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MŰVÉSZETÜNK BÖLCSŐKORÁBÓL

— F irtinger Károly —

Egyik főakadálya annak, hogy eddigelé nem 
bírunk pontos adatokkal a könyvnyomtatás 

művészetének első idejéből, annak terjedéséről a 
XV. és XVI. században, — és hogy a jövőben sem 
igen lesznek szerencsésebbek az ez iránt kutatók, 
—  a mellett, hogy számtalan sajtótermék e kor
szakból odaveszett, a legcsekélyebb nyomot sem 
hagyva maga után, —  ama körülményben keresendő, 
hogy szerteszét, majd minden ország amaz időbeli 
nyomdásza számos terméket bocsátott napvilággá, 
nevének , és a nyomdahely, meg az évszám kitétele 
nélkül.

Ezek a névtelen nyomtatványok mindmegannyi 
talány gyanánt kívánnak megfejtést s a bibliográfiá
nak sikerült is sok esetben megfelelően megvilágí
tani a homályt, melybe ezek a sajtótermékek burkolva 
yoltak. Megesik azonban ily kutatásoknál, hogy az 
illető búvár elragadtatja magát képzelődésétől és 
hamis nyom után indulva, téves, némelykor a való-
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szinűséget is nélkülöző következtetésekhez jut. Ily 
esetben aztán kötelessége a higgadtabban haladó 
kutatónak az ilyen tévelygéseket lehetőleg helyre
igazítani, azaz a helyes ösvényre mutatni, melyre a 
valószínűségnek inkább megfelelő ellenérvei utalnak.

Egy ilyen, igénytelen nézetem szerint, alapnélküli 
következtetésekre tápot nyújtó téves föltevésnek 
ellenérveimmel való megdöntése indított engem e 
czikkecske megirására. Akadtam pedig ez ingatag 
lábon álló föltevésre kiváló könyvészünk, néhai 
K ertbeny  K á ro ly  * egyik munkájában, mely A m a g y a r  
nem ze ti és n em ze tkö zi iroda lom  könyvészete. M a g ya r-  
o rszá g ra  vonatkozó  rég i ném et n yo m ta tvá n yo k  
1454— 16 0 0 -ig  czímmel 1880-ban jelent meg a m. 
kir. egyetemi nyomdában, T re fo r t Á g o sto n  kultusz- 
miniszter meghagyásából. Távol áll tőlem, hogy 
Kertbeny alapvető munkáján csorbát ejtsek, kinek 
univerzális tudása, széles nyelvismeretei és bámu
latba ejtő szívós munkássága mellett csekély —  
érzem, hogy nagyon is fogyatékos —  tehetségem 
eltörpül; mindezek daczára nem vélek fölösleges 
munkát végezni, ha e helyütt Kertbeny említett 
munkájának egyik tételét bátorkodom rosta alá venni.

A mondott munka 9-ik oldalán, 20. sorszám és 
1479. évfolyam alatt egy kis 4-rét alakú, hat lapra 
terjedő és gót betűkből szedett német röpirat van 
felsorolva, következő czímmel: »Uan deme quaden 
thyrane Dracola wyda«. A czímlapon látható ezen
kívül Drakula oláh vajda fametszetű képe ; hátoldalán 
meg a következő közelebbi fölirás: »van eyneme

* Kertbeny Károly szül. Budapesten, 1824. febr. 28-án; 
meghalt ugyanitt 1882. január 23-án. Könyvészeti dolgozatain 
kívül műfordításai is nagy becsesei bírnak.
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bősen tyranne ghenomet Dracole Wyda na dér 
bort vnses heren ihesu christi 1456 hefft desse Dra
cole Wyda vele schrekelike wunderlike dink ghedan 
unde betreuen in Walacheyn unde ok in Ungaren«.

E röpirat egyetlen, napjainkig megmaradt példá
nyát a budapesti Nemzeti Muzeum könyvtárában 
őrzik és mint a czímből kitűnik, Drakula oláh v;yda 
(1456-tól 1462-ig; ekkor halt meg) kegyetlenkedéseit 
meséli el az erdélyi szászoknál dívó nyelven. E röp
irat a nyomó, a hely és évszám kitétele nélkül 
jelent meg. A mint láttuk, Kertbeny nyomtatása 
idejéül az 1479. esztendőt vette fö l; előállításának 
helyéül pedig Erdélyt jelöli meg, e nézetét következő- 
képen indokolva: »Denn geschrieben in altsáchsi- 
scher Sprache und zu einer Zeit, in dér Sieben- 
bürgens Sachsen noch nicht Universitáten Deutsch- 
lands besuchten, ist es schwer abzusehen, wer sich 
für eine Relation in solchem Idiome in Deutschland 
hátte interessiren sollen ?« Kertbeny tehát abban a 
körülményben, hogy a röpirat oly időben Íratott, 
mikor az erdélyi szászok még nem látogatták Német
ország egyetemeit és hogy igy nem igen érdeklőd
hettek Németországban —  szerinte —  egy ily saját
ságos nyelvű nyomtatvány iránt, — elég alapot 
talál arra nézve, hogy e sajtóterméket erdélyi 
származásúnak tekintse és munkájának CLXXVI1I. 
oldalán a XV. századbeli nyomtatványok közt komo
lyan fel is sorolja mint »ein deutscher Druck Sieben- 
bürgens«.

Eme könnyedén odavetett föltevés ilyformán képes 
hamis nézeteknek alapul szolgálni Erdély nyomdász
történetére vonatkozólag, melyről csak annyit tudunk 
bizonyossággal, hogy 1 íj 29-ben fordult meg egy
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ismeretlenül maradt nyomdász először Szebenben- és 
Th. Gemmarius latin munkája, melyet az illető elő
állított —  s melyből egy példány 1762-ben még m|g 
volt Szeben egyik könyvtárában, de azóta eltűnt, —  
tekinthető Erdély első nyomdatermékének.*

Fentérintett, Drakula vérengzéseit elmondó röp- 
irat Németországban több utánnyomásban jelent 
meg; így először 1491-ben Bambergben, de nem 
az erdélyi szászok nyelvén, hanem tiszta németség
gel. Ez a körülmény bizonyítja tehát, hogy Német
országban igenis meg volt az érdeklődés erdélyi 
dolgok iránt s ismeretes lehetett ott az első kiadás is.

Mi több, én abban a nézetben vagyok, hogy az 
első, ó-szász nyelvű, kiadás is Némethonban látott 
napvilágot. Ennek megokolására kérem a következő
ket tekintetbe venni. Tudvalevő dolog, hogy a XV. 
században több magyar származású nyomdász mű
ködött Olasz- és Francziaországban; így: Simon 
de Bartua Velenczében 1471-ben; Szebeni (Septem- 
castrensis) Tamás Mantuában, majd Modenában, 
1472—81-ig; Petrus Ungarus 1482— 1501-ig Lyon
ban; Holló (Corvus) András és Feketehalmi (Bur-

* Kertbeny említett munkájában az 1529-ben Szebenben 
működött nyomdásznak egy további term ékéről'is találunk 
közvetetten tudósítást. Ugyanis a 605. sorszám alatt, egy 
1546. évben, a nyomó nevének és a hely kitevése nélkül 
napvilágot látott Neive Zeitung tartalma van közölve s 
ebben egyebek között meg van említve, hogy az oláhok 
ajtatosságuk elvégzésere egy Szebenben cyrill betűkkel 
előállított kátét használnak. — Ugyancsak ez a német röpív, 
melynek egy példánya megvan a Magyar Nemzeti Muzeum 
könyvtarában is, Abádi Benedekről, az első magyar nyom
dászról is közli azt a  különben tudvalevő dolgot, hogy 
abban az időben (1546-ban) Szegeden prédikátori tisztséget 
viselt. i
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ciensis de Czeidino) Márton 1476— 84-ig Velenczé- 
ben; Dalmatinus György 1480— 83-ban szintén 
Velenczében ; Bernardus de Dacia 1478— 90-ig 
Paduában ; Qara Simon 1491-ben újra Velenczében 
és végre Basaynus Ungaforum 1492— 94-ben Cre- 
monában. Tehát kilencz magyar honos nyomdászt 
találunk ebben az időben külföldön. Nagyon kevés 
az, a mit róluk tudunk, de szakmájukban minden
esetre dicsekedhettek a kellő képzettséggel, mert az 
előrehaladt olasz és franczia nyomdahelyeken keres- 
téK kenyerüket, sőt Szebeni Tamás Mantuában társa 
volt a nagyhírű Jenson Miklós franczia nyomdásznak 
és Holló András a szintén jóhírű Rotweil Adámmal 
együtt működött Velenczében. Az a kérdés merül 
most fel : hol sajátították el ezek művészetünket ? 
Minden valószínűség szerint valamely délnémet 
városban, pl. Augsburg, Nürnberg, Bamberg, Strass- 
burgban, vagy talán éppen az Aurea Moguntiaban. 
Ki tudja ? Ha ehhez még hozzá veszszük, hogy a 
kilencz közül négyen és pedig Szebeni Tamás, Holló 
András, Feketehalmi Márton és Bernardus de Dacia 
—  nevük után ítélve •— erdélyi emberek voltak, úgy 
közel áll ama föltevés, hogy a vitatott röpiratot e 
kilencz nyomdász közül egyik vagy másik állíthatta elő 
valahol Németországban, vagy talán, a mi szintén 
nincs kizárva, Velenczében,vagy más délvidéki helyen.

Fönti nézetem támogatása érdekében utalok még 
egy másik körülményre. Ugyanis abban az időben 
(1473— 1513) Nürnbergben Koburger Antal birt 
nagyterjedelmű nyomtatóműhelylyel, melyben rende
sen 24 sajtó volt működésben és több mint száz 
egyén foglalkoztatva, szedő, javítnok, nyomó, könyv
festő, vagy könyvkötő minőségben ; e mellett Ko-
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burger széles összeköttetésben állott az irodalmi 
világgal és Frankfurt, Hamburg, Bázel, Velencze és 
Bécs városokban könyvesboltokat tartott. Szóval, 
mint nyomdásznak híre messze elterjedt, a miért 
kortársai »a könyvnyomtatók királyának« nevezték 
el. Itten, ebben a nagyhírű műhelyben látott —  
mint tudjuk —  napvilágot a z első m a g y a r  nyelvű  
nyomtatvány is, az István király szent jobbjáról 
szóló ének, melyből azonban nem bírunk egyetlen 
példánynyal sem. Nem tehető-e föl, hogy ebben 
az oly messzire szétágazó üzletben magyar emberek 
is lettek foglalkoztatva és hogy innét kerülhetett ki 
az erdélyi származásúnak vélt nyomtatvány is ?

íme, ezeket a történeti valóságon alapuló körül
ményeket bátorkodom véleményem megokolására 
felhozni, midőn azon szerény nézetet koczkáztatom, 
hogy Kertbeny többször említett föltevését, mintha 
a szóban forgó röpív Erdélyben állíttatott volna 
elő, nemcsak tévesnek tartom, de ama határozott 
nézetemnek adok kifejezést, hogy a XV. században 
Erdélyben egyáltalán nyomda nem létezett, amaz 
egyszerű okból, mert a nyomdászok abban az idő
ben inkább a czivilizáltabb nyugaton iparkodtak 
művészetünknek otthont szerezni és csak a század 
vége felé tűnnek föl keleti Európa főhelyein, mint 
pl. 1483-ban Stockholmban, 1491-ben Krakóban. 
Mit keresett volna tehát az azidétt kulturális tekin
tetben még visszamaradt, a nagy világforgalomtól 
félreeső Erdélyben nyomdász ?

Tisztelt olvasóimra bízom annak megítélését, hogy 
okoskodásom mennyiben bír a valószínűség nagyobb 
súlyával, mint Kertbeny érvelése.


