
EGY RÉGI MAGYAR NYOMDÁSZRÓL.

Egy férfiú életét akarom a következőkben vázolni, ki 
lángesze és fáradhatatlan törekvése által fajunk értelmi 
tehetségének már akkor kivívta a külföld tiszteletét és 
méltánylását, mikor rólunk legfölebb azt tudták, hogy 
bátran harczolunk és elég alkalmasok vagyunk a nyugat 
polgárosodását veszélyeztető keleti hódítók ellen véd- 
falul szolgálni, s e szolgálatban el is vérzeni. Bár ez 
utóbbit nem is annyira elismerésre méltónak, mint meg
szokott, természetes dolognak találták.

A  nyomdászatnak, mindjárt általánosabb elterjedése 
után, már voltak magyar mivelői a külföldön. így név- 
szerint Velenczében, Padua, Cremona és Lyonban. Mű- 
ködésökről azonban csakis azt tudjuk, hogy, kivált az 
olaszországiak, meglehetős tevékenységet fejtettek ki. 
Az újabb irányú történetírás, mely nemcsak a csaták 
leírásával s a fejedelmek viselt dolgaival foglalkozik, 
hanem az illető népek társadalmi és művelődési moz
zanatairól is iparkodik hű képet nyújtani, idővel szorgos 
kútfő-kutatás útján, e tekintetben is bővebb adatokat fog 
földeríteni.
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Később, a reformatio bekövetkeztével, a magyar nyom
dászok szánra a külföldön még inkább szaporodott. 
A  hittudomány hallgatása végett oda ment hazánkfiai 
közűi tudvalevőleg sokan a nyomdászatban is kiképezték 
magokat; hogy otthon ne csak az élő szó hatalmával, 
de a maradandóbb hatású vallási irodalom terjesztése 
által is elősegítsék az új hitelvek diadalát. Ok szakmánk
ban tisztességes munkát végeztek, de később lelkészi 
vagy tanítói állást nyerve, abban hagyták a nyomdásza
tot, s így nem sorolhatók annak hivatásszerű művelői 
közé. De azok közé sorolandók ez időből és pedig mint 
kiváló képviselők, a többek közűi Hehai Gáspár s Szenczi 
Kertész Ábrahám, mint a kik kiterjedt működési kör 
mellett, szakképzettségük tekintetében nem igen álltak 
németországi collegáik mögött.

Hazánkfiai közűi a nyomdászat terén igazán rendkí
vülit, a külföld előtt is meglepőt teremteni, T ótfalusi 
előtt senkinek sem sikerült; csak ő volt erre hívatva, 
ki mint nyelvész, nyomdász és betűöntő, egyaránt jele
sen szolgált nemzete és az emberiség ügyének.

Isten és a haza iránti lelkesedése oly működési térre 
vitte, melyen a dicsőség mellett fényes anyagi sikert érhet 
el, ha épen e két eszme iránt bírt volna hűtlenné lenni.

Bőd Péter «Erdélyi Féniksznek — Phoeuix Dacias», 
Wadasi Jankovich Miklós «magyar Elzevirnek», Toldy 
Ferencz «régibb nyomdászaink nagymesterének# méltán 
nevezték el.*

Nem terjedelmes életrajzát akarom adni, miben nem
csak a tér szűke, de tehetségem fogyatékossága is gátolna;

Ballagi Aladár: Magyar nyomd, fejlöd. tört.
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életének fontosabb mozzanataiban kívánok — habár hal
vány — képet nyújtani róla, mint a ki nemcsak mint 
szakmánk kitűnő művelője, de mint hű hazafi is meg
érdemli az utódok tiszteletét; ha ez utódok érzik, miszerint 
«csak előrehaladó nemzedékek méltatják a legnagyobb 
készséggel azon szolgálatokat, melyeket az előbbi kor
szakok úttörő szellemei az emberiség haladásának tettek*.

A rendelkezésemre állott régibb és újabb irodalom- és 
egyház-történeti müveken és folyóiratokon kívül voltam 
szerencsés Konc/. József ni áros vásárhelyi főtanodai tanár 
úrtól, valamint Imreii Sándor, ugyanottani főtanodai 
nyomda-igazgató úrtól néhány becses, eddig sehol meg 
nem jelent adatot nyerni. Fogadják a vállalatunk iránt 
tanúsított szivességökért forró köszönetünket.

***

Misztótfalusi K is Miklós született Szathmár megyé
ben, a Nagybánya melletti Alsó-Misztót nevű faluban, 
1650-ben. Iskoláit Nagy-Enyeden végezte, hol 1673-ban 
január 31-én, priebitor (czipó-kiosztó)* volt. Ugyanez 
évben, ápril 3-án, ő is aláírta azon kérelmet, melyet a

* A praebitorság az enyedi főiskolában még most is fennáll. Hatás
köre nagyon is szűk korlátok közé van szorítva; sokkal szőkébbre, 
mint csak pár évvel is ezelőtt. Akkor a gabona kiadatott a praebi- 
tornak, ki megoröltette s tetszése szerint mérte ki a czipósütőnek, s 
ennyiben a legjobb pénzforrása volt a szegény tanulónak, kinek osz
tályrészbe jutott e hivatal viselése. A praebitort az igazgató szokta 
kinevezni három havi időtartamra. Jelenleg azonban, a mióta a tanoda 
birtokai haszonbérbe adattak, a czipósütés is haszonbérbe került. A 
praebitor megírja a következő napra sütendő czipó-mennyiségrol a 
nyugtát, elküldi a haszonbérlőhöz, ki azt a kívánt időre kisiitteti. 
Fizetése ezért naponként, szünidőt sem véve ki, egy tábla, azaz 8 
czipó. Hatásköre csupán csakis a nyugta-írásra terjed k i; a miről 
pontos számadást kell benyújtania az igazgató tanárnak, ki azt revi
deálja s a felelősség alól feloldja.
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deákok Teleki Mihályhoz intéztek, Nadányi János tanár 
eltávolítását illetőleg. (Az enyedi collegium okmányai 
között.) A  collegiumot végezve, több helyen tanítóskodott, 
később pedig Fogarason, mint tanoda-igazgató működött.

A  protestánsok vallási és erkölcsi életében a biblia 
mindig fontos tényezőt képezett. Nemcsak az újabb idők
ben, de mindjárt a reformatio után már, azon voltak, 
hogy az minél nagyobb számban s minél jobb kiadásban 
terjedjen a hívők között. Ép ez időben merült fel a gon
dolat, hogy a bibliát újra kellene nyomtatni. T ó t f a l u s i  

ez eszmétől lelkesítve, 1681-ben, a fogarasi igazgató 
korában szerzett 350 tallérral kiment Amsterdamba, a 
hol Bőd Péter szerint* «mindjárt 200 forinton mester
embert fogad, a ki betűmetszés-öntésre tanítaná, 6 hó
napig; ez idő alatt alaposan megtanúlta ezt, s annyira 
vitte, hogy Európában, sőt az egész világon páratlan volt. 
Mestere sem szégyellte tőle tanúlni. Híre futván, min
denfelől tanúló ifjakat kívántak mellé adni, vagy betűket, 
matriczokat általa csináltatni#.

Akkoriban Amsterdam, habár kisebb mérvben, olyan 
nemzetközi nyomda-város volt, mint Lipcse jelenleg; s 
így annak, ki ott a nyomdászatban ki akarta magát 
képezni, erre bőven jutott alkalma. Virágzottak akkor 
az Elzevir-család, a Blaeus testvérek (János és Cornelius), 
továbbá a Baselból oda származott Wettstein-család nyom
dái.’* Mindamellett kiváló tehetség kellett hozzá, hogy 
valaki e szakmában, tekintve az akkori primitív eszközö
ket, oly magas tökélyre vigye. A  törpelelkűt hiába

* M agyar Athenás.
'* I* aulmann: Illustr. Gesch. dér Buchdruckerkunst.
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vezetjük a remekmű elé : talán meglepi ötét, de annak 
átérzése és átértésére hiányzanak néki a géniusz szárnyai. 
A  kitűnő minták és mesterek elősegítették, de saját 
tehetsége és buzgalma tették lehetővé, hogy Tótfalusi 
szándéka, miszerint ne legyen ezután kénytelen a magyar 
más nemzetekhez fordúlni betűkért, sőt fejlesztessék 
oda a betüöntés, hogy a külföld is a magyarhoz fordul
jon, oly tág értelemben teljesülhetett.

Amint egyszer híre ment tehetségének, egymásután 
kapta a megrendeléseket betűkre vagy egész nyomdai 
berendezésekre: Angol-, Olasz-, Svéd- és Lengyelország
ból ; sőt még az e műiparágban előrehaladt Bel^ium- 
és Francziaországból is. A  pápának római nyomdája, 
valamint a toscanai herczeg számára is ő öntött betűket; 
az utóbbitól egyszerre tizenegyezer forintra menő meg
rendelést kapva.* A  német és lengyelországi zsidók is 
általa vésették négyszögbetűiket. Ázsiában az örmények 
és georgiaiaknak első nyomdáit ő rendezte be, a könyv
sajtótól az utolsó betűig. A  georgiai király küldött neki 
ábécze-mintát, de ő nem hagyván azt helyben, a mint 
A pp log id -\ában  írja, «más módosabb betűket csináltam, 
melyen igen őrültének*.**

Mind e kitüntetés és elismerés, sőt még a toscanai 
herczeg hízelgő meghívása sem feledtetek vele czélját: 
a biblia-nyomtatást, s nem tántoríthaták meg vallása és

* Bőd Péter Magyar Athenás
** Helyén találom itt megemlíteni, miszerint a Typographia ez évi 

45-ik számában A nyomdászat Törökországban czím alatt megjelent 
czikk azon állítása, mintha T Ó T F A L U S I, mint Ibrahim renegát rendezte 
volna be az első konstantinápolyi nyomdát — tévedésen alapúi. Ezt 
már hitbuzgó jelleménél sem hiszem, s a róla annyifelé megjelent 
adatokban csak említés lenne róla. Ibrahim szereplése későbbi idejíi.
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hazája iránt. 1685-ben jelent meg tőle a saját öntötte 
betűkkel, a saját műszaki vezetése alatt, az úgynevezett 
amsterdami biblia,* 4200 példányban, melyről helyesen 
jegyzi meg Ballagi Aladár, hogy inkább'tekinthető magyar 
műipari terméknek, mint a legtöbb, bár a hazában, de 
idegen készletekkel nyomtatott bibliák. Később külön 
az Újszövetség, s külön a zsoltárok díszkiállításban. A  
biblia árát öt, az Újszövetségét két forintban,** egy zsoltá
rét 96 pénzben (körülbelül 20 ezüst garas) szabván meg. 
Az összes kiállítási költséget maga 40,000 írtra becsülted 

Kis, hordozható alakjuk, kedves betűik, tiszta vékony 
papírjuk, átalában ízlésteljes volta e kiadványoknak, min
denki tetszését megnyerték. Varsón át szállították ha
zánkba, s maga Teleki Mihály 100 példányt vásárolt 
belőlük, 1689-ben.

A  m.-vásárhelyi Teleki-könyvtárban őrzik T ó t f a l u s i- 

nak egy terjedelmes levelét, melyet a biblia itthoni 
nyomtatása ügyében intézett 1684 augusztus 15-én Teleki 
Mihályhoz és Tofeus, akkori .erdélyi református püspök
höz, s melynek minden sora elárulja épúgy a buzgó 
hazafit, mint a körültekintő gyakorlati nyomdászt.ftHosz- 
szasabb bevezetés után áttér a haza akkori siralmas 
állapotára, a többi közt így elmélkedvén: «Mihelyt Isten 
megszégyenítette Bécs alatt a török hatalmasságot, mind
járt ötlött nékem szívembe, hova tovább minél nagyobb 
veszedelme s elnyomatása a nemzetnek s romlása a mi

* Károli Gáspár fordítása szerint. 12-edrét, 1197 lap. A czímlap sze
rint : Kibocsáttatott a belgyiomi Académiákban tanúló Magyaroknak 
fot'golódások által.

** Egy magyar forint (azaz ezüst huszas) most 33 krajczár.
t Bőd Péter: Szent Biblia Históriája. 

t i  Megjelent az Erdélyi Prot. Közlöny 1880. 3. és 4-ik számában.
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nyomorult hazánknak, annál inkább engem e devotioban 
megerősített, hogy kész legyek azt, a mit ő felségétől 
bujdosásom földén áldásul vettem és annak felette min
den fáradságomat és munkámat, időmmel együtt, arra 
fordítani, hogy édes nemzetemnek ily nagy periclitatió- 
jában az én hivatalom szerint valamit használhassak.® 
Szólva a biblia-nyomtatásról, ajánlkozik akár 20 vagy 
25 ezer példánynak évenkinti előállítására. «Megszaba
dulunk az idegenektől, nem kell a magunk elégtelenségét, 
szégyenét elismerni. Másodszor költségünket és költsé
günkkel szerzett jószágunkat nem szerencséltetjük ily 
messze földre, oly veszedelmes írtakon. Harmadszor: 
nyelvünket tudó munkások által menvén végbe a munka 
és az ecclesiának szemei, előtt, mennyiben vétketlenebb 
tétethessék, Kegyelmetek maga megítélheti. — Egy
szer meg lévén a correctio, a megemlített készület sze
rint, elszolgál 40 vagy 50 esztendeig.® Tovább: «A 
magyar biblia el nem bővülhet, hanemha megolcsóul.® 
Óhajtja bár a papírkészítés otthon lábra kapna, mint a 
mely neki tulajdon mestersége mellett kiváltképeni kíván
sága. A sok technikai előterjesztés után kéri az illetőket, 
ne tartsák tanácsait «arrogantidnak» oly okos, kiváló em
berek. De «egy egész ország népe egybegyűlve, is ne
hezen csinálna egy kristályüveg pohárt, ha olyan mester
ember közöttök nincs®. A  levél pecsétjén a következő 
körirat: NICOL. TOTFALVSI, közepén kis nefelejcscsel..

Forró vágya, hogy egész tehetségével hazáját szol
gálhassa, végre teljesült. 1690-ben vissza jött Kolozs
várra, s ott különösen 1693-tól 1700-ig élénk irodalmi 
és kivált nyomdászati tevékenységet fejtett ki. Az általa 
nyomatott számos tankönyv, vallási s történelmi munka
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és naptár közűi csak egynéhányat volt alkalmam láthatni 
az idei könyvkiállitáson; de ezek eléggé bizonyították 
előállítójuk korát megelőzött ízlését, szakértelmét és külö
nösen nyomdájának gazdag fölszerelését.*

Szövegbetűinek egyenletes képe, azok vonalban állása, a 
szép, Elzevir jellegű czímbetűk, valamint a tiszta nyomás, 
szakmánk mai előhaladottságában is figyelmet érdemel
nek. Azonkívül 5  volt, tudtommal, ki a többek közűi 
jelenlegi ö és ü  betűinket megteremtétte, pontokat alkal
mazva a kis e betűcske helyett az o és u  fö lé ; melylyel 
a már akkor jeles debreczeni nyomdát évtizedekkel, s az 
országnak akkor legnagyobb nyomdáját, a nagyszom
batit, több mint egy félszázaddal megelőzte.

Azonban minden törekvése és áldozatkészsége, s min
den ügyessége mellett nem igen talált elismerésre hazá
jában. Kétszer volt kénytelen védekezni a megtámad- 
tatások ellen. Először 1697-ben a latin A pológ ia  b'iblio- 
r u m -  bán, a bibliájának irályát kifogásoló orthodoxia 
ellen; mely védiratával kezdődik, Toldy szerint, újabb 
nyelvészetünk. Másodszor 1698-ban magyarul A  m aga  

szem élyének m entségé-ben. Ebben védekezik az ellene' 
szórt vádak ellen, s korjellemző azon nyilatkozata, hogy 
bár az általa nyomatott zsoltárt egy tallér helyett tíz 
sustákon (húsz garason), a bibliát tizenkét forint helyett 
ötön adta: e müvek még sem váltak kelendőkké — sza
bott áruk miatt; «mert ez a nemzet semminek limitált 
árához nem szokván, nem állhatja meg, hogy mégis 
el ne kunyoráljon benne: úgy hogy, ha a bibliát két 
pénzen tartanám, mégis a magyar egy pénzen kérné*.

Terjedelmesen leírva a Typographia 1880. 13—16. számaiban.
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Keserűségében azt is mondja, hogy «az igazgatásnak 
változásival bejött sok húzás-vonás* neje örökétől meg
fosztotta ; s ezért aztán ellenei, s némely főurak, köztük 
Bánfi Dénes, a kormányzó, közzsinat elé idézték, hol 
az utóbbi vád visszavonására kényszerittetett s mindkét 
íratnak példányai beszedettek.

A  hazaszeretet és irodalom ezen mártírja, a mint őt 
Szilágyi Sándor oly találóan nevezi,* a sok keserűség és 
durva elnyomatás által lesújtva, a guta által bénítva, 
élő-halott volt már, mikor 1702 márczius 20-án könyö- 
rfilt rajta a halál.

Temetésén beszéltek: Csepregi Turkovics Mihály, 
(prsedikatio) kolozsvári pap; Szatmir-Németi Mihály 
(oratio) kolozsvári ref. tanár; Enyedi István (praedikatio), 
n.-enyedi theol. tanár. A  tiszteletére nyomatott gyász
versekből (oszlopírás =  charta) két darab (töredék) meg
van a maros-vásárhelyi Teleki-könyvtárban.

Síriratában «fusor, sculptor et typographus* (öntő, 
metsző és nyomdász) hármas jelzővel dicsőítették.

Pápai Páriz Ferencz, nagy-enyedi tanár, szép költe
ménynyel** tisztelte meg emlékét. Ez volt az utó-elis
merés az életében oly kevéssé méltányolt férfiú iránt.

T ó t f a l u s i  nyomdáját illetőleg Bőd Péter S m ir n a i  

S%. P o likd rp u s-ib A n , a 169. lapon még ez áll:
«A közönséges Ecclesia typographiájának esztendőn

ként való taxája volt 75 m. frt, a melyet kezdett kezéhez 
venni 1721-benVásárhelyiIstván (püspöki72o— 1728-ig);

* Erdély története.
** Életnek képe, niellybe béiratott példás emlékezetre méltó neve a’ 

Nemzetes, Tiszteletes, Tudós M. Tótfalusi Kis Miklós Uramnak. Ko
lozsvár, 1702.
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annak előtte vették kezekhez az előttevaló püspökök: 
de most volt fizetetlen restantia 142 mfrt. Tótfalusi Mik
lós még életében a maga typographiájához tartozó stem- 
peljeit, matriksait, 3000 forintokba engedte volt az 
erdélyi reformata generális Ecclesiának. Az ő halála 
után a főconsistorium parancsolatjából megvizsgálták s 
rendbe szedették Vas György és Rhédei Pál urak, Kapusi 
Sámuel (gyulafehérvári tanár) és Enyedi István (enyedi) 
tanárok 1703-ban; ugyanakkor a typographiát Arendában 
adták volt által Telegdi Pap Sámuelnek.®

***

Bár nem tartoznak már szorosan ez életrajzi vázlat
hoz, de kiválóan érdekesek az akkori nyomdai viszonyok 
tekintetéből, a T ó t f a l u s i  utóda, Telegdi Pap Sámuelnek 
patronusához irt, s Koncz József tanár úr által vállala
tunk részére, szives előzékenységgel átengedett levelek.

■1710 ja n . 20. elfelezi vál.
dUéltcsagos Sjrof m  /

Síz enyebt ccmpacteinafi is alfial inas műszeii vannak az ara- 
nyozásnoz Síz n t alanyával aianifczva egeszén, csinál egy könyvet 
fiit máriáséit ab minimum, franzSanfb) San fiapccsza ; lineával egy 
máriás ízt, fzanzSan San fiapccsza ; parasztén 2U pénzeit, fzanzSan- 
San Sapocsza ; dllifíácsi uram egy magijai forintéit az ui alanyá
val, fzanzSan San és Hapcttsal; lineaval bénái US; közönségesen 
ugyan fianzSanSan fiapccsza bi. 3U. (9 fiegyehnénefi ugyan szép 
műszerei vannak 

Sí dlléltcságcs Sjicf
alázatos szolgája 

<Lelegbi cfap Sámuel 
cf{. 31. (L
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II.
SUéltoságcs §zój.

cttezumgue ultimata ehnulfatatlanfépcn fénszerittettem a Slllgs 
urat jóibfcz ragasztott fesetvcs szüfségemSen alázatod rcménfebő 
levelem Sen való instantiammal megtalálnom. Slíin tfagif a cPsal- 
m m :fiat maliim  alá vettem i'ala jevenbői j é  tem em ig alatt, csali 
3 dőlés popircsom is nem  lévén, más emSerségef által jőve világra, 
se fi jelöl való megabósittatásOmmal: úgy dogig, fia ab terminum  
most 10 nap a.latt fii nem  váltom a legjobS szőlőmet, Sizonnigal 
óba fölöttem az egész termését: Sínnafi jelette fé t  Sál papirost 
jélfctés Hígján Hitelben fértem , Salját in jlor. ung. 9S. ha most 
augustusSan meg nem abem, fo ltig  való SetstelenségSe esem. € í m i  
nagigoSS, minb Suzát, Sort, fiitelSen fénszer ittettem cselébim fezzé 
szerezni! ós most is, csafi fé t  Hengerem is, fé t  m arof lisztem , egif 
sustafom is jóisten légijén itélőm eSSen, ha fülönSen vagifon) nintsen; 
fölött 3 tigpegrcipfusi cselébem naponfénl nem  fevés föltségSe ejt. 
Sllely mostani szüfségem az ofa  fogig most a Slllgs urat nem  
nbvaiolfattam szánbéfom szerint.

Slleüij  Sesezves és fénszeritő szüfségemSen a Slllgs ural nagy 
alázatos zcménfcbéscmmcl férem , ne tesséf fitsinu bolognaf a SUtgs 
uz te f  inteti előtt ezen szánafiozásra méltó sorsomnál! sziifséges expla- 
natio ja! és most m ár a SUtgs uz szánnuon meg végtére, nem  
fevés föltségSe fieziilő utaztatásiul után : és azon iestantiamat ezen 
levelemet pzaesentaló emSerem fiezéSe méltóztasséf abn i; a Slllgs 
urnafi az élő dstennef nevéSen reménfebem.

cím, a Slítcjs urnafi elfiilböttem a számvetés fór emanalt Ghtfio- 
graphumot is; másszor is jeltubván in flór. ung. 90 ; a iOá- jz t és 
benaz S9, jaciunt flór. ung. 19UH89. €Iz egész m un fa  m ent ab 
jlor ung. 153„80 még rostál ab solvenbum jlor. ung. 99 fé t  pénz 
Hijján, a fSeczetumon fiiviil, s correction fivül. Sőt am in t dfereső
során lön az alfalom  ja mtgs uz tefintetiézt s továSSvaló gratiá- 
jáézl) azfusáézl in jlor. ung. U. (fölött csaf fözönséges apró 
colum náffa l való arfiustól azon Se tü ffe l szo fta f fizetni etnninó 
jlor. tmg. U!150) .  €1 SUtgs uz továSS való Ígéretéit előttem visel-
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vén, uyif ccnbezcenbalefi ab flcz. uny. U. 2)e a nimni/i helyein lelt, 
fiivált a ze fezei ceziecticf, naau célúmnak éz ziizű zzcbéz hant ctc. 
ez zzíp zeaulazitázof hant: fizonyitom az élő izténnél, meyízbem- 
lettem volna azfuzátcl ab minimum czaf ftez. uny. 6. (mezt kO 
ázfiuzia fönnyen cxtenbalt volna, fia a SJItyz ui fcltzéyít nem 
zajnáUcttam volna), chn a meztani u j ebitie cfzaltnuzzal, az előtti 
ebiticSan való ’Sclfázzál; (mezt m ía a Sellázt amellé 6öve66 fölt- 
zíyemfiez nucmtatfattam fii!) €lz uzftnaf eyy azitfmeiicum könyv
vel íz czey Gatfecizmuzzal alázatezan febvezfebem. Bzten a OJltyz 
uz yzefi nayynázát hezzzaz iböfze vháyeztazza felbey állapottal, mey- 
álbván zzeienczízen, alázatezan fivánja a 

Slltyz G)záf uz
alázatez zzeyínif zzelyája 

TLeleybi cfap Sámuel.
éttolczzvát. 30. ju li j  €11712.

cf. S €í dlltyz uz minapi levele emléfezíf ázzál: Sm/ebzöl 
paphozt vitettem-e? S y i f  fáit pénzemen vitettem a cf(apiz) czinálctcl: 
mezt iz cba van 3 azanifem a yenezz cm feznél; fiítzzez iz fázazz- 
tettam iíijáfa zzefezemet papizozízt ctc. mellű boloy miá eztem 
cbavalő fiztemfan znhfczaff föltzíyfen ele.

Külczím : cWuztzizzime 2)ne Qlexanbzo S. cft. B. Gemiti Gelefi 
be Széf (cum omnifuz cffzciczum ct biynitt. Gitt. tett. etc.) 2)no 
meo et cflleceenati yzatiezizzimo.

Cfuam fumilime
( y e z n u e z z e y .

Eredetije a gr. Teleki-család levéltárában M.-Vásárhelyit. 
Másolta Koncz József 1882 szept. 2-án.

Magyarázatul álljanak itt Imreh Sándor úr, az erdélyi 
nyomdai viszonyokban legilletékesebb egyénnek, követ
kező sorai: “Világot vetnek e levelek arra nézve, hogy 
mily árban számította Telegdi elődünk a fölvállalt nyom
dai termékek ívét (tömött garmond, 16 ciceró széles, 
28 ciceró magas columnák: ugyanazon műből egy pél-
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dáuy a főiskolai könyvtárban van) ; — tehát ivét 4 magyar 
forintért szedte és nyomtatta, valószínűleg papír nélkül. — 
Egy magyar forint (azaz ezüst huszas) mostani értékben 
3 3 krt teszen ; tehát mostani értékben 1 f r t  32 k r t kapott 
Telegdi uram ívéért a gróf úrtól. No de akkor sokkal 
kevesebb, de értékesebb volt a pénz, mint most.

***
A  férfiú, kiről a fönnebbiekben emlékeztem, immár 

180 éve nyugszik jeltelen sírjában. Az emberiség válto
zott és előrehaladt; de az ember ős-erényei és ős-hibái 
ugyanazok maradtak. Lelkesedés, buzgó törekvés nap
jainkban is gyakran méltánytalansággal jutalmaztatnak. 
Ám, ez ne tartson vissza, hogy a pályán, melyre válasz
tásunk, de legtöbbször a sors által, helyeztettünk — 
folyton előre törekedjünk: becsületet szerezve magunk
nak s általunk becsületet szerezve a hazának!

Ács Mihály.

Ny. évkönyve. 3


