz LXXVII. (1961) 290—295. 
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Noha pénz dolgában egyáltalán nem szűkölködött, hacsak tehette minden 
nagyobb kiadói vállalkozásához mecénásokat keresett. így a biblia további 
részeinek megjelentetését I I . JÁNOS (Zsoltárok 1560. RMNy I. 162.) és MAJLÁD 
Istvánné NÁDASDY Anna (Újtestamentum 1561. RMNy I. 172.) támogatta. 
I I . JÁNOS egyébként még vagy háromszor szerepel HELTAI mecénásai között, 
akiknek soraiban ott találjuk CSÁKY Mihály kancellárt, aki 1551-ben már a 
biblia első" részének költségeit is vállalta, rajta kívül CSÁKY Boldizsárt, K E N D I 
Farkast, HAGYMÁSI Kristófot és B E K É s Gáspárt.40 

1565-ig HELTAI eredeti kiadói programját változatlan következetességgel 
hajtotta végre. Ettől kezdve azonban a vallásos-egyházi és tankönyvkiadói 
programja fellazult. Észrevehető ez abból, hogy a tervezett teljes biblia-fordítás 
befejezetlen maradt, viszont olyan művek kiadásával kezdett foglalkozni, 
amelyek programjának világiasabb irányba való áthajlását jelzik, s ez időtől 
fogva inkább került ideje alkalmi nyomtatványok megjelentetésére is. 

HELTAit kétségtelenül megzavarták és nyugtalanították BLANDKATA és 
DÁVID Ferenc újabb vallási meggondolásai. Hovatovább lekiismereti kérdéssé 
vált számára: vajon a szakramentáriusok vagy az antitrinitáriusok oldalán 
juthat-e el a teljes hitbeli igazság birtokába. Részben talán a viták elől is me
nekült, s keresett olyan irodalmi-kiadói elfoglaltságot, amely egy időre másfelé 
terelte érdeklődését. 1565-ben kiadta BONFINI történeti művének MÁTYÁS 
királyról szóló fejezeteit (RMNy I. 209.), s ekkor fogott hozzá a Száz fabula 
(RMNy I. 219.) átültetéséhez. Ez utóbbi ugyan teljesen a reformáció nevelő
oktató vonalába tartozó mű, de mégiscsak profán mesékhez fűzött tanítások
kal akarja a világiakat, a protestáns polgárokat az élet dolgaiban erkölcsös 
magatartásra, helyes viselkedésre inteni. A Száz fabula (1566) kiadásának iro
dalmi jelentősége valójában abban volt, hogy 30 évvel P E S T I Gábor első hu
manista indítású szépprózai kísérlete után HELTAI az, aki újra vállalkozott 
szórakoztató prózai mű írására és kiadására. Mecénást sem keresett a kinyom
tatásához, mert a kötet elé csak a ,,jámbor olvasókhoz" írt ajánlást, tehát arra 
számított, hogy könyve kelendő lesz. Irodalomtörténetírásunk eddig HELTAit 
mint a Száz fabula szerzőjét tekintette XVI. századi szépprózánk legkiválóbb 
képviselőjének. Német forrásának meséit csak nyersanyagnak tekintette, amely
ből szabadon formálta meg rövid elbeszéléseit. Gyűjteményének Az ördögről 
és a nemesemberről szóló meséjét különös elismeréssel méltatták, mert abban 
vándoranekdota-motívumokat formált valóságos, önálló novellává. Ügy tűnt , 
hogy ezzel az elbeszélésével elérkezett addig a határig, ameddig egy protestáns 
prédikátor számára a szépirodalom profán világában egyáltalán szabad ú t 
nyílott.41 HELTAI azonban évek múlva, prédikátori tisztjétől megválva, túl
lépett ezen a határon. Ma már tudjuk, hogy a Száz fabula szépírói fejlődésének 
csak egyik állomása volt. 

A mesék közzététele egyelőre kiadói tevékenységében csupán intermezzo-
nak tekinthető. Az 1560-as évek második felében csapott legmagasabbra a 
szakramentáriusok és antitrinitáriusok között a hitviták lángja. S ha személye
sen nem is igen elegyedett a szócsatákba, jól tudta, hogy a közvéleményt iz-

4 0 I I . JÁNOS (RMNy I. 200, 215, 288.); CSÁKY Mihály (RMNy I. 272.); CSÁKY Boldizsár 
(RMNy I. 187.); K E N D I Farkas (RMNy I. 235.); HAGYMÁSY Kristóf és BEKES Gáspár 
(RMNy I. 304.) 

41 NEMESKÜETY István: A magyar széppróza születése. Bp. 1963. — A magyar irodalom 
története I. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp. 1964. 365—369, 382. 
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gatják a polémiák. HELTAI a közönség érdeklődését nem hagyta kihasználatla
nul, s előbb a szakramentárius felfogást támogatva, 1569-től azonban, hosszas 
tépelődés után DÁVID Ferenc által meggyőzetve és az antitrinitáriusok mellé 
állva adott ki több vitairatot.42 Ő maga a Háló című mű (1570. RMNy I. 288.) 
lefordításával és ahhoz írt terjedelmes bevezetésével te t t hitet antitrinitárius 
felfogása mellett. 

I I . JÁNOS halálával azonban az antitrinitarizmus Erdélyben elvesztette 
legfőbb pártfogóját. Az új fejedelem, a katolikus BÁTHORY István 1571 szep
temberében kiadott cenzúra-rendelete lehetetlenné te t te HELTAI számára 
vallásos művek kiadását, s ez eddig követett kiadói programjának most már 
gyökeres megváltoztatására kényszerítette.43 Prédikátori tisztjével is felhagyva 
irodalmi és kiadói tevékenysége teljesen világi, profán irányba fordult. Ele
tének ebben az utolsó három és fél esztendejében érett be irodalmi munkássá
gának javatermése. 

Mint könyvnyomtatót BÁTHORY rendelete komoly válságba sodorhatta 
volna. Egy időre nyilván súlyosan is érintette, de HELTAI élelmes üzletember 
lévén, jó érzékkel felismerte, miként juthat ki a bajból. Első zavarában után
nyomásra fanyalodott, s még 1571-ben kiadta WERBŐCZY Decretumán&k 
(RMNy I. 307.) W E R E S Balázs által készített magyar kivonatos fordítását, 
amely először 1565-ben Debrecenben jelent meg. Majd 1572-ben a teljes Tri-
partitumot (RMNy I. 317.) latinul. Közben azonban már dolgozott az olvas
mányigényt ébresztő és kielégítő új könyvei előkészítésén. Az iskolázás terje
dése, s a kolozsvári nyomda 20 éves, valamint a debreceni műhely 10 éves 
működése tetemesen megnövelhette a magyar olvasók számát, akikre, mint a 
magyar világi, profán olvasmányok vásárlóira is számíthatott. HELTAit a 
debreceni nyomdász, KOMLÓS András példája is erre ösztönözte. 

A magántőkével nemigen rendelkező KOMLÓS volt ugyanis az első, aki szá
mára — 1570-ben, I I . JÁNOSnak a debrecenieket sújtó cenzúra-rendelete miat t 
— létkérdéssé vált, hogy kevés befektetéssel olyan gyorsan értékesíthető, tehát 
kelendő ós kis terjedelmű kiadványokat vessen piacra, amelyek eladásából a 
rájuk fordított összeg hamar megtérül.44 Erre a szórakoztató epikus művek 
kínálkoztak legalkalmasabbaknak, amelyek azonban nyomtatásra készen 
csak históriás énekek formájában voltak számára adva. A magyar nyelvű pro
fán irodalom ugyanis sorsdöntő módon a főúri udvarokból és azok környezeté
ből indult ki. Az udvari élet keretei között pedig az irodalmi művek közvetíté
sének és terjesztésének legfőbb és leghatásosabb módja, a korábbi orális költé
szet gyakorlatának is folytatásaként, az élőszó, a recitáló, énekes előadás ma
radt. Ezért lett a XVI. századi magyar elbeszélő irodalomnak szinte egyed
uralkodó műformája a vers, mégpedig a dallamra írt, énekes előadásra szánt 
versforma, az ún. históriás ének vagy széphistória. Az énekes epika azonban 
nemcsak nemesi-udvari körökben terjedt el, hanem a magyar polgárság, vala
mint a mezővárosi lakosság között is népszerűvé vált. Ehhez pedig, különösen 
az 1560-as évekig a reformáció nyújtott segédkezet, minthogy többek között 
a bibliai históriákat is énekvers formájában közvetítette e rétegek számára. 

42 RMNy I. 197, 211, 214, 215, 220, 237, 256, 272, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 
304. és 305. 

43 WALD APFEL József: Heltai Gáspár és a magyar Ponciánus. ItK XLVIII. (1938) 
125- 127. 

44 VARJAS Béla i. m. BHA V. 21. 
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így nőtt az 1530-as évektől ez az epikus forma vezető műfajjá, és szorította 
háttérbe a prózát. Az 1570-es évekig a ma ismert mintegy 150 históriás ének
nek kétharmadát már megírták. Ez a műfaj tehát szinte korlátlan számban és 
ingyen állt a nyomdászok rendelkezésére. Az énekeket, ha egyszer eltanulták 
vagy lemásolták, azaz kikerültek a szerző keze közül, közkincsnek tekintették, 
minthogy a kor nem ismerte még a szellemi tulajdon mai fogalmát. Ezeket az 
énekeket tehát bármelyik nyomdász szabadon kiadhatta, sőt saját vagy ol
vasói tetszése, ízlése és felfogása szerint akár változtathatott is a szövegükön, 
így kezdte el KOMLÓS 1570-ben a históriás énekeknek füzetes formában való 
sorozatos kiadását. KOMLÓS a megnövekedett számú kispénzű olvasókra, vá
sárlókra számított, s kísérlete sikerrel járt . Példáját HELTAI Gáspár és később 
más nyomdászok is követték. Az 1570-es évektől szinte tömegesen jelentek meg 
a históriás énekek füzetes kiadványokban. 

De HELTAI Erdély és főleg Kolozsvár polgári olvasóközönsége körében na
gyobb számú és tehetősebb vásárlókra is támaszkodhatott. Talán Száz fabulá-
jának kelendősége, meg a magánolvasáshoz jobban hozzászokott városi pol
gárság érdeklődése is arra bírhatta, hogy históriás énekek mellett prózai ol
vasmányokat és újabb szórakoztató elbeszélő műveket hozzon forgalomba. De 
prózai elbeszélő munkák, ilyenek fordítása vagy átdolgozása ÜELTAinak sem 
álltak nyomdakészen rendelkezésére. Tehát ismét maga látott hozzá effajta 
művek szerkesztéséhez, fordításához és átdolgozásához. Ezek között legelsőül 
talán még 1572-ben Ponciánus-átdolgozását (RMNy I. 314.) adta ki. Kísérletet 
tet t , úgy látszik, arra, hogy másokkal is fordíttasson hasonló szórakoztató 
prózai munkákat. így jelent meg Kolozsvárt még két további prózai elbeszé
lés, a Sándor-regény (RMNy I. 324.) és a Markalf tréfabeszédei (RMNy I. 
389.). A Sándor-regény még alighanem HELTAI életében jelent meg, a, Mar kai -
/ot már H E L T A I özvegye adta ki 1577-ben, de úgy lehet még azt is H E L T A I 
készíttette valakivel, mert özvegye nagyszámú széphistórián kívül egyetlen 
más szórakoztató művet sem te t t közzé. HELTAI 1574 nyarán meghalt, s utána 
újabb szépprózai elbeszélések fordítására vagy átdolgozására már Kolozsvárt 
sem gondolt senki. 

HELTAI Ponciánus-átdolgozÁsáhan érkezett el szépprózai alkotóművészeté
nek csúcspontjára, — amint ez NEMESKÜRTY Istvánnak legutóbbi, a fel
fedezés erejével ható, kitűnő tanulmányából ismeretes és nyilvánvaló.45 Nincs 
tehát szükség arra, hogy a HELTAi-átdolgozás és a forrásául szolgáló német 
Ponciánus összehasonlításából NEMESKÜRTY által levont eredményeket ele
mezzem. Csupán HELTAI írói és könyvkiadói elveivel, protestáns-polgári szem
léletével kapcsolatos néhány megállapítását szeretném kiemelni, illetve hang
súlyosabbá tenni egy-két észrevételem kíséretében. 

A Ponciánust HELTAI a XVI. századi magyar olvasóközönség, mégpedig 
a városi (úgy is mondhatnám: a kolozsvári) polgárság világához, életszemlé
letéhez és társadalmi viszonyaihoz kívánta közelhozni. Minden adaptálása, 
átdolgozása, a részegségről szóló Dialógusa épp úgy, mint a Száz fabulája,, vagy 
a Háló, a Ponciánus és a Magyar krónikája, (RMNy I. 360.), sőt még aCancionale-
ja (RMNy I. 351.) is többé-kevésbé önálló mű, egyéni alkotás. A Dialógus nem 
Sebastian FRANCK felfogását tükrözi, hanem HELTAiét, de ugyanezt állapít-

45 NEMESKÜRTY István: Heltai Ponciánusa és a magyar reneszánsz szórakoztató próza. 
I tK LXXVI. (1972) 555—579. 
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hatjuk meg a többi munkájáról is. Ponciánusa, sem német eredetijének szellemét 
vetíti elénk, hanem HELTAiét. Számára minden irodalmi forrás csak nyersanyag, 
építőelem, amelyből a saját protestáns-polgári nézetei szerint szerkeszti meg és 
építi fel a maga legtöbbször új arcú művét. Nagyobb átalakításokra sokszor 
nincs is szüksége, egy-egy szó, név vagy kifejezés megváltoztatásával is olyan 
légkört teremt, olyan értelmet visz bele akár az egész elbeszélésbe, amellyel 
azt egy csapásra a saját korához, olvasói ízléséhez és igényeihez tudja idomí
tani. Máskor viszont gyökeresen átformálja az előtte fekvő szöveget, az egész 
történetet. így járt el pl. a Ponciánus Indusa és a Vidua című elbeszélésében. 
Hogyan lett az előbbiből Az elzárt nő című teljesen középkori, lovagi szellemet 
árasztó történetből HELTAI tollán polgári szemléletű XVI. századi reneszánsz 
novella — azt NEMESKÜRTY részletesen kifejtette. HELTAI a XVI. század vi
szonyai közé helyezte az eseményeket, új jeleneteket, motívumokat szőtt a 
történetbe, megváltoztatta a szereplők jellemét, elhagyta a felesleges, a fel
fogásába, meseszövésébe nem illő részleteket, s lélektanilag sokkal valószerűbbé 
varázsolta az elbeszélést német eredetijénél. Egyszóval új művet alkotott, 
amely teljesen evilági ízű, nincs benne semmi prédikátori tartózkodás, szerelmi 
jeleneteiben — s nemcsak ebben az egy elbeszélésében, hanem a többiben is 
— olyan pikáns, sőt szabadszájú, akár BOCCACCIO vagy NAVARRAI MARGIT 
pajkos reneszánsz novellái. Ennyi is elég talán ahhoz, hogy megállapíthassuk: 
HELTAI Ponciánusábsbn igenis túllépett a XVI. századi szórakoztató próza 
prédikátori korlátain, s eljutott szépprózánk teljes elvilágiasításához. Az elsők 
között van, akik a magyar nyelvű profán irodalmat a XVI. században kitel
jesítették és diadalra vitték.46 

Próza-stílusát sokan és nagy elismeréssel méltatták, bár voltak olyan meg
nyilatkozások is, amelyek BORNEMISZA Péter prózáját, főleg az Ördögi kísér
tetek alapján, csaknem fölébe helyezték HELTAiénak.47 Anélkül, hogy BOR
NEMISZA stílusának szépségeit, megejtő sodrását kétségbe vonnám, a kettőjük 
stílusát mégsem látom egyenlő értékűnek. BORNEMISZA úgy ír, ahogy a gon
dolatok, a szavak egymást hajszolva az ajkára tolulnak. Szinte gomolyogva, 
parttalanul áradnak belőle a mondatok. Nagy erejű kitárulkozásainak, pillanat
szülte mondandójának megformálására nincs sem módja, sem ideje: ösztönös 
író. HELTAI viszont az élő beszéd frissességével és elevenségével, de fegyelmezet
ten ,,formásán" fejezi ki magát. Tele van humorral, játékos, székelyes ízű 
mondásokkal, velős, csattanós párbeszédekkel. Hangulatkeltő, láttató, ér
zékletes, hasonlatokban, közmondásszerű szólásokban gazdag stílus az övé. 
Anélkül azonban, hogy előadásán valamiféle cifrázottság vagy megszerkesz
tettség volna érezhető. Született elbeszélő tehetség, tudatos művész, de nem a 
,,míves gond" megszállottja. Természetes mesélőkedvét azzal a szinte öntudat
lan érzelmi-lelki készséggel fegyelmezi, hogy önmaga is élvezi azt, amit előad. 
Szerintem HELTAI volt századának egyetlen vérbeli és legnagyobb magyar 
elbeszélője, szépprózaírója. 

Amint köztudott, HELTAI Ponciánusával csaknem egy időben (1573) meg
jelent egy másik Ponciánus-íordítás is (RMNy I. 322.) — az egyetlen szóra
koztató prózai mű, amely udvari körök számára készült. Ennek forrása A hét 
bölcs történetének egy latin változata volt, amelynek ismeretlen magyar át-

A magyar irodalom története I. Szerk. KXANICZAY Tibor. Bp. 1964. 382. 
NEMESKÜRTY István: Bornemisza Péter. Bp. 1959. —• Az ő nyomán mások is. 
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ültetője, jellemző módon, változatlan formában tolmácsolta az eredeti latin 
szöveget.48 

Nem érzem meggyőzőnek és elfogadhatónak NEMESKÜRTY ítéletét a tekin
tetben, hogy a két Ponciánus-íordítást fölébe helyezi a korabeli elbeszélő mű
fajunk másik ága, a históriás énekek és széphistóriák legjava alkotásainak.49 

Kifogásolható már az az eljárása is, hogy csak a nyomtatásban megjelent 
históriás énekeket és széphistóriákat veszi figyelembe, holott a XVI. században, 
de később is irodalmi művek szóbeli és kézírásos terjesztésének még igen nagy 
vagy legalábbis nem kisebb a jelentősége, mint a nyomtatott szövegekenek, 
különösen pedig énekes műfaj esetében. így aztán kimaradnak NEMESKÜHTY 
összehasonlításából éppen a legkiválóbb alkotások, vagy azért, mert nyomta
tot t kiadásukról egyáltalán nem tudunk, vagy azért, mert ma csak 1580 után 
megjelent kiadásukat ismerjük. Szóba sem kerül tehát pl. a Szilágyi és Hajmási 
(1560), a Cantio de militibus pulchra (1561—66 között), Béla király és Bankó 
leánya (1570), a Gismunda és Gisquardus (1582. évi átdolgozott szövege!), sőt 
még az Eurialus és Lucretia (1577) sem! Am ki merné tagadni, hogy; ezek az 
énekek keletkezésüktől fogva benne éltek a kor tudatában, s az Argirussal 
együtt mind „színvonalban", mind „esztétikai értékben" nemhogy alávalób
bak volnának a két Ponciánusnál, de '— szerényen szólva — legalábbis egyen
rangúak velük. 

HELTAI halála után a magyar szórakoztató próza fejlődése főleg nemcsak 
azért torpant meg — mint NEMESKÜRTY gondolja —, mert tehetségben hozzá
fogható utódja nem akadt.50 De a XVII. század derekáig még másod- vagy 
harmadrendű művelői sem támadtak. A XVI. századi históriás énekek és szép
históriák szerzői között is kevés volt az elsőrangú tehetség, ez a műfaj mégis 
virágzott. A széppróza elnémulását nem a tehetségek hiányában kell keres
nünk. Mélyebb, társadalmi okai voltak ennek: az a magyar polgári és félpol
gári réteg hanyatlott el, amelynek környezetében ez a műfaj igényelt olvas
mányként tovább élhetett és fejlődhetett volna. Hozzájárult azonban az a 
körülmény is, hogy nyomdász-kiadóink (s köztük nem utolsósorban HELTAI 
özvegye) az olvasási kedvet az elburjánzó és készen, sőt ingyen rendelkezésükre 
álló históriás énekek és széphistóriák tömeges piacra vetésével igyekeztek 
kielégíteni. így állott elő az a helyzet, hogy a magyar közönség szórakoztató 
olvasmányai a XVI. században nem a prózában írt regényes történetek és el
beszélések lettek, a győztes az amúgy is vezető műfaj, a históriás ének maradt 
— még olvasmánynak is. 

48 Latin nyelvű ajánlását Blasius EBERTTS bécsi könyvnyomtató írta. A könyv az 
osztrák eredetű, de magyar honossá vált gróf Ecchius SALM győri várparancsnok és 
dunántúli főkapitánynak özvegy TÖRÖK Ferencné GTTTI ORSZÁGH Borbálával kötött 
házassága alkalmából jelent meg. Újabb kiadása: RMKt V. Bp. 1898. 

49 NEMESKÜRTY szerint: ,,. . .Balassi színvonalát némiképpen elérő mű — (. . . Árgirus 
királyfit kivéve) — nincs is, említésre pedig legföljebb a Lévai Névtelen és Enyedi György 
szerelmi történetei méltók. S itt viszont — most már az Árgirust is beleértve — megint 
a már említett szerelmi tematikához jutottunk el: amiképpen Heltai prózája a szerelmi 
témakörben nyújt újat, kimagaslót és érdekeset, úgy annak a korszaknak énekkölté
szetére is ez jellemző. De nem Heltai prózájának színvonalán! S ez felsorolásunk másik 
fontos tanulsága. Szükségtelen ugyanis az említett kiadványokat tartalmilag ismertetni, 
e korszak ismerői előtt világos, hogy a hetvenes évtizedben publikált — (és ránk ma
radt) — magyar nyelvű világi témájú nyomtatványok közül esztétikai értékben mindkét 
Ponciánus messze kimagaslik!" (ItK LXXVI. (1972) 576.) 

5 0 NEMESKÜRTY István i. m. 576—577. 
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HELTAI sohasem rejtette véka alá polgári és protestáns felfogását, élet
szemléletét, s ahol csak alkalma nyílt rá, ezt kifejezésre is ju t ta t ta . Kiadványai
ban nem tű r t meg semmit, ami nézeteivel ellenkezett, s habozás nélkül ki
hagyott vagy átírt más szerzők műveiben minden olyan részletet, akár egész 
fejezeteket is, amelyekkel nem értett egyet. Attól sem riadt vissza, hogy más 
szerzők munkáit átszerkessze, szétollózza, beléjük toldjon olyan hosszabb-
rövidebb részeket, amelyekben saját meggyőződését ju t ta t ta érvényre. így 
járt el pl. a Cancionalejáh&ri összegyűjtött históriás énekekkel is. Irodalom-
történetírásunk hol szigorúan hol enyhébben szemére is vetette ÜELTAinak, 
hogy önkényes változtatásaival „elferdítette", , ,tönkretette", „kiforgatta ere
deti mivoltukból" az általa közzétett szövegeket.51 Csakhogy igazságtalan és 
ahisztorikus álláspont XVI. századi kiadványainkban szöveghűséget keresni, 
különösen pedig a Cancionalehan, amelyet — ha egészében tekintjük át — 
akkor félreismerhetetlenül kitetszik, hogy az egységes szerkesztői elvek sze
rint megkomponált mű. HELTAI célja az volt, hogy a sokféle felfogású szerző 
heterogén énekanyagából igen határozott polgári-protestáns történetszem
lélettel megszerkesztett énekgyűjteményt állítson össze. Ugyanez a szempont 
vezette különben utolsó nagy művének, Magyar krónikájának írásakor is. 
Nem BOOTBTNI kivonatos magyar fordítását kívánta olvasói kezébe adni, hanem 
a magyar történelem polgári-protestáns szellemű összefoglalását.52 HELTAI 
mindent és mindenkor a városi polgár szemével látott és ítélt meg. Hogy 
mennyire érzékenyen reagált arra, ami polgári önérzetét érintette, és mennyire 
megragadott minden kínálkozó lehetőséget, hogy ezt kifejezésre, is juttassa, 
annak igen jellemző példája a Ponciánus-átdolgozás előbb említett Indusa c. 
novellájának egyik epizódja. Amikor a lovag frissen épített házából a királyné 
lakótornyába titkos átjárót töret, az eredeti német szöveg mindezt egyetlen 
rövid, narratív mondatban úgy adja elő, hogy a kőművesmestert munkája 
végeztével a lovag megöli, nehogy t i tkát elárulhassa. HELTAI ezt a jelenetet az 
udvarmesterré avanzsált vitéz (lovag) szavaival így kezdi: „Szerelmes barátom, 
egy dolgom volna, melyet reád kellene bíznom, ha hited volna [azaz, ha meg
esküdnél] és veszteg akarnál hallgatni. En pedig nagy ajándékot adnék te
neked. Felele a kőműves: Vagyon hitem. És megesküvék a hoppmesternek, 
hogy veszteg akarna hallgatni."53 Az udvarmester csak ezután mondja meg a 
kőművesnek, hogy mit kíván tőle (anélkül azonban, hogy a titkos ajtó célját 
elárulná). A mestert pedig, miután elvégezte a munkát, nem öli meg, hanem 
gazdagon megfizeti, és békével elbocsátja. HELTAI e rövid párbeszédben ki
tűnően érzékelteti a polgár önérzetét. Az egyszerű kőműves esküje is biztos 
zálog, ér annyit, mint bármely nemesúré, meg lehet bízni benne. S ezzel íme, 
a humanitást, a nem-nemes ember adott szavának megbecsülését hirdeti. 

HELTAinak BÁTHORY cenzúra-rendelete után nemcsak kiadói programja 
változott meg gyökeresen és fordult végleg világi témák irányába, hanem mint 
vállalkozó is utolsó éveiben lett feudális jellegű kiadóból „kapitalista jellegű" 
könyvkiadóvá: 1571 végétől minden kiadványát saját költségén jelentette meg. 

Halála után nyomdáját özvegye örökölte és vezette tovább. Heltai utolsó 
művének, a Magyar krónikának nyomtatását már ő fejezte be. Úgy látszik, ő 

51 Vö. SZILÁDY Áron, RMKT I I I . 385—387. és IV. 273—278. — Utána még sokan 
mások is. 

52 Vö. A magyar irodalom története I. Szerk. KXANICZAY Tibor. Bp. 1964. 369—372. 
Ui. az újabb kiadások és a krónikára vonatkozó irodalom is megtalálható. 

53 A novella teljes szövegét közölte NEMESKÜRTY István, I t K LXXVI. (1972) 558—562. 
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is tőkés vállalkozóként, főleg históriás énekek kiadásával foglalkozott, de meg
jelentetett néhány tankönyvet is. Egyetlen nagyobb volumenű kiadványa, 
amelyet szintén saját költségén te t t közzé, MELIUS Péter Herbáriuma, (1578. 
RMNy I. 413.) volt. 

A kolozsvári nyomda termékeiből, alapításától kezdve HELTAI haláláig ma 
közel száz (pontosan 94) kiadványt ismerünk. Ezeknek kb. 12%-át HOFFGREFF 
egyedül adta ki, 18%-át HELTAival közösen jelentették meg, 70%-a H E L T A I 
önálló tevékenysége idején látott napvilágot. HUSZÁR Gál feltűnéséig (1558) 
a kolozsvári műhely volt a magyarság egyetlen nyomdája. Egyébként a század 
legtöbbet termelő üzeme, melynek kiadványai közül a népszerűbbeket más 
magyarországi műhelyek is utána nyomtatták. így az Evagéliumoh és epistolák 
c. perikopás kötetet; MOLNÁR Gergely Grammatikáját; HELTAI Vigasztaló 
könyvecskéjét; a Száz fabulát és még több más művet. A század utolsó két 
évtizedében főleg MANLIUS János nyugat-dunántúli nyomdász aknázta ki a 
kolozsvári kiadványokat, HELTAI Ponciánus-átdolgozás&ndbk pedig legalább 
négy kiadása jelent meg a XVII. század folyamán.54 

A kolozsvári nyomdát, ha nem is HELTAI Gáspár alapította, a folyamatos 
magyar könyvkiadásnak mégis ő volt a megszervezője. Fáradhatatlan energiá
val dolgozott mint író és kiadó egyaránt. Nemzeti nyelvű irodalmunk első 
felvirágzásának ez az egyik legeredetibb íróegyénisége egyszersmind a magyar 
könyvkiadás atyja és a magyar könyv első, átfogó koncepciójú kiadója volt. 

BÉLA VARJAS 

Gáspár Heltai, der Buchverleger 

Auf Grund jüngster Forschungen erscheint es heute als sicher, dass der in Klausenburg 
gebürtige György Hoffgreff die dortige Druckerei in 1549/50 gegründet hat. Gáspár 
Heltai war jedoch der erste Organisator des stetigen Buchverlags in Ungarn. 

Hoffgreff studierte in der ersten Hälfte der 1540-er Jahre auf der Universität Witten
berg und war dann einige Jahre in Kronstadt tätig. Er erlernte die Buchdruckerkunst 
nach 1547 in Nürnberg. Hoffgreff war durch den Stadtrat und Gáspár Heltai schon 
früher zu seinem Entschluss angeregt, in Klausenburg eine Druckerei zu gründen. Er 
kehrte im Sommer 1549 nach Klausenburg zurück. Es war ihm bekannt, dass er sich 
hauptsächlich zum Druck ungarischer und lateinischer Werke vorzubereiten hatte. 
Seine aus Deutschland stammenden Schriftsätze zeugen auch dafür (er brachte sechs 
Antiqua-, einen Kursiv-, drei Fraktur- und einen griechischen Schriftsatz mit sich.) 

Durch die Kosten der Matrizen, der Einrichtung der Werkstatt und deren Betrieb 
in seinen Mitteln erschöpft, sah sich Hoffgreff Mitte der 1550-er Jahre gezwungen sich 
mit Gáspár Heltai dem Pfarrer von Klausenburg, als Geschäftspartner zu verbinden. 
Heltai war bestrebt, laut seinem, nach den bildungspolitischen Zielsetzungen der Luther'-
sehen Reformation bestimmten Programm des Buchverlags die Ideen der Reformation 
sowohl in Klausenburg, in dem die Mehrzahl der Einwohner Ungarn waren, als auch 
jenseits der Stadtmauern, durch ungarische Bücher zu verbreiten. Zweieinhalb Jahre 
arbeiteten sie gemeinsam, aus jener Zeit sind uns 13 ihrer Veröffentlichungen bekannt 
(Bibelübersetzungen, Betrachtungen und Kampfschriften religiöser Natur, Lehrbücher, 
Komödie, etc.) 10 darunter in ungarischer, 2 in deutscher und eine in lateinischer Sprache. 
Heltai gelang es die Leitung der Druckerei ganz in die Hände zu bekommen, was Hoff
greff schwer ertrug. Materielle Gründe mochten auch dazu beigetragen haben, dass die 
Partnerschaft Ende 1552 in die Brüche ging. 

Hoffgreff leitete die Druckerei von Ende 1553 allein bis zu seinem Tod in 1558. Er 
veröffentlichte bereits ungarische und lateinische Werke auch profanen Themas. Anfang 

M R M K I. 630. (Lőcse 1633.); 872. (Lőcse 1653.); 1203. (Lőcse 1676.); 1238. (Lőcse 
1679.) 
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1559 ging die Druckerei endgültig in Heltai's Besitz über, der seine Verlegertätigkeit 
in dem Geiste fortsetzte, in dem er sie 1553 unterbrochen hatte, mit dem Unterschied 
jedoch, dass vom Ende 1559 an die helvetische Reformation sein Leitstern war. Durch 
seinen Religionswechsel fiel Heltai von den Sachsen ab, die ihn 1560 aus der sächsisch
evangelischen Kirche auch ausstiessen. 

Nicht nur sein unzweideutiges Verlegerprogramm kennzeichnete Heltai, auch seine 
Grundsätze als Verleger waren für ihn charakteristisch. Diese erstreckten sich auf die 
einheitlich geregelte Rechtsschreibung, die sprachliche Reinheit, die klare textliche 
Gliederung der verlegten Werke ebenso, als auch auf die strenge Prüfung der inhalt
lichen, ideologischen, politischen und gesellschaftlichen Tendenzen derselben. Seine 
gesellschaftliche Daseinsform, seine protestantisch-bürgerliche Beschaffenheit bestimmten 
aber Heltai's Grundsätze. Er änderte seine theologisch-religiöse Auffassung zwar dreimal 
als Geistlicher, an seinen bürgerlichen Ansichten hielt er aber durchwegs fest. 

Die Druckerei in Klausenburg entwickelte sich unter Heltai's Anleitung zu der Werk
statt, die im XVI. Jahrhundert die höchste Produktion aufwies. Nahe hundert der bis 
zu seinem Tode (1574) erschienenen Werke sind uns bekannt. Er liess den von Hoffgreff 
geerbten Schriftsatz neugiessen und zur Bezeichnung spezieller ungarischer Laute neue 
Schriften schneiden. 

Durch die eigene Papiermühle, die er Mitte der 1560-er Jahre in Betrieb setzte, machte 
Heltai den Buchverlag in Klausenburg von der Papierproduktion in Kronstadt unab
hängig. Er zog sich von den Glaubensstreiten, die zwischen den Sakramentariern und 
Antitrinitariern entflammten, in den 1560-er Jahren immer mehr zurück und schloss 
sich den letzteren erst nach langem Zögern an. Heltai hörte aber auch mit seinem Pre-
digertum auf, als 1571 der katholische István Báthory zum Fürsten Siebenbürgen^ 
wurde. In seiner verlegerischen und literarischen Tätigkeit verfolgte er seither aus
schliesslich weltliche, profane Ziele. 

Von nun an verlegte Heltai seine sämtlichen Veröffentlichungen auf eigene Kosten, 
er hörte damit auf, Mäzen für seine Bücher zu suchen : der feudale Verleger verwandelte 
sich damit in einen kapitalistischen Verleger. 

Heltai war aber nicht nur Organisator des stetigen Buchverlags in Ungarn. Trotz 
sächsischer Herkunft, war Heltai der glänzendste ungarische Schriftsteller, der begabteste 
Erzähler seines Jahrhunderts. Sein Dialog über Betrunkenheit und Völlerei (1552), seine 
Hundert Fabeln (1566), seine Bearbeitung Ponzians (1572), seine Ungarische Chronik 
(1575) schrieb er zwar auf Grund fremder Quellen, doch handelt es sich dabei um arteigene 
Originalwerke, da Heltai niemals als Übersetzer, sondern stets als Bearbeiter tätig war, 
der seine Themen dem Geschmack der zeitgenössischen ungarischen bürgerlichen Leser 
anpasste. In der ersten Blütezeit unserer Literatur in ungarischer Sprache trit t Heltai 
als einer unserer grössten Schriftsteller und gleichzeitig als der Gründer des ungarischen 
Verlagswesens, als der erste ungarische Buchverleger umfassender Konzeption auf. 

* 

Gyenis Vilmos hozzászólása 

VARJAS Béla kitűnő s szépen megalapozott munkája nyomán méltán helyez
hetjük H E L T A I Gáspárt azok közé a nagy európai, polgári nyomdai vállalko
zók, könyvkiadó-dinasztiák sorába, akik a könyv, az olvasmányigény s az iro
dalom új és rendkívül kitágult lehetőségét, hatóerejét, s nem utolsósorban 
gazdasági előnyeit kellő időben felismerték és kihasználták. 

Az első könyvkiadók Európa-szerte szükségszerűen üzletemberek voltak, 
mégha magának a Bibliának kiadása is vált vállalkozásuk anyagi megalapo
zójává. HELTAI rokonszenves írói sajátosságainak elismerését és a magyar szép
próza művelésében betöltött szerepének nagyságát mindez semmiképpen sem 
csorbítja, sőt a jelen szempont is azt az előremutató tulajdonságát szemlélteti 
nagyon meggyőzően, hogy a hazai szűkösebb viszonyok között az európai fej
lődés korszerű igényeit volt képes felismerni könyvkiadási viszonylatban, lépést 
tar tva annak reális gazdasági követelményeivel. Jelentős tény ez, mert a 
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magyar könyvkiadás művelői nem mindig tehették ugyanezt. HELTAI idején 
a hazai körülmények számos kedvező lehetőséget biztosítottak a könyvkiadás 
számára, s ismert okok folytán sokkal kedvezőbb adottságokat, mint az őt 
követő periódusban. HELTAI tehát — HORVÁTH János találó szavai szerint 
— ,,igen jól te t te" , amikor az ,,üzletember" szerepót is vállalta, mégha úgy 
tűnne is, mintha magából a hitből is pénzt akart volna ,,szerzeni". 

Ha tehát HELTAI könyvkiadási tevékenységét már olyan vállalkozásnak 
tekintjük joggal, ahol a polgári ,,könyvtermelés" jellegzetes organizációja 
érvényesülhetett, akkor eljárásmódját okkal szembesíthetjük azokkal a követ
keztetésekkel, amelyeket az irodalomszociológia ez utóbbi években meggyő
ző újszerűséggel levont a polgári könyvkiadás folyamatában zajló törvény
szerűségekről. (Vö.: Robert ESCARPIT: Sociologie de la littérature, Paris, 1968.; 
uo.: Die Revolution des Buches, Gütersloh, 1967.) 

E következtetések szerint a könyvkiadás folyamatában három tényező, 
három tevékenységfajta végig ható jelenléte figyelhető meg: 1. a kiválasztás 
feladata (choisir), 2. az elkészítés, a nyomtatás, (fabriquer), 3. a terjesztés 
munkája (distribuer). E három aktusnak a polgári fejlődés megfelelő szintjén 
zárt kört kell alkotnia, de amelyben minél fejlettebb ez a szint, a három tényező 
annál inkább önállósul, válik különállóvá egyik a másikától. A nyugati, a pol
gári fejlődésben előbbre jutot t országokban az említett folyamat lényegében 
a XVI. században befejeződött, kivéve bizonyos mértékig a harmadik tényező 
teljes önállósulását. A terjesztő tevékenység ugyanis, tekintettel a szélesebb 
társadalmi közegekre való kihatásaira, csak fokozatosan és viszonylag később 
válhatott el határozottan a könyv-előállító munkától. Például Franciaország
ban is csak a XVI. század végén, illetőleg a XVII. században. 

VARJAS Béla lényegében a fent vázolt folyamattal egybehangzóan tárgyalta, 
jellemezte kiválóan HELTAI könyvkiadói törekvéseit. Elemzései azt mutatják, 
hogy a könyvkiadási folyamat eme polgári igényű tényezői közül az első kettő 
minden bizonnyal magas szinten van jelen, ezeknek tárgyszerű ismeretét az 
idevágó adatok ma is lehetővé teszik. Am a harmadik összetevő, a terjesztő, 
olvasókhoz jut tató tevékenység jellegét eleve gyengébbnek vagy helyesebben 
feltáratlannak, ismeretlennek érezzük. Különösen így van ez akkor, amidőn 
szükségszerűen idekapcsolódik még a korabeli olvasóközönség beható, iroda
lomszociológiai vizsgálatának igénye s igen szerteágazó problematikája. 

HELTAinak mint könyvkiadónak bemutatásában messzire jut el VARJAS, 
ahogyan a kiválasztási és a nyomdai előállítás polgárias tényezőit boncolja. 
Különösen erőteljesen villantja fel e folyamat összefüggéseit, amikor a mecénás 
helyzetének szükségszerűen bekövetkező megváltozását láttatja. Valóban, 
HELTAI a feudális kiadói organizációt akkor tudta igazában meghaladni, ami
kor szakított a „direkt mecénással", és amitől kezdve nem volt többé kiszol
gáltatva egyetlen érdek, egy adakozó szándékainak, kiválasztó igényének, elő
állítási, terjesztési feltételeinek. Mindez jól illusztrálja HELTAinál a feudális 
könyvkiadási struktúra gyökeres megváltozását, átváltását a polgárira. Két
ségtelen, hogy nála már a könyvet megvásárló olvasó csak utólagosan, az üz
leti viszonyoktól függően lesz indirekt mecénássá, a ,,könyvtermelő" vállal
kozásának anyagi biztosítójává. 

Könyvkiadási vállalkozásának HELTAI azáltal is lett valódi és rátermett 
„szellemi irányítójává", hogy kitűnően eligazodott, sőt kezdeményezni tudot t 
ebben a nálunk még merőben új gazdasági akcióban, s megtalálta, egyeztetni 
tudta a „rentábilis" feltételeket írói elképzeléseihez. (Nem így például már az 
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özvegye vagy fia, avagy a refeudalizált viszonyok között tengődő kiadók, akik
ről okkal olvashatjuk, hogy „csak megrendelőkre vártak", azaz nem a könyv
vásárlókra számítottak.) 

Mégis H E L T A I szépen gördülő, polgári jellegű üzletmenetéből az nem elég 
világos, ami — mint már utaltunk rá — közvetlenül irodalmi, irodalom-szocio
lógia kérdéscsoport, hogy végeredményben milyen is volt (lehetett?) közelebb
ről az elkészült könyv olvasókhoz juttatása, megvásároltatása? Kik voltak a 
vásárlói ? Kik könyvei olvasói ? De egyáltalán milyen alapozottságú olvasni 
tudó réteg állt rendelkezésére? Kik, milyen munkák iránt érdeklődtek és mit 
vásároltak ? A világi és vallási tárgyú munkák iránti kereslet miként változott ? 
Milyen közvetítőkön keresztül jutot t el a könyv a készítőtől az olvasóhoz? 
Heltai maga árusította nyomdában, vásárokon, ponyván? Kik végezték a 
diffúzió munkáját? A ,,colportage"-nak milyen megoldásai alakulhattak ki 
H E L T A I vállalkozásában? stb., stb. mind, mind olyan kérdés, nyitott kérdés, 
amihez itt-ott ha vannak is fogódzóink, egészében további, lényeget tisztázó 
vizsgálatokra hív fel. 

A fentiekből viszont az is következik, — s ezt kívántuk végezetül rögzíteni 
— hogy a hazai viszonyok között HELTAI korában még semmiképpen sem ala
kulhatott ki a polgári könyvkiadásnak az a teljesen zárt köre, ahol a kiválasz
tás, a kinyomtatás és a terjesztés minden szempontból egyaránt masszív 
polgári alapokon állt volna. Láttuk, hogy a leginkább kritikus pont a diffúziós 
tényezőben ütközik ki, azaz ott, ahol a társadalmi fejlődésnek, illetőleg az 
olvasóréteg alakulásának és a műalkotásnak bonyolultabb összetevői konf
rontálódnak. Ily módon elmondhatjuk azt is, hogy bár H E L T A I a polgári 
könyvkiadás ismérveit több szempontból magáévá tet te , mégsem tudhat ta 
minden tényezőjében kiteljesülve felmutatni, mert még lehetetlen volt olyan 
mélyen gyökerezett alapot teremtenie a polgárias könyvkiadás jövője szá
mára, amit éppen a kiépült olvasóréteg igénye szavatolt volna. Nem véletlen, 
hogy HELTAI után jó ideig ismét a töményen feudális könyvkiadás ju thatot t 
uralomra. 

De hogy HELTAinak még az adott körülmények között is mennyire szeme 
előtt lebegett az a modern értelemben felfogott kiadói gond, amely könyvei
nek az igényeknek megfelelő olvasókhoz jut tatását célozta, egy-két gondolattal 
még megvilágítjuk. 

A mecénástól függetlenedett, polgári jellegű kiadó már a kiválasztás folya
matában elsősorban leendő olvasóinknak igényeire figyel, s azt akarja elérni, 
hogy a könyvvé formálandó mű mind tartalma, mind formája miatt szívesen 
fogadott legyen, s végre is a siker mind szellemiekben, mind anyagiakban 
megmutatkozzék. Nos, HELTAinak szerintünk egyik legkitűnőbb képessége 
éppen abban rejlett, hogy páratlan érzékkel választotta meg a kiadandó mű
veket akár „tanulságos", akár „gyönyörűséges" voltuk miatt, akár világi, akár 
vallásos tar talmuk okán. Az érzék mellett azonban azt tapasztaljuk, hogy H E L 
TAI megfelelő alapossággal felmérte, és jól mérte fel általában egy-egy könyve 
kiadása előtt a felmerülő igényeket, a különböző elvárásokat, szükségleteket, 
a mennyiségi mutatókat stb. Nyilván látszik például, hogy ilyen tényezőkre 
is épített, amidőn alkalmasint a gyönyörűséget keltő művek iránt tanúsított 
nagyobb ügybuzgalmat. Továbbá ilyen megfontolás rejlik a tekintetben is, 
hogy amidőn észrevette, mily rendkívüli mértékben érdeklődnek kortársai a 
históriák (bibliai és profán) s egyéb történeti munkák iránt, azon nyomban dús 
repertoárt biztosított ezen igények kielégítésére. 
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Kivétel, és talán egyetlen kivétel az a nagyobb vállalkozása, ami e korban 
Nyugat-Európában tipikusan hálás vállalkozásnak számított: a Biblia anya
nyelvű közreadása volt. Ez a kiadás — mint ismeretes — nem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket, nem terjedt el, nem igényeltek újabb levonatokat, s tá
volról sem tet te időszerűtlenné a jóval későbbi KÁROLYI Gáspár-féle kiadást. 
E kivételnek számos okát szokták felsorakoztatni, bár a lényegbevágónak az 
látszik, hogy ez idő tájt nálunk még nem értek meg a feltételek a nyomtatot t 
Biblia szélesebb körű terjedéséhez. 

Jellemző viszont a kortársi igényre tekintő kiválasztásnak, a kiadói érdek
nek, valamint a kedvező olvasói reagálásnak mesterien tervszerű egybehango
lására a következő, HELTAira jellemző epizód. Midőn az „Isteni dicséretek és 
könyörgések" című imádságoskönyvét — a reformáció elveivel merőben ellen
tétben, mintegy katolikus módra — kötött szöveggel közreadta, szükségesnek 
érezte e körülménynek magyarázatát adni az előszóban. Sokan arra gondolnák 
majd, látván e könyvet — írja —, hogy ,,im elbolondult és gyermekké lőtt az 
vény HELTAI Gáspár: im esmét pápássá akar lönni, hogy új zsolozsmas breviart 
akar szörzeni. lm a szabad keresztyénöket újonnan a pápai kötrecbe akarja be
szorítani." HELTAI szövege mutatja, hogy mennyire tisztában volt e vállal
kozásának szokatlan voltával, s hogy mégis vállalta, annak okát nyilvánvalóan 
a kiadói érdekek modern, polgári felfogású valóraváltásában kell keresnünk, 
mégpedig a jelentkező szükségletek kielégítési terén. — Ugyanakkor vállalnia 
kellett nem egyszer a polgári könyvkiadó-vállalkozásban már ekkor jelentkező 
hátulütőket is; tűrnie kellett pl. (okkal, ok nélkül?) az ,,új meg új opiniók" 
váltogatásának vádját is. Egy azonban biztos: a könyvkiadás gyakorlatában 
helyesnek felismert és követett nézeteitől egy jottányit sem tért el. 

Befejezésül még egy témára kell utalnom igen rövidre fogva. Már a reneszánsz 
széppróza tárgyában folytatott vitánkban (Sopron, 1971) érintettük, hogy 
HELTAI Gáspár annak a magyar szépprózatípusnak alapvetője, amelyik leg
inkább kiindulás lehet a modern, polgári jellegű, közvetlenül ilyen eszközökkel 
élő széppróza továbbfejlődéséhez. Ebben úgy vélem, teljes egyetértés van köz
tünk. Kérdés azonban — s ez a probléma, amely nem is annyira vitatható, 
mint inkább további megvilágítást igényel —, hogy prózánk fejlődésének meg
megszakadó, újra meg újra kezdődő menetében melyik és milyen szintű s 
kiknél, hogyan jelentkezik az a művészi próza, amelyik a HELTAiétól eltérő, 
de úgy is jelentős értékű műveket tud produkálni jórészt akkor, amidőn a 
prózaíró HELTAit körülvevő kedvező légkör már alaposan megváltozik az or
szágban. (BORNEMISZA Péter, VERESMARTI Mihály stb.) — Az utókor elis
merése, ami mind az irodalmi mű, mind a könyvkiadás milyenségének értékelése 
szempontjából nem közömbös — kétségtelenül és joggal HELTAit emeli egyre 
magasabbra: HELTAI ma is aktuális, viszonylag élvezhetőén olvasható, s ma 
már nem elég csak a Száz fabulára, a Magyar Krónikára, utalni, de a Ponciánusra, 
is gondolnunk kell, s ki tudja, hogyan válik még egyre időszerűbbé a többi 
HELTAI- vagy HELTAinak tulajdonított mű is ! 



TARNÓC MÁRTON 

A magyar könyv a XVII. század elején 

A XV. és XVI. század nyomda- és könyvtörténetének kutatója munkája 
során olyan alapvető, értékes eredményekre támaszkodhat, mint GULYÁS Pál: 
A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században (Bp. 1931)., F I T Z 
József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története I. 
A mohácsi vész előtt (Bp., 1959.), 27. A reformáció korában (Bp., 1967.), továbbá 
SOLTÉSZ Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században (Bp., 1961.) 
és a BORSA Gedeon, HERVAY Ferenc, H O L L Béla, K Ä F E R István, valamint 
KELECSÉNYI Ákos munkájaként megjelent Régi Magyarországi Nyomtatványok 
1473—1600. c. kézikönyvek. 

Segítséget nyújt neki számos résztanulmány, rendelkezésére áll a SZILÁDY 
Áron kiadásában megjelent álfakszimile sorozat és a VARJAS Béla szerkesztette 
Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat hét kötete és e kötetek kísérő tanul
mányai. Egyszóval: a magyar könyvnyomtatás kezdeteiről és első évszázadá
ról kutató nemzedék munkájának eredményeként igen sokat tudunk, a fő 
kérdések több, bár távolról sem minden vonatkozásban, megoldottnak tekint
hetők. 

Lényegesen mostohább a helyzet a XVII. századi nyomda- és könyvtörténeti 
kutatások területén. SZABÓ Károlynak a maga korában korszakos jelentőségű 
bibliográfiája mellett az Egyetemi Nyomda, a Debreceni Nyomda történeté
nek idevágó fejezeteit, F ITZ József népszerű összefoglalásának a XVII. század
dal foglalkozó részét, valamint a Könyvszemle, a Történelmi Tár, az Irodalom
történeti Közlemények és más folyóirataink hasábjain megjelent cikkeket, adat
közléseket emelhetjük ki.1 

Amikor a Régi Magyarországi Nyomtatványok egyelőre még kéziratban levő 
második kötete és a további kötetek is megjelennek, a kutatás bizonyára erő-
sebb lendületet vesz, s remélhető, hogy a korszak monografikus feldolgozására 
is akad majd vállalkozó. Eddig csupán a század legnagyobb magyar nyomdásza, 
TÓTFALUSI K i s Miklós személye és tevékenysége körül folyt és folyik ma is 
tervszerű kutató munka. A század második fele azonban jelen vizsgálódásunk 
időkörón túl esik. 

1 A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története 1577—1927. Eredeti levéltári kutatások 
alapján összegyűjtötte és írta: IVÁNYI Béla és GÁRDONYI Albert. A tárgyi emlékek ismer
tetésével kiegészítve szerkesztette: CZAKÓ Elemér. Bp., 1927. — BENDA Kálmán—IRINYI 
Károly: A négyszáz éves Debreceni Nyomda (1561—1961). Bp. 1961. — FITZ József: 
A magyar könyv története 1711-ig. Magyar Helikon 1959. (A magyar könyv története I.) 
— A vonatkozó irodalmat összefoglalja: STOLL Béla—VARGA Imre—V. KOVÁCS Sándor: 
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Bp. 1972. 382—85. (A magyar irodalom
történet bibliográfiája I.) 
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Ezek a körülmények lényegében meghatározzák előadásunk kereteit és nem 
egy vonatkozásban módszerét is. A problémák rendszeres kifejtésére nem vál
lalkozhatunk. Lehetőségünk van azonban arra, hogy — a vitaindítás és nem a 
lezárás igényével — olyan csomópontokat ragadjunk meg, amelyeknek tüze
tesebb vizsgálata a XVII. század első felének nyomda- és könyvtörténete, 
irodalom- és művelődéstörténete szempontjából — megítélésünk szerint — fon
tosnak és eredményesnek látszik. 

1 

A XVII . század első fele értelmiségi rétegének összetétele, szerkezete a kö
zépkor első századaitól nyomon kísérhető gazdasági-társadalmi, vallási és 
politikai erők hatása nyomán bonyolult képletté vált.2 Erdélyben és Kelet-
Magyarországon az értelmiség legnépesebb táborát a református prédikátorok 
alkotják. Elükön az erdélyi ortodox püspökkel, az államvallásnak tekinthető 
reformata religio, a fejedelem után a legnagyobb hatalom letéteményesei, 
„akárcsak a középkori katolikus papok, maguk is kizsákmányoló földesurak, 
illetőleg a feudális kizsákmányolás haszonélvezői voltak."3 Jövedelmük tehát 
elvben kötött és biztosított volt, de ugyanakkor — sajátos módon — a való
ságban mégis joggal kiszolgáltatottnak érezhették magukat, mert egyéni sor
suk (hogy egy évnél tovább is helyükön maradhattak-e?), a , ,papmarasztás" 
jogszokása révén patrónusuktól függött. Bár az értelmiség legegységesebb tömb
jét képezik, a prédikátor elnevezés bizonyos szempontból csak gyűjtőfogalom
nak tekinthető. Közöttük ugyanis a társadalmi és szellemi életben betöltött 
szerepe, funkciója szerint több típust különböztethetünk meg: a humanista
tudós-író-fordító (SZENCI MOLNÁR Albert), a prédikátor-író-tanár (KERESZTÚRI 
Pál), a prédikátor-író-tanár és egyben a művelődéspolitika irányítója vagy leg
alábbis aktív befolyásolója (GELEJI KATONA István, MEDGYESI Pál), a prédi
kátor-író-tanár-diplomata (BASIRE Izsák) stb. 

Nyugat-Magyarországon a katolikus klérus felső rétege lényegében hasonló 
tagozódást mutat , és számos lényeges különbség ellenére rokon funkciót tölt 
be, élén PÁZMÁNY Péterrel és K Á L D I Györggyel. A protestáns prédikátorok és 
az ellentámadásba lendülő katolicizmus tudós képviselőinek tollából kerül ki 
a korszak irodalmi termésének mennyiségre kétségkívül jelentékenyebb há
nyada. Császári és fejedelmi akarat segítette őket, hogy műveik minél előbb 
kikerüljenek a nyomdaprés alól. 

A prédikátorok, tanárok, orvosok jelentékeny hányada a jobbágyság, pa
rasztpolgárság, a városi polgárság alsó és középső rétegeiből, hellyel-közzel 
az elszegényedett nemesség soraiból rekrutálódtak. Amikor MEDGYESI Pál 
„Az igazság hirdetőinek, az egy néhány esztendőkben való gyalázatos sor
sok s-mindenfóle keserves bántodások"-ról panaszkodik, leginkább azt nehez
ményezi, hogy ezeknek ,,részessi, cselekedöji nem csak a' Poliücus rend, ha nem 

2 Az értelmiség kialakulásával és társadalmi szerepével kapcsolatos kutatási eredmé
nyekből a következőkre utalunk: KARDOS Tibor: Deákműveltség és magyar renaissance. 
Századok 1939. 293—338, 448—491. — GERÉZDI Rábán: A magyar világi Ura kezdetei. 
Bp. 1962. 19—37. — MEZEY László: A latin írás magyarországi történetéből. MKsz 1966. 
1—9, 205—216, 285—304. — BÓNIS György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyar
országon. Bp. 1971. MAXYUSZ Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. 
Bp., 1971. 

3 MAKKAI László: A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen. Bp. 1952. 38. 
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még azok is-, a' kiknek, fejek bétorésevel-is kellet volna, ez igassagot terjesz
teni, s-állatni".4 Az igazság hirdetői: a puritánusok, pontosabban a puritánusok 
reformista szárnya. Akiknek védelmezni és terjeszteni kellett volna az igazságot, 
de megtagadták: azok a puritanizmus reformista szárnyának ellenfelei; a 
konzervatív prédikátorok, az egyházkormányzatban a püspöki rendszer hívei, 
a feudális kötöttségek oltalmazói és bizonyos értelemben a puritánusok radiká
lis szárnyának képviselői. 

A Politicus rend kifejezés a világi értelmiség egy meghatározott, a politiká
val szoros, gyakorlati kapcsolatban álló rétegét vagy csoportját jelöli. Társa
dalmi bázisát a főnemesség, nemesség és a gazdag városi polgárság képezte. 
Élén, Erdélyben, maga a mindenkori fejedelem állt, utána következett a feje
delem kancellárja, az udvari tanácsosok, megyék és városok vezetői (ispánok, 
bírók), székelyek ispánja, szászok főbírája és a nem prédikátor diplomaták 
viszonylag népes tábora. 

Nyugat-Magyarországon a Politicus rend legfontosabb személye a király után 
az ország nádora. Utána a kancellária tanácsosai és a magyar tanács tagjai, 
a különböző központi ós vidéki hivatalok tisztségviselői következnek. 

A papok, tanárok, orvosok szinte kivétel nélkül külföldi egyetemet végzett, 
művelt férfiak voltak. Sokoldalúságukat, tudományos módszerességüket el 
kell ismernünk. Az irodalom fejlődése szempontjából azonban súlyos teher
tételt jelentett, hogy munkásságukat — különösen a prédikátorokét — a 
teológiai gondolkodás határozta meg. 

A Politicus rend tagjai többnyire hazai iskolát végeztek, műveltségüket a 
gyakorlati életben gyarapították és szereztek olyan gazdag politikai tapaszta
latot, mely alkalmassá tet te őket arra, hogy az ország irányításában külön
böző posztokon megállják a helyüket. Gondolkodásuk szabadabb, nem bék
lyózza annyira a teológia, bár hatása alól ők sem tudják kivonni magukat. Az 
irodalom és általában a művelődés minden ágában ők képviselik a világi ele
met. Magyar nyelvű történeti feljegyzések, naplók, levelek, klasszikus értékű 
önéletrajzok alkotják litaratus tevékenységük gerincét. Hazai iskolázottságuk 
ellenére, közülük kerülnek ki a latin nyelvű humanista történetírás folytatói is. 
SZALÁRDI János személyében pedig az első magyar nyelvű történeti munka 
szerzőjét tisztelhetjük. 

Az értelmiség tagozódása világi és egyházi, ezen belül katolikus és protestáns 
felekezetre meghatározza a könyvkiadás és általában egész irodalmi művelt
ségünk alakulásának útját, viszonyát és kapcsolatait az egykorú európai szel
lemi áramlatokhoz. A XVII. század első felében a katolikus értelmiség szellemi 
tájékozódásának európai központjai: Bécs, Grác, Róma. A protestánsoké: 
a németországi, svájci, németalföldi egyetemi városok és a puritanizmus ha
zája: Anglia. Mindegyik felekezet szenvedélyesen védte a maga igazát. Protes
táns és katolikus kezében egyaránt a nemzeti nyelven nyomtatott könyv volt 
a leghatásosabb fegyver. Éltek is vele. A XVII. század első felében több magyar 
nyelvű nyomtatvány jelent meg, mint a XVI. században együttvéve. 

Hazánkban a következő városokban és falvakban működött nyomda (a 
sorrendet a nyomtatás mennyiségi mutatói szerint alakítottuk ki): Debrecen, 
Nagyszombat és Pozsony, Lőcse, Kolozsvár, Várad, Bártfa, Gyulafehérvár, 
Kassa, Csepreg, Keresztúr, Pápa, Sárvár, Somorja, Szeben, Trencsén, Zsolna, 
Németújvár, Tejfalu. Tizennyolc nyomda. Hazai viszonyaink között magas 

4 M E D G Y E S I Pál: Igaz Magyar-Nep Negyedik Jajjá. Patak, 1657. (RMK I. 922.) 20. 1. 
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szám ez még akkor is, ha a csupán egy-két magyar nyelvű könyvet produkáló 
sárvári, somorjai, szebeni, németújvári, tejfalui könyvsajtót nem számítjuk. 

A magyar szellemi élet európai kapcsolatainak intenzitására — más fontos 
jelenségek mellett — jellemző, hogy tizenhárom külföldi nyomdában jelentek 
meg magyar nyelvű könyvek: Bécs, Hanau, Amsterdam, Oppenheim, Leiden, 
Utrecht, Prága, Grác, Heidelberg, Frankfurt, Nürnberg, Basel könyvsajtói 
nyomtattak magyar szerzők tollából származó könyveket. Bécs vonzását és 
kisugárzó erejét mutatja, hogy az itt megjelent nyomtatványok száma nagyobb, 
mint az összes többi külföldi nyomdáé együttesen. 

2 

A könyv kollektív alkotás. A szerző megírja vagy a fordító lefordítja a köny
vet. Barátai, tisztelői, esetleg tanárai dicsőítő verseket írnak hozzá, amely a 
könyv szerves részévé lesz. Ezután igen fontos feladat a következik: mecénást 
kell találni, aki a tetemes nyomtatási költségeket magára vállalja, és ennek fejé
ben a szerző vagy fordító a művet neki ajánlja, és ezzel — a kor felfogása sze
rint — a halhatatlanság részesévé teszi. Mecénás lehet fejedelmi személy, gazdag 
főnemes, egyházi vezető, nemes vagy polgár, városi tanács vagy egyházközség. 
Amikor a nyomtatási költség biztosítva van, a kézirat a nyomdába kerül. 
A nyomdászok többsége ebben a korban nem csupán a nyomtatáshoz szükséges 
szakmai ismeretekkel rendelkezett, hanem egyben művelt, tudós ember volt, és 
beleszólt a könyv szellemi előállításának folyamatába is. Külön elő-vagy utószót 
írt, amelyben elmondja a nyomtatás körülményeit, esetleges problémáit. 
A helyesírás egységesítésére neki volt gondja, a címlap megszerkesztése, az 
esetleges illusztrációk, könyvdíszek kiválogatása ugyancsak az ő feladatai közé 
tartozott . A kinyomtatott íveket vagy ő maga kötötte be, vagy compactornak 
adta át, és ezután került a könyvkereskedőhöz értékesítésre. Arra vonatkozólag 
is vannak adataink, hogy a nyomdászok is árultak könyveket. 

A kézirat nyomtatot t könyvvé válásának útját a szerzőtől a könyvkereske
dőig így vázolhatjuk fel, s ez a vázlat általában és egészében fedi is a valóságot, 
hú képet ad a korabeli viszonyokról, de igen ösztövér képet. Hiányzik belőle az 
életszerűség, melyet csak a konkrét példák részletes elemzése révén érhetünk 
el. XVII . századi nyomdáink belső élete, története, egymással való kapcsolata, 
esetleg rivalizálása, a papír beszerzésének kérdései, a betűkészlet, metszet
anyag, nyomdai cifrák ide-oda vándorlásának problémái még csak hellyel
közzel nyertek megvilágítást.40 A nagyszombati, pozsonyi, kolozsvári, debre
ceni, bécsi nyomdák esetében vannak maradandó, értékes eredményeink. 
Néhány jelentós magyar könyv, mint pl. BALASSI és RIMAY Istenes énekeinek 
kiadásai, PRÁGAI András GuEVARA-fordítása, SZENCI MOLNÁR Albert Calvin-
fordítása, zsoltárai, PÁZMÁNY Péter egy-két munkája stb., foglalkoztatta mind 
a könyv- és nyomdatörténet, mind pedig az irodalomtörténet kutatóit. M E D -
GYESI Pál Praxis Pietatisáról pedig mintaszerű kiadástörténeti tanulmánnyal 
rendelkezünk.5 Meggyőződésünk, hogy a további elmélyült részletkutatások 

iü GULYÁS Pál: Nyomdáink belső élete a XVI—XVIII. században. ItK 1948. 1—18. 
5 DÉZSI Lajos: Balassi és Rimay ,,Istenes énekei"-nek bibliográfiája. (RADVÁNSZKY 

Béla: Rimay János munkái. Bp., 1904. Függelék 1—104.) — J E N É I Ferenc: Adalék Ba
lassa, Rimay és Beniczky Péter könyvészetéhez. ItK 1935. 309—310. — VARJAS Béla: 
Balassi Bálint istenes énekeinek első kiadása. MKsz 1940. 105—126. uő.: Ferenczfi Lőrinc 
és az első Balassi-kiadás. I t 1941. 57—64. THALLÓCZY Lajos: Két érdekes bibliográfiai 
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számos újdonságszámba menő, olykor meglepő tényre és összefüggésre fog
nak rávilágítani. 

Milyen is tehát a XVII . század első felében megjelent magyar könyv? Szer
kezetére, belső felépítésére nézve éppen olyan, mint bármely más könyv a kora
beli Európában. Az elején címlap van (az aprónyomtatványoknál és néhány his
tóriás éneknél ez hiányzik), a címlap belső oldalán esetleg mottók vagy jelmon
datok találhatók. Majd következik az első számú olvasónak, a mecénásnak 
szóló ajánlás és a kegyes olvasóhoz intézett sorok, a nyomdász előszava és az 
ajánló versek. A tulajdonképpeni szöveg, a mű csak ez után jön, s különféle 
mutatók, valamint a sajtóhibák jegyzéke zárja a kötetet.6 

A polgári fejlődésben előbbre tar tó nyugat-európai országok nyomdáiban, 
egy FROBENiusnál, JANSONiusnál, ELZEvmnél kiadott és egy Magyarországon 
nyomtatot t könyv között azonban igen nagy a különbség a könyv anyaga és a 
nyomás minősége tekintetében egyaránt. A bártfai, bazini, brassói, enyedi, 
felkai, gyulafehérvári, kassai, körmöci, lamkeréki, teplici papírmalmok ter
mékei nem versenyezhettek a finom holland papírossal.7 Nyomdáink betűi 
nagyok és kevésbé finom metszésűek voltak. Ugyanakkor könyvsajtóink több
ségének betűkészlete — mivel használtan vásárolták — már az indulásnál ko
pott és többnyire hiányos volt, s gyakran megesett, hogy az újraöntés sem segí
te t t , mert a matricák is lestrapáltak voltak. Joggal írta PÁPAI PÁRIZ Ferenc: 
,,A' Tipográfia szintén meg-hanyatla, (Mint árva tsak fogya, kópék, nem ujula) ; 
Kiből e' Nemzetnek érkezek sok kára."8 Különösen a protestáns nyomdáknál 
tapasztalható az erős hanyatlás. A jezsuiták nagyszombati és pozsonyi nyom
dája magasabb színvonalat képviselt, mint a kor protestáns nyomdái. Felszerelt
sége évről évre gyarapodott, megközelítette az európai színvonalat. 

Az erdélyi és felvidéki protestáns nyomdák rézmetszőket csak a század máso
dik felében kezdtek rendszeresebben foglalkoztatni. A nagyszombati és pozso
nyi nyomda Bécs közelségét kihasználva már a század első évtizedeiben kvali
tásos mestereket igyekezett megnyerni a műhely számára. Az első rézmetsző 
Nagyszombatban a német származású Heinrich ULLRICH (f 1621) volt, aki 
1619-ben KITONOCH János arcképét készítette. Tobias BIDENHABTEE ugyan
csak kapcsolatban volt a nagyszombati nyomdával, ő metszette PÁZMÁNY 
Kalauza 1623-ban megjelent második kiadásának címlapját, a P . I . jelzésű 
mester által készített 1613-as első kiadás címlapjának felhasználásával. Mau-
ritz LANG egyike volt a legnevesebb rézmetszőknek, akik Nagyszombatban 
és Pozsonyban dolgoztak, de az ő tevékenysége már a század közepére és má
sodik felére esik. Elias WIDEMANN, a híres arcképsorozat mesterének pozsonyi 
kapcsolatai közismertek. Josua W E G E L I N (11640) pozsonyi lelkésznek egyet
len ismert metszete a pozsonyi ev. egyházat ábrázolja. A század első felének 

ritkaság. MKsz 1878. 101—102. — BÁN Imre: Fejedelmek serkentő órája. Adalék a XVII. 
századi magyar stílus történetéhez. I t 1958. 360—373. — KOMLÓVSZKI Tibor: Egy ma-
nierista „Theatrum Furopaeum'1'' és szerzője. I t K 1966. 85—105. — ESZE Tamás: A magyar 
Praxis Pietatis. Kiadástörténeti tanulmány. Bp., 1963. (A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Közleményei 36.) 

6 MÁTÉ Károly: A könyv morfológiája. Tanulmány a XVI—XVII. századi magyar 
irodalom történetéhez. Minerva 1930. 252—302. 

7 BOGDÁN István: A magyarországi papíripar története (1530—1900). Bp. 1963. 155—• 
225. 

8 PÁPAI PÁRIZ Ferencz verse a könyvnyomtatásról és M. Kis Miklósról. (DÉZSI Lajos: 
Pápai Páriz Ferencz (1649—1716) Bp. 1899. Függelék 315—322. Az idézet a 319. lapon. 



320 Tarnóc Márton 

legnagyobb magyar műkedvelő rézmetszője a PÁZMÁN Y-portréjáról híres 
SZELEPCSÉNYI György.9 

Könyvkiadásunk a XVII. század első felében is mindenekelőtt a gyakorlati 
élet szükségleteit elégítette ki. Vaskos prédikációskötetek, énekeskönyvek, 
hitbuzgalmi munkák, vitairatok, naptárak, iskolakönyvek jelentek meg 
magyar, latin, német és szlovák nyelven. Az erdélyi nyomdák döntő többség
ben magyar nyelvű könyveket nyomtattak, a felvidékieknél is a sok a magyar, 
de német, szlovák és latin is szép számban jelent meg. A nagyszombati ós 
pozsonyi nyomda termékei között sok a latin nyelvű munka, és ez a későbbi 
periódusra is jellemző marad.10 

A nyomdák célja: mennél több olcsó könyv előállítása volt, egyszerű vak
nyomásos, tartós bőrkötésben vagy hártyakötésben. A példányszámokról 
sajnos kevés biztos adatunk van. Mindenesetre az ezres példányszám már igen 
tekintélyesnek számított ebben az időben. A betűk ismerete több embernek volt 
a sajátja, mint a XVI. században, de távolról sem tekinthetjük általánosnak. 
Erre az egykorú találós kérdés is szellemesen rávilágít. A kérdés így hangzik: 
„Egy igen szép mező, igen jól bé vettetet, és sok ember el mégyen mellőle, és 
nem tudgya sok ember, mit vetettek abban." Felelet: „Az könyv avagy pappi
ros, az amellyen irás vagyon."11 

Ugyanakkor ez az idő egyben a bibliofilia virágzó korszaka is volt. Amit a 
szép könyvek kedvelőinek nem adhatott meg a betű, az illusztráció, a nyomdai 
cifra, a szedéstükör eleganciája, a papír finomsága; azt pótolta a művészi szép
ségű könyvkötés. Az utóbbi évek kötéstörténeti kutatásai azt igazolják, hogy 
Erdélyben BETHLEN Gábor és a két RÁKÓCZI György uralkodása alatt, az álta
lános kulturális felemelkedés szerves részét képezte a nagy mesterségbeli tu
dást, művészi érzéket és gyakorlatot kívánó könyvkötések kedvelése. A könyv
kötészet az iparművészet azon ága, melynek színvonala nagyban függ a kora
beli ötvösművészet fejlettségétől. Az erdélyi, de az egész magyar ötvösművé
szet is, már a középkor századaitól kezdve nemzetközi rangú volt. Egyebek 
között ennek köszönhetjük a finom rajzú bélyegzőket, görgőket, a könyvkötő 
elsőrangú segédeszközeit. 

A XVII. század első fele magyar könyvkötészetének egyik ragyogó példája 
a PRÁGAI András szerencsi prédikátor fordításában megjelent Fejedelmeknek 
serkentő órája (Bártfa, 1628) c. műnek az a példánya, melyet RÁKÓCZI György 
köt tetet t be és ajándékozott BETHLEN Gábor feleségének, BRANDENBTTRGI 
Katalinnak 1629-ben. Kötéstábláján ,,a középső, négyszög alakú mezőben 
olvasható a szöveg, a táblát ugyancsak szalagfonadék tagolja. A fonadék alul 
és felül középen négykaréjos felületeket alkot, melyekben . . egyenes szárú, 
gránátalmás és tulipános virágtövek helyezkednek el. Az alapot i t t is a spirá
lis, bimbós akantus-virágos indák töltik ki, megjelenik azonban egy nyugati 
ízlésű arabeszkes inda is. Lendületes rajzú, volutás levélben folytatódó pro
filban ábrázolt szirének . . . s madarak népesítik be a kimaradt területeket. 
Kétoldalt . . . a két bunkót tar tó faun által közrevett oszlopot látjuk. A könyv 
gerince ugyancsak szalagfonadékos tagolású, a középső kör alakú mezőkben 

9 PATAKY Dénes: A magyar rézmetszés története. Bp. 1951. 18—20. 
10 Vö.: Nagyszombati Nyomda termelési statisztikája. A Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda története 1577—1927. 196. — CSAPODI Csaba: A magyarországi nyomtatványok 
nyelvi megoszlása 1800-ig. MKsz 1946. 98—104. 

11 Mesés Könyvecske. Lőcse, 1629. G2a. (RMK I. 584.) Egyetlen példánya az MTA 
Könyvtárában (RMIr. Qu. 190.). 
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ellentétes állású madarakkal." „A könyv aranyozott, poncolt metszésén gyű
rűs szalagmotívum fut végig, amelyekben a török díszítésmód biztos ismérve 
gyanánt belső mintaként ellentétes állású stilizált tulipánok nőnek ki."12 

KOROKNAY Eva úttörő tanulmánya, melyből a fenti sorokat idéztük, BRAN
DENBURGI Katalin kötéstáblájának beható elemzése kapcsán megállapította, 
hogy Erdélyben a XVII. század első felében kimutatható egy, a 20-as években 
keletkezett kötéscsoport, az 1634 — 1647 közötti években keletkezett kötés
emlékek csoportja és az 1622—33 között készült kötések csoportja. Ez utóbbi 
közvetlen kapcsolatot mutat BRANDENBURGI Katalin kötésével. Az első két 
csoport Gyulafehérvárra lokalizálható, és minden bizonnyal nyomdász-com-
pactor működésének eredménye. A harmadik csoport nyomdához nem köthető, 
mert az 1610 és 1650 között megjelent magyar könyvekkel rokonságot nem 
mutat . 

KOROKNAY Eva dolgozata a magyar könyvkötészet történetének eddig nem 
ismert virágzó korszakát tá r ta fel, történeti összefüggést teremtett a XVI. 
század könyvkötészete és a XVII. század második felében kedvelt legyező
díszes kötések között, nyugat-európai és keleti eredetű motívumok meghonoso
dását és helyi zamatú átformálódását is gondos figyelemmel kísérve.13 

A nagyszombati kötések (melyeknek legszebb példányai a XVII . század első 
feléből valók) eddig is a szakirodalom kedvenc témái voltak. Sok tekintetben 
feltáratlan azonban a Felvidék (Kassa, Bártfa, Lőcse) német és holland pél
dákat követő könyvkötészete és Nagyszombattal, valamint Pozsonnyal való 
kapcsolata. Ismeretes, hogy Nagyszombatban is tanultak protestáns könyv
kötők, akik felszabadulva Felső-Magyarország protestáns központjaiban te
vékenykedtek.14 A szép könyvkötés drága mulatság volt már ekkor is. Ennek 
ellenére nem csupán fejedelmi személyek, mint BETHLEN Gábor, BRANDEN
BURGI Katalin, öreg RÁKÓCZI György; egyházi vezető személyiségek, mint 
PÁZMÁNY Péter, de számos főúr: BETHLEN István, ESZTERHÁZI Miklós, sőt 
még a kor viszonyai között vékony jövedelműeknek számítók is, mint SZENCI 
MOLNÁR Albert szerették a szépen bekötött könyvet, és olykor tekintélyes 
összeget áldoztak azért, hogy egyik-másik kedvenc kötetük méltó külsővel 
kerüljön be bibliotékájukba. 

3 

A könyv akkor kezdi meg aktív életét, tényleges szellemi hatását kifejteni, 
amikor valamelyik könyvtár polcára kerül és rendszeresen olvassák, használ
ják. 

A XVII . század első felében két fejedelmi könyvtár-alapításról van tudomá
sunk. Az egyik BETHLEN Gábor, a másik pedig öreg RÁKÓCZI György és fia 
Zsigmond herceg nevéhez fűződik. BETHLEN könyvtáráról már a kortársak is 
csodálattal beszéltek. Alapítását (1613—14) olyan ténynek tekintették, „mely 
dologban Felséged az az nagy hirelnével tündöklő Mattyas királynak dicsiretes 

12 B. KOROKNAY Éva: Brandenburgi Katalin könyvtáblája. (Az Iparművészeti Múzeum 
Évkönyve. I I . 1955. 106—121.) Az idézetek a 114. és 117. lapon. 

13 TOLNAI Gábor: Könyvkötőművészet Apafi Mihály udvarában. (Egy díszítő motívum 
története) Évek-századok c. kötetében Bp. 1958. 146—164. 

14 KESZLEK József: Régi és jelenkori könyvkötészet. Könyvkiállítási emlék. Bp. 1882. 
219—263. — A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története 1577—1927. Bp. 1927. 69. 
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példáját követte."15 E könyvtár jelentősége messze túlemelkedett az udvari 
kereteken. A kollégium és rajta keresztül a hazai oktatás igényeit szolgálta. 
Sajnos a ,,szép collegiumot, scholát, és ama megbecsülhetetlen pénzt érő 
drágalatos nagy bibliotékát mind porrá, hamuvá tevék"16 a ta tár hordák. Még 
a jegyzékét sem ismerjük. A könyvanyag összetételéről tehát igen kevés bizo
nyosat tudunk. Feltevésekre és azokra a szűkszavú, bár igen elismerő nyilat
kozatokra vagyunk utalva, melyeket a kortárs és későbbi történetírók művei
ben olvashatunk. Mindannyian hangsúlyozzák, hogy a fejedelem MÁTYÁS 
királyhoz hasonlóan Európa minden tájáról drága könyveket szereztetett be, 
igen sokat gyarapodott a fejedelemnek ajánlott művekkel is az állomány, hi
szen ezek természetesen mind bekerültek a gyűjteménybe. Feljegyezték azt is, 
hogy BETHLEN Gábor a Corvina akkor még állítólag Budán levő darabjait 
szerette volna megvásárolni, de nem sikerült sem neki, sem pedig az utána 
kísérletező I. RÁKÓCZI Györgynek. Természetesen a könyvtárra vonatkozó 
ismert adatokat, megállapításokat nem fogadhatjuk el minden esetben kritika 
nélkül. A bennük tapasztalható helyenkénti túlzások két forrásból táplálkoz
nak. Az egyik: az állomány két kötet kivételével teljesen megsemmisült, s így 
a fantázia szabad szárnyalását mi sem akadályozhatja. A másik: már a kor
társak szemében, az utódokéban még inkább, MÁTYÁS budai könyvtárának 
ragyogása áttevődött a nagy reneszánsz király politikáját folytatni vágyó 
BETHLEN Gábor erdélyi Bibliotékájára. Egyik vezetőjének a nevét is ismerjük. 
BARSI Mihályt 1628-ban nevezte ki a fejedelem könyvtárosává, évi 100 forint 
fizetéssel.17 

A két RÁKÓCZI György udvari könyvtáráról keveset tudunk, a Sárospatakon 
őrzött gyűjteményről annál többet. Azt a könyvgyűjteményt, mely létét I . 
RÁKÓCZI Györgynek és fiának I I I . RÁKÓCZI Zsigmondnak köszönhette, Rákóczi-
könyvtárnak nevezi a szakirodalom. Állománya ennek is nagyrészt szétszóró
dott és megsemmisült. Egykori gazdagságáról, összetételéről azonban egykorú 
katalógusának fennmaradt töredéke hitelt érdemlően tájékoztat. Öreg R Á 
KÓCZI György halála után a könyvtárat fia a COMENIUS által ,,a nemzet szeme-
fényének" nevezett Zsigmond örökölte. De nem sokáig gyarapíthatta és él
vezhette, mert 29 éves korában, 1652. febr. 2-án meghalt. Az igen „nagy és ér
tékes könyvtárat" (Librariam, quae erat amplissima et pretiosissima) a sáros
pataki kollégiumnak hagyományozta. Az átszállítás (1657) előtt készült az a 
katalógus, melynek fennmaradt töredékét HARSÁNYI István publikálta a 
Könyvszemlében.18 

E töredék alapján is impozáns kép bontakozik ki előttünk. A gyűjtemény 
alapvonását az adta meg, hogy a legtöbb könyv társadalomtudományi vonat
kozású volt: teológiai és bölcsészeti, földrajzi és történelmi munkák, a klasszikus 
auktorok kiadásai, nyelvészeti könyvek (szótárak, nyelvtanok) alkották hozzá
vetőleges számítás szerint az állomány mintegy 80%-át, a fennmaradó 20% 
pedig az orvostudomány, a természettudományok és egyéb kategóriák között 
oszlott meg. 

15 HÁPOBTONI FORRÓ Pál: Quintus Curtiusnak. . .Históriája. Debrecen, 1619. 12r. 
16 SZALÁRDI János: Siralmas magyar krónikának kilencz könyvei. Kiadta: KEMÉNY -

Zsigmond. Pest, 1853. 
1 7 V I T A Zsigmond: Bethlen Gábor szellemi arcképéhez. Könyvtára. Tudománnyal és 

cselekedettel c. tanulmánykötetében. Bukarest, 1968. 11—22. 
18 HARSÁNYI István: A 'Rákóczi-könyvtár és katalógusa. 12 közlemény. MKsz 1913. 

17—28., 136—147., 232—240., 341—344. 1914. 68—71., 153—156., 256—259., 333—336. 
1915. 102—105., 214—217. 1916. 85—91., 214—218. 
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Bár a Rákóczi-könyvtár magángyűjtemény volt, a fejedelem felismerte: 
nem szabad elzárva tartani ezeket a kincseket. TOLNAI István udvari pap és 
sárospataki első pap személyében könyvtárost nevezett ki. Feladatához tar
tozott a gyarapodás ellenőrzése, az állomány gondozása és a kölcsönzések 
lebonyolítása. A kikölcsönzött könyvekről jegyzéket kellett vezetnie, és azt a 
fejedelem időközönként rendszeresen ellenőrizte. 

A BETHLEN-féle és a Rákóczi-könyvtárból is kölcsönöztek könyveket papok, 
a kollégium tanárai és növendékei részére. Ezek a gyűjtemények azonban nyil
vános könyvtáraknak nem tekinthetők. A legrégibb nyilvános könyvtár 
Magyarországon Kassán működött a XVII. század első felében. Pontosabb 
évmegjelölésre nincs lehetőségünk, mert a könyvjegyzék, melynek címe: 
Catalogus librorum bibliothecae publicae Cassoviensis, dátum nélküli. Az írás 
jellege és a jegyzék könyvanyaga alapján valószínű, hogy a század első felében 
működött. Bár a jegyzék két példányban maradt fenn, igen rongált mind a 
kettő; és így teljes képet a könyvtárról nem kaphatunk. Annyi bizonyos, hogy 
állománya három főszakra oszlott: teológia, bölcseleti és orvosi szakra. A böl
csészeti főszak hat alszakból állt. Ide tartoztak a szótárak, nyelvtanok, prózai 
művek, költői alkotások, kommentárok, történetírók művei. A könyvtár nagy
ságáról a jegyzék nagy hiányosságai miatt felelősséggel aligha nyilatkozhatunk. 
Talán két-háromszáz kötet lehetett.19 

A XVII. század első felének sem intézményi, sem magánkönyvtárairól nem 
rendelkezünk túl sok adattal, és még a publikált könyvjegyzékek sincsenek kellő
képp feldolgozva. A rendelkezésünkre álló adatokból mégis sok mindenre tu
dunk következtetni. Most elsősorban nem az ismert és jelentős könyvtárakra 
gondolunk, mint amilyen ZRÍNYI Miklósé, a BATTHYÁNY-családé, RIMAY Jánosé, 
G E L E J I KATONA Istváné volt, vagy amilyenek a különböző városi, érseki káp
talani, kollégiumi stb. könyvtárak lehettek, ahol az anyagi fedezet biztos és 
viszonylag nagy volt. Sokkal többet sejtetnek az olyan típusú adatok, melyek 
isten háta mögötti helyek könyvtárairól adnak hírt. Példának említhetjük 
SZIMONIDESZ Lajos közlése nyomán a trencséni esperességben levő Msenna nevű 
kicsiny, jelentéktelen egyházközösség (tenuis ecclesia) 78 teológiai tárgyú 
könyvből álló parochiális könyvtárát, melyet az 1630-as években BARACZKAY 
István nemes hagyományozott az egyházra. A jelek szerint több könyve is 
lehetett. A világi tárgyúakat magának tar tot ta meg. 

PETRÓCZY Pál özvegye, OSTROZITH Judit férje akaratából a Kasza falubéli 
egyházközségnek adományozott könyveket a kaszai ev. egyház mindenkori 
törvényes lelkésze mindennapos használatára (ad utilitatem et necessitatem 
quotidianam) .20 

Nemesek és polgárok ingóságjegyzékeiben gyakran szerepelnek könyvek, 
így pl. VÁRADI ÖTVÖS Pál hagyatékában készpénz, arany és ezüst ékszerek, 
32 db gyűrű, billikomok, asztali készletek mellett kilenc kötet könyv is talál
ható, közöttük HELTAI Krónikája,, MÉLIUSZ Herbáriuma,, a vizsolyi Biblia, 
a UmiHAi-Cancionale stb. Rokon adatokat lehetne még többet is idézni.21 

19 K E M É N Y Lajos : A legrégibb nyilvános könyvtár Magyarországon. Századok 1913. 
29—30. 

20 S Z I M O N I D E S Z Lajos: Három protestáns parókhiális egyházi könyvtár a XVII. század
ban. MKsz 1941. 38—45. 

21 S C H Ö N H E R R Gyula : Könyvek Váradi ötvös Pál hagyatékában 1629-ben. MKsz 1888. 
327—328. 
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A könyv hiteles tanúja és részese kora szellemi áramlatainak, ízlésének, val
lási, társadalmi, politikai küzdelmeinek, a társadalom gazdasági szervezett
ségének, technikai színvonalának. A könyvsajtó a XVII . század első felében 
akár magántulajdonban van, akár az uralkodó vagy valamely vallásfelekezet 
felügyelete alatt, mindig meghatározott érdekeket kell szolgálnia. Az egyéni
ség, a személyes hang biztos kontúrokkal megvont és nem túl szellős keretek 
között csak akkor és úgy érvényesülhetett, ha elfogadta az egyházi és világi, 
katolikus és protestáns, haladó polgári eszmék és feudális visszahúzó erők, 
Habsburg és magyar, török és magyar hatalmi konstellációkból szükségszerű
en adódó főirányokat. 

Ezek a főirányok mindenekelőtt a vallási küzdelmekkel állottak szerves 
kapcsolatban. Még az elsődleges társadalmi, politikai, tudományos és műve
lődéspolitikai problémák is vallásos formában jelentkeztek. A könyvek döntő 
többsége így természetesen teológiai tárgyú volt, vagy a teológiai gondolkodás 
erőteljes hatását mutat ta . 

A XVII. század első évtizedeinek könyvtermése jóval meghaladja a XVI. 
század második felének számszerű adatait, a kötetek és nyomtatott ívek 
mennyiségét illetőleg. A XVI. században azonban a magyar könyvkiadás szí
nesebb, elevenebb volt, közvetlenebb kapcsolatot ta r to t t az irodalmi élet egé
szével. Széphistóriák, világi témájú népkönyvek, drámák jelentek meg nyom
tatásban. Az irodalmi közvéleményt formáló és befolyásoló konzervatív ha
talmi tényezők: az egyre inkább megkövesedő, saját belső erőtartalékait is el-
fecsérlő református ortodoxia és a XVI. században elveszett területeit diadal
masan visszahódító katolicizmus kemény kézzel tar to t ták a gyeplőt. Gondol
junk csak Erdélyben G E L E J I KATONA István, Nyugat-Magyarországon PÁZ
MÁNY Péter robusztus, ellentmondást nem tűrő egyéniségére. 

Nyomdafestékhez sem RIMAY János, sem BALASSI Bálint — istenes énekeit 
leszámítva — nem juthatot t . Rendkívül érdekes a korszak egyik legnagyobb 
tehetségének, SZENCT MOLNÁR Albertnek az életútja és irodalmi működése 
ebből a szempontból. Az adott keretekhez — bár nyugtalan vándorlásai jel
zik: nem egykönnyen — ő tudott leginkább alkalmazkodni. Minden lényeges 
sora átléphette a nyomtatottság bűvös küszöbét. Műveivel — maga is tud ta 
— küldetést teljesített. Zsoltárfordításaiban elment a végső határig, ameddig 
az alkotó egyéniség — a kinyomtathatóság reményében — ekkor, ebben a mű
fajban még elmehetett. Klasszikus értékű művet alkotott. Lelkének rezdülését 
a zsoltárok közösségi mondanivalója felerősítette, személyes átfűtöttség ér
ződik minden során. Csodálatosan ismerte a magyar nyelv titkait.22 Éppen 
ezért merülhet fel a kor kutatójában a kérdés: zsoltárfordításában egyedül 
költői tehetségének maradéktalan és teljes értékű kibontakozását lássuk-e, 
vagy pedig — mivel önálló mű alkotására nem vállalkozott — a kor által dik
tál t szellemi öncsonkítás dokumentumát is ? 

A XVII. század első felének magyar szellemi életéről a kinyomtatott könyvek 
nem nyújtanak teljes képet. Éltek és hatottak olyan gondolatok, melyek nyílt 
sisakkal nem léphettek színre. Vagy átformálódtak a hazai igényeknek és le
hetőségeknek megfelelően mint a puritanizmus, kartezianizmus, sőt még a stoi-

22 TOLNAI Gábor: Szenei Molnár Albert értékelésének néhány kérdése. Vázlatok és tanul
mányok. Bp.} 1955. 31—34. 
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cizmus esetében is tapasztalható, és ekkor részévé válhattak a kor szellemiségé
nek, vagy pedig soha ki nem nyomtatták magyar nyelven, még akkor sem, ha a 
műnek létezett is esetleg magyar fordítása. Jellemző és izgalmas probléma ebből 
a szempontból Tommaso CAMPANELLA Civitas solis-anak magyarországi sorsa. 
CAMPANELLA A napváros c. művét eredetileg olaszul írta, de hazájában meg
jelentetni nem tudta. Hogy elszigeteltségéből kitörjön, 1613-ban maga fordí
tot ta latinra és barátja, Thobia A D AMI német humanista gondozásában Frank
furtban 1623-ban meg is jelent Philosophia epilogistica reális c. művének ré
szeként.23 Magyarországon ismerték CAMPANELLA műveit. A Rákóczi-könyvtár 
is tartalmaz több CAMPANELLA-kötetet latin nyelven. Ket tő t megemlítünk. 
Az egyik: Philosophia rationalis et reális, a másik: Astrologicorum libri VII.2Í 

Van azonban a Rákóczi-könyvtár katalógusának ennél érdekesebb tétele is. 
A 28-as szám alatt HARSÁNYI István kiadásában ezt olvassuk: ,,Nap várása 
Kaszonyi Jánosé."25 

KÁSZONI János jogtudós az Arad megyei Tót-Váradgyán született. Magyarra 
fordította és a szerző megnevezése nélkül kiadta KITONICH János Directio 
methodica processus judiciarii Regni Hungáriáé c. munkáját (Rövid Igazgatás 
A' Nemes Magyar Országnak és hozzá tartozó Részeknek szokott Teorveny Folyá
siról . . . Gyulafehérvár, 1647.)26 A Nap várása, mint Szinnyei is feltételezte, 
kézirat lehetett. Sajnos elveszett. Annyit azonban elárul ez a cím, hogy a Nap 
várása szó szerinti fordítása CAMPANELLA legnagyobb hatású művének, & Civitas 
solis-nsik. Annak ellenére, hogy KÁSZONI fordításának egyetlen sorát sem is
merjük, meg a puszta tény, hogy részben vagy egészében CAMPANELLAnak ezt 
a munkáját magyarra fordították a XVII. század első felében, eszmetörténeti 
szempontból igen fontos. Kézenfekvő feltételezés továbbá, hogy KÁSZONI 
a Thobia A D AMI által kiadott latin változatot használta fordításához. 

Könyvnyomtatás és irodalmi fejlődés sajátos viszonyban állt egymással a 
XVII. század első felében. Hagyományos megállapítása irodalomtörténetírá
sunknak, hogy a magyar irodalomban a líra a vezető műfaj. A líra évszázados 
folytonosságának megőrzésében azonban a könyvnyomtatás nem játszhatta 
azt a szerepet, melyre hivatott lett volna. Különösen nem a XVII. század első 
felében. Külső és belső cenzúra működött annak érdekében, hogy bizonyos 
tendenciák ne törhessenek felszínre. A visszaszorított erők azonban rejtett 
utakat kerestek. A világi gondolat és ízlés, a szerelmi és politikai költészet a 
nyomtatott betű kiváltságához nem juthatva kéziratban terjedt, változatokban 
élt, mint a népköltészet. A XVII. század első feléből származó kéziratos énekes
könyveink nagy száma is kétségtelen bizonyítéka irodalmi és kulturális éle
tünk súlyos megosztottságának. 

A BALASSI által kimunkált és a kéziratos énekeskönyvekben továbbélő világi 
költészet a XVII . század közepétől kezdve ZRÍNYI munkásságában és a főúri 
költők műveiben kapcsolódik be újra az irodalmi életnek nyomtatottság révén 
szentesített fő áramába. I t t folytatódhat csak az a vonal mely a XVI. végén, 
a széphistóriák virágkorának letűntével megszakadt. Ez az időpont egyben azt 
is jelzi, hogy irodalmi műveltségünk súlypontja Erdélyből a királyi Magyar
országra tevődött át. 

23 Tommaso CAMPANELLA: A napváros. Fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta: 
SALLAY Géza. Bp. 1959. 33. 

24MKsz 1913. 236—237. 
25MKsz 1915. 102. 
2 6RMK I. 791. 
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A nyomdaprés alól kikerült könyvek döntő hányada prózai alkotás, mégpedig 
a retorikus próza didaktikus-polemikus válfajához tartozik. Közvetlenül tehát 
a széppróza fejlődését nemhogy segítette volna, de gátolta. Ennek ellenére a 
könyvnyomtatás mégis óriási szerepet játszott az általunk vizsgált periódus 
szellemi életében is, mégpedig kettős vonatkozásban. Az egyik a tudományos 
alapokon megindított anyanyelvűségi program célkitűzése és realizálása az 
értekező próza síkján, a másik: az egységes helyesírás és az irodalmi nyelv ki
alakulásának tudatos segítése. E két tényező későbbi irodalmi fejlődésünk alap
jává lett. 

MÁRTON TARNÓC 

Das ungarische Buch im Anfang des XVII Jahrhunderts 

Nach einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Forschung der 
Geschichte des Buches und der Druckkunst im XVI Jahrhundert untersucht der Ver
fasser die Zusammensetzung der Schichten der Intelligenz in der ersten Hälfte des XVII 
Jahrhunderts. Durch die weltliche und kirchliche, und innerhalb der letzteren die katho
lische und protestantische Gliederung der Intelligenz, wird die Entwicklung des Buch
verlagswesens und der gesamten literarischen Bildung, ihr Verhältnis zu den zeitgenössi
schen europäischen geistigen Strömungen bestimmt. Wien, Graz und Rom sind die 
europäischen Mittelpunkte der geistigen Orientierung der katholischen Intelligenz in der 
ersten Hälfte des XVII Jahrhunderts. Die Mittelpunkte der protestantischen Intelligenz 
sind die Universitätstädte in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und England: 
der Heimat des Puritanismus. 

Druckpressen in Ungarn und solche im Ausland, die ungarische Bücher druckten 
(in Wien, Hanau, Amsterdam, Oppenheim, Leyden, Utrecht, Prag, Graz, Heidelberg, 
Frankfurt, Nürnberg, Herborn, Basel) werden in Betracht gezogen. Der Verlauf der 
Geburt des Buches, das Verhältnis von Schriftsteller, Mäzen, Buchdrucker, Bibliothek 
und Leser wird verfolgt; der Verfasser macht auf die Ursachen des verhältnismässigen 
Rückstands des Druckereiwesens in Ungarn aufmerksam. Es folgt eine Analyse der 
schönsten Exemplare der zeitgenössischen Buchbinderkunst in Siebenbürgen und der 
sogenannten Nagyszombat Bände. Die in der ersten Hälfte des XVII Jahrhunderts 
gegründeten fürstlichen, aristokratischen, adeligen.und bürgerlichen, als auch kirchlichen 
Bibliotheken werden dann besprochen; der Verfasser weist auf die grosse gesellschaft
liche und kulturelle Bedeutung dieser Bibliotheken ebenfalls hin. Die Buchproduktion 
in den ersten Jahrzehnten des XVII Jahrhunderts übersteigt die in der zweiten Hälfte 
des XVI Jahrhunderts in Bezug auf die ziffernmässige Menge der Bände und der ge
druckten Bögen. Das ungarische Verlagswesen im XVI Jahrhundert war jedoch mehr 
farbenvoll und lebendig und stand in festem Verhältnis mit der Gesamtheit des litera
rischen Lebens. Versnovellen, Volksbücher weltlichen Themas und Dramen erschienen 
in Druck. Die Veröffentlichung der Liebesgedichte Bálint Balassi's, des berühmtesten 
Dichters der ungarischen Renaissance verhinderten die Mächtegruppen die die litera
rische öffentliche Meinung formten und beeinflussten. Das gleiche Schicksal betraf die 
Liebesgedichte des János Rimay, und auch die ungarische Übersetzung Tommaso Cam-
panella's Civitas Solis. 

Das literarische Leben war gespaltet. Ungehindert erschien die offizielle Literatur, 
die sich hauptsächlich um den Glaubensstreit drehte. Weltlichem Gedanken und Ge
schmack blieb es jedoch verboten, die magische Schwelle der gedruckten Öffentlichkeit 
zu überschreiten. Zwischen Buchdruck und literarischem Leben gab es ein merkwürdiges 
Verhältnis in der ersten Hälfte des XVII Jahrhunderts. Es ist eine traditionelle Fest
stellung unserer Literaturgeschichte, dass die Lyrik die führende Gattung der ungarischen 
Literatur ist. 

In der Wahrung der jahrhundertealten Kontinuität der Lyrik vermochte jedoch 
der Buchdruck nicht die Rolle zu spielen, zu der sie berufen gewesen wäre. Dies trifft 
besonders auf die erste Hälfte des XVII Jahrhunderts zu. Handschriftliche Gesangs
bücher bewahrten die schönsten Stücke der ungarischen Lyrik. 

Die weltliche Dichtung in ungarischer Sprache wird erst in der zweiten Hälfte des 
XVII Jahrhunderts, nach dem Auftritt Miklós Zrinyi's ihren Anschluss an die, auch 
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durch den Buchdruck gutgeheissene Hauptströmung des literarischen Lebens finden. 
Die höchste literarische Bedeutung des Buchdrucks dieser Periode besteht in dem Streben 
nach der Schaffung einer einheitlichen ungarischen Rechtschreibung und der Verfechtung 
des hochwichtigen Gedankens, die Wissenschaften in der Muttersprache zu pflegen und 
zu unterrichten. 

* 

Benda Kálmán hozzászólása 

Az előadás csiszolt irodalmi formában kerek és kiegyensúlyozott képet adott 
a 17. század első kétharmadának nyomdászatáról és irodalmáról. Ez a kép 
annyira kiegyensúlyozott — mondotta —, hogy elmosódottá, sőt láthatatlanná 
váltak azok a nagy különbségek, amelyek a század eleje és az 1660-as évek 
irodalmi és általános művelődési helyzetében fennálltak. Az előadó a 16 —17. 
század fordulójára jellemző helyzetet kivetítette a későbbi időkre is, pedig 
a század közepe már nem azonos annak elejével, a vége pedig még kevésbé. 
Az előadás nem fejlődést ábrázolt, nem érzékeltette a változásokat, hanem át
hidalva a különbségeket, egy a valóságban nem létező átlagszintet rajzolt. 
Sajnálatos továbbá, hogy az előadás nem viszonyította a hazai irodalmi és 
műveltségi törekvéseket az európai fejlődéshez. Egy ilyen egybevetés azonnal 
megmutatta volna, hogy a tárgyalt korszak nem alkot a magyar fejlődésben 
egységet. Az 1600-as évek elején a magyar műveltség élvonala még egy szinten 
van a nyugat-európaival. A könyvtári jegyzékek friss, mindenre kíváncsi és az 
európai fejlődéssel lépést tartó érdeklődésről tanúskodnak, a levelekben alig 
néhány hónappal előbb megjelent külföldi munkákról írnak, néhány év alatt 
nem egyről már magyar fordítás is készül. A 20—30-as évektől kezdve a szel
lemi pezsgés csökken, az érdeklődés lanyhul, a lemaradás egyre erősebb, és a 
század második felében APÁCAI CSERE már joggal kesereg azon, hogy évtize
dekkel elmaradtunk a nyugati nemzetek mögött. Az előadás által ábrázolt 
korszakon belül tehát, valahol az 1620-as 1630-as évek fordulóján, kulturális 
és irodalmi életünkben komoly törés történt. 

Székely Gryörgy hozzászólása 

BENDA Kálmán barátom hozzászólásához kívánok kapcsolódni felszólalásom
ban, ugyancsak méltatva az előadás erényeit, de némileg más kicsengést érezve 
az előadásból. Az előadás valóban nem igazolhatta, de úgy éreztem, nem is 
akarta egységnek bemutatni a XVII . század első hét évtizedét. Valójában több 
vonalon kuta t ta TAKNÓC Márton a magyar könyv fejlődését éspedig azoknak 
megfelelő eltérő időszakokban. A magyar nyomdászat statisztikai eszközökig is 
lehatoló elemzését tulajdonképpen csak a század első negyedére nyújtotta, 
míg a könyvtárak fejlődését a század derekáig, a művelődéstörténeti tendenciá
ka t vizsgálta még tovább. Ez is érzékelteti, hogy az előadó maga sem lát ta 
egységnek, külön kornak a század első negyedét-harmadát, s ebben van igaza 
B E N D A Kálmánnak, viszont nem tagadható, hogy mint a RMNy egyik terve
zett kötetét szem előtt tar tva az előadó kénytelen volt egy csonka korszakkal, 
korszakrésszel elemzőén foglalkozni. 

Éppígy vetődik fel a kifejtettek sokoldalú, ma gyakran használt szóval komp
lex volta, amit dicsérni kell, de egyben mégis az elmondottak differenciálatlan

é i 
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ságának benyomása a nem teljesség érzése. Ez azonban az adott objektív 
helyzet, a kutatás állásának következménye, aminek megvátoztatása nem az 
előadó szándékától, hanem több tudományág együttműködésétől függ, amire 
sokoldalú előadása buzdít és kötelez. Nem véletlen, hogy TARNÓC valójában 
arra vállalkozott, hogy egyetlen előadásban mutassa be azokat a problémákat, 
a könyvtermés mérlegét, a kor ideológiai fejlődése és a nyomdászat viszonyát, a 
kor nagy nyomdászainak törekvéseit, amit a jóval kidolgozottabb XVI. szá
zadra három előadó nyújtott nekünk. Ebből következik, hogy a méltató hozzá
szólóknak is lehet vitatnivalójuk. így kérdéses, hogy az előadásban hallott 
elemzés a világi értelmiségről kielégítő-e ? Inkább a művelt főúri, nemesi és 
polgári rétegekről kaptunk tájékoztatást az előadásban, és hátra volna a tulaj
donképpeni értelmiségi hivatások, az ilyen tevékenységből élő csoportok fel
tárása, amit és ahogyan JAKÓ Zsigmond Erdély tekintetében elemzett a kor 
könyvtárainak jellegét és tartalmát szeme előtt tar tva. (JAKÓ Zsigmond: Az 
erdélyi értelmiség kialakulása. Probléma és módszer. Klny. Korunk, 1967. 1 sz. 
24. o.) 

Hozzászólásában hiánylóan elemezte a XVII. század átalakulását a magyar 
könyv fejlődése tükrében BENDA Kálmán barátom. Egyetértve azzal, amit a 
hozzászóló ebben a tárgyban adatszerűen felhozott, magam úgy éreztem, hogy 
ezek a kérdések magában az előadásban, annak felépítésében már benne rej
lettek, és így nem jelentenek annak ellentmondást. TARNÓcnak egy XVII. szá
zadi kis magánkönyvtárra való tartalmi utalása hívja fel a figyelmet, milyen 
gyümölcsöző lenne ezt a korszakváltást még azon is lemérni, mennyiben ma
radtak meg mint jelleghatározó összetevők a XVII. századi könyvtárakban 
éppen azok a XVI. századi irodalmi típusok, tudományos művek, szerzők és 
nyomdászok, akikről a felidézett kis könyvtárban még hallhattunk és akiknek 
három korábbi előadás szentelt részletes figyelmet. Viszont típusváltás volt 
kiérezhető TARNÓC statisztikai elemzéseiből, amelyek természetesen nem le
hettek olyan részletekig lejutók, mint BORSA Gedeon kiváló előadásában, hiszen 
még előtte s nem utána vagyunk a RMNy XVII. századra tekintő első köteté
nek. A humanista és prédikátori típusú nyomdászok helyét szemmel láthatóan 
a szaknyomdák váltották fel. De a hallottakból adódó benyomásom szerint 
területi tekintetben el is billent a nyomdai termés a királyi Magyarország ja
vára. A hallgatás a török terület könyvviszonyairól ezt csak aláhúzta. Talán 
ennél is lényegesebb tanulsága volt TARNÓC előadásának, hogy a tájak szerinti 
vizsgálat itt már nem országos, egy teljes irodalom és nyomdászat megokolt és 
indokolható időnkinti áthelyeződéseit, műhelyek ide-oda mozgását fejthette 
fel, mint tehették a XVI. századról előadók. A tájak elkülönítése a statisztikai 
elemzésben most már erősebb tagozódást, mondhatjuk, szétválást is jelentett 
irányok, ideológiák szerint. BENDA Kálmán felszólalása első részében hiányolta 
a XVII. századi változás vagy éppen törés érzékeltetését az előadásból, majd 
maga is rátapintott az értékes előadás olyan elemeire, amelyek éppen ezt a 
mélyreható átalakulást jelentik. Hiszen hallottunk a HABSBURG-törekvések 
és az ellenreformáció következményeiről, valamint az erdélyi fejedelmi törek
vések és a református ortodoxia folyományairól, sőt érzékeltette az előadás a 
puritanizmus szerepét is a témán belül. Azok a statisztikai elemzések, amelye
ket TARNÓC bevont az előadásba, eltolódást, olykor elmaradást sejtetnek az 
egyes nemzetiségek között. A magyar, német, szlovák könyvfejlődés ezek 
lépéstartását mutatja, míg Erdély nagy nemzetisége könyvekkel való kielégí
tése megtorpant: a román nyelvű könyvkiadás típusa még a XVII . században 
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is lényegében a XVI. századi szerkezetnek felel meg, ha már nem a lutheránus, 
de a kálvinista törekvésekhez kötődve is (román káté, román biblia). (Vö. a 
világi értelmiség kifejlődésének a XVII. században egyedül lehetséges „latin 
fejlődés vonalával" JAKÓ ZS. i. m. 22. o.) De az eltolódást tükrözték az előadó 
olyan kiegészítő fejtegetései is, amelyek számba vették a külföldi magyar 
vonatkozású nyomdászat eredményeit. Erősebb differenciáltság látszik a fel
hozott nyomdai helyek és műfajok tekintetében a XVI. századi hasonló té
májú adatokhoz képest. Akkor a humanista jellegű kiadványok, Krakkó, Bázel, 
Velence domináltak, a XVII. századra viszont erősebb a kötődés az újabb 
irányokhoz, a HABSBURG- és ellenreformációs törekvésekhez. Egyértelműen 
mutat ta be az előadás — bizonyára nem az iméntiekkel való összefüggés nélkül 
— a tulajdonképpeni irodalmi művek arányának háttérbe szorulását a vizsgált 
későbbi korban, illetőleg a kéziratos formába való szorulást az ilyen jellegű 
anyag jórésze tekintetében. 

Végül a XVI. században részletesen elemzett szempontokhoz képest egy 
hiányt lehet felvetni a XVII. századi tárgyalás kapcsán. Ez a magyarnyelvű
séggel kapcsolatos oktatás, tankönyvszerű művek kérdése, amitSzENCiMoLNÁR 
Albertnek még egy szempontból, a szótárirodalomban és a Károli-biblia „meg
jobbítva" kiadása terén játszott szerepe alapján való vizsgálata idézhetett 
volna fel. (SZATHMÁBI István: Szenei Molnár Albert, a nyelvtudós. Irodalmi 
Szemle, 1971, 10. 944, 946, 948. o.) Mindez azonban annak jelentőségét jelzi, 
milyen fontos kérdésekkel kell foglalkozniuk az érdekelt tudományágak kép
viselőinek a RMNy következő kötete előkészítése kapcsán. Ehhez volt kitűnő 
bevezetés és buzdítás TARNÓC Márton előadása. 

Oyenis Vilmos hozzászólása 

Az előadó sokoldalú s becses munkáját dicsérjük, amikor elöljáróban arra 
utalunk, hogy a választott tárgy — a XVII. századi magyar könyv, könyvkiadás 
stb. — többrendbeli bonyolult problémát tár még a kutatás elé, s szükségszerűen 
nyitott kérdéseket hagy nem kis számban maga mögött. Néhány ilyen kérdést 
érintünk egészen röviden, csupán a probléma körülhatárolására törekedve. 

Az első kérdés annak megvilágítására szolgálna, hogy vajon a reneszánsz 
és a viszonylagos polgári fejlődés-adta XVI. századi lehetőségek után, azaz a 
magyar könyv ügyének XVI. századi magas szintje után, hogyan következett 
be, s milyen folyamatban ment végbe az a degradálódás, mélyreható vissza
esés, aminek már a XVII . század legelején tanúi vagyunk főként a könyvkiadás 
tekintetében. 

Tény, hogy egy HELTAI Gáspár-féle, polgári igényeket kielégítő, modern 
könyvkiadási struktúrát és technikát javarészben megvalósító vállalkozás 
után, a XVII. század állapota ebből a szempontból igen lehangoló képet mutat . 
Véleményünk szerint az ún. refeudalizálódás folyamata e tekintetben az álta
lános gazdasági s társadalmi főokok mellett, főként azért tudott könnyen be
következni, mivel a XVI. század könyvvel kapcsolatos, szép eredményei az ala
kulásnak abban a fontos fázisában nem tudtak még kellően összehangolódni, s 
végre is megrekedtek ott és akkor, amikor a jövő biztosítékául szolgáló alapok 
épülhettek volna ki. Az elért eredmények ugyanis ennek a fázisnak legkritiku
sabb pontján álltak: a már megfelelően magas szinten közreadott könyv és a 



330 Tarnóc Márton 

még alakulóban levő olvasóréteg viszonyában kellett volna ekkor a kívánatos 
szoros szálaknak szilárdan megrögződniök. Minthogy azonban ennek a tár
sadalmi relációkra épülő fázisnak megerősödéséhez hosszabb időre lett volna 
szükség (még a polgárilag fejlettebb országokban is a XVII. századra húzódik 
át), s minthogy ez a lehetőség nem adatott meg, az elért XVI. századi ered
mények egykönnyen az általános refeudalizálódás áldozatává váltak. Tegyük 
hozzá, hogy e folyamat alapfeltételeként hiányzott egy bár fejlődésben levő, 
de életerős, polgárias középréteg határozottabb jelenléte. 

Azt a regresszív változást, ami a könyvkiadásban és az olvasókhoz juttatás
ban ekkor bekövetkezett, igen szembeötlően jellemzi a direkt mecénás szerepé
nek újbóli előtérbe kerülése: A kiadók jórészt a megrendelők, a mecénások kez
deményezéseit várják, s nem vagy alig-alig vállalkoznak az olvasmány- és 
könyvigények modern, a XVI. században már gyakorlat tárgyává lett módoza
taival történő kielégítésére. A könyvkiadás egésze tehát újból feudális organi-
zációjú lett. Jól mutatják ezt a körülményt a korabeli előszavak, ajánlások, 
melyek között még a nagy számban BETHLEN Gáborhoz és RÁKÓCZI Györgyhöz 
írottak is ezt a jelleget húzzák alá. 

Csak behatóbb vizsgálat tisztázhatná továbbá, hogy milyen arányokban 
állt a könyvkiadás a maga szűkös kapacitásával a magas állami és egyházi ér
dekek szolgálatában. (Mint ellenreformáció, hitviták, stb.) Világosan látjuk 
azonban, hogy a fejlődés útjára éppen csak rálépő, a világi és a mindennapi 
élethez s emberhez közelebb álló irodalmiság erősen háttérbe került. így a XVI. 
században örvendetesen gazdag produkciót felmutató, polgárias széppróza 
jó ideig nem juthat könyvsajtóhoz. Márpedig ahol az európai társadalmi át
alakulás jelen szakaszában nincs méltó helye a hétköznapi élet ábrázolásához 
közeledő szépprózának, ott a könyvkiadás organizációja nem épülhet a kiadó 
és egy szélesebb alapozottságú olvasó-vásárló közönség kölcsönös igényeket 
számba vevő kapcsolatára. 

Külön probléma, hogy miként lehetne feloldani azt a feszülő ellentmondást, 
ami abból adódik, hogy egyik oldalon a fejlődésben visszavetett könyvkiadási 
struktúra és az elmaradott technika áll szemben a másik oldalról jelentkező 
feudális igényeket támasztó, de mennyiségileg megsokszorozódott feladatok
kal előálló követelményhalmazzal. Kétségtelen ugyanis, hogy a leromlott vi
szonyok ellenére nyomdáink megnövekedett számú, bár éppen nem különöseb
ben magas technikai szintű termést hoznak. 

TARNÓC Márton is utalt helyesen a századvég és a XVIII . század (PÁPAI 
PARIZ F.) ítéletére, ami egyértelműen kárhoztatja a XVII. századi könyv
kiadási) viszonyokat. S valóban a XVIII . században kutató lépten-nyomon 
szembetalálja magát főleg protestáns szerzőknél azzal a nézettel, hogy a XVII . 
sz. folyamán a tipográfia miként hanyatlott, a papír minősége hogyan romlott, 
hogy a könyv ügyében semmi nem újult, s egészében mint „szűkült meg" 
könyvek tekintetében ez a század. Noha tudjuk, hogy TÓTFALUSiig a protestáns 
könyvkiadás nagy nehézségekkel küzdött, s külföldi (a még Németországból 
irányuló) hatást és fejlesztést alig élvezhetett, mégis helyes volna közelebbről 
áttekinteni, hogy a maga gyengült minőségében milyen átvezető funkciót 
töl töt t be. Nem lenne például közömbös a további vizsgálatok számára, a vá
rosok, főleg a felvidéki és erdélyi szász városok könyvviszonyainak vizsgálata 
abból a szempontból és azzal a párhuzammal, hogy e városok miként működ
tek közre a még fel-feltűnő haladó igényű könyvellátás biztosításában a magyar 
lakosság számára. (Lőcse, Nagyszeben stb.) 
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Nem kevésbé sokatmondó áttekintést nyújtana a katolikus oldal könyv
kiadási) viszonyainak taglalása, s benne a barokknak és a jezsuitizmusnak 
szerepével. Mikortól és milyen mértékben érződik a megerősödő gazdasági, 
technikai fölény az ő könyvkiadásukban — tevődik fel a kérdés —, minthogy jó 
ideig a század első felében ez az oldal is csak azonos, elmaradott feltételekkel 
élhetett. Ügy tűnik, hogy a francia nyomdatechnika (Etienne, Garamond) be
hatolásával kétségtelenül új etapja kezdődött a katolikus könyvtermelésnek, 
amit a gazdagon kiépülő intézmények (egyetem stb.) közreműködése még 
továbblendített. 

A barokk jellegű könyvdíszítés és kiállítás hatása könyvkiadásunkra további 
felmérendő feladatkört jelöl. Annyi bizonyosnak látszik, hogy hosszabb ideig 
fontos és előrevivő szerepe van, de a barokk hanyatlása, szétáradása szakaszán 
az is szembetűnő, hogy a barokk dekoráció már akadályozó tényezőként merül 
fel, s nem egyszer a kiadványok egysíkúvá, avulttá válását eredményezheti. 

Végül a korabeli könyvtári viszonyok egyetlen jelenségére lenne érdemes 
a figyelmet felhívni: hogyan fejlődtek, milyen feltételei voltak adva akár a 
protestáns, akár a katolikus oldalon? Azoknak a követelményeknek felelt-e 
meg ez a fejlődés, amit az Európa-szerte jelentkező új igények sürgettek? Azt 
kell vélnünk, hogy a ma is elismerésre méltó könyvtári gazdagság ellenére, 
alighanem nemmel kell válaszolnunk e kérdésre. Pedig a könyvtárak XVII. 
századi életét, funkcióit viszonylag jól ismerjük, s nem egyet közülük, mint 
például a gyulafehérvárit, a sárospatakit, stb. alaposan ismerve, ezúttal mégis 
ismételten említjük. Olyan részletekről van tudomásunk, mint a könyvállo
mányok leltára, a könyvtáros járandóságára vonatkozó adatok, a kölcsönzési 
határidők változásai, stb., mégis az alapvető megítéléshez az elegendő alapot 
a könyvek rendszeres beszerzésének módja határozza meg. Az idevágó adatok 
arra engednek következtetni, hogy sajnálatosan a könyvtári könyvállomány 
a kor igénye szerinti legtermészetesebb módon — rendszeres vásárlás útján 
— alig vagy egyáltalán nem szaporodott. Pedig ez lett volna a modern, polgári 
jellegű könyvtári fejlesztés alapja. Ehelyett a feudális viszonyokra jellemző, 
szűkös könyvállomány-szaporodási megoldásokat találjuk: az adakozást, 
hagyatékozást, öröklést. 



V. KOVÁCS SÁNDOR 

Az első magyar nyomdatörténet ismeretlen kézirata 

A legfrissebben megjelent összefoglaló mű szerzője, F ITZ József, önálló köny
vészeti fejezetben tekinti át a magyar nyomdászat történetére vonatkozó iro
dalomból mindazokat az általános és részletkérdésekkel foglalkozó műveket, 
amelyeket fontosaknak érez.1 A monografikus feldolgozások élén PÁPAI PÁRIZ 
Ferenc Életnek könyve c. verses feldolgozása áll (1702), mely B O D Péter kiadá
sában Erdélyi Feniks címen maradt fenn s vált ismertté (1767). A második 
mű NÉMETH János tollából származik Memoria typographiarum inclyti regni 
Hungáriáé et magni principatus Transsylvaniáé (Pest 1818) címmel. Ez már való
ban tudományos munka (városok betűrendjébe szedve bibliográfizálja egyes 
nyomdák termékeit), de még nem monográfia. Ez a műfaj csak a XIX. sz. 
második felétől jelenik meg kisebb-nagyobb rendszerezések alakjában (Ifj. 
EMIOH Gusztáv, SZABÓ József, TOLDY Ferenc és VAJDA Viktor, 1860—1876 
között), hogy végül 1878-ban BALLAGI Aladár kutatásai nyomán elkészüljön 
A magyar nyomdászat történeti fejlődése. 1472—1877. c. szintézis. 

1767 (PÁPAI PÁBiz) és 1818 (NÉMETH) között természetesen készültek 
magyar nyomdatörténeti összeállítások ( W E B E R Simon Péter: Typographia. 
1783.) és közlemények (Etwas von den Buchdruckereien des XV. und XVI. 
Jahrhunderts in Ungarn und in Siebenbürgen. Ungarisches Magazin 1788.), de 
arról semmit sem tudunk, hogy 1818 előtt, vagy éppen az idézett 1783 — 1788 
közötti években készült volna tudományos rendszerezettséggel felépített 
monográfia a magyar nyomdászat, könyvkereskedelem és papírtörténet tárgy
köréből.2 Ez a körülmény ad jelentőséget annak az ismeretlen kéziratnak, 
melyet az alábbiakban ismertetünk.3 

A kézirat és szerzője 

Az esztergomi Bibliotheca Batthyány-gyűjteményében ,,Categoria IX. 
Titulus VII. a/2" jelzet alatt található egy 8. r. nagyságú, gondosan írt latin 
nyelvű kézirat 115 lap terjedelemben, ezzel a címlappal: Exercitatio academica 

1 FITZ József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. I. 
Bp. 1959. 42—49. 

2 Jó bibliográfiát nyújt SZELLE Béla A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 
az államalapítástól 1849-ig c. kötetben, Bp. 1963. 675—684. Újabb (válogatott) össze
állítás ebből a tárgykörből: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Szerkesz
tették: STOI/L Béla, VARGA Imre, V. KOVÁCS Sándor. Bp. 1972. 80—91. Azok a tanul
mányok, amelyekre a későbbiek során hivatkozni fogunk, mind megtalálhatók ezekben 
a bibliográfiákban. 

3 Jelen dolgozat rövidített formában elhangzott a kőszegi ülésszakon (1973. május 3.), 
BORSA Gedeon előadásának korreferátumaként. 



Az első magyar nyomdatörténet ismeretlen kézirata 333 

de primis lineamentis artis typographicae apud Hungaros Jac. Férd. Miller in 
academia Varadiensi professons. 1788. A felirat fölött egy római ötös látható, 
elárulva, hogy ez MILLER főiskolai előadásainak V. kötete, ezért is terjed ez a 
műve a kurrens számozás következtében a 389. laptól az 504-ig. A boríték 
verzóján (390.) jelmondat olvasható: Omnes artes, omniaque opera, quotidiano 
usu et iugi exercitatione proficiunt. FI. Veget, de re milit. Lib. III. Cap. X. Ez
után következik a részletes tartalomjegyzék Summa paragraphorum (391—393) 
címmel: , , 1 . Argumenti occasio. 394. — 2. Tempus, quo libri seribi legique 
coeperunt. 395 — 396. — 3. Tempus inventae chartáé et membranae. 397 — 400. 
— 4. Origó artis typographicae. 401—407. — 5. Eius progressus. 408 — 413. 
— 6. Quid sentiendum de typographia Schytarum, Chinensium etc. 414—418. 
— 7. Sub quo regum typographia primum in Hungária inducta sit? 419—421. 
— 8. Argumenta pro Matthia I. 422 — 438. — 9. Quis primus in Hungária ty-
pographus fuerit ? 439 — 441. — 10. Recensio Chronici Budensis ab Hessio 
impressi. 442 — 452. — 11. Interpretatio clausulae eidem Chronico subjunctae. 
453—457. —12. An Hessius praeter Chronicon Hungarorum alia quoque Budae 
impresserit? 458 — 461. — 13. Math. Belii silentium de typographia Budensi 
explicatur. 462 — 466. — 14. In caussam mox intercidentis typographiae Bu
densis inquiritur. 467 — 468. — 15. Cur Chronicon Thuroczianum typis Budensi-
bus non fuerit excusum ? 469—473. — 16. Num praeter Budense prelum plures 
in Hungária saeculo XV extiterint typographiae? 474—475. — 17. Memoria 
librariorum Budensium. 476—481. — 18. Auctor rei litterariae Hungar. casti-
gatur. 482—489. — 19. Quando primum officináé papyraceae in Hungária 
extrui coeperint? 490 — 492. — 20. Séries typographiarum in Hungária saeculo 
XVI, XVII et XVIII. 4 9 3 - 5 0 4 . " 

A kézirat szerzője, MILLER Jakab Ferdinánd, a régi magyar tudomány
történet és a felvilágosodás korának ismert egyénisége. Budán született 1749-
ben. Tanulmányai befejeztével, 1773-ban BATTHYÁNY József esztergomi érsek 
pozsonyi könyvtárába került, honnan 1776-ban a nagyváradi gimnáziumba 
nevezték ki. I t teni katedráját csakhamar felcserélte az újonnan felállított váradi 
akadémia történeti tanszékével, melyet 1788-ig töltött be. 

Ezeknek az éveknek professzori előadásaiból nőtt ki sok más egyéb mellett 
(tanúság rá első négy elveszett kötete) rendszeres magyar nyomdatörténete is. 
Elsősorban az a cél vezette, hogy ne hagyja veszendőbe menni nagy fáradság
gal összegyűjtött anyagát ( , , . . . quae auditoribus summatim pro temporis 
compendio hac de quaestione in collegiis meis historicis proponere consueui, 
prolixiori sermone iucundam inter otium connotavero ac in chartám coniecero." 
— 394.), de nyilván kiadásra is gondolt. A kézirat lezárásának legkésőbbi idő
pontja 1788. július 30-ika, mivel MiLLERt ekkor helyezték át a jogi karra, hol 
ilyen történeti előadásokra nem volt szükség. Ezt a dátumot erősíti meg egyéb
ként a kézirat utolsó (504.) lapján olvasható bejegyzés is, mely szerint Michael 
HÍTBNER budai cenzor 1788. augusztus 17-én (vagyis két héttel a kinevezés után) 
imprimálta a kéziratot. 

A Prima lineamenta artis typographicae apud Hungaros további útja ismeret
len, végül is BATTHYÁNY érsek birtokába került, aki ezekben az években hatal
mas összegeket áldozva szenvedélyesen másoltatta a bécsi udvari könyvtár 
magyar vonatkozású ritka nyomtatványait és kéziratait, s olyan tudós-ha
gyatékokat vásárolt meg, mint amilyen B É L Mátyásé is volt. Ezért van 
MILLER Jakab Ferdinánd munkája ma is az esztergomi Batthyány-gyűjte-
ményben. 
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Az alábbiakban rövidre fogva, néhány fejezetre tagolva, végigkövetjük 
ennek a tudománytörténetileg rendkívül érdekes kötetnek gondolatmenetét, 
majd az egyes fejezetek végén, a legszükségesebbnek ítélt korrekciók mellett, 
mai ismereteinket szembesítjük MILLER adataival annak érdekében, hogy 
jelentősnek látszó forrásértékét híven érzékeltessük. 

Az ókortól Gutenbergig 

Ha igaz az, hogy a tudományok mozdítják elő a jólétet s teremtik meg az 
emberiség boldogságát, akkor az írásnak, mint az ismeretek közvetítőjének 
szerepe igen nagy az egyetemes műveltség történetében. Ahhoz, hogy írni tud
junk, betűket kell ismerni. A betűk funkciója mindig egy, alakjuk azonban 
változó lehet. Erre vall régi századok írásképének története. Egyiptomban 
hieroglifákat alkalmaztak, melyek nemcsak fogalmi szótagokat, de egységeket 
is kifejeztek. HERMÈS TRISMEGISTOS betűket talált fel, hogy ezek segítségével 
írja körül a fogalmat. A püthagoreusok nem a betűk által kifejezett gondola
tokat, hanem maguknak a betűknek szimbolikus jelentését tar to t ták fontos
nak. Más, távoli országok népei egymásétól eltérő formában örökítik meg 
gondolataikat (vö. kínai, japán, perui és héber sajátosságokat), de az írásról 
magáról nem mondanak és nem is mondhatnak le. A rómaiak fejlett íráskultú
rájára jellemző, hogy még az írás mechanizmusát is meg tudták gyorsítani 
praktikus gyorsírási jelrendszerrel. 

A betűvetés tudománya az ókori népeknél korántsem volt annyira általános, 
mint amilyen lett később. Az írók egy része diktált, az olvasók egy része fel
olvasást hallgatott. DIOGENES LAËRTIOS például külön említi ANAXAGORAS-
ról, hogy könyveit saját kezűleg írta le, Aulus GELLIUS pedig elismeréssel adó
zik PEISISTRATOS tyrannusnak, amiért Athénben nyilvános könyvtár alapítá
sával járult hozzá a könyvgyűjtés rangjának emeléséhez és a könyvolvasás 
népszerűsítéséhez. Akit a könyvek tartalma érdekelt, rendesen orális közvetí
tés révén vált „olvasóvá", akárcsak később a középkori kolostorok legtöbb 
lakója. Az írás feltalálása óta tehát, ha lassan is, de mégis feltartóztathatatlanul 
elterjedt és divatba jött a könyvek írása és olvasása. 

Más kérdés, de ettől el nem választható, hogy egyre több olyan nyersanyag
ról kellett gondoskodni, amelyre írni lehetett. Az idősebb PLINIUS szerint 
növények, fák leveleire (folium) jegyezték fel a szövegeket, és ha hosszabb 
gondolatsorról volt szó, az összefüggő leveleket összefűzték (volumen). Innen 
származnak a ma is használatos fogalmak. A klasszikus ókori világban A L E -
XANDROS makedón uralkodó alexandriai győzelme után terjedt el az egyiptomi 
sásból készült papyrus, ezt megelőzően, majd vele sokáig párhuzamosan állati 
bőrök preparálása dívott. HÉRODOTOS kecskék és birkák bőreinek kikészítését 
említi, a Pergamonból származó nyersanyag így lett a közhasználatban perga
men. Ezeket hagyományossá vált kellékeket csak nagyon későn, a XIV. szá
zadban kezdte felváltani a papír, amit az 1300-as években felbukkanó papír
kódexek dokumentálnak legjobban. 

Hanem bármilyen módon örökítették is meg gondolataikat tudós őseink, 
az eredménnyel elégedetlenek voltak. A mindig újat és jobbat kutató nyug
talan emberi elme („inquietum hominis ingenium") nem hagyta magát kor
látozni sem mondanivalójának terjedelme, sem példányszáma tekintetében. 
Feltalált olyan elmés, bár egyszerű szerkezetet, mely a betűk természetes rend-
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jót korlátlan mértékben fel tudja cserélni, újabb és újabb gondolatokat rög
zítve. Méghozzá nem is egyetlen példányban, mint a kézírás esetében, hanem 
tetszés szerinti mennyiségben. Ez volt a könyvnyomtató művészet megszüle
tése. 

Pontosan meghatározni, mikor is volt ez, igen nehéz, mivel hosszan tar tó 
kísérletezések, sikeres előzmények, régóta ismeretesek. Régi emlékek bizonyít
ják, hogy az ókori ázsiai népek ismerték a nyomtatás technikáját, különösen 
Kínában ért el magas fokot a metszetes mellett a porcelán és réz alapanyagot 
felhasználó szedésnyomás. Mivel a szkíták maguk is Keletről vándoroltak 
Európába, nyilvánvaló, hogy a magyarok ősei már ezekben az őstörténeti 
időkben is találkozhattak a könyvnyomtatás művészetével. Műveltségüket 
később azonban olyannyira átalakították a nyugatra vonulás századai, hogy 
leszármazottaiknak, a magyaroknak immár más nyugat-európai népektől 
kellett átvenniük a tipográfia mesterségét (réx^fj, ars). 

Sokat emlegetik Laurens JANSZOON COSTER fába metszett, nyomtatott 
Donatus-kiadásait mint az első nyomtatványokat. Ámde GUTENBERG nem fa
metszetes nyomótáblákat használt, mint COSTER, hanem mozgó betűket, és 
Johann FAUST feltalálói szerepe sem egyértelmű GuTENBERGgel szemben, így 
mégis csak az az igazság, hogy a könyvnyomtatás nem Hollandiában született 
meg. ,,At id omnino exploratum tenemus, quod typographia Moguntiae An. 
Chr. MCCCCXL. per Johannem Guttenbergum, patria Argentoratensem in 
Germania primo coeperit." (405.) 

MILLER világtörténeti bevezetéséhez (1—6. fejezet) nincs mit hozzátenni. 
Forrásait jól megválasztva, helyesen utal a könyvnyomtatás távol-keleti előz
ményeire, és nem téved, amikor GuTENBERGet tartja az európai nyomdászat 
tulajdonképpeni megteremtőjének. A szittyák rokonítása a magyarokkal a 
XVII I . században természetes jelenségnek számított, de a régi magyar tör
ténelemben jártas szerző közvetlen impulzust is kaphatott Ursinus VELIUS 
kortörténetéből épp ebben a kérdésben, aki ennek a kelet-nyugati folytonosság
nak meggyőződéses hirdetője volt. 

Magyar kezdetek 

Arra a kérdésre, vajon ez a nagyszerű találmány elég hamar vált-e ismeretessé 
Magyarországon, s ha igen, akkor kinek nevéhez fűződik meghonosítása, hatá
rozottan válaszolhatunk. A könyvnyomtatás átszármaztatásának időpontja 
a XV. sz. második felére lokalizálható, annak a humanista kultúrának szerves 
részeként, mely magyar földön először HUNYADI Mátyás centralizált monarchiá
jában borult virágba. „Si temporum, ac circumstantiarum ratio habeatur, 
tum sine difficultate nulluni non sibi persuasurum existimio, typographiam 
sub rege Matthia de Hunyad, qui politiores seuerioresque disciplinas con-
tinenti studio, assidua lectione, longo rerum usu, multoque virorum doc-
torum commercio, ad illum apicem perduxit, ut nemo Europaeos inter prin
cipes, aetate illa par ei censeretur, velut artem liberalem eo, quo ipse vixit et 
regnavit, tempore inventam scientiisque maxime ancillantem, in praeclaram 
nostram patriam inductam iam fuisse." (419—420). 

Ez a reneszánsz iránti lelkesedéstől átfűtött és nagyon is szubjektív szim
pátiáról árulkodó érvelés lényegében filológiailag igazolható tényekre épül. 
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Ezekre az objektív momentumokra nem is marad el az utalás, nyomban az 
apoteózis után: 

„Diffiteri quidem non possumus apud coevos, praecipue Galeotum, Thuroczi-
um, Bonfinium, Ransanum, aliosque seu domesticos, seu exteros illius temporis 
scriptores nullám prorsus fieri mentionem artis typographicae, qua certe (in-
quit Phillippus Bergomensis) nulla in mundo dignior, nulla laudabilior, aut 
utilior sive divinor, aut sanctior esse potuit ." (420 — 421.) 

GALEOTTO tudósítása szerint MÁTYÁS király udvarában és közvetlen kör
nyezetében különféle országokból érkeztek művészek és tudósok. Egy részüket 
maga a király hívta Budára, legtöbbjüket azonban a magyar uralkodó huma
nista műveltsége, reneszánsz pompakedvelése vonzotta Pannóniába. Elkép
zelhetetlen, hogy az a sok tudós, aki meg volt győződve tudománya hasznáról, 
ne ismerte volna fel az annyira áhított halhatatlanság zálogát a nyomtatás 
vívmányában. De írásművek alkotása mellett más dolgok is elérhetővé tet ték 
az örökös hírnév megszerzését: jeles tudósok támogatása vagy emlékezetes 
alapítások. 

MÁTYÁS király, aki közismerten büszke volt történelmi szerepére („Hoc 
unum de hoc rege vulgatissimum habemus, quod merito cum Julio Caesaré 
et Alexandro M. in omni re conferri possit." — 423.), egyetemeket alapított: 
„novimus autem duas a Matthia I. conditas fuisse magni per Európám nomi-
nis scholas, Istropoli unam, alteram Budae." (424.) A pozsonyi csak névleg 
tekinthető királyi alapításnak, valószínűbb, hogy VITÉZ János buzgalmának 
eredménye volt. A másik azonban egyértelműen az: Petrus N I G E R szerint a 
budai egyetemen sokoldalú filozófiai és teológiai oktatás folyt. HELTAI Gáspár 
krónikája egyenesen 40 ezer hallgatóról tud. Márpedig ahol egyetemek van
nak, ahol intenzív tudományos élet zajlik, onnan nem hiányozhatnak a könyv
tárak. Talán nem alaptalan arra gondolni, hogy a Bibliotheca Corviniana is 
ennek ösztönző hatására tudott oly nagyszerű gyűjteménnyé fejlődni. Lehet
séges lenne ezek után, hogy egy ilyen hatalmas könyvtár csak kódexekből 
állott volna? Aligha. „Ego verő persuasum teneo, inter haec etiam nonnulla 
extitisse, quae primam in Hungária viderunt lucem. Quis enim credat, a 
Matthia eam artem neglectam esse, quae prae primis scriptorum partus edendi, 
atque cum aliis communicandi facilitatem detexit, ac expeditissimam parandae 
eruditioni viam indicavit?" (431.) 

Könnyű belátni, hogy MILLER kronológiai meghatározása a 7. fejezetben, 
megfelel a történelmi valóságnak, úgyszintén MÁTYÁS király reneszánsz világá
nak új motívumaira figyelmeztető bemutatása is (8. fejezet). A XV. század 
végi magyar egyetemek dolgában mai tudásunk alapján indokoltnak lát
szik VITÉZ János pozsonyi egyetemének elvitatása MÁTYÁS királytól, ahogy 
MILLER is teszi, a budai egyetem kérdésében pedig az igazság az, hogy ma sem 
látunk tisztán a bizonytalan hitelű adatok között. 

Hess András 

Az európai analógiák és lehetséges hipotézisek helyett beszéljenek a tények: 
„Non vacat ultra coniecturis decertare. Re ipsa enim artem typographicam 
citius in Hungáriám, quam in Austriam iter suum deflexisse, utcunque de-
monstrari potest. Quippe inter vetustissima, quae Viennae typis passim mo-
nasticis vulgata fuerunt, opera censentur: A. Flacci Persii Satirae. Impress. 
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Viennae anno dni 1492. primusque urbem hanc florentissimam fixo prelo exor-
nasse fertur Johannes Winterburger, a natali suo solo sic adpellatus. Contra 
verő Hungária nostra iam anno MCCCCLXX medios inter armorum strepitus 
artis calcographicae insigniter peritum intra sui ambitum gratissimo animo 
recepit." (439—440.) 

Ez a szembeállítás egyúttal azt is jelenti, hogy a könyvnyomtatás útja nem 
közvetlenül német területen át vezetett Magyarországra. És valóban, az első 
híres budai nyomtatvány, a Chronica Hungarorum előszava nyomán rekonst
ruálható GUTENBERG találmányának útja hazánkig: 

„Namque arte hac e Germania in Italiam prosperrimo cum successu trans
lata, Ladislaus Gerebius, tum praepositus Budensis, et vicecancellarius, Mat-
thiae regis consobrinus seu iussu ipsius Principis, seu propria sua voluntate 
typothetam Andreám Hess ex Itália evocavit." (440.) 

H E S S személyéről úgyszólván semmi biztosat nem tudni, még azt sem, vajon 
magyar-e vagy olasz: „Quis verő natione Hessius ille fuerit? non liquet." 
(440.) Ha arra gondolunk, hogy a Hunyadiak és a Jagellók alatt oly sokan 
keresték fel a reneszánsz Itáliát: „[Hessius] . . . fortassis plenam artis typo-
graphicae peritiam hausit in Itália, quo maiores nostros frequenti numero usque 
Reformationis tempóra studiorum ergo, quotannis concessisse, ceteroquin 
omnibus notum est" (441.), bízvást feltételezhetjük, hogy H E S S is magyar 
volt. 

A Chronica Hungarorum előszavából az is kiolvasható, hogy László prépost 
gondoskodott a budai letelepedés feltételeiről. Mindezek alapján joggal von
ható le az a meglepő következtetés, hogy a könyvnyomtatás meghonosításá
nak közvetlen aktusához semmi köze sem volt a királynak: ,, . . . eum [se. 
Hessium] neutiquam regia auctoritate, atque stipendio, sed privatorum beni-
volentia, prout ipse in epistola sua nuncupatoria ad Ladislaum Gerebium palám 
testificatur, Budae consedisse, artemque suam diligenter et non plane sine 
aliqua rei familiáris accessione exercuisse." (441.) 

MiLLERnek ez a fejezete (9. fej.) a HESsre vonatkozó egyetlen hiteles forrá
son alapul, így lényegében mindenben elfogadható. De míg a külföldi egyetem
járás párhuzama Hess András esetében inkább szellemes, mint plauzibilis, 
addig László prépostot (akit ő is GERÉB Lászlóval azonosít, nyilván WALLASZ-
KY nyomán), érdemeihez méltón emeli ki a királlyal szemben. Ez az eljárás 
nem mond ellent annak a reneszánsz uralkodóportrénak, mellyel az előbb talál
koztunk, sőt inkább igazolja, hogy MÁTYÁS környezetében és hatására hamar 
kialakult — ha kevés számban is — az a polgárias, modern szellemi közéletre 
fogékony patrónusi réteg, mely közé László prépost, humanista alkancellár 
is tartozott. 

A budai ősnyomda kiadványai 

A nyomdatermés szerény: egy tényleges és egy feltételezett kiadásról kell 
i t t szólni. Mivel a Budai Krónika záradéka név szerint említi H E S S Andrást, 
ez tehát a biztos kiadás. Ám mindjárt szembe is kell nézni bizonyos interpre
tációs problémával. A Chronica Hungarorum kolofonja ugyanis ezt mondja: 
„Finita Bude anno Domini MCCCCLXXIII in vigília pentecostes per Andreám 
Hess", melyből a filológus ezt olvashatja ki: „Haud aliud significet, quam, 
quod memoratus Hess in supra dicta űrbe, ac citato anno et die finem 
concinnando Chronico Hungarorum imposuerit, proindeque illic non typo-
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théta, sed u t author libri nomen suum adpresserit, typus autem operis extra 
Hungáriám in loco incerto absolutus fuerit." (453.) Az előszó részben alá
támasztja ezt az értelmezést, amikor ezeket mondja: „suscepi laborem 
ingentem, dierumque plénum, imprimendi videlicet Chronicon Pannóniáé 
opus . . . " részben azonban kérdésessé is teszi, mikor befejezésül így szól: 
,,Et si qua in dies maiora excudemus tuo etiam illustri nomini dedicanda 
putabimus." 

A tudományos alaposság érdekében kísérletet kell tenni annak eldöntésére, 
vajon H E S S szerzőként dolgozott-e (concinnare, scribere, conscribere) a krónikán 
s fejezte be Budán („finita Bude") munkáját, vagy mint nyomdász készült el 
vele (imprimere, excudere) 1473. pünkösdjén. 

A szerzőség mellett szólhatna még számos más körülmény is, mint pl. a 
címlap hiánya (bár ősnyomtatványoknál ez szokásos), az author névtelenségbe 
rejtőzése (nyomdász nem szokott szerző helyett dedikációt írni, itt pedig H E S S 
saját nevében fogalmaz) stb. De valamennyinél érdekesebb talán, hogy a ké
sőbbi szakírók ismertetései szerint a bécsi példányban „impressa" áll „ f in i ta" 
helyett. „Certe viri clarissimi Mathias Belius (in Praef. num. XX. ad tom. I. 
Schwandtneri Script, rer. hung.), „Hanerus (De scriptorib. rer. hung. et transil. 
pag. 49.), Horányius (in Memor. Hungaror. Tom. I. pag. 53.), Weszprémius 
(In Biograph. Medicor. Hung. Centuria I. pag. 110.), Katona (In Hist. crit. 
Duc. Hung. pag. 29.) et Keresztesius (In memorato Itinerario suo manuscripto) 
quorum quisque exemplum Vindobonense manibus suis tractauit, diligenter-
que inspexit, in suis de hoc rarissimo Budensi Chronico animadversionibus 
nuspiam finitae sed impressae meminerunt. Qui itaque evenerit, u t exemplar, 
quo Cl. Wallaszky usus est, haberet finita, non adsequor." (456 — 457.) 

Az utolsó mondat elárulja, hogy MILLER számára mindenekelőtt WALLASZKY 
okoz gondot, kinek tekintélyével nem akar szembekerülni. Mentegetődzik is: 
„Equidem candide profiteor me haud meminisse, an in exemplari Palatinae 
Bibliothecae Vindobonensis, finita-ne, vei impressa habeatur" (456.), ám aprob-
lémát nem akarta elhallgatni. Annak ellenére, hogy a kolofon értelmezését 
sokoldalúan, a szakirodalom adataitól megtámogatva kapjuk, mindez a szük
séges filológiai alaposság számlájára írandó, mert MILLER véleménye koránt
sem ennyire bizonytalan. Ő maga H E S S Andrást elsősorban nyomdásznak, nem 
pedig szerzőnek vagy kompilátornak véli („non author, sed typotheta" — 454.). 

Nyomtatott-e mást is a budai ősnyomda 1473 után, — nem tudni. Doku
mentum nincs róla, mégis nehéz lenne feltételezni, hogy H E S S egyetlen magyar
országi nyomtatványa a Chronica Hungarorum lett volna. Vegyük figyelembe azt 
a nem feltétlenül könyvtári körülményt, hogy a krónika példányai közül a bécsi 
egybe van kötve C. JULIUS CAESAR: Commentarii de hello Gallico c. művével. 
„Hos in formato marginum latitudine, chartáé nitore, anno, caeterisque 
adiunctis eum ipso Chronico adeo quidem convenire adfirmant, ut tum haec, 
cum additae in marginibus manuscriptae adnotationes, libri que theca non 
modo antíquitatem operis adperte loquantur, verum probabilius ab Hessio 
etiam impressos fuisse doceant. Quamquam ad comprobandum vetustum 
typographiae apud Vngaros usum prorsus necessum non sit, plurimum, vario-
rumque operum typos ostendere. Omne sat, superque tollit dubium Hessii 
epistola nuncupatoria saepius iam memorato Budensi Hungarorum Chronico 
ad Ladislaum Gerebium praemissa." (461.) 

E kiadással lezárul a Hess-nyomdával kapcsolatba hozható összes doku
mentumok sora. Hogy mikor és miért szűnt meg működni, felkarolta-e később 
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MÁTYÁS király a könyvnyomtatás ügyét s ez érintette-e még a Hess-nyomdát: 
nem tudjuk. A hosszan tar tó hallgatásnak vagy az időközben bekövetkezett 
pusztulásnak számos oka lehetett: egyfelől H E S S személyes sorsa: távozása 
Budáról, betegsége vagy halála, másfelől a mostoha történelmi viszonyok: 
MÁTYÁS király cseh- és osztrák háborúi, a Vitéz-féle összeesküvés által mért 
súlyos csapás a humanizmusra s végül Mohács következményei, a könyvek és 
könyvtárak — beleértve a Corvinát is — pusztulása és széthurcolása. 

MILLER filológiai értelmezései a Chronica Hungarorum kolofonjáról, valamint 
hipotézise esetleges más Hess-kiadványról (10 — 11. fejezet) az első alkalom 
arra, hogy tudósi felkészültségét bizonyítsa. A „finita" és „impressa" prob
léma pl. valójában csak a szakirodalmi leírások pontatlanságaiból, illetve félre
értéseiből született, mégis kötelességszerűen szembesíti, értelmezi és alkal
mazza a föltételezett variánsokat, s úgy vezet rá saját — helytálló — véle
ményére. E problémakörből kinövő másik kérdés: szerzőség, kompiláció vagy 
egyszerű nyomtatási feladat: már korántsem álprobléma: csak 1902-ben ol
dotta meg DOMANOVSZKY Sándor. Hogy HESSnek volt több kiadványa is, 
MiLLERnél csupán logikus feltevés, azonban a későbbi kutatásoknak sikerült 
egy szintén 1473-as nyomtatványban azonosítania H E S S betűtípusait. Arról, 
hogy milyen időpontban s milyen körülmények között szűnt meg a budai ős
nyomda, ma sem tudunk sokkal többet mondani MiLLERnél. 

Nyomtató műhelyek, könyvkereskedelem Mohács előtt 

Ha már a László prépost által alapított nyomda hamar el is tűnt szemünk 
elől, felmerül a kérdés ,,num praeter Budense, quod Hessius eo deportaverat, 
prelum, in aliis quoque Hungáriáé oppidis nonnula typographiae vestigia 
offendere liceat?" (474.). Más kutatók is keresték a választ, közülük pl. Sl-
MONCHicz Ince, a szerző kortársa, a história litteraria művelője úgy vélte: 
„plufes autem officinas typi eo tempore extitisse non ausim dicere, sed neque 
negare" (474.). MILLER a jó filológus kötelező óvatosságával nagyon idegenke
det t a bizonytalan állásfoglalástól és a hipotézisgyártástól: „Equidem ita ob-
firmatus sum animo, ut non antea mihi persuaderi patiar, alibi etiam seculo 
XV aliquas praeterquam in ipsa metropoli Buda extitisse typographias, donec 
quodpiam illó tempore in Hungária excusum monumentum, vei certae et in-
dubitatae litterae, quae alterius quoque preli reminiscatur, publicum in lucem 
proferantur." (474—475.) 

Pedig jól tudta, hogy a magyarországi viszonyok mennyire nehezen tekint
hetők át az úgynevezett vándornyomdák rapszodikus eltűnése és felbukkanása 
miatt a XV—XVI. században. „Erat enim typographis sub illud tempus con-
suetudo, ut artis suae non uno in loco sed in pluribus oppidis relinquerent 
monumenta, ac terminatis, quae eorum dexteritati credebantur, operum typis, 
in aliam civitatem vei provinciám quo nimirum illos saepenumero invitari 
contigit, sub spe amplioris praemii." (467.) 

A több — lehetséges vagy feltételezett — vándor ősnyomda (ez a fogalom 
csak MiLLERnél fordul elő) létezése kérdésében felhozható olyan ellenérv is, 
hogy THURÓCZY Jánosnak nem kellett volna krónikáját Brünnbe vagy Augs-
burgba küldeni, ha az 1480-as években Budán is nyomtattak volna könyveket. 
Igaz, ha meggondoljuk, hogy 1539-től készítettek csak magyar kiadványokat 
az újszigeti nyomdában, „Ante hunc enim annum omnia apud exteros im-
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pressa fuerunt, quod docet primus sermone hungarico excusus an. 1533. Craco-
viae a Hieronym. Vietore typographo liber, qui inscribitur: Az Zenth Paal 
leveley magyar nyeluen" (475.), akkor gondolhatnánk arra is, hogy függetlenül 
a körülményektől THTJRÓCZY sem te t t mást, mint az újkori divatos és tudós 
szerzők közül oly sokan, vagyis hogy kézirataikat akkor is szívesen küldik kül
földre, ha Magyarországon is megjelenhetnék. 

Ami a könyvkiadókat, könyvkereskedőket illeti, szerepük a tudományos 
közéletben — antik és újkori szerzők kiadása révén —, az egyházi gyakorlat
ban — missalék, breviáriumok stb. kiadásával — és egyáltalán, a szellemi élet 
egészséges életritmusa érdekében, természetszerűleg pezsdítő hatással volt a 
nyomdászatra is: ,,hi sunt artis typographicae promotores, qui usque ad de-
ploranda maiorum nostrorum in Moháts fata, Budae consederunt." (481.) 

Első helyen említhető közülük Theodorus F E G E R ,,librarius et concivis 
Budensis", aki THTJRÓCZY augsburgi kiadásának (1488) és az esztergomi zsinati 
határozatok bécsi kiadásának (1494) anyagi részét fedezte. Jelentős volt Jo
hannes P A E P (,,fortassis Pap") szerepe is, aki egyházi kiadványokról gondos
kodott, mint pl. JACOBUS a Voragine Legenda aureajáfoól készült kivonat, a 
Legenda sanctorum regni Hungáriáé (1498), két Missale (1499. és 1507.) és egy 
liturgikus könyv (1502) az esztergomi egyházmegye részére, valamennyi Ve
lencéből. Rajtuk kívül név szerint ismeretes még Urbánus KAYM, Stephanus 
H E C K E L de Rivulo Dominarum, Michael PELSNITZ, valamint „Abraham Scul-
tetus {Annal. Led. Dec. I. ad ann. 1524.) meminit etiam cuiusdam Georgii, qui 
Budae cum omnibus libris, doctrinam Mart. Lutheri profitentibus, quos venum 
publice exposuit, ad rogumdamnatusfuit ." (480—481.) A névsor persze épp úgy 
nem teljes, mint ahogyan sok más kérdésben is hézagosak még ismereteink. 
,,Nullus[!] dubito, praeter hos etiam alios in Hungária librorum quaestores 
numeratos fuisse; quia autem eorum conatus videre mihi nondum fortuna eve-
nit, me illorum nomina ignorare, palám profiteor. Erit fortassis alius, qui hunc 
defectum olim cum foenere suppléât." (481.) 

A további kutatásra buzdító fejezetek (12—16. fej.) egyik érdekessége az 
úgynevezett második ősnyomda, vagy ha úgy tetszik: más ősnyomdák prob
lémája. MILLER úgy tesz, mintha az eredményekkel biztató kezdet után nem 
tudná elfogadni a folytonosság megszakadásának gondolatát — ezért is idézi 
SIMONCHICZ diplomatikusan megfogalmazott véleményét —, de argumentum 
híján mégsem akar zsákutcába jutni, következésképp hipotézisként kezeli az 
egészet. Kétszáz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy SOLTÉSZ Zoltánné ered
ményei alapján érvelni tudjunk a második magyarországi ősnyomda létezése 
mellett. 

Ami pedig a könyvkereskedőket illeti (17. fej.), MILLER mindent tud, amit 
korában tudhatott . Legfeljebb annyi igazítást tehetünk hozzá, hogy a WALLASZ-
KY nyomán PELSNrrzként emlegetett librarius neve helyesen PRISCHWITZ 
vagy BRISCHITZ, hogy FEGER még WALLASZKYnál sem Theodorus, hanem Theo-
baldus, és hogy ama bizonyos György nem más, mint Georgius GRYNEUS. 

A X I X . és XX. században több mint kétszeresére szaporodott fel a budai 
könyvárusok és kiadók névsora K E M É N Y József (Georgius RÜM, 1490—1493 
között; STEPHANUS de Wardia 1511-ben; Antonius MURARIUS 1513-ban és 
LEONARDTJS de Sessardia 1523-ban), KNAUZ Nándor (Johannes CASSIS, 1480-
ban), BALLAGI Aladár (Johannes HERTZOG 1500-ban), F ITZ József (Mathias 
MILCHNER, 1510—1519 között) és BORSA Gedeon (Jacobus SCHALLER, 1512 — 
1514 között) eredményes kutatásai nyomán. 
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A XVI. század nyomdászata 

A reneszánsz és reformáció korának nyomdászata sokkal gazdagabb annál, 
mintsem beleférjen egy szűkre szabott monográfia kereteibe, ezért a tárgyalás 
helyett az egyszerű felsorolás („séries") látszik célszerűnek. A nyomdával ren
delkező helységek közül az alábbiak ismeretesek: Alsó-Lindva, Bártfa, Besz
tercebánya, Brassó, Csepreg, Debrecen, Detrekő, Galgóc, Güssing, Gyula
fehérvár, Keresztúr, Kolozsvár, Lőcse, Monyorókerék, Nagyszombat, Nagy
várad, Nedelic, Németlövő, Németújvár, Pápa, Rárbok, Somorja, Sárvár, 
Sempte, Szeben, Világosvár és Vizsoly. 

Ha MILLER nésorát mai ismereteinkkel szembesítjük, a következők derül
nek ki: Alsólindván 1573-tól működik nyomda (vö. RMNy I. 319.), Bártfa 
1 5 7 7 - (RMNy I. 372.), Besztercebánya 1 5 7 8 - (RMNy I. 407.), Brassó 1539 — 
(RMNy I. 28.), Debrecen 1561— (RMNy I. 169.), Detrekő 1 5 7 9 - (RMNy I. 
431.), Galgóc 1584— (RMNy I. 543.), Gyulafehérvár 1567— (RMNy I. 230.), 
Keresztúr 1598— (RMNy I. 833.), Kolozsvár 1550 — (RMNy I. 87.), Monyoró
kerék 1587— (RMNy I. 597 A.), Nagyszombat 1578— (RMNy I. 417.), Nagy
várad 1 5 6 5 - (RMNy I. 213.), Nedelic 1573— (RMNy I. 329.), Németújvár 
1 5 8 2 - (RMNy I. 516.), Németlövő 1 5 9 2 - (RMNy I. 699.), Pápa 1577 — 
(RMNy I. 393.), Rárbok 1 5 8 4 - (RMNy I. 541.), Sárvár 1 5 3 9 - (RMNy I. 39.), 
Sempte 1 5 7 3 - (RMNy I. 333.), Szeben 1 5 2 9 - (RMNy I. 9.) és Vizsoly 1 5 8 9 -
(RMNyl . 635.). 

Güssing ós Világosvár azonos Németújvárral, ezért nem szereplésük, hanem 
elkülönítésük okoz félreértést, téves azonban Csepreg, Lőcse és Somorja be
sorolása, mivel i t t csak a XVII. században jelennek meg a könyvnyomtatók. 
Hiányzik viszont tíz XVI. századi nyomdahely a nyilvántartásból, ezeket vizs
gáljuk meg közelebbről: Abrudbányán 1569-től fogva nyomtatnak (vö. RMNy I. 
260.), a helység neve a KARÁDI Pál nyomdájában kiadott Balassa-komédia 
révén vált ismertté. A drámáról azonban csak 1876-ban jelent meg az első ta
nulmány, így MILLER még nem ismerhette. Kassa (1560— RMNy I. 160.) 
mint XVI. századi nyomdahely csak az újabb kutatások fényében került a 
tudományos köztudatba. HUSZÁR Gál állítólagos kassai könyvéről az egész 
XIX. sz. folyamán még azt tartot ták, hogy debreceni kiadás. Először 1902-
ben merült fel a gyanú, hogy talán mégsem az. Csak SCHULEK Tibor 1957-es 
cikke óta szaporodnak a kassai eredetet elfogadó nézetek (ÖTVÖS János, B E N D A 
Kálmán, KELECSÉNYI Ákos, VARJAS Béla). JZomjátib&n (1573— RMNy I. 333.) 
két Bornemisza-kötet jelent meg. Az egyiknek nyomtatása a kolofon szerint 
Semptén fejeződött be, a másiknak pedig csak 1881-ben került elő címlappal 
bíró példánya, melyből a kiadás helye, ti . Komjáti, kiolvasható. Pozsony 
(1594— RMNy I. 750.) is hasonló okokból maradt ki: egy 1480-ból keltezett 
Litterae indulgentiarum 1942 óta ismeretes, a Zwo wahrhaftige Neue Zeitung c. 
históriás ének pedig egyelőre feltevések alapján tekinthető pozsonyi nyom
tatványnak. Az ötödik hiányzó nyomdahelyen, Ovárott (1558— RMNy I. 151.) 
egy HUSZÁR Gál-, egy BULLINGER- és egy SZTÁRAI-HIŰ bizonyítja számunkra 
működő nyomda jelenlétét a XVI. században. Am a Huszár-kötetet 1855-ben, 
BULLINGER nyomtatványát 1896-ban, SZTÁRAI drámáját pedig 1869-ben fe
dezték fel, jóval később tehát MILLER munkája után. 

Simánd (1570— RMNy I. 282.) vi tatott helység, mert bizonytalan, hogy 
valóban működött-e i t t KARÁDI Pál műhelye. A bizonyítékul idézni szokott 
BASILIUS István-féle vitairatból ugyanis példány nem maradt fenn, MELIUS 

7 Magyar Könyvszemle 
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JUHÁSZ Péter hivatkozása viszont önmagában véve nem elegendő a kérdés el
döntéséhez. A hetedik és nyolcadik hiányzó városnév Szászsebes és Szászváros 
egy-egy cirillbetűs misekönyvvel kérhet jogcímet a felvételre, tudva azonban, 
hogy MILLER csak latin betűs nyomtatványokat vet t figyelembe, mindenképp 
kimaradtak volna a névsorból. Szeged (1567— RMNy I. 238.) első pillanatra 
úgy látszik, mintha tévedésből maradt volna ki, hiszen MILLER filológiai pontos
sággal utal DEBRECENI EMBER Pál egyháztörténetének arra a passzusára, mely 
szerint MELIUS JUHÁSZ Péter bibliafordításának egy részlete Szegeden jelent 
meg a XVI. században, s mégis a XVII. századiak között találjuk a kéziratban. 
A dolog érdekessége az, hogy Szeged hiánya mégsem hiba, mivel az újabb kuta
tások szerint jelen esetben fiktív hely, és valójában Váradot kell érteni alatta 
(ez viszont szerepel MiLLERnél). Végül Vimpác (1593— RMNy I. 735.) problé
mája: maga a város mint nyomdahely csak 1929 óta szerepel, nem is a magyar, 
hanem az osztrák szakirodalomban, s Kari SEMMELWEIS csupán 1966-ban bi
zonyította be a Magyar Könyvszemle hasábjain, hogy a kolofonban szereplő 
Wimpassing an der Leytha azonos a burgenlandi Vimpác helységgel. 

Összefoglalva a tanulságokat, azt mondhatjuk, hogy tíz eset közül kilenc 
alkalommal a kutatás haladása gyarapította a nyomdahelyek számát, s mind
össze Szegeddel kapcsolatosan tévedett MILLER, de akkor is „szerencsés" kézzel. 
Más kérdés, de i t t kell elmondani, mennyire kár, hogy a monografikusnak 
induló munka az utolsó fejezetben ennyire megelégedett a statisztikai számba
vétellel. Arról ugyanis értesülünk, hogy pl. Nagyvárad, Nedelic, Alsólindva és 
Debrecen rendelkezett-e nyomdával vagy sem, de arról, hogy ezek a minden 
összefüggés nélkül felsorolt helységek nevezetesen HOFFHALTER Rudolf műkö
désének fontos állomásai voltak, s nagyon is szoros kapcsolatban állnak egy
mással, már nem esik szó. 

A barokk kori nyomdák 

Minél közelebb érünk MILLER korához, annál nehezebb rendet teremteni a 
felszaporodó adatok között. A XVII . század még olyan listát kap, mint az 
előző. íme a névsor: Alba Júlia (1619-től működő nyomda, vö. RMK I. 491.), 
Bartpha ( 1 6 0 1 - RMK I. 372.), Cassovia (1609— Biblios, [1971] Bd. 63. p . 
18. BORSA Gedeon), Cibinium (1616— RMK I I . 370.), Claudiopolis (1601 — 
RMK I. 375.), Corona (1630- RMK I I . 457.), Csepreg ( 1 6 2 5 - RMK I I . 430.), 
Debrecen (1600— R M K I . 313.), Keresd ( 1 6 8 4 - RMK I. 1319.), Lőcse (1604— 
RMK I. 391.), Nagyvárad (1604- RMK I. 394), Pápa (1624- RMK I. 543.), 
Pozsony (1609 - RMK I. 417.), Somorja (1650- RMK I. 838.), Sárospatak 
( 1 6 5 1 - Biblos Sehr. Bd. 63. [1971] p. 18. BORSA Gedeon), Sárvár (1600 — 
RMK I. 315.), Sopron (Sopronkeresztúr? 1601— RMK I I . 315.), Tirnavia 
(1600- RMK I. 314.), Trencsén (1632 - RMK II . 480.) és Zsolna (1664— 
Biblios, 19. BORSA Gedeon). 

A fenti névsorban szerepel még Galgóc, Késmárk, Óvár, Puchó és Sopron. 
Közülük Galgócot elég lett volna csak a XVI. században szerepeltetni, Ovárnak 
is ott lett volna a helye, onnan azonban kimaradt, Késmárk csakis WALLASZKY 
nyomán kerülhetett a listába (Tentamen, 96. és Conspectus, 271.). Puchó XVIII . 
századi, akárcsak Sopron (feltéve ha nem Sopronkeresztúrra gondolunk). Meg
lepő, hogy a XVII. sz. nyomdalajstromát alig kell kiegészíteni, ha mai ismere
teinkkel szembesítjük. HiányzikCdk (1676— RMK I. 1188. és I I . 1376.), Eper-



Az első magyar nyomdatörténet ismeretlen kézirata 343 

jes (1656— RMK I I . 848.), Keresztúr — ha nem azonosítjuk a Sopron neve alatt 
szereplő Sopronkeresztúrral — (1601— RMK I I . 315.), Loretom (1670— RMK 
I. 1108.), Szenice (1636— Biblos, 19. BORSA Gedeon) és Tej falu ( 1 6 3 8 - RMK 
I. 685.). 

A XVIII . sz. nyomdainak áttekintésénél meglazul az egzakt rendszerezés, 
városok sorrendjében tájékoztató megjegyzések igazítják el az érdeklődőt. 
A teljesség annyira viszonylagos, hogy elég a MiLLERnél található adatokra 
szorítkozni, korrekcióknak, pótlásoknak nincs sok értelme.4 A kéziratból elöl
járóban megtudjuk, hogy Bártfa, Komárom, Enyed, Nagybánya, Pozsega, 
Esztergom és Várasd rendelkezett ugyan nyomdával, de róluk semmi biztos 
adat nincs, ezért kívül maradnak a névsoron. (495.) Akik viszont szerepelnek, 
azok a következők: Balázsfalva (Páldi-nyomda), Besztercebánya (Tummler-ny.) 
Brassó (SCHÜLER utódai), Buda (Királyi Egyetemi nyomda), Csiksomlyó (fe
rencesek nyomdája), Debrecen (Református kollégiumi nyomda), Diószeg 
(Nagyvárad mellett, — Medgyesi-ny.), Eperjes (Redlitz-ny.) Eszék (koráb
ban ferences nyomda, most Divald-ny.), Győr (Streibig-ny.), Kalocsa (egykor 
ROYER, utóbb BATTHYÁNY püspök, jelenleg a piaristák kezében), Kolozsvár 
(korábban jezsuita, utóbb püspöki irányítás alatt egy nyomda, másik a Re
formátus Kollégiumban), Lőcse (Porhoránszky-ny.), Nagykároly (KÁROLYI 
Antal gróf felügyelete alatt), Nagyvárad (püspöki nyomda), Pécs (Engel-ny.), 
Pest (korábban EIZENBERGER, jelenleg LETTNER és LANDERER, egykor R O Y E R 
és TRATTNER), Pozsony (Landerer-, Patzko-, Loewi- és Weber-ny.), Sopron 
(Süss-ny.), Szakolca (Skarniczel-ny.), Szeben (Schard-, valamint a Barth— 
Hochmeister-ny.), Temes (előbb HEIMERL, most SLOVATZEK nyomdája), Tir-
goviste (DRISRATJM Moldvában), Tyrnavia (Egyetemi Nyomda), Vác (Ambro-
ny.), Zágráb (TRATTNER és KOTTSCHE nyomdája). A 20. fejezet hatalmas sereg
szemléje ezzel fejeződik be. 

Papírgyártás a régi Magyarországon 

A nyomdatörténet áttekintését szervesen egészíti ki a nyersanyagot szolgál
tató papíripar rövid története. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ahol a könyvnyom
tatás és könyvkereskedelem fellendülőben van, egyre növekvő igény jelentke
zik a papír iránt is. 

, ,Erant verő primis temporibus Hungarorum typi adeo quidem elegantes, 
u t etiam cum hollandicis, in contentionem venire possent. Omnia quippe, quae 
ad exercendam artem typographicam pertinent ab exteris oris multo pretio 
in Hungáriám inferre oportuit." (490.) 

Azonban a belga, olasz vagy német papír beszerzése mellett történtek kísér
letek hazai papírgyártásra is. A XVI. században Erdélyben Hans FUCHS és 
Hans BENCKNER brassói vállalkozása (1546), a XVII . században a szepesi 
papírmalom felállítása a legnevezetesebb. A XVIII . század viszonyai minden 
eddiginél kedvezőbbek, mert a számszerű gazdagodás mellett jelentősen meg
javult a minőség is: 

,,Hodie complures per régna et provincias coronae apostolicae subiectas 
molae et fabricae chartaceae vigent, in quibus diversi generis papyrus praepa-

4 Az eddig feltárt adatok külön kötetet töltenek meg: Magyarország bibliographiája. 
1712—1860. VI. köt. Nyomda- és kiadástörténeti mutató az 1—5. kötetben közreadott 1712— 
1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványokhoz. Szer
kesztette: MARKOS Béla. Bp. 1972. 567 1. 

7* 
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ratur, elegantia, probitate et nitore proxime ad exterorum chartám accedens." 
(491.) 

A hiányzó neveket az egyetlen Dopsa pótolja, hol egyaránt gyártottak író-, 
nyomó- és itatós papírt, valamint azbesztet: „Apud Gömörienses in oppido 
Dopsa charta conficitur ex asbesto, quae in igne corrumpi nequit." (491 — 492.) 

MILLER alapossága ezúttal is érvényesül annyiban, amennyiben az általa 
közölt adatok megbízhatóak, teljesség dolgában azonban nagyon kirívó for
rásainak elégtelensége.5 A XVI. században Lőcse (1530) és Szeben (1573) 
mellett olyanról feledkezik meg, mint a kolozsvári Heltai-féle papírmalom 
(1563). A XVII. századdal kapcsolatosan joggal hivatkozik a szepesi papír
malmokra, hol ekkor nyolc működött (Alsó- és Felső Ruzbach, Felka, Felső-
szalók, Igló, Podolinc, Poprád és Teplic), de rajtuk kívül még további huszon
egyet lehetett volna figyelembe venni, többek közt Bártfa (XVII. sz.), Besz
terce (1664—), Enyed (1637 — ), Eperjes (1697 — ), Gyulafehérvár (1636 — ), Kassa 
(1640—), Körmöc (1625 — ), Munkács (1683 — ) és Znióváralja (1656 — ) papír
gyártó műhelyeit ós malmait. 

A XVIII . század nehezen áttekinthető mindazok számára, akiknek nem áll 
rendelkezésükre jó előmunkálat. Dopsa azaz Dobsina (a vízjelekben: ,,Topscha" 
vagy „Dobschau") jó példa volt ugyan, de rendkívül kevés ahhoz az ötven 
névhez képest, melyet ma sorolnánk fel. MILLER úgy látszik nem is te t t kísér
letet a kor papírgyártó műhelyeinek számszerű összegezésére, jóllehet az első 
félszázad feltérképezésére érdemes lett volna próbát tenni, legalább az ismer
tebb települések esetében, mint pl.: Brassó (1735 — ), Fogaras (1732 — ), Pápa 
(1729 — ), Pécsvárad (1719 — ), Rózsahegy (1721 — ), Temesvár (1732 — ) ésZólyom-
lipcse (1711.). De még így is javára válik a téma vázlatos kidolgozása. 

A kézirat forrásai 

MILLER nyomdatörténete sok forrást felvonultat, ennek ellenére nem te
kinthető önállótlan alkotásnak. A szerző judiciuma nemcsak ezek megrostá
lásában, de a belőlük adódó következtetések óvatos, hipotéziseket nem ked
velő levonásában is megnyilvánul. Mindezek alapján forrásainak három cso
portja különíthető el: 1. egyéni kutatások; 2. általános segédtudományi 
müvek; 3. részletkérdések szakirodalma. 

MILLER egyéni kutatásai visszanyúlhatnak ugyan még pozsonyi és bécsi tar
tózkodásának idejére, de legtermékenyebbek számára föltétlenül a nagyváradi 
évek lehettek, mikor nyitva állt előtte a káptalan gazdag könyvtára ,,quae 
multis praeclaris, ac etiam perraris libris repleta est." (472.) Ezeknek a búvár
kodásoknak eredményei szétszórtan bár, de az összegező Prima lineamenta 
minden részletébe beleépülve felismerhetők. 

Az összefoglaló művek közül a bevezetés igényével írott, GUTENBERG fellépé
séig terjedő néhány fejezet Conrad NAHMMACHER: Anleitung zur kritischen 
Kenntniss der lateinischen Sprache (Leipzig 1768.) c. munkájából6 és G. M E R -
MANSri: Origines typograpMcae (Hagae-Comitum 1765.) szintéziséből merítette 

5 Az egész kérdés alapvető feldolgozását adja BOGDÁN István: A magyarországi papír
ipar története (1530—1900). Bp. 1963. 486 1. 

6 Miller hagyatékában külön kéziratos kivonat figyelmeztet erre a forráshasználatra 
Ortus et progressus typographiae ex Conrad Nahmmacher Einleitung. . . etc. Leipzig 1768. 
in 8 Gap. II. p. 44. címmel. — Bibliotheca, Cat. IX . tit. VII . a/3. 
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főbb szempontjait. Az érdemi rész, a magyar nyomdatörténet vázlatos ismer
tetése WALLASZKY Pál két monográfiájára, a Tentamen históriáé litterar um sub 
rege gloriosissimo Matthia Corvino de Hunyod in Hungária (Lipsiae 1769.) és 
Conspectus reipublicae litterariae in Hungária, ab initiis regni ad nostra tempóra 
delineatus (Posonii et Lipsiae 1785.) anyagára, sőt olykor tárgyalási metódu
sára épül. 

Az általános segédtudományi könyvek közül MILLER mindvégig használt 
lexikonai: Jacob Christoph ISELTN: Allgemeines historische Lexikon. (Leipzig 
1722.), Johann Georg KRÜNITZ: Oeconomisch-technologische Encyklopädie 
(Berlin 1776 — ), Mathias MARTINUS: Lexicon philologo-etymologico. (Bremae 
1623.), magyar vonatkozású életrajzi összeállításai: B O D Péter: Magyar Athé-
nas (Nagyszeben 1766.), CZVITTINGER Dávid: Specimen Hungáriáé litteratae 
(Francofurti et Lipsiae 1711.), Georgius Jereirîias H A N E R : Adversaria de scrip-
toribus rerum Hungaricarum et Transilvanicarum scriptisque eorundem anti-
quioribus ordine alphabetico digestis (Viennae 1774.), HORÁNYI Elek: Memoria 
Hungarorum (Viennae 1775.) és WESZPRÉMY István: Succinta medicorum Hun
gáriáé et Transylvaniae biographia (Lipsiae-Viennae 1774—1787.). A könyvé
szetek közül pedig Michael D E N I S : Wiens Buchdruckergeschicht bis 1560 (Wien 
1782.) és PRAY György: Index librorum rariorum Bibliothecae Universitatis 
Regiae Budensis (Budae 1780.) nélkülözhetetlen forrásmunkája említendő, 
a vegyes tartalmú, univerzális irányú munkák közül pedig Michael P E X E N -
FELDER: Apparátus eruditionis tam rerum quam verborum per omnes artes et 
scientias instructus (Sultzbaci 1687.) c. kézikönyve mint MILLER szintézisének 
gyakori segédeszköze. 

Egyes fejezetekhez gazdag jegyzetapparátus járul ugyan, de a megjegyzések
ből kiderül, hogy a szerző olvasottsága nem ritkán szélesebb a beidézett szak
irodalomnál is. Ám ez a tétel néha fordítva is igaz. Az ókortól GuTENBERGig 
terjedő áttekintéshez a keleti hieroglifák kérdéséhez Georgius Bernhardus 
BÜLFFINGERUS: Specimen doctrinae veterum Sinarummorális etpoliticae (Franco
furti 1728.), a héber kabbalisztikához Theodoricus HAKSPANERUS: Miscellaneo-
rum sacrorum libri II. (Altdorf 1660.) c. művét kivonatolta, az antikvitás görög 
és római vonatkozásaihoz a közkedvelt Polidorus VERGILIUS: De inventoribus 
rerum libri III. (Argentorati 1509.) c. munkájából merített példákat. A ,,liber", 
a „volumen" és a „folium" terminus technicusok történeti fejlődését Stephan 
SCHÖNWISNER: De ruderibus laconici caldariique Romani et nonnullis aliis 
monumentis in solo Budensi partim hoc primo anno 1778 repertis partim nondum 
vulgatis (Budae 1778.) c. műve nyomán ismerteti, a pergamen- és a papírnyers
anyagra vonatkozó tudnivalókat Christoph GATTERER: Epitome artis diplo-
maticae (Göttingen 1773.) és Eusebius ÁMORT: Principia artis criticae (Casso-
viae 1746.) c. kézikönyvei nyomán vázolja fel. 

A magyar kezdetek minden lényeges szempontja, a periódus kezdésének meg
határozása és a főbb szereplők bemutatása tekintetében, alapvetően W A L 
LASZKY Tentamen-jére vezethető vissza. A kéziratban részletesen idézett szak
munkák szinte hiánytalanul előkereshetők belőle, de hogy mégsem mechanikus 
átvétellel állunk szemben, mutatja az, hogy a WALLASZKYnál névtelenül sze
replő Dissertatio de Regiae Budensis Bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, 
interitu et reliquiis (Vindobonae 1766.) c. munka szerzőjeként i t t már Xystus 
SCHIER neve szerepel, sőt, a Corvinára vonatkozó szakirodalom Johannes 
LOMAYER disszertációjával (De bibliothecis singularis. Zutphaniae 1669.) 
egészül ki. 
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H E S S András személyéről és a budai ősnyomda működéséről szintén W A L 
LASZKY nyomán számol be MILLER, de forráshasználata csupán a tárgyi ada
tokra korlátozódik. Három fontos elvi kérdés felvetése már az ő probléma
érzékére vall. Az első a „finita" és ,,impressa" értelmezési lehetőségeinek ki
aknázása annak megállapítására, vajon H E S S szerzője, kompilátora vagy 
nyomdásza volt-e a budai krónikának. WALLASZKYval szemben — aki Hess sze
mélyét is gyanúba veszi, mikor a szerző személyét igyekszik megállapítani — 
MILLER leszögezi, hogy Hess András ,,non author sed typotheta" (454.), s 
ezzel a kérdést a maga részéről lezárja. 

A második kérésre, hogy ti . volt-e más kiadványa is esetleg a budai ősnyom-
dának, a szerző pozitív választ ad, de véleményét csak hipotézissel tudja alá
támasztani (WALLASZKYnál ez a probléma nem kerül elő). A bizonyságul idézett 
források: Michael D E N I S : Merkwürdigkeiten der k. k. garellischen öffentlichen 
Bibliothek am Teresiano (Wien 1780.) c. könyvészete és az Allergnädigst-priwi-
legirte Anzeiger 1774. évfolyamának érdekes cikke (H. XXXVI. Num. I. p . 
284.) MILLER tájékozottságának és kombináló képességének bizonyítéka. 

Végül a harmadik kérdés: mikor indult meg tehát a magyarországi nyomdá
szat: a XV. vagy a XVI. században? Az előzőek alapján ez a probléma már nem 
vehető komolyan, de hogy MILLER külön, a 17. fejezetben szükségesnek érzi 
cáfolni ÁRVAY Mihály állítását (1735) — aki még azt hirdette, hogy a sárvár-
újszigeti nyomda volt az első hazánkban —, kizárólag azzal magyarázható, hogy 
WALLASZKY is bírálta az ,,Auctor rei litterariae Hungariae"-t (Tentamen, 96.). 

A nyomtató műhelyek sorsáról és a könyvkereskedelem Mohács előtti hely
zetéről SIMONCHICZ Ince: Dissertatio de ortu et progressu litterarum in Hungária 
(Magno-Varadini 1784.) c. értekezése és WALLASZKY megfelelő fejezetei alap
ján olvashatunk (Conspectus, 186 — 187.). A cezúra meghúzása 1526-nál tör
ténelmileg evidens, MILLER azonban könyvtörténeti és könyvkiadói szempont
ból Nicolaus R E U S N E R : Herum memorabilium in Pannónia sub Turcarum im-
peratoribus a capta Gonstantinopoli usque ad annum 1600. exegesis (Francofurti 
1603.) adataival is argumentál. 

A magyarországi nyomdahelyek összeállítása több-kevesebb teljességgel 
megtalálható WALLASZKY könyveiben (Tentamen, 96. és Conspectus, 132 — 135, 
184—186, 271—272, 429—431.), átvételük tehát könnyű feladat lett volna, 
kritikai megrostálásuk annál kevésbé. MILLER mégis az utóbbi feladatra vál
lalkozott. 

A XVI. század vonatkozásában elkerüli WALLASZKY hibáit: Újszigetet és 
Sárvárt, Eberaut és Monyorókeréket egynek veszi (ezzel szemben: Tentamen, 
96. és Conspectus, 185.), Temesvárt pedig — helyesen — kihagyja (nem így: 
Conspectus, 186.). Viszont téved, amiért XVII. században mellőzi Eperjest és 
Tirgovistét, jóllehet WALLASZKY felsorolja őket (Conspectus, 271 — 272.) 

Sok az eltérés MILLER és forrásai között a XVIII . sz. áttekintésekor is. Nála 
a kéziratban szó van Komárom, Enyed, Nagybánya, Pozsony és Esztergom 
elenyészett nyomdáiról, Besztercebánya és Nagyszombat működő tipográfiáiról, 
valamint RADLITZ (Eperjes), DIVALD (Eszék), STREIBIG (Győr), R O Y E R (Ka
locsa), E N G E L (Pécs), R O Y E R és TRATTNER (Pest), SKARNICZEL (Szakolca), 
SCHARD, BARTH és HOCHMEISTER (Nagyszeben), HEIMERL és SLOVATZEK 
(Temesvár), TRATTNER és KOTTSCHE (Zágráb) nyomdászokról és kiadókról, 
kikről WALLASZKY mit sem tud. 

Ellenben hiányzik MiLLERnél Késmárk, Eger, Fiume, Veszprém, Szeged, 
Szombathely, Újvidék és Várasd nyomdáinak, illetve LANDERER (Buda), 
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MAYER (Lőcse), PATZKO (Pest), BELNAI (Pozsony), GRÜN (Szeged), JANKÓ vies 
(Újvidék) és KARLECZKI (Fiume) nyomdászoknak a nevei, bár WALLASZKY-
nál megtalálhatók (Gonspectus, 429—430.). A kézirat 20. (nyomdahelyeket 
lajstromozó) fejezetében felhasznált egyéb szakirodalmi források (TIMON 
Sámuel: Epitome chronologica rerum Hungaricarum, DEBRECENI E M B E R Pál: 
História ecclesiae Reformatae in Hungária et Transylvania, továbbá az Index 
librorum prohibitorum stb.) elhanyagolhatók. 

Hátra van még a papírgyártásról szóló rövid fejezet forrásának kérdése. 
Erről a témáról szinte előzmény nélkül kellett MiLLERnek írnia, ezért termé
szetes, hogy szinte kimerítő részletességgel dolgozta fel WALLASZKY adatait 
(Conspectus, 187., és 273—274.). De ezúttal sem puszta átvételről van szó. 
Amíg WALLASZKY adatközlő eljárása egyenetlen (a XVI. századból egy papír
malmot ismertet, a XVII—XVIII . századból csaknem tizet), addig MILLER 
következetesen egyet-egyet említ csupán minden századból, s ugyanakkor széles 
horizontú európai hátteret von mögéjük. Gyér számú forrásaik (Carolus W A G 
NER: Analecta Scepusii sacri et profani. I I . köt. 1774. — MILES Mátyás: Sieben-
bürgischer Würg-Engel. 1670.) egyébként közösek csakúgy, mint hiányaik. 

Befejezés 

MILLER Jakab Ferdinánd magyar nyomdatörténeti szintézise, a Prima 
lineamenta artis typographicae apud Hungaros, tulajdonképpen akadémiai 
(főiskolai) előadásokból keletkezett jegyzet. Jelentősége mégis több ennél: 
lelkiismeretes szakirodalmi gyűjtésen alapuló, témáját európai távlatokba 
állító monográfia, mely számot ad az addigi ismeretekről, igyekszik kirekesz
teni megalapozatlannak látszó feltevéseket, fejlődéstörténeti helyükre próbálja 
tenni a hitelesnek ítélt adatokat, és a megoldatlan problémák önkényes le
zárása helyett inkább élesen exponál, csak hogy megoldásukat a jövőben re
mélni és siettetni lehessen. 

A nyomdatörténet MILLER felfogásában a történettudomány egyik disz
ciplínája, a művelődéstörténet szerves része, ezért helyetállóak az általa fo
galmazott kérdósföltevések és magyarázatok. A helyes történeti aspektus 
mellett tárgyalási módszerének erőssége a história litterariára jellemző komp
lex látásmód is, bár ő maga már túllép ezen, és a história litterariából kibon
takozó speciális tudományágak egyik művelője, az önállósulás útjára lépő 
magyar nyomdatörténet első modern képviselője. 

MILLER forráshasználata megfelel a tudományos etikának: filológiai alapos
ságú jegyzetapparátusában semmi lényegeset nem hallgat el, mint monográfus 
pedig sokoldalú tájékozottsága segítségével összegyűjtött adatait saját rend
szerébe állítva használja fel és magyarázza meg. Ennél többet nem várhatunk 
egy XVIII . század végi tudóstól, ezért a Prima lineamenta artis typographicae 
apud Hungaros méltán kér helyet a magyar tudománytörténeti szakirodalom
ban. 
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SÁNDOR V.-KOVÁCS 

Unbekanntes Manuskript der ersten Geschichte des ungarischen Druckereiwesens 

Der Verfasser berichtet über eine Arbeit aus der Manuskriptensammlung der Biblio-
theca in Gran aus dem XVIII . Jahrhundert, betitelt: Prima lineamenta artis typo-
graphicae apud Hungaros. Jakob Ferdinand Miller, der Verfasser lehrte seit 17#76 
in Grosswardein und war Professor der Akademie in Grosswardein in den 1780-er 
Jahren. Er hielt den Hörern der Hochschule seit 1783 Vorträge über die Geschichte 
des ungarischen Druckereiwesens, dabei entstand seine hier besprochene Arbeit. J . 
F . Miller's Prima lineamenta durfte in der ersten Hälfte 1788 ihre endgültige Fassung 
erhalten haben, da Miller zu dieser Zeit auf den rechtswissenschaftlichen Lehrstuhl ver
setzt wurde und keine Vorträge mehr über die Geschichte des Druckereiwesens zu halten 
hatte. Auch das Imprimatur trägt das Datum 17. August 1788. Es handelt sich also 
um die erste Geschichte des ungarischen Druckereiwesens. 

Miller's Buch gliedert sich in zwanzig Kapitel. Die allgemeine Einführung ist in Kapitel 
1—5 enthalten. Kapitel 1. enthält die Begründung der Umstände der Niederschrift 
der Arbeit; Kapitel 2. die Erfindung der Schrift; Kapitel 3 die zur Schrift nötigen Stoffe, 
Pergament, Papier; Kapitel 4 die ausführliche Behandlung der Technik des Buchdrucks; 
und Schlusskapitel 5 die weltweite Verbreitung des Buchdrucks. 

Die Geschichte des ungarischen Buchdrucks in geschichtlichen Epochen gliedert sich 
in die Kapitel 6—15. Mit Anschluss an die Kenntnisse der Buchdruckerei der Chinesen, 
befasst sich Kapitel 6 mit den Kenntnissen des Buchdrucks der alten Szythen. In Ungarn 
ist der Buchdruck seit der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts, d. i. der Regierung 
Mátyás Hunyadi's heimisch laut Feststellungen in Kapitel 7—8. András Hess, der erste 
ungarländische Buchdrucker, und die durch ihn herausgegebene Chronica Hungaro-
rum werden in Kapitel 9—12, aus dem Gesichtspunkt des Buchdrucks ausführlich be
handelt. 

Das Problem, ob es eine zweite Urbuchdruckerei in Ungarn gab, taucht bereits hier 
auf, blieb aber auch im Lichte jüngster Forschungen ungelöst. Die letzten fünf Kapitel 
(16—20) geben einen kurzen Überblick über den Buchdruck in Ungarn im XVI—XVIII 
Jahrhundert. Die einzelnen Meister des Buchdrucks sind zwar in sehr gedrungenem Stil 
gekennzeichnet, die Liste der Werkstätten der Druckereien ist aber komplett. Diese 
Kapitel berichten über alles, was Ende des XVIII Jahrhundert 's bekannt war, dement
sprechend enthält J . F . Miller's Arbeit viele, genaue Angaben. Seine unrichtigen Fest
stellungen erwiesen sich erst durch die jüngsten Forschungen als unbrauchbar, die 
Prima lineamenta war mithin eine hervorragende Leistung in ihrer Zeit. Eine kurze 
Übersicht der ungarländischen und siebenbürgischen Papiermühlen und der Buchhändler 
im spätmittelalterlichen Buda ergänzt die Kapitel der Geschichte des Buchdrucks. 

Der Verfasser vergleicht J . F . Miller's Angaben mit dem gegenwärtigen Standpunkt 
der Wissenschaft in allen Fällen, weist auf ihre Vorzüge, als auch auf ihre Fehler hin 
und gibt, zum Abschluss, die zum Manuskript verwendeten Quellenwerke bekannt. 
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A Hess-féle Chronica legrégibb kéziratos másolata (1481). A Régi Magyarországi Nyomtat
ványok App. 3. szám alatt egy eltűnt Chronica Hungarorum című műről kimutatja, hogy 
az kézirat volt. Ugyanis Michael DENIS egy lábjegyzete alapján sokan tévesen azt gon
dolták, hogy Hess 1482-ben (!) kiadott még egy krónikát, amelynek Michael (!) MANES-
TORFFER bécsi orvos volt a szerzője.1 A ÜESS-féle Chronica Hungarorumról 1481-ben 
készült bécsi kéziratról történt HEVENESI Gábor-féle másolat2 alapján már FITZ József 
megcáfolta az ilyen nyomtatvány létezését.3 

Pécsett a püspöki könyvtár 1778 és 1838 között készült katalógusaiban szerepel ez 
a bécsi kézirat, amelyet azonban FITZ már nem talált. A katalógusok adatai szerint ez 
15. századi, negyedrét alakú papírkódex lehetett, amely a MENESTARFFER-féle kéziraton 
kívül SZT. ISTVÁN okleveleit is tartalmazta — írta FITZ. 

1971-ben magánhagyatékból egy 27 X 20,5 cm nagyságú kódex került a budapesti 
Eötvös Kollégium Könyvtárába. A kötetben 37 levélen 73 számozott lapot tölt be kéz
írással a Chronica Hungarorum, amelynek tükre 21,5 X 13,5 cm. A krónikát egy hat 
számozatlan levélből álló füzet előzi meg, ahol a 18. századra tehető kéz az lr-ra 
— kissé nehézkes írással — mintegy címként írta fel: Chronica Hungarorum cum prae-
fatione ad propositum Budensem, cui praemittitur Diploma Sylvestri ad S. Stephanum. 
A 3r-ra és a 3v-ra egy másik, gyakorlottabb kéz — ugyancsak a 18. századból — 
a szóban forgó diploma szövegét másolta le Diploma Sylvestris II. Pontificis Maximi, 
ad S. Stephanum, e Duce Hungarorum primum regem, et Apostólicum noncupatum; cujus 
exemplar originale, inter Cimelia Regni Hungáriáé, penes Sacram ejusdem Coronam asser-
vatur bevezetéssel.4 A kötet végén öt számozatlan üres levél áll. A krónika végén a másoló 
magát is és forrását is megnevezi: ,,finita Wienne per Johannem Menestarffer Artium 
doctorem decretorumque Licentiatum: die Lune décima mensis Septembris Anno domini 
M • CCCC • LXXXm0 primo : sed impressa fuit Bude Anno domini M • CCCC • LXXIII 
in vigilia penthecostes per Andreám Hess. 

Ez tehát az 1473-ban Budán Andreas H E S S által nyomtatott krónika első ismert 
kéziratos másolata, amelyet már oly régóta hiába kerestek Pécsett. A másoló, Johannes 

1 Az RMNy-ben BORSA Gedeon foglalta össze az eddigi irodalmat. E cikk megírása 
során nyújtott sok és szíves segítségéért ezúton is köszönetet mondok. 

2 Budapest, Egyetemi Könyvtár Kézirattára, HEVENESi-gyűjtemény, 50. köt. 203— 
284. 1. 

3 Közlemények a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Könyvtárából, 3. Pécs, 1931—32. 
1—6. 1. 

4 A diploma ebben az időben már nyomtatásban is hozzáférhető volt. 1644-ben adta ki 
Rómában Melchior INCHOFER (Annales ecclesiastici regni Hungáriáé, 256—7. 1.) Egyéb 
kiadásait ismerteti GOMBOS F. Albin: Catalogus fontium históriáé Hungaricae III. Buda
pest, 1938. 2129. 1. 
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MENESTARFFER nem magyar származású, ahogy ezt korábban gondolták. A bécsi egyetem 
matrikuláiban ez a vezetéknév mindig az alsó-ausztriai Weitten helységből származó 
személyt jelöl.5 

FITZ megállapítása szerint HEVENESI 1702-ben másoltatta le ezt a MENESTARFFER-féle 
kéziratot. A fekete tintával, négy kéz által készített másolatot barna tintával feltehetően 
maga HEVENESI ellenőrizte („nihil deest" bejegyzés és őrszavak az egyes kezek közt) és 
javította. A másolás menetére a kódex jelen állapotából lehet következtetni. A krónika 
számozott lapjai ma 1—16, 39—62, 17—38, 63—73 sorrendben követik egymást. A két 
kézirat összevetése a következő képet nyújtja: 

A lapszám 
HEVENESinél MENESTARFFERnél 

1. kéz 203—230 1—18 
2. kéz 231—250 19—38 
3. kéz 251—273 39—62 
4. kéz 275—284 63—73 

Másoláskor a kódexet tehát négy füzetére bontották szét, hogy a négy kéz egyszerre 
dolgozhasson. Ezért találhatók az egyes kezek közt üres helyek, sőt a harmadik és negye
dik kéz közt üres lap is. A másolás után 1702-ben (1. alább) bekötötték a kéziratot, de 
hibásan, mert a második és a harmadik füzetet felcserélték, és az első füzet utolsó levelét 
— a krónika 17. és 18. lapjával — a második elejére ragasztották. Ekkor kötötték hozzá 
a „címet" és a Sylvester-bullát tartalmazó füzetet, valamint a krónika után levő öt 
üres levelet is. 

A ÜEVENESi-féle másolat pontosan követi MENESTARFFERét, csak rövidítési rendszeré
ben mutat eltérést. De a másolók jól tudtak latinul, és a szöveget így is hűen adták vissza. 
A kevés szövegbeli eltérés — főleg az első kéz esetében — szinte lényegtelen. így a hun 
történetben 

HEVENESlnél (205. 1.) MENESTARFFERnél (3. 1.) 

Multiplicati sunt ut aréna — Multiplicati sunt in scitia ut aréna 
Bele filio Thele Zemeyn oriundo — Bele filio Thele de genere Zemeyn oriundo 
. . .occidentales regiones invadere — . . .occidentales regiones mundare 

decreverunt6 decrevemnt 

MENESTARFFER rövidítési rendszere erősen eltér HESsétől. Például az ajánlás és a prológus 
szövegében (HESSnél 29 sor) közel 70, a De coronatione regis Mathiae című utolsó fejezet
ben (ÜESSnél 23 sor) közel 60 az eltérés. MENESTARFFERnél a 28. lapig a fejezetek kezdetén 
üres rubrikák találhatók ott, ahol HESSnél is külön rubrika van. Az utolsó a De corona
tione, vita, et morte regis Andrée című fejezet kezdő , ,P" betűjének a helye. Ettől kezdve 

5 Die Matrikel der Universität Wien II. 1451—1518/1. Register der Personen- und 
Ortsnamen, bearbeitet von Willy SZAIVERT, Graz—-Wien—Köln, 1967. 460. 1. —Voltak, 
akik Michael MANERSTARFFERrel azonosították a másolót, szerzőként beszélvén róla. 
Michael MANERSTARFFER a bécsi egyetemen rektorként szerepelt 1476-ban: „venerabilis 
et egregius artium liberalium et medicine doctor Mag. Michael Manesdorffer ex Wienna". 
1451—1518/1. Text, Graz—Wien—Köln, 1967. 156.1. — A másoló személye nem azonosít
ható az 1488-ban bejegyzett Joannes MAENESDORFFER ex Weittennel sem, időbeli el
tolódás miatt. Uo. 197. 1. 

6 HESSnél az „invadere" szerepel! 
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M E N E S T A R F F E R a sor e lőt t , lapszélre k iemel t be tűkke l jelöli az iniciálékat . A M E N E S T A R F -
FERnél üresen m a r a d t iniciálék helyei t a HEVENESi-féle máso la t készítői u g y a n ú g y ki
h a g y t á k . 

H o g y kié vol t a kódex , mie lő t t Pécsre kerül t , arról eddig semmi a d a t sem volt . A jelen
legi zöld színű, bőrből készül t kö t é s t áb l ába a következő b e t ű k e t ill. évszámot prése l ték : 

C.S .K.D. 
K.S .C.R. 
M.C.A.T. 

1702 

E n n e k feloldása F A L L E N B Ü C H L Zol tán szíves közlése a lap ján : 

Cornes Samuel Ká inok i D e 
K ő r i s p a t a k Suae Caesareae Regiae 
Majesta t is Cancellarius Aulicus Transy lvan icus 

K Á L N O K I Sámuel (1640—1706) erdélyi főúr, 1694-től a lkance l lá rként szervezte m e g az 
erdélyi udva r i kancel lár iá t . 1697-ben I . L I P Ó T grófi r a n g r a emel te ; 1703-tól E r d é l y kincs
t a r tó ja . 7 Tör téne lem i rán t i érdeklődósét m u t a t j a , h o g y 1702-ben Bécsben ő j e l en t t e t t e 
m e g P E T H Ő Gergely Rövid magyar krónika-ját.8 A m ű a ján lásában erre négy indoko t 
h o z o t t fel: 1. • „ . . . az egész m a g y a r n e m z e t ü n k b e n egy m a g y a r h is tór ia s incsen" , 2 . 
, , . . . ez a k ibocsá tandó P e t h ő Gergely His tó r i á jának nevez t e t e t t m u n k a , m e l y is m a j d 
teljességgel, s anny i r a elfogyott vala , h o g y ma jd n e m is l á t t a t o t t a m a z dicsőséges vitéz
séggel örök emlékezetre k i te r jede t t nagyh í rű Zrínyi Miklósnak! k inek u d v a r á b a n lak
t a m ! tu la jdon c s iná lmánya . . . " , 3. , , . . . hogy pé ldá t ad jak mindeneknek , és k e d v e t 
csináljak az h is tór iák í r á sá ra" , 4. „ . . . kötelességem pedig, és szere te tem az t hoz ta , 
h o g y ahol azon his tór ia végződöt t , u g y a n o t t fölvegyem, és con t inua serié m i n d e n eszten
d ő n k é n t lehozzam, éppen az e lkezdődöt t új saecu lumig" . „ I r a m a bécsi szál lásomon. 
Die 10. Octobris 1702. . . . Gr. Ká lnok i Sámue l " . E sorai ellenére mindössze h á r o m évvel 
t o l d o t t a m e g P E T H Ő króniká já t , kiegészítve az t 1629-ig, B E T H L E N fejedelem halá lá ig . 
Sajnos a Ká inok iak könyv- és l evé l tá rának n y o m a veszet t . 9 K Á L N O K I Sámuel krónika-
t e rve sem valósul t meg . A m o s t k ö n y v t á r á b ó l előkerül t H E S S - f é l e Chronica Hungarorum 
1481. évi bécsi máso l a t a ú j abb adalék a Hevenesivel kapcso la tban álló főúr tö r t éne lem 
i rán t i érdeklődésének a b izonyí tására . 

S Z E L E S T E I N . L Á S Z L Ó 

A Barber in i -gyűj temény n é h á n y kódexéről. Nemrégiben jelent meg Sesto P R Ê T E ka ta ló 
gusa a V a t i k á n i - k ö n y v t á r BARBERiNi-gyűjteményének első 150 kódexéről , 1 és ugyancsak 
n é h á n y évvel ezelőt t o l v a s h a t t u k R O S I V A C H J . Vincen t t a n u l m á n y á t : Manuscripts of 
Matthias Corvinus in the Barberini Collection.2 Sesto P R Ê T E még n e m i smerhe t t e R O S I V A C H 
t a n u l m á n y á t , u t ó b b i viszont t u d o t t a n y o m t a t o t t ka ta lógusról , de — sa já t megjegyzése 
szer in t — n e m vol t a l ka lma haszná ln i az t . 3 Mindke t t en foglalkoznak n é h á n y o lyan 

7 Magyar életrajzi lexikon, I. Budapes t , 1967. 847. 1. 
8 R M K I . 1645. 
9 K O S Á R Y Domokos : Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I. 

B u d a p e s t , 1970. 685. 1. 
1 Sesto P R Ê T E : Codices Barberini latini. Codices 1—150. Recensu i t . I n Bybl io-

theca Va t i cana 1968. 
2 M a n u s c r i p t a 1971. 177—184. 1. 
3 R O S I V A C H i. m . 178. 1. 2. sz. jegyzet . 
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kódex-szel a BARBERiNl-gyűjteményből, amelyeket egy XVII. századi kéziratos leltár 
corvinaként említ. E kódexekkel kapcsolatban fölmerült problémák közül a magunk 
részéről a kérdésnek csupán azzal a területével kívánunk foglalkozni, hogy a corvina
kutatás szempontjából hogyan értékelhető a két nevezett szerző — illetve elsősorban 
ROSIVACH vonatkozó véleménye, amire az a körülmény is késztetett, hogy nemrégiben 
alkalmunk volt a szóban forgó BARBERiNi-kódexeket eredetiben tanulmányozni. 

Először ismertetjük MORONI XVII. századi katalógusának4 bejegyzését; mely az egész 
kérdést fölvetette: 
,,. . . 
2504. Titi Livij Patavini libri decem priores, fol. membr. hic codex fuit Bibliothecae 

Matthiae Régis Coruini. 
2505. Terentij Comoediae 4° membr. Hic codex fuit Bibliothecae Matthiae Coruini. 
2506. Salustij [! ] bellum Catilinarum et Jugurthinum. 4°. Membr. Hic codex fuit Biblio

thecae Mathiae Coruini. 
2507. M. T. Ciceronis Tusculanae Questiones. Paradoxa. Laelius sive de amicitia. Cato 

maior sive de senectute. 4°membr. hic codex fuit Bibliothecae Mathiae Coruini". 
55 

E bejegyzésből világos, hogy négy kódexről van szó, a későbbiek során azonban — való
színűleg két kéziratnak az 1826-ban történt újrakötésekor történt felcserélése folytán — 
egy ötödik kódex is került ebbe a sorba. Ezek után készült a MORONI—BARBERINI 
konkordancia-jegyzék,5 amely szerint a kódexek jelzetei a következőképpen alakultak: 

Livres: Cod. Barb. lat. 168. olim MORONI 2504. 
TERENTITJS: Cod. Barb. lat. 83. olim MORONI 2505. 
CICERO: Cod. Barb. lat. 73. olim MORONI 1401. [!] 
SAIXTJSTIUS: Cod. Barb. lat. 40. olim MORONI 2506. 
SALLUSTITJS: Cod. Barb. lat. 39. olim MORONI 2507. [!] 

ROSIVACH és Sesto PRÊTE egymástól függetlenül állapította meg, hogy tévedésen 
alapszik a Cod. Barb. lat. 73. azonosítása a MoRONi-féle leltár 1401-es tételével, ami azt is 
jelenti, hogy a Cod. Barb. lat. 39. is tévesen kapta utólag a MORONI 2507-es számot. 
Ezt az utóbbit, a 39-et tehát törölni kell a corvina-gyanús kódexek sorából, bár fennállhat 
annak lehetősége, hogy a két SALLUSTius-kódex lapjai újrakötéskor összekeveredtek.6 

A tulajdonosi bejegyzések is világosan mutatják, hogy melyik az a négy kódex, ame
lyeket MORONI összetartozóan mint MÁTYÁS könyvtárából származókat jelölt meg. 
Minthogy a tulajdonosi bejegyzések vizsgálata lényegében eldönti a kérdést, ezekre 
nézve az egyes kódexeket egyenkint ismertetjük.7 

A Cod. Barb. lat. 168. (olim MORONI 2504.) Livius-kódex eredeti, préselt, aranyozott 
bőrkötése nem hagy kétséget afelől, hogy hiteles corvinával van dolgunk. Erről egyébként 
a Magyar Könyvszemle olvasói már 1965-ben tájékoztatást kaptak,8 nem szólva a Biblio-

4 Cod. Barb. lat. 3159. f. 218. 
5 A Vatikáni könyvtár kézirattári segédkönyvtárában. 
6 Erre a körülményre — a téves azonosításra — mindkét idézett mű utal: ROSIVACH 

i. m. 182—183. 1., Sesto PRÊTE i. m. 127. 1. (a 73. sz. kódex leírása végén): ,,. . .puto 
hunc esse de quo C. Moroni monet: 'hic codex fuit Bibl. M. Coruini'. Moroni enim opera 
nostri codicis memorat, numerus autem antiquus a nostro differt (numerus apud Moroni 
est 2507 [nunc Barb. lat. 39.]) ubi tarnen Sallusti opera habentur." 

7 Az említendőkön kívül még más név- és egyéb bejegyzések is találhatók a szóban 
forgó négy kódexben, mi azonban csupán azokkal foglalkozunk, amelyek előbbre vihetik 
a kérdést. 

8 CSAPODI Cs. : A Vatikáni Könyvtár Quintilianus-corvinája. Magyar Könyvszemle 
1965. 219—221. 1. Nevezett szerző csak a MARUCCHI A. műve (Stemmi di possessori di 
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theca Corviniana c. kötet kiadásairól, amelyekben nemcsak a kódex leírása, de a kötés 
reprodukciója is benne van.9 E kódex f. I r-ján szerepel ,,Lucae Vingardj", a f lv-n pedig 
, ,0 Lindrj Vrodj" vagy ,,Vnedj". 

A Cod. Barb. lat. 83. (olim MORONI 2505) TERENTius-kódex f. Iv-ján és l r-ján ugyanez 
a két név szerepel, de itt még ezekhez járul a f I r-n „Augeri Busbequij" — Augerius 
BUSBECQ1 0 bejegyzése is. 

A Cod. Barb. lat. 73. (helyesen: olim MORONI 2507.) CiCERO-kódex f l r-ján „O Lindrj 
Vrodj" (vagy: ,,01indi Vrodi") és BuSBECQé szerepel. 

A Cod. Barb. lat. 40. (olim MORONI 2506.) SAULUSTius-kódexnól sem Sesto PRÊTE, 
sem ROSIVACH nem vette észre, hogy a f 71v-n olvasható görög nyelvű bejegyzés végén 
,,A. B . " szigla van, ami minden bizonnyal BUSBECQ tulajdonosságát jelzi. Sesto PRÊTE 
katalógusában az egész görög szöveget közli, de a sziglát minuszkulával adja vissza,11 

pedig az eredeti bejegyzésben nem így van. 
Így tehát a négy kódex közül három (83., 73., 40.) egy időben BUSBECQ tulajdonában 

volt, kettő (168. és 83.) „Vingardj" és három (168., 83., 73.) „O Lindj Vrodj" tulajdoná
ban. 

ROSIVACH tanulmányában annak a véleményének ad kifejezést, hogy két kódexet 
(168. és 83.) BUSBECQ hozott el Konstantinápolyból, és mivel mindkettőnek címlapja is 
hiányzik, valószínűnek tartja, hogy a TERENTIUS is corvina volt. A konstantinápolyi 
eredetnek azonban egyik kódexben sincs semmi nyoma. Ezt ROSIVACH azon az alapon 
feltételezte, hogy a British Múzeum HORATIUS-corvináját is BUSBECQ hozta Konstanti
nápolyból, így a LIVIUS-corvinát is csak ő hozhatta onnan, noha nevével az utóbbiban 
nem találkozunk. ROSIVACH megállapítja, hogy BUSBECQ neve a HoRATius-corvinában 
sem szerepel. Hogy mégis a flamand humanista könyvgyűjtőnek tulajdonítja a HORATIUS-
kódex elhozatalát, az a korábbi magyar corvina-kutatás egy sajnálatos tévedésén alap
szik, melyet ROSIVACH egyszerűen átvett. A HoRATius-kódex első ismertetője csupán 
mint feltételezést említette meg, hogy a kódex talán BUSBECQ által került Konstanti
nápolyból előbb Flandriába, azután Londonba.12 Ez a feltételezés FÓGEL jegyzékében 
már befejezett tényként szerepel,13 természetesen minden alap nélkül. A HORATIUS-
kódex bejegyzése csak arra vonatkozik, hogy VERANCSICS Antal ajándékozta „konstanti
nápolyi barátjának".14 VERANCSICS másokkal együtt követtársa volt BusBECQnek és 
rajta kívül még sok „barátja" lehetett. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy nem 
BUSBECQ volt az egyetlen, aki Konstantinápolyban európai kódexeket vásárolt,15 sem 

manoscritti conservati nella Bibi. Vol., Mélanges E. Tisserant, Vol. 7. Città del Vaticano 
1964. Studi e testi 237.) alapján felismert QuiNTiLiANUs-kódexről (Cod. Régin. lat. 1715.) 
szól részletesen, a Cod. Barb. lat. 168. Livius-t csak említi, ugyanabból a forrásból. 

9 A kötetnek csupán legújabb angol nyelvű kiadására hivatkozunk: CSAPODI C S . — 
CSAPODINÉ GÁRDONYI K.: Bibliotheco, Corviniana. New York—Washington, Praeger, 
1969. 121. sz. leírás, LXXXI. sz. tábla. 

10 BUSBEQUIUS Augerius Gislenius humanista könyvgyűjtő és diplomata, 1522— 
1592-ig élt. 

11 Sesto PRÊTE id. m. 56. 1. 
12 KROPF L.: A British múzeum Korvin-kódexe. Magyar Könyvszemle 1896. 3—4. 1. 
13 FRAKNÓI V.—FÓGEL J.: Biblioteca Corvina. Budapest 1927. FÓOEL korvina-jegy

zékében, a mű 69. lapján, a 91. tételben olvashatjuk: „Egykorú bejegyzések szerint 
1556 körül Verancsics Antal pécsi püspök vásárolta [!] Konstantinápolyban és egyik 
barátjának adta ajándékul. Ogier Ghiselin de Busbecq a kéziratot Konstantinápolyból 
Hollandiába hozta." 

14 A HoRATius-kódexben található bejegyzés szövege a következő: „Ex bibliotheca 
regis Mathiae dono reverendissimi episcopi Quinqueecclesiensis domini Antonii Verantii 
amici honorandissimi Constantinopoli". 

15 Erre több példát is felhozhatunk: a firenzei Laurenziana MACROBius-kódexébe 
(Plut. 65. Cod. 36.) bejegyezték, hogy a francia követ vásárolta Konstantinápolyban és 
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azt, hogy ugyancsak ő hosszú ideig élt Bécsben és Franciaországban, ahol nyilván nem 
hagyott fel könyvgyűjtő szenvedélyével, bár saját munkájában olvashatjuk, hogy 
Konstantinápolyban vásárolt mintegy 240 görög kódexet a bécsi császári könyvtárnak 
ajándékozott.16 Azonban sem a londoni HORATIUS, sem a Barberini LIVITJS-corvina 
esetében nem kell szükségképpen BTJSBECQ közvetítő szerepére gondolnunk, sőt a Livius-
nál egyáltalában semmi nem bizonyítja, hogy ez a kódex megjárta volna Konstanti
nápolyt. Következésképp nem lehet a HORATIUS-, a Livius- és a TERENTius-kódex „azonos 
sorsa" alapján arra következtetnünk, hogy az utóbbi kódex is corvina lett volna, amire, 
sajnos, semmi egyéb körülmény sem mutat. 

A nehezen olvasható és nem egyértelműen leírt , ,0 Lindj Vrodj", akinek a tulajdoná
ban a négy közül három kódex volt (168., 83., 73.) számunkra rejtély maradt, bár ROSI
VACH megemlíti annak lehetőségét, hogy flamand eredetű névvel lehet dolgunk.18 A 
magunk részéről inkább valamilyen szláv nemzetiségű személyre gondolunk, de hogy 
melyikre, azt közelebbről nem mernénk megjelölni. 

Másképpen áll a helyzet a ,,Vingardj" névvel. ROSIVACH ennél is említi, hogy esetleg 
flamand eredetű lehet.19 A magunk részéről azonban kétségtelennek tartjuk, hogy i t t 
a magyar VINGÁRTI GERÉB-család egy tagjának tulajdonosi bejegyzésével van dolgunk. 
Ez a család elég nevezetes történelmünkben, tagjai részben a „Geréb" elhagyásával 
pusztán a VINGÁRTI nevet használták.20 Volt a családnak egy korábbi, erdélyi ága is, 
de a XIV. században élt az a VINGÁRTI Miklós, akinek fia János, HUNYADI János mellett 
az ország alkormányzója volt, felesége pedig SZILÁGYI Zsófia, HUNYADI Jánosnó SZILÁGYI 
Erzsébet testvére. Így a VINGÁRTI-család a legközelebbi rokonságban állt magával 
MÁTYÁS királlyal ós VINGÁRTI János fiai is magas móltóságokat töltöttek be: Mátyás 
szlavón és horvát bán (1483—1490), Péter hadvezér, országbíró, majd később nádor 
(1499—1504). László Olaszországban tanult, MÁTYÁS udvarában alkancellár volt, majd 
erdélyi püspök, később kalocsai érsek lett, 1484-ben pedig VIII . INCE pápa pápai követté 
nevezte ki.21 

Sajnos, a családnak Lukács nevű tagjával az irodalomban eddig nem találkoztunk. 
A tulajdonosi bejegyzés időpontjára a két kódexben az írásból következtethetünk a 
XVI. század első felére. A latin névalak VINGÁRTI Lukács latin iskolázottságát is elárulja. 
így ha nem is tudjuk elfogadni ROSIVACH J. Vincentnek azt a feltételezését, hogy a 
Cod. Barb. lat. 83. jelzetű kódex is corvina lehetett, VINGÁRTI Lukács személyében 
mégis egy eddig ismeretlen magyar és — feltehetően tudós műveltségű — könyvgyűjtő 
személyét kell látnunk, aki megszerezte — legalábbis egy időre — könyvtára számára 
azt a két kódexet, amelyek közül az egyik valóban corvina volt. 

Hogy hogyan kerülhetett a négy kódex együtt a MoRONi-féle jegyzékbe mint corvina, 
erre a kérdésre ez idő szerint nem tudunk kielégítő választ adni. A magunk részéről fel
tételezünk egy számunkra ismeretlen olyan tulajdonost, akitől egyidejűleg szerezték 

1544-ben elküldte Pier Francesco Riccio-nak. — Ugyancsak Konstantinápolyban vásá
rolta H. LILLO angol követ 1608-ban azt a SENECA-corvinát, amelyet ma az Oxford-i 
Bodleiana-ban őriznek. 

16 Vö.: Augerii Gislenii Busbequii D. legationis turcicae Epistolae quatuor. Hannoviae 
1605. 295. 1. 

17 ROSIVACH i. m. 180—181. 1. és passim. 
18 ROSIVACH i. m. 179. 1. 
19 ROSIVACH i. m. 179. 1. 
2 0Vö.: KŐVÁRI L.: Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvárt 1854. 96—-98. 1.; NAGY 

Iván: Magyarország családai. Pest 1858. III—IV. k. 367—369. 1.; BOJNICIC Iván: Der 
Adel von Kroatien und Slavonien. Bearbeitet v. . Nürnberg 1899. 51. 1., 37. t. 

21 Vö.: SZINNYEI J.: Magyar irók élete és művei. Bpest 1894. I I I . k. 1144—1145. 1. 
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meg a BARBERINI gyűjtemény számára a négy kódexet, amelyeket tévedésből vagy 
szándékosan egyaránt MÁTYÁS király könyvtárából származónak mondottak. 

így ha újabb korvinával nem is, de VINGÁRTI Lukács személyében egy újabb magyar 
könyvgyűjtő nevével lettek gazdagabbak ismereteink. 

CSAPODINÉ GÁRDONYI K L Á R A 

Sylvester Újszövetségének nyomdai és filológiai hátteréhez. A sárvárújszigeti nyomda 
mindkét ránk maradt terméke (RMNy I. 39; 49) őrzi az első magyar „homo trilinguis", 
SYLVESTER János humanista forrásokból táplálkozó filológiai érdeklődésének bizonyí
tékait. Az 1539-ben kiadott Grammatica Hungarolatinából, majd az 1541-ben megjelent 
magyar nyelvű Újszövetségből kitetszik, hogy a kor tudományos felfogásának megfelelően, 
büszkén használja héber és görög ismereteit.1 

A Grammatica héber betűs szövegrészleteit Johannes STRTTCIUS, SYLVESTER famulusa 
fadúcokra faragta. A görög betűs példák és idézetek kinyomtatását a STRUCiusszal 
Sárvárra került, egykor matricákról öntött típusok tették lehetővé.2 E görög betűkészlet 
előtörténetéről eddig érdemben nem nyilatkozott a szakirodalom. Talán nem tévedünk, 
ha egyes speciális vonalvezetésű jelek alapján feltételezzük, hogy az elhasznált ütött-
kopott görög betűk Párizsból vagy Bázelből származtak Sárvárra.3 

Az Újszövetségben már nem találkozunk héber betűs szöveggel és két görög betű ki
vételével görög szedéssel sem. Pedig SYLVESTER a kötet végére csatolt kis tanulmányaiban 
számos héber és görög szót, fogalmat magyaráz. SYLVESTER korábbi és későbbi kiadvá
nyainak ismeretében meglehetősen feltűnő, hogy e fejtegetésekben csupán translitérait 
formában adja ki azokat. Még feltűnőbb, hogy az Újszövetségben talált a-ák és co-ák 
nem a Grammaticából megismert típusból valók, annál lényegesen nagyobbak és egymás
hoz viszonyított arányaikban is bizonytalanok.4 

Az Apokalypsis 1/8, 11, 21/6, 22/13 mondataiban kaptak helyet a kétségtelenül házilag 
előállított tü-ák. Az itt szereplő En vagyok az alfa és co formula használata klasszikus 
humanista hagyomány, amelynek eredete a skolasztikusokig nyúlik vissza — amire 
BÁN Imre volt szíves felhívni a figyelmet.5 SYLVESTER nyilván ehhez ragaszkodott. A szó
magyarázatok között visszatér e kitételre, és ott a magyarázat fontos tartalmi kelléke 
a görög betűk használata. Más helyeken, az űrmértékek, pénznemek, betegségek elemzése
kor csupán a kiadvány eleganciáját emelte volna az eredeti héber ós görög szavak ki
nyomtatásával. Nyilvánvaló, hogy ezekről is csak kényszerűségből mondott le, mint-

1 BALÁZS János: Sylvester János és kora. Bp., 1958., DÁN Róbert: Humanizmus, refor
máció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. Bp. 1973. 37—46. 

2 VARJAS Béla: A sárvárújszigeti nyomda betűtípusai. I t K 1958. 140—151. A fába 
faragott héber betűkről DÁN i. m. 39—42. 

3 SCHOEDERER, V.: Greek printing types. 1465—1927. London, 1927. Kb. 50, 1540-ig 
nyomott görög szedésmintájából összesen háromban találtunk megközelítően hasonló 
görög típusokat. Johannes FROBENITJS 1516-ban Bázelban nyomott Újszövetségében; 
Jodocus BADITJS ASCENSITJS párizsi műhelyéből 1521-ben kikerült Grammaticájában, 
majd ennek 1529. évi második kiadásában. 1. uo. no 16, 23, 27. 

4 Az Újszövetségben összesen két görög alfa szerepel. Mindkettő a szómagyarázatokban. 
AA lev. Hatszor nyomtatták ki az ómegát, uo. 137a, 153a, 157b, AA lev. Az alfáknak 
sem a rajzuk, sem a méretük nem azonos. Az ómegák viszonylagos méretarányát a szöveg 
többi betűjével talán az indokolja, hogy e típus dupla w-jéből készülhetett a középső szár 
lereszelésével. 

5 NARDI, Bruno: Saggi e note di eritica dantesca. Milano—Napoli, 1966. 317—321. 
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ahogy szükségmegoldásként kerültek az öntött matricákról készített görög betűk helyére 
a nélkülözhetetlen és ezért házilag fabrikált a-ák és co-ák. 

SYLVESTER ugyanis az Újszövetségben kénytelen volt lemondani hosszabb héber és 
görög szövegek kinyomtatásáról. VARJAS Béla kimutatta, hogy Johannes STRUCIUS az 
Újszövetség 39—57. leveleinek munkálatai közben hagyta el Sárvárt.6 Vele együtt tűntek 
el a készülő kötet lapjairól a Orammaticából ismert kurzívák, amelyekkel a lapszéli 
utalásokat nyomták addig. De nem maradt Sárváron az öntött görög típus sem — ezért 
kellett házilag készíteni a szükséges betűket. Végül STRUCIUS magával vitte azt a lehető
séget is, hogy SYLVESTER héber betűs szövegeket nyomattasson kis tanulmányaiban. 
A STRUCIUS helyére 1540 februárjában belépő ABÁDI Benedek első feladata a főszöveget 
alkotó betűk megigazítása, a nyomdai munkálatok meggyorsítása volt. Úgy látszik, 
csak akkor foglalkozott görög betűk fabrikálásával, ha azokra égető szükség volt. 

A fentiekből arra következtetünk, hogy az Újszövetség munkálatainak megtervezésekor 
és elindításakor, valamikor az 1539. esztendő őszén, SYLVESTER nem számolt STRUCIUS 
távozásával. Bár NÁDASDI Tamással, a nyomda patrónusával folytatott levelezésében 
sűrűn panaszkodott a hanyag, lusta, „homo simplissimus" STRUCiusra, fontos feladatok 
megoldásánál számított rá és betűire. 

Mással nehezen lehetne indokolni, hogy miért kezdték a lapszéli jegyzetek nyomását 
a STRUCITJS tulajdonában levő kurzívákkal. Hiszen SYLVESTER tudhatta, hogy famulusa 
eltávolításával azokról is le kell mondania. SoLTÉszné meggyőzőnek látszó bizonyítással 
igazolta, hogy STRUCiusnak oroszlánrésze volt az illusztrációk elkészítésében.7 Az analó
giák alapján valószínűnek látszik, hogy héber és görög betűire a kötet végén levő tanul
mányokban lett volna szükség. Mindez igazolja, hogy SYLVESTER nem STRUCITJS helyére, 
inkább melléje keresett és talált nyomdászszakembert ABÁDI személyében. STRUCIUS 
pedig talán sórtődöttségből, esetleg bosszúból, de az sem kizárt, hogy korábbi zavaros 
ügyeinek leleplezésétől való félelmében — de mindenesetre saját akaratából — hagyta el 
Sárvárt. Abádinak a kötet végén levő megjegyzése is erre utal: ,,. . .ez könyvet nem én 
kezdettem el, hanem más, kit az jó ur sok ideig nagy költsigvel itt tartott . És mikoron 
elkissen hozzá fogott volna, és ugy látták volna hogy az nehezen irhetne vighit, ugy 
hivata enghemet hozzája hogy ez mennél hamarabb az keresztények kezekbe juthatna." 

* 

SYLVESTER a Máté evangélium bevezetésében egy héber forrására hívja fel a figyelmet: 
„Szent Máthé. . . az Christusnak evangéliumát ira Sidó betükvel, és Sidó nyelven. . . 
Ezt szent Jeronimus irta Szent Mathérul, ós ez evangéliumról. Mü es ez minapon az 
szent evangéliumot Sidó nyelven találván, sok helyen az Sidó nyelvet követők inkább 
hogy nem mint az Görögöt, avagy Római nyelvet. Bűnnek ne vesse azért az keresztény 
ki ezt olvassa, ha egy nihány helyen az Görög és Római nyelvtül láttatunk eltávozni, 
ülik vala, hogy itt az Sidó Írásra niznink inkább, hogy nem mint az Görögre". E nyilat
kozat alapján Kocsis Elemér héber nyelvű Máté-evangélium kéziratot sejtett SYLVESTER 
kezében. És bár szóba hozta Sebastian MÜNSTER Bázelben 1537-ben kiadott Evangelium 
secundum Mattaeum in Lingua Hebraica, cum versioné Latina atque succintis annotationibus 
című munkáját, annak szövegállományát nem volt módjában megvizsgálni.8 

6 VARJAS i. m. és az Újszövetség fakszimile kiadásához írt tanulmánya. Bp., 1960. 31. 
7 SOLTÉSZ Zoltánnó: A sárvár-új szigeti nyomda könyvdíszei. MKSz 1955. 192—211. 
8 KOCSIS Elemér: Milyen héber kéziratot használt Sylvester János a Máté evangéliuma 

fordításához. Theologiai Szemle 1961. 171—173. Középkori héber nyelvű Máté ós Márk (!) 
idézetek irodalmához. 1. A. MARX: Studies inJewish Bibliography. . . in Memory of A. S. 
Freidus. New York, 1929. 271. SCHEIBER Sándor szíves információja alapján. 
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A MÜNSTER-féle héber nyelvű Máté evangélium és a hozzáfűzött kommentárok több 
helyen érintkeznek SYLVESTER magyar fordításával és a könyv végén levő szómagyará
zatokkal, bibliai régiségtanban elmondottakkal. 

SYLVESTER Máté 23/5-ben egy héber szakkifejezést használ: „Nagyon kiszélesitik az ü 
totafotot, és megnagyubbitják az ü felső ruhajoknak sz i lé i t . . . " A „totaf" szóval Az 
nehiz ighikneh magyarságárul. . . című kis összeállításában is találkozunk: „Totaf, avagy 
totafot sidoul, görögül filacterion, homlokon való ikessig vala az Sidóknál, kiket azok 
fejekbe tesznek valahogy el ne feletkezninek az istennek parancsolatirul. Kaldai nyelven 
igy neveztetik Thfilin, mely szóval az Sidók mostan inkább Ülnek, hogy nem mint az 
ünön szavaikval. . ."9 

MÜNSTER Máté 23/5 héberje: „arrnvies ma;: ib*iif\ D.vtiiDsia rút ismv '3" Innét olvas
ta SYLVESTER a „totaf" kifejezést, mert a mondat latin verziójában nem szerepel: 
„Dilabant enim phylaeteria sua et magnifieant fimbrios palliorum suorum". A kom
mentárban MÜNSTER megmagyarázza a „phylaeteria" szót: „Id quod Graeci vocant 
phylacterion id est conservatiorum. Hebraei vocant P-113 ( = totaf) et in plurali rnoBi» 
( = totafot) atque alio nomine P '̂SM ( = tfilin). . . Phylaeteria sunt membranula in qua 
seribunt sententias biblias. . ."1 0 

SYLVESTER Máté 5/22-ben: „ . . .az gehennek igőtüzire. . . " vetettekről beszél. E szó 
magyarázatában elmondja: „Gehen, sidóul, magyarul Hinnomnak völgye, ez hely vala 
Jeruzsálemhez közel, az ki ez helyvei bir vala annak Hinnom vala neve, azirt vigre 
Gehinnomnak szogák ez helyt hinni. Vigezetre Josias király megferteztete ez helyt. . . " 

MÜNSTER e helyhez írt kommentárjában leírja, hogy itt nem a pokolról volt szó erede
tileg: „De vocabulo gehennae non est quod hic multa dicantur cum sit ab hebraico s:n»j 
id est vallis hinnom. . . De quo Jeremiae 7 ac deinde usurpari coepit ab Hebraeis pro 
eterna perditione." Sylvester az itt idézett Jer. 7/31-et kiegészítette I I . Kir. 23/10-zel.11 

Az Újszövetség végére csatolt Az pinzeknek nemirül. . . című kis tanulmányban SYL
VESTER a különféle pénzek egymáshoz való viszonyításának sorában, héber forrásra 
hivatkozik: „Ez nehézsiget az Sidók el akarván távoztatni és az righieknek pinzekrül 
telljes értelmet akarván adni igy irnak: Obolus tizenhat árpaszemet nyom. Drachma 
avagy Dénár hat obulust nyom, avagy kilenczvenhat magot. Siclus nigy Dénárt nyom, 
avagy három száz nyolezvan nigy magot. Libra, avagy Mina husznöt Siclust nyom, 
az az, kilenczezer és hatszáz árpa magot. Talent hatvan Librát nyom, az az öt száz ezer 
és hetven hat ezer árpamagot." A „didrachma" egység magyarázatában hivatkozik 
Máté 17. fejezetére. E szóhoz írt MÜNSTER-kommentárban megtalálható SYLVESTER 
által említett zsidó forrás és annak alapján a SYLVESTER által felállított táblázat: 
„...m-iw »wy tiv b'pvü km rrèapn »D bv nyam nyo ws? ij-rrfi onn riya-s bpv" MÜNSTER itt beszél 
a VESPASIANTJS által kivetett adóról, amire utal SYLVESTER is, majd felsorolja a külön
böző pénznemeket: „habebit igitur denarius seu drachma pondus 96 hordaecorum 
granorum. . ." . MÜNSTER a Máté 25/14—29-hez írt fejtegetésében visszatér a problé
mára. I t t találjuk SYLVESTER szövegének szó szerinti latin eredetijét: „Obolus habet 
16 grana hordeacea. Denarius qui Zúza habet 6 obolus sive 96 grana. Siclus habet 
4 denarios sive 384 grana. Libra seu mina habet 25 siclos id est 9600 grana. Talentum 
habet 60 libros quae continent 576 000 grana hordeacea.". Néhány mondattal később 
MÜNSTER megjegyzi: „Drachma, denarius et zúza unum et eodem valorem".12 

9 Újszövetség 36a, AA iii lev. 
^ MÜNSTER i. m. 126. A héber visszaszorulásáról és az arám elterjedtségéről a zsidók 

között: uo. 149. 
11 Újszövetség 8a, AA ii lev., MÜNSTER i. m. 62. 
12 Újszövetség BB ii lev., MÜNSTER i. m. 104—105, 137. 

8 Magyar Könyvszemle 
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BALÁZS János az Újszövetséghez, csatolt kis tanulmányok forrásvidékeit keresve 
számos helyen kimutatta, hogy SYLVESTER az erasmusi újszövetségkommentárt forgatta. 
Kezében lehettek OECOLOMPADIUS jegyzetei és BTJDÉ pénztani munkája.13 A tudós 
filológus SYLVESTER a fentiektől mindig elkülönítette, ha zsidó kútfőkből idézett. Az 
Az mirő szerszdmokrul. . . című kis dolgozatának egyik részletében e szavakkal zárja 
fejtegetését: „Ezt az Sidók irják az ü mirőjükről. . ." . Forrása ot t Rasi, középkori zsidó 
exegeta, akinek véleményét Münster „Biblia Hebraica" című kiadványából vette át.14 

Az Az pinzeknek nemirül... írt munkájában is jelzi zsidó forrását, amelyet MÜNSTER a 
Kabbalából idézett. 

Mindez pedig egyértelművé teszi, hogy SYLVESTER a Máté evangélium bevezetésében 
MÜNSTER héber nyelvű, latin fordítással ellátott, kommentált Máté kiadására utalt. 

* 

A fentiekben kimutatott forrás ismeretében, új megvilágításba kerülhet a Grammatica 
és az Újszövetség viszonya, másrészt az Újszövetség egyes könyvei megírásának kronoló
giája. 

Tudósunk 1536. június 24-én Sárvárról NÁDASDI Tamásnak írt levelében jelzi, hogy 
rövidesen elkészült Pál episztoláinak fordításával. BALÁZS János ebből arra következ
tetett, hogy magyarításait a négy evangéliummal kezdte valamikor 1534-ben, és ezek e 
levél írásának napján már készen voltak. Másrészt BALÁZS feltételezése szerint SYLVESTER 
a Grammatica magyar nyelvű példáit többnyire ebből emelte ki.15 Kétségtelen, hogy a 
Grammatica az Újszövetség melléktermékeként, annak mintegy előszobájaként jött létre. 
Ajánlásának datálásából az is kiviláglik, hogy 1536. október 15-én már készen volt. 
Összevetve azonban a Grammaticában idézett magyar nyelvű újszövetségi locusokat az 
Újszövetség azonos helyeivel, számos eltérést regisztrálhatunk. Ami meglehetősen vita
tot tá teszi, hogy azok a már elkészült Újszövetségből kerültek volna a nyelvtankönyvbe. 

SYLVESTER a Grammaticában idézi Lukács 15/4-et: „Ha kinek száz juha vagyon. . . , 
az Újszövetség textusában: ,-,. . .az ember kinek száz juha vagyon. . ." . A Grammaticában 
János 2/1: „Menyekező l ü n . . . " , az Újszövetségben: „Menyekező liszen v a l a . . . " . A 
Grammaticában Márk 6/39: „Es paranczola ünekiek, hogy mind le ültetnek üköt egy egy 
lakodalomhelyt osztván mindennek az zöld füvön. És letelepedinek egy egy ülést fog
lalván az zöld füvön százan és ötvenen.". Az Újszövetségben: ,,. . . az zöld pázsiton. . . 
egy egy zöldelő ülisre százankint és ötvenenkint osztatván.". A Grammaticában Apóst. 
Csel. 2/17: „Es liszen az utolsó napokban, az Isten monga, ki fogok őtteni az én lelkemből 
minden testre, és prófétálni fognak az tü fiaitok és az tü leányitok. Az tü ifjaitok látást 
fognak látni, és az tü vineitek álmát fognak látni. És bizonyával az napokban ki fogok 
őtteni az én lelkemből, az én szolgáimra, és az én szolgáló leányim is prófétálni fognak.". 
Az Újszövetségben: „Az isten ezt monga. . . kiőttök az én lelkemből minden testre. És 
prófétálnak az tü fiaitok és az tü l eány i tok . . . " végig jelen időbe áttéve a Grammaticában 
futurumban levő igéket.16 

Egy helyre csoportosítva a Máté evangélium párhuzamos helyeit: 14/21 a Grammaticá
ban: „Továbbá az kik üttenek vala, öt ezerén valának." Az Újszövetségben: „Az kik 
pediglen üttenek vala, valának férfiak ollmint ötször való eze rén . . . " Tanulságos példa 
Máté 20/16; 22/14 a Grammaticában: „Sok az hivatalos, kevés az választott; avagy sokan 

13 BALÁZS i. m. 289—293. 
14 DÁN i. m. 4 2 - 4 3 . 
1 5 BALÁZS i. m. 240, 245. 
16 Grammatica 38—39, 41—42. Újszövetség 107a, 127b, 58b, 166b—167a. 
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vágynak az hivatalosok, kevesen vadnak az választottak". Az Újszövetségben: ,,Mert 
sokan vadnak azok az kiknek hivatalok vagyon, kevesen vadnak kediglen az kik arra 
válnak."17 Végeredményben a Orammaticáhaxi adott újszövetségi példák túlnyomó több
sége eltér az Újszövetség textusától. Figyelembe kell vegyük azt is, hogy a forrásként 
használt MüNSTER-féle Máté kiadás 1537-ben jelent meg. Mindebből arra következtetünk, 
hogy az evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei csak 1537—1539 között készülhettek. 

A főszöveggel párhuzamosan kerültek papírra a különféle magyarázó jegyzetek, 
amelyek első formájukban SYLVESTER magánfeljegyzései lehettek. A kötetbe olvasható 
Öt kis értekezésből kettőnek végén szerzőnk mentegetőzik, hogy bővebben nem írhat: 
,,mü nekünk mostan sem üdönk, sem erőnk nincsen, hogy errül sok beszéd vei Írjunk" — 
jegyzi meg az átvitt értelmű igékről írt eszmefuttatás végén. Majd Az betegsigekrül. . . 
című értekezésének feliratában is közli, hogy csak az evangéliumban említett kórokról 
ad tájékoztatást. Az utolsó sorokban még ezt a kört is szűkíti: „Egyéb féle betegsighekrül 
és liszen emlékezet ez könyvben, mellekrül mostan semmit sem írhatunk". 

A további három dolgozatban nincs nyoma a sietségnek. Az nehiz ighiknek magyar
ságárul. . . szóló betűrendes összeállítás az egész Újszövetséget felöleli. Az mirő szerszá-
mokrul. . . értekezve a felirat is jelzi, hogy az „szent Írásban" található mértékekről 
beszél. Az pinzeknek nemirül. . . olyan fizetőegységeket is tárgyal, melyek nincsenek is 
az Újszövetségben. 

HORVÁTH János szellemesen mutatott rá, hogy SYLVESTER saját prózájának korrigá
lása közben vette észre, hogy klasszikus mértékben is lehet magyar nyelven verselni.18 

Következtetéseit az evangéliumok summája után található megjegyzésre alapította, 
amely lényegében ugyanazt mondja, mint amit két kis tanulmányának mentegetőzésében 
olvashatunk. Ennek alapján úgy véljük, hogy e tanulmányok is, úgy mint a verses 
betétek, a főszöveg kinyomtatása után készültek. Innét a sietség. A másik három dol
gozat azonban már 1539 őszén, az újszövetségi könyvek fordításának befejezése után, 
de a nyomtatás megkezdése előtt íródott. SYLVESTER eredetileg talán szerényebb formá
ban képzelte e dolgozatok megjelenítését, esetleg nem is témák szerint, csak folyamatos 
betűrendben. De „az mü nyelvünknek mindenben való nagy nemes voltát" felfedeztében 
önálló témákat emelt ki betűrendes szójegyzékéből és értekezett azokról. A már meglevő 
anyaggal való gazdálkodás magyarázza a számos forrásmunka jelenlétét e kis tanulmá
nyokban, amelyek visszakeresésére a nyomtatás végén aligha lett volna ideje. 

DÁN RÓBERT 

Farkas Imre sopronkeresztúri és csepregi nyomdája (1608 — 1643). FARKAS Imre nyom
dájáról, MANLITTS János utódáról a szakirodalom szinte semmit nem tud. Kitűnő új 
bibliográfiai kézikönyvünk egyedül THTTRZÓ Szaniszlóhoz intézett levelét említi, melyben 
1614. december 3-án nyomdászunk többek között ezt írja: „ . . .Nagyságod az mi nemű 
opus felől izent, hogy kinyomtatnám, azt én az Nagyságod parancsolatjára kinyom
tatom, és az mi költséget Nagyságod küldött, én az(t) recipialtam, és azon leszek, hogy 
az Nagyságodnak szépen kinyomtatom mennél hamarabb lehet és minden dolgaimat 
elhagyom Nagyságodért, véghez is viszem, kibe az Nagyságod neve terjedjen." Nem 
szokták idézni PAYR Sándor cikkét (Soproni Nemzetőr 1908, IX. 6.), sem a két Csepregről 
írt monográfia nyomdászati fejezeteit, ezek azonban úgyis SZABÓ Károly I. és I I . köteté
nek adatait foglalják össze. 

17 Grammatica 37—38. Újszövetség 23a, 31b, 35a. 
18 HORVÁTH János: Tanulmányok. Bp., 1956. 48—60. 
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1972-ben jelent meg Kari SEMMELWEIS: Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgen
landes bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1582—1823) Eisenstadt, 1972. — ez FARKASról 
a következő ismert adatokat foglalja össze: MANLITIS tanítványa, mestere halála után 
továbbvezette a nyomdát. Lehet, hogy feleségül vette MANLITJS özvegyét, mivel MANLITJS 
Gergely 1630-ban pereli FARKASt a szuperintendensek konventje előtt örökrészéért. 
1608-tól nyomtatott FARKAS saját neve alatt, a NÁDASDY grófok szolgálatában is állt. 
Különösen fontosnak tartja SEMMELWEIS, hogy FARKAS kinyomta PYTHIREUS-MEKENICH 
Gergely horvát énekeskönyvét 1609-ben és 1611-ben, ezek az első ismert nyugat-magyar
országi horvát nyomtatványok. 1608—1619-ig húsz megjelent nyomtatványát ismerjük, 
ezek részben naptárak, HARTLIEB György kőszegi papnak a soproni tanácsot és más 
vezető soproni patríciusokat dicsőítő Anagrammata-i, LACKNER Kristóf két emblematikus 
munkája, az egyik ezek közül a Florilegus Aegyptiacus című emblémaszótár. A sopron
keresztúri nyomtatványok sorában jelent meg PÁZMÁNY Péter csepregi ellenzékének 
ZVONARITS Imrének és NAGY Benedeknek nagy vitát kiváltó Pazman Peter pironsagi 
(RMK I. 457) c. munkája., és Pálházi GÖNCZ Miklós több magyar nyelvű evangélikus 
kegyességi munkája. 

Felveszi SEMMELWEIS a keresztúri nyomtatványok sorába Kőszegi SZEKÉR Mátyás: 
Epigrammák c. ma már nem ismert munkáját, PAYR soproni egyháztörténete nyomán. 
Mivel PAYR itt forrása, a múlt századi kiváló GAMATJF Gottlieb egyháztörténeti kéziratá
ból merített, SEMMELWEIS feltételes könyvfelvétele is helyes. 

Es ezzel el is jutottunk az elveszett nyomtatványok kérdéséhez. Kőszegi SZEKÉR 
Mátyás soproni magyar tanító majd lelkész, akinek működését mintegy húsz éven át, 
1610—1630 között tudjuk követni Sopronban, két könyvet is nyomatott FARKAS Imrénél. 
Egyiket PAYR is említi GAMATJF nyomán, az Epigrammákat. 

„Hogy mindenek szép rendel es okosson Véghez vitessenek, arrul maszer beösegesben 
irok (ti. a soproni magyar ev. egyházról — írja Kőszegi Szekér. . .) minth mastannis ez 
ón Uraságtok eleiben küldeth Verseimbül némely heliek megh teczenek: Latvan azért 
ezt enis Istennek engedelmibül, es ayandekabul irtani es nyomtattam ez egy nehany 
Epigrammát, kit Urasagtoknak beis kültem, consecraltam, es dedicaltam; kéruen azon 
Urasaghtokat hogy ez en kiczin faratsagomath jo neuen venneie, es jouendöben, ha 
latom ezt Urasagtoktul jo neuen Venni, többül igherem az en erőm szerenth Urasag-
tokath szolgalny: De miuelhogy az titulus tsak egi személyt neuez kihez volnának dedi-
calua az en Verseim, Meltannia ne lenne ez, nemhogy az töb böczületes Uraimath ebben 
megh Vtaltam Volna: . . .Egy Epigramma Vagion kit az tiztes Tanácsban ülő es munkál
kodó Uraimnac dedicalok consecralok, holot az Philosophusok tractalasa szerent az 
Astronomianak inspectioiban, es az Virgilius Poétának Verseiben tizenkéth Planéták 
adatnak élőnkbe, Melliek által az Nap az egeket regalna: így hasonló keppen Duodecim 
Numina Musarum hanc Urbem tempérant; Intelligo duodecim Senatorum amplissimos 
et quinque Nomina in sequenti Carminé sculpta" 

így elveszett vagy lappangó verseskötetünk bizonyos fokig hasonlíthatott Hartlieb 
városi patríciusokat dicsőítő Anagrammataihoz. . . A levél folytatásában minden sená-
tornak egy példányt küld, Lacknernak azonban nyolcat: „Domino autem meo et Fautori 
celeberrimo, cui et haec dedicaui, consecraui, Christophoro Lackner 8 exemplaria cum 
diuotione et submissione offero" „Utollian Uraságtok az en faratsagomatis megh te-
kentse es énfelőlem minden joth Végezzen Uraságtok" , . . . „hogi mas Emberekis éhez 
képest föl sörkenuen Urasgtokat illien Epigrammakkal salutalliak" 

Az, aki újra verseskötettel „salutall" a város vezetői előtt, Kőszegi SZEKÉR Mátyás. 
Ez pedig annyival is fontosabb, mivel most emblémáskötetet nyújt át, melyet színes 
négyszögletes embléma pictúrák díszítenek. . . 1615. október 2-án kelt leveléből idézem 
az emblémáskönyvre vonatkozókat: „Quod ego quoque licet carminum rudem habeam, 
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Mineruam, aliquam Prudentiam in hoc studio Poetiees latere haud ignoranter offero: 
Emblemata Verő quadratis figuris, et coloribus insigniri, Praesertim apud Hispanos ut 
historici traduntur, solentur, sed Cicero etiam arte et nodose eompositas orationes et 
sententias eo Nomine titulauitur, cui ego assentiri videor quod Vestris clarissimis et 
Prudentissimis Dominationibus haec emblemata mea ex veteris scriptis composita, 
rejecta figurarum adjectione, commendaverim. . . oro Vestras amplissimas et Pruden-
tissimas Dominationes ne Nostram eommendationem et opera reyciant sed benignum 
erga nos vultum exhibeantur" A Sopronkeresztúron feltehetőleg 1615-ben megjelent 
emblémáskötet annyival is fontosabb, mivel — ha elveszett, vagy jobbik esetben lap
pangó könyvként — egyetlen önálló képes emblémáskötetünket üdvözölhetjük benne, 
hiszen LACKNER Florilegus Aegyptiacusa is csak emblémaszótár. 

Kőszegi SZEKÉR levele folytatásában a kiadvány nyomdahibáiról szól : ,,Consulueram 
et quidem deliberaram mecum ut Praelo adycerem cum uero Typographum multis 
intricatum laboribus atque lucubrationibus Variis intentum esse. . . " Ezzel elérkeztünk 
a Farkas-nyomda munkáinak minőségi jegyeihez. Beszéljünk először a sajtóhibákról. 
Georgius Hartlieb, a már említett Anagrammatak (RMK II . 335) írója 1613-ban küldi 
csak meg könyvét a város vezetőinek, jóllehet a kötet 1610-ben megjelent. ,,. . .dieses 
werk alberait vor 2 Jaren noch gedruckt worden vnd. . . ich solches lengst gern offerirt 
vnd vberantwortet het t ," — ebben azonban csaknem egyéves betegsége is akadályozta, 
de hibás a nyomdász is. 

,,Zue deme ist an diesem zimblich langen Ver Zug der buochdrucker mehrenthails 
schuldig, welcher wie auch der Corrector er sej wehr er wolle, im drucken so vil V i t i a 
und errores immiscirt vnd eingemengt, das ich solches werk gar Zue vertilgen vnd, 
vngeacht dero mir darauf ergangene müe vnd vnkostens, Zue vnterdrucken, mir gentz-
lichen füergenohmen." 

Ha le is von valamit az illendő szerzői mentegetőzés, mégis hihetően hangzik a szerző 
indulata a nyomdász és a corrector hibái miatt. Találunk szerzői nyilatkozatot a nyomda
hibákról ZVOKARITS Mihály sárvári prédikátor Magyar postulai első kötetének előszavá
ban is. Bár nem élt már a szerző megjelenéskor, de még maga korrigált: ,,Ebben penig 
ugy szorgalmatoskodot, hogy mind az Mennyey látásrul irt Könyvnec utolsó részéig 
még éltében véghez vitte az Sárvári Hivec szent Gyülekezetinec helyén." „Érts meg ezt 
keresztyén Olvasó — írja ZVONARITS Mihály a sárvári esperes — Ebben az Magyar 
Postillánac első részében némely helyeken estenec az nyomtatás közbe némely hibác 
és vétkec, nem czak az Accentusoknac meg változtatásában, az igéknec meg szaggatásá
ban, vagy kettönee oszvefoglalásában, és hasomló esetekben, hanem még az botukbenis, 
ahol t helyet r bôtût, és egyebet. Mely hibác illyen okbul estenec: Mert az corrigálás lett 
hol egyikûnktûls—hol másunktul, hol magátul az Typographustul. Más az hogy ugyan 
nintsis oly világos szemű Lector és Corrector, ki olvasása közbe mindeneket eszébe 
vehetne. Pag. 891. lin. 16. Templom, olvasd Templomi, ibid. lin. 21. valamikor, olvasd, 
való. Ha hol tôb mi efféle hibákat talász, magadtulis könnyen meg corrigálhatod. Az 
Evangeliomi textust penig Magyarul inferáltoc az Visoli forditásbul." 

ZVONARITS Mihály tehát nem túl haragvó, hiszen az olvasó magátul is könnyen meg 
corrigálhatja a textust. Nem úgy HARTLIEB! 

0 még azt is tudta, hogy a nyomdász nem elégedett meg a hamisításaival, „gedachter 
buochdrucker bei solcher verfelschung nicht verbleiben lassen", hanem mint szavahihető 
emberektől hallotta, nem átallotta a Carminákat mint saját munkáját dedikálni! „als 
sein aigene müe vnd arbeit dedicirt vnd ohne mein vorwissen vnd willen überantwortet" 
HARTLIEB és FARKAS esetében tehát az írói tulajdonjog és FARKAS nyomdászi tudatossága 
ütközött, mindegyik bizonyos fokig sajátjának tudta a könyvet! Érthető, a tisztelet
díjat akarta mindkettő így is biztosítani! Az érdekes forrásként szolgáló forrás még egy 
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pletykát is megőriz: a lelkész-költő a nyomdászt rablónak tartja! ,,. . .was mir in seiner 
behausung für schaden widerfahren in dem mir ettliche wehren vnd Sachen so ich vnd 
die meinen bei vns gehab-t, bey nächtlicher weil enttragen vnd weggenuhmen worden 
mit diesem f a c t o welches kainem ehrlichen, aufrichtigen bidersman zuestehet, so hoch 
belaidigt, das ich als ein armer pfarrer noch bis dato solches zue empfinden hab etc." 
Hartlieb levelének zárórésze íratlan kánon szellemében született. Megokolta, hogy a 
hibák rajta kívül álló okból keletkeztek, ,,das ansehen nicht haben möcht, als wann 
ich mich dieser meiner arbeit schamete", bizonyította a nyomdász könnyelműségét — „ér
mei tes buchdruckers hierinnen begangene laichtsinnigkait" — a művét mégis előkelő 
tanácsadók tanácsára átadja, érezzék szándékát és szeretetét, óvja műve a város kor
mányzatát, ők pedig védjék azt! Vajh a poéta laureatus kapott-e és nagyobb tisztelet
díjat kapott-e Kőszegi SzEKÉRnél? Ennek epigramma ajánló levelére ui. csak annyit írt 
a városi jegyző: „Ein Ehrsamer Raht nach Vernehmen des Herrn begeren hat t das also 
verwilligt daz solches usum . . .Gemeiner Stadt freyheiten nicht derogiere." Azaz aján
dékát tudomásul veszik, mert ez a gyakorlat nem sérti a város szabadságait! 

FARKAS Imre nyomdászi módszereire pedig jellemzőnek érzem azt az apró adatot, 
hogy ZVONARITS és NAGY Benedek közös Kalauz refutatio-kísérletét megküldi dedikálva 
a nála műveit is megjelentető Pálházi GÖNCZ Miklósnak: Domino Re verende Nicolao 
Gönc mittit Emericus Farkas. A dedikációt itt a nyomdász tudatossága jelének ós a 
megbízóival kialakított jó kapcsolat jelének is tarthatjuk. . . (Az idézett ajánlás az OSzK-
ban őrzött I . példányon olvasható. RMK. I. 457.) Az idézett Kőszegi SZEKÉR- ÓSHART-
LIEB-levelek nemcsak a nyomdai minőségre (dicsérő és elítélő formában), hanem az el
veszett nyomtatványpéldányokra is utalnak. Hiányzik olyan FARKAS-nyomtatvány, 
melyet a XVIII. században még ismertek, pl. SCHULTZ Jeremiás: A Soproni birodalomban 
leveö Balffi Feredeö mersekletes állapotú termeszetinec, munkálkodó erejenec . . . megirasa c. 
munkáját (Csepreg, 1631), csak tudunk a Csepregi Graduálvól, de pl. nem ismeretes. 
A nyilván sorozatban megjelent naptárak is eléggé hiányosan ismertek, ezek teljes soro
zatban maguk 35 kiadványt jelentenének. FARKAS kiadványaiból pedig jelenleg 20 
sopronkeresztúrit, (1608—1619) és 21 csepregit (1621—1643) ismerünk. Különösen 
figyelemreméltó az a feltűnő hiátus, ami a kiadványok fennmaradt sorozatában 1621 
ós 1625 között jelentkezik. Az 1621-es naptár még 1620-ban készült, de a következő 
huszonegyes évben Boldogasszony havának elején I I . FERDINÁND német, magyar, kozák 
és horvát katonák „Eszterház" zászlai alatt megtámadták a várost, ós a napokon át 
tartó mészárlás után tizenkótszáz embert temettek el. Nyilván évekre megrongálódott 
ekkor a typographia is. A könyvek máglyára hordását a névtelen diák is panaszolja: 

, ,E' helységben való Egyházi emberek, 
Sok s' szép könyveikben nagy kárt szén vetek, 
Sokat elragadtak, némelyet ők elvittek, 

(71. vsz.) De többire láttam, tűzzel megigettek." 

Az 1621-es vandál csepregi pusztítást, s az évszázadokkal együtt járó kopásokat számítva 
a sopronkeresztúri, majd csepregi FARKAS-typográfia bizonyára kihozott száz nyomtat
ványt. 

FARKAS Imre nyomdájáról BODNÁR Zsigmond mellékesen veti oda A magyar irodalom 
története I I . kötetében ZVONARITS és NAGY Benedek vitairatairól szólva: „Farkas Imre 
nyomdája a nyomtatás kezdetleges állapotját mutatja. Nem a XVII. századba, hanem 
a XV.-ikbe való." Az egyes munkák címlapját körülvevő nyomdai cifrák részben már 
MANLITJS címlapjain is feltűnnek. Az 1609-es Calendáriom cifrái pl. már SZALASZEGI 
György Auenarius címlapját (RMK I. 272.) is díszítik, de ugyanez tűnik fel a PAZMAN 
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PETER PI RON S AGI címlapjának keretdíszeként is. Ugyanezt a cifrasort egymással 
a talpa felől szembefordítva kettőzött keretként hasznosítja a nyomdász Georgius HOCH-
SCHILD Cento Ouidianus címlapján 1615-ben. A tulipánszirmokra emlékeztető igényesebb 
cifrasor LACKNER két emblematikus könyvén tűnik fel keretdíszként (RMK II . 373— 
374.), újra megjelenik két év múltán 1619-ben H U B E R Márk teológiai téziseinek címlapján 
(RMK. I I . 388.) és ezzel egy időben Pálházi GÖNCZ Miklós: AZ ROMAI BABYLONNAK 
KŐFALAI címlapján ugyancsak 1619-ben. (RMK. I. 493.) 

Amint a fokozatos kopás nyomai mutatkoznak a címlapok nyomdai cifráin, ugyanez 
még észrevehetőbben lemérhető a naptárak kis hónapokat illusztráló képén. A nyomdász 
egyszerű használati módszere a kis keretképek cserélése. Az a kép, mely 1611-ben szent 
György hava lapját díszítette, 1630-ra Boldogasszony havához került. A kép, mely 
1611-ben szent András havánál volt, láthatóan nyitott csűrt ábrázolt, melyben csépelnek, 
a kép közepén egy paraszt bakon darabol valamit, s a kép szélén a munkásait ellenőrző 
úrnő alakja volt látható. Ebből 1630-ra a sok használat nyomán már csak a női alak ki
vehető. 

Külön kellene beszélni a sopronkeresztúri majd csepregi írói kör tagjairól, ahol sokszor 
a fordítások is eredeti írói egyéniségek erényeit mutatják. Pálházi GÖNCZ Miklós írja 
Az Romai Bábylonnak kőfalai c. fordításának előszavában: „Vgyan által látom aztis, 
melly igen sok fogyatkozásokat, tsontolásokra, bárdolásra, gyalulasra, és simogatásra 
kényszerítő akadáliokat foghianak tsak ez munkátskámbanis nemelly niughatatlanotskák 
találni: fökeppenis pedig azok, kinek gyomrok és belek ezt be nem fogadhattia, hanem 
émelieg tûle, seôt vgyan szörnyű halálos méregnek tartia. Ezeknek nem ez AUTHOR 
irása, sem az en fordításom; hanem az ônnen magok belseô nyavaliája maria és furdallya 
belöket, REIHING JAKAB Jesuuitáual egyetemben." Az előszó keltezésében pedig 
„Költ Pataházán Győr alatt, egy nyomorult falutskában" majd arra emlékezik Pálházi 
GÖNCZ, hogy LUTHER Márton százegy esztendővel azelőtt ,,a Romai Pápának Léleckel 
kereskôdô Indulgentiai ellen az ô irását föl ragasztotta". Idézhetnénk a fordítók műfaji 
vallomásait: „Én pedig ennek fordításában tsak köteles szolga vagyok" — mondja 
szerzőnk. 

Van azonban a csepregi írói körnek fordításon túllépő szerzője a már említett ZVONA-
RITS Mihályon kívül, ez pedig NÁDASDY Ferenc apja, NÁDASDY Pál. ő az, akinek sze
mélye biztosíték volt a protestáns írói központ működéséhez, váratlan ós korai haláláig, 
NÁDASDY Pál 35 éves korában hunyt el, 1633-ban. Idézhetnénk hosszan a naptárak 
FARKAS Imre-féle dedikációit, mely mind azt emeli ki, hogy NÁDASDY birtokán háborí
tatlanul él és terjed az evangélikus vallás. És ez nem volt véletlen. NÁDASDY Pál fiainak 
Ahitatos és Buzgó Imádságoc címmel elmélyült hangú magánájtatossági munkát szerkesz
tet t össze ós részben maga is írta. (Csepreg, 1631, RMK. I . 598.) Az imakönyvíró, négy
szögű reneszánsz udvaros kastélyt építő NÁDASDY Pál (Sopronkeresztúr, 1625-re épült 
fel) protestáns országrésze, melyről a Magyar Postula előszavában a ZvONARiTS-fiúk 
így írtak: ,,. . . igen kevésen vannac, kiknec Jószága az tévelgéseknec ós eretnekségeknec 
mindennemű moczokjátul ugy meg volna tisztítva, mint az Nagyságtoc Jószága. . . " 
(RMK. I. 560.) hamar összeomlott. A fiatal özvegy, RÉVAY Judit ESTERHÁZY Miklós 
közvetítésével 1638-ban az őt feleségül vevő FORGÁCH Ádám kedvéért áttért a katolikus 
vallásra. Ezt a lépést ekkor fiatal gyermeke, NÁDASDY Ferenc is elítélte, majd öt év 
múltán, ESTERHÁZY Júlia kedvéért maga is így tett.) 

Ez az áttérés, melynek értékelésébe most nem bocsátkozhatunk, egy országrészben 
rendítette meg az evangélikus vallást. A protestáns egyháztörténész csaknem 300 év 
múltán is RÉVAY Judit, a hitehagyó NÁDASDY Ferenc édesanyja címmel értekezik, 
Csepreg történetének egyik katolikus összefoglalója egyszerűen megállapítja: NÁDASDY 
Ferenc visszatért a katolikus egyházba. 
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Természetesen mindkét álláspont túl egyszerűsített, mert nem tud elszakadni saját 
felekezeti szempontjaitól. NÁDASDY Ferenc áttérése természetesen a csepregi FABKAS-
nyomda működésének megszűnését is magával hozta. Magának FARKAS Imrének sem 
tudjuk még a halála idejét sem. Egy 1648-as perirat ,,. . .iffiu Horvát János, es eözuegj 
könjvniomtatone azzonj szöleiek között" határozza meg az egyik itteni szőlőskert fek
vését. 

Az özvegy SZEBCSI Borbálya 1678-ban (október 18-án kelt) végrendelete gazdag 
hagyatékot sorol fel, könyvet azonban nem említ. Valószínűleg a nyomdaprésről lehet 
az alábbiakban szó: ,,Negiedszer vagion egy Press, ászt adgiák ell, és fizessenek megh 
belőlö az szakony Szolgálomnak. . . adóssághomat." Ez a nyomdaprés — a hajdani nyomda 
utolsó emléke — azonban már évek óta egyáltalán nem működhete t t . . . * 

KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ 

Debreceni Ember Pál egyháztörténetének kéziratai. (II. bef. rész) 

V 

Mai ismereteink szerint EMBER Pál műve illetékes egyházi főhatóságának jóváhagyá
sával együtt 1708. március végén készen állott a kinyomtatásra. A külföldre juttatásnak 
még lehetett valami akadálya, talán újabb forrásmunkához jutott és azt is bele akarta 
dolgozni, talán még valakivel el akarta olvastatni, nem tudjuk. Csak az a tény ismeretes, 
hogy 1710-ben ugyanannak a pestis-járványnak lett áldozata a megfáradt, sokat vállaló 
prédikátor tudós és két pártfogója, az idősebb és ifjabb DOBOZI István is. Sőt a jótállók, 
ZÁDORÉALVI Márton (f 1710) és Kocsi CSERGŐ János (f 1711) is sorra elmentek egy 
éven belül. A sokszoros tűzből mentett kézirat gazdátlanná vált. EMBER Pál hagyatékát, 
fia nem lévén, még férjhez nem ment leánya, Judit örökölte. 

* Sopronkeresztúr — Németkeresztúr, ma Deutschkreutz — Ausztriában. A Thurzó 
Szaniszlóhoz írt levél Pálházi Göncz Miklós: Gyermetskék Credo ja c. evangélikus gyermek-
ájtatossági munkájára vonatkozik. (RMK. I. 456.) A munka Georg Rhau könyvének fordí
tása. A könyv 1615-ben meg is jelent. Az I t K 1899. évf. közli Farkas Imre 1631-es könyv
ajánlását is az Evangélomok és epistolák Letenyei Istvántól bővített kötetéhez. (RMK. 
I . 597.) Az említett Farkas Imrére vonatkozó irodalmat felsorolja Semmelweis , 1 . m. 
53—54. lapon. Kőszegi Szekér Mátyás levele epigrammáskötetéről: Soproni Állami 
Levéltár Lad. XI I . et M. fasc. 11. nr. 106. Négyszögletes emblémákkal díszített köteté
ről: Lad. X I I et M. fasc. 10. nr. 61. Hartlieb panaszlevele carminái kiadásáról — egyben 
ajánlólevele: Lad. X I I et M. fasc. 3. nr. 135. Mindhárom levelet a Magyar Könyvszemlé
ben teljes szövegével is közlöm, szövegkiadása előkészületben van. Scholtz Jeremiás 
Balffi Feredeö-ről írt könyvét Weszprémi István a Succeinta Medicorum összeállítása
kor még használta. Bodnár Zsigmond: A magyar irodalom története, I I . — Zvonarits 
Mihályról és a Farkas-nyomdáról: 71, 72. lapon. Payr Sándor Révay Juditról szóló írása 
1913-ban jelent meg. Különnyomat. Csepregről: Farkas Sándor: Gsegreg mezőváros 
története, 1887 ós Rajczi Mária: Gsepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai 
Soproni Szemle, 1943 — különlenyomat is! Utóbbinál sokszor pontosabbnak tűnik 
Farkas Sándor régies, de a szövegeket pontosan adó publikációja. Innen közöltem Farkas 
Imróné végrendeletrészletét is, Farkas a végrendelet időpontját 1678-ban jelöli meg. 
Utóbbi esetben Szercsi Borbála vagy második felesége Farkasnak, vagy az özvegy semmi
képpen nem lehet azonos Manlius özvegyével, akit Sennowitz feltételezése szerint Farkas 
vett volna feleségül. Rajczi nem tudni miért 1648(!)at említi az özvegy végrendelete 
dátumaként. SSz. 1943, 99. 1. 
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Több mint tíz év telt el EMBER Pál halála után, mire a család a kiadóhoz eljuttatta a 
kéziratot. A késedelemnek lehettek belső és külső okai. 

Benn az országban ezeknek az éveknek vallásügyi intézkedései teljesen jogfosztottá 
tették a protestáns egyházakat. 1715-től az országgyűlések tárgyalásain protestánsok 
többé vallási ügyet nem hozhattak elő.38 A vallásügyben tárgyaló bizottságok elé kerülő 
sérelmek között állandóan szerepelt a külfölddel való könyvkapcsolatok tilalmazása.39 

A Komáromi CsíPKÉs-fóle Biblia ügye közismert. BETHLEN Miklós éppen ezekben az 
években raboskodott Bécsben azért, mert egy politikai röpiratot akart Erdélyből a 
bécsi holland követnek eljuttatni.40 Szigorú könyvcenzúra volt, mely a szerzőket és a 
nyomdászokat egyaránt megkötötte.41 Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között egy 
olyan rebellisnek tekinthető iratnak, mint EMBER Pál művének külföldre csempészése, 
veszélyes politikai cselekmény volt. Ezért is másolták fasciculusokban, hogy könnyebb 
legyen az elrejtése. Nem is egyszerre vitték az egész művet, erre mutat a megmaradt 
két füzet ajánlásának eltérő keltezése is. 

Az EMBER-családba beházasodott Szatmári PAKSI Mihály, előbb tokaji lelkész, majd 
gyulafehérvári tanár, ugyanúgy kényszerült menteni a drága kincset, mint azt hajdan 
apósa tette. Talán éppen hogy megteremthette ismét a kapcsolatot a külföldi pártfogók
kal, amikor 1716-ban a gyulafehérvári kollégiumnak menekülnie kellett. Sebtiben meg
igazított hordókba gyömöszölték a professzorok könyveit, majd viszontagságos hányódás 
után Marosvásárhelyt talált otthont Szatmári PAKSI Mihály és háznépe.42 Innen indította 
el a másolt füzeteket egyházi feljebbvalója, HELMECZI István generalis nótárius ajánlásá
val Friedrich Adolph LAMPEIIOZ. Bizonyára vásárhelyi teológusok csempészték át a 
határon, hogy végre nyomdába jusson a kézirat. 

Kérdés azonban, hogy miért éppen Hollandiába küldték ki a kéziratot, és miért bízták 
LAMPE gondjaira, holott neki, tudomásunk szerint semmi szerepe sem volt annak létre
jöttében. Ismeretes, hogy JABLONSKI még RÁKÓCZI ügyének bukása után magyar 
barátaival továbbra is fenntartotta kapcsolatait, melyek a Rákóczi-szabadságharc 
előtti időkre nyúltak vissza. 1696-tól az oderafrankfurti egyetem JABLONSKI közben
járására három magyar diák részére rendszeres stipendiumot biztosított. Az ezt élvező 
diákoknak kötelessége volt jABLONSKinál tisztelegni. Idehaza viszont az arra érdemeseket 
PÁRIZ professzor választotta ki. Az így jövő-menő diákok közvetítették azután PÁRIZ és 
JABLONSKI között a leveleket, amint arról PÁRIZ fennmaradt levelezése is tanúskodik.43 

Éppen az EMBER Pál halálát követő évben (1711) az ifjabb PÁRIZ látogatott Berlinbe, 
JABLONSKI emléksorokat is írt albumába.44 A RÁDAY Pállal való személyes barátságát is 
sűrű levélváltás követte, ahol ugyancsak a diákok voltak a levélhordók.45 PÁRIZ is, 
RÁDAY is tudhatott EMBER Pál elkészült művéről, s ők el is jut tathatták volna azt 
jABLONSKihoz. A kiadás útjában valami más ok állott. 

38 1715: 30 te. 
39 Például a pesti vegyesbizottság (1721) felterjesztésének 8. pontja. LAMPE 542. p . 
40 SZATHMÁRY Károly: Gróf Bethlen Miklós tragöediája. TT 1891. 1—60. p . 
41 GÁRDONYI Albert: A lőcsei nyomda veszedelme 1717-ben. MKszle 1938. 320. p . Általá

ban a könyvcenzúrára GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon. 3. Bp. 1961. 90. p . 
42 KONCZ József: A marosvásárhelyi evang. reform, kollégium története. Marosvásárhelyt, 

1896. 149—154. és 159—165. 
43DÉzsi Lajos: Adatok Pápai Páriz Ferenc életéhez. I t K 9 (1899) 311—315. p . 
uIfj. Pápai Páriz Ferenc emlékkönyve. MTA Könyvtára. Kézirattár Tört. Naplók. 

Kis 8° 6. 121. f. 
4S Levelezésük a Ráday Gyűjtemény Levéltárában. Néhány levél kiadva Ráday Pál 

iratai. 1—2. Bp. 1955—1961. RÁDAY Pál levelezésében találjuk az első híradást LAMPE 
kiadásának megjelenéséről. KÁRMÁN András tudósítja RÁDAYt Utrechtből 1727. szept. 
1-ón: „Prodiit heic non ita pridem opera Clar. Adolphi Lampe História Ecclesiae Refor-
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JABLONSKI jóhiszeműen és önzetlenül pártfogolta a magyar szabadságharc ügyét és 
annak bukása után sem szűnt meg segítő készsége. Ez a jóhiszeműsége keverte azután 
bajba is, amikor RÁKÓCZI kalandor diplomatájának KLEMENTnek üzelmeire fény derült, 
és a nemzetközi bonyodalmaknak szövevényéből csak nehezen és csak 1720-ban tudott 
kilábolni és a maga ártatlan voltát bizonyítani, amint ezt RÉVÉSZ Imre tanulmányában 
meggyőzően bemutatja.46 Magyar ügyet ezután nyilván csak nagy óvatossággal párt
fogolhatott. 

Egyháztörténetének tervét továbbra is ápolgatta, saját művén dolgozott is, lengyel 
egyháztörténete História consensus Sendomiriensis címmel 1731-ben jelent meg Berlin
ben. Meggyőződésünk, hogy EMBER Pál kéziratának kiadatásáról is ő gondoskodott, 
csakhogy részben személyének politikailag kompromittált volta, részben előrehaladott 
kora miatt azt jónak látta másra bízni. Erre a feladatra Friedrich Adolph LAMPÉt sze
melte ki. A két család között ui. régi kapcsolat volt: LAMPE apja és JABLONSKI együtt 
volt udvari lelkész Königsbergben, LAMPE sógora, J. A. NOLTEN ugyanilyen tisztében 
Berlinben volt kollégája jABLONSKinak.47 A személyes kapcsolatok mellett az egy gene
rációval fiatalabb LAMPE tudományos adottságai is javalltak ezt a megbízást. Még 
brémai lelkészsége idején, 1719-ben Theodor H A S E val együtt megindította az első tudo
mányos teológiai folyóiratot, a Bibliotheca historico-philologico-theologicat. Az odera
frankfurti egyetem, amelynek ügyeibe JABLONSKI befolyása ismeretes, ezekben az évek
ben (1719) tanárának hívta meg LAMPÉt.48 Sógora, NOLTEN, már korábban ott tanított. 
LAMPE ugyan brémai egyházi elfoglaltsága miatt az oderafrankfurti meghívást nem 
fogadta el, de elfogadta 1720-ban az utrechti egyetem invitációját. A gyakorlati teológia 
professzora lett, s 1726-tól az egyháztörténet katedráját is elfoglalta. Bár nem volt tőle 
teljesen idegen az egyháztörténet, hiszen barátja és brémai szerkesztőtársa, Theodor 
H A S E is tervezte egy Annales Ecclesiae Reformatae megindítását,49 nem volt igazán 
egyháztörténész. 1721-ben megjelent ugyan egy rövid egyháztörténete (1726-ban második, 
bővített kiadása is) Synopsis históriáé sacrae címmel, de ez csak a teológiai tanulmányokat 
megkönnyítő segédlet volt, kompendium, mely nem saját kutatásain alapult. Életrajzírói 
nem is tudnak mit kezdeni magyar egyháztörténeti munkájával, éppen csak megemlítik. 
Igazi területe a theologia activa volt, a coccejanizmustól áthatott, az erkölcsi maga
tartást befolyásoló hittudományt művelte és tanította. JABLONSKI választása mégis 
rá esett, mert egyéb körülmények alkalmassá tették erre a feladatra. Ilyen lehetett 
mindenekelőtt hollandiai professzorsága 1720-tól. A magyar protestáns egyházak szen
vedéssel teli utolsó félszázadában igen sok szál vezetett a baráti Hollandiához.50 Hollandia 
bécsi követeinek, a két HAMEL-BRUYNiNCX-nak akciói,51 az anyagi támogatás, a hollan-

matae in Hungária ad praesentia usque tempóra decurrens, cujus exemplar prima quaque 
occasione, ut ad Perillustrem V. Dominationem deveniat, studebo." Azért is nagyon 
érdekes ez a levél, mert a kiadás címlapján 1728! áll, KÁRMÁN levelét pedig 1727-ben 
írta. Talán címlaptalan, még terjesztésre nem kész példányt látott. Levele: Ráday Gyűj
temény Levéltára. Egyházi és iskolai akták 240. 

"Századok 96 (1962) 1—24. 
4 7 THELEMANN, Otto: Friedrich Adolph Lampe. Bielefeld—Leipzig, 1868. SNIJDERS, 

Gerrit: Friedrich Adolph Lampe. Proefschrift. Utrecht—Harderwijk, 1954. (Ez utóbbira 
P A P P László hívta fel a figyelmemet.) Az életrajzok elszórt adataiból a két család kap
csolatát mi következtetjük ki e helyen. Az itt előforduló személyekre 1. még JÖCHER, 
Ch. G.: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. 1—4. Leipzig, 1750/51. megfelelő cikkeit. 

^THELEMANN i. m. 78. p . SNIJDERS i. m. 23. p . 
49 LAMPE (3) p. 
50 MIKLÓS Ödön: Holland intervenció a magyar protestantizmus érdekében. Pápa 1918. 
51 KROPF Lajos: Századok 31 (1897) 73—78, 637—641. p . és Századok 32 (1898) 124— 

128. p . RÉVÉSZ Kálmán: Századok 31 (1897) 956—958. p . HAMEL-BRUYNiNCxVeritasának 
eredeti (?) példánya MTA Könyvtára. Kézirattár. Egyh. és Bölcselet 2° 12. 
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diai főiskolákon tanuló diákok személyes kapcsolatai, a holland református egyház segítő 
készsége — ismeretes tényezők a két nép kapcsolatában. A magyar egyháztörténet 
kiadatásának ügyét itt várhatóan jó kezekben tudhatta JABLONSKI. 

LAMPE maga is meleg barátsággal viseltetett magyar diákjai iránt. Büszke volt családi 
hagyományaira: anyai ágon francia hugenotta mártír családból származott,52 s ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy az ugyancsak üldözött magyar egyházak fiait különös szeretettel 
pártfogolja. A magyarok iránti szeretetéről műveiben is megemlékezik,53 még inkább 
kimutatva azt diákjairól való körültekintő gondoskodásával. Professzorsága idején a 
magyarok külön gyülekezeti termet kaptak istentiszteleti célokra, és ösztöndíjukat 
jelentősen felemelték.54 Irányítása mellett — figyelmezvén „ISTEN" fényes LAMPá-
sára" — számos magyar diák készítette el disszertációját.55 

Ezek a körülmények arra mutatnak, hogy JABLONSKI Debreceni EMBER Pál egyház
történetét felelősséggel irányíthatta Hollandiába, LAMPE kezébe. A kortársak között 
Magyarországon ismeretes is volt a kézirat sorsáról való gondoskodása, mert ROTARIDES 
Mihállyal az ifjabb CSÉCSI János közölte, hogy EMBER Pál kéziratát JABLONSKI küldte 
tovább LAMPÉnak.56 E sommás közlésben foglaltak hátterére próbáltunk a fentebbiekben 
némi világot vetni. 

LAMPE a címlapon és a műhöz fűzött előszavában is a maga szerepét mint eoncinnato-
rét jelöli meg. Ő csak összeillesztője, szerkesztője annak az anyagnak, melyet a már 
meghalt tudós és tiszteletre méltó szerző annyi fáradsággal összegyűjtött. Igaz, Debreceni 
EMBER Pál neve a kötetnek azokban a részeiben, amelyeket ő szerkesztett, nem fordul 
elő. De a kiküldött másolat címlapján sem volt rajta, mert a kiküldők azt nyilván szán
dékosan elhallgatták.57 

Egyetlen helyen a szövegben viszont HELMECZI István nevét említi, mint aki neki 
a kéziratot eljuttatta.58 HELMECZI alkalmasint nem nagyon örült ennek a megtisztelő 

52 THELEMANN i. m. 3. p . 
53 LAMPE, Fr. A.: Redenen waarom op een naam-roovend geschrift van eenen unver

ständigen Rotterdamsen yveraar niet breedvoerig geantwoord word. Amsterdam, 1728. 
6. p . 

54 SEGESVÁRY i. m. 51. és 66. p . 
55 A teljes vers, amelyből idéztünk: 

,,Jutván, böltseségnek hol van böv vására, 
Hiven DOCTORodnak bölts tanítására 
Figyelmeztél ISTEN fényes LAMPására." 

LAMPE magyar tanítványai közül a bujdosó SZIGETI H. István applaudált így: KOLOS
VÁRI István, Disp. theol. VII . de Spiritu Sancto, praeside Fr. A. LAMPE. Bremae, 1729. c. 
disszertációjának megjelenésére. 

56 [ROTARIDES Michael] Históriáé Hungáriáé literariae . . . lineamenta. Altonaviae 
et Servestae, 1745. 22. p . „memoratum opus, uti mihi ex ore ipsius [10. Tsetsii] audire 
licuit, longe ante illius a Frid. Adolph. Lampio factam editionem in manu exaratis 
schedis possedit, easque Dan. Ern. Iablonskio, hic verő Lampio commendavit, qui 
deinceps laboriosum Emberii partum . . . luci publicae exposuit." 

57 Amint már az első részben megírtuk, a ZÁDORFALVI féle approbatióban szerepel 
Paulus E. DEBRECENI alakban. A figyelmes olvasó persze a szövegben igen sokszor rá
találhat mindazokon a helyeken, ahol élete folyamán megfordult. Nevének elhallgatását 
a magyarországi történelmi körülmények eléggé indokolják. Érdekes, hogy volt is olyan 
hagyomány, amely szerint munkálkodása valamiféle politikai hatóságnak szemet szúrt: 
,,. . . vissza hozatott Liszkára prédikátori hivatalba, ahol meg is holt épen a mikor azt 
nyomozták, hogy ki szedegette össze a Magyar Országi Ref. Eklózsiák Históriáját a 
melyet ki adott Lampe." PATAI János feljegyzése. 1807. TÓTH F . gyűjteménye. OSzK. 
Kézirattár. Quart. Hung. 1043/1. 45. f. 

58 „Addere hic juvat Thèses . . . prout in MS a Clarissimo Helmeczio communicato 
sunt expressae." Lampe 304. p . 
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leleplezésnek, hiszen évek múlva saját művét is csak álnéven (Melianus Gnatereth) és 
ál nyomtatási hellyel (Miaburg) merte megjelentetni.59 

JABLONSKI nevét csupa nagybetűvel szedve LAMPE megemlíti az előszóban, mert ő 
volt a megboldogult szerző munkájának ösztönzője. jABLONSKitól azonban ő maga 
közvetlenül is kapott adatokat, amelyekről egy helyen említést is tesz.60 

LAMPE az 1722. nyarán kezéhez jut tatot t kéziratot nyersanyagnak tekintette, melyet 
neki kellett megszerkesztenie. Egyáltalán nem tudjuk, hogy vajon volt-e valami meg
állapodása erre nézve jABLONSKival vagy a kiküldőkkel. Eljárására legjellemzőbb, ha 
azt mondjuk, hogy jó értelemben összeollózta EMBER Pál kéziratát. Egész fejezeteket 
vett át vagy mondatokat emelt ki és helyezett máshová, de érdemlegesen a szövegen 
vagy akár csak egy mondaton sem változtatott. Jellemző például, hogy abban a szakasz
ban, ahol EMBER a BRUYNiNCXnak kijuttatott iratról beszél, LAMPE még az eredeti 
betűtípusait is jobbára megtartotta.61 

Az a kézirat, amely LAMPÉhoz jutott, tulajdonképpen nem volt már egyedül EMBER 
Pál műve, mert Szatmári PAKSI Mihály azt sok helyen kiegészítette a maga koráig terjedő 
adatokkal. Ehhez a meggyarapított szöveghez LAMPE további kiegészítéseket csatolt. 
Ezeket az új részeket még a legszigorúbb filológiai kritika mai mércéjével mérve is ki
fogástalan eljárással illesztette az eredeti szövegbe: mindig szögletes zárójelek közé tet te 
a nem EMBER Páltól kapott részeket. 

Önálló részként függesztette a mű végére Kocsi CSERGŐ Bálint Narratio brévisét, 
a gályarabságot szenvedett prédikátorok vallomásait tartalmazó iratokat. Ehhez frissen 
jutot t hozzá, mert éppen EMBER Pál kézirata külföldre jutásának évében, 1722-ben, 
állapodott meg Utrechtben Kocsi CSERGŐ István, a gályarab lelkész fia. Már harmadik 
éve volt úton, nyomon követve a szenvedő lelkészek útját, és Összegyűjtötte a rájuk 
vonatkozó emlékeket. Zürichben megkapta HEIDEGGER professzor hagyatékából a 
Svájcba jutott prédikátorok vallomásait és egész Európát behálózó levelezésüket. Ezzel 
a féltett kinccsel indult tovább Hollandia felé. Útközben hosszabb-rövidebb időre meg 
kellett állnia, hogy meg-megújuló lázaktól gyötört testét megpihentesse. Végre 1722. 
decemberében eljutott Utrechtbe,62 ahol a kéziratokat feltételezésünk szerint ő bocsá
to t ta LAMPE rendelkezésére. 

Az utókor kifogásolta LAMPE eljárásában, hogy EMBER Pál művéből bizonyos részeket 
elhagyott. Az előszó elmaradását — amint láttuk — Szatmári PAKSI István már a családi 
feljegyzésekben nehezményezte. Bár LAMPÉt nyilván a szubjektív hang késztette e rész 
mellőzésére, nekünk valóban nagy veszteség volna, ha a SiNAi-másolat nem mentette 
volna meg ezt a mű létrejöttét megvilágító néhány oldalt, amelyben EMBER Pál vall 
önmagáról. Nem nyomtatta le újra Pápai PÁRIZ Rudus redivivum&t, érthetően, hiszen 
ez időközben másodszor is megjelent a Miscellanea Tigurinaban (1723). A külföldi egye
temeket járt magyar diákok névsorát hiányosságai miatt tartot ta elhagyandónak, de ez 
a kiadásnak valóban vesztesége, mert ezek az adatok még töredékes voltukban is nagyon 
becses forrásai művelődéstörténetünknek. 

A LAMPE kiadása ellen hangoztatott vádak között egy van még, amit tárgyalnunk 
kell: ez az átszerkesztés kérdése. Már az előző fejezetben rámutattunk, hogy EMBER Pál 

59 Igasság paisa, méllyel a' . . . Sz. Vatsora felől a' helvetziai confessioban ki adatott igaz 
tudományt erősité és . . . Bemard Pálnak anno 1735, Kassán ki nyomattatott . . . nyilai 
ellen oltalmazza Melanins Onatereh. Miaburg, 1741. 

60 ,,. . . uti notât MS. a Celeb. Jablonskio communicatum" Lampe 70. p . 
61 Oxfordi Ms 58. 141ü. LAMPE 486. p . 
62 HARSÁNYT István: Kocsi Csergő Istvánról s a gályarabok számos eddig ismeretlen 

levelét tartalmazó kéziratáról. Sárospataki Református Lapok 7 (1911) 80—81, 90—91, 
98—99. p . UGYANŐ: Új adatok Kocsi Csergő Bálint eredeti kéziratos munkájának történeté
hez, ugyanott 403—405. p . 
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elképzelése a mű felépítését illetően nem egyezett JABLONSKI javasolt tervével. LAMPE 
viszont, úgy tűnik, hogy helyeselte a jABLONSKi-féle indítványt, és a kapott óriási adat
gyűjteményt annak megfelelően rendezte át. Meg kell mondanunk, hogy ez nem vált a 
mű kárára. Az adatok nagyobb részének lehetőleg időrendi csoportosításával LAMPE 
kora felfogásának megfelelő egyháztörténetet alkotott, és nagyban megkönnyítette a 
kézikönyv használatát. 

A LAMPE-használta oxfordi kézirat előkerülése felvet még egy kérdést, melyet tulaj
donképpen már a SiNAi-másolat előkerülése is felvetett, de amelynek megválaszolásával 
az eddigi kutatás adós maradt: Vajon LAMPE az eddig is ismert és tárgyalt kihagyásoktól 
eltekintve EMBER Pál teljes anyagát beledolgozta-e művébe? Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy vajon az újonnan előkerült kéziratnak csak kegyeleti értéke van-e, vagy tartalmaz 
olyan részleteket is, melyek adatszerűen gyarapítják egyháztörténeti ismereteinket. 
A kéziratokkal és a kiadással való több-kevesebb foglalkozás alapján egyelőre csak annyit 
merünk állítani, hogy a nyomtatott szöveg több helyen csonkább, mint a kéziratok. 
Ez olykor, pl. a lap aljára szorult részek esetében, véletlen is lehet, de az adatszerűsóg 
szempontjából ezek sem közömbösek. Máshol azonban az elhagyásban nyilvánvaló 
szerkesztői szándékot kell látnunk.63 Hogy ez elhagyások mögött milyen szerkesztői 
meggondolások húzódnak, s főleg, hogy a kéziratok a kiadáshoz képest ill. a kéziratok 
egymáshoz képest milyen többletet tartalmaznak, csak az tudja megnyugtatólag tisz
tázni, aki most már LAMPE művét szabdalja szét, és így próbálja meg visszaállítani az 
eredeti kéziratot. Azt azonban már most is megállapíthatjuk, hogy jelentős terjedelmű 
szövegrészt LAMPE a kéziratból nem hagyott ki. 

Minden szerkesztői munkájával szemben felhozható vád ellenében áll viszont maga az 
a tény, hogy a kiadás gondját magára vállalta. Ebben a tekintetben pedig teljesen önzet
lenül járt el. 1726-ban jelent meg egyháztörténeti Synopsisának bővített kiadása, amely 
a magyar protestáns egyházakkal is foglalkozott. Akkor már négy éve nála volt EMBER 
Pál egyháztörténetének kézirata, és ő egyetlen adatot sem dolgozott bele abból saját 
művébe. 

Azáltal, hogy e hatalmas anyaggyüjteményt kinyomatta, hozzáférhetővé tette azt 
mindenki számára, aki a magyar protestáns egyházak történetével foglalkozni kívánt. 
Azóta is minden e korral foglalkozó egyháztörténeti munka forrásokért ide nyúl vissza, 
e mű használatát meg nem kerülheti. Hatása azonban ennél több is. Hosszú időn keresztül 
nem tudtak — nem is akartak — még rendszerétől, felépítésétől sem szabadulni. Az ő 
nyomdokain járt BOD Péter csak úgy, mint BUDAI Ézsaiás, s az ő mintájára tervezte el 
egyháztörténetét SINAI Miklós is. Csak a 19. század második felének egyháztörténetírása 
keresett új utakat anélkül, hogy mint forrást mellőzni akarta volna LAMPE művét. 
EMBER Pál alázatos és önfeláldozó szorgalma, jABLONSKinak nemzetek közti összefogást 
sürgető és megteremtő aktivitása és LAMPE önzetlen szerkesztői munkája gyümölcseiből 
máig élünk. 

63 A lap alján volt például SÁSVÁRI Gergely neve a váradi iskola tanárainak élén, 
talán ezért maradt el. Oxfordi kézirat I. 115. p . LAMPE 638. p . EMBER Pál a már említett 
Bodfalvi-kéziratra hivatkozva említi BOCSKAI reformáció-pártolását (Oxfordi kézirat I I . 
89.) és ugyanerre a forrásra hivatkozva közli PÁZMÁNYnak a coelibátusra vonatkozó 
intézkedéseit 1612-ből. (SINAI másolat 1000. p.) Ezeket az adatokat LAMPE kiadásában 
nem találjuk. 
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VI 

Hátra van még, hogy a kéziratok további sorsát ismertessük. Először a ma Oxfordban 
található másolattal foglalkozunk. LAMPE a nyomtatásra előkészített kézirathoz 1727. 
június 14-én Utrechtben előszót írt, még ugyanazon hónap 29-én megtartotta búcsú
prédikációját, mert ezután csakhamar elhagyta a várost.64 Az Egyháztörténet címlapján 
1728-ban már mint ,,in Academia Ultrajectina hactenus prof. Ordinarius" szerepel. 
Ekkor már ui. Brémában volt lelkész és tanár. Egy évvel azután, 1729-ben meghalt. 
Nagy könyvtárát, mely több szobát töltött meg, sok hátrahagyott kéziratával együtt 
halála után 6000 tallérért értékesítették.65 Ezzel a gyűjteménynek nyoma veszett, LAMPE 
életrajzírói sem tudtak a hajdani nagy hagyatéknak nyomára bukkanni. A Szatmári 
PAKSi-másolat sorsa is ismeretlen. 

Az oxfordi Bodleian Library a mostanáig HELMECZI István neve alatt nyilvántartott 
két kötetet 1851-ben vásárolta 15 shillingért. Az eladóra vonatkozóan a könyvtári jelen
tések nem tartalmaznak semmi adatot.66 

EMBER Pál saját kezű kézirata, amely meggyőződésünk szerint legalábbis két különálló 
kötetből állott, a Szatmári PAKSi-család őrizetében volt. EMBER Pál veje, Szatmári 
PAKSI Mihály (1681—1744) Tokajban volt lelkész, majd a gyulafehérvári kollégium hívta 
meg tanárának, és iskolájával a háború vihara előtt Marosvásárhelyt kapott otthont. 
1734-től a sárospataki főiskola igazgatója volt. Fia, Szatmári PAKSI István (1719—1791) 
1747-től Debrecenben volt professzor. EMBER Pál kéziratos hagyatékát a család az ország
ban való bujdosása idején gondosan menekítette, és az velük jutott el Debrecenbe. 
1783-ban ui. Szatmári PAKSI István a következőket írja: „Szilágyi Benjámin István 
irása, mely kezére került volt néhai nagyatyámnak, Ember Pálnak, általam pedig bó-
adódott több hasonló írásokkal együtt az itt való Collegium Bibliothecajába. . . "67 

Más helyen azután arról sem hagy kétséget, hogy a ,,több hasonló Írások" között volt 
az Egyháztörténet kézirata is: „Pater deinde, gener. Pauli Ember manuscriptum eius 
ad Lampeum transmisit, aegre hoc fecimus, quod Celeber Lampeus Praefationem Auc
toris amiserit, quae plane necessaria sunt, et quod non satis emendate Históriám illám 
describi cura vérit. Manuscripta illa extant in Bibliotheca Debrecinensi."68 Ez a jegyzet 
1774 decemberéből való, ekkor tehát EMBER Pál egyháztörténetének autográf kézirata 
a debreceni Kollégium könyvtárában volt. Ez az utolsó bizonyos adat, amelyet eddig 
a valószínűleg még teljes kéziratról találtunk. 

Van éppen ezekből az évekből még egy értesítés, amely talán szintén az autográffal 
kapcsolatos. WESZPRÉMI István Biográfiája I I . kötetében, amely Bécsben jelent meg 
1778-ban, a váradi iskoláról szólva a következő megjegyzést teszi: „Catalogum hunc 
professorum Magno-Varadiensium mendosum edidisse Lampeium e MSto Paulli Ember, 
quod teneo, aperte constare potest."69 A szöveg egyértelmű, WESZPRÉMI ugyanis EMBER 

64 THELEMANN i. m. 89. p. 
65 Ugyanott 99. p. 
66 A Bodleian Library. Department of Western MSS-től, 1972. február 4-ón keltezett 

írásbeli felvilágosítás alapján. 
67 Szatmári PAKSI István 1783. aug. 7. TÓTH Ferencnek. TÓTH Ferenc gyűjteménye. 

OSzK. Kézirattár. Quart. Hung. 1043/11. 72—73. f. 
68 Szatmári PAKSI István: Catalogus Bibliothecae Theologicae conditioni studiosorum 

Hungarorum accomodatus historico-criticus. Debreceni Theologia. Egyháztörténeti Sze
minárium 2795. 325. p . 

69 WESZPRÉMI Stephanus: Succincta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae biographia. 
Centuria altera. Pars prima. Wiennae, 1778. 56. p . WESZPRÉMI 1754—56-ban járt Utrecht
ben, és ezt követően több külországi akadémián is megfordult. Nem zárkózhatunk el 
annak lehetősége elől sem, hogy a külföldre jut tatot t példány került valahol a kezébe. 
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művének kéziratáról beszél, a LAMPE-féle nyomtatott kiadással szemben. Mint debreceni 
orvosnak könnyen kezébe kerülhetett akár az eredeti, akár egy arról készült másolat. 
A kéziratban a megfelelő helyen valóban bővebb a váradi tanárok névsora, LAMPÉnál 
csak véletlen lehet, hogy a lap alján álló SÁSVÁBI Gergelyt kifelejtette, mert egyébként 
i t t is pontosan közli az EMBEBtől kapott adatokat. 

WESZPBÉMI meggyőződésünk szerint nem ismerhette a teljes kéziratot, mert akkor 
a külföldi egyetemeket látogató magyar diákok névsorát onnan vette volna át, és közölte 
volna pl. az EMBER-féle törzsanyagban is szereplő franekeri hallgatók jegyzékét is. 
Esetleg teljesebb névsorral pótolta volna azt.70 Weszprémi kezébe, ha egyáltalán az 
eredeti kézirat került, akkor is annak talán csak egy kötete. Könyvtára és kéziratai 
egyébként csaknem maradék nélkül elpusztultak.71 

Biztosan hozzájuthatott az Egyháztörténet valami kéziratához SINAI Miklós, amint azt 
már RÉVÉSZ Kálmán bebizonyította ama másolat alapján, amelyet ma a Ráday Könyv
tárban őriznek. SINAI professzorról köztudomású, hogy fáradhatatlanul másolt és másol
tatot t minden olyan okmányt, amit fontosnak tartott . Diákjai dolgoztak neki külföldön72 

és itthon, egyidejűleg olykor több is, „Mivel egy exemplárja lévén azon continuationak 
csak egy legény irhát belőle" — írta egy alkalommal BOD Péternek.73 Máskor az egyetlen 
példányt mégis több kéz másolta, amint az hátrahagyott kéziratgyűjteményében több 
kötetről is megállapítható, éppen úgy, mint az Egyháztörténet esetében.74 

Az eddig elmondottak alapján tudjuk, hogy EMBER Pál művének a 18. század végén 
két kézirata volt. Az egyik a kiadás alapjául szolgáló, valahol Bréma és Oxford között, 
számunkra ismeretlen helyen lappangott, a másik, az eredeti pedig a debreceni Biblio-
thecában volt. RÉVÉSZ Kálmán 18—20 kéz munkáját ismerte fel a másolatban. Nehezen 
képzelhető el, hogy SiNAinak valamelyik külföldi egyetemen egy időben ennyi debreceni 
tanítványa tartózkodott volna. Valószínűbb, hogy a sietős munka itthon készült, a 
debreceni példányról. A másolás 1787 előtt történt, amint azt a következőkben bizonyí
tani fogjiik. Van ui. a másolatoknak egy kritikus része — erről már volt szó a Szatmári 
PAKSi-kézirattal kapcsolatosan is — ez pedig a külföldet látogató diákok névsora. A 
SiNAi-féle szöveg itt jóval bővebb, mint az oxfordi. A kötetben egyéb helyen elő nem 
forduló kézírással van bejegyezve a 717. és 718. lapon az Academia Harderovicena 
magyar hallgatóinak névsora 1775-ig, valamint a franekerié 1783-ig. Sikerült megállapí
tani, hogy az e névsorokban szereplő nevek SINAI egy tanítványának, RÉTSEY Jánosnak 
buzgólkodásából kerültek a kötetbe. „Én Rétsey János az Ultrajectumi Akadémiában 
tanulván négy esztendőknek elforgása alatt, úgymint 1782, 1783, 1784, 1785, 1786-ban 
Június 20dik napjáig, kívántam és igyekeztem öszve szedni, mind azoknak a' Magyar 
Református Tanulóknak neveket, valakik tsak eleitől fogva a' Foederatum Belgiumban 
lévő és virágzó Akadémiákban tanultak. E ' végre leveleimet el küldöttem az Akadémiák 
Magnificus Rectorihoz; a' kik énnékem eleget akarván tenni, ki is Íratták az emiitett 
tanulóknak neveket, és petsét alatt levélben hozzám küldöttek, a' leveleket és a' megirt 
neveket örök emlékezetnek okáért ide irom"... és be is írta Mmdeneskönyvébe mind 
a harderwijki, mind a franekeri hallgatók névsorát.75 Jellegzetesen apró betűivel beíratta 

70 WESZPBÉMI a névsorokat az Albumból, másutt ,,ex Diariis" vette, vagy az egyete
mek professzoraitól kapta. 

71 GÉRESI Kálmán: Sinay Miklós gyűjteményéről. Magyar Prot. Egyházi és Iskolai 
Figyelmező 8 (1877) 119. p . 

7 2 I tK 6 (1896) 444. p. COBNIDES Dániel levele SiNAinak. 
73 Magyar Prot. Egyházi és Iskolai Figyelmező 3 (1872) 53. p . 
74 Debrecen. Egyházkerületi Levéltár. Sinaiana Z 61. és 62. 
75 Mindeneskönyve. Debrecen. Református Kollégium Nagykönyvtára. R 475. 251— 

252. p . Az idézett részt közölte SEGESVÁBY i. m. 14. p . Bizonyára SINAI keltette fel 
benne az érdeklődést az egyháztörténetet érdeklő emlékek felkutatása iránt. Leydenben 
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vele ugyanezen névsorokat Egyháztörténete másolatába SINAI is.76 1786-ban tért haza 
külföldi bujdosásából, 1787 márciusában számolt el Prof. SiNAinak, a Bibliothecae 
Praefectusnak megbízásából vásárolt könyvekről és egyéb kiadásokról.77 Még ugyanazon 
évben felszenteltetett, és Tiszadersen lett lelkész,78 a bejegyzésnek tehát ezt megelőzően 
kellett történnie. 

A teológusoknak sietősen kellett a kirótt penzumot elvégezniük, valószínűleg nem is 
igen tudták, hogy mit másolnak, a latin szövegbe bizony — igaza van RÉVÉSZ Kálmán
nak — be-becsúsztak elemi hibák is. De hogy MIKSA király Maximilianus neve helyett 
Milliani maxi-t írtak, az inkább diákcsíny, a kollégiumi keretek között lehetséges politikai 
állásfoglalás, semmint tudatlanságból eredő hiba volt.79 

A diákok között egy-egy mégis akadhatott, aki az őt érdeklő részt sebtiben a maga 
számára is leírta. Amikor TÓTH Ferenc 1829-ben külföldön tanuló teológusaival keres
tette a kéziratot, akkor a megboldogult szentgáli prédikátorra, tiszt. SZATMÁRI úrra 
hivatkozott, aki annak idején Utrechtben lemásolta EMBER Pál kéziratából azokat az 
eklézsiákat, amelyek LAMPÉban az 564-től 679. lapig terjedőleg vannak, azaz a teljes 
Geographica situatiot.80 A teológusok először azt próbálták kinyomozni, hogy mikor járt 
a volt szentgáli prédikátor Utrechtben, ui. a sok SZATMÁRI között, nem ismerve a kereszt
nevét, nem tudták, hogy ki után kutassanak. Most már tudjuk, hogy SZATMÁRI Andrásról 
van szó: ő volt Szentgálon lelkész,81 csakhogy ő meg tudomásunk szerint sohasem járt 
Utrechtben. Valószínűbb, hogy a nagyon kiterjedt Szatmári PAKSI-családnak volt az 
egyik leszármazottja, vagy pedig Debrecenben végezte a teológiát, itt jutott EMBER Pál 
Egyháztörténetének, kéziratához, és csak kézen-közön vált a forrás lelőhelyévé Utrecht. 

SINAI egyébként féltékenyen elzárta minden anyagát más érdeklődő elől, közismert, 
hogy SYLVESTER Grammatikájának egyetlen nála levő példányát KAZINCZY is csak 
csellel tudta tőle megszerezni.82 Arra, hogy az Egyháztörténet lemásoltatásáról hallgasson, 
még külön oka lehetett az is, hogy az eredeti kéziratot a Bibliothecába letevő Szatmári 
PAKSI István professzorral nagyon rossz viszonyban volt. Oly mélységesen hallgatott 
arról, hogy ez a kézirat megvan, hogy éppen az ő tanítványa volt TÓTH Ferenc pápai 
professzor, aki az Egyháztörténet eredeti kéziratát külföldön kerestette. EMBER Pál eredeti 
kézirata tehát az 1780-as években — úgy tűnik — SINAI Miklós kezében volt: ez az utolsó 
adat, melyet az autográfot illetően több-kevesebb biztonsággal kikövetkeztethetünk. 

Ami most már a SiNAi-féle másolat sorsát illeti, arról a következőket mondhatjuk. 
SiNAinak 1808-ban bekövetkezett halála után gyűjteményének őre: „Budai Ézsaiás. . . 
kire van bizva a' boldogult Sinai ur könyveire való vigyázás".83 A feljegyzés ugyan egy
korú, de nem tudjuk, hogy ez a vigyázás vajon mit is jelentett. A tanítványok közül 

például egy hónapig magánál tartotta BOD Péter Egyháztörténetének az ottani Biblio
thecába letett kéziratát és abból jegyzeteket készített. Mindeneskönyve 19—21. p . és 
TÓTH F. gyűjteménye. OSzK. Kézirattár. Quart. Hung. 1043/III. 7—8. f. Valószínűleg 
ő jegyezte be oda a leydeni magyar diákok névsorát is 1784-ig. L. i. kiadás 1. tom. 
X. p. A régen keresett kéziratot éppen száz év múlva fedezték fel ismét a leydeni könyv
tárban, amint erről az első fejezetben szóltunk. 

76 SINAI másolat 718—730. p . 
77 Debrecen. Egyházkerületi Levéltár. Sinaiana Z 57. 266. p . 
78 Mindeneskönyve 224—225. p. 
79 A debreceni diákok^ politikai állásfoglalásához hasonló eseteket gyűjtött össze 

BORZSÁK István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Bp. 1955. 8—9. p . 
80 NÉMET i. m. 383—384. p . 
sí TÓTH F. gyűjteménye. OSzK. Quart. Hung. 1043/11. 44—47. p. 
82 RÉVÉSZ Imre: Sinai Miklós és kora. Bp. 1959. 81. p. 
83 TÓTH F. i. gyűjteménye 26. f. A feljegyzés kelt 1808. szept. 27., SINAI 1808. június 

27-én halt meg. 
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BUDAI Ézsaiás professzor tudta elsősorban megbecsülni azt a rengeteg kincset, amit 
SINAI összegyűjtött. És ha valóban ő lett volna a könyvtár őre, akkor a SiNAi-hagyaték 
nem jutott volna ebek harmincadjára. 

1823-ban F Á Y János debreceni polgármester ráakadt valahol a wittenbergi Coetus 
16—17. századi anyakönyvére, amelyet 1799-ben SINAI kölcsönzött ki a nagybányai 
eklézsiából. ,,Ezen Gyülekezet Törvény könyvét 1823.dik Esztendőbe ezen mostani 
elhagyatott állapotban találtam, és szerzettem, sajnáltam is, lehet, hogy sok irások ki 
szaggatódtak belőle, de még igy is kedves emlékezet" — írta bele a kéziratba FÁY 
János.84 1828-ban R. SZABÓ István ny. tanító, egykori bibliothecarius SINAI Miklós 
némely kéziratait megvételre ajánlotta a tiszántúli református egyházkerületnek: „Az
alatt, mig itten magános, ügyefogyott állapotomban nyomorganék, rá akadék ezen már 
herbárium vivumra fordított, s a mi annak nem jó volt, elvetett manuscriptumokra, 
ós azokat azon szegénységemben is, atyai örökségemet is eladván, megvettem, és azokat 
a semmivé való léteitől, a vészestől, hogy a nagy Sinay másodszor is meg ne halna, . . . 
megmentettem. ' '85 

BUDAI Ézsaiás semmi esetre sem rendelkezett teljes joggal a kéziratos hagyaték felett, 
mert éppen az ő sürgetésére vette meg annak egy részét egy pesti antikváriustól az egyház
kerület.86 Mégis van egy olyan hagyomány is, hogy SiNAinak „ezeken kivül egy kézirata, 
melyet mint a biztos hagyomány tartja, Budai Ézsaiás vett magához, s kezei közül soha 
ki nem adott, csakugyan az ő kezén veszett el."87 A BUDAI testvérek, Ferenc és Ézsaiás 
könyvtárát az 1840-es évek elején árverezték el Debrecenben. RÉVÉSZ Imre is vásárolt 
belőle.88 Ha EMBER Pál kézirata a hagyatékban lett volna, bizonyára még meglenne. 

A SiNAi-gyűjtemény tetemes részét FÁY János Debrecen műgyűjtő polgármestere 
vásárolta meg, talán 1824-ben. Ebben volt az Egyháztörténet SINAI számára készült 
másolata is.89 FÁY gyűjteményében talált rá PODHRADCZKY József 1832-ben. FÁY 1833-
ban bekövetkezett halála után a gyűjtemény hányódott, majd ami még megvolt, azt 
HOROVITZ Fülöp pesti antikvárius vette meg 1885-ben, közötte a SiNAi-másolatot is.90 

Innen jutott kisjókai ÁGOSTON József pesti könyvgyűjtőhöz, ahol RÉVÉSZ Kálmán fel
fedezte és ismertette.91 Ágoston József 1905-ben gyűjteményének értékesítését egy 
antikváriusra bízta, aki azt a Nemzeti Múzeumnak indokolatlanul magas árért kínálta.92 

A Múzeum könyvtára csak néhány darabot vásárolt meg. A SiNAi-másolat nem volt 

84 SZABÓ Géza: Geschichte des ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg. Halle, 
1941. 6. p . 

85 RÉVÉSZ Imre: Sinay Miklós magyar történetbúvár emlékezete. Századok 2 (1868) 
308. p . 

86 RÉVÉSZ Imre: Sinai Miklós. Sárospataki Füzetek 1 (1857/58) 692. p . 
87 Ugyanott . 
88 Századok 2 (1868) 303. p . 
89 KAZINCZY Ferenc levélváltása JANKOVICH Miklóssal. Kazinczy Ferenc levelezése 23. 

Bp. 1960. 341. p . JANKOVICH KAZiNCZYnak 1824. ápr. 5.: „Örömmel értettem hogy 
Silvester Grammaticája Fáy János gyűjteményében jutott —- 's netalántán több nekünk 
még esméretlen ritkaságokkal, mert Sinai Miklós ritkaságait főképpen rejtegette, az 
ifjabbakat mind Profánusoknak tartván, kivált képpen pedig a világi az az nem Pap
karban való Reformátusokhoz hidegséggel viseltetett. — Ugyan hát Ductus Pannóniáé 
ritkaság is Fáynak gyüjteménnyében költözött e? vagy Sinainak ritkább Kéz iratai?" 
Kazinczy Ferenc levelezése. 19. Bp. 1909. 99. ZOLTAI Lajos: Faji Fáy János a könyv- és 
műgyűjtő debreceni polgármester. 1773—1833. Debrecen. 1936. 5—7. p . 

90MKszle 1881. 84—86. p . 
91 GYÖRGY Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. 2. rész. Bp. 1887. 

423. p . L. még a 6. jegyzetet. 
92MKszle 1905. 377—378. p . 

9 Magyar Könyvszemle 
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ezek között. Jelenleg ismeretlen úton a két világháború között a Ráday Könyvtárba 
került, ahol ma is őrzik.93 

„Tota Emberii vita perpétua quasi fuit peregrinatio" — írta róla első életrajzírója 
ROTARIDES Mihály, kéziratának, amint láttuk ugyanaz a sors j'utott.94 

Kéziratom lezárása után akadtam rá KVACSALA János rövid közleményére, amelyben 
1893-ban a poznani levéltár magyar vonatkozású anyagát ismertette.95 Külön állagát 
képezi ennek a levéltárnak egy letétként odakerült anyag, a cseh testvérek, az Unitas 
fratrum irattára. Ezen iratok között KVACSALA megtalálta EMBER Pál egy kéziratos 
múvét: Dissertatio historico-theologica enarrans: ortum, progressum et incrementum religionis 
Christianae purioris in Hungária et Transylvania. (1703.), valamint HAMEL-BRITYNKSTCX 
Veritasát, Pápai PÁRIZ Eudus- ának másolatát és több más magyar vonatkozású mun
kát.96 Az Országos Levéltárban ma ezek a kéziratok mikrofilmen tanulmányozhatók.97 

A gyűjtemény első darabjának teljes címe: Dissertatio historico-theologica enarrans 
ortum, progressum et incrementum religionis Christianae purioris in Hungária et Tran
sylvania ad tempóra usque reformationis ; annexis observatu dignis quibusdam ad illustrandam 
históriám reformationis Ungariae pertinentibus, ex variis quam in publica lucem prostantibus, 
quae verő ex rarioribus M. S-tis compilata, a pusillo quodam dei et patriae gloriae fideis-ve 
reformatae zelotae, in Hungária. Anno Chr. 1703. A 36 lapos (18 folio) füzet végig EMBER 
Pál saját kézírása. Neve eredetileg nem szerepelt a kéziraton, a cím „zelotae" szava 
után egy idegen kéz, valószínűleg jABLONSKié, bejegyezte: ,,id est Paulus EMBER, tune 
Ecclesiae Zatmariensis Pastor". 

A szövegrész a „Circa annum enim Christi 45. . . . " mondattal kezdődik. Ez az első 
mondata a LAMPE kiadásában közzétett EMBER Páltól származó eredeti szövegnek is, 
mert ezzel a mondattal kezdődik az első szögletes zárójel nélküli bekezdés. Tovább vizs
gálva EMBER Pál kéziratos disszertációját úgy találjuk, hogy az csaknem szó szerint 
megegyezik LAMPE kiadásának folytatólagos zárójel nélküli szövegével. Az azonosság a 
Dissertatio 26. lapjáig, azaz ennek megfelelően LAMPE 40. lapjáig követhető. Ezek a 
fejezetek a nyomtatásban megjelent História Pars priorját, a bevezető részt képezik. 
A kézirat 27. lapján BTTCER tudósítását közli a magyar egyházak reformációjáról (LAMPE 
105.), majd a tarcaltordai hitvallást és a csengeri zsinatot ismerteti. Ezt követően eléggé 
ötletszerűen közöl még néhány adatot a magyarországi reformáció történetéből, majd 
felsorolja a protestantizmust pártfogoló főurakat. A 35. lapon a folyamatos szövegben 
hirtelen saját személyére fordítja a szót. Mentegeti művét, hogy az csak töredékes, de 
ígéri, hogy a kiadás ügyében fáradozó jABLONSKinak, a tőle kapott utasítás szerint 
rendszerezve minél előbb el fogja juttatni a további anyagot. Mintegy előlegként máris 
küldi azt a páratlan kincset, amelyet sikerült megszereznie: HAMEL-BRUYNINCX Veritasát, 
és a gályarab lelkészek ügyében folytatott levelezés néhány darabját. 

A poznani gyűjtemény következő darabja éppen az itt említett két kézirat. A füzet 
a meghurcolt lelkészek névsorával kezdődik, ezt követi egy rajz, amely a megaláztatá-

93 BELICZAY Angélától kapott felvilágosítás alapján. 
94 [ROTARIDES Mihály]: Históriáé Hungaricae literariae . . . lineamenta. Altonaviae et 

Servestae, 1745. 56. p . 
9 5 I t K 3 (1893) 109—110. 
96 Archiwum Panstwowe Miasta Poznania. Archivum Unitatis. Dep. Unit. VI. D. 1—4. 
97 OL. Mf. 21028. 



Közlemények • 375 

sokat ábrázolja.98 Ezután jön HAMEL BRUYNINCX irata, a gályarabok és pártfogóik 
levelezése, reverzálisok („ex fideli M-Sto unius confessorum") és Oxenstierna Memoran
duma. Ezeket az iratokat nem EMBER Pál másolta le, de a szövegek között sok helyütt 
találkozunk az ő olykor egész oldalas megjegyzéseivel, amelyeket „annotationes eompi-
latoris" címmel vezet be. Ennek a füzetnek utolsó lapján ismeretlen kéz írásával egy 
dedikáció van: ,,Pre Nobilissimo atque Excellentissimo Dno D. Danieli Ernesto Jablonski 
S. Regiae in Boruss. Majestatis Concionatori, Viro Doctissimo transmittitur hic liber 
ex Hungária Berolinum". 

A harmadik kötet Pápai PÁRIZ Rudusának másolatát tartalmazza, ez sem EMBER Pál 
saját kézírása. 

Az utolsó minket érdeklő csoportja a kéziratoknak különféle magyar vonatkozású 
valláspolitikai iratokat tartalmaz. Ezek között van ERDŐDY gróf 1712-ből való edictuma, 
amelyben tilalmazza birtokain a protestáns vallásgyakorlatot. Erre JABLONSKI rájegyezte, 
hogy VAY Ádám jut tat ta el hozzá. 

Áttekintve a gyűjteményt megállapíthatjuk, hogy az nagyrészt EMBER Pálnak JAB-
LONSKihoz jut tatot t saját művét, illetve egyháztörténeti gyűjtését tartalmazza. Ezek az 
iratok Berlinből jutottak valamikor az Unitas levéltárába. Az első kéziraton szerepel 
az 1703-as évszám, azé az évé, amelyről fentebb bizonyítottam, hogy olyan nagy fordu
latot jelentett éppen a JABLONSKI val létesített kapcsolat miatt EMBER Pál művének 
további alakulásában. Dissertatioja, végéhez csatolt, JABLONSKÜIOZ intézett levólszerű 
soraiból bizonyos, hogy az egyháztörténetnek ezt a korai kéziratát a Berlinből kapott 
tervezet után küldte el olyan formában, ahogy az már addig elkészült. Összevetve ezt a 
kéziratot a kiadott szöveggel, úgy találjuk, hogy egészen kis módosításoktól eltekintve 
nagy részét mint bevezetést változatlanul hagyta. A további fejezetek viszont a későbbi 
gazdag anyaggyűjtésének legfeljebb csak csírájául tekinthetők. Ekkor még csak nyom
tatot t forrásmunkák voltak a kezében, ezeket meg is nevezi. Későbbi értékes kéziratos 
forrásai közül ekkor még csak BODFALVAI Nucleusára, hivatkozott." 

A második füzetbe másolt HAMEL-BRUYNINCX iratot még a szatmári tűzvész előtt 
eljuttatta JABLONSKIIIOZ, amint ezt később nagy munkájában megemlíti (LAMPE 486.). 
Ezt, valamint az i t t közölt névsort a hitvalló papokról, és más ide kapcsolódó iratokat 
EMBER Pál már nem dolgozta bele még egyszer Egyháztörténetének, kéziratába. Ő magát 
csak egy szerény adatgyűjtőnek tekintette, akinek az a feladata, hogy minden forrás
munkát hozzáférhetővé tegyen JABLONSKI nagy műve számára. Érdekes viszont, hogy 
ezeket a kéziratokat JABLONSKI nem adta tovább LAMPEnak, jóllehet volt közöttük 
ilyen kapcsolat (LAMPE 70.). 

EMBER Pálnak ez a most megismert korai Dissertations, tanúsítja, hogy szerteágazó 
forrásfelkutató munkáját és az adatok feldolgozását 1703 és 1706 között végezte el. 
Ez a három év, éppen a szatmári tűzvész és a debreceni menekülés siralmas esztendői, 
életének legzaklatottabb szakasza volt. Önzetlen és fáradhatatlan munkása volt annak 
a tudománynak, amelynek életét szentelte. 

* 

98 Az Egyháztörténet SINAI-féle másolatának címlapján a korabeli egyházi életből vett 
rajz található. Tekintettel arra, hogy a poznani kéziratban is van ilyen egyszerű vonalas 
ábrázolás, és talán éppen EMBER Pál műve (ezt csak a tinta vizsgálata dönthetné el!), 
feltehető, hogy az Egyháztörténet eredeti kéziratát is egy ilyen naiv ábrázolás díszítette. 

99 BODFALVAI Péterről csak annyit sikerült megállapítani, hogy 1640-ben BATTHYÁNY 
Ferencné LOBKOVITZ POPPEL Éva familiárisa volt. (OL. Batthyány lt. Missiles.) Múve 
továbbra is ismeretlen. 

9* 
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FORRÁSSZÖVEGEK 

A pozsonyi nyomdászat történetéhez a XVII. sz. első feléből.* 1609 és 1650 közötti évek
ből 96 pozsonyi nyomtatványt ismerünk. Ezeknek száma évtizedekre elosztva így alakul: 
1609—1610. évből 6, a második évtizedből 22, a harmadikból 9, a negyedikből 34 és az 
ötödikből 25 nyomtatvány maradt fenn. A nyomda működése TELEGDI Miklós nagy
szombati felszerelésének 1609-ben Pozsonyba szállított részével indult. TELEGDI részben 
a nagyszombati káptalan támogatásával 1577-ben alapított nyomdáját végrendeletében 
a felállítandó helybeli jezsuita kollégiumnak szánta. Az öröklés dolgában azonban jog
bizonytalanság támadt, ezért a felszerelést a XVII. század elejéig a káptalan kezelte, 
majd egy részét FORGÁCH Ferenc érseksége idején a pozsonyi érseki palotába állították 
fel. Ettől kezdve ez a műhely a bontakozó magyarországi ellenreformáció, a FOBGÁCH 
mellett tevékenykedő, majd 1616-tól őt érseki székében követő PÁZMÁNY Péter „házi
nyomdája" lett. A kiadványok jelentős része az ő tollából eredt, vagy sok irányú tevé
kenységéhez, nem utolsósorban a körülötte keletkezett vitairodalomhoz kapcsolódott.1 

A pozsonyi nyomda kiadványai többnyire hiányos impresszummal, rendszerint a 
műhely megnevezése nélkül jelentek meg. 1610—1629 között nyolc címlapon a hely és 
évszám mellett az ,,In aula archiepiscopali" vagy az „In aede archiepiscopalí" kifejezést 
találjuk.2 KÁLDI György prédikációinak 1631-ben megjelent első két kötetén a bécsi 
„Rikhesz Mihály" neve szerepel.3 A betűtípusok vizsgálata azonban igazolja GULYÁS 
Pál sejtését, amely szerint ennek a terjedelmes, fólió méretű műnek törzse a bécsi R I K H E S -
műhelyben készült, és csupán az ajánlást tartalmazó első leveleket nyomtatták Pozsony
ban.4 1631—1642 közötti években a hely és évszám mellett a pozsonyi nyomtatványokon 
egyetlen egyszer sincs a műhely megnevezve. 1647—1649 években tűnik fel AKSAMITEK 
Zakariás, ,,A' Pozsonyi Collegiumban való Könyv-nyomtató" neve.5 Végül 1650-ből 
ismerünk még néhány „Typis Collegii Societatis Jesu" jelzéssel ellátott nyomtatványt. 

A pozsonyi nyomdászat e négy évtizedére vonatkozó szakirodalomban is csak nagyon 
hiányos és pontatlan adatok szerepelnek. Ez azért különösen feltűnő, mert a régebbi 
kutatóknak az itt közlésre kerülő egykorú írásos feljegyzés, továbbá a bécsi magyar 

* E dolgozat kutatási eredményei vázlatosan Sárvárott, TARNÓC Márton előadása 
nyomán hozzászólásként kerültek bemutatásra. 

1 GTJXYÁS P Á L : A könyv sorsa Magyarországon I I . Bp. 1961. 85—90. 1. — A pozsonyi 
nyomtatványok bibliográfiáját lásd: Ján CAPLOVIÖ: Bibliográfia tlaci vydanych na slo-
vensku do roku 1700. Diel 1. Martin 1972. 138—170. 1. 

2 RMK I. 468; RMK I I . 336, 342, 344, 345, 439, 454; CAPLOVIC i. m. 296. sz. 
3 RMK I. 601—602. 
* I . m. 90. 1. 
5 RMK I. 797, 811; CAPLOVIC, i. m. 359. sz. — Zacharias Dominicus AKSAMITEK 1647. 

május 27-én Pozsonyban kelt díjlevelének (Conventio cum Typographo) másolata az 
Országos Levéltárban található; jelzete: E-szekció 152, Acta Jesuitica, Collegium Poso-
niense, Fasc. 12. Nr. 14. 
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királyi kamara levéltárának Acta Jesuitica című iratsorozatának többi, a pozsonyi és 
nagyszombati kollégium nyomdatörténeti adatait tartalmazó iratai kezükben voltak. 
A szerzők azonban elsődlegesen nem a pozsonyi nyomda történetével foglalkoztak. így 
SCHÖNVITZKY Bertalan iskolatörténeti monográfiájában alig egy oldalon tömörítette 
a nyomdászat történetére vonatkozó megjegyzéseit, és a felkutatott adatok összefüggé
seire nem ügyelt.6 Az Egyetemi Nyomda jubileumi monográfiájának írói és szerkesztője 
— feltehetően IVÁNYI Béla levéltári kutatásai alapján — elsősorban a nagyszombati 
TELEGDi-műhely sorsát próbálták figyelemmel kísérni. A levéltári forrásanyag legfon
tosabb helyeit azonban rosszul értelmezték vagy kihagyták; ezért munkájuk nyomán 
egész sor bizonytalanság került át a köztudatba.7 GULYÁS Pál posztumusz nyomda
történeti monográfiájában ugyancsak kísérletet tet t a pozsonyi XVII. század eleji műhely 
történetének felvázolására.8 Megfigyeléseit azonban nem levéltári forrásokra, hanem a 
példányból ismert és kézbe vehető pozsonyi nyomtatványokra építette. Helytáll az a 
megállapítása, hogy FOKGÁCH érsek 1609 táján a nagyszombati felszerelés egy részét 
átvitette Pozsonyba. Ezért nem lehet szerinte biztosan eldönteni, hogy PÁZMÁNY 1609-
ben hely és nyomdász megnevezése nélkül megjelent két munkája9 voltaképpen hol 
készült. De téved, amikor azt állítja, hogy 1620 után a nagyszombati műhely megmaradt 
részét is Pozsonyba vitték. Az utolsó faktor, Nikolaus MOLLEB, ugyanis, miután az 1621. 
évre szóló kalendáriumot10 még Nagyszombatban kinyomtatta, Kassára költözött. 
Ottani kiadványainak betűtípusaiból kitűnik, hogy a keze alatt volt nagyszombati fel
szerelést is — bizonyára BETHLEN Gábor fejedelem parancsára — magával vitte. Kassán 
mint fejedelmi könyvnyomtató (,,Typographus S. Regiae Majestatis", „őfelsége ty-
pographusa") működött, de csak néhány hónapig, mert rövidesen háza népével együtt 
pestis áldozata lett. Felszerelése — a TELEGDi-nyomda „másik része" — ezután Gyula
fehérvárra került, ahol a fejedelmi nyomdának lett része.11 

A következőkben eredeti szövegében mutatjuk be azt a dokumentumot, amely a po
zsonyi nyomdászat félszázados történetének minden lényeges adatát tartalmazza, és 
azok összefüggéseire is fényt derít. Keletkezését az újonnan alapított nagyszombati 
jezsuita kollégium és egyetemi rangú akadémia nyomda iránti igényének köszönheti. 
Az irat 1662-ben keletkezett és lényegében a nyomdájukhoz ragaszkodó pozsonyiak 
átadási feltételeit tartalmazza. A hosszas vita eredményekónt ebben az évben a pozsonyi 
jezsuita kollégium nyomdai felszereléseit teljes egészében Nagyszombatba szállították. 
A szerződés jellegű irat három részből áll: [1] A bevezető 4 pontban a pozsonyi nyomda 
állapotát, felszerelésének eredetét írja le. [2] A pozsonyiak által megszabott használati 
feltételeknek 7 pontba foglalt első változata. [3] A használati feltótelek második, 13 
pontba foglalt változata, amelyhez terjedelmes Nota feliratú rész kapcsolódik.12 

6 A pozsonyi kir. kath. Főgymnasium története. Pozsony 1896. 95—96. 1. 
7 IVÁNYI Béla—GÁRDONYI Albert: A királyi magyar egyetemi nyomda története 1577— 

1927. Szerk. CZAKÓ Elemér. Bp. 1927. 29—37. 1. 
»I . h. 
9 R M K I. 416. és 417. 
1 0 E M K I. 516. 
11 A nagyszombati, kassai és gyulafehérvári betűtípusok idevágó összehasonlító vizs

gálatát EOSEDY Judit végezte el az Országos Széchényi Könyvtárban. 
12 Eredetije az Országos Levéltárban, a Magyar Kamara Archívumában. Jelzete: 

E-szekció 152, Acta Jesuitica, Collegium Posoniense, Fasc. 12. Nr. 2. — Az [1] és [2] 
számmal jelölt szöveg egyetlen irategységet alkot, ós egymás mellett két, mindenben 
egyező másolatban van meg. A [3] számmal jelölt szöveg ugyanazon kéz másolatában, 
de külön papíron található. 



Forrásszövegek 379 

[1] 

Conditiones Typi Duplicis Collegij 
Posoniensis, ad usum extradati Colle-
gio Tyrnaviensi Anno 1662. Mense 
Julio et seqventibus. 

Primo. Sciendum, quöd Typus hic duplex sit. Vnus Ferenczffianus, â Laurentio Feren-
czffy Secretario Regio dictus, qvem ad petitionem Collegij Posoniensis, et singulariter 
P. Jacobi Némethi Typographiae loci ejusdem Praefecti valdè accurati, dedit extra ad 
usum perpetuum e Cancellaria Aulica Regis Vngariae tum regnantis Ferdinandi 3. ] Col-
legio praefato IU."S Princeps, modernus Archiepiscopus Strigoniensis Georgius Lippay 
Anno 1640. post mortem videlcet dicti Secretarij, tanqvam Cancellarius Aulicus tum 
temporis, et potestatem habens illum extradandi sine ullius iniuria; nec enim Regni pe-
cunia eum comparaverat D. Secretarius, sed propria uti testis est P. Nicolaus Wesseleni, 
qvi asserit praedictum D. Secretarium typum illum habuisse, anteqvam 100. aureos cir-
citer à Regno accepisset pro História, et comparandis qvibusdam imaginibus aereis Re-
gum et Ducum Vngariae, qvibus tarnen aliqvi defacto putant cum Typum comparasse, 
ac ideo diei et esse Regni, sed erronée, cum Typus talis non 100. aureis, sed nec mille 
comparari possit; et ipse D. Secretarius aliunde satisfecit plenariè intentioni Regni, nam 
imagines desideratas incidi fecit aeri, et sunt etiamnum apud Excell."m D. Comitem de 
Nadasd Judicem Curiae Regiae, extradatae e CoUegio Posoniensi à P. Joanne Bucelleni 
loci Rectore Anno 1659. 

Hunc Typum, tanqvam usu longiori antiqvatum per D. Secretarium, restaura vit 
demum P. Jacobus Némethi, qvae restauratio constitit ei millibus aliqvot uti D. Matt-
haeus Cosmerovius Typographus Viennensis testis est, qvi in simili restauratione sui Typi 
dicit se 4. millia florenorum impendisse, atque adeo non modö donatione Hl.mi Principis 
Archieppi moderni Strigoniensis factus est Typus Ferenczffianus Collegij Posoniensis, 
sed multo magis ipsa restauratione per impensas Collegij dicti, et usum annorum comp-
lurium, ac etiam cessante usu, per possessionem ac retentionem Typi apud se sine ullius 
praejudicio, timoré aliqvo, ne aliqvando Regnum typum repetát a Collegio, qvi plané ces-
sisse videtur ob superius dictam intentionem Regni plenariè impletam à D. Secretario. 

Alter Typus novissimus est, ac vix ullo usu attritus, Collegij etiam Posoniensis impensis 
fusus juxta Matricem recenter cum Typis suis Coll0 Tyrnaviensi extra datam, qvem non 
ex matéria typi Ferenczffiani fudisse p[iae] m[emoriae] P. Némethi, sed ex nova satis 
constat, et constat hunc maxime appellari et esse Collegij Posoniensis Typum juxta Syl-
labum Characterum omnium Latinorum et Germanicorum Impressum Posonij Anno 1652. 

Secundo. Sciendum, hos duos Typus sive totales, siue partiales appellemus, aut commix-
tos inter se, à Collegio Tyrnaviensi annis etiam alijs solicitâtes fuisse, praecipue Rectore 
P . Martino Palkovich, postqvam videlicet cessarunt uti illis Posonienses, et loco Typog
raphiae formatae, admiserunt Apothecam erectam ab 111.mo Principe Archiepiscopo Stri-
goniensi Georgio Lippay, reposueruntque typum dictum, ac omnia ejus Instruemnta 
una cum Matrice ad locum separatum, sed nunqvam à Rectoribus Collegij Posoniensis 
extra datum, eo quod nullo jure peteretur, nec obligationem aliqvam gravem subire volu-
erit propter illum Collegium Tyrnaviense. Hoc anno autem primum post magnas instantias 
factas Collegij Tyrnaviensis, et rogationes, ac aliqvalem etiam annuentiam R. P. Provin
ciális Francisci Pizzoni extra dedit Typum dictum modernus Rector Posoniensis Step-
hanus Tattay P. Rectori Tyrnaviensi Martino Juranich et P . Gabrieli Ivul Typographiae 
locj ejusdem Praefecto, eâ intentione et sinceritate arnica, vieina, et fraterna ut revidere-
tur ibidem totaliter hic commixtus Typus a Typographo loci ejusdem, et plena demum 
notitia habita typi ac ponderatione singularum partium, et aestimatione Matricis, ac 
aliarum pertinentiarum et formularum conficerentur Reversales et Obligatories à Collegio 
Tyrnaviensi dandae Posoniensi cum conditionibus utilibus utrique Collegio, qvibus sub-
scriberet R. P . Provinciális ac si opus esset approbaret etiam Româ Adm. R. P. Vicarius 
Generalis, ne speciem alienationis Bonorum horum Mobilium célébrasse duo Collegia sine 
scitu, et consensu ejusdem viderentur, et hoc promisit se facturum modernus Rector Tyr
naviensis ac Typographiae Praefeetus P. Ivul tam literis Rectori Posoniensi scriptis, qvam 
etiam oretenus ac vi va voce. 

Tertio. Sciendum P. Rectorem modernum Tyrnaviensem monitum à Rectore Posoniensi, 
u t cum opinione communi typus Ferenczffianus habitus sit hucusque pro typo Regni, 
qvamvis erronée ut superius declaratum, est, peteret Rector Tyrnaviensis ab Ill.mo Prin
cipe Archieppo Strigoniensi Assecuratorias, qvibus immune rederatur Collegium Poso-
niense, et conseqventer nostra Soc.05 a dandis rationibus Regno, si forte Repetundarum 
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cogeretur, Rectorem autem Tyrnaviensem petére noluisse, sed tanqvam Typum Soc.'s 

et Collegij hujus Posoniensis proprium transferri Tyrnaviam a Rectore Posoniensi petijsse, 
ut potius inter nos fieret haec translatio, et compactatio fraterna super Typo praedicto 
inscijs saecularibus, hoc est inscio Ill.mo ipso Archiepiscopo Strigoniensi; jam autem post-
quam Typus translatus est, audet significare tum per P . Ivul literas tum per suas typum 
huné nunquam fuisse Collegio Posoniensi donatum ab Archieppo, seu Cancellario tum 
temporis Regni, subscriptionemque ab Archieppo petiturum hoc est quasi novam dona-
tionem Typi à Collegio Posoniensi annis fere 22. possessi, nulla praescriptione tot annorum 
curata, et donatione prima facta Collegio Posoniensi ab Archieppo, impensisque plurimis 
Collegij praefati in restaurationem typi, et novi cusionem. Qvae res, an religiosum sin-
ceritatem sonet ac significet, committit Collegium Posoniense aeqvabili et optimo judicio 
R. P. Provincialis et Adm. R. P. Vicarij, et tam diu jus sibi servat non abalienandi Typum 
tot millium, quamdiu Roma non decidatur. 

Qvarto. Sciendum. Non bene etiam aggeriR. P.Pro vinciali a Collegio Tyrnaviensi §.12.um 

Memorialis R. P. Provincialis Georgij Forro post Visitationem Collegij ejusdem factum 
A.° 1631. die 12. Januarij ratione Typi a Cardinale Pazmanno donati Soc.1 in Vngaria, 
translationisque ejusdem typi è Collegio Posoniensi Tyrnaviam, qvasi §."s ille Memorialis 
illius, hos typos recenter extradatos concerner et. Nam hi Typi nee erant in manibus Col
legij Posoniensis Viuente Cardinale, cum primus fuerit apud D. Secretarium Ferenczffi 
annum usque 1640. quo defunetus est, et demum Collegio Posoniensi extra datus; alter 
vero qvi novus est, post hune Ferenczffianum fusus est à P. Némethi non mixtim cum 
Ferenczffiano restaurato, sed separatim constat satis, et nihilominùs constat hoc fuisse 
hos duos typos et tempore, et possessione posteriores, ac meliores etiam duplo vel triplo 
uti P. Rector modernus Jaurinensis ait prae Typo illo a Cardinale Pazmanno Soc[ietat]i 
donato 1631. qvem tamen etiam non obstante Cardinalis donatione, et §.° Memorialis R. 
P. Forro Provincialis. Tyrnavienses è Collegio Posoniensi auferre non potuerunt ferè per 
15. annos; sed post bellum primo Rakoczianum 1646. circiter P. Stephanus Keresztes 
Rector tùm temporis Collegij Tyrnaviensis habitis literis mandatorijs et gravibus R. P. 
N. Generalis abstulit è Collegio Posoniensi Tyrnaviam uti testis ipse Pater esse potest 
quoque sunt usi hucusque Tyrnavienses. E t hi moderni Patres Rector videlicet modernus 
Tyrnaviensis ac P. Gabriel Ivul Typographiae ibidem Praefeetus, audeant absque ulla 
lege et ratione, scrupulo, aut conscientia abalienare tam facile tot millium typum recenter 
extradatum pro cujus annuo censu Rf. 500. promittit Typographus quidam gnarus boni-
tatis et praestantiae illius typi, qvis hoc ferat, aut disgustum ob id non sentiat ? 

Quinto. Sciendum. Resolutum esse Collegium Posoniense, ac modernum Rectorem ejus
dem Collegij non abalienandi ullo modo Typum dictum, sed jus proprietatis in eum reti-
nendi, solumque usum concedandi Collegio Tyrnaviensi et hoc ad annos certos, donec vi
delicet occasionem habeat rursus typum erigendi apud se Coll[egi]um Posoniense, interea 
temporis autem petére certum censum a Coll[egi]o Tyrnaviensi ob usum typi, et conditio-
nés infra ponendas praescribere, quas si Coll[egi]um Tyrnaviense subire paratum est 
maneat in usu Typi donec a Coll[egi]o Posoniensi repetatur, sin difficultaret subire illas, 
et se nullo modo obligare Coll. Posoniensi, tum ad proximè affutura festa Pentecostes 
Anni 1663. teneatur Typum praedictum cum Matrice, formulis, Instruments, et Perti
nentes alijs per proprias vecturas restituere Coll[egi]o Posoniensi. 

[2] 

Seqvuntur Conditiones. 

\a. Vt quamdiu Typus iste manebit apud Tyrnavienses eritque in usu, tarn diu Col-
[legijo Posoniensi teneantur subministrare Kalendaria Ecclesiastica et Astrologica 4 et 
4. Item Catalogus Librorum, et periochas pro Actionibus fieri solitas gratis imprimere 
tot quot desiderabuntur a Collegio Posoniensi; imô et qvisqvid aliud unius, vel alterius 
philerae vellet imprimi facere Posoniense, teneatur imprimere Tyrnaviense. 

2a. Vt ex singulis Libris recenter hoc typo imprimendis, cujuscunque lingvae sint, te
neatur Tyrnaviense submittere Posoniensi gratis unum, vel alterum exemplar. 

3a. Vt pars altera Concionum P. Kaldi imprimatur hoc typo, uti impressionem ejus ür
gét etiam Adm. R. P. Vicarius; ad cujus faciïitationem dabit Collegium Posoniense Ballas 
purae chartae qvotqvot habet Tyrnaviensi. Typographus autem et reliqva ad impriman-
das Conciones istas necessaria solvantur ex distractione harum Concionum, vel aliorum 
Librorum, et nihilominùs dentur etiam Collegio Posoniensi impressae similes Conciones 
aliquot v. g. una duodena, vel altera. 
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4Ű. Vt singulis annis detur Census de dicto typo Coll[egi]o Posoniensi v. g. R. 400. cum 
alij dare velint 500. et hoc infallibiliter duobus terminis deponatur à Tyrnaviensibus, 
initio videlicet Januarij et festis Pentecostes; alias habeat jus Rector modernus Coll[egi]i 
Poson[iens]is et successores ejus arrestandi Censum AugustanumColl[egi]i Tyrnaviensis 
ac sibi satisfaciendi, vei aliunde etiam sibi hunc defectum Census è rebus Coll[egi]i Tyr
naviensis compensandi. 

5a. Vt teneatur conficere Inventarium hujus Typi coll[egi]um Tyrnaviense, et reficere 
deperditos characteres, qvos ex incuria et negligentia dum Typus transferetur Posonio 
sparserunt currus Tyrnaviensium, vel in plateis, uel in ulteriore via, imö et illos qvos hie 
Posonij situs ipse ac antiqvitas vel usus destruxit, ac talis Inventarij unum exemplar 
detur Coll[egi]o Posoniensi, alterum asservetur à Tyrnaviensibus. 

6a. Vt Reversales, ac Obligatorias suas faciat Coli[egi]um Tyrnaviense in forma débita, 
inclusis his omnibus conditionibus praedictis, agnoscendo Typum hunc utrumque verè 
et legitime speetare ad Coll[egi]um Posoniense vi juris proprietatis, solumque usum con-
cessum esse Tyrnaviensibus cum censu infallibili et supra nominato ad annos rehabitionis 
ipsius Typi, qvas Reversales et obligatorias firmet sigillo Coll[egi]i sui Rector modernus 
Tyrnaviensis cum subscriptione manûs propriae, et R. P. Provincialis modernus sigillo 
pariter suo et subscriptione manûs, accepta etiam confirmatione rei totius hujus ab Adm. 
R. P. N. Vicario Generali; sieque firmata, subscripta, et confirmata Reversales traduntur 
Collfegijo Posoniensi. 

la. Vicissim CoUegium Posoniense ac Rector modernus ejusdem Coll[egi]i det Rever
sales alias assecuratorias suo et successorum nomine qvèd ultra has ipsas conditiones alias 
praetendere nolit, nee impedire usum Typi tarn facile ac repetere typum ipsum nisi ubi 
commodam occasionem nactus fuerit illum erigendi Posonij, et tum temporis etiam prae-
mittet monitionem trium mensium circiter, certificabitque fraternè et amicè Coll[egi]um 
Tyrnaviense de restituione Typi juxta Inventarium nee plus exiget, aut meliorationem 
ejusdem, sed contentus erit tarn ipse Rector modernus qvam successores ut in eo statu, 
numero et pondère reeipiatur Typus, Matrix, ac Instrumenta alia cum formis, sicut ipse 
tradidit Coll[egi]o Tyrnaviensi. E t has Reversales sigillo Collegij sui Rector modernus 
Poson[iens]is firmabit, subscribetque manu propriâ ac etiam R. P. Provincialis, prout 
in prioribus Reversalibus est factum addito Anno, Mense, et die confectionis, tradetque 
hi Collegio Tyrnaviensi confeetas. 

[3] 
Conditiones, cum qvibus a Collegio Posoniensi Soc[ieta]tis JESV traditus duplex 

typus Collegio Tyrnaviensi. 
1°. Ut pro primo typo Ferencffiano dicto a Dno Laurentio Ferenczffi Secretario Regio, 

et extradato ex Cancellaria Regia ab Illmo Principe Archieppo Strigoniensi tum temporis 
Cancellario Aulae ad usum perpetuum Collegio Posoniensi, ac ab eodem Collegio reparato, 
teneatur CoUegium Tyrnaviense perpetuis temporibus subministrare Kalendaria Eccle-
siastiea et ordinaria sex et sex annis singulis dicto Collegio. Item. Catalogos librorum, et 
periochas pro Actionibus fieri solitas gratis imprimere, imo et quocqvid aliud unius vel 
alterius phylerae imprimere desideraret CoUegium Posoniense, id etiam gratis imprimi 
faciat Tyrnaviense. 

2°. Ut pro 2do Typo, qvi totus novus est, ac à Collegio Posoniensi sumptibus Typogra-
phiae suae comparatus, teneatur CoUegium Tyrnaviense dare censum annis singulis Col
legio Posoniensi 300 circiter florenos, reliqvum verö hierum habeat CoUegium Tyrna
viense, et hoc etiam in perpetuum. 

3° Quöd si censum dictum difficultaret dare, et mallet potiùs totum Typum simul et 
semel exsolvere, ac suum facere ex integro, tum de summa tali deponenda coram Rdo P . 
Provinciali concludi deberet; aut si abalienationem hanc nollet fieri R. P. Provincialis à 
dicto Collegio Posoniensi, tum informaretur Adm. R. P. Vicarius Generalis, et quod inde 
determinaretuT, id ab utraque parte Collegiorum dictorum ratum haberi deberet. 

4°. Si qvi characteres desint in dietis Typis, eorum omnem defectum adnotari faciat 
CoUegium Tyrnaviense, et qvantum in reparationem eorum impendet, tamtum sibi de 
censu deponendo falcet, datis tarnen desuper Rationibus Collegio Posoniensi. 

5°. Totus etiam ipse Typus duplex ponderari debebit, et adnotari singula Instrumenta 
cum Matrice et alijs pertinetijs, unumque exemplar horum debebit manere CoUegium 
Posoniense, alterum penes Tyrnaviense. 

6 °. Reversales conficiendae super his omnibus, obsignandae sigillo Collegij Tyrnaviensis 
ac R. P. Provincialis pro majori firmitate ac robore, successorumque Rectorum notitiâ, 
et dandae illae ipsae Collegio Posoniensi. 
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lm0. Nec mirum, quód haec petantur à Collegio Posoniensi ratione Typi dicti, ac prae-
cipuè censûs deponendi pro uno annis singulis, quia Rectoribus non est facultas abalie-
nandi vi Constitutionum rerum mobilium aut immobilium sui Domicilij. Cum igitur Typus 
dictus uterque fuerit olim valde utilis Collegio Posoniensi, et modo ad petitionem, et solici-
tationem magnam Collegij Tyrnaviensis extradatus sit ad usum à Rectore moderno Po
soniensi, ne hic pro hoc damnificâsse videatur suum Collegium, aut abalienationem aliq-
vam feciesse dictorum duorum Typorum, meritö requiri videtur, ut Census aliqvis annis 
singulis in perpetuum de Typis praedictis à Collegio Tyrnaviensi pendatur Posoniensi. 

8°. Dedit autem extra dictos Typos modernus Rector Posoniensis hoc anno 1662 Mense 
Julio et seqventibus Collegio Tyrnaviensi absque Reversalibus ullis priùs factis, qvia cum 
ab annis aliquot in usu non fuerint hi Typi, ac deperditi aliqvi characteres dicebantur, vei 
situ ipso destructi sciti non poterant qvàm integri sint nisi diligenter inspicerentur, et 
reviderentur, nunc autem cùm post sex menses extradationis revideri satis à Typographo 
Tyrnaviensi potuerint, ac in ordinem redigi, imö et ponderari, ideo plenâ notitiâ habita 
Typi ex parte utraque, melioribus ac magis fundatis conditionibus poterit suas Reversales 
conficere Collegium Tyrnaviense dandas Posoniensi. 

9°. Qvia verő tenebatur aliqvando Collegium Posoniense typis praefatis imprimere Par
tém alteram Concionum p[iae] m[emoriae] P . Georgij Kaldi ob captam eleemosynam 
pecuniariam congregatam à diversis Benefactoribus per eundem Patrem, et à Collegio 
Posoniensi pro usibus alijs consumptam, hinc ut à debito etiam ipso sit immune posthac 
Collegium Posoniense, dabit Chartám Ballarum aliquot Collegio Tyrnaviensi idem Col
legium Posoniense ut imprimi praefatae conciones possint, exsolvi Typographus et alia ad 
impressionem necessaria ex distractione dictarum Concionum. 

10mo. Haec autem ita proponuntur omnia Collegio Tyrnaviensi, u t si assumere has 
conditiones velit, maneat in usu ejusdem Typus uterque tamdiu cum Censu de eo penden-
do, donec Collegium Posoniense vi juris proprietatis illum à Tyrnaviensi non repetát. 

llmd. Quôd si autem conditiones istas difficiles sibi existimaret Collegium Tyrnaviense, 
nec accomodari à R. P . Provinciali possent sine damno Collegij Posoniensis, tum teneatur 
reddere Typum utrumque circa festa Pentecostes Anni proximè affuturi 1663. Collegium 
Tyrnaviense Posoniensi, et vecturis proprijs déferre ad locum unde anno currente acce-
perat, cum alias sint Typographi, qui solicitant emptionem ejus totalem, vei certè acc-
petionem ejusdem ad censum aliquot centenorum florenorum in singulos annos Collegio 
Posoniensi pendendum. 

12»wô. Si non putarentur Typi dicti tan tum valere qvantum pro eis petitur à Collegio 
Posoniensi, deducantur semel Viennâ periti duo Typographi, et aestiment pretium eorum, 
ac déterminent, qvibus standum etiam érit. 

13ô. Ut ex singulis libris recenter hoc typo imprimendis, cujuscunque lingvae sint, te
neatur Tyrnaviense submittere Pososoniensi gratis unum vei alterum exemplar. 

Nota. 

Anno 1663. 2. Januarij in consultatione coram P. Joanne Stankovich, P. Christophoro 
Khekinpfening et PP . Georgio Ochko habita à P. Rectore Stephano Tattay ratione Typi 
hujus extradato; P. Franciscum Morocz dixisse hae. 1°. Se recordari, quöd cùm typus 
Pazmanni transferretur Tyrnaviam, suffuratos fuisse Tyrnavienses aliquos characteres 
e typo Ferencffiano restaurato ab isto Collegio, ideoque apparere eos cum aliqvid impri-
munt, sunt enim Ferencffiani characteres prominentiores, et Pazmaniani profundiores. 

2°. Recordari se etiam, quôd anteqvam typum Pazmanni daret extra Tyrnaviensibus 
Collegium Posoniense Anno videlicet 1646 in restaurationem characterum aliquorum typi 
praefati impenderit Posoniense fi. 90. ad quorum restitutionem tenetur idem Collegium. 

3°. Recordari se, sicut et Martinum Juranich, quód Bibliorum Ungaricorum exemplaria 
sint hinc ex Collegio Posoniensi extradata Tyrnaviensibus ad distrahendum ac divenden-
dum circiter 300 quodlibet compactum valoris 4, aut 3. Rf. quorum computus facérét Rf. 
900 si per 3. Rf numerentur, si per 4 Rf. faciunt Rf. 1200. Eodem modo recordantur Do-
mui Professae data exemplaria similium Bibliorum 400. et Collegio Jaurinensi 200. qvae 
iterum computata per Rf. 3. faciunt Rf. 1800. per 4. Rf. veró faciunt 2400 Rf. Ex qva 
computatione et Bibliorum distributione Collegijs duobus et Domui Prpfessae facta à 
Collegio Posoniensi, advertitur voluisse p[iae] m[emoriae] P. Georgium Kaldi Interpre
tern Bibliorum Vngaricorum comparare Summám 3 Rf. et 600. pro impressione Concionum 
sualum festivarum, qvam Summám is corrogaverat ante à diversis Dominis per modum 
eleemosynae, ut imprimere suas has conciones posset, et interea in Rectoratur suo Poso
niensi comsumpserat in aedificium ipsius Collegij, cùm non subministraretur ita copiosè 
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à p[iae] m[emoriae] Cardinale Pazmanno Fundatore, ut Collegium tam citô perfici pos-
set, atque desiderabat P . Kaldi, et Societas nostra. 

4°. Vt ergo juxta mentem A. R. P. Vicarij Generalis perscriptam%R. P . Provinciali A°. 
1662. in Novembri, imprimatur pars residua Concionum P. Kaldi, debebit Domus Pro
fessa, et duo Collegia dicta dicta Tyrnaviense ac Jaurinense dare summám illam 3 millia 
fl. et 600. Collegio Posoniensi, et ad hoc addere chartám sufficientem pro impressione dicta, 
ac tum satisfiet menti A. R. P. Vicarij, desiderio p[iae] m[emeoriae] P. Kaldi, intentio-
nemque optimorum Benefactorum, qvi praetactam Summern contulerant P. Kaldi pro 
concionibus illis imprimendis. 

§us Adm. R. P . Vicarij Generalis Joannis Pauli Oliva de concionibus P . Georgij Kaldi 
1662. 4. Novembris perscriptus Rndo P. Provinciali Francisco Pizzoni, et communicatus 
A0. 1663 10 Januarij Posonij ab eodem R. P . Provinciali Rectori Collegij Posoniensis P . 
Stephano Tattay. 

De concionibus P. Kaldi imprimendis non est dissimulandum, ut Collegium, ut Colle
gium, si pecuniam illius accepit, illas sive Posonij, sive alibi imprimat, debemus enim 
mortuis esse fidèles. 

* 

A bemutatott iratok adataiból ez alkalommal figyelmen kívül hagyva a nyomda- és 
kiadástörténeti adatoknak jelentős részét, csupán a XVII. századi pozsonyi nyomda 
történetét, sorsát próbáljuk nagy vonalakban vázolni. A dokumentumokban feltűnően 
elkülönítenek három nyomdai felszerelést: 1. „Typus a Cardinale Pazmanno donatus 
Societati in Ungaria" — PÁZMÁNY által a magyar jezsuitáknak adományozott nyomdát; 
2. „Typus Ferenczffianus"-t és 3. „Typus novissimus"-t. 

A legkevesebb szó esik a PÁZMÁNY-féle nyomdáról, amely nem más, mint a nagy
szombati TELEGDi-műhely 1609-ben Pozsonyba szállított része. Az erre történő utalások 
érthetően szűkszavúak, hiszen 1662-ben, az irat keletkezésekor ennek a felszerelésnek 
pozsonyi története már másfél évtizede lezárult. Erről intézkedett FORRÓ György jezsuita 
tartományfőnöknek a pozsonyi kollégium 1631. január 12-én történt vizitációjakor 
kiadott Memorialisa, amelynek 12. pontja szerint PÁZMÁNY a nyomdáját nem a pozso
nyiaknak, hanem a magyarországi jezsuitáknak szánta, és azt az adandó legelső alkalom
mal át kell adniuk a jelentősebb szerepre szánt és egyetemi rangú akadémiát kifejlesztő 
nagyszombati kollégiumnak. A felszerelés ekkor még az érseki palotában működött, és 
csak később kerülhetett á t a jezsuiták házába. A pozsonyi kollégium történetírója13 az 
1631. évnél még hallgat a nyomdáról, a következő évtől kezdve azonban már megemlíti, 
hogy a páterek egyike a nyomdai prefektus tisztét tölti be. Az 1635. évnél pedig ezt 
olvassuk: „Fuerunt hoc anno 17 in hoc Collegio. 7 patres, quorum. . . unus Typographiae 
Cardinalitiae Praefectus, in qua a Typographis externis opera Eminentissimi nostri 
Vngarica, ut Conciones et Controuersiae excuduntur, quae omnia nostri patris correctoris 
et directoris cura intra Collegij nostri septa administrantur". Vagyis külső nyomdászok 
közreműködésével az atyák végzik a korrigálás és szerkesztés munkáját. A nyomdai 
prefektus pedig, akinek nevét a háztörténet nem említi, nem más mint NÉMETHI Jakab, 
a XVII. század első felének egyik legképzettebb magyar tipográfusa, aki már 1618-tól 
PÁZMÁNY házában a nyomdával foglalatoskodott, majd élete végéig a pozsonyi műhely 
prefektusa volt.14 Alighanem a PÁZMÁNY-féle nyomdát is ő tartotta vissza Pozsonyban. 

13 História Gollegii Posoniensis 1622—1635. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Ab 97. sz. 
kézirat. 

14 SZINNYEI József: Magyar írók IX. Bp. 1903. 949—950. — NÉMETHI Jakab (1573— 
1644) egykorú kortársa volt PÁZMÁNYnak és KÁLDI Györgynek. Evangélikusnak szüle
te t t és a wittembergi egyetemen is tanult. Nyomdásztevékenységéről semmi közelebbit 

.nem ismerünk. Két könyvajánlás való tőle (RMK I. 730. és 745; vö. Magyar Könyv
szemle 1957. 60. 1.) 
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A fent ismertetett iratokból kiderül, hogy FORRÓ 1631-i Memorialisa, után még 15 évig 
Pozsonyban maradt és csak a háborús mozgalmak elmúltával („post bellum. . . Rako-
ezianum") — 1646-ban szállíttatta Nagyszombatba KERESZTES István ottani rektor.15 

A második emlegetett nyomdai felszerelés a ,,Typus Ferenczffianus", amelyet F E -
RENCZFFI Lőrinc királyi titkár Prágában saját költségén vásárolt, és ugyancsak NÉMETHI 
Jakab szorgalmazására a tulajdonos 1640-ben történt halála után Bécsből került Po
zsonyba. A felszerelést LIPPAY György kancellár, a későbbi esztergomi érsek, FERENCZFFI 
hivatali felettese ajándékozta a pozsonyi jezsuitáknak „ad usum perpetuum". NÉMETHI 
a „Typus Ferenczffianus" betűkészletét nagy költséggel újraöntötte. Ezzel a felszerelés 
a befektetett összeg jogán is a pozsonyi kollégium tulajdonává lett. A pozsonyiak ezt 
a többitől elkülönítve kezelték, és csak 1662 után került végleg Nagyszombatba. 

Az [1] számmal jelzett irat első pontjából tudjuk meg, hogy a pozsonyi jezsuiták a 
FERENCZFFi-nyomda felszerelésével együtt átvállalták a BERGER Illés udvari historikus
nak a magyar királyok életét összefoglaló História kiadására vonatkozó kötelezettséget, 
és megkapták a három kötetre tervezett mű képeinek 100 aranyért elkészített rézlemezeit 
is. A feladattal azonban, úgy látszik, NÉMETHI Jakab sem tudott megbirkózni. BERGER, 
aki FERENCZFFI halála után a képeket és kéziratát szerette volna visszakapni, 1645-ben 
ugyancsak meghalt. A rézlemezeket feltehetően a História néhány kinyomtatott lapjával 
és a képek levonataival együtt 1659-ben Joannes BTJCELLENI, a pozsonyi kollégium 
rektora NÁDASDY Ferenc országbírónak adta át, aki azokat az 1664-ben megjelent 
Mausoleumáhozu felhasználta. Lehetséges, hogy a BERGER-UIŰ töredékét már Pozsony
ban nyomtatták. NÁDASDY elítéltetése után ez kerülhetett könyveivel együtt a bécsi 
császári könyvtárba, majd onnan mai helyére, az Albertina metszetgyűjteményébe.17 

Á „Typus Ferenczffianus" betűtörtóneti nyomozásához fontos és érdekes adatot 
tartalmaz a [3] számmal jelzett irat Nota feliratú részének első pontjában az a megjegy
zés, hogy MOROCZ Ferenc jezsuita tanúsága szerint 1646-ban a nagyszombatiak a PÁz-
MÁNY-féle nyomdával együtt lopva a felújított FERENCZFFi-típusokból is vittek („suffura-
tos fuisse Tyrnavienses aliquos characteres e typo Ferenczffiano restaurato"), és ezek a 
nagyszombati nyomtatványokban meg is különböztethetők („ideoque apparere eos cum 
aliquid imprimunt, sunt enim Ferenczffiani characteres prominentiores, et Pazmaniani 
profundiores"). 

A pozsonyi jezsuiták harmadik nyomdai készletét az iratok „Typus novissimus" 
névvel említik. Ezt ugyancsak NÉMETHI Jakab készítette újonnan vásárolt matricákról. 
A megjegyzések szerint azonban ez alig vagy egyáltalán nem volt használatban („vix 
ullo usu attritus"), ós ilyen állapotban került 1662-ben Nagyszombatba. NÉMETHI való
színűleg élete utolsó éveiben készíttethette ezeket. Nyomait a típusvizsgálatok a negy
venes években készült pozsonyi kiadványokon fogják majd kimutatni. Említettük, hogy 
1650 utánról nem ismerünk a pozsonyi műhelyből egyetlen kiadványt sem. A nyomda 
szünetelt, és a feljegyzések szerint, amikor LIPPAY érsek a pozsonyi kollégium számára 
patikát nyitott, a nyomdai felszereléseket zárt raktárba jól el is helyezték. Feltehető, 
hogy ezekben az években a jezsuiták a felszerelés egy részének, talán éppen a legjobb 
állapotban levő „Typus novissimus"-nak eladására is gondoltak. Erre a célra készül
hetett 1652-ben az egyébként használaton kívül levő felszerelés erről a részéről betű
mintakönyv. Az [1] számmal jelzett irat első pontjának végén erre hivatkoznak bizony -

15 Ez az év egyúttal a nagyszombati nyomda újjászervezésének és újra való meg
indulásának is ideje. 

1 6RMK II I . 2254. 
17 E kérdésre vonatkozóan lásd KLANICZAY Tibor opponensi véleményét RÓZSA György 

kandidátusi értekezésének vitáján. Művészettörténeti Értesítő 1972. 144—145. 
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ságul a „Typus Ferenczffianus" és a „Typus novissimus" különböző voltára: „quem 
non ex matéria typi Ferenczffiani fudisse. . . P . Némethi, sed ex nova satis constat . . . 
juxta Syllabum Characterum omnium Latinorum et Germanicorum impressum Posonii 
Anno 1652". Ez a betűmintakönyv sajnálatunkra elveszett vagy lappang. Adatát ismer
ték az Egyetemi Nyomda monográfiájának szerzői is.18 Nyomukban azonban Jan Caplo
vic19 tévesen úgy vélte, hogy ez azonos lenne azzal a címlap nélküli betűmintakönyvvel, 
amelyet az Országos Széchényi Könyvtárból RMK I I 2054b jelzettel ismerünk. A fenti 
adatokból azonban világos, hogy itt két különböző betűmintakönyvről van szó. Az 1652-i 
a „Typus novissimus" latin és német betűit mutat ta be, ami különbözött a FERENCZFFI-
nyomdából származó betűktől. A Caplovic által idézett haránt negyedrét nagyságú 
23 leveles nyomtatvány első üres lapján viszont egykorú kézírással ez olvasható (1. ábra): 

Sequit[ur] 
Diversa forma Typorum [eredetileg: Typographiae] 

ex officina Laurentii Ferenczfii 
C Reg Mttis a Secretis quonda[m] 

consiliis ab illó 
mihi DF [vagy: DT] missoru[m] 

No. 37. 

A nyomtatott rész A—G betűkkel jelzett hét haránt negyedrét íven 22 levelet tartalmaz; 
jelenlegi csonka állapotában is 6 levél hiánya biztosan megállapítható. A leveleknek csak 
a rektóján van nyomtatás. Az általában 140 x 110 mm tükörméretű, nyomdai díszekből, 
cifrákból szerkesztett keretben egyházatyák és klasszikus auktorok műveiből vett gnó-
mák, epigrammaszerű idézetek olvashatók. A keretdísz és egy-egy cím- és szövegbetű 
nyomdai ívenként mindig azonos (2—8. ábra).20 Az első lap kéziratos bejegyzése arra 
vall, hogy a füzetet olyan valaki készíthette, aki még FEKENCZFIT Lőrinctől („ab illó") 
— tehát még 1640 előtt — kapta kölcsön használatra ezeket a betűtípusokat. A „Sequi-
tu r" és a végén a „No. 37." pedig a füzetnek valamely ismeretlen iratsorozathoz, levéltári 
egységhez való tartozását sejteti.21 

HOLL, B É L A 

1 8 1 . m. 41. 1. " . 
19 I . m. 366. az, 
20 HAIMAN György professzor megállapítása szerint az egyes íveken nagyságrendben, 

a nagyobbtól a kisebb felé haladva a következő típusok találhatók: 

ív Szövegben Címsorban 

A 32 pontos nagykánon parangon kurzív 
B 24 pontos kiskánon parangon kurzív 
C 18 pontos parangon antikva parangon kurzív 
D 18 pontos parangon kurzív text antikva 
E 16 pontos text antikva text kurzív 
F 16 pontos text kurzív text antikva 
G 12 pontos ciceró antikva text kurzív 

21 A betűmintakönyv részletes bemutatásával más alkalommal fogunk foglalkozni. 
A KÁLDi György fordította Biblia és prédikációinak kiadása körüli kiadástörténeti 
adatokra pedig e folyóirat lapjaink később szándékszunk visszatérni. HB. 
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Tállyai Dániel és az első szlovák újság megindítása. Az első magyar nyelvű újság, a 
Pozsonyi Magyar Hírmondó megindulása után néhány évvel, ugyanabban a városban, 
Presspurské Noviny címmel, létrejött az első szlovák újság is. Az 1783-ban Pozsonyban 
alapított újság — bár nyelve még cseh volt — elsősorban a pozsonyi és a többi észak
magyarországi szlovák újságolvasó igényeit kívánta kielégíteni. Általa most már a 
három legnagyobb felvidéki nemzetiség mindegyike nemzeti nyelvű újsághoz jutott, 
hiszen a német anyanyelvűek részére a Pressburger Zeitung, a magyarok számára pedig 
a Magyar Hírmondó már korábban rendelkezésre állt. 

Az alábbiakban a Presspurské Noviny megindításának egyik fontos történeti doku
mentumát közöljük: TÁLLYAI Dániel beadványát, melyben az újság engedélyezését kérte. 
Az irat nemcsak azért érdemel figyelmet, mert a szlovák hírlapirodalom kezdeteinek 
jelentős okmányáról van szó, hanem azért is, mert ebből is fény derül arra a szerepre, 
melyet TÁLLYAI a Presspurské Novinyval kapcsolatban játszott. TÁLLYAival kapcsolat
ban ugyanis — akinek egyébként volt szerepe a Pressburger Zeitung és a Magyar Hírmondó 
szerkesztésében is — korábban az a felfogás uralkodott, hogy talán csak valamilyen 
segédszerkesztői vagy korrektori feladatokat látott el.1 Más helyen, szintén levéltári 
kutatások alapján, rámutattunk már arra, hogy TÁLLYAI sokkal fontosabb szerepet 
játszott a pozsonyi szlovák újságnál: annak szellemi kiadója volt.2 Az a körülmény, hogy 
a lap indításának engedélyezését kérő beadvány szerzője ő volt, újból megerősíti ezt az 
állítást. 

A szepességi származású TÁLLYAI, miként a hazai újságírás legtöbb úttörője, szintén 
látogatta a pozsonyi evangélikus líceumot, 1780—1782 között.3 Újságírói működésót a 
Pressburger Zeitungnál kezdte, amelyet 1783—1785 között maga szerkesztett, a Press
purské Noviny és a Magyar Hírmondó körül pedig bizonyos irányítói-kiadói szerepet 
játszott. 1786-ban SzACSVAYval együtt egy nagyszabású, a nyomdászoktól független 
három nyelvű újságkiadóvállalat létrehozását tervezte, de a pozsonyi nyomdászoknak 
sikerült újságkiadási privilégiumukat megvédeni. 

A Presspurské Noviny engedélyezését kérő beadványában, 1783-ban azonban, még 
maga is kizárólagos jogú újságkiadási engedélyt kér egy cseh nyelvű lapra. Arra hivat
kozik, hogy tökéletesen ismeri a nyelvet, és mint a pozsonyi német újság szerkesztője, 
járatos az újságírás gyakorlatában is. Az újságokban közölni szokott rendeletek minél 
szélesebb körben való elterjedésének jelentőségére rámutatva, a szlovákokra célozva 
azt írja, hogy Magyarországon lakik azoknak a polgároknak nagy része, akik jobbára 
csak szláv nyelvet ismernek és gazdálkodással, földműveléssel foglalkoznak. Az egész 
birodalom hasznára lenne, ha ezek a lakosok a mezőgazdasággal kapcsolatos közlemé
nyeket olvashatnának újságjaikban, és értesülhetnének azokról az eredményekről, fel
fedezésekről, amelyek a gazdasági fejlődóst szolgálják. TÁLLYAI szerint e lapot a csehek 
és a morvák is olvashatnák, és ezért elérhetné azt az anyagi hasznot, amit a magyar 
újság eredményez. Ez pedig nem lehet közömbös a kincstár és a postamesterek szempont
jából sem. 

TÁLLYAI Dániel a Helytartótanácson kívül az Udvari Kancelláriához is folyamodott 
engedélyért. Ennek nyomán ESZTERHÁZY Ferenc 1793. január 31-én azzal a kéréssel 
fordult a Helytartótanácshoz, hogy küldjék el számára TÁLLYAI részletes beadványát és 
a saját véleményüket.4 E véleményezés 1793. február 17-én nyert megfogalmazást. 

WALDAPFEL József: A hazai hírlap- és folyóiratirodalom történetéhez. Magy. Könyvszle 
1930. 55—89. 

2 KÓKAY György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei. Bp. 1970. 259. 
3 Matricula scholae Posoniensis Evang. A. G. currens ab anno usque ad 1835. 232, 233. 

— A pozsonyi ev. líceum könyvtárának kézirattára. 
4 Országos Levéltár. Acta secundum Referentes (C 43.) Fr. Skerlecz 1783. — N o . 31—1. 
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Támogató jellegű volt, arra hivatkozott amire TÁLLYAI is: e nyelven még nem jelenik 
meg újság az országban, noha e nép nagy része Magyarországon él. Továbbá azt is ki
emelték, hogy a csehek és a morvák körében is számíthat olvasókra, és hogy hasznosnak 
ígérkezik a kincstár és a posta számára is e vállalkozás.5 

Ilyen előzmények után nem késhetett sokáig az engedélyezés, hiszen a jelzett időpont
ban, 1793. júliusában valóban megindult a Presspurské Noviny. 

TÁLLYAI beadványának a szövege:6 

Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale, Domini, 
Domini Benignissimi Gratiosissimi ! 

Infra scriptus humillime supplicat pro Benigno Privilegio exclusivo super Novellis 
Lingua Slavonica edendis, et a Dato l a Julii Anni currentis inchoandis emanando, et 
sibi erga aequabilis Taxae Depositionem clementissime elargiendo rationibus ex sequen-
tibus: 

l m o Quia nativus Patriae Filius existens hanc Linguam exacte callet, omnemque 
puritatem succinctam item et intellectu facilem exprimendi rationem in modo scribendi 
ad Grammaticae et ornatae Syntaxis regularum exigentiam, quam solertissime observabit. 

2do Posoniensium Novellarum Germanicarum Author existens, in hoc scribendi 
genere, per quotidianum Exercitium eam habilitatem sibi comparasse demisse existimat, 
qae ad subeundum hoc munus, necessario praerequiritur; speratq' fore quod Publicum 
quemadmodum Germanicas, ita has quoque Slavonico idiomate concinnandas Novellás 
grato suscepturum sit animo. Praeter haec motiva, personam duntaxat Supplicantis 
propriam respicientia, sunt adhuc sequentia: 

3» Quia quamplurimae Salutares, in Bonum et Emolumentum Publici vergentes 
Ordinationes et Dispositiones in Novellis publicantur, quae quo pluribus ad Notitiam 
pervenient, hoc majus commodum abinde in Publicum promanabit Intellectus humani 
vires ad majorem Claritatem evehentur, totiusq' gentis félicitas, si hospites in Patria 
esse desierint successiva capesset incrementa. 

4*o Cum magna Pars Civium Hungáriám inhabitat, quae solius duntaxat Slavonicae 
Linguae gnara, practicae Oeconomicae tantum et Agriculturae incumbit; in huiusmodi 
Novellis vero, frequentissime utilia quaedam Inventa exhibeantur, quae vei Históriám 
Naturalem illustrant, vei ad magis magisque perficiendam Oeconomiam et Agriculturam 
deserviunt; hinc iure merito sperandum est, quodsi talia Inventa per Oeconomos in 
Regno quoque Hungáriáé, cujus Solum Bonitate et Fertilitate caeteras Provincias, si 
non superat, certe aequiparat, practice applicata fuerint, communis exinde utilitas in 
totum Regnum remundatura sit. 

5*° Quod harum Novellarum etiam Bohemi et Moravi usum capere possint, ab iisdem-
que ea tantum Taxa, qae ab Hungaris praestari solet, exigetur, caeterum vero sumptibus 
Supplicantis imrimentur. 

6*o Quia Aerarium Regium quoque ex illis Lucrum habiturum est; siquidem Officio 
Postali Titulo portorii pro singula annali Competenia duo floreni obvenient. Daniel 
Tallyai ex Comitatu Scepusiensi et quidem Leutschovia oriundus. 

KÓKAY GYÖRGY 

Ipolyi Arnold népirat-gyűjtése. Az 1855. évi Uj Magyar Muzeum-b&n1 jelent meg IPOLYI 
Arnoldnak Vizsgálatok a régi magyar népkönyvek felett című tanulmánya, mely a népi 
művelődésnek addig figyelmen kívül hagyott ágát vonta be a tudományos kutatás és 
feldolgozás körébe. 

„Régi nyelvünk kincseit — írja IPOLYI a tanulmány bevezető részében2 — az Akadé
mia Magyar Nyelvemlékeink gyűjteményeiben s a hozzájok csatlakozó művekben, 

5 Uo. 
6 U o . No. 31. 
1 Az „Uj Magyar Múzeum" havonként megjelenő folyóirat ós egyben a Magyar Tudo

mányos Akadémia évkönyve volt, Toldy Ferenc szerkesztésében. — Ipolyi tanulmánya 
az 1855-ös évfolyam 261. és következő oldalain jelent meg. 

2 A tanulmány második részében a Salamon és Markalf tréfás beszélgetését tartalmazó 
népkönyvet ismertette. 
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népünk őseredetiségü költészetét, dalait, mondáit, és közmondásait a Kisfaludy-Társaság 
inditotta gyűjtőmunkákban, ha még távolról sem teljesen, de mégis többé vagy kevésbbó 
összegyűjtve találjuk, nyelvünk, a nemzeti irodalom, tudomány és költészet történetét 
a legilletékesebb kezekből ujabban vettük. Ily előzmények után bátran tehetünk egy 
lépést tovább a felnyilt aknák kincsei kiaknázására. . . . Kezdjük meg itt, habár még oly 
hivatlanul is, az elsoroltak mellett egyik legbecsesb kincsünk, a régi, úgynevezett nép
irodalom vizsgálatával." 

Ezek a népies iratok kívül maradtak az értelmiség érdeklődésén, nem kerültek be a 
könyvtárakba, IPOLYinak tehát —- mielőtt vizsgálatukhoz hozzákezdett — előbb össze
gyűjtésükről kellett gondoskodnia. Az alább teljes terjedelemben és betűhíven közlésre 
kerülő három levél e gyűjtőmunka során keletkezett.3 Ismertetésüket indokolja, hogy 
egy érdemes nyomdászmester közléseit tartalmazzák, aki maga is foglalkozott ilyen 
iratok kiadásával, tehát első kézből eredő információt nyújtanak. 

A levelek írója CZÉH Sándor magyaróvári nyomdász, aki — leveleiből kitűnően — 
nem puszta keresetforrásnak tekintette mesterségét, hanem gondja volt arra is, hogy 
műhelyének termékei ne „bitang jószág" legyenek. 

IPOLYI Arnold a gyűjtés és a tanulmány közzététele idején a Pozsony megyei Zohor 
község plébánosa volt, és neve a Magyar Mühologia és több kisebb tanulmány nyomán 
már országszerte ismertté vált. Tudományos munkásságának állami részről való elismeré
sét jelentette, hogy 1854. márciusában megbízást kapott a minisztériumtól a pozsonyi 
kerület műemlékeinek felügyeletére. 

I. 
Magyar-Óvár, October 12-ke 851. 

Nagyon tisztelt Plébános úr! 
Hozzám intézett becses levelére jelentem, hogy vágynak ugyan egynéhány népdalok 

és mesék nyomdámban, de azok nem eredetiek, hanem vagy utánozás, vagy pedig német 
nyelvbőli magyarosíttás, ez utóbbiakhoz tartozik a tőlem német után kiadott „három 
ostoba ördögök históriája" s e szerint most többek fognak nyomásba jönni, hogy szegény 
magyar népeink is kapjanak mulattatót szájok íze szerént, úgy is sajnos, hogy részökre 
senki se szán egy pár napi fáradságot, vagy ha ád is ki valamit, annak se kidolgozását, 
se a nép közötti terjesztését nem érti; közönségesen könyvárusokra szokták költőink 
munkájokat bizni, kik csinosan kinyomatván, drága árért városokba küldözik, az pedig 
bizonyos, hogy a paraszt könyvárusnál ritkán vesz valamit, hanem csak a historikusoktól 
cserél, kik hozzá hasonló szegények, azok pedig az illyesmit koncz számra veszik a nyom-
dásoktól. — Az is igaz, hogy ez utón, sok bitang jószág is terjed, kivált vallásos, mellyek-
nek csak jobb kidolgozásokkal lehetne elejét venni! — Fogok én minden nálam található-
világi énekekből és históriákból Főtisztelendő urnák küldeni, csak tessen megirni, melly 
utón? — s ha ellenben hibe korba egy pár népszerű mesékkel megörvendeztetne, szívesen 
venném, én is mindig szívesen küldenék, ha valami újabb jönne ki nyomdámban, s a 
főtisztelendő úrtól kapott kézirat után nyomottakból szívesen szolgálnék egy vagy két 
száz példányokkal, ha tán elajándékozásra használhatná. — E szerént kapok most 
hibe korba főtisztelendő Jáky Ferencz Osli plébános4 úrtól is istenes Énekeket és Imákat. 

Méltóztasson tehát megirni, hogy postáné vagy inkább posonyban valaki által veendí 
szivesebben át a küldendőket, de posta bélyeget ne tessen többé küldeni, az engem illet. 

Becses levelét elvárva vagyok Főtisztelendő urnák legalázatosabb szolgája 

Czéh Sándor. 

3 IPOLYI Arnold levelezésének jelentős részét — több mint 8000 levelet — a prímási 
levéltár (Esztergom) őrzi. A közölt levelek ebben a gyűjteményben találhatók „C. 191— 
193." jelzet alatt. 

4 JÁKY Ferenc (1808—1885) osli-i (Sopron megye) plébános életrajzi adatait és művei
nek felsorolását lásd SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái (V. kötet, 310. old.) 
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I I . 

Magyar -Óvár , October 29-ke 851 . 

Főt isz te lendő Ú r ! 
E g y u tán ibó l haza jőve becses levele ö rvendez te te t t , mel lynek köve tkez tében i t t 

m inden világi ap ró n y o m t a t v á n y i m b ó l egy p é l d á n y t küldök, t a l án akad t isztel t Lelkész u r 
közte va l ami érdemesre . — H a m i n t szokás t avasz ra eljönnek ismét a h is tor ikusok az 
alföldről hozzám vásár lan i , reájok bizom a régi n y o m t a t v á n y o k u t á n n i buvár lás t , bizo
nyos vagyok ben, hogy azok nekem a k i v á n t Toldi Miklósróli h i s tór iá t s m á s t ö b b eféléket 
f e lku t t a tnak , mel lyeket azonnal Főt isz te lendő u r n á k megkü ldök . — Addig is m a g a m 
becses kegyeibe a jánván , vagyok kész szolgája 

Czéh Sándor . 

I I I . 

Magyar -Óvár , J a n u á r 12-ke 852. 

Kegyes Főt isz te lendő U r ! 
A m ú l t h ó b a n kü ldö t t levele beteges á l l apo tban ta lá l t , annyi ra , hogy a n n a k illendő 

megfelelésére képes n e m valék, s íme m o s t bocsána to t kérek várakozásáér t . — Mindenek 
e lő t t köszönetem teszem a m a k ü l d ö t t h á r o m Mesékért , mel lyek a köznép számára igen 
a lka lmasok, s mihe lyes t képeke t kész í t t e the tek hozzá, k i jövendenek n y o m t a t á s b a n ; 
de legbájosabb m o s t m é g a hozzá a lka lmas rajzot megszereznem, m a g a m rajzolni n e m 
tudok , i t t körülbelől a k ik t u d n a k is németek , Bécsben hasonlóan, m á r h á r m a n k a p t a k 
belé, de egy se t a l á l t a el a valóságos szellemét, igy t e h á t kénte len leszek t avasz ra hagyn i , 
s h a Pes t r e lemegyek o t t kész í t te tn i . Mihelyest a saj tóból ki jövend, m e g fogom küldeni 
a k i v á n t pé ldányoka t . 

A m i a r e á m bizandó m u n k a n y o m á s á t illeti, én az t szívesen elfogadom, s íme i t t 
kü ldök be tű imből m u s t r á t , a N o . 1. Garmod nevű ; N o . 2. pedig Pe t i t , de ezeknél k isebb 
m á r nines (u tóbbi i t t durchschosserozva 5 van) , h a vélek megelégszik, a tvá l a lha tom, s 
akkor 500 p é l d á n y t fehér mas ina pap í ros ra kis fo rmában n y o m o k 15 forintér t , n a g y o b b á 
18 ft s fellebb is, va l amin t h a a b e t ű k nagyobbak , v a g y ócskák, v a g y közönséges p a p í r r a 
készí t te t ik , olcsóbbért t ö r t énhe t ; á t a l j ában csak akkor lehet bizonyos á ro t szabni, h a a 
kéz i ra t szem előt t , be tű neme k ivá lasz tva , l apok nagysága k iszabva és a papí ros is el
h a t á r o z v a v a n ; — tessen t e h á t a kézira tból egy részt á tkü lden i és a lapok n a g y s á g á t 
e lhatározni , én m e g ma jd megszedetek belőle egy lapot , s a n n a k m u s t r á u l való l enyomása 
u t á n r emény lem k ö n n y e n megegyezünk . — K ü l ö m b e n m i n d e n n y o m d á n a k m á s m á s 
faj ta be tű je s m á s izlése van , a szemre is mindég m á s k é n t h a t . — A m i a co r rec tu ráka t 
illeti, n ekem jó szedőm van . 

E z e k u t á n Főt isz te lendő u r n á k jövőre m a g a m kegyeibe a ján lván vagyok mindenkor i 
kész szolgája 

Czéh Sándor . 

A közölt levelek forrásér tékét növeli , hogy a népies i r a tok gyűj tésén tú l is ér tékes 
a d a t o k a t n y ú j t a n a k : megismer jük az alföldi te r jesz tőknek a D u n á n t ú l l a l va ló kapcso
l a t á t , megelevenedik a szorgalmas pap í rónak , J Á K Y Ferencnek emléke, és m e g t u d j u k 
az t is, h o g y m a g a I P O L Y I sem restel l te, hogy beálljon a nép i r a tok szerzőinek sorába . 
A h a r m a d i k levélnek a n y o m d a i betűkészle t re és á r a k r a vona tkozó közléseit ped ig a 
n y o m d a t ö r t é n e t hasznos í tha t ja . 

P K O K O P P G Y U L A 

5 Durchschosserozva = r i t k í t va . 

10 Magyar Könyvszemle 
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Az 500 éves magyar nyomdászat ünneplése (Kőszeg—Sárvár, 1973. május 3 — 5.) A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága közö
sen az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-kutató Csoportjával, ünnepi ülés
szakon emlékezett meg a magyar nyomdászat megindulásának 500. évfordulójáról. 
A tudományos rendezvény Vas Megye Tanácsának és a Magyar Tudományos Akadémia 
I. Osztályának védnöksége alatt, három napon át Kőszeg és Sárvár városok Tanácsainak 
vendéglátását élvezve, részben a Jurisich-vár (május 3—4.), részben pedig a Nádasdy-
vár (május 5.) lovagtermében rendezte meg tanácskozásait referátumok és spontán 
hozzászólások formájában. 

Május S. A délelőtti ülés BÁN Imre egyetemi tanár (Kossuth Lajos Tudományegyetem) 
elnöklete alatt látott munkához. Az elnöki megnyitó után GOND A György megyei tanács
elnök tolmácsolta a vendéglátók üdvözletét, majd BORSA Gedeon tudományos főmunka
társ (Országos Széchényi Könyvtár) tartott előadást A XVI. századi magyar könyvtermés 
részmérlege címmel. A sokoldalú megközelítéssel készült, precíz felmérés, sok tanulságos 
megállapításra jutva, elsőként értékesítette az RMNy első kötetének adatait. BORSA 
előadásához sorrendben MEZEY László, CSAPODI Csaba, V. KOVÁCS Sándor, VARJAS 
Béla, HERVAY Ferenc, KLANICZAY Tibor és BÁN Imre szólt hozzá. 

A délutáni — második — ülés elnöke KLANICZAY Tibor akadémiai lev. tag, a Rene
szánsz-kutató Csoport vezetője (MTA Irodalomtudományi Intézet) volt. Ekkor hangzott 
el BOTTA István tudományos kutató (Tordas) referátuma A reformáció és a nyomdászat 
Magyarországon címmel. BOTTA az eddigi szakirodalom puszta összefoglalása helyett 
legfrissebb eredményeit rendezte sok szempontból meggyőző, új koncepcióba. Előadásá
hoz BENDA Kálmán, PIRNÁT Antal, Ján CAPLOVIÖ (Pozsony), SZÉKELY György, BORI 
Imre (Újvidék), Waclaw ÚRBAN (Krakkó) és DÁN Róbert szólt hozzá. 

Május 4. A délelőtti — harmadik — munkaülés munkáját MEZEY László c. egyetemi 
tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem), az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai 
Munkabizottságának elnöke irányította. Referátumot tar tot t VARJAS Béla tudományos 
főmunkatárs (MTA Irodalomtudományi Intézet), aki Heltai Gáspár, a könyvkiadó címmel 
tartott előadást. Mondanivalójának tengelyében az a gondolat állt, hogy a feudális 
jellegű XVI. századi magyar nyomdászat egyetlen polgári típusú, tőkeerős vállalkozója 
HELTAI volt, — ellentótben azzal az általánosan elterjedt nézettel, hogy HELTAI e tekin
tetben nem volt egyedül. VARJAS előadását HAIMAN György, KLANICZAY Tibor, TOLNAI 
Gábor és GYENIS Vilmos egészítette ki hozzászólásával. A nap délutáni szabad programját 
autóbuszkirándulás töltötte ki (Kőszeg—Velem—Ják útvonalon), majd társasvacsora 
zárta ismét Kőszegen. 

Május 5. Az ülésszak záróülésére Sárvárott került sor, melyen TOLNAI Gábor akadé
mikus, tanszékvezető egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem) elnökölt. 
Ezen a negyedik ülésen TARNÓC Márton egyetemi adjunktus (Eötvös Loránd Tudomány-
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egyetem) tartott előadást A magyar könyv a XVII. században címmel. TARNÓC széles 
horizontot átfogó művelődéstörténeti keretbe helyezte a barokk kori magyar könyv 
méltatását, érzékenyen felfigyelve minden lényeges ideológiatörténeti és esztétikai vonat
kozásra. Referátumához HOLL Béla, KOVÁCS József László, KOMLOVSZKI Tibor, KLANI-
CZAY Tibor, BENDA Kálmán, GYENIS Vilmos, Ján CAPLOVIÖ és SZÉKELY György szólt 
hozzá. 

A jól szervezett, élénk érdeklődést és szenvedélyes vitákat kiváltó háromnapos tanács
kozás eredményeit TOLNAI Gábor foglalta össze elnöki zárszavában. Az ülés befejeztével 
valamennyi résztvevő és a szép számban összegyűlt sárváriak jelenlétében MÁTRAI 
László akadémikus, főigazgató (Budapesti Egyetemi Könyvtár) leplezte le SYLVESTER 
Jánosnak a Várkertben felállított emléktábláját.* 

V. KOVÁCS SÁNDOR 

A típus- és tipográfiakutatásról (Hozzászólás a kőszegi konferencia problematikájához) 
A kőszegi konferencia több előadásában — fontos mellókkérdósként — felmerült a betű
típuskutatások és a típusvizsgálatok problémája. Ha jobban meggondoljuk, e kérdések 
nemcsak egyes előadások néhány vonatkozását, de az egész hazai könyvtörténetet, tágabb 
értelemben az irodalomtudományt, közelről érintik. Felvetésüket időszerűvé teszi az 
a megkülönböztetett figyelem is, amely a magyar könyvnyomtatás 500 éves jubileumá
nak idején a nyomdászat és a könyv történetére irányul. 

Amíg az ősnyomtatvány-korszak feltárásához a kor nyomdai betűanyagának átfogó 
és rendszerezett feldolgozása áll a kutatás rendelkezésére, az 1500 utáni típusok elemzése 
és rendszerbe foglalása terén — egyes területek monografikus feldolgozásán kívül — 
átfogó kezdeményezésről keveset tudunk.1 (Annál nagyobb örömmel üdvözöljük a BORSA 
Gedeon előadásában megcsillantott hazai kezdeményezés lehetőségét.) 

Igaz, hogy az idő múlásával a megjelent könyvek és a nyomdák száma — közöttük 
az azonos betűket használó nyomdák száma — félelmetesen növekszik. Ez a tény azonban 
legfeljebb megnehezíti, de nem teszi feleslegessé a típusvizsgálatok módszerének alkal
mazását a könyv- és nyomdászattörténész munkájában. Különösen áll ez a hazai kuta
tásokra. Hiszen a magyarországi nyomdák száma még a 19. század elején sem nagy. 
Ezért a típusok meghatározása és összehasonlítása -— adott esetekben más ismérvekkel 
összevetve — hasznos eligazítások egész sorát szolgáltathatja és egyes kutatói kérdések 
eldöntésénél bizonyító erejű lehet. 

A rendelkezésre álló adatok szerint (mert ennek pontosabb megvizsgálásával is ad sai 
vagyunk a hazai nyomdászattörténetnek) Magyarországon első ízben a 18. század közepe 
körül válnak ki a nyomdákból betűöntödék és alakulnak önálló műhellyé. A bécsi TRATT
NER után (vagy vele egy időben) a nagyszombati Egyetemi nyomda kiterjedt betűöntői 
és kereskedelmi tevékenységet folytat, sok hazai nyomdát lát el betűkkel. LANDERER 
János Mihály viszont pozsonyi öntödéjét már ,,neo-erecta typorum fusura"-nak nevezi 
1770-ben. Korábban is előfordulnak olyan típusok, amelyet több nyomda egyaránt 
használ, innen kezdve viszont egyre általánosabbá válik az a gyakorlat, hogy egy-egy 
öntöde sok nyomdának szállítja típusait. (A korábbi típus-azonosságok adott esetbeu 
közös külföldi forrásból beszerzett betűkre vezethetők vissza.) 

* Az ülésszak valamennyi fő referátumát folyóiratunk jelen számában közöljük, a 
hozzászólásokból pedig mindazokat, amelyeket utólag kéziratban is benyújtottak szer
kesztőségünkhöz. — V. K. S. 

1 Az ismertek közül pl. a „Polonia Typographica". 
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A betűkereskedelem korszakának beköszöntése után a típusösszehasonlítás mellett 
— amely a típusok esetenkénti azonossága miatt a nyomtatványok meghatározásának 
szükséges, de nem minden esetben elegendő eszköze — megnő a jelentősége a tipográfiai 
sajátosságok vizsgálatának és elemzésének. A tipográfia, mint a nyelvi közlés megjelení
tésének sajátos formája, a betűmetsző, a betűöntő, a nyomdász tevékenységének szakmai 
kvalitásaira, formaalkotó és kompozíciós készségére, ízlésére utal, stílusjegyeket hordoz, 
tehát a technikain túl esztétikai ismérvek rögzítését teszi lehetővé. Történeti feltárása 
új fejezetét nyithatja meg a szakesztétikának és az ipartörténetnek, ezért már önmagá
ban is jelentős. A könyvtörténésznek viszont olyan minősítő eszközt ad a kezébe, amivel 
eddig nem igen élt. Ez az eszköz nagyban segítheti már a 16—17. századi könyvtörténet 
vitás problémáinak eldöntését is. A betűöntés önállósulásának korszakában viszont első
rendű fontosságúvá válhat egyes nyomtatványok meghatározásakor. (Egy példa korunk
ból: KísrERék elsőnek szerezték be a Bodoni típust 1925-ben gyomai nyomdájuk részére. 
Tehát 1925. évi, e típusból szedett magyarországi nyomtatvány valószínűleg nyomdájukból 
származhat. 1940-ben talán száz vagy ennél is több hazai nyomda szedett ezzel a betűvel. 
S ha százféle tipográfiai specifikumot termékeikben nem is tudnánk kimutatni, igen 
valószínű, hogy a legfontosabb nyomdák és a legfontosabb kiadványok vitás könyvé
szeti problémáinak tisztázását célzó tipográfiai vizsgálatok eredménnyel zárulhatnának.) 

A 16—17. századi betútörténet intenzívebb kutatása viszonylag rövid múltra tekinthet 
vissza. Az utóbbi két évtizedben Angliában, Belgiumban és Hollandiában forrásértékű 
művek láttak napvilágot. Hosszú idő óta nyitott kérdések tisztázására és sok tévedés 
helyesbítésére most került sor. E művek egyedi kutatási eredményeinél talán még fonto-
sabb, hogy új, egzaktabb szemlélet kialakítását kezdeményezték a típuskutatás terén. 

Hogy a régebbi szemlélet milyen alapos felülvizsgálatára volt szükség, azt többek 
között a TÓTFALUSI Kis Miklós betűi körül folyó negyven esztendős vita is példázza. 
Kis Miklósnak 1920 körül előkerült „hollandi" antikváját Frankfurtban „Janson"-típus-
nak nevezik el és Anton JANSON lipcsei betűöntő alkotásának minősítik.2 Nem régen 
tudtuk meg, hogy a legkiválóbb szakértők, élükön az angol Stanley MORisoNnal, ezt 
már 1923-ban kétségbevonták.3 A közben zajló nyilvános vita ellenére Gustav MÓRI, 
az egyébként kitűnő frankfurti betűtörténész még 1940-ben is JANSON alkotói dicsőségét 
hirdeti. Erről szóló cikkét ünnepi gesztussal 10 pontos „Janson" típussal szedték.4 1963-
ban viszont kiderült, hogy a szóban forgó betúcsalád 10 pontos fokozatának itt nincs 
semmi keresnivalója, természetesen nem Anton jANSONtól, de nem is Kis Miklóstól 
hanem pontosan meghatározott régebbi betűmetszőktől származik.5 Az 1923 óta folyó 
vitát egyébként, mint ismeretes, Harry CARTER és BUDAY György oldották meg 31 évvel 
később, 1954-ben.6 

Nem kisebb félreértések terjedtek el itthon is Kis Miklós betűi körül főként amiatt, 
mert az Amszterdamból való hazatérése után a Kolozsvárott talált régi, megrongált 
típusokat — melyeket saját, „hollandi" antikvájával együtt, annak kiegészítésére hasz
nált — az ő betűinek tartották. Ez a tévedés természetesen indokolatlan elmarasztalások 
sorozatára adott okot. Ilyen téves következtetéseket találunk K N E R Imre egyik korai 

2 Klassische Fraktur- & Antiquaschriften des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts, 
Frankfurt a. M. [1924.] 

3 BARKER, Nicolas: Stanley Morison, London 1972. 133—134. 1. 
4 MORI, Gustav: Anton Janson, in: „Altmeister der Druckschrift", Frankfurt a. M. 

1940. 97—102. 
5 Type Specimen Facsimiles, edited by J . DREYFUS, introductory essay by S. MORISON, 

London 1963. 10. 
6 The origin of the Janson types : with a note on Nicholas Kis by Harry CARTER and 

George BUDAY. Linotype Matrix, London 1954. március 7. 
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tanulmányában7 (amit később helyesbített),8 többszörösen SZENTKUTY Pál munkáiban,9 

GULYÁS Pálnál,10 SZÁNTÓ Tibornál.11 Ha a 16—17. századi könyvtörténetünket hasonló 
félreértésektől meg akarjuk óvni, elengedhetetlen, hogy megteremtsük a hazai típus
kutatás alapjait és gyakorlatát. 

Mindezekkel a típus- és tipográfiakutatásra mint nyomdászattörténetünk adósságára 
szerettem volna felhívni a figyelmet. Utalni kívántam azokra az értékekre, amelyek 
a régi betű és a régi nyomtatás alkotói szférájának feltárásával a művelődéstörténetet és 
a művészettörténetet gazdagíthatják. Nem kevesebb hasznot ígér ezeknek az értékeknek 
a könyvtörténeti, az irodalomtörténeti kutatásban való kamatoztatása. 

HAIMAN GYÖRGY 

A „Chronica Hungarorum" új hasonmás kiadása. A Magyar Helikon kiadó SZÁNTÓ 
Tibor tipográfiai gondozásában annyi sok szép könyv folytatásaként közreadta az első 
magyarországi nyomtatványnak, a Chronica Hungarorumn&k hasonmás-kiadását. A ter
vek szerint ezt több változatban is megjelentetik. Elsőként SOLTÉSZ Zoltánné rövid, 
francia nyelvű előszavával látott napvilágot 1972. évszámmal a nemzetközi könyvév 
alkalmával. Az első budai nyomtatvány ötszázadik évfordulóján, 1973. június 5-én a 
latin szöveg magyar fordításával és részletesebb magyarázó szöveggel fog az olvasók 
kezébe kerülni. így ez alkalommal a szorosan vett hasonmás ismertetésére szorítkozunk. 

A jubileumi 1900-as Gutenberg-év adott először alkalmat arra, hogy ennek az ún. 
,,Budai Króniká"-nak hasonmás-kiadását megjelentessék. Az akkori kísérőtanulmányt 
FRAKNÓI Vilmos írta, és e folyóirat hasábjain ESZTEGÁR László ismertette (1901., 80— 
82.). H E S S kisfólió alakú könyve hét füzet hetven levelén 133 nyomtatott lapot tartalmaz, 
és ezt mindkét kiadás teljes terjedelmében és a lehető legnagyobb hűséggel kívánta 

-közreadni. Ehhez mindkét esetben az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött példányt 
vették igénybe és alapul. 

A korábbi kiadásban a hasonmást az eredetit megközelítő minőségű és színű, kézzel 
merített, fehér rongytartalmú papírra nyomtatták, most az egész kötetet — a bevezetés
sel együtt — csontszínű, diósgyőri víz jelű, gépi úton előállított papírra. 1900-ban a 
mérethúséget ugyan általában megközelítették, de a fényképfelvételek készítése során 
az eredeti könyv lapjai enyhén domborúak voltak, így a hasonmásban a sorok méret
aránya torzult. Ezt a hibaforrást most elkerülték: mind magasságban, mind szélességben 
az eredetihez képest egy milliméternél nagyobb eltérés sehol sem észlelhető. A budai 
kiadvány nyomdafestékének igen mély, fekete tónusát ez alkalommal nem sikerült 
olyan hűen visszaadni, amit most feltehetően az alkalmazott ofszet-technika okozott. 
A korábbi cinkográfiai eljárás a betűket -— túlmaratás, ül. elégtelen maratás miatt — 

7 K N E R Imre: A régi magyar betűtermelés önállóságáról, Magyar Grafika 1928. 87. 
L. még Vita Gsipio Paprikánusszal ,,A könyv művészete" c. kötetben (szerk. HAIMAN 
György) Budapest 1973. 123—124. 

8 K N E R Imre: Tipográfiai megjegyzések. ,,M. Tótfalusi K. Miklósnak . . . Mentsége", 
kiad. TOLNAI Gábor, Gyoma 1940. c. kötetben, 118. 

9 SZENTKUTY Pál: Régi hazai nyomdák mintakönyvei, Budapest 1940. 26—28. — 
SZENTKUTY Pál: M. Tótfalusi Kis Miklós amsterdami betűmintalapja, Magyar Könyv
szemle 1942. 37. 

10 GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon, I I . r. Budapest 1961. 191—193. 
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igen sokszor komolyan deformálta. Ezzel szemben a mostani ofszetnyomás az eredetit 
igen nagy hűséggel közelítette meg. Csak ritkán fordul elő (pl. a 38a utolsó sor, 45a első 
sor), hogy egyes betűknél — leginkább a szedéstükör szélén — bizonyos csonkulás tapasz
talható. 

Az eredetiben előforduló átfestékeződés és elkenődött nyomás elképzelhetően prob
lémát okozott a hasonmás gondozóinak. Ezeket az esztétikailag valóban nem túl vonzó 
részeket hol érintetlenül hagyták (pl. 15a első sor), hol megkísérelték kitisztítani a betű
közöket. Ez utóbbi igyekezetüket hol csaknem teljesen (pl. 5a felső sorai), hol csupán 
korlátozottan (pl. 12a) sikerült megvalósítani. Feltehetően ugyanilyen tiszteletreméltó, 
de nem meggyőző szépítési törekvésekre vezethető vissza az, amikor a Hess-féle nyomat
ban a szedéstükör szólén az akaratlanul festékezést kapott vakanyag lenyomatát sok 
helyen eltávolították a hasonmás kiadásban (pl. 15a alulról harmadik sor, 37a 15. sor), 
ill. azt ponttá zsugorították (pl. 67b 12. sor). Ugyanakkor más esetekben ezt az ún. 
spíszt meghagyták (pl. 63b alulról 7. sor, 68a alulról 9. sor). 

Ez az igazítási igyekezet elvezet bennünket e hasonmás-kiadás elvi problémájához: 
vajon az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött példányt, vagy az eredeti nyomtat
ványt kívánták közreadni? Ebben a kérdésben a kiadvány nem ad egyértelmű eligazí
tást, mert mindkét törekvésre számos jel utal. így a 68., utolsó nyomtatott levél hát
lapját az alapul vett példányban kéziratos szöveg tölti be, amelyet elhagytak, ezzel 
szemben az ezt megelőző, 67. levél rektójan legfelül a kézírásos bejegyzés megmaradt. 
Vagy egy másik példa. Az Országos Széchényi Könyvtár példányában nyolc levél rektójan 
a legalsó sor elején kézírásos szám található, amelyek közül öt a hasonmásban meg
található (32a, 43a, 44a, 52a és 64a), míg három esetben ezt törölték (12a, 24a és 33a). 

A reprodukálásra használt példányt igen bőven díszítették vörös tintával. Az volt a 
törekvése a rubrikátornak, hogy minden nagybetűt piros vonással hangsúlyozzon. A 
szövegrészek kezdetét incipitjellel emelte ki, míg a fejezetcímek szövegét aláhúzta. Ahol 
a nyomdász a szövegkezdő betű helyét két egymást követő sor elején üresen hagyta a 
rublikálásra, a kötet díszítője élt ezzel, és berajzolta a nyomtatásból szándékosan elha
gyott betűt. Ezek egy részénél — néha pedig az incipitjelek esetében is — piros tintával 
kanyargós díszítéseket is alkalmazott a szedéstükör mellé. Ennek a rublikálásnak repro
dukálása jelenthette a legtöbb gondot. A piros és fekete színek kinyomtatása természete
sen két munkafázisban történt. Sajnálatos módon sok esetben ezek nem fedik egymást. 
Különösen a verzális esetében zavaró és nem szép, ha a rubrumvonás elcsúszása követ
keztében a betű fekete vonala megszakad. Miután többször előfordul, hogy a vörös tinta
vonal valami oknál fogva lemaradt a reprodukcióból (pl. 61a legalsó sorában az ,,N" betű), 
és ha ez az eredetiben a betűt metszette, úgy a hiány már bántó (pl. 38b 9. sorában az 
„A", 50a 5. sorában a ,,K", 61a alulról 2. sorban a ,,T", 63a 11. sorában az ,,S"). 

Mintha érezték volna ezt a hibaforrást a hasonmás gondozói, mert egyes helyeken 
(pl. 15b, 16b, 30b) a nagy kezdőbetűk fekete vonalát a rubrikálás alatt egész lapokon 
retusálással megerősítették, míg más helyen ezt csak részben (pl. 32a, 32b) tették meg. 
Néha az eredetiben fekete vonalak •— mintegy kettős nyomással — pirossal is lenyom-
tatásra kerültek (pl. 44a legalsó sor elején a kézírásos szám, 66b alulról 8. sorában az 
„M" betű). Előfordul, hogy a vörös tintás javítás (pl. 47b legalsó sor közepén), vagy a 
túloldalról átfestékezett rubrikálás lenyomata (pl. 18b alulról 10—12. sor végén, 21a 
5. sor, 21b alulról 2. sor végén, 50a 9. sor) lemaradt a reprodukcióból. Akad azonban 
ennek az ellenkezőjére is példa, amikor az eredetiben nem szereplő piros vonal található 
a facsimilében (pl. 11b alján). Gondosabb felvételezéssel talán el lehetett volna kerülni 
a fűzés közelében levő díszítő vonalak megszakadását, ill. csonkulását (pl. 56a, 65a). 
Kár, hogy a cinóber színű rubrikálás egyenletes és élénk tónusával szemben a hasonmás
ban meglehetősen széles skála között ingadozik ez a világoskármintól a feketekárminig. 
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Tartozunk még az állásfoglalással az elvi probléma kapcsán: vagyis, hogy mi lett volna 
helyesebb, ha a nyomtatványt úgy reprodukálták volna, ahogy azt H E S S elkészítette, 
vagy ha az Országos Széchényi Könyvtár példányát a lehető leghívebben jelentették 
volna meg. Az bizonyos, hogy a mostani „sem nem hal, sem nem hús" megoldás nem 
helyeselhető. A krónika valamennyi ismert példánya rubrikáit, így az első megoldást 
csak sok és jogos aggályt okozó retusálás után lehetett volna elérni. Ezek szerint egyedül 
az marad, hogy a választott példányt a lehető legnagyobb hűséggel reprodukálják. 

A fenti észrevételek többsége nem befolyásolja jelentősen a Chronica Hungarorum 
mostani kiadásának értékét, mégis felemlítettük azokat, hogy a jövőben hasonló esetek
ben e szempontokra jobban odafigyelve még igényesebb formában jelentessék meg az 
ilyen jellegű kiadványokat. Ezeket ugyanis csak örömmel és megelégedettséggel lehet 
üdvözölni, hiszen ezeknek igen jelentős kultúrmissziójuk van. Gondoljunk csak arra^ 
hogy a hazai könyvnyomtatás félezeréves évfordulójáról akár a legkisebb könyvtár is 
színvonalasan tud megemlékezni azzal, hogy ezt a szép hasonmás-kiadást kiállítja. 
Az elsőként megjelent francia nyelvű bevezetővel ellátott változat különösen a külföld 
tájékoztatására hivatott, hiszen még a szakkörökben sem elég köztudott, hogy 1473. 
június 5-ét megelőző dátummal ellátott nyomtatvány csak Németországban, Itáliában 
Franciaországban és Svájcban jelent meg. Hazánk eme előkelő helyét a nyomdászat 
elterjedésének időrendjében, ahol megelőzött olyan fejlett országokat, mint pl. Spanyol
ország és Anglia, kiválóan segítheti megismertetni a krónika facsimiléje. Ezért hála és 
elismerés illeti e kiadvány valamennyi gondozóját. 

BORSA GEDEON 

XV—XVIII. századi ritkaságok a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban. A százezer 
kötetes, Közép-Európában egyedül álló orvostörténeti könyv- és folyóiratgyűjtemény 
magva az 1837-ben alapított Budapesti Orvosegyesület könyvtára volt. Ebből és néhány 
szerzetesrendi —- a budai irgalmas mellett a pécsi ós egri irgalmas, váci piarista, bajai és 
kalocsai ferences — könyvtár orvosi könyvanyagából 1951-ben jött létre az Orvostörté
neti Könyvtár. Anyaga több gyűjteményre tagolódik. Az orvos- és természettudomány
történeti művek mellett az 1900-ig megjelent orvosi és természettudományi művek ós 
az 1945 előtt megjelent szakfolyóiratok alkotják gyűjtőkörét. Több mint 700 kötetből áll 
a kéziratokat, ősnyomtatványokat, régi ós ritka műveket tartalmazó ritkasággyűjtemé
nye, több mint ötezer orvosi disszertáció, tizenötezret meghaladó különlenyomat és 
hatvanezer kötetes könyvgyűjtemény mellett több mint húszezer kötetből álló folyóirat
gyűjteménye van. 

A gyógyítás tudományának története szétválaszthatatlanul összefügg az írással. 
Az orvosi-természettudományi művek története maga az orvostörténelem. 

GUTENBERG 1455-ben Mainz-ban kiadott bibliájától 1501-ig mintegy harmincezer 
ősnyomtatvány készült, melyeknek tíz százaléka tudományos mű, közülük kb. 850 
kimondottan orvosi jellegű munka volt. Már akkor megindult az ókori görög és római, 
a középkori zsidó és arab, valamint skolasztikus orvosok jelentős műveinek kiadása, 
hogy aztán a XVI. századra teljessé váljék az egykorú irodalom megjelentetése mellett 
az elmúlt századok tudományos hagyományának közkinccsé tétele is. A gyűjteményben 
XV. századi kézirat tartalmazza ARISZTOTELÉSZ aforizmáit, ősnyomtatványok és XVI. 
századi kiadások HiPPOKRATÉsznak, az „orvostudomány atyjának", GALÉNOSZnak, az 
ókor legnagyobb orvosának műveit, A. C. CELSTJS Medicináé libri VIII (Velence, 1493), 
C. PLINTUS História naturalis (Velence, 1516), DIOSZKORIDÉSZ De medica matéria libri V 
(Köln, 1529) c. műveit. A középkori zsidó és arab orvostudományt AVICENNA műveinek 
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GENTILE DA FOLIGNO és DINO DEL GARBO által latinra fordított, magyarázatos kiadása 
(Expositio. . .canonis Avicennae. Velence, 1496), MAIMONIDES Aphorismi. . .secundum 
doctrinam Galieni (Bologna, 1489), ABUBEKR RHAZES De secretis in medicina (Bologna, 
1489) és GEBERnek az alkímiáról szóló írásai (Nürnberg, 1541) reprezentálják. A rene
szánsz orvostudomány nagy korszakának, a XVI. századnak kiemelkedő alkotásai 
Andreas VESALiusnak (Ghirurgia magna. . . Velence, 1568.) és Bartolomeo EuSTACCHinak 
csak jóval halála után megjelent (Tabidae anatomicae. Róma, 1728) anatómiai munkái, 
az újkori sebészet megteremtőjének Ambroise PARÉnak művei (Párizs, 1582), az egyik 
kiemelkedő polihisztornak, Konrád GESNERnek Icônes animalium (Zürich, 1553), az 
orvosi vegytani szemlélet előfutárának, PABACELSusnak Drey Bücher (1540) és FABRIZIO 
AB AQUAPENDENTEnek, a modern fejlődéstan megteremtőjének Pentateuchos chirurgi-
cum. . . (Frankfurt a. M., 1582) c. műve. A XVII. század orvostudományának is szemlé
letet és módszert adó alapvetése volt Francis BACON munkássága (Opera omnia, Frank
furt a. M., 1665), mellette William HARVEY nyitott új korszakot a vérkeringés felfedezésé
vel (Exercitationes de generatione animalium. Padua, 1666). A XVIII . század eszméit, 
törekvéseit mintegy gyűjtőlencsébe sűrítve foglalta össze a nagy francia enciklopédia 
(1751—1772). E században oldotta meg Carolus LINNÉ a természettudományi rendszere
zés kérdését (Systema naturae. 1—3. kötet. Halle—Magdeburg, 1760), Giovanni Baptista 
MORGAGNI De sedibus, et causis morborum per anatomen indagatis (Pádua, 1765) c. művé
vel a kórbonctani szemléletet honosította meg az orvostudományban. 

Orvostörténeti értékük mellett kiemelkedő művészi kvalitást is számos kiadás kép
visel, így Hans GERSTDORFF (Féldtbuch der Wundtarztney) és Hieronymus BRUNSCHWYG 
(Ghirurgia) műveinek az augsburgi SCHÖNSPERGER nyomdában 1497-ben készült kiadása 
színezett fametszeteivel a XV. század legrangosabb művészi alkotásai közé tartozik. 
Remek kivitelű metszetekkel dúsan illusztrált kötet például Johannes CUBA Hortus 
sanitatis (Velence, 1511) c. műve, s különleges érték Albrecht DÜRER művészeti anató
miája (Vier Bücher von menschlicher Proportion. Arnheim, 1603). Különleges művészi 
alkotás Johannes REMMELIN három lapból álló, Gatoptrum microcosmicum című anató
miája, mely Lucas KILIÁN metszeteivel jelent meg (Augsburg, 1613), s hihetetlenül 
finom kidolgozású, rétegenként kihajtogatható metszetlapokon mutatja be az emberi 
testet és részeit. A XVIII . században William SMELLiEnak, a század legnagyobb szülészé
nek atlasza (Tabulae anatomicae) J . M. SEELIGMANN nürnbergi művész metszeteivel 
jelent meg (Nürnberg, 1758). 

A magyar és magyar vonatkozású orvosi művek közül a legrégibb a Sigismundus 
ALBicusnak, ZSIGMOND király orvosának tulajdonított kódex a XV. század első negyedé
ből. LASKAI Ozsvát minorita szerzetes beszédeinek második kötete (Biga salutis. . .) 
az első magyar orvosi vonatkozású nyomtatott mű (Hagenau, 1498). ZSÁMBOKI (Sam-
bucus) János a közép-európai humanizmus legkiemelkedőbb alakja volt. P . VEGETIUS 
Mulomedicina c. művének kritikai kiadásával az egyetlen római állatorvosi munkát 
tette közkinccsé (Bázel, 1576), egyik leghíresebb műve, az Emblemata. . . pedig az antwer
peni PLANTIN nyomda legszebb alkotásai közé tartozik (1564). Kolozsvári JORDÁN 
Tamás a pestisjárványról írt ismert könyvet (Pestis phaenomena, Frankfurt a. M., 1576), 
Melius JUHÁSZ Péter Herbáriuma, (Kolozsvár, 1578) nemcsak az első magyar nyelvű mű 
a maga területén, de orvosi népszerűsítő irodalmunk első darabja is, SPILLENBERGER 
Sámuel Thèses de morbo hungarico e. műve pedig a Könyvtár gyűjteményének legkorábbi 
orvosi disszertációja (Bázel, 1597). A XVII. század jelentős orvos-diplomatáj a volt a 
magyar származású JESZENSZKY (Jessenius) János (Semeiotiké, seu nova cognoscendi 
morbos methodus. Wittenberg, 1601), PÁPAI PÁRIZ Ferenc a magyar tudománytörténet 
egyik legnagyobb polihisztora volt, a Pax corporis megírásával, mely 1690-től számos 
kiadásban megjelent, maradandó művet alkotott. APÁCAI CSERE János működése és 
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1653-ban kiadott Magyar Encyclopaediája a cartesianus filozófiát tette ismertté (meglevő 
kiadása: Győr, 1803), de ugyanebben a században jelent meg először magyar nyelven 
a középkori salernói orvosi iskola Regimen sanitatisa FELVINCZY György fordításában 
(Lőcse, 1694). W E B E R János eperjesi gyógyszerész és városbíró Janus bifrons c. műve 
remek metszeteivel emelkedik ki (Lőcse, 1662). A XVIII . századi magyar orvosi irodalmat 
többek között olyan művek fémjelzik, mint HATVANI István (Thermae Varadienses. . . 
Bécs, 1777), WESZPRÉMI István (Succincta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae bio-
graphia. 1—4. kötet, Lipcse—Bécs, 1774—1787), TORKOS JUSTUS János (Taxa pharma-
ceutica Posoniensis. Pozsony, 1765), BENKŐ Sámuel (Ephemerides meteorologico-medicae. . . 
Bécs, 1794), CSAPÓ József (Kis gyermekek isputalja. . . Nagykároly, 1771), RÁcz Sámuel 
(A' borbélyi tanítások. . . 1—2. kötet, Pest 1794) és MÁTYITS István (ő és új diaetetica. 
1—6. kötet, Pozsony, 1787—1793) kötetei. 

A szigorúan vett orvosi művek mellett néhány művelődéstörténeti könyvritkaság is 
található az Orvostörténeti Könyvtárban. Ilyen például SCHEDEL-HARTMANN gyönyörűen 
illusztrált, híres világkrónikája (Nürnberg, 1493), Aulus GEIXIUS Noctum Atticarum 
commentarii libri XIX. c. műve (Velence, 1489), Sir Walter RAUEIGH America c. művének 
metszetes kiadása (Frankfurt a. M., 1599), Hieronymus ORTELiusnak Ortelius redivivus 
et continuatus c. műve a magyarországi török hadjáratokról, remek rézmetszetes kiadás
ban (Nürnberg—Frankfurt a. M., 1665), TEMESVÁRI Pelbárt beszédeinek 1504-es kiadása 
(Hagenau), JANUS PANNONIUS műveinek 1555-ös bázeli kiadása, HELTAI Gáspár História 
inclyti Matthiae Hunnyadis. . . c. műve (Kolozsvár, 1565), COMENIUS Orbis Pictusa (Lőcse, 
1685) és CZVITTINGER Dávid első magyarországi irodalmi lexikona (Specimen Hungáriáé 
literatae. Frankfurt—Lipcse, 1711). 

Csupán néhány kiragadott cím próbált képet adni a gazdag és értékes anyagról, melyet 
1973 —74-ben a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum ideiglenes kiállításon mutatot t be. 

BUZINKAY GÉZA 

Reneszánsz kiállítás Székesfehérvárott. Az európai kultúra történetében kevés az olyan 
korszak, melyben a könyv kultusza oly magasra hágott, mint éppen a humanizmus 
korában. A magas kultúrának képviselői, a viszonylag nem nagy számot kitevő huma
nisták könyvtárpolcain gondos kézzel rótt, művészien illuminait latin és görög nyelvű 
kódexek ékeskedtek. A XV. század derekán megjelenő forradalmi újítás, a szedés-nyomás
sal készült könyv a kor humanistáit még nem tudja egy csapásra meghódítani. Számukra 
a könyv ,par excellence' a kéziratos könyv marad. Csakhamar azonban az általuk több
nyire nagy gonddal emendált kódexek szolgálnak majd alapul a görög-római írók és 
költők, a szentatyák és egyéb szerzők ,,editio princeps"-ei számára. 

Szerencsés ötlet: a humanista világnak szellemi légkörét bemutatni — ha nem is 
egyedi példányokként fennmaradt kéziratokban —, de legalább kortárs vagy csaknem 
kortárs nyomtatványokban. Ezt az ötletet valósította meg a székesfehérvári István 
Király Múzeum a Janus Pannonius és a humanizmus címen 1973. augusztus 11. és szeptem
ber 17. között megrendezett kiállításán bemutatott 40 ősnyomtatvánnyal. 

A válogatás ősnyomtatványokban gazdag két vidéki gyűjteményből történt. Részben 
az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 290 kötetéből (15 kötet): különös értékük, 
hogy többnyire magyar tulajdonosok hazai kötésű, magyar vonatkozású bejegyzésekben 
gazdag könyvei. A további 25 kötet a székesfehérvári Püspöki Könyvtár 502 ősnyomtat
ványa közül került ki, mely nagyrészt a múlt század kitűnő bibliofil püspöke, PAUER 
János gyűjtő tevékenységének eredménye. 

A tárlókban örömmel szemléltük a humanista ember által oly nagyra értékelt, iro
dalmi alkotásaiban mintaképül szolgáló görög-latin írók és költők nyomtatásban meg-
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jelent munkáit, köztük HORATIUS, VERGILIUS, LIVIUS, CICERO, MARTIALIS, TIBULLUS 
és CATULLUS műveit. A humanisták grammatikai érdeklődésére utalt VARRÓ De lingua 
latina című műve. 

Joggal szerepelt a kiállított nyomtatványok közt Marsilius FiciNusnak, a reneszánsz
kori újplatonizmus nagyhatású képviselőjének egyik műve: a budai királyi palotában is 
voltak hívei, JANUS PANNONiussal is összeköttetésben állt. Ott láttuk VITÉZ János 
humanista barátjának, REGiOMONTANUSnak Tabulae directionum et profectionum c. 
művét is, melynek kéziratát esztergomi tartózkodása idején készítette. Enea Silvio 
PICCOLOMINI, a későbbi I I . Pius pápa, akit nem egy szál fűzött Magyarországhoz, néhány 
művével szintén képviselve volt. 

Kortárs magyar írók, mint MICHAEL DE HUNGÁRIA, LASKAI Osvát és TEMESVÁRI 
Pelbárt ugyancsak bekerültek a válogatásba. Egy szépen illuminait velencei Biblia 
(1475) mellett a humanisták által nagyrabecsült szentatyák, CIPRIÁN és JEROMOS müvei
ből is talált egy-egy kötetet a látogató. Méltán zárta a sort a MÁTYÁS király parancsára 
kinyomtatott esztergomi breviárium 1484-es kiadása, valamint a MEGYERICSEI János 
humanista gyulafehérvári kanonok által ajándékozott, velencei kiadású Missale Strigo-
niense (1492). 

A XV. század második felében hazánkban kivirágzó, itáliai ihletésű humanizmus 
élethangulatát voltak hivatva idézni a JANUS PANNONIUS nagybátyjának, VITÉZ János 
prímásnak személyéhez és működéséhez fűződő eredeti oklevelek, melyek az esztergomi 
Prímási Levéltár anyagából kerültek bemutatásra. 

R. FÜRTÖS Ilona és RÉTFALVI Sándor kiállított gobelinjei ül. kisplasztikái mintegy 
folytatása, saját művészetük nyelvén való megszólaltatása a JANUS PANNONIUS művei
ben kifejeződő, mindig időszerű gondolatoknak és érzéseknek. 

Az 1973. aug. 11-ón elmondott megnyitójában KARDOS Tibor egy. tanár a reneszánsz 
ember lelki rezdüléseit is alaposan ismerő tudós lényeglátásával és meleg rokonszenvével 
hívta fel a figyelmet a kiállítás értékeire. 

SULYOK JÁNOS 

Boethius-idézet Árpád-kori oklevélben. Az Árpád-kori írásműveinkben kimutatott s a 
korabeli műveltség képének megrajzolásához adalékul szolgáló antik reminiszcenciák 
száma nem oly nagy, hogy újabbakkal, akárcsak eggyel is megszerezni fölösleges volna. 
I I I . ANDRÁS két 1294-es oklevelében (Hazai Okmánytár Y. 77.1. és Árpádkori Új Okmány
tár X. 135. 1.) olvasható: „Inperante florenteque nequicia uirtus non solum premys caret 
uerum eciam sceleratorum pedibus, subiecta calcatur" [a WENZEL kiadta oklevélben: 
negotia(!), sed eciam és cowculcatur]. E mondat forrása Boethiusnak a Filozófia vigasz-
talásáról írt műve, melynek negyedik könyvében (az első prózai részletben) ez áll: „Nara 
imperante florenteque nequitia virtus non solum praemiis caret, verum etiam scelera
torum pedibus subiecta calcatur. . . " 

H E G Y I GYÖRGY 



SZEMLE 

A Társadalmi Szemle repertóriuma. 1957— 
1971. (Feldolgozta és szerk.: Mitru Ibolya. 
Az 1957—1966. évfolyam címfelvételeit ké
szítette: Szederkényi Olga.) Bp., 1972. Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtár. 415 1. (Soksz.) 

Egy folyóirat szakmutatóját kétféle
képpen közelítheti meg a használó: vagy 
szerzőt keres vagy témát. A Társadalmi 
Szemle 1957—197l-es évfolyamainak most 
kiadott repertóriuma, MITBTJ Ibolya fel
dolgozásában és szerkesztésében, egyiket 
sem követi, mivel újszerű módon időrend
ben és a megjelenés mechanikus sorrendjében 
rendszerezi 15 év összes cikkeit. A teljes 
címfelvételek mindegyike egy-egy tétel
számot kapott, amely a megjelenés évéből 
és a cikk sorszámából áll. (Pl.: 64—18 = 
1964-es év termésében a 18. számú cikk.) 
A könyvismertetések esetében a kiadó 
neve és a megjelenés éve is szerepel a 
címfelvételben, a terjedelem nem. A hasz
nálatot a célszerű és világos tipográfiai 
elrendezés is jelentősen megkönnyíti. 

A repertórium fő részének használatát 
többféle — betűrendes elrendezésű ós 
tételszámmal ellátott — mutató könnyíti 
meg: tárgymutató, viták mutatója, név
mutató, folyóiratok és napilapok mutatója, 
földrajzi mutató ós illusztrációk jegyzéke. 
Ez a sokoldalú segítség nagyon ráfér a 
repertóriumra, mert nélküle a fő rész nem 
lenne használható. Kérdés most már az, 
vajon ezek a mutatók hogyan igazítják el 
az érdeklődőt? 

A tárgymutató a megfelelő tárgyszavak 
betűrendes rendszere mellett témaköri 
besorolásokat ós gyakran utalásokat is 
tartalmaz („háború" lásd még „polgár
háború" 264. 1. stb.). Ez az árnyaltság el
aprózódáshoz vezet, ezért célszerűbb lett 
volna nagyobb tematikai egységek ki
alakítása. A viták mutatója jó gondolat, 
régi problémákat old meg. Állandó bonyo
dalmakat okozott ugyanis, hogy a betű
rend szétdobja az egymáshoz tartozó cikke
ket, a szigorú kronológia pedig elmossa 
hosszabb időn át gyűrűző viták nem egy

más után megjelent, ám mégis összefüggő 
írásait. MITBTJ Ibolya most nemcsak egybe
foglalja és kiemeli ezeket, de ugyanakkor 
meghagyja eredeti sorrendjüket is. Ezzel 
az eljárással azt is ki tudja vetíteni szükség 
esetén, ha egy kibontakozott vita során 
más témára átváltó, újabb polémia indul. 

A névmutató elve az, hogy az ábécé-rend
ben szereplő szerzők nevei mellett tétel
számok utalnak a repertórium fő részének 
megfelelő cikkeire. A csillaggal megkülön
böztetett tételek a szerzőről vagy annak 
munkájáról szólnak. Az azonos nevű szer
zők megkülönböztetéséül foglalkozásukat 
tünteti fel MITBTJ és ahol szükséges ott 
szintén alkalmaz utalásokat. 

A folyóiratok ós nagyobb, földrajzi egy
ségek (Afrika, Amerika, Ázsia, Európa) 
mutatói általában jó szolgálatot tesznek, 
vitathatónak látszik viszont, hogy az 
illusztrációk (képek, fényképek, filmfelvé
telek külön-külön) mutatójának első cso
portja a művészek neve szerinti ábécébe 
sorol mindent. így, aki tudja, hogy mit 
keres ezzel kapcsolatban, de nem tudja, 
hogy kitől (s ez elég gyakori), az kénytelen 
az egészet végigolvasni. 

A jelzett problémák ellenére úgy látjuk, 
hogy MITRTJ Ibolya munkájában a cikkek 
évfolyamonként történő mechanikus fel
sorolását szerencsésen egészítik ki ezek a 
mutatók, miáltal biztosítani igyekeznek 
a feldolgozás e szokatlan módjának egyen
súlyát is. 

B. JUHÁSZ EBZSÉBET 

A Debreceni Református Kollégium Nagy
könyvtárának katalógusa — Catalogus 
Bibliothecae Collegii Debreceniensis Hel-
veticae Confessionis XVI. Orvostudomány. 
Szerk. Módis László. Debrecen, 1972. 
237 1. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 1.) 

Az orvostörténeti kutatás számára fon
tos segédeszközt jelent az 1538-tól működő 
Nagykönyvtár orvostudományi gyűjtenie-
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nyének kötet formájában való megjele
nése. A katalógus szerkesztője, néhai 
MÓDIS László, továbbá készítői: FEKETE 
Csaba és NAGY József ezzel az ország 
egyik legfontosabb orvosi gyűjteményét 
tették hozzáférhetővé. A legjelentősebb 
orvosi gyűjteménnyel ugyanis — a nagy
szombati egyetemi könyvtáron kívül — 
az ország másik felében működő és a 
XVI. század közepétől rendszeresen gyűjtő 
Református Kollégium Nagykönyvtára 
rendelkezett. A kutatás szempontjából ma 
már fontosabb a Budapesten működő 
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, 
amelynek azonban gyűjtőkörét több mint 
7000 kötetes gyűjteményével — különösen 
hazai vonatkozásban — szervesen kiegé
szítheti ez a könyvtár. 

A katalógus címfelvétele az 1870-ben 
kialakított gyűjteményi rend figyelembe
vételével történt, így a mai kutatás szem
pontjából talán hiányos és korszerűtlen. 
Elképzelhető, hogy az ún. „rokon-szak
csoportokban" átfedések is vannak, ezért 
a 14. Mértan, természettanba, sorolt kémiai 
ós a 15. Természetrajz, gazdaságtan csoport
ba sorolt biológiai művek között is elő
fordulhatnak orvosi művek. A kutatónak 
tehát feltétlenül tájékozódnia kell a rokon
szakcsoportokban ahhoz, hogy ismerje a 
könyvtár teljes orvosi anyagát. 

Az elvi szempontokon túl azonban mind 
könyvtártörténeti, mind dokumentációs 
szempontból joggal merülnek fel problé
mák. Az első probléma, éspedig alapvetően, 
az időhatár kérdése. A katalógus ugyanis 
egészen 1955-tel bezárólag ábécérendben 
egyszerűen felsorolja az állományban levő 
összes nyomtatott könyvet. Mivel a gyűj
temény ma már lezárt, érdemes lett volna 
időhatárt megállapítani. A több mint 
100 ezer kötetes országos orvostörténeti 
gyűjtemény gyűjtési időhatára a Semmel
weis Orvostörténeti Könyvtárban az 1900-
as óv. Esetleg a következő kötetekben ez 
a könyvtártörténetileg egyáltalán nem 
érdektelen szempont figyelembe jöhetne. 
Továbbá az is ajánlatos lenne, ha a jövőben 
megjelenésre kerülő szakcsoportok tema
tikailag kapcsolódnának az előzőhöz. Az 
,,ad hoe"-szerűen választott most készülő 
földrajzkötet helyett talán a már említett 
14., ül. 15., az orvosihoz szervesen kapcso
lódó szakcsoportot kellett volna feldolgoz
ni, így legalább egy szakterület és a rokon
tudományok egymást követően megjelen
tek volna, amely nemcsak tudomány- és 
könyvtártörténeti szempontból, hanem az 
illető szaktudomány oldaláról nézve is 
komplex megoldás. Végül alapvető a kéz
iratok (17. sz.), a régi magyar könyvtári 
anyag (22. sz.), az ősnyomtatványok (23. 
sz.) és a folyóiratok, hírlapok (21. sz.) 

szakcsoport feldolgozása, mivel ezek vala
mennyi szakterülethez kapcsolódnak. 

Egy katalógus könnyű használatát jó 
indexek és egységes rövidítések rendszere 
teszi könnyűvé, amelyről azonban ennél 
a katalógusnál sajnos nem beszélhetünk. 
A rövidítéseknél nincs egységes elv; a 
nyelveknél pl. a ,,belg." magyarázatra 
szorul, mivel belga nyelv nincs; csak a 
latin ül. a német esetében alkalmaznak 
kettős formát. A helyneveknél minden 
esetben megadandó a mai forma, így 
elkerülhető a többféle jelölés; ,,Trajecti ad 
Rhenum" és „Ultrajecti" mindkettő Ut-
rechtet jelöli; de csak ,,Lugd. B . " szerepel, 
holott tudjuk, hogy „Lugd." Leydent és az 
előző Lyont jelenti stb. Az intézmények és 
folyóiratok rövidítésrendszerót a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia, ül. a Magyar Folyó
iratok Bepertóriuma szigla-rendszere figye
lembevételével kell létrehozni. ,,Emlék
könyv" jelölésére pl. többféle rövidítést 
használnak, a megváltozott folyóiratcíme
ket nem veszik figyelembe (pl. Gommuni-
cationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae 
Hungarica jelenlegi címe Communications 
de História Artis Medicináé). Az indikálá-
soknál feltétlenül jelölni kell, hogy milyen 
funkciót tölt be: az első nyilván „index 
nominum", a második az „index locorum" 
vagy „geographicus". A személynév mu
tató használatánál hosszas fejtörést okoz, 
hogy mire szolgál, mert az anyag is betű
rendes. A helyrajzi index elég szakszerűt
len: az egyes város- és helységnevek több 
nyelven is szerepelnek, gyakran egymást 
követően (Bükkgebirge, Bükk hegység stb.) 
Erdély és Dácia más-más mutatóval szere
pel, a címet véve alapul; az indikálás 
sokszor nyelvtanilag is helytelen (pl. Aqua 
area pragensi, mégpedig az „A" alatt 
indikálva); az intézetek ül. társulatok nem 
földrajzi fogalmak stb. Végül a katalógus
ban való keresést megkönnyítené, ha az 
egyes egységek sorszámot kapnának. A 
rarissima-vetustissima kiadványokra és a 
különlegességekre valamilyen külön jel 
hívhatná fel a figyelmet. 

V I D A M Á R I A 

Ex libris bibliográfia. Szerkesztette: Ga
lambos Ferenc. Bevezette: Ebergényi 
Tibor. Eger, 1972. Heves Megyei Nyomda. 
72 1. (Heves Megyei Könyvtár Füzetei, 25.) 

GALAMBOS Ferenc bibliográfiája egy
részt hiányt tüntet el a magyar bibliográfia 
történetében, másrészt biztató jel arra, 
hogy talán lesz folytatása is, és nemcsak 
az ex libris, hanem a vele rokon területről, 

• 
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a bibliofilia köréből is látnak napvilágot 
bibliográfiák. E tekintetben a jelen kiad
ványt kibocsátó könyvtár további jó 
szolgálatot tehetne a magyar bibliofilia 
ügyének. 

A könyv hét fejezetben tárgyalja anya
gát és összesen 691 tételt közöl az 1920 és 
1970 közötti korszakból, az 1970-es évvel 
bezáróan. Föltehető a kérdés, hogy nem 
lett volna-e helyes az 1970-ben lezajlott 
eseményekre vonatkozó 197l-es sajtóköz
lemények fölvétele a bibliográfiába, hiszen 
az 1971-ben megjelent cikkek, ha 1970-es 
kiállításokra, kongresszusokra vonatkoz
nak, akkor joggal szerepelhetnének még 
ebben a bibliográfiában. 

Természetesen csak e hézagpótló könyv
vel a kézben lehet megállapítani, hogy mi 
az, ha még oly csekély anyag is, ami ki
maradt e kötetből, mivel hogy a legtelje
sebb bibliográfia sem lehet valóban teljes. 
Egészen bizonyos, hogy a Magyar Bibliofil 
Társaság 1963-ban rendezett KOZMA Lajos 
emlékkiállításának katalógusa aligha hagy
ható figyelmen kívül, ha H E R E F E I János 
joggal fölvett könyve (178. t.) is helyet 
kapott e bibliográfiában. 

Egyéb kiadványokhoz hasonlóan meg 
kellett volna említeni KOZMA Lajos Szignet 
könyvének német nyelvű kiadását is. 

Olyan tanulmányt, mint A debreceni 
bibliofilia története 1920—1944-ig, amely 
a debreceni Déri Múzeum 1965. évkönyvé
ben (329—362. 1.) jelent meg, benne a 
debreceni ex libris történetére (művészetre, 
kiadványokra) vonatkozó eredeti illuszt
rált adat is bőven található, szintén föl 
kellett volna venni a bibliográfiába, amely
ben egyébként — nagyon helyesen — még 
olyan művek is szerepelnek, amelyekben 
éppen csak utalás történik a könyvjegyre. 

Az ex libris gyűjtők (gyűjtemények) is 
megérdemeltek volna néhány bibliográfiai 
fölvételt, tekintve, hogy az összes idevágó 
cikk sem sok, tehát a terjedelem korlátai 
sem indokolták a kimaradást. Soó Rezső, 
REISINGEK. Jenő gyűjtőkre (gyűjtemé
nyeikre) gondolunk elsősorban, de a kört 
lehetne szélesíteni. 

El lehet gondolkodni azon, hogy a ma
gyar számolócédulák történetéről vagy a 
reklámbélyeg gyűjtéséről szóló cikkek joggal 
szerepelnek-e az ex libris bibliográfiában, 
mégha netán bennük történik is utalás az 
ex librisre, hisz nyilván csak általánosság
ban lehet szó ilyen értelmű utalásról. 
A 210. és 214. sz. tételre gondolunk a 
26. oldalon, mert számozási zavar miatt 
ezen az oldalon a 224. sz. tétel után a 
számozás 204-gyel újra kezdődik, s foly
tatódik újra a 27. oldalon 224-ig, holott 
205—224. sz. tételekkel a 25—26. oldala
kon is találkozunk! 

A bibliográfiai leírásnál nem érvényesül
nek egységes szempontok. Nem mindenütt 
található meg az oldalszám, az évfolyam 
száma pedig hol az évszám előtt, máshol 
meg utána áll. 

A kiadvány műszaki tervezése és nyom
dai kiállítása sok kívánnivalót hagy maga 
után. A fedéllap megtervezésétől kezdve a 
belső elrendezéséig, a fedél hátsó oldalának 
eklektikus megoldásáig számos észrevételt 
tehetnénk, a legsúlyosabbat azonban sem
miképpen sem hallgathatjuk el. Túl hal
vány a festékezés. Lehetséges, hogy már 
eredetileg sem fekete a festék, ami az 
olvasást nagyon megnehezíti az ilyen 
típusú könyvnél, amely csupa adat, s már 
10—20 oldal után is főfájást okoz. A belső 
tipográfiai tervezésben is hiányosságokat 
tapasztalunk. (42. o.) 

Sajtóhiba is akad a kiadványban, de 
nem sok. Ezek között a leglényegesebb 
BTJDAY György nevének hibás írása. 

A könyvet EBERGÉNYI Tibor Bevezetése 
bocsátja útjára. Ebben az ex librist a 
képzőművészetek epigrammájának nevezi. 
Ezzel aligha lehet egyetérteni, noha nyil
ván a tömörségre akart vele utalni. Az ex 
libriseknek csak egy része fejez ki vala
milyen tanulságot, nem is valamennyi 
morális tartalmút, s legtöbbje éppen nem 
nevezhető tömörnek. Igen sokszor szinte 
epikus gazdagsággal halmozzák egymás 
hegyére-hátára a motívumokat a meg
rendelő fél kívánságára, hogy velük fejez
zék ki az ex libris tulajdonosának önmaga 
által előrajzolt arcképét. 

A 16. századi és ismeretlen szerzőtől 
származó Teilnkes lappal kapcsolatban 
nekünk magyaroknak mindig kötelessé
günk volna megjegyezni, hogy valószínűleg 
a magyar Telekes családnevet értette félre 
az ismeretlen német metsző. Az Egri 
Megyei Könyvtár ezt a kiadványát a 
nemzetközi könyvév és a XIV. Helsingőri 
ex libris kongresszus alkalmából és annak 
emlékére jelentette*meg. 

SZÍJ REZSŐ 

Sarkadi Imre bibliográfia. Összeállította: 
Benjámin László. Bp. 1971. Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár. 24 1. 

A kevés példányszámban (500) meg
jelenő, sokszorosító technikával készült bib
liográfiák sorozatában BENJÁMIN László 
összeállításában most SABKADI Imre mű
veinek bibliográfiáját olvashattuk. A kis 
füzet még 1971-ben jelent meg, eddig tar t 
tehát a művek bibliográfiai összeállítása, 
a cikkek, az íróról szóló tanulmányok fel
sorolása. Az élet és az életmű egy tavasznak 
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induló éjszakán éppen tíz évvel előbb 
fejeződött be váratlanul, azzal a hirtelen
séggel, ami az író életére általában jellemző 
volt. Jellemezték a hosszú stagnálások és 
hirtelen nekilendülések, az időtlen, má
morba merült emésztődések és töprengé
sek, a hosszú elereszkedés, a révedezések és 
a felvillanás, a váratlan talpraszökkenós. 
Ilyenkor kattogni kezdett az írógép, és 
néha két-három napig és sokszor folytatva 
két-három éjszakán át is szédületes tempó
ban, káprázatos sebességgel és szinte 
hihetetlenül hibátlan formakészséggel fu
tot t és kerekedett ki a történet, folytak és 
pattantak elő a mondatok. 

Sokat írt vajon? Érdeklődve forgatjuk 
ezért is a bibliográfiát. SARKADI Imre 
negyven éves korára nagyon sokat írt, 
közel húsz kötetet. SCHÖPFLIN Aladárnak 
van egy érdekes megállapítása, paradoxon
nak tűnik, de igaz is lehet. Azt mondja, 
hogy néha rendszertelenül élő és rendszer
telenül dolgozó írók mennyiségileg jóval 
többet termelnek, mint a rendszeresek, a 
napi penzumot teljesítők. Hajtja őket a 
megélhetés kényszere és egyéb kényszerek. 
Lehet, hogy ilyesmi sarkallta SARKADI 
Imrét is, de valami különös megszállottság 
is hajtotta-űzte, hogy a legnagyobb erő
feszítésre legyen képes, szinte utánoz
hatatlan erőkifejtésre. MÓRICZ Zsigmond 
állítólag negyven oldalt írt naponta a 
Rózsa Sándor második részének írása köz
ben, hatalmas iramban, szinte a halál 
szelének suhogását érezve. SARKADI Imre 
ennél is nagyobb teljesítményre volt képes, 
amikor hatalmába kerítette a téma, és 
egészen félelmetes energiával töltötte meg 
az írás, a kifejezés kényszere. 

A bibliográfia bevezetője B. NAGY 
László írását közli, egy 1969-es kiadás elő
szavából. Utána az 1955-ből való önélet
rajzot, amelyik az írószövetség irattárából 
került elő. Életrajzi adatok kronológiája 
következik. A fejezetek címei: Kötetei, 
kritikák — Színművei,»kritikák — Filmjei, 
kritikák — Cikkei, kritikák — Tanulmányok 
Sarkadi Imréről. Ami azt is jelenti, hogy 
ez a sorozat nem a szokásos bibliográfia-
formát mutatja. Nem sorolja fel a műveket 
valamennyi lelőhelyein, elsősorban a folyó
iratokban, napilapokban, ha előbb ott is 
megjelentek, és általában a legtöbb először 
ott jelent meg. A bibliográfia csak a végső 
megjelenés adatait közli: csak a kötetben 
megjelentetést, ha ott is olvasható. A 
folyóirati közlést csak akkor, ha másutt 
egyáltalában nem található. Az olvasót 
tájékoztató bibliográfia ez inkább és első
sorban, mint a tudományt. (Inkább, mert 
hiszen a tudományt is tájékoztatja.) Az 
olyan fontos közkönyvtárnak, mint a 
Szabó Ervin, elsősorban az olvasót, az 

érdeklődőbb és jobban elmélyülni szándé
kozó nagyközönséget kell szolgálnia fel
világosító, tájékoztató adataival. Az érdek
lődő olvasóközönségnek nem fontos tudni, 
hogy hol mindenütt láttak napvilágot az 
egyes művek, neki csak az lényeges, hol 
találhatja meg azokat legkönnyebben vagy 
a róluk szóló beszámolókat, ha olvasni 
akarja. 

Az 1971-ig terjedő tanulmányok közül 
mintha kimaradt volna kettő. (Nem ellen
őrizhető, hogy előbb jelentek-e meg, mint 
ahogy a bibliográfia készült vagy utóbb.) 
Az Együtt című Debrecenben kiadott, 
197l-es évszámú tanulmánykötetben (szer
kesztették: FÜLÖP László, JUHÁSZ Béla, 
TÓTH Endre) MÁRKUS Béla nagy tanul
mányt szentel az írónak: Sarkadi Imre 
pályakezdése (A háborús évek újságírója) 
címen (113—139. 1.). Szintén az 1971-es 
dátumot viseli KÓNYA Judit könyve: 
Sarkadi Imre alkotásai és vallomásai tükré
ben. Bp. 1971. Szépirodalmi Kiadó 233 1. 
(Arcok és vallomások.) 

Es ha szabad egy kívánságot is előter
jeszteni a nagyon hasznos sorozat fejlesz
tésére: az annotáló, a művek, cikkek, 
tanulmányok, de talán legfőképpen a róla 
szóló tanulmányok tömör lényegét közlő 
összefoglalás még jobban tájékoztatná az 
érdeklődőket. 

HARSÁNYI ZOLTÁN" 

Héthy Zoltán: Helyismereti tevékenység 
a könyvtárakban. (Bibliográfia.) Bp. 1970. 

A helyismereti tevékenység országos 
áttekintésének igényével gyűjti össze e 
terület irodalmát, bemutatva a könyvtári 
helyismereti munka kialakulásának, fejlő
désének időrendben (1953-tól) jelentősebb 
állomásait s egyben jelenlegi (1970-ig) 
helyzetét. Mivel az „elsőfokú segédanyag" 
szándokával készült, így nem tartalmazza 
az egyes könyvtárak által készített, a 
konkrét helyismereti tevékenységet fel
ölelő munkák és azok kritikáinak regio
nális bibliográfiáját; mondván — helye
sen — „Ezek számbavétele egy másodfokú 
helyismereti bibliográfia feladata lehetne." 
(3. 1.), de nemcsak további feladatot jelöl 
meg, hanem egyben ezen másodfokú össze
állításhoz célbeli, tartalmi, megjelenési 
formabeli példát is ad. 

E bibliográfia felöleli —- országos ki
tekintéssel — a helyismereti tevékenység
gel foglalkozó önálló kiadványokat, sze
lektív összeállítását adja a folyóirat- és 
napilapcikkeknek, foglalkozik az idevonat
kozó szakdolgozatokkal, jelentésekkel, 
jegyzőkönyvekkel és kéziratos anyagokkal. 
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Az összesen 146 feldolgozott tételt 
könnyen áttekinthető, kezelhető elrende
zésben adja. Az első 64 tétel az egész 
országra vonatkozó helyismereti munká
val kapcsolatos általános elméleti-mód
szertani irodalmat sorakoztatja fel az idő
rendet véve fő rendező elvként; ezen belül 
önálló kiadvány, kéziratos anyag, folyó
irat- és napilapcikk — belső csoportosítás
ban. Sokat segít a címleírások utáni 
annotációival, amelyek több esetben túl
lépve a tartalmi kivonat határán, részletes 
vázlatát adják a felvett anyagnak. 

A második főrészben — 65—146. té
telig — Budapest és 15 megye könyvtárai
nak helyismereti tevékenységét dolgozza 
fel igen igényesen, ügyelve ezen belül 
— egy-két kivételtől eltekintve: pl. a 93. 
tótele — az időrendisógre. 

Nem cél nélküli ez a csoportosítás: mu
tatja egy-egy megye helyismereti munkájá
nak fejlődését, gazdagságát, illetve hogy 
néhány megye hiányzik az anyagból, az 
ot t folyó ilyetén munka szegénységét vagy 
meg nem létét is. Haszonnal forgatható 
a két kiegészítő rész is: a repertórium, a 
helynév- és intézménymutató. Érdemes 
volt tárgymutatóval is felszerelni a füzetet, 
mert így az egyes munkák címei, sőt az 
annotációk is hozzásegítenek az eligazodás
hoz. 

E bibliográfia nyilvánvaló célja, melyet 
H É T H Y Zoltánnak sikerült is megvalósí
tania, az, hogy segítse a könyvtárak hely
ismereti kutatásaiban mutatkozó különb
ségek nivellálását, tudva azt, hogy az 
aránytalanságok is visszavethetik ezeket 
a hasznos törekvéseket. 

TÓTH ISTVÁN SÁNDOR 

Anno 1800. Összeállította Szántó Tibor. 
A bevezetőt írta Lukácsy Sándor. Magyar 
Helikon 1972. 

A magyar könyvnyomtatás ötszáza-
dik évfordulója alkalmából megindított 
„Magyar Tipográfia" sorozat második 
köteteként látott napvilágot ez a könyv, 
mely a múlt század aprónyomtatványait 
mutatja be. Az Országos Széchényi Könyv
tár, a Budapesti Történeti Múzeum, a 
Színháztudományi Intézet anyagából és 
saját gyűjteményéből SZÁNTÓ Tibor, a 
magyar nyomdászat tevékeny művelője 
és lelkes történésze állította össze. 

A nyomtatványok hasonmásai kronolo
gikus sorrendben követik egymást. Ezek 
a nyomtatványok, melyek viszonylag ke
vés közgyűjteményünkben lelhetők fel, s 
többnyire ott is feltáratlanok, keletkezé

sükkor csak a múló pillanatot kívánták 
szolgálni, mégis gyakran többet érzékeltet
nek a kor levegőjéből, melyben születtek, 
mint vaskos monográfiák. 

Ezen felül azonban nyomdászattörténeti 
szempontból is jelentős ez a kiadvány. 
Nyomdászatunk olyan emlékeivel talál
kozunk, mikkel eddig a szakirodalom 
kevéssé foglalkozott. 

Különösen figyelemreméltók a nagy 
számban közölt ponyvakiadványok. Naiv 
fametszetekkel díszített címlapjaik (a két 
legrégebbi még a XVIII-ik század szülötte) 
a magyar népművészet levegőjét árasztják. 

Rézmetszetekkel díszített régi egyleveles 
nyomtatványaink két szép példányát szem
lélhetjük egy 1774-ből származó, Buda 
látképével ékesített magyar nyelvű céh
levélen és egy az 1836-os pesti árvíz 
alkalmából kiadott német nyelvű emlék
lapon. 

Számos fa- és rézmetszésű, illetve kő
nyomatos reklámlap, címke, valamint 
csomagolás hasonmása díszíti a kiadványt. 
Reklámgrafikánk első emlékeit tisztelhet
jük bennük. 

A könyv lapjait forgatva tanúi lehetünk 
a grafikai plakát-műfaj kialakulásának. 
A mai utcáinkra oly jellemző képes falraga
szok igazán csak a múlt század utolsó ne
gyedében lettek általánossá hazánkban, de 
szórványosan már jóval előbb megjelentek 
a metszetekkel díszített hirdetmények, 
főleg artisták, illúzionisták fellépéseiről s 
más cirkuszszerű produkciókról, s ezek 
közül néhányat SZÁNTÓ is bemutat könyvé
ben. A századforduló idején már általá
nossá vált a mai értelemben vett képes 
plakát, ezekből is láthatunk néhányat. 

Számos szöveges plakát — elsősorban 
színlap — kerül közlésre. Ezek főleg az 
egy nyomtatványon belül alkalmazott 
változatos betűtípusok bemutatásával ta
nulságosak a nyomdászatunk története 
iránt érdeklődők számára. 

A közölt aprónyomtatványok nagy ré
sze, az összes divatlap, a század végi grafi
kai plakátok, a címkék ós reklámlapok 
többsége kőnyomással készült, azaz litográ
fia. E különleges sokszorosítási eljárás 
hazai történetének elég csekély az irodalma, 
pedig a litográfia önálló iparágnak számí
tott . Olyannyira, hogy a kőnyomókat, 
többszöri kérelmük ellenére sem vették be 
a nyomdászok szakegyletébe, különálló 
szakszervezetet voltak kénytelenek létre
hozni, s a két szervezet csak a felszabadulás 
után egyesült. Bár felkeltené ez a kiadvány 
néhány kutatónk figyelmét a magyar litog
ráfia története iránt. 

LXTKÁCSY Sándor előszava nyomatékosan 
hangsúlyozza a közölt dokumentumok kor
festő erejét, de talán érdemes lett volna 
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egy olyan kiadványban, mely a magyar 
nyomdászat 500-ik évfordulójára jelent 
meg, nyomdászattörténeti jelentőségüket 
is méltatni. Szívesen láttuk volna a be
mutatot t nyomtatványok lelőhelyének köz
lését is. 

INDALI GYÖRGY 

Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe 

siècle. Ouvrage publié d'après les manuscrits 
de Philippe Renouard par le Service des 
Travaux historiques de la Ville de Paris 
avec le concours de la Bibliothèque Natio
nale. Tome premier: Abada-Avril. Tome 
deuxième: Baaleu-Ban ville. Paris 1964, 
1969. I : LXXI, 377 1. 48 tábla; I I : LV, 
527 1., 40 tábla. (Histoire générale de Paris. 
Collection de documents. Publiée sous les 
auspices de l'Edilité parisienne.) 

A párizsi XVI. századi nyomdákat és 
nyomdászokat tárgyaló kiadvány a máso
dik kötetben a B-betű kezdetéig jutott. 
Philipp RENOUARD bár harmincöt éven 
keresztül nagy odaadással dolgozott a 
hatalmas művön, 1934-ben bekövetkezett 
haláláig sem készült el teljesen. Felesége 
és gyermekei a mintegy 20 000 művet 
leíró jegyzeteit átadták a Bibliothèque 
Nationale-nak, hogy a kutatók számára 
hozzáférhetővé tegyék, és a kiadásra lehe
tőség nyíljon. Egy szervezett munkaközös
ség éveken át dolgozott azon, hogy a kéz
iratot a korszerű igényeknek megfelelően 
kiegészítse és kibővítse, és Párizs város 
történeti bizottsága (Service des Travaux 
historique de la Ville de Paris) vállalta a 
kiadás gondját. 

A szerző dédapja nyomdász, könyv
kiadó és kereskedő volt. Philippe RENOTJ
ARD talán tőle örökölt valami szenvedélyes 
szeretetet a könyvek iránt. 0 is Firmin-
Didot cím alatt az Institut nyomdászaként 
dolgozott. Emellett egész munkásságát a 
párizsi kiadású könyvek bibliográfiájának 
szentelte. Publikációi is mind ennek szol
gálatában jelentek meg 1894 és 1934 kö
zött. A hatalmas mű bevezetésében Pierre 
MARÓT az Ecole nationale des chartes 
igazgatója, akadémikus, írt a szerzőről. 
Ugyanott megtaláljuk Ph. RENOTJARD 
műveinek bibliográfiáját is. 

A kiadvány mindazokra a személyekre 
kiterjed, akik a XVI. században Párizsban 
nyomtatással, könyvkiadással, metszet
készítéssel, betűmetszéssel és öntéssel, 
korrigálással, könyvkötéssel és aranyozás
sal foglalkoztak. A hangsúly természetesen 
a nyomdászokon és kiadókon van. Minden 
címszó alatt megtaláljuk a tárgyalt sze
mély életrajzát, a nyomdászoknál nyomdai 

készletük leírását, a levéltári dokumentu
mok regesztáit és tömör bibliográfiát. Ezek 
után következik a nyomdász vagy kiadó 
nyomtatványainak időrendben felsorolt 
részletes leírása. 

Párizsban ebben az időben egy könyv 
legtöbbször egy nyomdász és több kiadó 
közös műve volt. Leírása mindig annál a 
névnél található, amelyik a betűrendben 
előbb következik. 

Az első kötetben a szerkesztők a könyvek 
leírásának kétféle típusát alkalmazták: egy 
részletezőt az 1540-ig megjelent kiadvá
nyoknál és egy egyszerűsített leírást a 
későbbi nyomtatványoknál. A második 
kötetben ezt a megkülönböztetést feladták. 
Egy-egy bibliográfiai tétel leírása a követ
kezőkből áll: rövidített cím, impresszum, 
kolláció és lapszám, nyomdai kiállítás 
(használt betűtípusok, élőfej, őrszók, dísz
betűk, nyomdász jel vény, könyvdíszek). Új 
bekezdésben következik a részletesebb 
ismertetés: a szó szerinti cím, járulékos 
részek, főcímek, kolofon és megjegyzések 
a könyvről. Két további bekezdésben 
találhatók a bibliográfiai hivatkozások és 
a példányok felsorolása. 

Az első kötet, amely az A-betűvel kez
dődő neveket tartalmazza, 687 kiadványt 
ismertet. A második kötet csupán a Ban
ville címszóig és a B-betűn belül az 1148 
tételig jut. E kötetnek több mint felét 
ugyanis Josse BADE (Jodocus BADIXJS 
Ascensius) 1503-tól 1535-ig terjedő hatal
mas munkásságának ismertetése tölti ki, 
amely 771 bibliográfiai tételt ölel fel. 
További 338 szám Robert BALDARD kiadó 
és nyomdász 1551-től 1588-ig megjelent 
kiadványait ismerteti. így a többi sze
mélyre, kiadóra e kötetben mindössze 39 
tétel marad. Mind J . BADE, mind R. 
BADLARD működéséről és kiadványairól 
korábban kitűnő monográfiák jelentek 
meg. BADETOI maga Philippe RENOUARD 
írt háromkötetes munkát 1908-ban. Ennek 
anyagát e második kötet részben tömöríti, 
részben számos új megjegyzéssel, közöttük 
74 eddig még le nem írt nyomtatvány 
leírásával kiegészíti. Az adalékok nagy
részt RENOUARD „betanított" példányának 
kéziratos bejegyzéseiből származnak. 

Személynevekre és helynevekre egy
aránt kiterjedő, gondos index és szép ki
állítású szemléltető táblák csaknem a 
tökéletességig növelik mindkét kötet hasz
nálhatóságát. 

A második kötetet bezáró Banville cím
szóból, amint a fentiekből már sejthettük, 
nem lehet következtetni az egész sorozat 
terjedelmére. Az előszóból sem tűnik ki, 
hány kötetre tervezik a kiadványt. Csak 
annyit tudunk meg, hogy Ph. RENOUARD 
mintegy 20 000 művet írt le, amely talán 
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1 0 % kiegészítéssel fog növekedn i . E z e k 
a l ap ján úgy gondoljuk, hogy az egész 
sorozat k b . húsz kö te tbő l fog ál lani . í g y 
remélhe tő , hogy a h a t a l m a s vál lalkozás 
be l á tha tó időn belül befejeződik. Az a lap
ve tő anyaggyű j t é s és a kiegészítések jó 
része ugyanis m á r rendelkezésre áll. Minden 
kö t e t t e l egyre i smer tebbé vál ik ma jd az 
európa i k u l t ú r a R ó m a mel le t t l egnagyobb 
m ú l t ú szellemi közpon t j ának , Pá r i z snak 
egy egész évszázadra szóló könyvkibocsá tó 
tevékenysége . E k i t ű n ő k i a d v á n y ugyan
a k k o r nélkülözhete t len munkaeszköze 
m i n d a z o k n a k , ak ik a X V I . század könyvei
vel foglalkoznak. 

H E R V A Y F E R E N C 

Kata log der Handschr i f ten der Staa ts - und 
Universi tätsbibl iothek H a m b u r g . B d . V I I . 
Die Codies in scrinio 1—110. Beschr ieben 
v o n Tilo Brand i s . H a m b u r g 1972, D r . 
E r n s t Hauswedel l u . Co. 229 1. 20 t . 

A Deu t sche Forschungsgemeinschaf t je
len tős anyag i és erkölcsi t ámoga tá sa , a m i t 
a N é m e t Szövetségi Köz t á r s a ság könyv
t á r a i b a n ő rzö t t kéz i ra tok - feldolgozására 
fordí t , i smét ú j ka t a lóguskö te t e t e redmé
nyeze t t , mégpedig o lyan körü l t ek in tően 
megszerkesz te t t és oly elegánsan kiá l l í to t t 
kö t e t e t , m i n t Brand i s ka ta lógusa . A körül
t ek in tés re szükség is vol t . A h a m b u r g i 
Ál l ami és E g y e t e m i K ö n y v t á r scrinium-
kéz i ra ta i sok t ek in t e tben érdekes, de össze
t é t e lükben rendk ívü l he te rogén a n y a g o t 
képeznek. A gyű j t emény ugyanis a könyv
t á r legfőbb ér tékeiből : művésze t - vagy 
könyv tö r t éne t i , v a g y szövegkri t ikai szem
p o n t b ó l je lentős kézi ra ta iból és n y o m t a t v á 
nya ibó l áll, de ezen kívül o lyan kevésbé 
je lentős da rabokból is, ame lye t csak az 
a jándékozó személye m i a t t he lyeztek el 
a r ep rezen ta t ív szekrényben, a scr inium-
b a n . A kü löngyű j t emény t a X I X . sz. 
elején kezd ték felállítani, azó ta többször is 
á t r endez ték ugyan , de m é g így is érdekes 
t u d o m á n y - és íz léstör ténet i ada léko t szol
gá l t a t az a n y a g á t t ek in t é se : mi lyen dara
b o k a t é rdemes í te t t ek e k é t század folya
m á n a sc r in iumban való elhelyezésre? 

A sokrétűség ellenére (korban: IX—-
X I X . sz., nyelvileg: la t in , német , görög, 
héber , a r a b , kop t , orosz kéz i ra tok; formai 
szempontbó l : d íszművek, p á r soros töre
dékek, fűzetlen emlékkönyvlapok s tb . ; 
t ema t ika i l ag va l amenny i elképzelhető cso
p o r t képviselve van , m é g újkori zene
m ű v e k is) a feldolgozó n e m t u d t a m a g á t 
elszánni, h o g y a n u m e r u s currens-rendet 
va l ami m á s rendszerező szempont kedvéé r t 

megbon t sa . A k ö t e t b e n így a z t á n a m i n t e g y 
330 d a r a b o t felölelő gyű j t emény első 128 
jelzetéről t a l á lunk leírást . A c ímben sze
replő 1—110 szám a n n y i b a n n e m felel m e g 
ugyanis a tényleges d a r a b s z á m n a k , ameny-
ny iben ugyanaz a szám, mellékjelekkel 
e l lá tva, többször is szerepel. 

A leírások a he te rogén a n y a g n a k meg
felelően a lakulnak , ós ebben a ruga lmas , 
a kéz i ra t jelentőségéhez a lka lmazkodó fel
tá rás i módszerben nevezhe t jük Brand i s 
ka ta lógusá t min tasze rűnek . N e m egységes 
provenienciájú ál lományrészről lévén szó, 
különös sú ly t f ek te te t t a feldolgozó « k é z 
i ra t e redetének és a „ fa ta l ibell i" egyes 
á l lomásainak felderítésére. E z e n a t é ren 
m á r ismert , k i a d o t t kéz i ra tok esetében is 
t u d o t t ú j a t n y ú j t a n i (Lübecki Jog , scrin. 
97). A t a r t a l m i le í rásban a fontos, kora i 
kéz i ra tokná l ( I X . sz.-i Vergilius- és Ovidius-
kézira t , scrin. 52) az eddigi i rodalom kr i t i 
ka i ér tékelésének is ad helyet , k i a d a t l a n 
szövegrészekre pedig felhívja a f igyelmet 
(középfelnémet lírai emlékek, scrin. 99). 
Részletezésért , k isebb szövegrészek közlé
séér t ú jkor i kéz i ra tok esetében is sokszor 
há lás a k u t a t ó : egy Ph i l ipp von Zesen 
e p i g r a m m á t (scrin. 68. N r . 944) így sike
rü l t egy magyarország i au tográ f emlék
könyv-bejegyzéssel azonosí tani (OSzK Oct . 
L a t . 132, 122r). 

Az a n y a g b a n való tá jékozódás t incipit-
m u t a t ó és összesí tet t név- , hely- és t á rgy 
m u t a t ó segíti elő. I t t t a l á n az évszám
megadásokná l köve tkeze tesebb l ehe t e t t 
vo lna a szerző. P l . egy la t in klasszikus 
szövegnél soka t számít , hogy a kéz i ra t a 
X . v a g y a X V I I I . századból való-e. A leírá
sok á t t ek in the tőségé t m é g az seg í the t t e 
volna elő, h a a t ö r e d é k m a p p á k egyes 
— sokszor rendkívü l ér tékes — da rab ja i is 
k a p t a k volna címsort , h iszen m i n d e n m á s 
t e k i n t e t b e n — m é l t á n — egyenér tékű és 
hasonló ter jedelmű leírást nyer tek , m i n t a 
teljes kézi ra tok. 

V Í Z K E L E T Y A N D R Á S 

Negrini, Gigliola: II probléma della r icerca 
oggi in I tá l ia . Bibliográfia segnalet ica e 
rag iona ta . — R o m a , Consiglio Nazionale 
delle Ricerche , Labora to r io di s tud i sulla 
r icerca e sulla documentaz ione , 1970. 115 
p . N o t e di bibliográfia e di documentaz ione , 
vol . X I I . 

A t u d o m á n y o s k u t a t á s he lyze te és p rob
lémái főként az u t ó b b i t íz évben Olasz
országban is eléggé foglalkoztat ják a szel
lemi-pol i t ikai élet i r ány í tó i t ós a t u d o m á 
nyos , sőt a t á g a b b közvé l emény t is. A t é m a 

11 Magyar Könyvszemle 
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időszerűsége már régen kívánt volna egy 
okos bibliográfiai összeállítást, de a forrá
sok szétszórtsága, a szempontok sokféle
sége eddig visszarettentették az esetleg 
vállalkozókat. A most elkészült összeállítás 
előszava is hivatkozik rá, hogy nem kimerí
teni akarta a sokrétű tárgyat, inkább csak 
az alapokat lerakni a későbbi hasonló 
gyűjtésekhez. A bibliográfia jellege nem
zeti, speciális és kurrens. Kettős célt akart 
elérni, ennek megfelelően szerkezete és 
módszere is kétféle. 

Az első részben, mintegy 70 oldalon 
tematikus, részben annotált folyóiratcikk
bibliográfiát nyújt, az egyes témákon belül 
betűrendben. Szakbeosztása két főrészre 
bomlik: — Az A) rész a kutatás szervezeté
vel foglalkozik (általános helyzet; rész
problémák: a kutatás és az egyetem, az 
ipar, a kutatás szervei és intézményei, 
végül a kutatás néhány területe — a múlt, 
a jelen és a jövő —, mint pl. az orvosi, 
biológiai, mezőgazdasági-talajvédelmi, fizi
kai, kémiai, műszaki és más tudományok). 
Máris meg kell jegyeznünk, hogy ez az 
utolsó rész a legsommásabb, szinte csak 
vázlatszerű az egyes tudományterületek 
képe. 

A B) részben a kutatások gazdaságos
ságával és politikájával foglalkozó anyag 
gyűlt egybe, így a kutatás és a technológia 
fejlődésével, az olasz tudományos kutatá
sok külföldi kapcsolataival, Olaszország 
szerepével az európai tudományos mezőny
ben, a kutatás tervezésével és feltételeivel 
ós végül a legizgatóbb személyi kérdéssel: 
,,a tudományos agy velők tengeren túlra 
menekülésével". Az összes anyag egészen 
friss, néhány éves és évkönyvekből, szem
lékből, folyóiratoktól, nemzetközi kiad
ványokból, kongresszusi jelentésekből, na
pilapokból állt egybe. 

A második rész időrendben ismerteti 
a tudományos kutatással foglalkozó köny
veket. Az első csoportban az 1963 előtti, 
de innen is csak a legfontosabb könyveket 
sorolja fel, utána az évenkénti termést 
adja, az éveken belül szerzői betűrendben. 
Az annotációk elég bővek, de csak a lénye
ges tájékoztatásokra szorítkoznak, általá
ban igen sikerültek. Minden könyvcím 
mellett jobbról található az első rósz meg
felelő csoportszáma vagy számai, ahova 
a könyv témája szerint tartozik. Ebben a 
második részben nem a termés összeállítása 
adta a feladat nehezét — ezt csak ki 
kellett gyűjteni a megfelelő bibliográfiai 
szolgáltatásokból, erre a könyv bevezetője 
utal is —, hanem a kritikai tájékoztatások 
és eligazítások. 

Ám ez akkor is értéke lenne a bibliográ
fiának, ha a kettős szerkezet helyett csak 
egy, a tematikus váz fogná össze az egyes 

területekre vonatkozó cikk és könyvanya
got. A kronologikus sorrend sem túl érde
kes és lényeges ebben az esetben, hiszen az 
egész bibliográfiában túlnyomóan csak az 
utolsó évtized könyvei szerepelnek. 

Ho DINKA LÁSZLÓ 

Klemp, Egon: Kartographische Bestands
verzeichnisse der Deutschen Staatsbiblio
thek — Grossmasstäbliche Karten vom 
Gebiet der DDR (1599-1945). Bearbeitet 
von Wolfram KLAUS. Berlin, 1972. 139 S. 
(Rotaprint) 

A jelenleg kiadásra került kötet egy több 
kötetesnek tervezett sorozat első tagja, 
s ezért csakis az NDK területére vonatkozó 
térképeket tartalmazza. A főigazgató ígéri 
azonban, hogy rövidesen sor kerül a könyv
tár birtokában levő külföldi térképek ki
adására is. 

Szinte magyarázatra sem szorul, annyira 
természetes, hogy az első kötetben az 
NDK saját államterületére (és csakis arra) 
vonatkozó térképek katalógusát tették 
közzé. E. Klemp azonban hangsúlyozza: 
ezt az elhatározást főként az indokolta, 
hogy a háború alatt olyan rengeteg térkép 
pusztult el (főleg vidéken), hogy ma nagy 
területeken csak ezeknek a régi térképek
nek segítségével tudják nyomon követni 
az egykori állapotot. Ha ezt tudjuk, akkor 
rögtön megértjük azt is, miért tengenek 
túl a katalógusban a városok, körzetek és 
kerületek 19. századi kataszteri jellegű 
térképei, feltüntetvén mellettük a készítés 
és a sokszorosított kiadás vagy többnyire 
a további kiadások évét. 

Ezek a térképek nagyobbrészt soroza
tokba tartoznak és egy-egy sorozaton belül 
azonos méretarányúak. Mégpedig a volt 
porosz tartományi térképek 1 : 100 000, 
1 : 200 000 és 1 : 300 000, a városok és 
körzeteik, valamint a kerületek pedig 
1:12 000, 1 : 25 000, illetve 1 : 50 000 
méretarányban készültek. Ez az egyöntetű
ség felmenti a szerkesztőt attól, hogy 
minden egyes térképnél feltüntesse a méret
arányt. Ezt csoportönként csak egyszer 
adják meg. Ehhez hasonlóan a katalógus
ban több más egyszerűsítés is található, 
de sohasem a közérthetőség rovására. 

Azzal, hogy a kéziratos térkép elkészü-
lósi éve mellett a katalógus feltünteti a 
kiadások évszámát is, lehetővé válik, hogy 
megállapítsuk: a háború előtti, nagy ki
terjedésű és tereptárgyakban nagyon gaz
dag Németországnak nem volt módja az 
egyszer elkészített térképszelvényeknek 
újbóli felvételére. Nem csak 1880 vagy 
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1850 körüli, de még az 1825—1827. évi fel
vételek alapján készült térképeket is két
szer-háromszor utánnyomták; legutoljára 
1910-ben, sőt 1932-ben, feltehetően hely
színi helyesbítésekkel. 

Számunkra kissé meglepő, hogy a kata
lógusban a térképszerkesztők, -másolók, 
-rajzolók és -kiadók csak a családnevükkel 
szerepelnek. Ám a kötet végén, a szerzők, 
szerkesztők stb. névjegyzékében a személy
nevüket is feltüntették; ha másként nem, 
kezdőbetűikkel. Nyilvánvalóan az volt a 
szerkesztők célja, hogy ezen a kis helyen 
minél több térkép adatát helyezhessék el. 
Sikerült is összezsúfolniok vagy 6000—7000 
adatot. A számozás ugyanis egyes lapok 
esetében egyesével, csoportok esetén pedig 
csoportonkénti sorszámozással halad előre, 
de egy-egy csoporton belül néha 10, máskor 
300—400 alá törés is akad. Az alátÖrt 'sWá- • 

mokban sok a háború okozta hiány; az 
utolsó sorszám ezért nem mérvadó. 

Végül hadd említsem meg E. KLEMP 
zárszavait, melyekben reményét fejezi ki 
arra, hogy e példa az NSzK-ban is köve
tésre talál, s így remélhető, hogy idővel 
mindkét német állam könyvtáraiban, levél
táraiban és múzeumaiban tárolt régi, kéz
iratos térképről szóló katalógusokat a 
kutatók szabadon forgathatják. E remény
nek teljesülése minden (főleg európai) 
államot fölöttébb érdekel, mert bizonyos, 
hogy a német térképtárakban sok olyan 
— kutatóink előtt még ismeretlen — régi 
térkép lappang, amely Magyarországot is 
egészben vagy részben tartalmazza, tehát 
elősegítheti szakembereink további mun
kásságát. 

BENDEFY LÁSZLÓ 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S 

Folyóiratunk 1973. 2. sz. 225. lapján sajnálatos módon lemaradt Holl Béla cikkének 
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száz éves váci nyomdászat (Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. 1972. no
vember.)" A szerkesztő 
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