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Tótfalusi vagy Misztótfalusi ? 
A címben szereplő kérdés megvizsgálására mindmáig senki sem gondolt, 

pedig a világhíres erdélyi nyomdász életét és működését jelentőségéhez méltóan 
sokszor idézik önálló esszék és néhány mondatos irodalmi utalások ugyanúgy, 
mint szakszerű nyomdászati és könyvtörténeti tanulmányok. Működését foko-
zatosan tisztázza a tudomány, de ugyanakkor, nevének használata körül ködös 
zűrzavar uralkodik. Egyszer Misztótfalusinak nevezik, máskor Tótfalusi Kis 
Miklósnak, sőt a második névforma elé, gyakran még az M. betűt is oda-
biggyesztik: M. Tótfalusi Kis Miklós.1 Nem egyszer fordult elő már az is, 
hogy egy és ugyanazon író egyik tanulmányában Tótfalusinak, a másikban 
pedig Misztótfalusimk emlegette. Régi műveltségünk történetében nem ritkák 
a kisebb és nagvobbmérvü névváltozatok, de a mi esetünktől eltérően, ezek 
között igyekeztek rendet teremteni, s e rendteremtéssel egy névhez kapcsolták 
az illető költő, mű\ész vagy politikus életművét. Elöljáróban még mindössze 
csak annyit: bármilyen gazdag is az erdélyi nyomdász életének és működésé-
nek irodalma, a bőséges irodalomban éppen azt nem kapta meg az olvasó, 
hogy milyen néven raktározza el emlékezetében a külföldön világhírt nyert, s 
idehaza tragikusan elbukott ember alakját . 

A Misztótfalusi — Tótfalusi-kérdés megoldásához úgy juthatunk el 
legtermészetesebb úton, ha szétnézünk az emlékek között: miként nevezte ma-
gát a nyomdász maga? Az adatokat legbővebben nyomtatványai szolgáltat-
ják.Negyvenhárom könnyebben hozzáférhető nyomtatványát vizsgáltunk á t 
ebből a célból. E vizsgálat alapján összeállítható statisztika a következő 
eredményt mutat ja : a címlapok impresszumában huszonhat esetben az M. 
Tótfalusi Kis Miklós név olvasható, latinnyelvű nyomtatványoknál ennek latin 
megfelelője, Nicolai Kis de M. Tótfalu. Tizenhét esetben, kétségtelenül a címlap 
kisebb méreteihez igazodva, tehát tipográfiai szempontból, lerövidíti a nyom-
dász az előbbi névalakot, ilymódon: M. Tótfalusi K. Miklós. A hátralévő ese-
tekben még tovább kur t í t ja az előbb már lerövidített formát is, és M. Tót-
falusi Miklóst nyomtat; egy esetben pedig már az M e t is elhagyva, egy-
szerűen Tótfalusi Miklóst. A Misztótfalusi névalak mindössze egy latin im-
presszumban szerepel, a következőképen: Nicolai Kis de Miszt-Tótfalu. 
A nyomtatványokon túl, egyéb emlékeket is átnézve, mindössze még egyszer 
bukkantunk olyan adatra, amelyben a nyomdász Misztótfalusinak nevezte ma-
gát. Ez az adat egy nyugtáján olvasható, „ftn Miszt-Tótfalusi Kis Miklós..." 

1 A világhíres nyomdász 165(J-ben születelt Alsó-Misztótfalubcn. Magyar-
ország földrajza Alsó-Misztótfalu mellett ismer egy Felső-M isz tót falut is. Az 
alsó és felső jelzővel megkülönböztetett helység lakosai azonban egyaránt 
misztótfalusiaknak nevezik magukat. Az M. betű ugyanúgy, mint feloldott for 
mája, a Misztótfalusi, a nyomdász szülőhelyére utal. 
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— így kezdi a szöveget és ugyanígy írja alá, mindössze a kötőjelt hagyva el: 
„Miszt Tótfalusi Kis Miklós."2 

Ha fellebbezhetetlen tekintélye volna a statisztika bíráskodásának, az 
előzőek után félbe is szakíthatnánk fejtegetéseinket. Negyvennégy esetben a 
Tótfalusi nevet használta a tudós nyomdász és csupán kétszer a Misztót-
falusit. A statisztikát azonban mégsem tekinthetjük döntőnek, hiszen az egy-
mással vitatkozó adatok sorában bármilyen fölénnyel jár is az élen a Tótfalusi 
névalak, számaránybeli fölénye ellenére sem diadalmaskodhatik feltétlenül a 
maga igaza mellett. Hiszen a statisztika felsorakoztatott adataival szemben 
joggal felhozhatjuk: a Tótfalusi alakban használt név előtt legtöbbször ot t 
áll az M. betű, melynek egyszerű feloldásával (hátha a közbeszéd feloldva 
emlegette?) máris megfordul a statisztika aránya, és az imént még alig sze-
repelt Misztótfalusi névalak tüstént megelőzi a Tótfalusi változatot. 

A statisztika tanulságos, de végeredményben vitatható igazsága helyett, 
végső fokon más fórumtól kell döntőbíráskodást kérnünk. Ez a fórum nem 
lehet más, mint a hagyomány. Körül kell néznünk, melyik névalak ment át 
a köztudatba a nyomdász halála után, meg kell állapítanunk, milyen néven 
emlegették az amszterdámi Bibliá nak és Haller Hármas Históriájá nak ragyogó 
képességű könyvnyomtatóját és az erdélyi memoire-irodalom legkülönösebb 
alkotásának, a Mentség-nek íróját akkor, amidőn neve már átment a köz-
tudatba. A kérdés végleges megoldása szempontjából a hagyomány ilyenképen 
megnyilatkozó szavát tekinthetjük egyedül döntőnek. 

1702-ben a könyvnyomtató temetésén elhangzott halotti beszédek utóbb 
nyomtatásban is megjelentek.3 A beszédek minden egyes szerzője (Csepregi T. 
Mihály, Szathmár-Némethi Mihály, Enycdi 1st ián) az orációk címében, 
—- ugyanúgy, mint, maga a nyomdász is, legtöbb könyvének impresszumában — 
M. Tótfalusi Kis Miklóst ír. Do a beszédek szövegében már csak Tótfalusi KU 
Miklóst olvasunk. Mielőtt tovább mennénk, csak annyit állapítsunk meg, hogy 
a halála utáni első évszázad hagyományában a Misztótfalusi alak egyetlen 
egyszer sem fordul elő. A legkülönbözőbb forrásokban sem találunk más alakot, 
mint a Tótfalusi forma rövidebb és hosszabb változatát, mégpedig olymódon, 
hogy a nevet megelőző M. betű is lassan lekopik. — Idézünk néhány példát. 
— Hermányi Dienes József em'ékiratában: „ . . . a mint n y o m t a t t á k . . . holmi 
halotti chártán a Tótfalusi Miklós typográphiájában".4 Egy, a ha'ála utáni 
keltezésű szerződés szavaival, mely szerint Telekdi Pap Sámuel haszonbérbe 
veszi nyomdáját: „Idvezült Tótfalusi Miklós a tyánkf ia . . . " 5 Szatmári Pap 
Mihály, midőn arról ír, hogy miért olyan ri tka könyv a Mentség, így emle-
geti: „ . . . a szegény Tót fa lus i . . . " 6 Az eddigiekből is világos, hogy nevének 
a közbeszédben a Tótfalusi rész volt az állandó eleme. A hagyományos hasz-
nálatban a Tótfalusi Kis Miklós, vagy a rövidebb Tótfalusi Miklós és a még 
rövidebb Tótfalusi járta. De kétségtelenül így aposztrofálták már életében. 

s Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár Története II. és III. kötetéhez. — 
Bp., 1888. II . kötet 459-460. 1. 

» Szabó Károly: E. M. К . I. kötet 1654. 
4 Hermányi Dienes József Emlékirata. — Kolozsvár, 1925. — Sajtó alá ren 

dezte Kelemen Lajos. 10—11. 1. 
s Jakab Elek: I. m. 460. 1. 
8 V. ö. Szabó: R. M. K. T. kötet 1528. jegyzeteit . 



3 0 KISEBB KÖZI .EMÉNYEK 

hiszen maga is így nevezi magát a Mentség-ben: „ . . . é s hogy én Tótfalusi 
Miklós nem lehetek, hanem mintegy más ember".7 Csupán a hivatalos írá-
sokban és a hivatalos írásokhoz hasonlóan komoly hangú impresszumokban 
szerepel aprólékos részletességgel az M. Tótfalusi Kis Miklós, vagy ritkán a 
Misztótfalusi Kis Miklós. 

De az egyszerűsítésre törekvő közbeszéd névhasználata tekintélyt szerez 
magának lassan a hivatalos iratokban, az irodalomban, a reprezentatív jel-
legű megemlékezésekben, sőt a tudomány nyelvében is. A fiatalkori jóbarát-
nak, Pápai Páriz Ferencnek róla írott műve világosan példázza a névhasz-
nálat leegyszerűsödésének útját .8 A mű címében még M. Tótfalusi Kis Miklóst 
olvasunk, de a szövegben már egyszerűen Tótfalusit, vagy Tótfalusi Kis 
Miklóst Pápai Páriz Ferenc művének újra kiadója, Bod Péter, azonban, már 
a maga kiegészítő szövegében ugyanúgy, mint a címlapon, az M-nélkiili ala-
kot használja, egyszerűbb vagy bővebb formájában." Ilyen néven (Tót-
falusi Kis Miklós) szerepelteti írói lexikonában, a Magyar Athenasban, 
ugyanígy Horányi a Memoria Hungarorum .. .-ban. És lassan ez lesz általá-
nossá mindaddig, míg a tizenkilencedik századi irodalom tudóskodó „alapos-
sággal" újra elő nem veszi az M. betűt és Misztótfaliisira. feloldva, párhuza-
mosan el nem kezdi használni a régen hagyományossá lett Tótfalusival. 

Számunkra azonban nem a tizenkilencedik század indokolatlan névhasz-
nálata, hanem egyedül a régi magyar hagyományban meggyökerezett forma 
lehet elfogadható. A rosszhangzású Misztótfalusi helyett nevezzük csak 
Tótfalusi Kis Miklósnak, vagy röviden Tótfalusinak, ahogy a tizennyolcadik 
században szokás volt. Tolnai Gábor. 

7 E sorok írójának kiadásában 63. 1. 
» Szabó: R. M. К. I. kötet 1653. 
• Erdélyi Féniks Tótfalusi Kis Miklós Avagy Profes. Pápai P. Perentz-

nek a Könyv-nyomtatás Mesterségének Találásáról, és Folytatásáról, a Tót-
falusi Kis Miklós Emlékezetére irott Versei. Mellyeket az Magyar-Országi éa 
Erdélyi Könyv-nyomtató Mühclyjekre, és Könyvnyomtatókra; mind nevezete-
sen a Tótfalusi Kis Miklós életére s jó emlékezetére tartozó szükséges és emlé-
kezetes Dolgokkal bövitvén Világ eleibe új ibban ki-botsátani kivánt F. Tser-
nátoni Bod Péter. Nyomtattatott MDCCLXVII-dik Esztendöb. 


