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T E V A N  A N D O R
(1889-1955)

H A B E N T  SU A  P A T A  L IB E L L I -  íĝ  s^ól a régi mon
dás; de nemcsak a könyveknek van véglete, a könyvek íróinak 
is. Tevan Andor ~ Heltai Gáspár és Mis^tótfalusi Kis Miklós 
kései utódja, a s^ép könyvek álmodója, tnlágrahof(ója, nyom
tatómestere, e könyv írója -  nem tudta megvárni ennek a nem 
kis fáradsággal készült könyvének megjelenését (amelynek gon
dozását, tipografizálását senki másnak át nem engedte volna) ~ 
váratlanul itthagwtt bennünket. Elment,, de itt maradt litána 
áldozatos életének példája, s szép könyveinek sora. A z  A lföld  
porában, Békéscsabán telepedett le, s itt fejlesztette ki nyomdá
já t  s emelte a legmagasabb szintre. Hogy mit tett a magyar 
művelődés és kultúra, könyvművészet és irodalom dolgában 
Békéscsaba ? Igen sokat! Tevan Andor kis nyomdáját a szép 
és haladó irányú magyar könyvkiadás szolgálatába állítva, már 
ip ii-ben  országos hírű könyvek jelentek meg gondozásában; 
így a Tevan-könyvtár kis olcsó, filléres árú sárga füzetei, ame
lyeken egy egész î emzedék nevelkedett fe l, Kosztolányi Dezső, 
Nagy Eajos, Juhász Q)’^̂ a, Szép Ernő, Somlyó Zoltán, Mark 
Twain, Leonyid Andrejev, Kodenbach, Swift, Anatole Francé 
s mások írásai jelentek meg a kis füzetekben. De megjelentek 
a Tevan-ki adásban Flaubert, Goncourt és más na^ írók köny
vei, s Anatole Francé regényeinek s novellás köteteinek egész 
sora, egymás után: A  Szent Klára kútja, Crainquebille, Egy 
színésznő története, Servien csodavárásai, A  sovány kandúr, 
Jocaste s a Barátom könyve, A  gondolkodás forradalmasí
tásában igen nagy szerepe volt a száz^^ elején France-nak, 
A  France-sorozat után következtek a régies hangulatú, gondo-



san rajt^plt cimlapú, illusv^trált Tevan-amatorsorodat darabjai, 
esztendőről esztendőre (-eleinte 2-}oo-aspéldányszdtnhan ké
szültek e könyvek, a híressé vált bibliofil sorozat - ) ,  Kosztolá
nyi Dezső: y í szegény kisgyermek panaszai, Kármán: Fanni 
ha^ományai, Krúdy: Aranykéz~ntcai szép napok -  Major 
Henrik rajzr^ival Fazekas: Fudas Matyi és Gvadányi: Egy 

falusi nótárius budai utazása -  Divéky fametszeteivel Cso
konai Eillája s a Csókok, Kisfaludy Sándor Regéi és Kis
faludy Károly: Follagi Jónás viszontagságai -  Kolozsvári Sán
dor fametszeteivel - ,  j* Fáy András és Vörösmarty Mihály 
kötetei, Petőfi Apostola s az újjászületett magar Esopus, 
Heltai Cáspár i j  66-ban Kolozsvárott megjelent fabuláinak 
güjteménye. Keleti Arthur átírásában, régi olaszfámét szét ék
ké L Ebből már 1200 példány készült 194} karácsonyára, a 
háború alatt, s két hét alatt fogott eL Utána a fasiszták el
hurcolták Tevan Andort, aki hónapokig havat lapátolt és ro
mot takarított Pécsben, Hazajővet a felszabadulás után, újjá
építve nyomdáját, folytatta könyvkiadói tevékenységét, újból 
megjelentette nag sikerű Esopus kiadványát, majd kiadta 
Anatole Francé Nyársforgató Jakabját, Százhúsz szikes rajz 
kísérte e könyvben Francé novelláit, E  két utolsó kiadványa 
könyvművészetünk legszebb alkotásainak tekinthető. A z  ere
deti X V III, századbeli matricáról öntött Didót antiqua be
tűkből készültek e könyvek, E g  esztendeig dolgoztak a Nyárs
forgató mesteri kiadásán, a nyomdász  ̂ci költő-fordító -  e sorok 
írója -  és a rajzoló ,filyan idilli egetértésben, amire csak eget- 
len szeuihunyorításhól is kölcsönösen értő szövetségesek képesek, 
s ebből a kongeniális egüttműködésből eg  magar könyvremek 
születeti, Bibliofil kiadványainak betetőzése, koronája volt ez 
a Nyársforgató kötet. Igazi „hódolat Anatole France-nak” , 
Hincz Cyula, a kitűnő rajzoló illusztrációi France-abbak 
France-nál, s az illusz^fációk színezésére szolgáló linóleu??i- 
lapokat Tevan maga metszette, A  magar kiadás jnagasan 
felette áll a két korábbi illuszíTált francia kiadásnak. De a 
legnagobb mívesi gonddal, szeretettel, a szép könyvek iránti



rajongásban született hibliofil-sorot^at darabjai, a koí̂ ítĵ és ne
velésében, fejlesztésében is igen sokat jelentettek. Tudósa volt 
mesterségének Tevan Andor, s a könyvkultúra továbbfejleszté
sén túl, könyvei tipografizálásával új utat fórt a magjjar könyv- 
nyomtatás és könyvművészül történetében, A  szép könyv oltha- 
tatlan szerelmese volt Tevan Andor, s mindvégig, utolsó percéig 
fáradhatatlan munkása is. A z  Esopus és a Nyársforgató az 
év legszebb könyve címét nyerték el, s kormányzatunktól a Pro 
A rte kitüntetést kapta meg értük Tevan Andor, De a szép 
könyvek kiadásából nem lehetett megélni a ^psúnyácska hazá
ban̂ * -  ahogyan Széchenyi mondta - , a szép könyvek álmodójá- 
nak kenyeret is kellett keresnie. De a szépért lelkesülonek, ha 
csak eg)j kis levegőhöz ĵ ^tott, minden törekvése szép könyvek 
világrahozatala volt. Egyébként minden, a nyomdájából kikerült 
nyomtatvány magán viselte igényességét, mesterségének odaadó 
szcretetét. Elment az utolsó Elzevir -  de a szép könyvek 
szcretetét, a szép könyvek iránt való rajongását beoltotta, tudá
sát átplántálta ifjú  munkatársaiba; az őfeladatuk, hoĝ  aláza
tos, példát mutató lelkes munkáját folytassák, S majd íĝ  nő
nek, támadnak új ma^ar Elzevirek.

Tevan Andor a magyar könyvművészet legnemesebb hagyo
mányainak folytatója volt, s életjnűve, munkája immár maga is 
haladó hagyományként marad az utókorra. Egy méltatója irta 
róla Esopusának megjelenése alkalmából: „a szépség jegyében 
fogant e könyv, a nagyigényű Tevan nyomdának a mesterség 
szeretetéről valló ez u könyve -  könyvkiadásunknak igazi 
dicsősége, így is illő. Méltó cipruság a száz^^^ok óta porló ko
lozsvári nyomdász sirjára^\ A  magyar könyvkiadás és könyv- 
tervezö művészet odaadó, fáradhatatlan munkását veszítette el 
a békéscsabai nyomtató mesterben.

i g j f ,  november hava K E L E T I A R T H U R





E L V E S Z T E T T  F IA M ,
HŰ M U N K A T Á R S A M , 
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M u n k á m  t a l á n  t ú l s á g o s a n  b ő s é g e s
ANYAGOT TÁR AZ OLVASÓ ELÉ, AMIKOR A 

KÖNYV ÉVEZREDES TÖRTÉNETÉVEL KAPCSOLAT
BAN A KÖNYVILLUSZTRÁLÁS VÁLFÁJÁIVÁL IS FOG
LALKOZIK. AZ ANYAG BŐSÉGE MÉG NEM JELEN TI 
KÖNYVEM TELJESSÉGÉT. NEM NYOMDATÖRTÉNE
TI SZAKKÖNYVET AKARTAM AZ OLVASÓ KEZÉBE 
ADNI, DE IGYEKEZTEM  RÁVILÁGÍTANI ARRA, HO
GYAN JUTOTT EL ÉVSZÁZADOKON ÁT Á KÖNYV 
MAI MEGJELENÉSI FORMÁJÁIG. EZEN TÚL INKÁBB 
A SZÉP KÖNYV IRÁNT VALÓ ÉRDEKLŐDÉST IGYE
KEZTEM FELKELTENI, VALAMIT ÁTPLÁNTÁLNI 
ABBÓL A SOK ÖRÖMBŐL, GYÖNYÖRŰSÉGBŐL, AMIT 
NEKEM A SZÉP KÖNYVEKKEL VALÓ FOGLALKO
ZÁS JELENTETT. MUNKÁM NEM A KUT ATÓ TUDÓS 
MUNKÁJA. KÖNYVEMBEN OLYAN SOROK IS TALÁL
HATÓK, AMELYEKBEN TÚLZOTTAN LELKES HAN
GOT ÜTÖK MEG. DE TALÁN EZ MEGBOCSÁTHATÓ 
A RÉGI NYOMDÁSZMESTERNEK, A KÖNYV ÁHÍTA- 
TOS RAJONGÓJÁNAK.

BUDAPEST, 1955. AUGUSZTUS FIÁVÁ
TEVAN ANDOR





A Z  Ő S E M B E R  K Ö Z L É S I  M Ó D JA . 
A K É P ÍR Á S  É S  A Z  Í R Á S J E L E K  

K IA L A K U L Á S A

ELSŐ FEJEZET

Évezredek múltak el, amíg a népek fejlődésük során eL 
jutottak a betűvetés mesterségének kialakításáig. Á? első 
írásformák, amelyekről tudomásunk van, 
ráZD-lások veltaL. A X X . század első évtizedében buk
kantak rá, a spanyolországi Santillana de Mar közelé
ben, az_Altamira barlangra, amelynek falain a jégkor
szakból származó bekarcolt és kiszínezett állatrajzok, 
bölények, vaddisznók, vadlovak ábrázolatait fedezték 
fel (i. ábra). A fejMdé_s_következő^  ̂fo az ősejuber a 
barlan£Íala-lie.ly£tt már kőre, fára, csontra kezdte rögzí
teni ábrázolatait. Ezek az ábrázolások nem voltak többé 
olyan pontosak, olyan részletezők és természethűek, 
mint a barlangbeliek. Kevés.jy^nallal,_vázlalos^, szinte 
csak a legszükségesebbet, a jellemzőt rögzítették. A Két
féle ábrázolási mód idők folyamán mindinkább elkülö
nült egymástól. A barlangbeli ábrázolások évezredekkel 
előzték meg a művészi rajzolást, ugyanúgy évezredekkel 
előzte meg a képírás a betűkkel való írást.

A^képi^sÁeteif mind gyakrabban használták, s ennek 
következtében jelentésük állandósult. A tárgyaknak csak 
a végletekig leegyszerűsített alakjait rajzolták, s mindig 
azonos formában.

Ha az egyiptomi hieroglifákat szemügyre vesszük, 
madárfejű oroszlán, sas, kígyó, madarak s egyéb állati 
alakok, bogarak, lótuszvirág, feltartott kezű s ülő embe
rek ábráit találjuk közöttük. Ugyanúgy felismerhetjük 
a legrégibb kínai és japán írott emlékeken, továbbá Asz-
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Szíria, Babilónia, Perzsia ékírásaiban az emberi, állati és 
növényi formákat. A  képírás jeleinek, ábráinak s azok 
jelentéseinek későbbi pontosabb rögzítése nagy jdientő- 
ségíLiépésjyolt, aminthogy az írás újabb fejlődése folya
mán még fontosabb jelenség volt az, hogy a szavakat 
szótagokra bontották, és minden egyes szótagot meg
felelő jellel érzékeltettek. Ennek eredményeként, mint- 
hogy az egyes szótagok vagy hangzócsoportok gyak
rabban ismétlődtek, a közlésre szánt írásjelek mennyisé
ge jelentősen csökkent.

I. Rajzok az Altamira barlangból

A kínaiak és japánok ezen a ponton megállották. 
A kínaiak írása szó-, illetve fogalomírássá alakult, a japá
noké pedig szótagírássá. A háromezer esztendős kínai 
írás reformjára bizottság alakult 1952-ben, s az a felada
ta, hogy a jelenlegi kínai írást egyszerűsítse, és fonetikus 
ábécét dolgozzon ki. A  bizottságra nehéz feladat hárult, 
mert a bonyolult kínai írás megreformálása nagy tudo
mányos felkészültséget kíván. A feladat fő nehézsége az, 
hogy a jelnek a hangon kívül a hangsúlyt is jelölnie 
kell, mert a kínai nyelv sok, különben azonos hangzású
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egytagú szavát csak igen széles skálájú hangsúlyozással 
tudják megkülönböztetni. A  kínai írásreform latin betűs 
rendszert dolgozott ki, tehát szakított a régi írás rend
szerével.

Az európai népek írásában további döntő lépés akkor 
történt, mikor az hangokat^kiilön-küíön-^ele-kke^ 
érzékeltették. Ennek következtében a jelek száma mind
össze 25-30-ra csökkent.

Nem minden nép alakította ki önállóan írását. Leg
többen a más népeknél bevált írásjeleket vették át, és a 
maguk céljára módosították vagy bővítették. Az euró
pai népek ábécéje nem okvetlen európai eredetű. Ha^az 
európai nemzetek ábécéjének betűi sorrend, alak és je
lentés tekintetében meg is egyeznek egymással, ez sem
mi esetre sem az együttes fejlődésre, hanem a közösen 
igénybe vett idegen forrásra vall. Azon, hogy az egyes 
nemzetek ábécéi mégis eltérnek egymástól, nincs mit 
csodálkoznunk, ha meggondoljuk, milyen nagyfokú az 
eltérés az egyes hangzók kiejtésénél a különböző nem
zetek beszédében.
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A Z  E G Y IP T O M I H IE R O G L IF Á K . 
A R O S E T T E -I K Ö

MÁSODIK FEJEZET

Az egyiptomi első dinasztia alapítója, a régi egyiptomi 
csillagászok feltevése szerint, időszámításunk előtt mint
egy négy évezreddel uralkodott. Ha nem is fogadjuk el 
hitelesnek a fenti adatot, nem lehet túlságosan nagy az 
eltérés, mert az egyiptomi történelemmel foglalkozó tu
dósok a negyedik és harmadik évezred közé helyezik ezt 
az időszakot. Az első dinasztia megalapítása Mena fáraó 
nevéhez fűződik. Uralkodása alatt bontakoztak ki az 
egyiptomi műveltség csírái, és fejlődött ki az egyiptomi 
írásrendszer.

Az ásatásokból napfényre került legrégibb írott em
lékek e kor maradványai, s már igen fejlett írásrendszer
ről tanúskodnak. Elefántcsonttáblák, kőfeliratok, papi
rusztekercsek temérdek bizonyítékot szolgáltatnak erre. 
E  nagyszámú írásos tanúsítványnak három évezreden 
keresztül senki emberfia hasznát nem vehette. Egyszerű
en nem tudtak velük mit kezdeni. Az ókor, a középkor, 
sőt az újkor tudósai hiába szentelték életüket az eléjük 
került hieroglifák megfejtésének, eredményt nem ér
tek el.

Az ókori írók, akik Egyiptomról tudósítottak, csupán 
hiányos felvilágosításokat nyújtottak. Hérodotosznál, a 
szicíliai Diodorosznál és Plutarkhosznál (De Isidé et 
Osiride c. értékes traktátumában) találunk ugyan szórvá
nyos utalásokat a hieroglif írásmódszerre, de egyikük 
sem tudott kellő mértékben közelebb férkőzni a prob
lémához. A  X V II. századtól kezdve a tudósok mind na-
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gyobb odaadással foglalkoztak az egyiptológia tudomá
nyával, a művelt világot izgatta a hieroglifák titka. Min
den lelkesség, minden odaadás ellenére eredményt el
érni nem tudtak.

A X V III. század végén a véletlen folytán jött rá a 
tudósvilág a titok nyitjára.

Napóleon 1798-99-i egyiptomi hadjárata a tudomá
nyos világ számára elhatározó eredménnyel járt. Napó
leon hajóhada 1798 májusában futott ki a touloni kikö
tőből. Hadseregének legkiválóbb tábornokai, de ugyan
akkor tudósok, művészek, technikusok kísérték e kalan
dos kirándulására. A vállalkozás mint hódító hadjárat és 
mint kísérlet, hogy Angliát érzékeny oldalán megsebez
ze, tudjuk, céljatévesztett volt. A tudomány mezején 
azonban jelentős siker született. Az egyiptomi építő
művészet a maga nagyságában és fenségében most első 
ízben tárult az európai szem elé.

A hadjárat legnagyobb tudományos eredményét a 
rosette-i kő szolgáltatta. Rosette város Alsó-Egyiptom- 
ban fekszik, a Nílus nyugati deltája egyik ágának bal 
partján, 1 5 kilométerre a Földközi-tengertől. Arab neve 
Resid, a város alapítója, Harun al Rasid kalifa után. 
A francia katonák a város megerősítése céljából sáncot 
ástak, és e munkálatok közepette Bouchard mérnök egy 
fekete bazalttáblát talált a földben. A táblán levő szöveg 
háromféle írással volt bevésve: hieroglif, démotikus és 
görög írással. A rosette-i követ a francia tudósok vették 
gondozásukba, mert sejtették, hogy abban olyan eszköz
re tettek szert, amelynek segítségével sikerül majd meg
fejteni a hieroglif írást. Az értékes leletet hajóra rakták, 
és útnak indították Franciaországba. Azonban az ango
lok kezére jutott, s végül ez utóbbiak megvásárolták. 
A londoni British Museumba került; mai napig is ott 
van (2. ábra).

Az egyiptomi hadjárat tudományos eredményeit dí-
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S2es kiállítású kötetekben, Description de VEg^pt (Egyip
tom leírása) cím alatt hozta nyilvánosságra a francia 
kormány. Az egyik kötetben méltatták a rosette-i követ 
is. A kő háromféle felirata lázba hozta a világ tudósait, 
de a hieroglifákat egy ideig még nem sikerült megfejte
ni. A  görög felirat szerint a tábla Ptolemaiosz Epipha- 
nész idejéből való, akit i. e. 197-ben egyiptomi papok 
ünnepeltek, s ezt két nyelven, háromféle írással örökí
tették meg. ^

A  rosette-i kő hieroglifáinak megfejtése terén^^omas 
Young angol orvos tette meg az első eredményes lépést. 
A cambridge-i Museum Criticumh îXx 1815-ben megjelent 
cikkében feltételezte, hogy a keretbe foglalt jelcsoportok 
uralkodók nevei. Megállapította 13 önálló mássalhang
zójel hangértékét, és hogy azt milyen irányban kell 
olvasni.

A felirat megfejtése JeaaErangois Champollion fran
cia tudós nevéhez fűződik, aki a rejtvény kulcsát annak 
a felismerésnek segítségével találta meg, hogy a hierog
lifákban vegyesen fordulnak elő szó jelek, mássalhangzó
csoportok jelei, önálló mássalhangzó jelek (betűjelek), 
hangérték nélküli determinatívumok, és ritkán pikto- 
grammok is. Champollion a táblán előforduló tulajdon
nevek alapján, szorgalmas kutatással, lépésről lépésre 
haladva végül is elkészítette az első ősegyiptomi nyelv
tant és szótárt. Nagy segítségére volt Champollionnak 
az a hieroglif és görög felírás, amelyet 1 8 15-ben Banks 
talált Philaeben, és 1821-ben Angliába szállított. A hie
roglif felírás két koszorúba foglalt betűcsoportot tartal
maz, melyek közül az egyik már a rosette-i kövön is 
szerepelt, és mint Ptolemaiosz neve ismert volt. A  másik 
koszorúban Champollion a görög felírás segítségével 
felismerte Kleopátra nevét (3. ábra).

Az egyiptomi írásban 24 mássalhangzójel volt, amely 
a sémita ábécével nagyjából megegyezik. Az egyiptomi-
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2. A rosette-i kő egy részlete
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ak, éppúgy, mint a többi keleti nép, magánhangzókat 
nem jelöltek az írásban. Ha pl. a zod (mondani) szót 
akarták leírni, csupán zd-t írtak. Ügynevezett értelmező 
(determinatív) jegyeket is használtak. Az értelmező je
gyekre azért is szükség volt, mert az egyiptomi írásban 
egy és ugyanaz a jel hol szót, hol pedig mássalhangzót 
jelölt. Ez pedig az értelmező jelek igénybevétele nélkül 
természetesen sok félreértésre adott volna alkalmat. Ma
radjunk az előző példánál. A zod (mondani) szót egy 
emberalakkal jelölték, aki kezét ajkán tartja. A sura 
(inni) szót ugyanezzel a jellel ábrázolták, csakhogy még 
három hullámvonalat is rajzoltak melléje, amely jelezte, 
hogy a szó jelentése a vízzel van összefüggésben.

A hieroglif írás az egyiptomiak reprezentáló írása 
volt. Emlékoszlopokon, sírfeliratokon hieroglifákat al
kalmaztak. A köznapi életben, levelezésben, feljegyzé
sekben a hieratikus (papi) írást használták, amely körül
belül úgy viszonylik a hieroglifákhoz, mint az írott betű 
a nyomtatott betűhöz. Ezt az írást nádtollal, ecsettel 
vetették papiruszra. A  hieratikus írás jeleiben már csak 
homályosan ismerhetők fel az ábrázolt tárgyak, ame
lyekre utalnak.

3. Kleopátra és Ptolemaiosz neve a rosette-i kövön

Időszámításunk előtt a VIII. században újfajta írást 
vezettek be Egyiptomban, amelyet a tudomány, Héro
dotosz után, démotikus írásnak nevez, bizonyára azért, 
mert maga a nyelv, amely ebben az írásban fennmaradt, 
nem a hieroglifák klasszikus nyelve, hanem üzleti és
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magánügyekre vonatkozó iratokban használták, míg a 
hieroglifák nyelvét szent nyelvnek őrizték meg. A démo
tikus írás a hieratikus írás további leegyszerűsítése. K ö 
rülbelül looo esztendőn keresztül ezt az írást használták 
mindaddig, amíg a kereszténység elterjedésével az egyip
tomiak is át nem vették a görög ábécét.

Az egyiptomi írás a maga idejében a legfejlettebb írás 
volt, de még távolról sem kielégítő és tökéletes. A  mai 
értelemben vett ábécé tulajdonképpeni feltalálása nem is 
az egyiptomiak, hanem a föníciaiak érdeme.
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H A R M A D IK  F E J E Z E T

A Z  É K ÍR Á S . A  N IN IV E I K Ö N Y V T Á R .
A K Ö N Y V N Y O M T A T Á S  E LSŐ  N Y O M A I

Négy évezreddel ezelőtt Ázsiában, a Tigris és Eufrátesz 
között elterülő síkságon, amely Mezopotámia néven is
meretes, nagy és művelt népek éltek, a sumérok és akká- 
dok. Ezeknek már fejlett államformájuk volt, és hatal
mas birodalmaknak vetették meg az alapját.

Rajtuk kívül kisebb népcsoportok és törzsi alakulatok 
is éltek itt, melyeknek nem volt állandó hazájuk, hanem 
nyájaikkal egyik területről a másikra vándoroltak, kö
zöttük a zsidók népe is. Ur városát, a sumér birodalom 
fővárosát 1519-ben W o o ^  brit régész tárta fel, és ott 
bukkant az ékírás talán legrégibb változatára.

Az ékírás megteremtése a sumérok érdeme. Ez az ős
kori kultúrnép i. e. 3200-3100 táján már fejlett mező- 
gazdasággal rendelkezett. Országát öntözőcsatornák 
szelték át, és -  ami különösen figyelemre méltó -  már 
ismerte az írást. Az ipar kifejlődése elé azonban akadá
lyok tornyosultak, mert az ország fémben, fában és kő
ben szegény volt. Annál több volt az agyag. Fel is hasz
nálták minden elképzelhető célra. Agyagból építették 
házaikat, ebből készítették bútoraikat, hordóikat, ládái
kat. Főképpen pedig -  ami bennünket elsősorban érde
kel -  égetett agyagtáblákból készítették könyveiket.

Az i. e. 2000 után itt telepedtek le a sémita amoriták 
a sémita akkádok közé, és megalapították Babilóniát, 
tőlük délre pedig a perzsák telepedtek le.

Az időszámításunk előtti II. évezredben Assur város
állam nagyhatalom lett Asszíria néven, az asszírok is
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megjelentek a színen, és hatalmas birodalomnak vetet
ték meg az alapját. A birodalom fővárosában minden
ható királyok követték egymást. A  mi vizsgálódásunk 
szempontjából a legfontosabb Asúrbanipal (vagy görög 
nevén Szardanapal) király uralkodása (i. e. 668-626). 
Asúrbanipalt az ókori világ legműveltebb uralkodói kö
zött emlegetik. Uralkodása alatt Ninive a tudományos 
és művészeti élet központja volt, s az uralkodó hatalmas 
könyvtárt alapított.

A  nagy könyvtár, amelynek minden egyes könyve ék
írással rótt égetett agyagtáblákból állott, a király halálát 
követő zavaros esztendőkben a méd-babilóniai támadás 
áldozata lett. A  könyvek, minthogy cserepekből voltak, 
nem pusztultak el, de évezredeken keresztül várták fel
támadásukat a föld alá temetve, amíg 1848-ban a British 
Museum, Layard tudós vezetésével expedíciót küldött 
Ninive romjainak feltárására. Ez alkalommal kerültek 
elő az asszír műveltség csodálatos emlékei, közöttük 
mintegy 60 000 darab ékírásos agyagtábla, amelyekből 
22 000 darabot a British Museumba szállítottak. Az ék
írás megfejtése és az agyagtáblákra írt könyvtár feltárása 
egyszeriben bepillantást engedett az utókor számára 
Mezopotámia hétköznapi és kulturális életébe.

Akárcsak az egyiptomi hieroglifák, az ékírás megfej
tése is sok nehézséget okozott az utókornak. Végül 
azonban Grotefend német tudós X IX . század eleji kuta
tásait siker koronázta. Grotefendnek sokkal nehezebb 
volt a dolga, mint a vele körülbelül egy időben munkál
kodó Champollionnak a hieroglifák megfejtésénél, mert 
nem akadt keze ügyébe olyan kétnyelvű felirat, amilyen 
a rosette-i kő volt.

A  perzsa királyszobrok vizsgálgatása közben feltűnt 
Grotefendnek, hogy bizonyos jelcsoportok minden szo
bor feliratában előfordulnak. A  gyakrabban visszatérő 
jelcsoportokból végre sikerült kibetűznie Dareios, Xer-
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xés és Hystaspés nevét, majd pedig a régi perzsa királyok 
címét: „Királyok Királya.’’ Az út a továbbhaladáshoz 
most már biztosítva volt. Tizenkét írásjel ismeretében, 
Hérodotosz és más görög írók műveiben talált perzsa 
történelmi adatok elmés felhasználásával olyan kulcsot 
készített, amelynek segítségével, további következteté
sek és kombinációk alapján most már 6o jelet fejtett 
meg. A ninivei romokból előkerült Asúrbanipal király 
könyvtárának kibetűzése és megfejtése, a már Grotefend 
által vágott ösvényen, angol tudósok műve volt.

H>>( T ^
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4. Ékírásos tégla első és hátsó oldala

Az ékírás jeleivel eleinte tárgyakat, később azonban 
már nehezebben kifejezhető fogalmakat is jelöltek. Kez
detben a sumérok fatáblára szögletes írásjeleket véstek. 
Később agyagtáblákra írtak, írásjeleik ettől kezdve ék 
alakúak. A még nedves agyagba ékszerű hegyben vég
ződő pálcikákkal írták be a szöveget, azután az agya
got kiégették.

Egy-egy hangot, szótagot vagy egész szót az ék alakú 
jelek kombinált csoportja jelöl. Ezek az ékek függőlege
sek, vízszintesek vagy ferdék. Előfordulnak sarkos ékek
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is. Fele nagyságban alkalmazott ékek is gyakoriak. Az 
egymagában álló ferde éket szavak elválasztására hasz
nálták (4. ábra),

Mezopotámiában azonban már ekkor is ismerték a 
későbbi könyvnyomtatás egyik előfutárát. Babilóniában 
és Asszíriában i. e. 3000 esztendővel minden városban 
sokszorosítottak szövegeket. A feltárt agyagtáblákon, a 
kézzel készített ékírások alatt hengerrel nyomtatott zára
dékot találunk. A mai múzeumokban az ékírásos agyag
táblák mellett rendre sorakoznak a kicsiny hengerek is, 
amelyek részben a mezopotámiai ásatásokból kerültek 
oda, részben pedig a mai iraki leányok nyakáról, akik e 
régi őskori leleteket nyakdkszként viselik (5. ábra).

5. Mezopotámiai ásatásokból származó pecséthengerek

Az ásatást vezető régészek szinte minden városban és 
faluban irattárakat fedeztek fel, amelyek a legkülönbö
zőbb oklevelekkel, magánfelek közötti szerződésekkel 
voltak tele. Az emberek nagy része nem tudott írni. 
Épp ezért, mint később a középkorban az európai váro
sokban is, a piactéren írnok állt a közönség rendelke
zésére, aki a törvényekben jártas volt. Az írnok nedves 
agyagot és írópálcikát tartott készenlétben. Ha ügyfelek
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érkeztek, a nedves agyagból formás kis táblát gyúrt és 
a két ügyfél kívánságának megfelelően agyagba karcolta 
a megállapodást. Ennek befejeztével a felek elővették a 
nyakukon csüngő kis pecséthengert, és végiggördítették 
a friss agyagon, A  táblát a napon megszárították, s a 
megállapodás jogérvényes lett.
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N E G Y E D IK  F E J E Z E T

A  F Ö N ÍC IA I ÍR Á S  K IA L A K U L Á S A .
A G Ö R Ö G  A L F A B É T A  K E L E T K E Z É S E

Fönícia keskeny parts:zegélyként terjedt a Libanon hegy
ség lábától a Földközi-tengerig. Termékeny ország volt, 
tele erdőségekkel és ércben gazdag bányákkal. Partja 
előtt hullámzott a hatalmas Földközi-tenger, amely ak
koriban az egész világot jelentette. A  föníciaiak mint 
kereskedők hajóikkal bebarangolták az egész akkor is
mert világot. Bátor vállalkozók voltak, akik sorra láto
gatták a Földközi- és Égei-tenger városait, sőt elkalan
doztak az Atlanti-óceánra, a Kanári-szigetekig, Madeirá
ig és a mai Brit-szigetekig. Ahová eljutottak, mindenütt 
kereskedelmi állomásokat létesítettek, valamennyi ten
ger menti város kereskedelmét és közlekedését kezük
ben tartották. Ezeken a helyeken ipari és művészeti ter
mékeiket rabszolgákra, bőrökre és gyapjúra cserélték ki. 
Ami pedig bennünket, a késő utókort a legjobban érde
kel, az, hogy megismertették a világot írásmódjukkal.

A  föníciaiak ugyan századokon keresztül Egyiptom 
vazallusai voltak, de az i. e. X III. században kivívták 
függetlenségüket, és hosszú időn keresztül meg is tar
tották. Fővárosuk, Szidón, a maga korában a leghatal
masabb és leggazdagabb városnak számított. Ök alapí
tották a mai Tunisz helyén Karthágót is.

Nagy Sándor vetett véget Fönícia virágzásának. A ma
cedón hódító az isszoszi csata után betört hadaival Föní
ciába, városait elpusztította, s lakosait rabszolgáknak 
hurcolta el.

A  föníciaiak írása az ó^semiták írásából, a protosínai
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írásból alakult ki. Belőle alakult ki a görög írás, amely
ből aztán a latin, és közvetve az egész európai írás fejlő
dött. A föníciai írás, mint minden keleti írás, jobbról 
balra haladt. Ábécéjük minden betűjének nevet adtak. 
A betűk neveit szó szerint átvette tőlük a héber nyelv, 
és mint látni fogjuk, bizonyos fokú változtatással a 
görög nyelv.

A föníciaiak ábécéjében az első betű halef, amely ökör
fejet jelent, s ezt a ha hang jelölésére használták, második 
betűje béthj amely házat jelent, és ezzel jelölték a b betűt, 
a harmadik betűje gimel, amely tevét jelent, ez a^ betű, 
a negyedik betűje dakth, amely ajtót jelent, és d betűt 
jelölték vele.

A föníciai írásnak legnevezetesebb fennmaradt emlé
ke az ún. ..moabita kő” . Ezt a követ a francia kutatók 
találták meg a Holt-tenger közelében, a X IX . század 
közepén. A  kő az i. e. IX . századból származik, és Mésa, 
moabita király győzelmeit örökíti meg. írásjeleit a kő 
felfedezése után nyomban lerajzolták, s előkészületet 
tettek a kő elszállítására. Az arabok nem jó szemmel 
nézték a francia tudósok szándékát, mert azt gyanítot
ták, hogy az idegenek nagy kincset találtak. Tüzet gyúj
tottak a kő alá, és amikor az izzott a forróságtól, hideg 
vizet zúdítottak rá. A kő darabokra hullott. Összesze
dett darabjait a francia tudósok elszállították a párizsi 
Louvre-ba, s minthogy a tudósok a követ, a rajta levő 
feliratokkal együtt, pusztulása előtt lerajzolták, e rajz 
alapján a darabokat újból összeállították (6. ábra).

Egy görög rege szerint a betűírás tudományát Kad- 
niosz hozta magával Föníciából, Ez a rege annyiban 
fedi a valóságot, hogy földrészünk minden magas kul
túrájú népének írása keletről származik. Kadmosz állító
lag i6 betűt hozott magával, amelyet később Palame-
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áés2 még további négy betűvel egészített ki, majd pedig 
Epikharmész és a keoszi Szimonidész még újabb négy 
betűvel toldott meg.

Mi sem bizonyítja jobban az európai írás föníciai ere
detét, mint a görög betűk nevei, és a legrégibb görög 
írás sorvezetése. Ha a mai ember az ábécéről beszél, nem
igen gondol arra, hogy a betűjelek a föníciaiak haleph
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6. A moabita kő

(görögül alpha), béth (görögül béta), gimel (görö
gül gamma), daleth (görögül delta) stb. betűjeleire 
vezethetők vissza. Az az ógörög szokás, hogy a sor
vezetés jobbról balra halad, ugyanebből a forrásból 
ered, s csak később tértek át a balról jobbra haladó sor
vezetésre. Közben azonban átmenet is volt a kétféle 
sorvezetés között, az úgynevezett bustrophedon (ökör
fordulós) írás, amelynél a sorok, hasonlóan az eke elé 
fogott ökrök szántási irányához, váltogatva, egyszer 
jobbról balra, egyszer pedig balról jobbra haladtak. Sok 
reánk maradt feliraton, szobron, érmen ez az írásmód, 
sőt Szólón i. e. VI. századból származó törvényei rögzí
tésénél is ugyanezt a módszert követték. Csak száz esz
tendővel később szorította ki végérvényesen ezt az írás
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módot az általánosan bevezetett balról jobbra haladó 
írás.

A föníciai írás, mint a legtöbb keleti írás, csak a más
salhangzókat jelölte. A görög nyelv azonban nem nélkü
lözhette a magánhangzókat. Ezeknek jelölésére olyan 
föníciai írásjeleket használtak fel, amelyekre a görög 
nyelvnek nem volt szüksége. így keletkeztek az A, E, 
I, O, U betűk (7. ábra).

B o i o ^ : / \ r o © e i / n ^
NOIX̂ fe/VOOANfOI

7. ógörög írás

A korai görög írásokban még nem ismertek kis- és 
nagybetűket. Csak később, i. sz. a IX . században alakult 
ki a kétféle betűalak. A  korábban használt betű lett a 
görög ábécé nagybetűje, és ehhez alakították ki a kis
betűket, az úgynevezett minusculát. Az ógörög írásban 
nem hagytak térközt az egyes szavak között. Az egész 
írás egybefolyt s az olvasónak kellett a szókezdéseket és 
-végződéseket olvasás közben érzékelnie. A fejlődés fo
lyamán ez a hiányosság eltűnt.

A görögök szellemi élete ~ tudjuk -  nemcsak a maga 
idejében állt korának legmagasabb fokán, de ma is cso
dálattal tekintünk művészeti alkotásaikra és gyönyörű
séggel olvassuk irodalmi műveiket. Nincs tehát mit
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csodálkoznunk azon, hogy ez az ókori kis nép a betűt, 
azt az eszközt, amellyel örök életű irodalmi műveit ma
radandóvá tette, a maga képére, a maga irodalmi igé
nyeinek és szükségletének megfelelően alakította, fino
mította, és úgy adta tovább az utókornak.

31



Ö T Ö D IK  F E J E Z E T  

A R Ó M A IA K  ÍR Á S A

A latin írás ~ egyes kutatók szerint -  a nyugati görög 
(dór-khalkidikei) írásból ered. Szerintük a Latiummal 
határos Cumae görög gyarmatosai révén került a ró
maiakhoz. \A. dór-khalkidikei írás 24 betűjéből 21 betűt 
vett át a latin nyelv, majd később további két betű (G, 
Y) átvételével 23 betűre bővült a rómaiak ábécéj^Ez a 
2 3 betűből álló ábécé a következő: A B C D E  F G H 
I K  L  M N O P Q R S T V  Z X  Y . Az itt felsorolt 
betűk közül a Z betű lassanként elmaradt, a K  betű 
alkalmazására csak egészen kivételes esetekben került 
sor (pl. Kalendae), U betűre nem volt szükségük, mert 
a V-t és U-t közös betűvel, a V  betűvel jelölték. írások
ban nem tettek különbséget I és J  között, ezért a J  
betűt sem használták.

A korai időkben még merev és szögletes volt a latin 
betűk alakja. Ezek a minden ritmust nélkülöző betűk 
láthatók a legrégibb római műemlékeken. A későbbi 
időkben mindinkább világos és tiszta vonalvezetésű 
betűk kerülnek a szobrokra, diadalívekre, emlékoszlo
pokra. Látható rajtuk, hogy a műemléket alkotó mű
vész keze formálta a feliratok betűit is. Az egyhangú, 
esetlen betűalakokat felváltják a határozott rajzú, finom 
hajlatú, vastag és vékony vonalak játékából álló ritmikus 
betűalakok, amelyek nemcsak könnyebben olvashatók, 
de díszítő elemei is az emlékműnek.

A római betű művészi tökéletességű megnyilvánulása 
a capitalis. Legszebb formájában a Traian-oszlopon ma
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radt meg, amely a római fórumon ma is hirdeti Traianus 
császár dáciai hadjáratának dicsőségét. A damaszkuszi 
Apollodórosz építész alkotása ez a műremek, i. sz. 113 -  
ból. Az oszlopon alkalmazott szövegsorok betűképei
ben egyenlő magas és egyenlő értékű elemek sorakoz
nak, a sorok harmóniáját és ritmusát mi sem zavarja, 
a betűk magasságának és szélességének arányai finom 
érzékkel kiegyenlítettek, az egyes betűk közötti beosz
tás optikai és esztétikai szempontból tökéletes. A  betűk 
szárait talpacskák, serifek (arab eredetű szó) zárják le 
(8. ábra).

A  capitalis betű alakját tulajdonképpen a kőfaragó
technika határozta meg. Szerkezetük is ehhez alkalmaz
kodik, mert nem írott, hanem tervezett, rajzolt képet 
nyújtanak. Erre vall egyébként ennek a betűfajtának
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két másik megnevc5:ése: monumental írás (emlékmű lati
nul =  monumentum) és lapidar irás(kö latinul =  lapis).

A  capitalis írást papiruszon és pergamenen kezdettől 
fogva könyvírásra is használták. A  szerkezeti formák 
ugyan a könyv betűinél is megmaradtak, de az íróesz
köznek és az írás technikájának a vésővel merőben ellen
tétes sajátossága miatt, a betűk alakjai változáson men
tek át. A  capitalis írás átalakult capitalis qmdratát2î  
amelynél a sor betűinek magassága egyenlő, és a betűk 
körülbelül olyan szélesek, mint amilyen magasak (innen 
származik a „quadrata” elnevezés) (9. ábra).

NONALlTfRQV
AAIQVIAWIRX
SOVABCDECHK
iMMOraRSTV

9. Capitalis quadrata

A könyvírásra használt másik betűfajta az úgyneve
zett rustica (rusticus =  parasztos, goromba, faragatlan). 
Keskeny, nyújtott írás, mely esztétikai szempontból 
messze mögötte marad a capitalis írásnak. Az alapfor
mák ugyan megtalálhatók benne, de az anyag diktálta 
változások igen nagy mértékűek. Tollal vagy ecsettel 
írták, a kézírás követelményeihez alkalmazkodott, s 
ezért a leírás könnyebben és gyorsabban ment (10. ábra).

Időszámításunk szerinti 170 körül kezd kialakulni 
ennek a korszaknak az írása, az unciálisy amely alapjában 
véve a régi római formából indul ki, de a szélesre vágott
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hegyű írótoll terméke. Kz unciális írásban a betűk egy
szerűbbé váltak és kerekdedek lettek. Az egyszerűség az 
írnivaló gyorsabb iramban történő elvégzésének, a ke- 
rekdedség főképpen a papiruszról a pergamenre való 
áttérésnek tulajdonítható. Az unciális lassanként kiszorí
totta a capitalis quadratát és a rusticát ( i i .  ábra).

4KOl6HIKlMNOfQjtSr
vxy HASIAM mmirn
ÍSIIlMtOMMAOSniWNA
tíMNnssicíAimüíB

10. Rustica

xXBcdóeep(;bbi iLcDop
qR,p.sTxax LoqaeBA.)MT

11. Unciale

Az V. század elejétől kezdve egy újabb betűtípus, a 
Jélmciális (semiunciaie) alakul ki. Ebben a korszakban 
mindinkább az volt a törekvés, hogy könnyen és gyor
san végezzék az írást. A  félunciális feltűnésével az euró
pai írás fejlődésében nagy jelentőségű változás követke
zett be. Kezdettől fogva egészen az unciális írásig be
zárólag a betűk magassága egyenlő volt. A  féluncialétól 
kezdve a betűk már különböző magasak, minthogy 
(•gyes betűknek alsó és felső száruk van. Ezeket a betű
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két minusculák.n.2î  nevezzük [literae minusculae (lat.) =  
kisbetűk]. Felső szára van a b, d, h, k, 1, t betűknek, alsó 
szára az /) gy p , q betűknek. A felső és alsó szárak bele
érnek az írásközökbe, a messze álló sorokat összekötik 
egymással, s ezzel a sorokba ritmust öntenek (12. ábra).

>cBCöepchTjLLoxr>Nopq
p  1 1  a  x : x  • o c i o p j  I  A . q  a

12. Fél unciáié

Nagy Károly, a frankok királya, egyik római utazása 
alkalmával, 781-ben ismerkedett meg Alkuin szerzetes
sel, a „Rhetor Brittanicus’’-szal, ahogyan kora nevezte. 
Az angol szerzetes mintaiskolát rendezett be Tours-ban. 
Ebben az iskolában hallgatta maga az uralkodó és egész 
családja Alkuin előadásait.

Alkuint más feladattal is megbízta az uralkodó. A nagy 
kiterjedésű birodalom kormányzásához igen sok írá̂ s- 
tudó hivatalnokra volt szükség. Ezeknek kiképzése 
Alkuinra hárult. Alkuin nemcsak hivatalnokokat, ha-

QbipueUcuT) duoc/ecCKiNenr> cxb

u c c ro m u tjc tm  c u r ^ u t c

k i bioLcumfubeiu^bersiedicrjo 

Necrcujc CcctropuLLcccumo 

teo quod bcr^edix^Cí''axiuper^
1 3. Karolingi minuscula

nem könyvmásolókat is nevelt, és ezzel döntő szerepe 
volt az új betűforma, a karolingi minuscttla megteremtésé
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l)eü (13. ábra). Már az unciáiéban találunk nyomokat a 
kiBbetű felé, a félunciale további lépést jelentett. Alkuin 
|iedig végérvényesen kialakította a latin írás kisbetűjét, 
II melyet nálunk és a latin betűkkel író országokban ma 
IN használnak. Betűi világosak, könnyen és gyorsan 
Írhatók.

Az őskori és ókori nagy kultúrák írástörténetének 
In mertetésével eljutottunk a latin írásig, amelyből a ma
gyar írás is sarjadt. Könyvünk feladata nem az írás tör- 
íánetének kimerítő taglalása, hanem a könyv kialaku
lásának ismertetése. Éppen ezért nem tértünk ki az előző 
oldalakon ismertetett írásoktól teljesen függetlenül ala
kult és önálló úton haladó kínai írásra, a görög írásból 
Niirjadzott másik hajtásra, a cirill írásra, nem ismertettük 
a fíxiiiciai írásból kialakult héber írást, valamint a karo- 
lingi írás artisztikus hajtását, a gót írást, a későbbi 
Hl Ivwabacher írást és a fraktúr írást sem. A  magyar 
rovásírás hasonlóképpen nem tartozik tárgyunkhoz, 
mert a könyvekben használatos magyar betűk kialaku
ld nára nem volt hatása.
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H A T O D IK  F E J E Z E T  

A G Ö R Ö G Ö K  É S R Ö M A IA K  K Ö N Y V E I

Az európai műveltségnek alapja a klasszikus antik görög 
és latin kultúra.

Milyenek voltak vajon azok a könyvek, amelyekbe ez 
a két régi kultúrnép irodalmát, művészetét, tudományát 
lefektette, s örökségül hagyta az utókor számára?

A görögök és rómaiak könyvei nem a ma használatos 
könyvek forgatható lapjaiból álltak, hanem tekercsekre 
írtak, akárcsak az egyiptomiak. A  tekercseket az Afriká
ban termő papirusznövényből állították elő. Innen szár
mazik a mai „papiros” elnevezés is. A  legnagyobb pa- 
pirusztekercskönyvtár a macedóniai Nagy Sándorról, 
a világhódítóról elnevezett egyiptomi nagyvárosban, 
Alexandriában volt. Nagy Sándor halálával széthullot^t a 
macedón birodalom, s Egyiptom királya Nagy Sándor 
addigi helytartója, Ptolemaiosz Szotér lett. Uralkodása 
alatt Egyiptom műveltségének alapja a hellén kultúra 
lett. A  kultúrának központja a tiszta hellén műveltségű 
Alexandria maradt, az ókor hatalmas világvárosa, gyö
nyörű építményeivel, palotáival, utcáival, tereivel, für
dőivel. Itt alapította meg Ptolemaiosz a világhírű könyv
tárt, amelyben a görög műveltségnek minden irodalmi 
és tudományos értéke együtt volt.

A  könyvtár több százezer tekercsből állt, s ma is 
mint az ókori világ legnagyobb könyvtáráról emlékez
nek meg róla. A  fehér márványból épült könyvtár a 
tudományos központ célját szolgáló Jvíuzeion szerves 
része volt. Helyiségeiben szekrények sorakoztak, s ezek-
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iiek polcain foglaltak helyet a papimsztekercsek. A má
sodik Ptolemaiosz-uralkodó, Philadelphosz, egy fiók
könyvtárt is létesített Alexandriában, és ez a könyvtár 
a Szerapisz isten tiszteletére épült Szerapeionban kapott 
lielyet. Az itt elhelyezett könyvtár nemcsak görög, ha
nem latin, egyiptomi és héber kéziratokat is tartalma
zott.

A könyvtár 250 éven keresztül állandóan gyarapo
dott. Idők múltával azonban tragikus korszak virradt 
rá.|̂ I. e. 43-ban egy lázadás alkalmával kigyulladt! De 
még e végzetteljes tűz után is sok értékes könyv meg
maradt. Később a megmentett könyvek nagy része is 
elpusztult. Egy felkelés alkalmával, 389-ben a kereszté
nyek, mint eretnekséget hirdető irodalmat, mintegy 
r 00 000 kötetet égettek el.

Az időszámításunk előtti második században a ró
maiak legyőzték a görögöket. E  győzelem után meg
számlálhatatlan művészeti alkotás került a római biro
dalomba, s ezekkel együtt temérdek görög könyv, de 
könyvkereskedő és könyvmásoló is. Ebben az időben 
nagy volt a kereslet Rómában a görög könyvek iránt.

A rómaiak maguk is írtak könyveket. Már ebben az 
időben olyan íróik voltak, mint^lautus, Terentius. K é
sőbb Catullus, Cicero, Sallustius^ és végül az aranykor 
nagy költői :|Vergilius, Horatius, Ovidius, és a két nagy 
líVrténetírója, Titus Livius és Tacitus. Könyvkiadóik is 
voltak már. Amikor az író elkészültIhunkájával, a kész 
kéziratot átadta kiadójának, aki sok másolatot készítte- 
i(‘l t róla, hogy a lehető legszélesebb körben tudja az író 
mii vét terjeszteni. A  könyveket ebben az időben még 
kézzel másolták, s egy-egy kiadónak sok könyvmásoló 
;íllt szolgálatában.

\  könyvmásolók rabszolgák voltak, s nagy részük 
( íörögországból került Rómába. A  kiadók a másoló
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rabszolgákért, különösen ha görögül is tudtak, magas 
árakat fizettek.

A  könyvek másolásának módja rendszerint az volt, 
hogy valaki a szöveget hangosan diktálta, s egész sereg 
rabszolga egyszerre, ütemesen írta. Gazdáik végletekig 
kihasználták őket. A rabszolga másolók gyorsan és 
temérdek órán át dolgoztak naponta. Egy-egy kiadvány
ból néhány nap alatt 3-400 példány is elkészült. Mivel 
gyakran előfordult, hogy a másolók hibákat ejtettek 
az írásban, sok kiadó külön könyvmásolókat tartott, 
hogy azok a kézírásban előforduló hibákat utólag ki
javítsák.

Az első római kiadót, akinek a neve is fennmaradt, 
Atticwsnak hívták, aki barátja és kiadója volt Cicerónak. 
Nagyon gazdag ember hírében állt, akinek temérdek 
betanított rabszolga követte parancsát. A levelek közül, 
amelyeket Cicero írt Atticusnak, néhány még ma is meg
van. Az egyik levélben például Cicero megtiltja Atticus
nak, hogy művéből ki nem javított példányokat for
galomba hozzon. Egy másik levelében azt kérdezi Atti- 
custól, hogy a hibát, amelyet ő, mármint Cicero, ejtett 
a kéziratában, kijavíttatta-e, mielőtt a kiadvány forga
lomba került volna. ^

A könyvet alkotó tekercs göngyölt állapotban került 
a könyvtárba, s egy zsinóron csüngő kis lap (index, 
sillybes) tüntette fel a könyv tartalmát vagy címét. A  kis 
lapoknak, amelyek rendszerint csontból készültek, az 
volt a rendeltetésük, mint a mai könyvgerinceknek. Az 
összegöngyölt tekercseket tokba helyezték. Ez a tok 
viszont a mai könyvek kötésének felelt meg.

A könyvnek előbb ismertetett régi formája még ma 
is használatos. A zsidók, régi hagyományaik alapján, 
Mózes öt könyvét pergamentekercsek formájában őr
zik, amelyeket erre betanított emberek, akárcsak az 
ókori másolók, nagyon szép, sokszor művészi értékű
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Iiéber betűkkel írtak tele. Egy-egy ilyen tóratekercs 
Mózes öt könyvének teljes szövegét tartalmazza, s ün
nepnapokon ezekből olvasnak fel részleteket.

A papiruszt hajókon szállították Egyiptomból Rómá
ba. Minthogy pedig a papirusznövény kizárólag Egyip- 
Iómban termett, az ottani műhelyek e cikkekre világ- 
monopóliumot élveztek. A  világ minden tájára szállított 
papirusz elsőrendű áru volt, az egyiptomiaknak nem 
kellett versenytől tartaniok, ezért alaposan meg is kér
lek az árát. A  papirusz teljesen kész állapotban került 
szállításra. Készítési módja aránylag egyszerű volt. A nö
vény szárának belét széles csíkokra vagdalták, ezekre 
keresztirányban még egy réteg csíkot dolgoztak rá, s e 
két réteg csíkot maga a növényi nedv, mint természetes 
ragasztóanyag, szétválaszthatatlan egésszé ragasztotta 
()ssze. Hogy írásra alkalmassá tegyék, ugyanúgy, mint 
ma a papirost, enyvezték. Az enyvet lisztből, vízből és 
ecetből készítették. Az így előkészített papiruszt lepré- 
selték, megszárították, és amikor már minden nedves
ség eltűnt belőle, a kissé érdes felületét kagylóval vagy 
csonttal csiszolták. A  kész papiruszlap teljesen sima felü
letű lett, a csíkoknak, növényi erezeteknek még csak a 
nyoma sem látszott. Az ásatásokból előkerült papirusz- 
Ickercsek is ilyenek, holott sok van közöttük, amely 
3000 esztendős, nedvesség, féregrágás érte, de a rétegek 
felbomlásának legkisebb nyoma sem látható rajta.

A római kiadó az egyiptomi papiruszműhelyekkel 
állandó összeköttetésben volt. Szükségletéhez mérten 
különböző alakokra és minőségekre adta fel rendelését. 
Tudományos könyvekhez a nagyobb, költői művekhez 
a kisebb, kecsesebb alakokat hozatta.- Plinius (i. sz. 23- 
79) feljegyzéseiből ismerjük a papirusz különböző minő
ségeit. Szerinte a legjobb minőségű volt a hieratica, ame
lyet később Augustus császár után Augustár\2.\i neveztek, 
a következő jó minőségűt pedig a császár felesége után
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Claudiáím]^. Más írók szerint a műhelyek földrajzi fek
vése szerint kapták az egyes fajták neveiket. Saiticáii?^^ 
pl. a Sais városa melletti gyár készítményeit nevezték.

Sok rómainak volt magánkönyvtára. Julius Caesar 
nyilvános könyvtárt is tervezett, de tervét már nem 
valósíthatta meg. Az első nyilvános könyvtárt i. e. 39- 
ben Gaius Asinius Pollio hadvezér, Caesar egykori bi
zalmasa alapított^ A  könyvtárak száma idők folyamán 
mindinkább nőtt, úgyhogy i. sz. 350-ben már 28 nyilvá
nos könyvtára volt Rómának. E  könyvtárak romjait 
később kiásták. Arról tehát tudomásunk van, hol voltak 
a könyvtárak, de a papirusztekercsekből, amelyeket 
őriztek, nem maradt meg semmi.

Az egyetlen hely, ahol Egyiptomon kívül papirusz- 
tekercseket találtak, Herculaneum volt. Két római vá
ros, Pompeji és Herculaneum a Vezúv vulkán kitörő 
tüzes lávájának esett áldozatául, i. sz. y^-ben. Ez a két 
város 17 századon keresztül érintetlenül nyugodott a 
megkövesedett láva alatt, ugyanolyan állapotban, aho
gyan a szörnyű katasztrófa a várost érte. 1754-ben 
kezdték el Herculaneum kiásását. Sok egyéb érdekes 
lelet között az egyik házban egy szobára bukkantak, 
amelynek falait körös-körül könyvespolcok övezték. 
A szoba közepén egy olvasóasztal állt, melyen az egy
kori olvasó kiteregethette tekercsét. A  polcokon lev^ 
tekercsek annyira elszenesedtek, hogy csak nagy üggyel- 
bajjal lehetett egy részüket felnyitni és elolvasni. An- 
tonio Pioggio már az 1750-es években sokat felgöngyö
lített, s máig több mint 800 tekercsből 1914 részletet 
olvastak el, és szövegeiket (köztük Epikurosz és Philo- 
démosz azelőtt ismeretlen műveit) könyvekben meg
jelentették.
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H E T E D IK  F E J E Z E T

A K Ö N Y V  A L A K JA  M E G V Á L T O Z IK . 
K Ó D E X E K , L Á N C O S K Ö N Y V E K

(iondoljuk csak el, milyen nehéz volna, ha kedvenc
olvasmányainkat, a Don Qidjotét^ a Sf̂ ent Péter esernyőjét̂  
;i Tündér kér t̂ t̂  a Háború és békét tekercsekről kellene 
()1 vasnunk. Milyen körülményesen, mennyi üggyel-bajjal 
jutnánk könyvünk végére. Nem csaphatnánk a hónunk 
;ilá, hogy ott és akkor olvassuk, ahol és amikor éppen 
kedvünk tartja. Nem vihetnénk magunkkal a szabadba 
vagy utazásra, mert a tekercs kiteregetéséhez alkalmas 
olvasóasztal kell. A tekercs folytonos ide-oda csavarga- 
(ása sem volna ínyünkre. Milyen vesződséggel járna a 
kr>nyv egy-egy fejezetének újbóli elolvasása. Amíg a 
hosszú tekercsben a keresett részt megtalálnánk, annyi 
illő telne el, hogy inkább lemondanánk szándékunkról. 
Nem hódolhatnánk annak a rossz szokásunknak sem, 
hogy ágyban olvassunk, mert a tekercs erre aztán való
ban nem alkalmas.

Az ókori népek évezredeken át még csak nem is gon
dolhattak arra, hogy a könyv alakján változtassanak. 
A papiruszlapok törékenyek és merevek voltak, nehe
zen lehetett őket hajtogatni. Más anyagra volt szükség.

Pergamon kisázsiai ókori város híres királya, J I .  
líumenész nagy műveltségű uralkodó volt, aki görög 
kultúrán nevelkedett. A  másfél évszázaddal előbb lé
tesült alexandriai könyvtár mintájára megalapította a 
pergamoni könyvtárt, s a hellén műveltség terjesztésére 
Athénból tudósokat és művészeket hívott udvarába. 
Ügynököket küldött szét az akkor már hanyatló görög
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birodalomba, hogy értékes kéziratok után kutassanak. 
Az ügynökök nagy pénzeket ígértek a városok és tudó
sok tulajdonában levő kéziratokért, s ezzel magasra fel
verték az árakat. A Ptolemaioszok nem szívesen látták 
Pergamon királyában az erős versenytársat, és azt is 
zokon vették tőle, hogy nagyobb jövedelem ígéretével 
magához csábítja Alexandria legkitűnőbb tudósait. E l
határozták, hogy ezt az erős versenytársat letörik. E  cél 
elérésére az egyiptomi kormány megtiltotta a papirusz
kivitelt Pergamonba.

A legenda szerint a pergamoni király találékonysága 
kifogott az egyiptomi parancson. Összehívatta tudósait, 
akik végül is megtalálták azt az anyagot, amellyel a 
papirusztekercseket pótolni lehet. A tudósok tanácsára 
a király elrendelte, hogy a bőrcserzők, a tímárok bőrből 
készítsenek olyan hártyákat, amelyeket könyvek írásá
hoz lehet használni. 1a  valóság az, hogy a pergament 
az i. e. II. században sokfelé használták Kisázsiában. 
Borjú-, kecske- és juhbőrből valóban sikerült vékony, 
hajlékony, sárgásfehér színű lapokat előállítani oly mó
don, hogy a lenyúzott bőrt napokon keresztül meszes 
vízben áztatták, majd a megpuhult szőrzetet és húst 
lehúzva, a bőrt egy arra alkalmas kereten kifeszítették, 
és száradás után éles késsel mindkét oldalát lekaparták 
és habkövei csiszoltál^'

Ezekről a hártyákról kiderült, hogy könyvkészítésre 
sokkal jobban megfelelnek, mint az addig használt pa
pirusz. Vágni, hajtogatni lehetett, s ellenállóképességük 
is sokszorosan felülmúlta a papiruszét.

A pergamoniak a pergament is tekercsekbe göngyölí
tették. Csak később ébredtek tudatára, hogy hajtogatva 
sokkal célszerűbb és kezelhetőbb könyveket lehet ké
szíteni. Ezt az új anyagot Pergamon városáról, ahol 
először gyártották, pergamennek nevezték el, és ma is 
ezen a néven ismerik. Az új könyvanyagnak célszerű

/
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sége hozta létre a kódexeket, amelyek már a mai érte
lemben vett könyvek alakját mutatják. A kódexnek 
igen nagy előnyei vannak a tekerccsel szemben. Először 
is a pergamen mindkét oldalára írhattak, s ezzel jelenté
keny anyagot és helyet takarítottak meg. Azonkívül 
sokkal tartósabbnak és külső behatásokkal szemben sok
kal ellenállóbbnak bizonyult.
■ A kódexek az i. sz. I. században tűntek fel, s a IV. 
században már világszerte általánossá váltak^A lapokat 
előbb összehajtották, azután láttak a megírásukhoz, s 
legvégül bekötötték.

A kódexek írása a középkorban már nem a rabszolgák 
dolga volt, mint egykor a rómaiaknál, hanem a kolosto
rokban élő szerzeteseké. Később nemcsak szerzetesek, 
hanem világi emberek is foglalkoztak kódexírással, még
pedig vagy ők maguk vállalták el egy-egy könyv el
készítését, vagy pedig valamelyik gazdag könyvgyűjtő 
szolgálatába léptek.

Az első kolostori másolóműhelyek Itáliában létesül
tek, ahol a Benedek-rendi szerzetesek reggeltől nap
estig szigorú fegyelem alatt, dolgozóasztaluk mellett 
másolták a bibliát és más szent könyveket. Innen terjedt 
át Írországra, s az ír másoló barátok eljutottak a konti
nensre is, ahol ugyanezt a munkát végezték. Művészetü
ket megtanulták a velük érintkezésbe került szerzetes- 
rendek tagjai, s rövidesen a kontinensen is kezdetét 
vette a kódexírás. A szerzetesek munkája a következő
képpen ment végbe: a másolóműhely vezetője, a scrip- 
tuarius osztotta ki a scriptoroknak a munkát. A  szerze
tesek a kiosztott munka elvégzéséhez a pergameníveket 
összehajtották, majd hármat, négyet vagy ötöt egymás
ba raktak. Az összerakott íveket t^rniónak, quaternió- 
nak, quinterniónak nevezték. A  nagyobb alakú kó
dexekben két hasábra osztva írták a szöveget. A  lap
számozás még ismeretlen volt, ehelyett minden oldal
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aljára odaírták a következő oldal kezdőszavát, ezt a szót 
custosnak, őrszónak nevezték. A  custost hosszú időn 
keresztül még a nyomtatott könyveknél is odaírták a 
lap aljára.

A  scriptorok munkájának befejeztével a teleírt ívek 
a scriptuarius kezébe kerültek, aki ellenőrizte, korri
gálta a szöveget, s keze jelével is ellátta. Ezután a rubri- 
catar-munkája következett, aki vörös tintával úgyneve
zett rubrum-jelekkel megjelölte minden bekezdés első 
betűjét, gyakran alá is húzva a feketebetűs szöveg egy 
részét, s az eléggé nagy számú belső iniciálékat is bele
rajzolta a sorokba. A  munka e részét rubrikálásnak ne
vezték. Ezután a jnoiniator munkája következett, aki a 
könyv vagy fejezet kezdőbetűjét, az iniciálét rendszerint 
piros színnel, díszes kivitelben rajzolta meg. Az erre 
a célra használt festék a mínium volt, innen származik 
a miniator elnevezés is. A  piros vagy kék színű kezdő
betűkbe ezután finom kis képecskéket, miniatúrákat 
festettek bele. Ez sokszor még a miniator munkája volt. 
-  Ezután a hasábokat ornamentális díszítésekkel vették 
körül, „illuminálták” . A  kódexeket mind díszesebbé 
igyekeztek tenni, s néha a sorok közé is kerültek apró 
ornamentális díszecskék. Szokásos volt -  főleg a bizánci 
könyvfestők gyakorolták ezt hogy a pergamenlapokat 
is megfestették, vörös színűre, a lapokra aztán arany 
meg ezüst betűkkel másolták rá a szöveget. /

A  másoló szerzetesek a VIII. században. Nagy Károly 
tours-i udvarában is fontos szerephez jutottak. Alkuin, 
akinek szerepét már a karolingi minuscula létrehozásá
nál ismertettük, nemcsak az új betűk megteremtésében, 
hanem a kódexek díszítésében is új csapáson haladt. 
A  kódexek miniatúrái, amelyek eddig csupán díszítésül 
szolgáltak, illusztráció jelleget vettek fel.

A  másoló szerzetesek odaadó munkájának eredmé
nyeképpen a kódex valóságos műtárgy lett, amelyet
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tulajdonosa mérhetetlenül nagy becsben tartott, és ezért 
láncokkal a polchoz láncoltatott, hogy valamiképpen 
lába ne keljen. Ezeket a könyveket libri catenati-nak 
(megláncolt könyveknek) nevezték. Ilyen megláncolt 
könyvtár ma is épségben áll az olasz Cesenában, a X III. 
századból, a hollandiai Zutphenben és az angliai Trinity 
Hall-(Cambridge) könyvtárában, a X IV . századból.

A  temérdek gonddal és művészettel kiállított kódex
lapokhoz megfelelő művészi kötés is kellett. A könyv
kötő szerzetesek, akárcsak másoló társaik, minden tudá
sukkal arra törekedtek, hogy a legszebb és legtökélete
sebb kötésekkel lássák el a kódexeket.

A  fatáblából készített fedelet rendszerint pergamennel 
vagy más nemes bőrrel vonták be, s a bevont táblát 
arany vagy ezüst díszítésekkel, mesteri ötvösmunkákkal 
látták el. A  díszekbe még drágaköveket, ametisztet, ru
bint, zafírt is belefoglaltak. Később, főképpen a könyv- 
nyomtatás korában, áttértek az úgynevezett melegen 
való aranynyomásra, görgetőkkel és bélyegzővasakkal. 
Ezt a módszert a bibliofíl könyvek kötésével foglalkozó 
könyvkötőmesterek még ma is használják.

Mi, magyarok, jogos büszkeséggel tekinthetünk visz- 
sza a kézzel írott és díszített kódexek korára. K önyv
táraink sok szép kódexet őriznek, amelyek itt készültek 
az országban.

Ezek: Anonymusnak, Béla király névtelen jegyzőjé
nek latin nyelven 1200 körül írott históriája, szép nagy 
unciális kezdőbetűivel. Továbbá az 1228 körüli igen 
szép írású, sorai elején vörös meg kék iniciálékkal díszí
tett Praj-kódexnek nevezett misekönyv, amelyben leg
régibb nyelvemlékünk, a Halotti Beszéd és Könyörgés 
is benne JQs^al Simon krónikája, amely vörösbetűs 
címsoraival, kékre festett iniciálékkal, IV . László alatt, 
1284 táján íródott latinul. A  legbecsesebb és a legna
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gyobb művés2Í értéket jelentő kódexek két nagy kirá
lyunk nevéhez fűződnek.

I. (Nagy) Lajos királyunk számára 1358-ban írta meg 
Kálti Márk székesfehérvári kanonok, az ottani király
sírok őre s a király levéltárosa azt a könyvet, amely a 
Bécsi Képes Krónika néven ismeretes. A kéziratos könyv 
latin nyelven mondja el az Árpád-kori magyarok törté
netét 1330-ig. A  142 miniatúrával, iniciálisokkal és orna
mentikákkal ékes pergamenkódex a magyar kódexmű
vészet legnagyobbszerű darabja. Pompás színezésű mi- 
niatúrái különféle jeleneteket ábrázolnak a magyar törté
nelemből. Címlapját Nagy Lajos királyunk képmása és 
címere díszíti. Képeinek stílusa emlékeztet az esztergo
mi ásatásoknál feltárt Árpád-kori freskók stílusára. 
Illusztrációi a realisztikus képalkotás remekművei.

Másik nagy uralkodónk. Mátyás király Corvina 
könyvtára világhírű volt a maga idejében, 2000-2500 
kötetével jelentős helyet foglalt el a X V . századi európai 
könyvgyűjtemények sorában. A „Bibliotheca Cor- 
vinianá’’-t nemcsak a kéziratos köteteinek száma, de 
azok tartalmi gazdagsága tette olyan jelentőssé. Európa 
nagy könyvtáraiban drága kincsként őriznek egy-egy 
ékes Corvina-kötetet. Mátyás az 1464-ben történt meg- 
koronáztatása utáni esztendőkben kezdte gyűjteni 
könyvtára darabjait, megbízást adva embereinek, hogy 
az akkor ismeretes kéziratlelő helyeken, a németalfj^ldi 
kolostorokban és másolóműhelyekben, Brüggében és 
egyebütt minden jelentékeny kéziratot felvásároljanak 
vagy lemásoltassanak részére. De a gyűjtés valójában 
az 1476-os esztendővel vett nagyobb lendületet, Beatrix 
nápolyi királyleánnyal kötött házassága idején, amikor 
kiváló olasz humanisták, írók és költők vendégeskedtek 
állandóan a budai udvarban -  körülvéve őt s a király
nét - , s akiknek lelkes könyvszeretete erősen szította

48



a király gyűjtési szenvedélyét. A  Bizánc eleste után 
Olaszországba és más európai országokba menekült tu
dósok nemcsak a hellén kultúra iránti rajongásukat hoz
ták magukkal, amit átplántálni igyekeztek, de értékes 
kéziratokat is, s ezekből Budára is jutott.

Mátyás, hogy könyvszükségletét ki tudja elégíteni, 
Budán -  egyes források szerint -  királyi könyvmásoló- 
festő és könyvkötő műhelyt állított fel, ahol állítólag 
időnként harminc idegen nemzetiségű könyvmásoló és 
díszítő is dolgozott a jeles miniator, Félix Ragusanus 
felügyelete alatt -  aki a könyvkötészetnek is mestere 
volt. De ugyanakkor Firenzében is öt nagynevű mi- 
niatort foglalkoztatott, ezek: Attavante degli Attavanti, 
Boccardino Vecchio, a Gherardo és Monté dél Fiora 
fivérek és Francesco dél Cherico. A  király közülük leg
jobban Attavante degli Attavantit kedvelte. A  kitűnő 
kódexfestő valószínűleg Verrocchio műhelyében tanult, 
Leonardo da Vincivel egy időben. Dolgozott Federigo 
da Urbino herceg könyvtárának, a Medicieknek, de a 
legtöbbet Mátyás király részére. 3 1 kódexről tudunk, 
ami az ő keze nyomát viseli magán. Könyvtáraink szép 
Corvina-kötetei -  nagyrészt olasz kódexfestők munkái -  
a Brüsszeli Mis sah, amelyet gazdag ornamentális keret
díszeinek médaillonjában Mátyás és Beatrix képmása s 
Buda látképe és négy nagyobb miniatúra díszít, ezután 
a Johannes Damascenus és a Joannis Chrysostomus 
Homiliae c. kötetei -  ez utóbbiak Attavante hazánkban 
található művei. Itthon van még az ugyancsak Mátyás 
rendeletére készült Hieronymus és a Brüsszeli Missale díszí
téseire emlékeztető Philostratos-kódcx is. Attavante kó
dex a velencei „Biblioteca Marcianá” -ban őrzött, alle
gorikus képekkel illusztrált Satyricon, és Mátyás király
nak a Vatikánban található imakönyve, s valószínűleg 
a Bakócz Tamás Párizsban őrzött Breviáriuma is az ő 
munkája.
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Mátyás királyunk idejében Budán dolgozó olasz mes
ter kezéből került ki a Kálmáncsehi Domokos székes- 
fehérvári prépost számára készült Breviárium is.

A  „Bibliotheca Corviniana” a budai várpalota külön 
épületrészében, erre a célra díszesen átalakított két egy
másba nyíló termet foglalt el, a falak mentén húzódó 
polcokon feküdtek a könyvek, amiket díszes függönyök 
óvtak a portól, a kutatók számára asztalok szolgáltak. 
Itt vitatkozott a király kedvenc humanistáival.

Mátyás könyvtára igazi humanista könyvtár volt, 
melyben egyaránt helyet foglaltak az ókori remekírókon 
kívül a latin egyházatyák, skolasztikusok és humanisták 
munkái, továbbá Horatius, Vergilius, Boccaccio, Dante, 
de filozófiai, természettudományi, hadászati és építé
szeti munkák is. Könyvtárosai kiváló olasz humanista 
írók voltak, így Marzio Galeotto, Taddeo Ugoletti, 
Bartolomeo Fontio.

A  hitelesnek elismert Corvina-kötetek miniált cím
lapjain mindenütt fellelhető Mátyás hollós címere vagy 
Beatrix címere, s egyik-másiknak keretdíszében vagy 
médaillonjában Mátyás és Beatrix képmása is, de a feke- 
tésbarna és vöröses, kézi aranyozással dúsan díszített 
kecskebőr kötéses könyvek tábláin is ott van a hollós 
címer, vagy Magyarország és Csehország préselt címer
képe.

\A  legjobb mesterek készítette kötések fényíiző volta 
semmiben sem marad alatta a könyvek belső^díszítésé- 
nek. A bőrkötéseken kívül bordó-lila selyembársonyba 
is kötöttek könyveket -  virágos díszes aranymetszés
sel - ,  s a kötések tábláit zománcozott vagy aranyozott 
címeres kapcsok tartották össze.

A ma kétségtelenül valódiaknak elismert Corvin-kó- 
dexek száma i8o-ra tehető. Ezek közül 32 darabot őriz 
az Országos Széchényi Könyvtár, 12-t az Egyetemi
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14- Kódex-író barát képe

Könyvtár, i-et a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára, s i- i-e t  Győr és Esztergom, összesen 47-etd 

Mátyás királynak 1490-ben bekövetkezett halálával a 
könyvtár pusztulásnak indult. Corvin János herceg, 
Mátyás fia, miután minden reménye megszűnt, hogy 
trónra kerüljön, az értékes kódexek egy részét magához 
vette és megszökött. Kinizsi Pál azonban seregével nyo
mon követte, és Baranyában utolérte. A  könyvek vissza
kerültek helyükre. Mátyás utóda a trónon, II. Ulászló, 
nem törődött a könyvtárral, s őrizet nélkül hagyta. 
A könyvtárt látogató külföldi tudósok nem tudták meg
állni, hogy az őrizetlen könyvkincseket olykor-olykor 
meg ne dézsmálják. Ulászló király az udvarnál megfor
duló vendégeit megajándékozgatta egy-egy szép Corvi
na-kódexszel. Mohács után II. Lajos elestének hírére 
felesége, Habsburg Mária, egyéb értékek között sok 
kódexet is útnak indított hajón Bécs felé. A török meg
szállás után a még megmaradt könyvek nagy része 
Konstantinápolyba került a szultán udvarába. 1869-ben 
Abdul Aziz szultán ajándékozott Ferenc Józsefnek 4 
Corvinát, majd 1877-ben II. Abdul Hamid szultán 35 
darabot ajándékozott Magyarországnak, összesen 39 
darabot, de ezek közül csak 1 5 darab a hiteles Corvina.
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N Y O L C A D IK  F E J E Z E T

A K ÍN A I P A P ÍR G Y Á R T Á S .
A P A P ÍR K É S Z ÍT É S  E U R Ó P Á B A N

A magyar nép történetét a kilencedik századig kevéssé 
ismerjük, mert mindazt, ami hazánkba költözése előtt 
történt nemzetünkkel, feljegyzések híján homály fedi. 
Kétségtelen, hogy a magyar nép az i. sz. I. és II. század
ban őshazája rónáin még nomád életet élt s a műveltség
nek alacsony fokán állott. De Európa más nemzeteinek 
műveltségi foka sem volt sokkal magasabb ebben az 
időben, az egy római birodalmat kivéve. Itt viszont 
már a hanyatlás jelei mutatkoztak, s néhány évszázad 
múlva bekövetkezett a teljes felbomlás, hogy helyet 
adjon az Európát elözönlő barbár tömegeknek. Európá
nak erre az alacsony kulturális színvonalára kell gon
dolnunk, amikor egy tőlünk távol élő csodálatos népről 
lesz szó, amely ebben az időben, de már sok évezreddel 
előbb is, magas fokú műveltséggel rendelkezett. Festé
szete, szobrászata, zenéje, iparművészete és ipara is 
olyan fejlett volt, amilyen fejlettséget Európában még 
a legnagyobb és leghaladottabb országok is legfeljebb 
a X V . században értek el. '

Ez a csodálatos nép a kínai volt. Kína adta az első 
papirost a világnak. Caj-lun, a császár egyik minisztere
i. sz. 105-ben faháncsból, kenderből, rongyból először 
készített papirost. Azt, hogy a kínai nemzet már abban 
az időben igen nagy jelentőséget tulajdonított Caj-lun 
találmányának, igazolja a császárnak Caj-lunnal szem
ben tanúsított figyelmessége. Maga elé rendelte a fel
találót, dicséretekkel és magas kitüntetéssel halmozta el,
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sőt néhány év múlva, 114-ben, érdemei elismeréséül 
Lung-Ting hercegének nevezte ki. A kínai nép templo
mot épített tiszteletére, és még ezer esztendővel később 
is vallásos áldozatbemutatásokkal hódolt emlékének.

Mielőtt Caj-lun a papirost feltalálta, a kínaiak selyem
re és bambuszszeletekre írták könyveiket. A könnyeb
ben kezelhető és olcsóbb papiros rövidesen kiszorította 
mindkettőt.

Sok idő eltelt, amíg Kína nagy jelentőségű találmá
nyáról más népek is tudomást szereztek. A mongolok 
a kínaiak szomszédai voltak, s háborúskodásaik során 
leshették el a kínaiaktól a papírgyártás titkát. Közben jó 
néhány évszázad megint eltelt. Minthogy pedig az ara
bok ugyancsak szomszédai voltak a mongoloknak, kö
zöttük is gyakori volt a háborúskodás. Az egyik háború 
alkalmával, 751-ben, az arabok elfoglalták Szamarkand 
városát, és az itt ejtett hadifoglyoktól megtanulták a 
papírkészítés titkát. Még ugyanabban a században Bag
dadban is alakult papírkészítő műhely. 1200-ban Fez
ben, Marokkó fővárosában már 400 műhely dolgozott. 
A papírkészítés titka Afrika északi partvidékeiről elju
tott a mórok lakta Pireneusi-félszigetre, majd pedig a 
félsziget északi felét lakó . spanyolokhoz.

Nem állíthatjuk, hogy Európa nagy lelkesedéssel fo
gadta volna a papiros megjelenését. Csak 1272-ben kezd
tek Európában -  olasz földön, Ancona vidékén -  papi
rost készíteni. Olaszországot viszont csak a X IV . szá
zadban követte ezen az úton Franciaország, Németor
szág és a többi nyugati állam. Az első ismert német 
papírkészítő Stromer Ulman volt, aki Nürnbergben 
1390-ben állított fel papírmalmot. Szakmunkásokat ho
zatott Olaszországból, akiknek esküt kellett tenniök, 
hogy a papírkészítés titkát nem árulják el másoknak.

Magyarországon csak 1 5 20 körűiről vannak hiteles 
adataink papírmalomról. ACXVI. századból már ismer
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jük a nagyszebeni, brassói és kolozsvári papírmalmo- 
kat.

Kínában éppúgy, mint Európában, sokáig csak kézzel 
készítették a papirost. Rongyokat áztattak vízben, majd 
-  fehérítés céljából -  mészoldatban addig főzték és kala
pálták, amíg minden rostjuk különvált, és sűrű tej szerű 
pép lett belőlük. Ebből a pépből a papírkészítő mester 
egy farámával meregetett, amelyre rézdrótból készített 
szita volt feszítve. A rámának fedele is volt. Amikor a 
mester a rámát kihúzta a folyadékból és ráhajtotta a 
fedelet, a szita alján kicsurgott a felesleges víz. Az így 
nyert papirost lepréselte, hogy nedvességét teljesen el
távolítsa, majd kiteregette száradásra (15. ábra). Szára
dás után enyvvel vagy keményítővel kezelte, hogy csök
kentse a papír szívóképességét. A készített papiros nagy
sága az alkalmazott ráma nagyságától függött. Általában 
kétféle méretű papiros készült: az egyik méret 50X70 
cm, a másik 30X50 cm. Figyelemre méltó, hogy az első 
méret mai napig is használatban van s pontosan meg
felel a B/z szabványnak. Az elkészített papirost rizsmák
ba csomagolták. Egy rizsma 450 ívet foglalt magában. 
(A mai ún. újrizsma fogalma alatt 1000 ív papirost 
értünk.)

Európában az első papirosokat nem fogadták túlságo
san nagy bizalommal, a tartósságában kételkedtek. K ét
ségtelen, hogy a Közép-Európában készített papiros 
minősége sokáig elmaradt az olasz  ̂papirosoké mögött. 
Ennek elsősorban a megfelelő nyersanyag hiánya volt 
az oka; a rongyhulladék ebben az időben még gyapjú
anyag volt, mert az öltözködésnél a lakosság nagy töme
ge még nem használta a vásznat. Csak a X V . században, 
amikor a vászon fehérnemű már általánossá vált, került 
elegendő mennyiségű vászonanyag a rongyhulladék 
közé, s ezzel a Közép-Európában készített papír minő
sége is tetemesen megjavult.

54



1 5. Papírkészítés merítéssel

A papífszükséglet rohamos emelkedése mind na
gyobb gondot okozott a gyártóknak, mert nem tudták 
a megnagyobbodott szükséglet számára a kellő mennyi
ségű hulladékrongyot biztosítani. A  tudomány feladata 
volt, hogy a rongyhulladék helyett megfelelő pótanya
got találjon. Réaumur, a híres francia fizikus és mások 
javaslatai mellett Schöffer Christian regensburgi lelkész 
1765-ben megjelent hatkötetes művében foglalkozik 
ezzel a kérdéssel, és a legkülönbözőbb anyagokat ajánlja 
a rongy pótlására. Példaként a darazsat említi, amely 
korhadt fák és füvek szétporlasztásával papiroshoz ha
sonló anyagot állít elő, és ebből építi a fészkét. Könyvé
hez mintákat is mellékel, amelyek között szőlővenyigé
ből, komlóból, csalánból és turfából készített papiros 
is akad. Bár a bemutatott anyagok finom papiros gyár
tására nem voltak alkalmasak, mégis utat mutatott, ame
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lyen az őt követő feltalálók haladhattak. És valóban: 
<^i^o-ben eljutottak a fa köszörüléséhez, amelynek ered
ménye a fakös '̂órület volt. Ez az anyag azonban egy
magában csupán silányabb minőségű papiros céljára 
felelt meg. Csak amikor a faköszörületből tiszta cellu
lózét állítottak elő, vált a fa a papiros legfontosabb nyers
anyagává. Az újra feldolgozásra kerülő használt papiros 
is jó nyersanyagpótló, igaz ugyan, hogy csak kevésbé jó 
minőségű papiros gyártására használható, mert az ismé
telt feldolgozás következtében a cellulóztartalom csök
ken és a rostok rövidebbek lesznek.

Napjainkban a papirosgyártás már gépesítve van. Az 
első .síkszitás papirosgyártó gépet;'"i799^ben találták fel. 
Ez a gép már nem meríti a papirospépet, hanem a szita 
felett az anyag rázódik s ennek következtében vég nél
küli papiros jön létre. A géphez 1820-ban szárítóhengert 
is építettek. E  fölött halad el a szitáról kikerülő papiros, 
és így teljesen száraz állapotban hagyja el a gépet. Ma 
már hatalmas gépóriások készítik a papirost, amelyek 
hét és fél méter széles papiroshengereket gyártanak. Az 
így nyert papirost szintén gépi úton, megfelelő méretek
re felaprítják.

A papiros történetének szempontjából, annak meg
állapítására, hogy egyes kéziratok vagy nyomdai termé
kek mely időpontból származnak, nagy jelentősége van 
a vízjelnek. Az újabb kori papirosokban is találunk víz
jelet. Ha világosság felé tartva átnézünk a papiroson, 
a papír színénél némileg világosabb rajzot veszünk ész
re. A régi, kézzel merített papirosoknál a vízjelet úgy 
állították elő, hogy a rajz drótból készített vázát a drót
szita felületére erősítették. Mivel a drót magasabban 
állt, mint a szita, a papirosanyag ezen a helyen valami
vel vékonyabb lett, s átnézetben világosabb vonalakat 
mutatott, mint a papiros egyéb része (16. ábra).

A  vízjel alkalmazásának ismertetett módja természe-
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i6. Merített papirosok vízjelei

tesen csak a merített papirosokra érvényes. A modern 
síkszitás gépeknél ez a megoldás nem megfelelő. Itt más 
eljárásra volt szükség, mert a végtelen szita és annak 
erős hajlásai lehetetlenné teszik a drótból készített for
ma felszerelését. E  gépeknél az úgynevezett egoutteur 
látja el a papirost vízjellel. Az egoutteur egy kisebb át
mérőjű henger, amelyen a vízjelnek szánt ábra kidombo
rodik, s amely a síkszitán továbbhaladó, még nedves 
papíranyagba bemélyül. Az egoutteur-víz jel élessége 
nem olyan határozott, mint a merített papirosoké.

A papiros Európában a könyvnyomtatás feltalálásá
nak küszöbén jelent meg. A könyvnyomtatás nem fej
lődhetett volna ki, és rövid idő alatt nem hódította 
Ápolna meg a világot, ha kellő időben nem állt volna 
rendelkezésére olyan tökéletes és olcsó nyomtatási alap, 
mint a papiros.
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K IL E N C E D IK  F E J E Z E T  

A K ÍN A IA K  Ú JA B B  T A L Á L M Á N Y A

Kezdetben Kínában is, akárcsak Európában, kéií í̂rásos 
könyvek készültek. A kínai műveltség gazdag tárházait, 
a könyveket hatalmas könyvtárakba gyűjtötték, s ez 
utóbbiak részére a császári ház pompás palotákat építte
tett, A könyvtárakban található könyvekről rendszeres 
könyvjegyzékek készültek, amelyek a könyvhöz tartozó 
jegyzeteket és magyarázatokat is tartalmazták.

Jóval időszámításunk előtt a kínaiak elhatározták, 
hogy klasszikusaik műveit minél nagyobb számban fog
ják lemásolni. Az e célra kiszemelt könyvekről a könyv
másolók egész serege nagy példányszámban készítette 
a másolatokat. A  sok másolás miatt természetesen elke
rülhetetlen volt, hogy hibák ne csússzanak a szövegbe, 
elírások ne forduljanak elő. Amikor észrevették, hogy 
az eredeti szöveg és az országban található szövegek kö
zött komoly eltérések vannak, elhatározták, hogy a 
klasszikusok remekműveinek minden szavát, minden 
betűjét az utókor számára megőrzik. E  cél elérésére 
i. sz. 17^-ben öt klasszikus műnek a szövegét kezdték 
kőbe vésni.

A  könyvek írásjelei olyan alakban készültek, ahogyan 
emléktáblákon, sírköveken látjuk a síkból kiemelkedő 
szöveget. De a sokszorosítás céljára készítendő formá
nak olyannak kell lennie, mintha a szöveget tükörben 
néznénk, vagyis úgjn^Y^’z&tt tükörfordítottnak, hogy az
után az erről készítendő lenyomat a helyes, megszokott 
képet adja.
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A kőbe vésett táblákról tehát nem lehetett soks2:orO'- 
sítani, mert a lenyomat az írás fordítottját mutatta volna. 
Az intézkedésnek egyetlen eredménye az volt, hogy az 
írók és tudósok helyes és véglegesen megszövegezett 
írásműveket adhattak át az utókornak. Olyan műveket, 
amelyekről évszázadok múltán is hiteles másolatokat 
lehetett készíteni.

Körülbelül ugyanabban az időben, amikor Caj-lun a 
papirost feltalálta, tehát az I. században, indult meg K í
nában a könyvnyomtatás. Először csak képeket véstek 
kőbe tükörfordítottan, s ezeket befestékezve, levonato
kat készítettek róluk. A VIII. században pedig már fa- 
táblákról nyomtatták a könyveket a kínaiak.

Az első nyomtatott könyv napvilágra jutásának regé
nyes a históriája, és ennek hazánkfia, Stein Aurél ázsiai 
utazó személyében magyar vonatkozásai is vannak.

Kínában, a turkesztáni határhoz közel nagy szikla 
mered az égnek. A  szikla az üres barlangok tömegét 
rejti magában. Évszázadokkal ezelőtt, a negyedik szá
zadban remeték éltek ezekben a barlangokban, amelye
ket az „Ezer Buddha barlangjának” neveztek. Jóval ké
sőbb, a X I. században temérdek kincset halmoztak fel a 
barlangokban, hogy háborús pusztításoktól és egyéb 
viszontagságoktól az utókor számára megőrizzék azo
kat. A barlangokat a kincsek összehordása után befalaz
ták, mégpedig olyan ügyesen, hogy a befalazás helyét a 
sziklafaltól meg sem lehetett különböztetni. Amikor a 
falazással elkészültek, a felhúzott falakat, de a szikla 
falainak egy részét is ékes falfestményekkel díszítették. 
A befalazott kincs háborítatlanul nyugodott helyén, 
anélkül hogy valaki sejtette volna, mi rejlik a szikla
falak mögött.

Az 1900-as évek táján egy Vang Tao-si nevezetű szer
zetesnek eszébe jutott, hogy jó volna már a sziklafalakon 
levő képeket kissé kijavítani, mert az évszázadok meg
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viselték azokat. Amikor a festményeket restaurálni kezd
te, észrevette, hogy a fal egyes helyeken téglából épült. 
Nyomban lebontották a téglafalat, s mögötte megtalál
ták a közel egy évezred előtt elrejtett kincseket. Az egyik 
helyiség ezer és ezer kézirattekerccsel volt tele. A teker
cseken levő évszámokból megállapították, hogy a IV. 
és X . század közötti időből származnak. E  kéziratok 
között találtak rá az első nyomtatott könyvre.

Itt kapcsolódik a történetbe Stein Aurél, aki 1907 
tavaszán Kelet-Turkesztánt járta, és felkereste az „Ezer 
Buddha barlangot” . Itt találkozott Vang Tao-si szerze
tessel, aki hosszas rábeszélés után beleegyezését adta, 
hogy Stein Aurél megtekinthesse a feltárt barlangok 
kincseit. A magyar tudós, látván azt a felmérhetetlen ér
téket, amelyet a tudomány számára az irattekercsek jelen
tettek, ezüst patkókkal megvesztegette a szerzetest, s az 
éjszakák leple alatt 3000 tekercset, 6000 okiratot és sok 
száz festett templomi zászlót hordatott el a barlangból. 
E  zsákmányt kicsempészte az országból, s a British Mu- 
seumba szállította, ahol mai napig is őrzik e műkincse
ket.

A British Museumba szállított tekercsek között talál
ták meg a világ legrégebbi fatábláról nyomtatott köny
vét. A  tekercs alakú könyv eleje egy isten képét ábrá
zolja, amint a trónján ül és egy előtte térdelő öregem
berhez beszél. Körülötte Buddha-szerzetesek állnak. 
A könyvet, egyik felirata szerint, Wang Csieh nyomtatta 
„a legnagyobb tisztelettel szülei örök emlékezetére” . 
Címe Gyémánt Sutra. Nyomtatási éve megfelel a mi 
időszámításunk 868. évének (17. ábra).

Közel egy évszázaddal később a kínai császár rende
letet adott ki, mely szerint a nehezen megmunkálható és 
nehezen kezelhető kő helyett a jövőben a könnyebben 
formálható fát kell használni nyomóformák előállítására. 
Parancsot adott arra is, hogy az öt nagy klasszikus író
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ly. Részlet a G Y ÉM Á N T  SUTRÁból

könyvét fába kell metszeni, és az ezekről készített nyo
matokat szerte a birodalomban terjeszteni kell, hogy a 
népnek is alkalma legyen a kínai irodalom remekeivel 
megismerkedni. A  fametszés módszere az volt, hogy a 
simára csiszolt keményfa-táblára tükörfordítottan felraj
zolták a szöveget, és az írásjeleket épségben hagyva, a fa 
többi részét kivésték. A nyomás viszont úgy ment vég
be, hogy a fatáblán kiemelkedő felületet befestékezték, 
benedvesített papirost helyeztek rá, alkalmas eszközzel 
végigdörzsölték, majd pedig óvatosan leszedték a táb
láról.

A XI. században Pi Seing kovács feltalálta a mozgat
ható betűkkel való nyomtatást. Pi Seing az írásjeleket 
agyagból formálta ki, s mivel nyomásra így alkalmatla
nok voltak, porcelánná égette és úgy szedte, ahogyan 
a mai betűket szedjük. Később fából faragott írásjeleket 
is használtak, s ezeket kúp alakú, sokrekeszes szekré
nyekben tartották. Ha a sokjelű kínai írásra gondolunk, 
elképzelhetjük, hogy Kínában milyen nehéz és bonyo
lult művelet a betűszedés.
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A koreaiaknál az írásjelek készítésének új módszere 
alakult ki. Minthogy a fából készült jelek hamar elhasz
nálódtak, ők homokformába fémből öntötték a jeleket.

Láthatjuk, hogy a mozgatható betűkkel történő 
nyomtatást, amelyet Európában Gutenberg talált fel, 
Kínában már 400 évvel korábban ismerték. Az igazság 
kedvéért azonban meg kell állapítanunk, hogy ez a talál
mány Kínában nem vált be, mert mint mondottuk, a 
kínai írásjelek sokfélesége a szedés műveletét nehézkessé 
tette. Az európai nyelvek ábécéjének mindössze 24 be
tűje ezzel szemben lehetővé tette, hogy a mozgatható 
betűkkel való nyomtatás Európában gyors iramban el
terjedjen.

Kínában a tekercs alakú könyvformáról rövidesen 
áttértek a lapozható könyvre. Az európaitól eltérően 
könyveik olyanok voltak, mint nálunk a kisgyermekek 
számára készülő, kiteregethető leporelló képeskönyvek, 
azzal az eltéréssel, hogy a papirosnak csak az egyik olda
lára nyomtak, s úgy hajtották össze, hogy az üres olda
lak a hajtáson belül estek. Ilyen módszerrel a lapokat 
nem lehetett rakásokba (lágokba) helyezni, s ezzel ma
gyarázható az is, hogy a kínai könyvek fűzés helyett 
átszúrással készültek; a lapokat fahánccsal, raffiával a 
fedélen keresztül fogták össze. A  könyvek nagy része 
ma is így készül Kínában.
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T IZ E D IK  F E J E Z E T

G U T E N B E R G  M Ű K Ö D É S É N E K  
E L Ő Z M É N Y E I

A Gutenberg korszakalkotó találmányát megelőző 
időknek talán legkeresettebb könyve a biblia volt. Ezt 
másolták a kolostorok magányában a legnagyobb gon
dossággal és buzgalommal. De nemcsak az illuminato- 
rok és miniatorok munkájával készült, hanem a csak 
éppen lemásolt s egy-két iniciáléval ellátott példány is 
költséges voltánál fogva megszerezhetetlen volt. A  drá
ga, kézzel írott kódexek csak dúsgazdag emberek, ki
rályok, főurak vagy kolostorok, egyetemi könyvtárak 
részére voltak hozzáférhetők. Dante Isteni S^ínjáték?.̂  
Boccaccio elbeszélései, Petrarca szonettjei, Chaucer 
Canterhurj meséi és a világirodalom akkori más nagy 
alkotásai ismeretlenek voltak kortársaik túlnyomó több
sége előtt, akik nagy íróik, költőik, gondolkodóik, a 
régi klasszikusok munkáihoz nem juthattak hozzá.

Gutenberget állandóan foglalkoztatta az a gondolat, 
hogy miképpen juttathatná kortársait a kódexekhez 
hasonlóan szép, de könnyebben hozzáférhető könyvek 
birtokába. A  könyvek sokszorosítását nyomtatási eljá
rással, találmányának tökéletesítésével igyekezett meg
oldani, s ezt tizenhét esztendei kísérletezéssel s vagyoná
nak feláldozásával érte el.

Beszéltünk már arról, hogy a kínai nép sok évszázad
dal Gutenberg előtt már ismerte a könyvnyomtatást. 
Főképpen a táblanyomatok készítése terén ért el nagy 
eredményeket. A táblanyomtatás módszereinek megis
merését voltaképpen a játékkártyák elterjedésének kö
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szönhetjük. Kínában már közel 2000 évvel ezelőtt is
merték a játékkártyákat. Nem tudjuk biztosan, hogy 
milyen úton jutott el a játékkártya Európába. Lehetsé
ges, hogy a X IIL  században a mongolok révén, de az is 
lehetséges, hogy arab-mór közvetítéssel a Pireneusi-fél
sziget volt a továbbadó, vagy pedig -  és ez a legvalószí
nűbb -  az olaszok közvetítésével jutott el hozzánk. Egy 
azonban biztos: a kártyajáték a X IIL  század közepén 
válik általánosan ismertté és népszerűvé.

Eleinte kézzel festették az egyes lapokat, de a X IV . 
században már fába vésték a figurákat, s ezekről a fatáb
lákról dörgölés útján készítették a nyomatokat.

Az aránylag olcsón hozzáférhető kártya rohamos 
gyorsasággal terjedt el az egész kontinensen, annak elle
nére, hogy a papok minden lehetőt elkövettek a kártya
játék megakadályozására. Prédikációikban a játékosok
nak az elkárhozást helyezték kilátásba. Ám közben fel
figyeltek a kártya technikai előállításában rejlő lehetősé
gekre. Azonos eljárással szentképeket kezdtek készíteni. 
A szentek képét fába metszették, a kimetszett fát befes
tették tintával, majd ráhelyezték a papirost, dörgölő 
labdával erősen végigdörgölve annak felületét, előállí
tották a nyomatot. A dörgölő labda bőrből készült, ló
szőrrel és posztódarabkákkal tömték keményre. A  fa
metszetű szentképeket vásárokon, búcsúkon árusították. 
Később a szentképek alá rövid szövegeket is metszet
tek. Ilyen az 1423-ból származó S:(ent Kristóf képe 
(18. ábra). _

A táblanyomatok készítése mind nagyobb és széle
sebb körre terjedt ki. Már nemcsak egyháziak, hanem 
világiak is művelték, és nemcsak egylapos nyomtat
ványt készítettek így, hanem könyveket is. Fába met
szették a bibliai jeleneteket, és a több lapból álló levona
tokat kötetbe gyűjtve árusították. Táblanyomatos eljá
rással készültek iskoláskönyvek is. Ezek a könyvek
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i8. Szent Kristófot ábrázoló fatábla-nyornat

képek nélkül csupán szöveget tartalmaztak. Legnép
szerűbbek voltak közöttük a Donatusok. Aelius Do- 
natus, Hieronymus tanítómestere, a IV. században Ró
mában élt, és az elemi oktatásra kitűnően bevált latin 
nyelvkönyvet írt. Nyelvkönyve a középkorban a leg
használatosabb tankönyv volt a X V . század végéig.

A fatáblákról való sokszorosítással kezdődött Euró
pában a mechanikus úton előállított könyvek készítése. 
Az eljárást azonban még nem nevezhetjük könyvnyom
tatásnak, mert, mint láttuk, nem könyvnyomdái sajtó
val, hanem a papirosnak a fatábla kiemelkedő felületei
hez való dörgölése útján sokszorosítottak. Minthogy a 
betűk és illusztrációk képe ennek következtében erősen 
benyomódott a papiros felületébe, s így a papiros hátán 
a túloldali nyomás tetemesen kidomborodott, csak egyik 
oldalára nyomtak, és az üresen maradt oldalakat össze-
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ragas2;tották. A  kutató tudósok a nyomatokat görög 
néven anopisztografikus (egyoldalas) nyomatoknak ne
vezték.

Mintegy 50 ilyen nyomat maradt ránk, amelyek leg- 
többnyire vallásos tárgyú vagy pedig népies históriákat 
tartalmaznak. A  Biblia Pauperum (Szegények Bibliája) 
című könyv gyönyörű képkompozícióival, temérdek 
figurájával és artisztikus szövegelhelyezéseivel magas 
színvonalú munka. A  művésziesen, szalagszerűen elhe
lyezett szöveg a tipográfiai szabályok szigorú betartásá
val készült.

Magas színvonalú táblanyomatú könyv a 24 lap terje
delmű A rs moriendi (A meghalás művészete) is (19. áb
ra), amelynek két lapja az előszót tartalmazza, míg a to
vábbi lapok egyik oldalán kép, a másik, szemben fekvő

19. Az ARS M O RIEN D I c. fatábla-nyomatos könyv egy lapja
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nldíilán pedig a vonatkozó szöveg van. Nevezetes még 
ti/, .'Írj- memorandi (Az emlékezés művészete) is.

A táblanyomtatás elterjedésére jellemző, hogy mű
vel ői a X V . században már céhekbe tömörültek. Ennek 
.1/ nj mesterségnek elsősorban Németország és Hollan
dia volt a hazája, és vitathatatlan, hogy ez volt az utolsó 
lépés a könyvnyomtatás feltalálása felé.

(íutenberg neve ma már mindenütt egybeforrott a 
loMiyvnyomtatás feltalálásának fogalmával, pedig volt 
idő, amikor a nagy feltaláló érdemét kétségbe vonták. 
I',vszázadokon keresztül sok és heves vita folyt erről 
,1 kérdésről. Egyesek azt állították, hogy a táblanyom- 
i;ilfisból fejlődött ki a könyvnyomtatás, mások -  külön
böző nemzetek tudósai -  saját nemzetüknek tulajdoní- 
loliák ezt a nagy jelentőségű találmányt. A  következők- 
hrn látni fogjuk, hogy Gutenberg érdemét már életében 
Ifi vitássá akarták tenni. Volt id ő - a  X V I. és X V II. szá- 
'/lulbaii - ,  amikor majdnem feledésbe merült a feltaláló 
I ir ve. Végül is szorgos kutatás után diadalra segítették az 
ppizságot, és ma az egész világ elismeri, hogy a könyv
nyomtatás feltalálása egyedül Gutenberg érdeme.

I hajdanában hét város versengett a dicsőségért, hogy 
I lomérosz szülőföldjének nevezhesse magát. Nem cso- 
d;iIható, hogy a könyvnyomtatás bölcsőjének nevére is 
fiolv város és sok ország tartott igényt. Közülük azonban 
«,'i;dv azt az egyet érdemes megemlíteni, amelynek szü
lői lével komoly és legtöbbször jóhiszemű tudósok év- 
fi/:izadokon át igyekeztek Gutenberg nevét elhomályo- 
fiíhini.

A hollandiai Haarlem városáról van szó. Itt született 
Loiirens Janszoon Coster, aki évszázadokon keresztül 
iif>y élt, különösen a holland nép tudatában, mint a 
könyvnyomtatás mesterségének feltalálója. Hálás nem- 
'/,(‘ic 1856-ban még szobrot is emelt Haarlemben emlé- 
k(*zctére.
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A Coster-legendának Hadrian de Jonghe (latinul 
Adrianus Junius) hollandi orvos és történetíró 1566 és 
68 között megjelent Batavia című könyve adott tápol. 
A  szerző hosszadalmasan elbeszéli, hogy 1438-ban éli 
Haarlemben egy Lourens Janszoon Coster nevű sekres 
tyés, aki egy erdei sétája alkalmával a fák kérgéből 
-  csak úgy időtöltésből -  betűalakokat faragott ki, még 
pedig tükörfordítottan. Ezeket szavakká egyesítette, 
majd unokái mulatságára tintával lenyomatot készítell 
róluk. A  közönséges tinta azonban nem volt alkalmas 
nyomásra, amiért is vejének segítségével jobb, sűrűbb 
festéket készített. Ennek felhasználásával a fára metszeti 
képeket és a köréjük állított mozgatható betűket már 
sikerült lenyomtatnia. Ilyen módon egy egész könyvel 
készített, amelyet állítólag Junius maga is látott.

A fából faragott betűkről Coster lassan áttért az öntől 1 
ólombetűkre. Ez az új találmány széltében-hosszában 
nagy tetszést aratott, s a nyomtatott könyveknek sok 
vevője akadt. A feltaláló gazdag ember lett. A mindin
kább szaporodó munka arra késztette Costert, hogy 
munkásai számát növelje. Az új jelentkezők között voll 
egy Johannes (János) nevű, aki azonban megbízhatatlan 
legénynek bizonyult. Mihelyt úgy látta, hogy a betű 
öntés, a szedés és nyomás mesterségében kellő jártas
ságra tett szert, felhasználta a kedvező alkalmat, amikor 
a gazda és háza népe karácsony estéjén a templomban 
ájtatoskodott, belopódzott a műhelybe, szerszámokat, 
betűket, minden mozgatható holmit összeszedett és 
megszökött. Először Amszterdamba, majd Kölnbe 
ment, és végül Mainzban telepedett le. Itt már teljes biz 
tonságban érezte magát, nyomdát rendezett be, és busás 
jövedelemre tett szert.

Junius hangsúlyozza, hogy a történetet idős emberek
től hallotta, akik koruk, de hivatalos tisztségük alapján 
is nagy tekintélynek örvendtek.
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rddig tart Adrianus Junius elbeszélése. Feltűnő, hogy 
Mid* .1 korabeli komoly holland történelemkönyvek em- 
llh'.i sem tesznek Costerről, akadtak neves tudósok, 
.d il ('Ihitték ezt a mesét, sőt terjesztették is. Miközben 
.1 ( (isicr-legenda körül a harc javában folyt, 1869-ben 
' Hl d(*r Tinde a JSÍederlandsche Spectator hasábjain több 
♦ d kel írt e tárgyban. A cikkeket kibővítve, 1870-ben 

I íuiitrlemi Coster-legenda címen könyv alakban is kiadta.
I o k()vette főműve: Gutenherg, avag  ̂ a valóság és a mese,
I / .1 k<)nyv egyebek között kimutatja, hogy a legelső
II I iil(‘ ini nyomtatású könyv, Dat leiden Jesu (Jézus szen- 
V • drse), 148 5-öt tüntet fel nyomtatási idejének. Ezzel 
»t,i Miben Aalstban, Flandriában (akkoriban Hollandia

lészc) már 1473-ban nyomtattak könyveket. Haar- 
li III i(‘hát még csak arra sem formálhat jogot, hogy 
11* ill.Indiának az első nyomdával rendelkező városa lett 
' mIii.l De Haarlem városának nincs is szüksége a 
I • Miyvnyomtatás feltalálásának a maga számára igényelt, 
\iMilr.iló dicsőségére, minthogy Haarlem városát a 

század egyik legkiválóbb nyomdászának, Jo 
li imi I',nsebedének ottani működése is elég híressé tette. 
N (Ivonnia még ma is áll, s a világ legkitűnőbb nyomdái 

I M/r lartozik.

 ̂iSgo (egíBicgit vU r légim? legítíe Itgut íp 
N 60  le g Á á  icgtbaa icgtbat ip ir  (tQtba

Qtt tpic itqtmua tegm s Icgtut Im panuo m oiútepőe 
iifriiD alt foimDá in m á  p u jn a m i^ le g a t  ip tt 
iim oltgítt U gan t {rutuco legito tu t ^ t o  Óit ^  itga

Sorok a Gutenbergnek tulajdonított DONATUSból
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T IZ E N E G Y E D I K  F E J E Z E T  

G U T E N B E R G  V IS Z O N T A G S Á G O S  É L E T E

Gutenbergnek elévülhetetlen érdeme a mozgatható, 
más szóval az összerakható és szétszedhető betűknek, 
a betűk öntésének és a kiszedett szöveg nyomási eljárá
sának feltalálása. Láttuk, hogy a táblanyomatok a dör
gölő labda igénybevételével készültek, tehát nem nyo
más, hanem dörgölés útján jöttek létre. Nem kétséges, 
hogy a táblanyomatok serkentően hatottak Gutenbergre 
találmányának kidolgozásánál. Ugyanakkor látnia kellett, 
hogy ez a sokszorosító eljárás egyrészt túlságosan kö
rülményes, másrészt nem kielégítő. Amikor első zseniá
lis ötlete, a mozgatható betű elve megszületett, rá kellett 
jönnie arra is, hogy az egyes betűkből összerakott sze
dést dörgölés útján sokszorosítani nem tudja, tehát más
fajta sokszorosítási eljárást kellett találnia, míg végül 
a nyomtatósajtó megszerkesztésével és beállításával si
került a sokszorosítás problémáját megoldania.

Gutenberg azonban nemcsak az új mesterség zseniális 
feltalálója volt, hanem rendkívüli ösztönnel és tehetség
gel megáldott ember|is, amit alkotásai bizonyítanak. 
Tiszta erkölcsi felfogásával is magasan kiemelkedett a 
körötte nyüzsgő emberek sokaságából, s az emberiség 
javát szolgáló célja megvalósításáért minden sorscsapás, 
minden emberi cselszövés ellenére szinte megszállott
ként harcolt. Mindezt rendkívüli és tragikus élete bizo
nyítja.

Johannes Gutenberg (Gensfleisch) mainzi patrícius 
családból származott. Születésének pontos időpontját
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nem tudjuk, de az utókor úgy tartja számon, hogy 
1397 körül született. Atyja neve Friele Gensfleisch zűr 
kaden, anyjáé Else Wyrich von Gutenberg. A Guten- 
berg nevet vette fel a fiú is később. Élettörténete csak 
íittól az időtől kezdve ismeretes, amikor a mainzi ese
mények beleszólnak az ő életébe is. A  mainzi nemesek 
és polgárok között már a X V . század elejétől kezdve 
heves harc folyt a hatalomért. Ez a harc az 1420-as évek 
táján a polgárok győzelmével végződött. A  polgári ha
talommal meg nem alkuvó patríciusok ekkor elhagyták 
a várost. Közöttük voltak Gutenberg szülei, és maga 
Gutenberg is. A  szülők Eltvilleben ütöttek tanyát, s kez
detben itt lakott fiuk is. 1430-ban a mainzi polgárok 
több patríciusnak megengedték a visszatérést. Sokan 
éltek is ezzel az engedéllyel, de Gutenberg -  bár a meg- 
kegyelmezettek listáján szerepelt ~ nem tért vissza 
Mainzba, hanem Strasbourgban telepedett le. Érdekes 
okirat emlékezik meg 1434. március 14. keltezéssel 
strasbourgi tartózkodásának egyik epizódjáról. Az ok
irat tanúsága szerint Gutenberg az akkor éppen Stras
bourgban tartózkodó Nikolaus von Werkstattot, Mainz 
város jegyzőjét elfogatta és az adósok börtönébe záratta, 
azon a címen, hogy Mainz városa nem folyósítja ré
szére az őt megillető 310 forintot kitevő hátralékos jára
dékokat. A  jegyző kötelezettséget vállalt arra, hogy az 
esedékes összegeket Gutenberg egyik Mainzban élő 
rokonának kezéhez kiutalja, de Strasbourg városa nem 
akarván emiatt Mainz városával rossz viszonyba keve
redni, közbenjárt Gutenbergnél a jegyző érdekében. 
Gutenberg a számára menedéket nyújtó város iránti 
szeretetből és tiszteletből („dér Stadt zu Liebe und 
Éhre” ) szabadon engedte a jegyzőt, sőt még vállalt kö
telezettségének teljesítése alól is felmentette, mert nem 
akart kellemetlenséget szerezni annak a városnak, 
amelynek vendégszeretetét élvezte.
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Több okirat bizonyítja, hogy Gutenberg meg a k(') 
vetkező esztendőket is Strasbourgban töltötte. Ebben 
az időben széltében-hosszában beszélték, hogy a város 
falakon kívül Arbogast külvárosban, a kolostor mellet! 
egy zárkózott természetű ember lakik, aki aranyműves, 
gyönyörűen csiszol drágaköveket, fát és fémet vés, für 
farag, jó fémöntő és mindenféle titkos mesterségek 
tudója. Az aranyművességet már kora fiatalsága ót;i 
gyakorolta. A Gensfleisch család ugyanis i i  más csa 
Iáddal a pénzverés! joggal felruházott urak közé tarto
zott, akiknek jogukban állt Mainz városa részére pénzt 
verni. így  esett, hogy 1436 táján egy Andreas Dritzehn 
nevű polgár megkérte Gutenberget, tanítsa meg vala 
melyik titkos mesterségére. Gutenberg kellő fizetség 
ellenében teljesítette Dritzehn kérését, és szerződés! 
kötött vele, hogy megtanítja drágakőcsiszolásra. A k(> 
vetkező évben Johann Riflevel, a lichtenaui vár gond 
nokával kötött megegyezést, hogy megtanítja tükör- 
készítésre, és társas alapon fogják a tükröket készíteni. 
Ez a megállapodás tudomására jutott Dritzehnnek, aki 
addig könyörgött Gutenbergnek, amíg őt ís bevette 
a vállalkozásba. Andreas Heilmann, akinek a város kf) 
zelében papírmalma volt, szintén tagja lett a társaság
nak. A  készített tükröket az aacheni búcsún nagyobb 
tömegben akarták értékesíteni, de ez a szándékuk kudar 
cot vallott, mert az egyház két esztendővel elhalasztót 
ta a zarándokutat, s a tükrökből várt haszon elmaradt.

A társaság tagjai most arra kérték Gutenberget, ta 
nítsa meg őket egyéb titkos mesterségekre. Gutenberg 
hajlandó volt kérésüket teljesíteni, azzal a feltétellel, 
hogy a társaság tagjai újabb hozzájárulást fizessenek. 
A tagok ennek a feltételnek eleget is tettek. A szerződévSt 
ötévi tartamra kötötték, azzal a záradékkal, hogy ha a 
társak közül bárki időközben elhalálozna, a szerszámok 
és készáruk a túlélők tulajdonába mennek át, ezzel szem
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Im 11 .1/ elhunyt örököseit loo forint összeggel kárpótol
ni I \z a záradék azt a célt szolgálta, hogy a társulati tit-

l ‘ S tapasztalatok ne jussanak avatatlanok tudomá-
11.1.

Hogy mik voltak azok a titkos mesterségek, ame- 
l\« I. IV Gutenberg társait oktatta, a fennmaradt iratok 
IM IMI iájékoztatót nyújtanak. Andreas Dritzehn 1438 ka- 
I M '.onyán hirtelen meghalt. Halála után két testvére és 
Mi.»kr)sc azt kívánta, hogy megboldogult Andreas test- 
VI Mik helyébe vegyék be őket a társaságba. Gutenberg 
mm őket, hanem Andreas Heilmann testvérét, Anthont
• /I lilelte ki az elhunyt helyére. A  két Dritzehn testvér
• hbe a döntésbe nem volt hajlandó belenyugodni, és 
I Illik ség címén magának követelte a megüresedett he- 
I v« (. Minthogy Gutenberg a két testvér követelését meg- 
ui'.ulia, pert indítottak ellene.

I .ehetséges, hogy a per Gutenberg számára kellemet- 
I M volt, de a fennmaradt akták egymagukban is vitat- 
1.1 (.Illanná teszik, hogy a könyvnyomtatás feltalálásának 
In '.ősege Gutenberget illeti.

A/ aktákból kitűnik, hogy Andreas Dritzehn elhalá- 
«i m:;:íi követő nap Andreas Heilmann a halottas házba 
Ilii he Conrad Saspach esztergályost, hogy az általa 
I './íiett és a Dritzehn házban felállított, de nyilván 
i.i'./nálatban is volt prést szedje széjjel, nehogy avatat- 
.1111 )k kezébe kerüljön, és megtudják, milyen célra hasz- 
i.ili.ik. Saspach már nem találta helyén a prést, és ugyan- 
’.,ik hiába kereste Lorenz Beildeck, Gutenberg szol- 

akit gazdája hasonló utasítással küldött el Dritzehn 
i.i/.iba. Érdekes Hans Dünne aranyműves vallomása, 
il 1 azt a kijelentést tette, hogy minteg}^ 100 forintot 
rirsclt azokon a kellékeken, amelyeket három év lefor- 
.i'..i alatt szállított, s amelyek a nyomtatáshoz kellettek 

( ,.\vas zu dem trucken gehöret” ).
A (í utenberg-kérdéssel foglalkozó kutatóknak a per
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iratok alapján az volt a meggyőződésük, hogy Guten- 
berg mindenféle egyéb mesterség mellett, Strasbourg- 
bán már az új találmánnyal is foglalkozott. Az előmun
kálatok ekkor már annyira jutottak, hogy a mesterséget 
gyakorolni is tudta, sőt társakat is vett maga mellé. Bár 
a berendezés még nagyon kezdetleges volt, az új mester
ség állandóan foglalkoztatta a feltaláló elméjét. Társai 
nyilván abban a meggyőződésben voltak, hogy a vál
lalatba fektetett tőke busásan fog kamatozni.

Andreas Dritzehn hagyatékában -  1440-ből kelt ok
irat tanúsága szerint -  kisebb és nagyobb könyveket, 
szerszámokat („snytzel gezug” ) és egy prést találtak. 
Ha bizonysággal nem is lehet megállapítani, hogy a 
„könyvek” fogalma alatt Gutenberg műhelyében sze
dett és nyomtatott könyveket kell érteni, ezek a tárgyak 
mégis utaltak arra, hogy a könyvnyomtatás már közel 
volt a megvalósuláshoz. Erre már csak azért is követ
keztetni lehetett, mert a középkorban az egyszerű pol
gárembernek nem volt könyvtára. A  prés a kísérletezé
sekre és a próbanyomtatásokra szolgált. Nem tudjuk, 
hogy mik lehettek azok a nyomtatványok, amelyekkel 
először kísérletezgetett, de lehetséges, hogy már a 
Weltgericht (Utolsó ítélet) betűit használta. Ez a könyv 
foglalja magában a Gutenberg metszette és öntötte leg
régibb betűket (21. ábra).

A Dritzehn-perben huszonöt tanút hallgattak ki, és 
két adóslevelet mutattak be. Az ítélet végül is Guten
berg javára hangzott el, olyan indokolással, hogy a szer
ződő felek a szerződés ama pontjához ragaszkodtak, 
amely kimondja, hogy az örökösök csak kárpótlásban 
részesüljenek, de társakként a vállalatba nem vehetők be.

Arbogast, Gutenberg lakóhelye az 111 folyó mellékén, 
jóval Strasbourg városfalain kívül feküdt. Teljesen ma
gányosan lakott itt a mester, általában visszavonult éle
tet élt, társaival csak üzleti ügyekben érintkezett. Hűsé-
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21. Részlet Gutenberg W ELTGERICHTjéből

ges szolgája, Lorenz Beildeck volt az egyetlen, akit laká
sába fogadott. Gutenberget nem érdekelték az apró- 
cseprő napi események, beszerzési gondok, miegymás.
I .orenz Beildeck feladata volt, hogy gazdája mindennapi 
szükségleteiről gondoskodjék. Gutenbergnek nem volt 
felesége. Bizonyos Ennelin zu dér Eyserne Tűre nevű 
patrícius nő ugyan feltűnik életében, és anyagi igénye
ket támaszt vele szemben, de közelebbi adatok nincse
nek felőle. Az arbogasti lakóhely ebben az időben nem 
nyújtott biztonságot, mert a Svájcból visszaözönlő fran
cia armagnacok* megszállták Elzászt, feldúlták az egész 
országrészt s raboltak, fosztogattak. Gutenberg ekkor

* A z armagnacok féktelen zsoldoslegények voltak, akik a francia pol
gárháborúban Armagnac gróf zsoldjában álltak, majd III. Frigyes német
római császár kérésére V II. Károly francia király Svájc leigázására küldte 
e vad zsoldos csapatot, amely nemcsak Svájcban, de Elzászban is rabolt, 
fosztogatott.
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jónak látta elhagyni Arbogastot, és beköltözött a város 
falai közé. Erről tanúskodik a városbeli Szt. Tamás
kolostor nyilvántartó könyve, amelyben Gutenberg is 
szerepel, mint a kolostorhoz tartozó plébánia tagja. A vá
ros falainak oltalmára szüksége volt, mert ingóságait, 
amelyek új találmányának tárgyait is magukban foglal
ták, biztonságban akarta tudni.

A Strasbourg körül garázdálkodó armagnacok kifosz
tották Arbogast kolostorát is. Bár ekkor Gutenberg 
már jó ideje a városban lakott, annyira lelkére vette ezt 
az áldatlan állapotot, hogy felkerekedett, s mindörökre 
búcsút mondott Strasbourg városának.

Az ezt követő időkből, 1444-től 1448-ig semmiféle 
adatunk nem maradt fenn hollétéről. Feltehető, hogy ez 
a négy esztendő bolyongásokkal telt el. Bizonyossággal 
nem állapítható meg, hogy az 1447-ben megjelent Welt- 
gerichttt hol nyomta, de legnagyobb valószínűség szerint 
ez már Mainzban készült. A következő évet már Mainz- 
ban töltötte. Egy fennmaradt okirat tanúsága szerint 
ugyanis az egyik rokonától, Arnold Gelthusstól 150 fo
rint kölcsönt vett fel. Ezt az összeget valószínűleg 
nyomdája felállítására vette igénybe. Lakást is sikerült 
szereznie egy másik rokonánál, aki házának földszinti 
részét átengedte neki.

Gutenberg működésének és nyomdájának fénykora 
mainzi tartózkodásának idejére esik. Itt teljesedett ki 
az új mesterség.

Gutenberg közvetlenül Mainzban történt letelepedése 
után kisebb alakú könyveket vagy egy lap terjedelmű 
nyomatokat készített. Sajtójának első terméke, amelyet 
az utókor nyilvántart, a már említett Weltgericht című 
vers, töredékben maradt ránk. Ez a nyomtatvány 
Gutenberg legelső betűgarnitúrájával készült, még sok 
a hiányosság benne, és technikai kivitelezése sem töké
letes. Ugyanezzel a betűgarnitúrával több Donatus-
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kiadást is készített. Mint ahogy a táblanyomatok leg
főbb és legsikeresebb terméke ez a kis latin nyelvkönyv 
volt, a kezdő nyomdászat is ezzel kezdte pályafutását. 
Kiadása nem jelentett kockázatot, mert kis terjedelmű 
volt, tehát viszonylag kevés fáradsággal és befektetéssel 
íudták elkészíteni.

A második sajtótermék, amelyet Gutenberg már új 
betűtípussal hozott ki, a jóslatokat tartalmazó csillagá
szati naptár volt. Ezt követték az úgynevezett Ablass- 
hriefek (Bűnbocsátó levelek), amelyeket az egyház meg
rendelésére készített. Mindazok, akik megvásárolták a 
leveleket, három évre bűnbocsánatot nyertek.

Ugyanebben az időben jelent meg az Ein manting dér 
eristenheit mdder die durken (A kereszténységnek a török 
veszedelemre való figyelmeztetése), 1455-ös keltezéssel. 
Ií.gy példányt a müncheni állami könyvtárban őriznek. 
Az egész művecske mindössze hat lapot tartalmazó kis 
füzet. Ismeretlen szerző versbe foglalt intelme. Betű
típusa ugyanaz, amelyet Gutenberg korábban a 
hoz, későbben pedig Pfister a ^6 soros Bibliákon használt. 
Sorban következik ezután egy orvosi naptár és az úgy
nevezett Cisianus naptár.

Gutenberg életének célja nem az volt, hogy röpirato- 
kat, kalendáriumokat, apróbb könyveket nyomtasson, 
amikből jól megélhetett s vagyont is gyűjthetett volna. 
Többre törekedett. Olyan művet akart létrehozni, 
amelyre kortársai régóta vártak. A biblia kinyomtatására 
készült! Munkája közben aligha gondolhatott arra, hogy 
l)ibliája hosszú évszázadok múlva néhány szerencsés 
könyvtár és múzeum legféltettebb kincse lesz. Nem gon
dolt arra, hogy csodálatos munkáját a könyvművészet 
legteljesebb értékű remekévé avatja majd az utókor, 
hogy 42 soros Bibliá]2it2i minden időkben úgy tekintenek 
majd, mint a legszebb nyomtatott könyvre.

Gutenberg élete csalódásokkal volt teljes. Az olyan
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terjedelmes mű elkés2:ítése, mint a biblia, még a mai 
fejlett nyomdákat is nagy feladat elé állítja, technikai 
téren éppúgy, mint anyagi vonatkozásokban. Gondol 
juk csak el, milyen mérhetetlen nagy vállalkozás leheteti 
Gutenberg számára ez a munka! Tudta, hogy egyedül 
képtelen lebonyolítani a vállalkozást, hiszen ehhez hatal 
más tőkebefektetés szükséges. Ezért egy tőkés után kel
lett néznie, aki hajlandó pénzzel társulni a munkához. 
Ezt az embert meg is találta Johann Füst gazdag mainzi 
polgár személyében, akiben az idők folyamán keserűen 
kellett csalódnia, mert üzelmeivel minden vagyonából 
és minden felszereléséből kiforgatta.

Gutenberg Mainzba való visszatérése után felvette 
a kapcsolatokat a mainzi aranyműves céh tagjaival, 
hiszen egykor köze volt ehhez az előkelő és kiváltságos 
iparhoz. Annak ellenére, hogy ekkor már más irányú 
volt az érdeklődési köre, el-eljárogatott céhbeliek társa
ságába. Itt ismerkedett meg Jacob Fusttal, aki közte és 
testvére, Johann Füst között az összeköttetést létre
hozta. Johann Füst ügyvédi foglalkozása mellett pénz- 
kihelyezéssel is manipulált. Gutenberg Füst elé tárta az 
akkor már jelentősen kifejlesztett találmányát, s az ügy
véd azonnal felismerte az elmés találmány kínálta nagy 
üzleti lehetőségeket. Gutenberg a szükséges pénzt meg
kapta. A  könyvkészítő műhely berendezése, a szerződés 
értelmében, mindaddig, míg Füst követelése vissza nem 
térül, a kölcsönadónak zálogul szolgál. A  műhely haszna 
felerészben Füstöt, felerészben Gutenberget illeti. Min
den kiadást Füst tartozik fizetni: munkabért, ólmot, pa
pirost, festéket és egyebet. Gutenberg ezeket a kiadáso
kat a haszonból téríti vissza Fustnak, de kamatot nem 
fizet utána, kivéve, ha Füst maga is újabb pénzt fektetne 
be a vállalkozásba. Az első kölcsön felett egyedül Gu
tenberg rendelkezett, de a továbbiak már a közös mun
ka céljaira szolgáltak.
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Ilyen előzmények után látott hozzá Gutenberg lég
ii.î >,yobb művének, a 42 soros Biblián2ík. elkészítéséhez. 
‘h lkáig úgy élt a köztudatban, hogy megjelenési sorrend
ien :i ^6 soros Biblia volt az első és ezt követte a 42 soros, 
A /, újabb kutatások azonban kétségtelenül megállapítot- 
I ik íi 42 soros elsőségét. A  két Biblia egyébként onnan 
nycTLe nevét, hogy egy-egy oldalon az egyiknél 36 sort, 
»i másiknál 42 sort tett ki a szöveg.

A 42 soros Biblia 641 lapot tartalmaz, és minden oldal 
I-cl hasábosán van szedve (22. ábra). A  42 soros Bibliából 
mindössze 31 példány maradt fenn (valószínű, hogy 
I "I) ]:>éldánynál többet nem is nyomtak belőle). Ebből 
iM példány pergamenre, 21 példány papirosra van 
nyomva. A  nyomás után a mű még nem volt befejezve, 
mrri a szándékosan üresen hagyott felületeket be kellett 
i.ij'/olni iniciálékkal és ornamentikával. Végül pedig 
I kí MiyvkÖtő kezébe került bekötésre.

jXuni (t eignnQ tt QtBtnmnű qiui o«
E i finn anliEmit iUi9 R abibűt: mc 

auiiUü iiR(m.í|raiD m tim  el& 
ngnnoBonantf oinutr üiámit oao 
in Homo mile t quo ^oriabitm^qui

ino qfltuBotnt qut ín pate fu n tr^  
aifi nt|.S>ol quibf R Inna atfüm a  
nun fmt^Untií&aRcnriira an mili. 
nntQ obauDiunt: QmilitR n fitlgur 
tű atpatutrit |lptaiü eCt. I j ú i ^  aűt

zz. Részlet Gutenberg 42 SOROS BIBLIÁjából

79



Gutenberg Bibliája semmivel sem árulja el, hogy 
nyomtatás útján készült könyv: iniciálisaival és orna 
mentális keretdíszével kéthasábos, rubrikáit, illumináli 
kódex benyomását teszi, amelynek nincsen kolofonja.

Gutenberg öt éven át dolgozott a Biblián. Nagyon 
sok idő ez ahhoz, hogy egy olyan türelmetlen pénz 
ember, amilyen Füst, nyugodtan kivárja az anyagi ered 
ményt. Természetesen egy olyan nagy felkészültségei 
kívánó munkát, amilyen a Biblia nyomása volt, nem 
végezhetett egyedül. Több segédet vett fel, akiket maga 
vezetett be az új mesterség, a könyvnyomtatás titkaiba. 
Segédei között volt egy Peter Schöffer nevű, jó felfogású 
és ügyes legény, aki különösen a betűmetszésben tűnt ki, 
de a könyvnyomtatás minden vonalán nagy jártasságra 
tett szert. Gutenbergnek és Fustnak is feltűnt az ügyes 
és értelmes fiatalember. Füst mindjárt arra gondolt, 
hogy kenyértörés esetén ez a fiú alkalmas lesz Guten* 
berg helyének betöltésére. Ravasz módon elérte, hogy 
Schöffer melléje álljon. Amikor látta, hogy Schöffer 
tudása már feleslegessé teszi számára Gutenberg közre
működését, azzal az ígérettel, hogy maga mellé veszi 
társnak és leányát hozzáadja, sikerült a fiút céljai szol
gálatába állítania.

Johann Füst, hogy Gutenbergtől szabadulhasson, be
perelte őt, hogy a kölcsönadott összeg visszafizetésére 
kényszerítsék. A per tárgya a következő volt: 800 forint , 
amelyet a nyomda berendezésére adott. Ennek 250 fo
rintnyi kamata. További 800 forint, amelyet Füst az 
egész vállalat forgótőkéjeként folyósított, további 140 
forintnyi kamat és még 36 forint kamatos kamat. Az 
egész perelt összeg 2026 forintot tett ki.

Gutenberg úgy védekezett, ahogyan tudott. Kimu
tatta, hogy az első 800 forintot szerződésellenesen nem 
egyszerre kapta meg, és hogy Füst szóbelileg minden 
kamatról lemondott. A második 800 forintot Fustnak
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»^Viiltiilúban nem áll jogában visszakövetelni, mett azt 
1h i/,ö s vállalkozásuk forgótőkéjeként adta, legfeljebb 
Műik elszámolást követelhet tőle. A  bíróság kötelezte is 
hl ( íuüenberget, de ő a kitűzött időpontig nem tudta az 
« fí/.ámolást megejteni, s ekkor a bíróság Füst javára 
í|ön(í)tt. Füst 1455. november 6-án Helmasperger köz- 
jr^jző előtt letette az esküt. Erről és az előző bírósági 
hltgyiilások egész menetéről szóló Helmasperger-féle 
ttkinit ma is megvan, s ez az okirat, akárcsak a stras- 
liuurgi Dritzehn-féle akták, döntő bizonysága Guten- 
brig érdemeinek a könyvnyomtatás feltalálása terén.

( íutenberg az eskütételnél nem jelent meg. Az okirat- 
Inu) felsorolt tanúk nevei között találkozunk Heinrich 
Krfcf, Peter Schöífer és Berthold Ruppel nevével. Ezek 
I lUícnberg alkalmazottai voltak, s később önálló nyom
ifi M/ok lettek. Schöífer Füst oldalán tanúskodott, akit 
I tml leánya kezével jutalmazott és társul fogadott.*

A (K̂ r következményeiről semmiféle akta vagy féljegy- 
IM nem maradt. Kétségtelen, hogy Gutenberg a meg- 

jirlí ()sszeget nem tudta Fustnak visszafizetni, ezért leg- 
)n|)b felszerelési tárgyai, a 42 soros Biblia teljes példány- 
! hiina és a teljes betűkészlet az újonnan megalakult Füst 

Schöffer nyomda tulajdonába mentek át. Schöífer 
kiváló szakemberré fejlődött Gutenberg keze alatt, az új 
nyomda tehát rövid idő alatt fellendült. Schöífer a 
f j soros Biblia befejezése után újabb nagyszabású mun- 
tvűbíi kezdett: a Vsalterium (Zsoltáros könyv) nyomásába, 
iUiidyet 1457-ben fejezett be. A könyv mesterségbeli és 
mii vészi tökéletesség tekintetében méltó párja Guten- 
bri‘g 42 soros Biblia]i,n2Ík (23. ábra).

' IJjsibban egy másik feltevésről is tudunk. Rudolf Thiel a Gutenberg 
\,ihihfich 1939. évfolyamában gazdaságtörténeti és jogi magyarázatokkal 
• .Un!ja Gutenberg álláspontját, mert szerinte Gutenbergnek nem volt 
ira/a. l'ust állítólag nem fosztotta ki, és a 42 soros 'Biblia mindkettőjüknek 
)• le ntekeny nyereséget hozott.
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23, Részlet Peter Schöífer PSALTERIUMából

Míg Gutenberg teljességgel elhallgatta, hogy Bibliája 
nem kézzel írott kódex, addig a Gutenberg-műhely új 
gazdái, SchöfFer és Füst, minden nyomtatványukat ko
lofonnal zárták le, s kétpajzsos címerüket is kifüggesz
tették nyomdájuk kapuja fölé. (A Vsalteriumon is rajta 
van a nyomtató neve, a nyomtatás helye, a megjelenés 
pontos dátuma is.)

Gutenberg nagyon súlyos körülmények közé került. 
Bár tehetsége, munkakedve töretlen maradt, de teljesen 
pénz nélkül állt, segédet sem tudott tartani. Legszebb 
betűtípusai odavesztek, csak a Donafusnál használt betű
készlet maradt meg. Ezt a készletet Albert Pfister bam- 
bergi nyomdásznak adta el, aki 1460 és 1464 között
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használta nyomtatványaiban. Az új kutatások szerint 
.1 jó  soros bibliát (24. ábra) nem Gutenberg, hanem 
1 Mister nyomta a Gutenbergtől vásárolt betűkkel. Ezt 
igazolja az is, hogy jó  soros biblia példányainak túl
nyomó része a bambergi egyházmegye könyvtáraiból 
került elő; továbbá a Biblia nyomásához használt papiro
sok vízjelei mainzi és Mainz környéki nyomtatványok-

tr ut attiliracct aö taöca íuiro' 
rum:ir peutme rulmo*£c
fíUí qui rmnt anr ccant illi  ̂
Dutrs f̂ic auDíutt iuiiaa:! fut^ 
rciírípe \  potnes pmtrceoirtu ̂  
mnt|mífuűngi9: quf mmt 
in animaű mi DirptC'
fua cratticmtue a raSds * ISt 
nmií got^'aö Tcate íule not^ 
tu :tr nmimf murniM^ qum ' 
bac eo6 ín monnbi: qmbbít: 
fugímtiií a nobíB*!^ nimbi^ 
mfattus fCTetapiaruttíimaa 
ín ranqn m ttíbi mílibi oímq 
tantűtqirí ttqnmrca \  gtabíot 
non bab^őM^ ottrcűt raOtm 
gmtiű oaboa:(t loniamo \  v  
quítatuo ínnrcuítu 
íocb ao prcbíi*i5r ait íuöas ní> 
tÍ9 quí rmt cmt* anmmót
24. A 36 SOROS BIBLIA egy oldala
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bán nem fordulnak elő, viszont Bamberg és környéke 
kézirataiban gyakoriak.

Gutenberg elölről kezdhette vállalkozását. Mainz vá
rosának tanácsosa, Humery doktor pénzt kölcsönzött 
neki, hogy nyomdáját újból felszerelhesse. A  mester 
hűséges segítőtársa és jó barátra talált benne, aki élete 
végéig hűségesen kitartott mellette. Gutenberg most új 
betűfajtát készített, s ezzel két kisebb könyvet nyom
tatott. Matthaeus de Cracovia Tractatus rationis et cons- 
cientiae (Értekezés az elméről és a lelkiismeretről) az 
egyik, Aquinói Tamás: Summa de articulis fidei (A hit cik
kelyek summája) a másik. Utolsó nagy műve a Catholi- 
coHj szerzője a genuai Johannes de Balbus. Ez a közép
kor lexikona. A könyv 373 lapot tartalmaz, kéthasábos 
szedéssel, iniciálék nélkül, de ezek helye üresen maradt. 
Gutenbergnek ez az egyetlen munkája, melyet hosszabb 
szövegű kolofonban évszámmal is jelölt. Az évszám 
1460. Nevét azonban itt sem említi meg. (Egyes kutatók 
szerint a Catholicon nem is Gutenberg munkája, mert 
a munkáit annyira jellemző csatlakozó betűk nincsenek 
meg benne.)

Humery doktor jóvoltából Gutenberg pénzügyi bajai 
most már megszűntek, A  mester a Catholicon befejezése 
után hatvanadik évét töltötte be. Úgy érezte, nagyobb 
alkotásokra már nem képes, és helyesebbnek látta, ha 
találmányának további fejlesztését a fiataloknak engedi 
át és nyugalomba vonul. De a jól megérdemelt nyuga
lom sem maradt háborítatlan. Mainz városára viszon
tagsággal teli, zaklatott napok következtek. Diether von 
Isenburg gróf, mainzi érseket a pápa 1461-ben megfosz
totta méltóságától. Diether nem volt hajlandó otthagyni 
az érseki széket, s Mainz polgárainak nagy része is mel
lette foglalt állást. A  pápa kiszemeltje, Nassaui Adolf 
haddal támadt Mainz városára, és 1462. október 28-án 
fosztogatások és gyújtogatások közepette el is foglalta.
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A menekülők között Gutenberg is elhagyta a várost, de 
a mozgalmas idők csillapultával újból visszatért Mainz- 
ba. Visszatérése után az új érsek értékes múltjára és nagy 
érdemeire való tekintettel felvette őt udvari emberei 
közé, és életjáradékot utalt ki neki. Alig három eszten
deig élvezte a küzdelmektől, gondoktól mentes nyugal
mat, mert 1468 elején meghalt. Halálának időpontját 
Humery doktor feljegyzéséből ismerjük, amelyben Gu
tenberg átvett hagyatékát nyugtázza.

A nagy nyomtatómester tetemét szülővárosában, a 
ferences szerzetesek templomában, szüleinek, a Gens- 
fleischeknek sírboltjában helyezték örök nyugalomra.

A Fust-Schöífer nyomda Nassaui Adolfnak a város 
ellen intézett támadása alkalmával leégett, de a nyuga
lom helyreállta után ismét berendezték. Még a nyomda 
pusztulása előtt, 1462-ben egy 48 soros latin biblia került 
ki onnan, amelyet Maint^i biblia név alatt ismer az utó
kor. Johann Füst, alighogy a Gutenberg-féle per befe
jeződött, felkerekedett, hogy a közben elkészült 42 soros 
Bibliám  vevőket találjon. Eljutott Párizsba is, ahol a 
Bibliát úgy ajánlotta, mint kézzel írott könyvet. Állító
lag a francia király is vett tőle egy példányt 750 forintért. 
Az üzlet nyélbeütése után Füst annyira leszállította az 
árait, hogy a párizsi tudósok és másolók gyanút fog
tak, mert kizártnak tartották, hogy kézzel írott könyvet 
ilyen olcsón árusítsanak. Mielőtt komolyabb baja tá
madt volna, Füst eltávozott Párizsból, s pénzzel meg
rakodva tért vissza Mainzba.

A Biblia anyagi sikerén felbuzdulva, Schöífer hozzá
látott Cicero De officiis (A kötelességekről) című műve 
kinyomtatásához. Ebben a könyvben szerepelnek a 
könyvnyomtatás történetében először görög betűk, s 
ugyancsak itt alkalmaztak első ízben úgynevezett tér- 
zőkkel való sorritkításokat. A  könyv 1465-ben készült 
el, és Füst újra Párizsba utazott, hogy a példányokat
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eladja. A  vállalkozás valószínűleg sikerült is, de ettől 
az időtől kezdve Füst nyomtalanul eltűnt. Feltehető, 
hogy az akkor Párizsban dühöngő pestis áldozata lett.

Füst halála után Schöffer Füst fiával, Conraddal együtt 
vezette a nyomdát. Főképpen teológiai, jogi és filozófiai 
könyveket nyomtattak, így: Aquinói Tamás, Szent 
Jeromos, Valerius Maximus műveit, egy Grammatica 
rhjtmicát (Verses nyelvtan) és a Justinian Instifutiones 
című művet. Ez az utóbbi 1468-ban jelent meg s azért 
érdemel említést, mert a kolofonban két Johannesnek 
(Fustnak és Gutenbergnek) mint a könyvnyomtatás fel
találóinak nevét említi. Gutenberg ekkor már halott 
volt, s Schöffer evvel legalább részben elismerte egy
kori mestere érdemét, mert a korábbi Fust-Schöffer-féle 
kiadványokban egy helyen sem nevezi meg Gutenberget 
mint a könyvnyomtatás feltalálóját.

Peter Schöffer hosszú időn keresztül Gutenberg segí
tőtársa, nagymértékben kivette részét a mester munká
jából. Tehetséggel megáldott, nagy könyvnyomtató 
mester volt.

Nem tudjuk, miért hagyta ott Schöffer mesterét, de 
ha pálcát is törünk Schöffer viselkedése fölött, akkor 
sem volna igazságos elhallgatni érdemeit, amelyeket 
kiváló alkotásai révén szerzett.

Peter Schöffer pályája kezdetén Párizsban könyvmá
soló volt, s Gutenberg bizonyára azért vette maga 
mellé, mert felismerte benne a nem mindennapi művé
szi tehetséget. A Psalterium például minden idők egyik 
legszebb könyvalkotása, de magas művészi színvonala 
mellett még egyéb érdekessége is van. Már a 42 soros 
Bibliánál említettük, hogy ̂  Gutenberg^ az iniciálénak 
szánt helyet a könyvfestő számára üresen hagyta. Ez 
a módszer a X V . század végéig megmaradt, a Psalterium- 
bán viszont az iniciálék, díszítéseikkel együtt kék|?és 
piros színnel nyomva vannak, mégpedig egyszerre,fegy
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munkamenetben a fekete színnel. Az eljárás a következő 
volt: a fémbe vésett nagy iniciálékat és díszítéseket 
kiemelték a szedés közül. Ezután fekete festékkel be- 
l'cstékezték a szedést, pirossal az iniciálét és kékkel 
;i díszítéseket. A  festékezés után valamennyit újból 
visszahelyezték a szedésbe, s így a nyomást egyszerre 
három színben, egy munkamenetben végezhették.

DE VNITATE EC
C L E S I A E C O N S E R V A N D A , E T  SCH I
S M A T E , Q V O D  F V I T IN T E R H E N R I  

C H V M  Q V A R T V M  IMP. R O . E T  
G R B G O R IV M  S E P T . P O N T . M A X .

C V I V S D A M  E lV S  T E M P O R IS  
T H B O L O G I U B E R  A B  H V T .

TENO INVEn Vv s .

EM O  A S C E N D I T  IN C A E L V M . 
niű qul deiccdii de atio filíLs homíníi >quí 'JR 
ín cjdo. Per harc fsuvfH cuanecÜjurrba cooua. 
dat dominut unttaerm eccleíuaĉ  quarper ciWa 
tcmconcordant membrorum unÍQce coilígít 
fe ín cadum ín ípfo redcptore>quí eOcapm eĉ  
dcítx. Sietni Rí ípreonuadparrrmp(o£ddb'> 

bús fuis ̂ uospnrdeílínauit cŐcordcs főre ín uinculo caríaiia  ̂
&’pjds;Ro20Ínquít»,ucomesunumfínt,fícu{(upa(críniDt^
U ego ínie,u(fií ípííín nobítünuinfím.&díled^i'Ojquidílexjftí 
rne Jo  jpíit íítj&cgo ín cít. Vnde faoiSusAugunínusín ípnu»e.> 
uangetq expoficíonc^n unó ínqoír tfioctyunű eftott) unus efto.. 
tc,öí uz Űiíii>quí oderűt uniatemecclcnz, prefumcntca ín homl 
nibu* partcs Ucexe. Vűnant uoluerimhoc atiend<re,quí parff * 
ín homíntbus fccminc,ut facíuni ícíndemet unttatem ccclcnz, 
qualc Bagídö íchifmaiíscóíbf grauíuscírr>quarníce]us ídolűla 
Ciiz,q^níamlegíturínuctcríieíhmcmoídoIolatriacladiopü 
nit a enr,(chírma amrm híaiu trrrac.Ouaproptcr ncceíianum du
xímusícribercaJiquadeftatuhuiuaíeporísccdefiz.quiaquir. 
quis renferitfceírcímramaternauírceraípfiu»cccIcfiz,nonpoí 
icrit ti quandodolurríc,oőcondolcre.Díuenímcftqoodíurt- 
gnoRomaní ímpcrqbel!lubíqt^íedtcíoncs jgunrur,quod ü- 
fíj a matris ccdcítz greoiío díA^umur, dC cum fuperci »n plu-

riini'-

25: Részlet Johann Schöífer DE UNITATE ECCLESIAEjéből

Peter Schöffer egy másik érdekes kiadványa az 1486- 
bán megjelent Bernhard von Breidenbach Hejligen rejssen 
gén Jerusalem (Zarándoklás Jeruzsálembe) című könyve. 
Breidenbach mainzi kanonok szentföldi zarándokútj ára 
magával vitte Erhard Reuwich flamand festőt, aki a 
megtett út látnivalóiról rajzokat készített, s ezeket
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hazaérkezése után a kiadásra kerülő könyv számáni 
fába metszette.

Peter SchöíFer 1503-ban halt meg, s nyomdáját fin, 
Johann vezette tovább. Ö nyomtatta 1520-ban a l)r 
unitate ecclesiae c. munkát Mainzban (25. ábra).

Ín6 rplmaifrotei'lmu&attrápitaliű ixroát̂  
í RubrifanonibufiB CuKamtrr biOiniíue^ 

l^mumontarribtöraimpmnibiatraradTrii^anlii* 
"abr$ ralamivUatfaraiönf Gr d&giama^Ct aO tufr 
1 btamlniitimQne A  oGtmmatu^f)tr |o $m t Gift

JlmiobmigjgiUtGő'na^aii'ínoig^allQi^i

26. Peter Schöffer PSALTERIUMának kolofonja és nyomdajele
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T I Z E N K E T T E D I K  F E J E Z E T

G U T E N B E R G  M U N K A M Ó D S Z E R E I 
É S  S Z E R S Z Á M A I

A inai kor embere előtt Gutenberg találmányának jelen- 
I (óságét méltatni nehéz feladat. A szedőgépek, a betű- 
Mii 1 őgépek, a hatalmas, modern gyorssajtók és rotációsok 
h lejében a Gutenberg-féle kezdetleges szedéstechnika, 
hciűöntő eljárás, a fából összeállított sajtóprés, arányai- 
h.m ha el is törpül -  mégis Gutenberg érdeme a könyv- 
nyomtatás európai történetében elévülhetetlen.

A könyvnyomtatás lényege az, hogy a sík felületből 
Iviiilló, tükörfordított képű, befestékezett betűkről pa
pi rosra levonatot készítünk, amely már a betű igazi 
Képét mutatja. Ez a nyomási módszer, mint az előzőek- 
l»ől tudjuk, már a táblanyomatok korában ismert volt. 
< inicnberg találmánya azonban a táblanyomatoktól tel- 
jí’scn eltérő, lényegében más technikai problémát oldott 
meg. Már a korábbi fejezetekből ismeretes, hogy a tábla
nyomatok módszerével csak kis terjedelmű könyveket 
Készíthettek. Hogy egy oly hatalmas művet, mint ami
lyen a biblia, elő tudjanak állítani, ahhoz új utakat kellett 
Keresni. A szavaknak, soroknak és oldalaknak hossza- 
d.ilmásán és amellett kezdetleges módon történő fába 
nielszése ennél a nagy műveletnél nem lehetett célra
vezető. Olyan betűkre volt szükség, amelyek összerak- 
h.ii(')k és szétszedhetők, amelyeknek különböző variá- 
I ié)iból jönnek létre a szavak, mondatok, fejezetek, és 
\ epAíl az egész könyv. Minden egyes betűjelet nagy 
lén Hegekben kellett előállítani, s amellett mindig ugyan- 
.ibhan az alakban, ugyanabban a soregyenben (soregyen-
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nek hívjuk a betűknek pontosan egy vonalban való tar
tását) és mindig ugyanabban a magasságban (ez utóbbi 
az ólombetű törzsére vonatkozik, amelynél elengedhe
tetlen az egyenlő magasság, mert a kiszedett szöveg be- 
festékezése és nyomása csak így lehet tökéletes). Fába 
vagy fémbe metszeni ezeket a betűket technikailag 
talán lehetséges lett volna, de állandó és következetes 
egyenletesség ily módon el nem érhető, nem is szólva 
arról, hogy ez túlságosan költséges és időrabló munkát 
is jelentett volna. Ezért minden egyes betűjelről acélba 
metszett bélyegzővasat (Stempel) kellett készíteni, hogy 
ezt sima rézlemezbe verve, matricákat hozzanak létre, 
amelyekről bizonyos fajta öntőkészülék segítségével 
tetszés szerinti mennyiségben fémből betűket önthet
tek.

A betűk mozgathatósága és variálása mellett tehát 
azok egyöntetűségének biztosítása volt a döntő feladat. 
Gutenberg, mint tudjuk, egykor az aranyműves mester
séget tanulta, és a mainzi pénzverő társaságnak volt 
tagja. A fémekbe való vésést és domborítást már a pénz
verdéből ismerte, így hát a bélyegzővas elkészítése nem 
okozott számára különleges nehézséget. Megfelelően 
előkészített acélpálcika simára csiszolt felső felületébe 
síkból kiálló betűjelet vésett, s a kiemelkedő betű kör
vonalát, szorosan a betű rajzáig, finom reszelővei és 
vésővel utánadolgozta, úgyhogy a pálcika végén tisztán 
emelkedett ki a betűnek tükörfordított képe (27. ábra).

Mihelyt az összes betűjelek ilyen módon elkészültek, 
következett a munka második szakasza. Az acélpálcika 
betűjeleit, ugyanúgy, ahogy a mai lakatos a kiütő vassal 
dolgozik, kalapács segítségével beverte az előre elkészí
tett, simára csiszolt, apró négyszögletes rézdarabkába, 
amelyben a betű képe bemélyítve, már nem tükörfordí- 
tottan, hanem helyesen jelentkezett. Az acélból készített 
kiálló betűforma a patrica, a rézből készített bemélyített
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került az öntőkészülékbe.
Hogyan jutott Gutenberg az öntőkészülék gondolatá

hoz, és milyen volt ez, nem tudjuk. Nagy a valószínű
sége, hogy hasonló lehetett a próbaöntések céljára betű
öntödékben ma is használatos kézi öntőkészülékekhez 
(28, ábra). A  matricát vaspofák közé állították, amelyet
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a kívánt betűszélességnek megfelelően beszabályoztak. 
Ennek következtében üres tér képződött fölötte, amely
nek magassága az öntendő ólombetű magasságának fe
lelt meg. Ebbe az üres térbe felülről forró, folyékony 
ólmot öntöttek, majd az öntés után a készüléket szét
szedték, a kieső kész -  ismét tükörfordított -  ólombetű
ről a túlöntést letörték s a szálkáktól megtisztították. Ez 
a kész ólombetű bármikor, bármilyen mennyiségben, 
mindig ugyanolyan alakban, szélességben és magasság
ban utánönthető volt. Ha esetleg a rézmatrica idők 
folyamán elkopott vagy megsérült, a bélyegzővasról 
újabb leütést készítettek, s ezúton az első matricával tel
jesen megegyező új matricát kaptak. Ezzel az eljárással 
sikerült a betűk teljes egyenletességét és azonosságát 
biztosítani.

Gutenberg nyomdai berendezéséről adat nem maradt 
ránk. A nyomdászat első negyven évéből sem írás, sem 
pedig kép nem tájékoztat bennünket arról, hogy milyen 
is lehetett az első könyvnyomtató sajtó. Badius Jodocus 
lyoni, majd párizsi könyvnyomtató mesternek az 1498- 
as esztendőből való nyomdajegye a könyvnyomdái kézi
sajtó első legrégibb ábrázolása. Amman Jóst német raj
zolóművész csaknem száz évvel későbben, a X V I. sz. 
második felében egy fametszetén ábrázolja egy egykorú 
nyomtatóműhely képét. Kétségtelen, hogy a szedés mű
velete azonos volt a mai kéziszedésével. A betűszek
rényből kiszedett betűket szedősorzóba helyezték, jelző
vágásukkal, ún. szignatúrájukkal felfelé.

Az újabb kori találmányok -  legalábbis kezdetben -  
rendszerint annak a tárgynak formáját öltik magukra, 
amelynek pótlására hivatottak. Nincs mit csodálkoz
nunk azon, hogy a könyv fogalma az ősnyomdászat 
idejében a kézzel írott kódex fogalmával volt azonos. 
Gutenberg és valamennyi ősnyomdász törekvése az volt, 
hogy a nyomtatott betűk a kézzel írott betűkhöz hason-

92



lílsanak. E  törekvésnek tulajdonítjuk elsősorban, hogy 
.1 bctűszekrény temérdek egybeöntött ikerbetűt (ún. 
Iiy/atúrát) tartalmazott. A kódexmásolók nagyon sok 
Kívidítést, betűösszevonást használtak, egyrészt hogy 
munkát takarítsanak meg, másrészt pedig, hogy a soro
kai kellően tudják kitölteni. Ilyen betűösszevonásokat 
Li lá i  Link az ősnyomtatványokban is. A 42 soros JB/W/iban 
nem kevesebb, mint 290 betűjel fordul elő. Ilyen nagy 
mennyiségű betűjel öntésének technikai nehézségét és 
hosszadalmasságát ellensúlyozta az a lehetőség, hogy 
a szóközök minden sornál teljesen egyenlők maradhat
lak, s a sorok és oldalak nyugodt harmóniája ennek 
k()vetkeztében tökéletes.

A könyv szépségét még azzal is fokozták, hogy a 
kiuiyvfestő, a rubrikátor továbbra is részt vett a könyv
nyomtató munkájában, akárcsak a kódexmásolásnál. 
A kí'myv fogalmához tartozott a gazdag színezésű, terje
delmes könyv díszítés, amelyet abban az időben könyv
nyomdái úton még nem tudtak megoldani.

A X V II. század nyomdaberendezésének még csak
nem változatlan képét és kiszolgáló személyzetének 
munkáját ábrázoló szép rézmetszetet mutatunk be a 
li). ábrán. Ez a kép hasonlít a Gutenberg-korabeli 
nyomdára is, tehát az akkori munkamódszer bemutatá
sára is alkalmas.

A Gutenberg-féle kézisajtó két függőleges oszlopból 
állt, amelyeket felül vízszintes keresztgerenda tartott 
<’)ssze. A gerendában csavarmenet haladt keresztül, s e 
csavarmenet alsó végére egy vaslemez (tégely) volt erő
sítve. Az ugyancsak vasból készített nyomóalap, az ún. 
fundamentum, amelyen a nyomásra szánt forma foglalt 
helyet, fából készített sínpáron ki- és betolható volt. 
A fundamentumnak a tégelyen kívül kellett állnia akkor, 
amikor a kiszedett könyvoldalakat ráhelyezték. A szedé
sek közé megfelelő szélességű léceket, űrkitöltőket he-
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29. Nyomtatóműhely képe a XVII. századból \

lyeztek, ezek a betűk magasságánál alacsonyabbak vol
tak, hogy a festéktől mentesek maradjanak s nyomást ne 
kaphassanak. Az így összeállított nyomóformát a funda
mentum szélei körül haladó keretbe fából készült ékek
kel beszorították, és ennek következtében az oldalak sze
dései mozdíthatatlanul, szilárdan állottak. Ezt követőleg 
a formát dörgölő labda segítségével koromból és olajból 
készített festékkel befestékezték. A nyomandó ívet a 
fundamentumhoz ki- és behajtható vassarkokkal sze
relt, papirossal bevont keret belső oldalára helyezték, 
amelyen előzőleg a nyomásban előforduló egyenetlen
séget vékony papirosok felragasztásával kiegyenlítették 
(egyengették). Ehhez a kerethez egy másik keret ̂ csatla
kozott, amely ugyancsak ki- és behajtható vassarkokkal 
volt az előbbihez erősítve. Ezt a keretet tympannak 
nevezték s a papirosívnek egy helyen történő szilárdan 
tartására szolgált. A  tympant egy nagyon egyszerű, de 
annál elmésebb szerkezet hozta mozgásba. Ez a meny-
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nyc^.etről a padozatig érő kötélből vagy szíjból állt, 
.1 melyet a nyomdász a lábával feszített meg. Ha a tympan 
lecsapódott a keretre s közrefogta a papirost, az egészet 
i.iliajtották a nyomóformára.

A nyomóformát a papirossal együtt betolták a tégely 
.ihl, a csavarmenetet egy nyél segítségével lefelé hajtot- 
(;ik, a vastégely leereszkedett, s az alá)a tolt szedéssel 
érintkezésbe jutott; ezzel a művelettel létrejött a nyomás, 
.1 melynek következtében a befestékezett szedés képe a 
papirosra került. A fundamentumot most a tégely alól 
lijból kitolták, a nyomtatott ívet kivették a rámából, és 
a nyomás újra kezdődött.

Hogy a szedésről történő nyomás a papirosnak min- 
(lig ugyanarra a helyére kerüljön, vagyis hogy az első 
és hátsó oldal nyomása pontosan fedje egymást, a szedé
sek mellé tűket helyeztek, ezeket punktúráknak nevez
lek. Az első oldalnak tűszúrta lyukait a második oldal 
nyomásánál a tűkre pontosan beigazították és ezzel biz
tosítva volt az elő- és hátoldalak sorainak pontos egy
másra esése (regisztere).

30. A halál a könyvnyomtató műhelyben, egykorú lyoni 
fametszet
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T IZ E N H A R M A D IK  F E J E Z E T

A K Ö N Y V N Y O M T A T Á S  E L T E R J E D É S E  ' 
N É M E T O R S Z Á G B A N

Hogy milyen kors2:akos jelentősége volt a könyvnyom
tatás feltalálásának, mindennél jobban bizonyítja az, 
hogy rövid idő múltán Európa valamennyi civilizált 
országában már nyomdai műhelyek működtek.

Hozzájárult ehhez az is, hogy Nassaui Adolfnak Mainz 
városa ellen intézett támadása alkaímáya^  ̂ Füst háza le
égett, s a nyomda működése emiatt néhány éven át szü
netelt. Jó l betanított munkásai pedig szétszéledtek a je
lentősebb európai városokba, s ahol pártfogókra talál
tak, maguk is nyomdákat állítottak. pTudjuk azt is, hogy 
a Gutenberg-Fust-pernek Gutenbergre nézve kedve
zőtlen befejezése is szárnyára bocsátott több kiváló 
nyomdászt, akik Gutenbergtől tanulták a mesterséget.

Albert Pfister bambergi nyomdász 2l ^6 soros Biblia 
nyomásával nyitja meg a sort. A  Biblia betűtípusával ké
szült több kiadványa, egyebek között az 1462-ben meg
jelent Buch dér vier Historién (A négy históriák könyve, 
31. ábra), a Boner-féle meséskönyv és a Belial című kiad
ványa. A  három könyv az első nyomtatott illusztrált 
könyvek közé számítható, mert mindegyik fametsze
tekkel van tele. Tudjuk, hogy Pfister e kiadványainak 
betűit Gutenbergtől vásárolta. Ezekkel nyomtatta Gu- 
tenberg a legrégibb Donatusait, csillagászati kalendáriu
mát és egyéb korai nyomtatványait. Pfister nem sokáig 
használta Gutenberg legrégibb betűit, mert 1470 után 
megjelenő könyveinél már más betűtípust találunk.

Ulrich Zell 1462-ben alapítja Kölnben az első nyom-
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51. A NÉGY HISTÓRIÁK KÖNYVÉnek egyik fametszete

cl át. Zell korábban könyvmásoló és könyvdíszítő volt, 
a nyomdászmesterséget SchöíFer mato^ 
tanulta, s ő is a m̂^̂  hagyta el a
várost. Színvonalas, szép könyvei között egyik legszebb 
alkotása a kétkötetes l^atin MUia, 1470-ből. Utolsó kiad
ványa 1494-ből származik. K öln . szerepe nemzetközi 
vonatkozásban jelentékeny, mert a könyvnyQrndászat 
innen terjedt tovább Németalföldre és Angliába. Már a 
korai évtizedekben tíz nyomda dolgozott a városban. 
Köln a középkorban a tudományok és művészetek haj
léka, és az 1388-ban alapított egyeteme révén a teológia 
és filozófia istápolója volt. A  könyvnyomtatás rohamos 
elterjedésének nagy lendületet adott a „Fratres vitae 
communis”  nevű kolostori közösség. Székhelye a Köln 
melletti Weidenbach kolostor volt, és könyvek másolá
sával foglalkozott. A  közösség tagjai e munkájukkal 
szerzett pénzből szép templomot építettek, majd meg
vásárolták a Bechtermünze-féle nyomdát, s ettől az idő
től kezdve kizárólag nyomtatással foglalkoztak.

Fontos helyet tölt be a könyvnyomtatás történetében 
Basel, bár az első svájci nyomda a szomszédos Bero-
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münsterben volt, ahol a később Párizsba távozó Ulrich 
Gering alapított nyomdát. Basel nyomdásza Bartholdus 
de Basilea, akit Gutenberg egyik tanítványának tarta
nak. Latin nyelvű bibliát is nyomtatott, ennek azonban 
csak az első kötetén van feltüntetve a neve, a második 
kötetet már Bernhard Richel nyomtatta. Feltételezhető, 
hogy a biblia nyomása közben halt meg, 1475-ben. 
A X V . század utolsó 50 évében már 26 nyomda műkö
dött Baselben. Említésre méltó Johannes Bergmann von 
Olpe, aki Sebastian Brant Narrenschiff]ét (Bolondok 
hajóját) nyomtatta. A  nagyon népszerű és sok kiadást 
megért könyv először 1494-ben jelent meg, egy isme
retlen művész 118  fametszetével (32. ábra). A X V . szá
zad hírneves bázeli ősnyomdásza Johannes Ammerbach. 
A tudományok szeretete előbb Párizsba vitte, s onnan

32. Brant BOLONDOK HAJÓJÁnak egy fametszete 
(Kőművesek és ácsok cserbenhagynak egy építészt, mert költ

ségeit nem jól számította ki, és pénze elfogyott)
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mint magister artium került vissza Németországba. Egy 
ideig mint korrektor Koberger nürnbergi nyomdájában 
dolgozott, majd 1478 és 1480 között megnyitotta nyom
dáját Baselben. Michael Furter is nevezetes nyomdásza 
haséi városának. Nála jelent meg 1493-ban a von
Víirn (A Turnból való lovag), melynek fametszeteit 
valószínűleg a Narrenschijf művésze készítette. Baselben 
működött végül Johannes Frobenius, a város legna
gyobb és legnevesebb nyomdásza. Méltatásával a kö
vetkező századról szóló fejezetben foglalkozunk.

Ulm városában, a svábföld e kultúrközpontjában ko
rán indult fejlődésnek a nyomdászat. Az első ulmi 
íiyomdász Ludwig Hohenwang. Fatáblanyomtatással 
kezdte, s az A rs moriendi négy kiadása keze alól került 
ki. Rajzoló, betűmetsző, író és nyomdász egy személy
ben. A  város leghíresebb nyomdásza Johannes Zainer, 
aki Németország valamennyi nyomdásza között is ki
vált. A X V . század hetvenes éveitől a X V I. század 
húszas éveinek közepéig jelentős nyomdai műveket 
alkotott. Nincs biztos adatunk, hogy testvére volt-e a 
szintén kiváló augsburgi Zainernak, csupán annyit tu
dunk, hogy mindketten Reutlingenből származnak. 
Boccaccio Compmdium de praeclaris mulierihus (Híres 
asszonyokról) című művének német nyelvű kiadása, 
érdekes fametszetekkel díszítve, a hetvenes évek elejé
ről való. A  könyv egy-egy illusztrációja középkori nai
vitással ábrázolja a cselekményt; így például Jokaste 
történetében azt a jelenetet, amelyben a vérfertőzés 
szörnyű titka kiderül. A  kétségbeesett Jokaste szíven 
szúrja magát, Oedipus pedig saját kezeivel megvakítja 
magát. A képen látható még a hegycsúcsra kitett cse
csemő Oedipus, amint éppen felfalni készül őt a fene
vad (33. ábra).

E  naiv ábrákkal teli könyvnél még sokkal értékesebb 
az i47y-ben nyomtatott A  híres-neves mesekolto Aesopus
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33* Boccaccio HIRES ASSZONYOKRÓL c. könyvének egy 
fametszete

könyve és életének története. Ebben a könyvben bontakozik 
ki a fametszetű illusztráció először igazi művészi szép
ségében. Az illusztrációk itt már nem tapogatózó pró
bálkozások, mint a korábbi könyvillusztrációk voltak, 
hanem mesteri alkotások, amelyek méltó előfutár]ai a 
X V I. század nagy német fametsző művészetének. A  fe
kete-fehér ritmikus váltakozása, a vonalak eleven já
téka, az alakok és arcok tökéletes ábrázolása, az árnyé
kolásra szánt vonalak rendszerbe foglalása, a vastagabb 
és vékonyabb vonalak szükség szerinti alkalmazása mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az első eszményien jó könyv
illusztrációnak minősíthessük, amely a szövegszedéssel, 
a betűk képével is teljes egységbe olvad össze (34. ábra).

A harmadik nagynevű ulmi nyomdász Leonhard Holl 
(1482-1485), aki szép illusztrált könyvei mellett arról is 
nevezetes, hogy játékkártyagyára volt, és gyártmányai 
egészen Konstantinápolyig eljutottak. Ő az első nyom-
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aki fametszetű térképet készített, s a térképhez
I.irtózó feliratokat ólombetűkből szedte. Legszebb ki
adványa A  régi mesterek bölcsességének könyvê  amelynek
1.1 metszetei szinte monumentális hatásúak.

Neves nyomdásza volt még Ulmnak ebben az időben 
(!onrad Dinckmath (1483-1492), akinek Terentius 
li/ínnch című kiadványában a fametszetek érdekessége 
.1/, hogy a perspektivikus ábrázolást itt alkalmazzák első 
l/.ben (35. ábra).

Augsburg városában Günther Zainer (1468-1475) az 
(*lső nyomdász, aki valószínűleg Fust-SchöíFer-tanít-

34. A HÍRES-NEVEZETES MESEKÖLTŐNEK, 
AESOPUSNAK KÉPMÁSA

101



vány volt. Nála jelent nieg^j^jo körül Kempis Tamás: 
De imitatione Christi (Krisztus követése) és a Speculum 
humanae salvationis (Az ember megváltásának tüköré). 
Günther Zainer után Johann Bámler következik (1472- 
1492)5 aki a strasbourgi Mentelin-nyomdában tanulta 
mesterségét. Bámler nyomdai működése a fametszetű 
illusztrációk alkalmazásában csúcsosodik ki. Az ő nyom
dokain indultak el a későbbi nagy német nyomdászok, 
Antkon Sorg, Hans Schönsperger és Erhard Ratc^lt, 
Ez utóbbi a magyar Thuróc^-krónika augsburgi kiadá
sának nyomtatója volt (36. ábra). Nála jelent meg 1479- 
ben Historie dér Frau Melusine (Melusina históriája), to
vábbá Die sch'óne História, me Troie die Kosstich Statt 
ersföret ward (Szép história Trója városának pusztulásá-

35. Terentius EUNUCHjának egy fametszetes 
illusztrációja
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lói). Anthon Sorg (1475-1498) a konstanzi zsinat alkal
mából nyomtatott egy könyvet a zsinat valamennyi 
írszvevőjének fába metszett címerével. Ez a könyv a 
világ legrégibb nyomtatott címerkönyve.

Nürnbergben Johann Sensenschmidt volt az első 
nyomdász, aki 1470-1478 között működött itt, s azután 
Ikimbergbe távozott. Egyik munkása, Heinrich Káfer, 
( í utenbergnél tanult. A  Königsbergből származó híres 
matematikus és csillagász, Regiomontanus (Johannes 
Müller) 1471-ben nyitotta meg Nürnbergben nyomdá
ját. Német és latin naptárakat és több matematikai mű
vet adott ki. Regiomontanus, mint ismeretes, évekig

id e  ((ectione  blíi comittdmarbie ín re^cm.

înaijtperê ni0exreIdtiWam4obIr?lprt̂ 5ifls 
biílaitn regnu bűiSdríe venirmultoő̂ trittauit. intri 
nie úűt tilos quiieiDc resi comiiia Idbiudi pruafrrár ne ^cű vlroicdĉ rirongninidit̂ comltistabinal eo 
suibî co atoTmo tiifurgere: ac incepti fítî  ab optatű 

pbuccrc vmbictí bcfibcrarc vcbcbát.iQó i nevi faifía:ft^cóJ 
poiiébis regni reb̂ -.̂ q) cligébo resc:lnbicti per (Old r^iü bű

36. Mátyás arcképe a T H U R Ó C Z Y -K R Ó N IK A  augsburgi 
kiadásából
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Mátyás király udvarában tartózkodott, s innen került 
1471-ben Nürnbergbe, ahol 1474-ig működött. Ekkor 
IV . Sixtus pápa a naptár megreformálása céljából Ró
mába hívta, majd pedig Regensburg püspökévé ne
vezte ki.

A  legnagyobb és leghíresebb nürnbergi nyomdász 
Anthon Koberger volt (1475-1513). Műhelye a nyom
dászmesterség első nagyüzeme volt, 24 sajtó működött 
benne, és több mint száz munkást foglalkoztatott. A  kor 
patriarkális szokása, hogy a munkaadó segédei és inasai 
élelmezéséről maga gondoskodott, ebben az akkori 
viszonyokhoz mérten szokatlanul nagy üzemben már 
nem volt betartható. A munkások pontos időre tartoz-

37. A THURÓCZY-KRÓNIKA címképe: Szent László 
viadala a leányt rabló vitézzel
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( ik a nyomda előtt gyülekezni, harangütésre nyílt ki a 
kapu, a későn érkezést nem tűrték. Bizonyára jól fizet
hette munkásait, mert az üzemében alkalmazott szokat
lanul szigorú rendszabályok alig voltak összeegyeztet
hetők azzal a nagy szabadsággal, amelyet az akkor még 
nagyon keresett nyomdai munkások élveztek. Kiadvá
nyai is tanúsítják, hogy Koberger költséget nem kí
mélve, könyvei illusztrálására a kor legismertebb mű
vészeit igyekezett megnyerni. Terjedelmes kiadványai 
egytől egyig nagyalakú, folio méretben láttak napvilá
got; művészi kiállításuk tökéletes volt. Csak bibliából 
(izenkilencfélét nyomtatott.

Koberger örök érdeme marad, hogy a kor két nagy 
művészét, Michael Wohlgemutot és ennek korán el
hunyt mostohafiát, Wilhelm Pleydenwurfot nyerte meg 
a könyvillusztrálás számára. Mindkettő a nürnbergi fes
tészet nagynevű képviselője, az első Albrecht Dürer 
tanítómestere, a második annak műhelytársa volt. 
Koberger e két művész vezetése alatt hatalmas fametsző
műhelyt létesített, ahol a fametszők egész serege dol
gozott.

Legjelentősebb kiadványaNürnberg város orvosának, 
a tudós humanistának, Hartmann Schedelnek folio 
alakú, igen érdekes, illusztrált Krónikája, amelyben 
Buda várának látképe is megtalálható (38. ábra). 
A könyvben levő 1809 fametszet mindössze 21 hónap 
alatt készült el, ami azt bizonyítja, hogy a fametszőmű
hely mintaszerű szervezettséggel dolgozott. A  könyv
ben történelmi és vallásos tárgyú, tájakat ábrázoló és 
allegorikus képek foglalnak helyet. A  kétezer kép kö
zött sok kiváló, mesteri munka akad, de a legfigyelemre
méltóbb a „Haláltánc” , amely Holbein jóval későbbi 
Haláltánc-ciklusát megelőzte. Érdekes sajátsága a szép 
könyvnek ~ ami e korban megütközést egyáltalában nem 
keltett-, hogy/1809 illusztrációját mindössze 645 dúcról
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38. Buda látképe a Koberger nyomtatta SCHEDEL-KRÓNIKÁból

nyomták, mert a fametszetek nagy része más-más kép
aláírással ismétlődik. így 22 metszet 69 várost, 72 arc
kép 596 királyt vagy pápát ábrázol.

JKoberger egy másik kiadványa a Schat^ehalter dér 
wahren Keichtümer des Heils und ewiger Seligkeít {At. üdvös
ség és örök boldogság igaz gazdagságának kincseskam
rája). E  kiadvány is tele van pompás fametszetekkel.

Koberger kiadói tevékenysége olyan széles körű volt, 
hogy nyomdája egymaga nem tudta ellátni a megrende
léseket, s ezért más nyomdáknak is adott könyvkészí
tésre megbízást. így a baseli Johannes Ammerbachnak, 
akivel levelezésben állott. A fennmaradt levelek tanú
sítják, hogy Koberger körültekintő, szorgalmas és min
denre gondot viselő üzletember volt. Kiadóvállalata 
mellett több városban könyvkereskedéseket tartott fenn, 
azonkívül hatalmas ügynöki gárdát is szervezett, amely 
az ország minden részében eredményesen dolgozott.
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T IZ E N N E G Y E D IK  F E J E Z E T

A K Ö N Y V N Y O M T A T Á S  E L T E R J E D É S E  
E U R Ó P Á B A N

európai országok közül Olaszország az elsők között 
volt, amely a könyvnyomdászatnak hajlékot adott, ahol 
az nagymértékben tökéletesedett. Akárcsak a képző
művészeteknek, a költészetnek is hazája volt ez az or
szág, amely ebben az időben már Dantéval, Boccacció- 
val, Petrarcával ajándékozta meg a világot. A  Mediciek 
Firenzében, az Este hercegek Ferrarában teremtették 
meg az olasz műveltség gócpontjait. Konstantinápoly- 
nak 1453-ban történt eleste után a menekülő görög tu
dósok közül számosán léptek olasz földre, akiket az 
olasz fejedelmek szívesen fogadtak. A  görög tudósok
nak komoly szerepük volt abban, hogy a klasszikus iro
dalom iránti érdeklődés egyre fokozódott. Iskolákat, 
könyvtárakat alapítottak a tudomány és irodalom ápo
lására, és lefordították a régi görög klasszikusok műveit.

Olaszországban tehát a nyomdai művészet számára 
a talaj kedvező volt. Már 1480-ban negyven város nyom
dáiban foglalkoztak a klasszikusok kiadásával, holott 
ugyanakkor a könyvnyomtatás hazájában, Németország
ban főként imakönyveket és más vallásos tárgyú köny
veket nyomtattak.

Conrad Sweynheym és Arnold Pannartz német könyv
nyomtatók, a Füst és Schöffer nyomda tanítványai, Be- 
nedek-rendi szerzetesek meghívására az olaszországi 
Subiacóba mentek, ahol 1464-ben felállították az első 
nyomdát. Subiaco városka nehezen megközelíthető 
hegyvidéken fekszik, Róma város közelében. Messze a
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várostól magas, csupasz: s2:iklákon emelkedik a neheî cMi 
megközelíthető kolostor. A  két német nyomdász első 
munkája egy Donatus-kiadvány volt, majd pedig Lac- 
tantius De divinis institutionibus (Az istenes oktatásokról) 
(1465), Szt. Ágoston De civitate dei (Isten országáról) 
(1467) és Cicero De orafore (Az ékesszólásról) című műve. 
A  Lactantius volt az első olasz könyv, amelyet antiqua 
betűkkel nyomtattak. Látva a német nyomdászok szép 
munkáját, két tudós testvér, Pietro és Francesco Mar- 
quis de Maximis meghívták őket Rómába. A  nyomdá
szok a meghívásnak eleget tettek, és 1467-ben, a két 
olasz tudós palotájában felállították nyomdájukat. Első 
római munkájuk Cicero levelei című kiadványuk volt, 
majd ezt követte a Speculum humanae vitae (Az emberi 
életnek tüköré) (39. ábra). Sweynheym és Panuartz a

tvídendum cft.quia neccíTc Fuic populu aliquJdo ad 
ludum conucmrc.&: uoíuerunc uc (quicphilofopbur 
drrcrmídca cí Ioc4 ludcndcnc tndiucrToniffniaarcj 
loctfconucnaculd Facmiccf ? pbrofa u concumHiofa 
aliquapcrpctrarenc <C$5uiuírnodi icdc* mccbamcc 
irccT&í uiuendi gencra bóeatfnme a quoltbec bőcílo 
uiro udlenc cxercen.Ndm u  Tacra fcpmrd buíufmdi 
nfccííanaraiTef cdmendactnqutéftn ecclcfiaíhcola 
manu arafiafomíroptra lauddbfd.unuTexppbear 
aic.í porta rfgifartiFiccfncgoaicur.Xuc f* forte c<tt/ 
rdrarccfingenio predicarperopcaf relige nbi ítbcraltf 
arccr.prefcram quamor ulcmaf quaf macbcmancaf 
uocanc- que pUrunqr magnó fplcndorc boimnef raf 
fctaanceriUuflranc.Legiíh Sulpioű Ganáaí>ro/ 
niTDíi plunwú hononfaí unlicaofadhiIiíTe romamf.
Qui cum bf llo pximi cfTenc concra parfaf lea noííVe 
luna cclipfaca cíV. quo hgno fhipefadh románt deli/

39. A SPECULUM HUMANAE VITAE egy részlete

következő években anyagi erejüket meghaladó mun
kák elvégzésére vállalkoztak. Több latin klasszikust 
adtak ki, közöttük Liviust (1469), de amily arányban 
növekedett könyvkészletük, olyan arányban csökkent 
tőkéjük, mert bár Róma a tudósok gyülekezőhelye volt, 
távol esett a nagyobb közlekedési utaktól, s ezért könyv
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kereskedelme nem fejlődhetett. Amikor Nicolas de Lyra 
liiNiamagyarázatainak ötödik kötetét nyomták, már tel- 
jcsen pénz nélkül állottak. Ekkor barátjuk, Andrea 
liiissi püspök, a mű kiadója IV . Sixtus pápa kegyeibe 
.i)/inlotta őket, de minden eredmény nélkül. A  pápához 
I leadott kérvényük a nyomdászat történetének szem- 
l»ontjából azért érdekes, mert megtudjuk belőle, hogy 
.1 könyvek átlagos példányszáma akkoriban 275, a nép- 
M/,(’rű könyveké ennek duplája volt. Amikor a nyomda 
a i()nk szélére jutott, a társas viszony megszűnt. Sweyn- 
licym betűmetszésre tért át, de 1473 ^tán már nem hal
lunk felőle. Pannartz 1476-ig dolgozott, azután az ő 
neve is letűnt.

I sgy bíbornok meghívására Rómában állított fel 
nyomdát 1469-ben Georg Lauer is.

Ugyancsak egy bíbornok, Turrecremata hívta Ingol- 
Ni.ultból Rómába Ulrich Hahnt, hogy Meditationes (El
mélkedések) című munkáját kinyomja. Hahn fametsze- 
n kkcl ékesítette kiadványait.

Velence nyomdászata csak 1469-ben kezdődött, de e 
nagy tengeri hatalom, a világkereskedelem egyik leg- 
)< Iciítősebb kikötővárosa, ahol a tudomány és művészet 
i’i virágzott, e téren is egykettőre túlszárnyalta Olasz
ország többi városát. Itt is németek voltak az első 
kimyvnyomtatók. Johannes de Spyra (Johann von 
.Spcycr) 1469-ben alapított nyomdát, de már 1470-ben 
meghalt. Spyra társaságában érkezhettek Velencébe 
Nieolas Jenson és Johannes de Colonia, akik Spyra ha
lála után nyomban megkezdték velencei működésüket. 
|< iison francia származású volt, és Párizsban, a pénz- 
vei < lében mint vésnök dolgozott, majd VII. Károly 
li inda király Mainzba küldte, hogy Gutenbergtől meg- 
lanulja a betűmetszés és könyvnyomtatás mesterségét, 
leiison nyilván azért nem ment vissza Franciaországba, 
m e rt  királyi pártfogója meghalt, s nem volt reménye.
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hogy utóda is pártfogója les2:. Jenson feltevése, mint 
látni fogjuk, nem volt helyénvaló, mert X I. Lajosban 
a nyomdai művészet lelkes barátjára lelt. Jenson velen
cei működése 1470-től 1481-ig tartott. Nevéhez fűző
dik az első tökéletes antiqua betűk metszésének érdeme 
(40. ábra). SchöfFer Mainzban, Adolf Rusch Stras-

40. Nicolas Jenson és Johannes de Colonia nyomdajele

bourgban, Sweynheym és Pannartz Rómában ugyan 
már Velencét megelőzően is használtak antiqua betűt, 
de ezek még nem voltak tökéletesek. Velence elsősor
ban Jensonnak köszönheti, hogy nyomdai alkotásai 
előbb a rómait, majd később a németekét is túlszárnyal
ták. Az antiqua betűn kívül szép gótikus betűt is met
szett. Jenson később Johannes de Coloniával társult. 
Velencében telepedett le Erhard Ratdolt augsburgi 
nyomdász is (1476-1486), a ThuróC':g-krónika Augsburg- 
ban készült kiadásának kitűnő nyomdásza. Könyveiben 
már díszített címoldalt, nyomtatott iniciálékat alkalma
zott. 1486-ban díszes betűmintakönyvet adott ki, ame-

110



lyri ugyan még Augsburgból keltezett, de csak Velem 
lében hozott nyilvánosságra.

A velencei nyomdászok betűit egész Európában már 
ii XV. században mintaképnek tekintették. Könyvki- 

úgy ajánlották könyveiket, hogy azok „carattere 
Vencto’’ (velencei stílusban) készültek.

boriiból Velencébe telepedett át a Giovanni és Gre- 
f'ori de Gregoriis testvérpár, akiknek nyomdájában mű
vészien illusztrált könyvek készültek (41. ábra). 1492-ben 
Kiadták Boccaccio D e k a m e r fametszetekkel. Az 
1.194-ben megjelent Hérodotosz-kiadványukban az első 
oldal keretdíszítése a régi római falfestmények stílusát 
iilézi.

41. A velencei De Gregoriis testvérpár egyik munkájának 
fametszetes illusztrációja
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A  velencei könyvművészet legmagasabb fokát a X V . 
század végén érte el, amikor Olaszország s az akkori 
idők egyik legnagyobb nyomtatómestere, Aldus Manu- 
tius kezdte meg működését. Ez a fellendülés már a 
X V I. század elejére esik. Ott fogunk tehát Aldus szemé
lyével és munkásságával foglalkozni.

Franciaországban Párizs volt az első város, ahol a 
nyomdászat otthonra talált. Mielőtt azonban itt sajtót 
állítottak volna fel, már 1444-ben (!) bizonyos Prokop 
Waldfoghel prágai aranyműves érdekes kísérlettel pró
bálkozott. Titkos mestersége volt, akárcsak Gutenberg- 
nek, s ezt a művészi írás módszerének nevezte. Műhelyt 
állított fel, amelynek felszerelése két acél ábécéből, két 
vasformából és egyéb hozzávalókból állott. Lehetséges, 
hogy Waldfoghel már előzőleg olyan emberekkel tár
sult, akik Mainzban vagy Strasbourgban Gutenberggel 
álltak összeköttetésben. És talán a Gutenberg-Dritzehn- 
perben szereplő Andreas Ditzehn bátyja, Georg és 
Walter RiflFe várnagy árulták el jó pénzért Gutenberg 
titkát Waldfoghelnek, aki, úgy látszik, nem tudta a talál
mányt gyakorlatilag megvalósítani, mert 1446 után már 
nem folytatta tovább kísérleteit.

A párizsi nyomdászat kezdő esztendeje 1470. Guil- 
laume Fichet, a teológia doktora és Johannes Heynlein 
(más néven de La Pierre vagy Lapideus), a Sorbonne két 
professzora, Svájcból nyomdászokat hívott Párizsba. 
Az egyiknek, Ulrich Geringnek előzőleg Beromünster- 
ben volt nyomdája, a másik, Michael Friburger, a frei- 
burgi egyetemen volt diák. Martin Kranz volt a harma
dik. A  két utóbbi a Sorbonne épületében kapott elhe
lyezést, Fichet és Pierre szobái közelében. Fichet rövid 
idő múlva Rómába utazott, Pierre pedig Bázelbe, a 
karthauziak kolostorába vonult. A  nyomdászok ekkor 
otthagyták a Sorbonne-t, és házat béreltek a nyomda 
számára a Rue St. Jacques-on. Ez az utca attól kezdve
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máig a könyvek utcája maradt. Franciaország első nyom- 
<hiszai kezdetben antiqua betűkkel nyomtattak, később 
ii/onban áttértek a gótikus betűre, mert a X V . század
ban Franciaországban is kedveltebb volt ez az Alle- 
mand-nak vagy szögletes alakja miatt „lettres de 
lorme^-nak nevezett betű. Legszebb alkotásuk az 
I76-ban megjelent biblia, lekerekített gótikus betűkkel.

Kranz és Friburger 1477-ben visszatértek Németor
szágba, és Gering egyedül maradt Párizsban. Két új 
betűtípust alkotott, mindkettő román jellegű volt. 
A kisebb betűből két teológiai könyvet, a nagyobbikből 
egy Vergiliust és egy Sallustiust nyomtatott. Gering 
munkáját X I. Lajos oly sokra becsülte, hogy idegen 
létére megadta neki azt a jogot, hogy végrendeletében 
a nyomdászattal szerzett nagy vagyona fölött szabadon 
rendelkezhetett. Gering 1510-ben bekövetkezett halá
lával vagyonát a Sorbonne-ra hagyta.

Az első francia nyelvű, Franciaországban nyomtatott 
könyv, a Les grandes chroniques de la Francé, nem Gering 
nyomdájából való, hanem 1476-ban Pasquier Bon- 
homme nyomtatta. A  nyomdászmesterség gyors iram
ban terjedt Párizsban, és a század végén már 66 nyomda 
működött.

Lyonban, a másik nyomdavárosban Bartholomeus 
Buyer alapította az első nyomdát. A század végén a 
lyoni nyomdák száma már elérte az ötvenet.

A X V . századbeli francia könyvek a kivitelezés szem- 
l^ontjából finom ízlésről tanúskodnak. A könyvek díszí
tései és betűi teljes összhangban vannak. E  korszak 
könyveinek kivitelezésére legjellemzőbbek a Livre 
d^Heures (Órák könyve) című imádságoskönyvek, ame
lyekben már a könyvmásolások idején remekeltek a 
franciák. A  nyomtatott Livre d'Heures könyveik is re
mekművek voltak. Alkotóik, Antoine Vérárd, Philippe
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42. A  L IV R E  D ’H EU RES egy oldala

Pigouchet és Simon Vostre örök dicsőséget szereztek 
velük a francia nyomdászatnak (42. ábra).

Az 1473-as esztendő a németalföldi nyomdászat kez
dete. Ekkor nyomtatja Dirk Martens az első könyvet 
Aalstban, Flandriában. Öt követték még ugyanazon 
évben Nicolaus Ketelaer és Gerhard de Leempt Utrecht- 
ben. Az első hollandi könyvek betűi durva jellegű gó
tikus típusok voltak. Richard Paffroet készíti az első 
szép holland betűt. Johannes Veldener, aki Löwenben 
kezdte pályafutását (1476-1478), 1481-ben Culenburgba 
költözött. Az itt készült ¥asciculum temporum î az első 
könyv, amelynek címlapján és belül is levelekből és 
virágokból összeállított keretdíszeket találunk. Az ilyen
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Iu i(‘i díszeket később Franciaországban, minthogy e dí- 
rt/íi('sck kezdetben szőlőindákat utánzó vonalakból áll
lak, „vignettes’'-nek nevezték. A  kis alakú keretdíszek- 
iK'k ezt az elnevezését azóta is mindenütt használják.

11 Harlemben, amely Coster személyében évszázadokon 
l.rresztül magának tulajdonította a könyvnyomtatás fel- 
i.ikilásának dicsőségét, csak 1483-ban állította fel az első 
nyomdát Jákob Belláért. Brüggében Colard Mansion 
nyomtatott (1476-1484).

A németalföldi könyvnyomtatás a X V . században 
még nem érte el azt a fokot, mint a korabeli német, olasz 
v;igy francia nyomdászat, de a X V I. században, a Plan- 
im, Elzevir, Blaeu nyomdák megjelenésével valamennyi 
lunnzet élére került.

Angliában William Caxton honosította meg a nyomdá
szatot, 1476-ban. Caxton 1421-ben Kent grófságban 
született, egyik londoni posztókereskedőnél tanult, 
majd később Brüggébe költözött. 1464-ben IV . Edward 
követe lett Burgundia hercege. Jó  Fülöp mellett. Merész 
Károly felesége, Yorki Margit őt bízta meg Raoul le 
l'cvre udvari káplán Recueil des histoires des Trqyes (Trójai 
i()rténetek gyűjteménye) című művének angolra fordí- 
lásával. Közben Németországban tett látogatást, és a 
( ordítást 1471-ben Kölnben fejezte be. E  fordítás nyom
tatása folyamán tanulta meg Caxton a nyomdászmester
séget. Könyve 1474-ben készült el. A  kutatók sokáig 
abban a hitben voltak, hogy a könyv Ulrich Zell kölni 
nyomdájából származott, de nagyon sok jel arra mutat, 
hogy Colard Mansion brüggei nyomdájában készült 
(43. ábra).

Caxton harmincöt esztendei távoliét után tért vissza 
í^ondonba, s magával hozott egy teljes könyvnyomdái 
berendezést is. Műhelyét a Westminster apátság épületé-
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ben rendelte be, s itt nyomta T/?e Dictes and Sajings of 
Philosophers (Filozófusok beszélgetései) című könyvét, 
olyan betűfajtával, amely már az angol betűtípus jellegéi 
mutatja. Caxton nyomtatta ki először Chaucer Canter- 
hurj tales (Canterbury mesék) című könyvét, amely egy
mást követő két kiadásban is megjelent. Ezt követte két 
legfőbb kiadványa, a The noble historj of King Arthur 
(Arthúr király széphistóriája) és a The go Idén légén d 
(Az aranylegenda). Ez utóbbit fametszetekkel díszítette. 
A könyvek technikai kivitele még kezdetleges volt, tele 
sajtóhibákkal, fametszeteik művészi tekintetben gyen
gék voltak.

Kiadványaiból kitűnik, hogy Caxton nem tartozott 
Gutenberg lelkes követői közé, akik életüket és minden 
gondolatukat a tipográfia művészetének áldozták. Első
sorban üzletember volt, aki józan számítással, praktikus 
előrelátással vezette vállalatát. Olyan könyveket nyom
tatott, amelyeknek nagy kelendőségére számíthatott, és 
kellő haszonra lehetett kilátása. 1491-ben bekövetkezett 
halála után nyomdáját Wynkyn de Worde nevű mun
kása vette át és vezette tovább. Ö fejezte be Caxton több
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II rynson könyvének egyik lapja franciaországi származású
betűkből

h l be maradt munkáját, egyebek között Chaucer Canter- 
l'Nf y lűks című művét is. Később, 1499-ben, a West- 
miiiNiérből átköltözött nyomdájával az „Arany Napo
lni/, címzett házba, St. Bride-ba, ahol sok könyve látott 
lupvilágot. Szép betűit maga öntötte. Egyik legszebb 
t niiy ve a Volychronicon (1495). Meghalt 1 5 34-ben, de még 
n n  ben az ő nevével jelent meg egy Aesopus-kiadás.

A legnagyobb angol ősnyomdász, Richard Pynson, 
i^'y.mcsak Caxton munkásai közül került ki, s nagy tisz- 
n lelet és megbecsülést szerzett a X V . századbeli londoni 
iiynmdászatnak. Betűit Franciaországból és Hollandiá- 
ImM hozatta. Két legszebb kiadványa a Horae ad Usum
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Sacrum (S^ent imádságoknak órái) és a Sacrum Missale 
(Szent misekönyv). Mindkettő franciaországi szárma
zású betűkből készült (44. ábra). A két könyv kiállítása 
nagy mesterségbeli tudásra és finom ízlésre vall. Pynsont 
annyira kedvelték a királyi udvarnál, hogy VII. Henrik 
udvari nyomdászának nevezte ki.

45. William Caxton nyomdajele
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T IZ E N Ö T Ö D IK  F E J E Z E T  

A M A G Y A R  N Y O M D Á S Z A T  K E Z D E T E I

I -(‘gnagyobb uralkodónk. Mátyás király trónra lépését 
niiiitegy tíz esztendővel megelőzte a könyvnyomtatás 
lel találása. Mátyás, akárcsak a többi reneszánsz kori 
nagy könyvgyűjtő, a művészi gonddal kiállított drága 
kéziratos könyvekben nyilván nagyobb gyönyörűségét 
lelte, mint a könyvnyomtató sajtó egyszerűbb, szeré
nyebb termékeiben. Ez időben sok híres könyvgyűjtő 

így Federigo da Urbino is -  helyet sem adott gyűjte
ményében nyomtatott könyvnek; ha annak tartalma 
érdekelte, könyvmásolójával inkább leíratta, s illumi- 
náltatta esetleg könyveit. Mátyás könyvtárában is voltak 
olyan kéziratos kötetek, amelyeket nyomtatott könyvek
ről másoltak le, de szép számmal voltak nyomtatott 
könyvek is. Marsilius Ficinus olasz filozófus 1461-ben 
Bázelben megjelent kétkötetes munkáját maga küldte 
meg a királynak, s Taddeo Ugoletti írja a királynak, 
hogy a Budára induló Bonfinival néhány Rómában 
nyomtatott könyvet küld neki könyvtára számára.

A királyi udvar humanista vendégei közül többen is 
voltak, akik az új mesterség, a könyvnyomtatás iránt 
érdeklődéssel viseltettek, így: Regiomontanus, a kiváló 
tudós, aki visszatérvén hazájába, Nürnbergben nyomdát 
állított fel; Taddeo Ugoletti, a király könyvtárosa pedig 
hazatérvén Pár mába, bátyja nyomdájában korrektoros- 
kodott. De maga Beatrix királyné is, akinek édesapja, 
a nápolyi király, Nápoly városa nyomtatómestereinek 
legfőbb pártfogója s istápolója volt. Nem tudjuk, mi
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lehetett az oka, hogy például Regiomontanust hosszabb 
budai tartózkodása alatt nem foglalkoztatta egy budai 
nyomda felállításának gondolata. Mátyás uralkodásának 
első tizenöt esztendejében Budán nyomda még nem 
működött. Bizonyos, hogy tudatában volt a század 
nagy találmánya jelentőségének, de a királyt túlságosan 
is igénybe vették és lekötötték háborús vállalkozásai, 
a törökökkel vívott hadjáratai, s a Csehország koroná
jáért indított harcai -  ez utóbbi nem járt sikerrel. Mátyás 
ez okból bizalmas külföldi küldetésekben már részt vett, 
meghitt emberét küldte el Rómába, a pápához segítsé- 
gért.

Karai László budai prépost, alkancellár. Mátyás király 
követe 1470 novemberében érkezett Rómába, hogy Má
tyás Podjebrad cseh király elleni háborújához II. Pál 
pápa támogatását kieszközölje. Küldetése két és fél hó
napig tartott és teljes sikerrel járt, mert a pápa pénzbeli 
segítséggel állt Mátyás király mellé. Római tartózkodása 
alatt ismerkedett meg Karai László a korszak nagy talál
mányával, a nyomtatómesterséggel. A Subiacóból Ró
mába költözött Sweynheym és Pannartz nyomda ekkor 
már harmadik éve működött Rómában. Fraknói Vilmos 
megállapítása szerint Karai itt ismerkedett meg Hess 
Andrással, akit 1471 márciusában, Budára visszaérkezé
sekor magával hozott. „Budán -  írja Fraknói -  Fless 
András a betűit Sweynheym és Pannartz betűinek min
tájára budai ötvösökkel vésette, de ezek a betűk kezdet
legesek voltak. Mátyás királynak és az elkényeztetett 
humanistáknak nem tetszettek. Mátyás különben sem 
barátkozott meg a nyomdászattal, s ezen az ellenszenven 
a nyomda hamarosan megbukott.”

Igen nagy érdeme Karai László budai prépostnak, 
hogy idejében felismerte a könyvnyomtatás igazi jelen
tőségét, és Hess András Budára való meghívásával meg
honosította Magyarországon a könyvnyomtatást, ami
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kor Európa legtöbb országában, így Ausztriában és 
Angliában is ez a mesterség még ismeretlen volt. Igaz 
ugyan, hogy a budai nyomda kezdettől fogva nehézsé
gekkel küzdött, és kellő érdeklődés hiányában még 
Mátyás uralkodása alatt befejezte rövid életét.

Hess Andrásnak mindössze két könyve maradt fenn 
az utókor számára, amely a nyomda székhelyeként Bu
dát jelöli meg. A Chronica ümigarorum (Magyarok króni
kája) s a Magni Basi/ü de Legendis Poeticis (Basilius Mag- 
nus A  költői legendákról), amelynek első része ógörög 
költők műveiről szól, s a második része Xenophón 
Apológia Socratis^t foglalja magában, amely Platón kü
lönböző munkáiból szerkesztett története Szókratész 
fenséges tragédiájának. Hess András neve csak a Chro
nica Hungarorum kolofonjában szerepel, míg a Basilius 
kolofonjában csak a két kezdőbetű H. A. van feltün
tetve.

A Chronica Hungarorum előszavában Pless ajánló soro
kat szentel pártfogójának „A  tisztelendő László úrnak” . 
Latin nyelvű ajánlásában ezeket mondja: „ ...a m ik o r  
elsajátítottam az emberiség javát-díszét előmozdító 
nyomtatás mesterségét, a Te kegyelmedből Magyar- 
országra jöttem. . . Nem kevés ideig munka nélkül vol
tam, míg végre igen nagy és sok napot igénybe vevő 
munkába fogtam, Pannónia krónikájának kinyomtatá
sába . .  . Azt hittem, ezzel minden magyar embert meg
örvendeztethetek, ugyanis szülőföldjét mindenki más 
országoknál jobban szereti s többre becsüli, mindenki 
vágyakozik rá, hogy elődei életét megismerje, azok jeles 
emlékezésre méltó cselekedeteit utánozhassa, a szeren
csétlenségeket pedig, melyek őket érték, okultan kerül
hesse . . . Mikor pedig arról elmélkedtem s hosszan tépe- 
lődtem, kinek ajánljam e néhány nappal ezelőtt befeje
zett első munkámat -  másra mint Rád, igen tisztelt 
Uram, nem gondolhattam, minthogy e munkát sem
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megkezdeni, sem befejezni nem tudtam volna nélküled -  
hiszen e munka elindítója Te voltál -  tehát eredményei
ben is részesedj.” Nem tudjuk, ki volt e krónikás-könyv 
írója. Ez a könyv, az első hazai nyomdatermék 1473-ban. 
jelent meg. Hatvanhét, oktáv alakú számozatlan levél
ből áll. Címlapja nincs, a szöveg közvetlenül a Hess-féle 
ajánlólevéllel kezdődik. Betűi az egykorú olasz könyvek 
betűihez hasonlóak, gömbölyű vágásúak, de nem oly 
tökéletes metszésűek, nem oly határozott élességűek, 
mint az olaszoké. Egy-egy lapon harminchárom sor 
foglal helyet, terjedelmes margókkal. Az iniciálék helyét 
üresen hagyták, hogy így a könyv vásárlója tetszése 
szerint gondoskodhassék egyszerűbb vagy díszesebb 
kezdőbetűről. A kódexekhez hasonlóan egyes betűket 
és sorokat kézzel megvont vörös vonalakkal élénkítet
tek. A könyv végén latinul ez a mondat áll: „Befejez
tetett Budán az Ür M.CCCC.LXXIII. esztendejében, 
pünkösd szombatján. Hess András által” (46. ábra).

ínitaBuJc A n n o d m .M .C C C C .L X X llíT ^  
inuigtlu pcntbccollcst per Andrea H<ls/

Í F init

46. Hess András CHRONICA HUNGARORUMának 
kolofonja, vagyis zárósorai

Az első budai nyomtatómester személye, származása 
és működése körül teljes a homály. Két megjelent kiad
ványa az egyedüli forrás, amelyhez a kutató tudósok 
fordulhattak, s az ezekből levont következtetésekből 
igyekeztek a nyomda alapítójának múltjára és működé
sére némi fényt vetni.

A Hess-kérdés feltárására két kutató tudósunk vállal
kozott. Fraknói Vilmos volt az első, akinek ez irányú 
kutatásai terén a legnagyobb érdeme, hogy a korábban 
élt tudósok téves megállapítását a krónika előszavában
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í inlített „László úr” személyét illetően helyreigazította.
I r;iknóit megelőző kutatóink, sőt kezdetben maga 
r ni kilói is Geréb László erdélyi püspökben vélték Hess 
A lulrás pártfogóját megtalálni, s csak a vatikáni levéltár- 
l>;in végzett kutatásai során akadt rá II. Pál pápának egy 
Mátyás királyhoz intézett levelére, amelyben szó esik 
Karai Lászlóról is, mint Mátyás római követéről. Frak- 
M()i a továbbiakban már csak következtetésekre volt 
ni alva, amikor megállapította, hogy Karai László a 
Svvcyiiheym és Pannartz nyomdában ismerkedett meg 
I less Andrással.

l'itz József Hess Jíndrásy a budai dsnyomddsî  című, 
1932-ben megjelent könyvében vitába száll Fraknói Vil
mos feltételezéseivel. Fitz József szerint: „Fraknói kuta- 
lásai óta harmincnégy esztendő telt el, s ez alatt az idő 
alatt az ősnyomtatványokra vonatkozó ismeretek gyö
kerestől megváltoztak. Üj adatok merültek fel, s a vizs
gálódási módszerek teljesen átalakultak. Az adatok 
rendszerezése és a módszerek megállapítása folyamán 
külön ősnyomtatvány-tudomány keletkezett, s ennek a 
világításánál a X V . századi nyomdászatot és benne Hesst 
is egészen másként látjuk, mint láttuk Fraknói ide
jében.”

Érdekes és hitelesnek elfogadható, ahogyan Fitz Jó 
zsef tanulmányában Fraknói Vilmos feltevéseit cáfolja. 
Szerinte „a X V . század nyomdászattörténetére irányuló 
kutatás három forrásból merít: oklevelekből, ősnyom
tatványokban található adatokból s a könyvkészítésnél 
követett nyomdai gyakorlat megfigyeléséből. A nyom
dákat (a múltban) egymástól elszigetelten tárgyalták, 
s az országhatárok által többszörösen is elválasztott 
nyomdák közt fűződő szálakat vizsgáló szem nem kö
vette. Ma éppen az egymástól oly távol eső nyomdász
székhelyeknek tanulmányozása után tudjuk, hogy Hess 
András nyomdája lényegében nem különbözhetett az
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1470-es évek többi ősnyomdájától. A Hessre vonatkozó 
adatok hiányát tehát pótolják az analógiák.”

Fitz József kutatásában fontos szerepet szán a Basilhis 
kolofonjának, amelyben Hess a Chronica HungarorumlóX 
eltérően csak nevének kezdőbetűivel jelöli a könyv 
nyomtatóját. Conrad Haeblerre hivatkozik, a X X . szá
zad ősnyomtatvány-kutatójára, aki csak nyolcvan ős- 
nyomtatványról tud, melynek zárósoraiban a nevet kez
dőbetűk vagy kezdőszótagok helyettesítik. Megállapít
ható, hogy ez római helyi szokás volt, amellyel azok a 
nyomdászok éltek, akik mesterségüket Subiacóban vagy 
Rómában tanulták.

Négy római nyomdát vesz szemügyre Fitz, hogy meg
állapítsa, m.elyikből került hozzánk Hess András. Sweyn- 
heym és Pannartz, Ulric Han, Philippo de Lignamine 
és Georgius Lauer nyomdáját. Alapos érvek felsorakoz
tatásával kizárja annak lehetőségét, hogy Hess az első 
három nyomdában tanulta volna mesterségét, és meg
állapítja, hogy a Lauer nyomda alkalmazottja volt, és 
-  mint ahogy több ősnyomdában szokás volt -  a magát 
önállósítani szándékozó, kilépő legényt mestere felsze
relte betűtípusokkal. Mikor Lauer 1472-ben az Antonius 
Florentinus Confessionale c. munkájának nyomtatásával 
elkészült -  annak betűtípusaival megajándékozta a Bu
dára induló Hesst ő maga ettől kezdve két új típusú 
antiquával dolgozott. Fitz érvelésének, hogy Hess a 
Lauer nyomda alkalmazottja volt, döntő érveként be
mutatja egymás mellett Lauer Confessionale]^mi\i. verses 
kolofonját és Hess Chronica Hungarornnmn2ik egy verses 
részletét, amelyet Fitz könyvéből mi is közlünk (47. és 
47a. ábra). A  két szöveg betűtípusai teljesen egyezőek, 
vagyis Hess a Lauertól kapott betűtípusokat öntötte meg 
s használta nyomtatásánál a budai nyomdában.

Fitz József megállapítása szerint a budai nyomda sze
mélyzete a mesteren kívül tizennégy főből állt: „négy
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Mcfcio quo plaururní cp fuperbunt aufu.
A\ulti doAoríi confcripta fcpc bonorunî
Ap.uéí dê  pofitis fuísrCubnominerdicftw 
S ic t̂ mcr’antplana:dodlorisnometi.inarKí 
Hec antoniiufimplcxcx Icge diuina 
Non fyncopata .fed ncc epcntbcfidata 
Stúdió correcSa díligeoti fepeep kdbi 
Per CeFeftínum nomine.fcd re puluerinuitt 
SáitKÍloin Eufcbiodegentem cenobío 
Q ili tnt fcribebat. Qc .fauernome habebat: 
R^omeuerfatua tunc.fedHcrbipoli natus*
Anno millcnoquatcr.C.fcp.qj deno 
Bisunoíundlifcd menfefubfebruo.
Subqtiinto Siísitopontjficc zcrapbico*

47. Lauer CONFESSIONALÉjának verses kolofonja

[ M c t r i  d e  in o r t c  k a r ó i t

up*^nie SLíxpe:  finis bominxs extíttt in te*
Jkrgo propiclus fis nobis ornnibus unus.
|"oíJe pfccatum noÜnim dc.loqj rcatum.
Î t fCaroli regisiqui ccíTit inenfibus lüis.

primo cum föl oírfatur in cancro: 
ífrqucnti íeQoquod fii dűnfío primo • 

tcjp die.iuímcrum compleuitanima nofum. 
(JEjodpq>igitqTJTfrp JLfx princpps ruílicus uert. 
Xenrtur modko hoc corpus tempore dtco:
Won maius lonpum ípacium frium ^  áienrni.
5»tc fém Texta dfomi-ius íepelifur in umbra,

47/a. Hess CHRONICA HUNGARORUMának részlete

szedőből, a három sajtót kezelő hat nyomtatóból, egy 
festékkeverőbői, egy szolgából, egy korrektorból és egy 
rubrikátorból. Lehetséges, hogy Hess már Rómából ho
zott magával egy-két embert -  betűöntéshez is értő ta
nult szedőt s hihetőleg a szolgáját - , a személyzet túl
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nyomó részét azonban Budán fogadta fel, s betanításuk
kal veszítette el azt a nyolc-tíz hónapra terjedő, nem ke
vés időt, mely alatt munka nélkül volt.”

A  Chronica Hungarorum kéziratának származása felől 
eltérőek a vélemények. A  X V III. századbeli kutatók, 
akik először foglalkoztak a ChronicávdX  ̂ Thuróczy János 
történetírónknak tulajdonítják, akinek nagyobb terje
delmű magyar krónikája később külföldön, egyszerre 
két helyen is -  mégpedig az első Brünnben, 1488 tava
szán, a második Augsburgban, 1488 nyarán -  került 
nyomtatásra. Más kutatók, így Fraknói is azt állítják, 
hogy a Chronica kézirata nem kortárstól származik, ha
nem valamelyik régi kódex alapján készült, amelyet 
Hess a későbbi események rövid betoldásával még ki
egészített. Kollár Ádám a X V III. században a Ké^ai- 
krónika egyik bécsi kódexéről állapítja meg annak Hess 
könyvével való hasonlóságát. Fitz József szerint Bécs- 
ben nincs is Kézai-kézirat, mert amit Kollár Kézai-kéz- 
iratnak nevez, az Samhucus-Zsámhoki János krónikájaj 
amely ugyan az előszót és a bevezetést Kézai króniká
jából vette át, de szövegének nagy része egyezik Hess 
Om;/Vííjának szövegével. A  bécsi, úgynevezett A.cepha- 
his-kódexhcn lemásolt budai minorita krónikának is több 
része megegyezik Hess Chronicá]^n2ik szövegével. Fitz 
megállapítása szerint a Róbert Károlyig terjedő részt a 
budai minorita krónikából. Nagy Lajostól kezdve Kü- 
küllei János krónikájából vette át Hess Chronicá)2í.

Gutenberg új találmányának hírére az országból ki
vándorolt magyarországi fiatalok közül jó néhányan 
külföldi nyomtatóműhelyekben kitanulták a nyomtatás 
mesterségét, és egytől egyig kitűnő mesterekké váltak. 
Ezek voltak többek között a nagyszebeni Thomas Cibi- 
num Mantuában (1472) és Modenában, a brassói And- 
reas de Corona Velencében (1476), Bernhard Transsil- 
vanus Velencében és Páduában (1478), a feketehalmi
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Miirlinus Zeiden Velencében (1484), Petrus Hungams 
I -voiiban (1482).

A budai nyomda időben hét évvel megelőzte Lon
dont, négy évvel Antwerpent, öt évvel Prágát, nyolc 
evvel Lipcsét, és kilenc évvel Bécset. Nem fér kétség 
iddioz, hogy Mátyás király kultúra iránti szeretetének 
híre csábította elsősorban Hess Andrást Budára, ahol 
'.izonban nem találta meg számítását. Kitetszik ez a Chro- 
nicci Hungarorum előszavából is, de legfőképpen a nyomda 
Ioglalkoztatottságának hiányából.

Mátyás király birodalmában a Hess nyomdán kívül 
még más nyomdák is működtek: az egyik Brünnben, 
mely szintén egy Chronica Hungarorumot adott ki (a Thu- 
róc^y-krónika első kiadását), a másik Bécsben (Stephan 
koblinger, a Kókus-legenda nyomdásza). Hessnek egyéb 
nyomtatványokat is tulajdonítanak.

Fraknói véleményét ma már nincs módunkban elfo
gadni. Szó sem lehet róla, hogy Hess nyomdája Mátyás 
ellenszenvén vagy közömbösségén bukott volna meg. 
A budai nyomda megszűnésének okait és körülményeit 
vizsgálva állapítja meg Fitz, hogy ez a felfogás teljesség
gel téves, sőt azt mondja, hogy Hess Andrást Karai a 
király parancsára hívta meg Budára. Ha meggondoljuk, 
hogy Mátyás király a maga korának legműveltebb feje
delmei közé tartozott, nem valószínű, hogy a könyv- 
nyomtatás, a reneszánsz legnagyszerűbb találmánya, a 
kultúra terjesztésének leghatásosabb eszköze iránt nem 
viseltetett volna érdeklődéssel. Ami Hesst illeti, elhihet- 
jük, hogy sietett Budára, minthogy Rómában a kézirat
másolók kilátásait tönkretette a sok nyomda, s a nyom
dákét pedig az egymás közt való versengés. Több 
nyomda keletkezett, mint amennyit Róma elbírt, és ki
nyomtatott munkáik eladhatatlanokká váltak. A  budai 
nyomda megszűnése után Hess eltűnt Budáról, s további 
sorsáról semmit sem tudunk.
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Hogy Mátyás király nem viseltetett ellenszenvvel a 
könyvnyomtatás iránt -  olvassuk Fitz könyvében mu
tatja, hogy mikor Karai 1471-ben visszatért Budára, 
nemsokára visszatért Rómából Blandius, Mátyás király 
egyik könyvfestője is, aki azért járt ott, hogy könyveket 
vásároljon Mátyás könyvtára számára. Többek közt egy 
ősnyomtatványt hozott Mátyás királynak, Silius Italicus 
Punica című hős költeményét, mely akkoriban jelent meg 
Rómában, s melyet a nyomtatvány kiadó-korrektora, 
Pomponius Laetus küldött meg ajándékképpen a király
nak. Mátyás meg is köszönte Pomponius Laetusnak a 
könyvet: „Boldog, boldogtalan hangoztatja a közmon
dást -  írja - , inter arma silent Musae. Mi azonban, jól
lehet egymást érő háborúkba vagyunk keveredve, ami 
kevés időt szakíthatunk, örömest szenteljük a tudomá
nyoknak. Innen van az, hogy a tőled nyert ajándékot 
is oly kedvesen és szívbeli örömmel fogadtuk, és hogy 
az általad mostanában Rómában annyi gonddal és éke
sen kinyomtatott Silius Italicust a legközelebbi napok
ban már többször átforgattuk. Ifjúkorunkban is kedves 
olvasmányunk volt ez, mivel harcról, háborúról énekel, 
annyival kedvesebb, mivel magunk is hadviselésben 
töltjük életünket. Ez azonban nem tarthat vissza annak 
megvallásától, hogy szánalomra méltónak tartjuk a ki
rályok sorsát, akik kénytelenek háborút fo lytatn i... 
Szerencsések vagytok ti, akik nem vérontás és országok 
után áhítoztok, hanem a tudományoknak élhettek, s 
munkáitok által a gondokkal küzdő királyokkal is felej
tethetitek a hadilármát.

Egyébként Pomponius Laetus, a Lauer nyomda tudós 
korrektora volt, akihez a nagy király ezeket a sorokat 
intézte.
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T IZ E N H A T O D IK  F E J E Z E T

A K Ö N Y V N Y O M T A T Á S  F É N Y K O R A  
N É M E T O R S Z Á G B A N

A KVI. század, a reneszánsz kiteljesedésének ideje, a ti
pográfiának, a könyvművészetnek kibontakozását is 
magával hozza. A  nyomdák megszámlálhatatlan sora 
i;imad, köztük olyanok, amelyeknek egykori alkotásai 
hosszú századok után a mai nyomdaművészetre is hatot- 
lak. Tudósok, írók, művészek szentelték idejüket, tudá
sukat e korszakban a tipográfia szolgálatának. Uralko
dók, közöttük Európai két legnagyobb hatalmassága, 
Miksa német császár és I, Ferenc francia király lelkes 
buzgalommal karolták fel a könyvnyomtatást.

A nyomdák sorából azokat a műhelyeket emeljük ki, 
:i melyek valóban kiváló munkákat hoztak világra, és 
iímclyekre mindig tisztelettel tekintünk.

Németországban Johann Schönsperger, augsburgi 
nyomdász neve (működési ideje: 1481-1523) kora leg
nagyobb német művészének, Albrecht Dürernek nevé
vel fonódott össze. A  fametszet, amely évtizedeken ke
resztül az előkelő miniatűrfestészettől eltérően alsóbb- 
rendűnek számított, hála Dürernek, udvarképessé vált. 
Azok a fametszetek, amelyeket a könyvbarát Miksa csá
szár életének és tetteinek dicsőítésére készített, az illuszt
ráló tehetség addig nem ismert fokát mutatják. Miksa 
császár nagyratörő férfiú volt, és/ÍI. Gyula pápa idején 
a pápai tiarát akarta magának megszerezni. Minthogy 
ez nem sikerült, a fametsző művészet munkáival akarta 
cselekedeteit, tetteit megörökíteni. Óriási méretű meg- 
I)ízásai voltak: A  Dicsőség kapuja -  erre Dürer kapott
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megbízást, és a kilencvenkét fadúcból álló, allegóriákkal 
díszített munka három év alatt készült eL A Diadal
menet c. albumhoz százharmincöt fadúc készült. Ebből 
Dürer huszonnégyet metszett, Burgkmair hatvanhatot. 
A Diadalsí(ekér tgés’zcn Dürer munkája, nyolc dúcból ! 
állott. Miksa császárt ábrázolja tizenkét lótól vont foga
ton, körülvéve allegorikus figurák sokaságával. Mind
egyik a császár egy-egy erényét ábrázolja. Ezeken a meg
rendelt műveken gyönyörű betűs szövegeket is látunk, 
amelyek émelyítő módon Miksa császár dicséretéről be
szélnek.

Albrecht Dürer nagy tehetséggel megáldott művész 
volt: festő, grafikus, nyomdász, építész, szobrász, vár
tervező, író egy személyben. írásművei közül nyomdá- 
szati szempontból különös érdeklődésre tarthat számot 
az 1525-ben megjelent Umktweysung dér Messmig mit dem

, N  N
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48. Részlet Dürer UNDERWEYSUNGjából
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/n Á.('l und Ricbtscheut in l înien  ̂Ebenen und gangén Körpern 
(Ilimülatás a körzővel és vonalzóval való szerkesztés
in/, vonalakban, síkokban és testekben), 63 saját kezű- 
ír)* rajzolt ábrával. Ez a könyv kőfaragók és betűraj- 

számára ad útbaigazítást, hogyan szerkeszthetik 
MH’i*, körző és vonalzó segítségével helyes arányokban 
I Ix iiíket. Bemutatja a könyv az antiquának, a német 
li.ikiiir betűnek minden egyes darabját, helyes méretek- 
Ik n megrajzolva. Ez a könyv megjelenése óta a mai na
pú* is a betűrajzolók tankönyve (48. ábra).

Sdiönsperger nyomdája számára dolgoztak Hans 
hurgkmair, Hans Leonhard Scháuífelein, Hans Sprin- 
i'iiiklce és más kiváló művészek s technikusok. Schöns-
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ío 6 o m i()U $ í) ie ^ ií$ t) i(c  m cc* 

9 a i $ 21t e a W * 9 a i $  g f a a c *  

9cu03iuo&mírctmmdét 
m ittc  m  a p iu to u il  m e u m  

p n u m  a n g d ö  g |o n o fi( f im u : 

q u ip e fe n p a t m c  

g a t a 6 o m í b u $  ín ím íc ia  m c í$  

6 c t c ® b q c l a r c | a n g d c - 9 ^  

fe n P e m c m p lio r p t i io n  p crcá  

in  íre m c n P o  íu b it io S K rc b a n  

g d e c b n f l ú g a g r a t í a  q i ia n ;

( 9

49. Sdiönsperger DIURNALÉjának egy oldala
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perger nyomtatta ki a Miksa császárt dicsőítő Theuer- 
dankot, A  bibliofil kiállítású könyv a császár életéből 
mond el allegorikus módon kalandokat. A  fametszete
ket Burgkmair, Scháuffelein és több más művész készí
tette.

A  Theuerdank és a Diurnale betűi egészen különlegesek, 
és a német betűmetszésben fordulópontot jelentenek. 
Az első fraktúr betűk, amelyek erős szögben megtörnek 
és a kerek antiqua betűkkel szemben sarkokat képeznek, 
Albrecht Dürer, Vincenz Röchner (Miksa császár udvari 
titkára) és Johann Neudörfer, ismert betűrajzoló alko
tásai (49. ábra).

Sokat vitatkoztak azon, hogy a Theuerdank nyomása 
szedett betűkről vagy fatáblákról készült-e. A  nagybe
tűk különböző alakjai, a betűket kiegészítő ritmikus.

^  ^Onn{)ft^í>cm^elbmí£rö)ar^rtrt0-

^'^a(íní«rattfíw$Jör<»8’(öc  ̂

^ ic ttac^ o lt^ ttw g« ccrac§ c

X(rcmtt()<5®m bcm 3annticn|ccr

50. Részlet a THEUERDANKból
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l m o m  íiláhúzások, a sok díszítés még a szakértőket is 
m<j» lé vesztette. Abban a meggyőződésben éltek, hogy 
nr mcsak az illusztrációkat, hanem a betűket is fába vés- 
h I (50. ábra). Végül is egy jelentéktelen sajtóhiba vég
it vriiyesen eldöntötte a vitát. Az 1517-i első kiadás 
• r \ ik példányában egy betű fordított volt.

Srhönsperger rnásik világhírű műve ^Weisskmig (wei- 
M I König =  A  bölcs király), amelyet Burgkmair, 
‘ .( liáuífelein, Springinklee és Leonhard Beck illusztrált. 
A k()nyv hosszú ideig feküdt kinyomatlanul. Fametsze- 
icii csak a X V III. században találták meg és nyomtat- 
i.iL ki.

Schönsperger harmadik világhírű műve Miksa csá- 
’./;ir imakönyve, amelyet pergamenlapokra nyomtatott, 
(Ir a császárnak korai halála miatt befejezetlen maradt. 
A ( sászár ezt a könyvet a Szent György Lovagok ré- 
f.'/érc akarta kinyomatni. A  szöveg, amelyet Schönsper- 
i»(T 1513-ban nyomott, gyönyörű fraktúr betűből ké- 
•.'/iilt. A  szedés köré gazdag díszítést terveztek; ennek 
t i készítésére a császár a kor legnagyobb művészeit, 
Albrecht Dürert, Lucas Cranachot, Hans Burgkmairt, 
I l'.ms Baldung Grient és másokat nyert meg. E  rajzok 
nagy része ránk maradt, úgyhogy az egészről fogalmat 
ludunk alkotni. A Dürer-készítette oldalak a könyv- 
illusztráció igazi remekei, a betű, az ornamens, a kép 
legtökéletesebb harmóniáját mutatják.

Nagy jelentőségű nyomdaváros volt a X V I. század
ban Strasbourg, ahol sok kiváló nyomdász működött, 
s közöttük a legnevezetesebb Johann Grüninger (a 
XV. század végén és a X V I. század elején). Kiadvá
nyai gondos és szép kiállításban jelentek meg, így Ho
ratius, Terentius, és a legszebb: a nagy folio alakú 
Vergilius. A könyvben több mint kétszáz fametszet 
van, ezek az ókori hősöket a X V I. század öltözékeiben
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ábrázolják. A  könyv a Theuerdank mellett a X V I. szá
zadnak legérdekesebb illusztrált műve (51. ábra).

L u b e ^  egyik ismeretlen művésze révén kerül a 
könyvnyomdászat őt megillető helyére. A  világhírű I^ü- 
becki Biblia, amelyet 1494-ben Stephan Arndes nyomta
tott, a közvetlen Dürer előtti művészeti korszak ter
méke. Az ismeretlen művész alkotása a legjobban meg
közelíti Dürer művészetét.

51. A  trójai faló jelenete Vergilíiusból

A X V I. század német nyelvű nyomdászatában Baselt 
igen fontos hely illeti meg. A  csendes, előkelő, szép vá
ros Európa közepén az elkeseredett vallási harcok viha
rában is meg tudta tartani önállóságát. Itt dolgozott a 
híres Johannes Frobenius nyomdája, amely 1491-ben 
indult egy biblia nyomásával. A vállalat virágkora az 
1514 . évvel kezdődik, amikor Rotterdami Erasmus Ba- 
selbe költözött, és lakását a Frobenius-házban rendezte 
be. Itt lakott rövid megszakításokkal egészen haláláig.
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lírasmus, a vándoréletre kényszerült szabadgondol- 
kod('), humanista tudós azért választotta BaseJ.t lakó
helyéül, mert nem akart katolikus szellemű városban lé
ié lepődni, bár a protestánsokat sem kedvelte. E  város 
polgárai között találta meg azt a nyugalmat és békessé- 
;»cM, amelyre már oly régóta vágyott. Itt élt Holbein is, 
.1 kiváló német festő és könyvillusztrátor, aki itt készí- 
leiic fametszeteit Erasmusnak Frobeniusnál megjelenő
I mi veihez, és itt alkotta meg^^l.lapból, áll̂ ^
politikai, egyházi és társadalmi viszonyokat gúnyoló, 
megdöbbentő Haláltdncó.t. Frobenius sok könyvének 
( ímlapját is Flolbein rajzolta (52. ábra).

A fametszetű könyvillusztráció minden szépsége, a 
)M)íikus ábrázolás megdöbbentően nagy erejű megnyi-

52. Holbein HALÁLTÁNC-sorozatából 
A Z  Ö R E G A SSZ O N Y  ÉS A  H A L Á L
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latkozása a fiatal Hans Holbein lánges2Ű művészetében 
éri el tetőfokát.

_Holheia..raj.zainak fametszetben való érvényesítője
J ia n s  Schützelburger volt, korának legtehetségesebb 
fametszőmestere.

Frobenius kitűnően felszerelt és jól vezetett nyom
dája a betűk szépsége és a könyvek külalakja tekinteté
ben a korabeli olasz és francia nyomdákkal is felvette a 
versenyt. Ö adta ki Erasmus latin nyelvű Üj Testamen- 
///;^-fordítását. Frobeniusnál jelentek meg Erasmus ere
deti írásai is, így egyebek között az 1 5 26-ban napvilágot 
látott mesteri kiállítású Adagiorum Opus D, Erasm  Rof- 
terdami (Rotterdami Erasmus példabeszédei). Könyvei
nek tökéletes szedése, a művészi iniciálék alkalmazása,

EPISTOLA PAVLI AD CO*
RINTHIOS prím a .

.AVbVS Hocdtits ápohotuí lefu 
j Chrî ui,pcruolutJt<tm deî CT Sofihe 
Itífffráter̂ ecclrfücdeitquarjl Corin/ 
j tbi frnílifieáiií per Chrijhim lefum̂
I uocátií frní\is ,uni cum omnibui qui 
mnuocántnoiné domininoftri }efu Chrl 
R qHouis toco yHelfro, uet so/íro.
B Gr4tiduohit (ypáxÁdeo palre no/ 

p,rOtCr dominó lefu Chrijlo.Grátiás ágo deo moo femper pro 
uobif degrátiá dci,qué iátá tjl uohis per Chrijltí lefum ,quodí 
in omnibur ditáti eJUt per ipfumjn omni ferm̂ne, c  omni co* 
gtti»icne(quibtfs rehus tejhmonium lefu Chrifh eonfirmáttí fűit 
in uohis) ádeo fUtnS dejUtuáminiin uUo dono,expê átet reuc 
Utione dominino/hi Irfr ChrijU, q CT cofirmahií uoí uf<̂ di 
fini ,incidp*los in die domini noflri lefu ChriJU. Tidetif deui,p 
qué uoedti efUt t cofortiu filij ipput ]tfn Chrifii domini nofh:.

Ohfecro áutem uorfrátres ,per nemen domini /u)/̂n í rfu 
Chrifli,ut idem hquáminiomnei,0’Honftnt intrr uos dijjidiá̂- 
ftdft tií intrgrun eorput eádem mente, cT tóim fmtentiá.

S ignificátum éji enim mihi de uobisfrátres meî i fámiliári 
Cuf Chhée,qnodcontenlionesfint interuof. Vieoiutm űUd̂ 
quod unufquip̂  nejirum dieü:Ego ouidemfum PáuU,ego uero 
ApoUo/go uero Cepbe,ego uero Ĉrt/Jí,Nwnf díuifus éji cbri 
jí.'íjf Váuluscrueifî s efi pro Hcbisfáut in nomine PduU

K 31 bdpti/
53. Erasmus ÚJ TESTAMENTUMÁnak egyik lapja
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.1 sorok harmonikus felépítése a legtisztultabb könyv- 
.lllusL juttatják érvényre (53. ábra).

A nyomda korrektorai a kor legkiválóbb tudósaiból 
kerültek ki. Itt dolgoztak Erasmuson kívül a nyomtató- 
ineslcr, Wolfgang Lachner, Johannes Oecolampadius 
és mások. Frobenius 1527-ben baleset áldozata lett. Ha- 
l.ihi után fia, Hieronymus Frobenius vezette a vállalatot 
•ipjn nyomdokain.

A reneszánsz világ humanizmusa a művészet, iroda
lom és tudomány terén, a reformáció a hitélet terén vol- 
(;ik azok az ösztönző erők, amelyek az emberi szellem 
kibontakozásának szárnyakat adtak, é s . szolgálatukba 
.illították Gutenberg találmányát.

A korabeli művészet nagy mesterei, Albrecht Dürer, 
I hms Holbein, Burgkmair, Scháuffelein és mások mű
vészi irányban nagyot lendítettek a könyvnyomdásza- 
l o n .

A művészek és tudósok hálával tekintettek a tipográ- 
liisokra, akik a legértékesebb ajándékot nyújtották szá
mukra, műveiknek elterjedési lehetőségét.
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T IZ E N H E T E D IK  F E J E Z E T

A  K Ö N Y V N Y O M T A T Á S  F É N Y K O R A  
O L A S Z O R S Z Á G B A N

A X V I. szászad olasz nyomdászatának világhírű mestere 
a kurzív betű és valamennyi újabb antiqua betű megte
remtője: Aldus Manutius, 1449 kórül született a Pon- 
tini-mocsarak közelében fekvő egyik kis városkában. 
Tudósnak készült, s nagy műveltségű, humanista nyom
dász és kiadó lett. Mint ifjú Rómában tanulta a latint és 
Veronában a görögöt, 1482-ben Pico della Mirandola 
gróf, a szépművészetek rajongó pártfogója hívta meg 
házába, aki Rotterdami Erasmust mint „rarum naturac 
miraculum” -ot (a természet ritka csodáját) dicsőítette. 
A gróf révén ismerkedett meg Erasmusszal, a világhírű 
nagy humanistával, akivel örök barátságot kötött. Csak 
három évig tartott Pico és Aldus termékeny kapcsolata, 
mert Pico 1485-ben meghalt. Aldus ekkor átköltözött 
Pico nővéréhez, Carpi herceg özvegyéhez, hogy ennek 
két fiát oktassa. 1488-ban Velencében, a művészetek és 
tudományok virágzó városában uláljuk. Tanítván jvai
nak és néhány barátjának támoga-tásával itt nyomdát 
alapít, azzal a céllal, hogy az ókori klasszikusok műveit, 
amelyek addig jórészt csak kéziratokban voltak meg, 
hibátlan és mintaszerű szöveggel az egész világon elter
jessze. Senki nem lehetett erre náh alkalmasabb, mert 
széles körű tudással és józan ítélőképességgel rendel
kezett.

Első nyomtatott könyve Const?.ntin Lascaris görög 
nyelvtana, amelyet 1495-ben fejezett be. Háza valóságos 
iskola volt, amelynek tagjai nagyíészt nála laktak. Itt

138



.Ul.iplíották meg a kéziratok kritikai szövegét, megtisztí- 
iMii.ik a helytelen kifejezésektől, nyomás alá rendezték
• •. I.orrigálták azokat. Az ókori klasszikusok kódexek- 
l»i II Ictinmaradt szövegei, a másolók hanyagsága miatt, 
h Ir voltak hibákkal. Aldus és a köréje sereglett tudósok 
Im/hik liclyre a hibákat, s a korrigált szöveg alapján 
I 1*1 Ilii nyomásra a könyv. Az a temérdek könyv, ame- 
lyfi 1488-tól 1515-ben bekövetkezett haláláig kiadott, 
hhloinányos szempontból nem volt mind azonos értékű,
• Ír lúlnyomó részükre még a mai nyelvészek és kritiku-

is nagy elismeréssel tekintenek. Aldusnak köszön- 
ln i)iik 28 görög klasszikus első kiadását. Görög és latin 
'./oi.iri is nyomtatott, valamint bevezetőt a héber 
nv<l vlicz.

Művészi tipográfia terén a legnagyobb megbecsülés 
ill( lí Aldust. Kiadványai ma is mintaképül szolgálnak: 

i tlésük világos és tökéletes, nyomásuk tiszta, papiro- 
11 k linóm, kötésük egyszerű és nemes.

Nagy művét, a teljes Arisztotelészt 1495-ben kezdte 
. I. (le III ódái több mint száz év múlva, 1598-ban fejezték 
1h l Igjanakkor, amikor más nyomdák egyházi, jogi és 
mi*./likus tárgyú könyveket nyomtattak, Aldus az ókori 
I.kiM.'/ikus írók olcsó, tökéletes kivitelű kiadására gon- 
dnli, h o g y  azok mindenki számára elérhetők legyenek,

A j>()r(”)gök után a római klasszikusokat adta ki. Hogy 
l,( leiidőségüket biztosítsa, könyveit kis alakban jelen- 
h iie meg, és ehhez mérten kis alakú betűket készíttetett 
./ovegük szedéséhez. Francesco da Bologna volt a 
belük készítője, aki Aldus többi betűit is tervezte. A  ró-
iii.ii klasszikusokhoz készített betű az első kurzív (dűlt) 
belli volt. Aldus eleinte a dűlt betű alkalmazását látta 
«( h a vezetőnek, mert az olvasók szeme a kódexek írott 
beiííii szokta meg, s az írott betűk alakjához a kurzív 
■ illoll legközelebb. Kezdetben az egész könyvet (pl. Vér
ből iusi) kurzívból szedte, de lassanként felcserélte a szép
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és erőteljes antiquával, s ettől kezdve csak az előszót, 
jegyzeteket és a kiemelendő szöveget szedte kurzívból. 
A dűlt betű neve Németországban és a közép-európai 
országokban ma is kurzív. Franciaországban és Angliá
ban, ahol Aldusnak ezeket a különleges betűfajtáit na
gyon szerették, italique-nak, illetőleg italicnek nevezik.

A hatás, amelyet a kis könyvek megjelenése keltett, 
leírhatatlan volt. Aldus előtt többnyire hatalmas alakú, 
nagy betűjű foliánsokat nyomtattak. E  könyvek olvasá
sához megfelelő nagyságú pultot kellett felállítani, s szál
lításuk is körülményes volt. Aldus ugyan folio alakú 
könyveket is nyomtatott, de a szöveget kisebb betűkből 
szedte, és szép nagy margót hagyott a szöveg körül. 
A legolvasottabb írókat, különösen a latinokat, oktáv 
alakban jelentette meg. A  nehézkes foliánsok után a 
csinos könyvecskék, amelyeket az emberek mindenhova 
magukkal vihettek, új utat nyitottak meg a könyvnyom
tatás előtt.

Bár Aldus a velencei hatóságoktól, majd a pápától is 
tíz évre szabadalmat kapott a kurzív betűkkel nyomta
tott kis könyvekre, mégis egész Európában utánozták 
könyveinek alakját. A lyoni nyomdászok egyszerűen le
másolták és utánanyomták az aldinákat, természetesen 
nem tökéletesen és nem hibátlanul. Aldus egyik kör
levelében panaszkodott, hogy nagy károkat okoznak 
neki a lyoniak, s rámutatott arra a temérdek hibára, 
amely ezeket a könyveket jellemzi. A  könyvvásárlók 
épp ezért inkább az eredeti kiadást vásárolták.

Hogy milyen népszerűségre tettek szert Aldus kis 
alakú könyvei „in portibili forma” , álljon itt a baseli 
Heinrich Loriti abból az alkalomból írt levele Ulrich 
Zwinglihez, a reformátorhoz, hogy a háborús zavarok 
megszűntek, s a könyveket az Alpokon keresztül ismét 
szállítani lehetett: „Wolfgang Lachner elküldte embereit 
Velencébe, hogy az Aldus-kiadások legjobb íróinak
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könyveit elhozzlk. Ha akarsz ilyen könyveket, akkor 
írj Lachnernek, s küldd hozzám a pénzt, mert mindig 
legalább harmircan akadnak, akik a könyvre számot 
lartanak anélkül, hogy érdekelnék őket a könyvek árai. 
A  legtöbben nem is értik a tartalmát, és mégis megvest îkA

„A  világ legszebb könyve’’ jelzővel illetik a Hypnero- 
lomachia Voliphíit, amely 1499-ben hagyta el Aldus 
ÍVÍanutius nyomtatóműhelyét. A  könyv kiadója Leonar
do Crasso veronai prelátus és jogtudós volt. Az ő költ
ségén készítette Aldus Manutius a pazar kiállítású köny
vet és szépséges fametszetű ábráit (54. ábra). A könyv 
szerzője Francisco Columna szerzetes, aki nem fedhette 
fel magát, és neve később a fejezetek kezdőbetűinek 
összeolvasásából derült ki.

Aldus 1500 törül feleségül vette Maria Asolát, az 
asolói Andrea 'Torresanus leányát. Torresanus volt az, 
aki 1479-ben Jenson velencei nyomdáját megvette.

Az itáliai háború 1506-ban arra kényszerítette Aldust, 
hogy nyomdáját bezárja és elhagyja Velencét. Ekkor 
vagyona nagy részét elveszítette. i5Q7-ben azonban új
ból megnyitotta nyomdáját. Kezdetben nagy gondok 
között vezette, amíg végül gazdag és tevékeny apósával, 
Andrea Torresaiusszal társult, s vállalata újra fellendült. 
1 5 10 - II-ben megint szünetelt a nyomda, s csak 15 íz 
ben nyílt meg. Ebben az évben született harmadik fia, 
Paolo Manutius, aki később utódja lett. 1 513-tól kezdve 
ismét nagy tevékenységet fejtett ki Aldus, mindaddig, 
amíg 1 515-ben, szorgos munkája közepette, utol nem 
érte a halál.

Aldus Manutus könyvének nyomdajele horgonyt áb
rázol, amelyet delfin ölel körül. Utánzói ezt is jogtalanul 
átvették (55. ábra).

Aldus halála után apósa, Andrea Torresanus vezette 
tovább a nyomdát, mindaddig, amíg 21 éves korában 
Paolo Manutiuí át nem vette az irányítást. Paolo nagy
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lendülettel kezdett munkájához, s mintaképe, apja nyom
dokain akart haladni. Főképpen a latin klasszikusok 
kiadására fektette a súlyt, s e célból nagyszerű tudóso
kat vett maga mellé. 1535-ben Rómába távozott, ahon
nan kecsegtető ígéreteket kapott, de ezek nem váltak be.

P O L IP H IL O IN C O M ÍN C IA IL S E C O N D O  LIBR.O D l 
L A  S V A  H Y P N E K O T O M A C H IA .N E L  Q ^ A L E  PO> 
L IA  ET LV I D IS E IL T A B O N D I.IN  Q ^ A L E  M O D O  ET 
V A R .10  C A S O  N A R .R J^ N O  1N TER .C A LA IU A M EN - 
T E  IL S V O  IN A M O B .A M E N T O .

N A ILILA  O y iV I  L A  d í v a  PO LIA  LA  N O BILE ET  
A N T IQ V A  O R IC IN E S V A .E T  C O M O  PER. LI VKEDE  
CESSÖR.I SV1TR.I V ISIO F VE ED IFICA TO .ET Dl QYEL 
L A  G E N T E  LELI A O iLI V N D A . ET PER. Q V A LE M O 
D O  D ISA V E D V T A  ET IN SC IA  D ISC O N C IA M E N T E  
SE IN A M O IL O E D IL E IIL S V O D IL E C T O P O L IP H IL O .

E MI E DEBILE V O C E T  ALE O G R  A
Iriofcacdíuc Nympbcabfoncperucncrino U 
iticoncíncalla uoílTabcnigiuaudictu ,quAÍc 
|Ucemí?caraudta{e<Iel urinantc Efacho al fua- 
fuccanco dclapiangwolc Philomcla. Nondí 
menő uokrido iocum tuti gli mci cxílí cona- ̂de! inrclleíIo.SícumlamiapaiicuIa fuffiefé

---------- ----- tia di fatiffare allcaioílrc piaccuolc pctirione,
non riftaroal potcfC.Lec|ualc femott cjualűquc hcíiutionc cpfcpiuchc
fícongnierebbcalcrondc.djgnamcntcmcritanopiuubcmmo flimio di
elóqiientia .cumtroppo piu rotundaclcganoiíccum piu exornau poli 
túra dt pronűtiato cnc in mc peralcuno paílo non fi rtoua di coícgüirc 
ilfuogratiofo affefto. Maauui CcUbc Nymphc&admcalmiito,quan
tűchefiCConfuGi&incompiamcterringulticteharo inqualchc portiun-
culaCTatifIcatoaf(ái.QiiandouoluntaroCi& diuou a gh dcfii uonn &
poftulatomcpreíttfopiupreftocumbnimonórncdiocrcpr^^^
mi!cparcndo,chccummucleauteifaAucnuíUiloqucntiaplaccdo.La

1 ___1._____ AímofaoiaAilfatalcmioaniore

ronrp.aoAuídcrmcltenie»iciunjaici«4u™».---..oj>reft«t^
uoc^diuuiONymphefeJukfimubnctlilacceforapídmej&itin'
tobcnignoíídclcft3cÍ£(krofito.difinm caurc& flQngcr.rpi^^^^^nufflaSlojcconciamcntccompulfodiairumíreunouroOTbikí 
!í,ranq»dlorímorcacdirc.D.innncaMa.itc.l.uto..ffl.adaKoW
mcííbcatlírlmcNympbcaq^lc^omioblAnmtc^agllfflnfMl^fcr
tcni.eípufiUuli Conati,liaducncclicmalchuna panc loincauumcnte

54. A HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI egy lapja
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A'/ ott szerzett összeköttetései viszont későbbi munkás- 
s.i)>iinál nagyon hasznosak voltak.

1541-ben a velencei nyomdát újból átvette testvérei- 
megnősült, s négy gyermeke született, akik közül 

Aldus 1547-ben látta meg a napvilágot.
1 5 5 6-ban IV . Pius pápa fényes ajánlatokkal ismét Ró- 

iiiilba hívatta. A meghívásnak Paolo nem tudott ellen
állni. Rómában nyomdát rendeztek be számára, s kez
detben jól is ment a sora. Reményei azonban nem váltak 
be, sok csalódást kellett megérnie. Végül is 1570-ben 
lemondott állásáról és visszatért Velencébe, ahol akkor 
a bérbe adott Aldus nyomda elég gyengén működött. 
( )tthon sem érezte jól magát, és rövid idő múlva ismét 
visszatért Rómába, ahol X III. Gergely pápa nyugdíjat 
utalt ki számára. Itt élte le hátralevő éveit 1574-ben 
bekövetkezett haláláig.

Fia, II. Aldus, koraérett gyermek volt. Már 10 éves 
korában közreműködött Cicero leveleinek kiadásánál, 
és 14 éves volt, amikor kiadta Orthographia ratio (A he
lyesírás rendszete) című könyvét. 1562-től 1565-ig atyjá
val élt Rómában, ahol sokoldalú írói működést fejtett 
ki. 15 72-ben megnősült, a híres Giunta nyomdászcsalád
ból származó leányt vett el.

T 576-ban Francesco Medici Pisában kinevezte a szép- 
művészetek tanárának, majd ezt követte a római meg
hívás, ahol V ili. Kelemen pápa a vatikáni nyomda fel
ügyeletével bízta meg.

II. Aldus a sok dicsőséget szerzett, nagy múltra vissza- 
Ickintő vállalatot 1585-ben feladta. Inkább tudós volt, 
mint nyomdász, aki a tudósok között nagy megbecsü
lésnek örvendett, és komoly irodalmi sikereket ért el.
I '̂ zért talán nem is csodálható, hogy nagyobb hajlandó
ságot érzett a könyv megírása, mint nyomtatása és ki
adása iránt.

II. Aldus 1597-ben, 50 éves korában meghalt, s vele
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a2 utolsó sarjadéka távozott annak a kiváló családnak, 
amely a tudomány és a tipográfia terén elévülhetetlen 
érdemeket szerzett.

A  másik nevezetes és kiváló olasz nyomdászcsalád, 
a Giunta dinasztia Velencében és Firenzében működött. 
Fia nem is érték el az Aldusok dicsőségét, de közvetle
nül utánuk ők következtek. Giuntáék adták ki Boc
caccio Dekamronjáty gyönyörű, kvart alakú kiadásban. 
Náluk jelent meg Firenzében Michelangelo Buonaroti 
Ríme című verseskönyve 1623-ban, amely a művész 
szonettjeit foglalja magában, s jóval halála után, hasonló 
nevű unokaöccse rendezte sajtó alá.

A  Giunta család letűnése után a X V II. században 
Olaszország egész területén hanyatlás következett be. 
Csak a X V III. század végén, Giambattista Bodoni fel
lépésével indul újabb virágzásnak a nyomtatómesterség.

55. Aldus Manutius nyomda jele az első aldinákban
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T IZ E N N Y O L C A D IK  F E J E Z E T

A K Ö N Y V N Y O M T A T Á S  F É N Y K O R A  
F R A N C IA O R S Z Á G B A N

I. Ferenc francia király kiváló szellemi képességekkel, 
költői tehetséggel megáldott uralkodó volt, a tudo
mányok és művészetek barátja, Rabelais pártfogója, Itá
lia csodálatos tájainak, nagy hagyományainak és a rene
szánsznak rajongója. Egyetemeket alapított, nagy mű
vészeket hívott országába, így Leonardo da Vincit. 
A. Louvre, St. Germain-en-Laye, Fontainebleau, Bou- 
logne, Chambord építése nevéhez fűződik. Andrea dél 
Sarto, Rosso Rossi, Primaticcio olasz festőket fogadta 
szolgálatába, s ugyancsak az olasz Ruggieri, Fontana és 
Bellini művészekkel ékesíttette fel Fontainebleau-t.

A Franciaországban még csak csírázó nyomdai művé
szetet is lelkesen pártfogolta. Párizsban I. Ferenc korá
ban, az első nyomdász, Ulrich Gering halála után már 
negyven nyomda működött. A nyomdák száma később 
királyi rendelet következtében huszonnégyre csökkent, 
hogy minden nyomdát elegendő munkával tudjanak el
látni, és hogy munkahiány ne kényszerítse őket „olcsó 
és rossz könyvek”  nyomtatására. A  francia nyomdászok, 
aszerint hogy követték-e a király előírásait, vagy sem, 
előkelő címeket, méltóságokat kaptak, vagy pedig a 
máglyahalál fenyegette őket; volt, akit utol is ért ez a vég
zetes sors, de legtöbbjüknek, akiket a máglyahalál fenye
getett, sikerült elmenekülni.

A királyi szabadalmak oltalma alatt számos nyomdász
dinasztia vert gyökeret. Generációkon keresztül apá
ról fiúra szállt a mesterség, sőt a nyomdászok özvegyei
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is legtöbbször újból nyomdászhoz mentek férjhez, hogy 
a nyomda nagy értéket jelentő kiváltságai veszendőbe 
ne menjenek.

Már láttuk, hogy az első párizsi nyomdászok kezdet
ben antiqua betűkkel nyomtattak, de később a gótikus 
betűk használatára tértek át. A X V I. században ismét az 
antiqua betűket részesítették előnyben. A  gót betű ki
küszöbölése Geoffroy Tory (1480-15 33) betűművész ne
véhez fűződik, akinek működése sok tekintetben emlé
keztet Dürer tipográfiai munkásságára. Geoffroy Tory- 
nak a francia könyv reformálásában és a francia betű ki
alakításában a X V I. század második negyedében döntő 
szerepe volt. Igazi reneszánsz típus: egy személyben

56. Geoffroy Tory CH AM PFLEURYjének egyik oldala 
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költő, fordító, kritikus, művész és mesterember volt. 
Olaszországban is járt, s ez jelentős hatással volt további 
működésére. írt, nyomtatott és kiadott könyveket, ter
vezett betűket és ornamenseket. A  francia helyesírás 
reformja is nevéhez fűződik. Ö vezette be a francia 
könyvekbe az ékezet nyomtatását. Tory kiadványai az 
(’)sszes korabeli könyvek közül kitűntek.

Legnevezetesebb alkotása a Champfleurj, amelyhez 
1523-ban kezdett hozzá és 1529-ben fejezett be. A  mű 
három részre tagozódik. Az első rész a nyelv helyes 
használatáról szól, a második rész a capitalis betű kelet
kezésével foglalkozik, a harmadik rész a betűk pontos 
rajzát adja. Végül 13 különféle ábécét és 4-féle francia 
betűfajtát mutat be. Van a könyvnek egy függeléke, 
amely a következő részeket öleli fel: i. A  vokális héber 
betűk, a görög, a latin és a francia betűk olvasási szabá
lyai. 2. Ábécék: Lettre cadeaux (kvadrátbetűk, a capi
talis quadrata), Lettre de forme (gótikus betűk). Lettre 
de bastarde (a gótikus betűből fejlődött francia betű), 
Lettre de somme (kurzív betű) és még sok egyéb. Tory 
könyve törekvésében Dürer UnderiPejstmg]k\io'z hasonlít, 
az első francia tipográfiai ábécéskönyv, és éppen ez ad 
neki nagy jelentőséget (57. ábra). Egyébként I. Ferenc 
is felfigyelt rá, s elismerése jeléül 1530-ban Toryt királyi 
tipográfusának nevezte ki.

A  X V I. század első 60 éve a francia tipográfia arany
korszaka volt. I. Ferenc király nagy súlyt helyezett a 
francia szellemi élet fejlesztésére. Az 1494 és 1525 kö
zötti hadjáratainak következménye volt, hogy az itáliai 
művészet, tudomány és irodalom divatos lett az udvar
nál és az udvar hatása alatt a francia művelt világban. 
Ennek tulajdonítható, hogy a X V I. századbeli francia 
könyvek olasz utánérzéseket árulnak el.

A szép könyvek nyomtatóinak sorát Jodocus Badius 
nyitja meg, aki az irodalom és az ókori görög nyelv
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tE SEGCND tiVRE. FEVIL.xr.

quc Euclides les nous a íadts laiíTees pár efaípt

Vantque U commenceaenCcigncrnoi 
íhcpmicrclcmcA.deuoíreíhre fáidé ChöTei 
delc.I.IeveuUcypfierlebpneíhKÜíc r<quífes 
qoQCache prcmicrcmétque ceftquele abien hű 
Point,qceftque ULignetantdfoitte relettr« 
que nó droittê quó ditcorbee en tond Actiqucs 
ou en aogie.Queceft que Rond> Que 
Quarre, que Tttangle. et c6fequamcc 
quü Cache les figiures plus gcnerales 
de Geomctrie.Car noCdirtes lettres At 
tiqucs en font toutes hűdes ü ftgurees 
commeíelemőftretay aidác noftre feis 
gneur .Ec afin quon naye cauCe dî nô  
ráce Îen eCciipray cy leidiífíníhoi de 
lune apres laultre, d la  hgurctay fdó

Euciida
'OVndus^ditll,cílcuiusparsnGeR.CeRadire.Lcpoínt cRvngíigne qui 

u X ne pcut eíhe diinCc.Et cóme dit meíTire Charles Bouilleen fa Gcometric Charles 
en Francois.Lc point ne Capelle ne quantice ne mcfure> noais le terme de touí Bouille. 
te quanticê le quel na longucur ntlrrgcur^ne parfond* point

57. Geoiíroy Tory CHAMPFLEURYjének egy részlete

tanára volt, és mint nyomdász 1498-tól 1535-ig görög 
és római klasszikusokat adott ki. Három leányát az ak
kori idők három leghíresebb nyomdásza vette feleségül, 
Michael Vascosan, Jean Roigny és Róbert Estienne. 
Fia, Conrad Badius 1 5 35-ben örökölte a nyomdát, azon
ban hugenotta létére menekülnie kellett Párizsból, és 
Genfben telepedett le, ahol új nyomdát alapított.

Henry Estienne volt a feje a nagyszerű Estienne csa
ládnak. Előkelő nemesi családból származott, de a csa
lád kitagadta örökségéből, mert nemeshez nem illő fog
lalkozást, a könyvnyomtatást választotta hivatásául. 
Henry Estienne a X V . század utolsó éveiben kezdte 
meg működését Párizsban, és 1502-től 1520-ban be
következett haláláig nyomtatott könyveinek száma meg
haladta a százat. Három fia közül Róbert folytatta apja 
mesterségét. Henry Estienne özvegye, mint a legtöbb 
francia nyomdászözvegy, újból nyomdászhoz ment 
férjhez. Férje, Simon de Colines ily módon az Estienne
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58. De Colines egyik könyvének címlapja

nyomda tulajdonosa lett. De Colines szép könyvei olasz 
hatásra vallanak, mindenkor át- és átszőve a csínra 
törekvő finom francia művészettel (58. ábra). De Coli- 
nes-nak tudható be a kurzív betűk alkalmazása végig a 
könyvekben (mint Aldusnál láttuk), amelyeket ő maga 
tervezett.

Róbert Estienne, Perette Badius férje (1503-1559) 
mostohaapjánál, de Colines-nál tanult. Nyomdász és tu
dós volt. Még de Colines-nal együtt kiadta 1522-ben az 
ÜJ Testamentumot. A  szövegben azonban jóhiszeműen 
bizonyos javításokat végzett, s emiatt a könyv nagy 
visszatetszést keltett a papok között. Nyilván ez lehetett 
az oka, hogy végül mostohaapjától megvált. Már egye
dül készítette az 1532-ben megjelent szép kiállítású bib
liáját, amellyel azonban újabb botrányt okozott. Csak a
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király oltalma s fogadalma, hogy a teológiai fakultás 
hozzájárulása nélkül nem fog többé vallásos tárgyú 
könyvet nyomtatni, mentette meg nagyobb veszedelem
től. Ezen okulva, most már görög és latin klasszikuso
kat adott ki. A  király 1539-ben udvari tipográfusának 
nevezte ki; majd a király költségére készített görög 
betűivel 1546-ban kiadta az tj/ Testamentumot görög 
nyelven. Később egy héber nyelvű bibliát is nyomtatott, 
amely ismét nagy vihart váltott ki a papok körében, 
olyannyira, hogy minden kitüntetése és a királyi pártfo
gás ellenére kénytelen volt Párizst elhagyni. Genfben 
telepedett le, ahol áttért a református hitre; új nyomdát 
rendezett be, és Kálvin közreműködésével folytatta bib
liakiadásait. Ugyanakkor párizsi nyomdája is tovább 
dolgozott. 1559-ben halt meg Genfben.

Halála után egyik fia, Henry II. a genfi műhelyt, a má
sik fia, Róbert II. pedig a párizsi műhelyt vette át. 
Henry II., aki apjával együtt költözött Genfbe, előbb 
apja nyomdájában mint korrektor dolgozott, majd 1557- 
ben az augsburgi Ulrich Fugger hírneves, gazdag patrí
cius támogatásával saját nyomdát alapított, amiért is 
magát pártfogója tiszteletére 1568-ig Typographus Fug- 
gerorum címen titulálta. Nyomdáját 1559-ben apjáé
val egyesítette, s ettől kezdve a tipográfiának és tudo
mányoknak szentelte életét. Nagyobb utazásokat tett 
Olaszországban, Angliában, Németalföldön, Francia- 
országban és Németországban. Ide, a frankfurti vásá
rokra különben is rendszeresen eljárt. 1572-ben adta ki 
legjelentősebb művét: a Thesaurus linguaegraecaet {K  gö
rög nyelv kincsestára), amelybe egész vagyonát bele
ölte, de számításában csalódott, mert álnok korrektora, 
Johannes Scapula, ravasz módon olcsóbb és könnyen 
kezelhető kivonatos kiadást jelentetett meg a háta mö
gött. Felesége is ugyanebben az időben halt meg, s ettől 
kezdve nem találta helyét Genfben. Egy ideig leányánál.
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Montpellief-ben tartózkodott, majd innen is tovább
ment. Betegen érkezett Lyonba, ahol 1598-ban, a város 
c'gyik kórházában, lelkileg teljesen összetörve, meghalt. 
I Icnry II. a görög nyelvben egészen kivételes tudással 
és ismeretekkel rendelkezett. Kiadványai felölelik majd
nem a teljes görög irodalmat, és hitelességüket mind a 
mai napig elfogadják. Maga is kitűnő író volt. Több 
liidományos könyve jelent meg, latin és görög verse
ket írt.

P A V t r  l O V I I  N O V O C O M H N -  
fis ín Vitás duodccim Vícccomitum Mcdiolani 
Principum Prxfatio.

E T V S T A T E M  nobi- 
liíHmxVícccomitum fami- 
lixqui ambitiofiusaprzalra 
Románom Cxfaruria cn gi
né »Longobardífqi regibus 
dedudo ftcmmarc. rcpctc- 
rcconi^untifabulofis pc- 
nc initiis inuolucrc viden- 
tur. Nos autem rcccntiora 

jll»’ílrioráquc,vti abomnibus rcccpra/cqucmurrcó* 
tcntiquccrimus iníigni memória Heriprandi & Gal- 
uanii ncpotis, qui cximiacum laudc rci militaris, ci- 
uilifquc prudentix, Mcdíolani prindpem locum t:- 
nUvrunt.InciditGaluanius in id tempus quo Medio' 
lanum á Fcdcrico AEnobarbo dclcrű cíl, virfumma 
rcrum geflarum glória, Sí quod in fatis fuir, infigni 
calamitatc memorabilis. Optus enim, Sí ad tríum’ 
phum inGcrrnaniam du^us fuiíTc craditur: fed non 
jmulfo pdílcarccris catenas frcgic, ingcnriquc animj 
virtutc non fcmcl cxfis Barbaris.vlcus iniurias.patríá 
icftiruít.Fuit hic(vr Annales fcrunc)Othonis ncpos» 
cius 4'ii ab infigni pictatc magnitudincqucanimi.ca 
nentcillő pcrnobiliclaŰficocxdtus,adíacrű bcllum 
ínSyriarn contcndir.communicatis fciliccr confiliis 
atquc opibus cúGulicrmo Montifferrati rcgulo,qui 
áproccricatc corporis» Longa ípaiha vocabicur. Vo- 
luntariorum cnim cquicum ac peditum dclc<fbc no-

A.iii.

59. Róbert Estienne könyvének egyik oldala
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Fia, Paul Genfben nyomtatott. Nevezetes a nagyon 
szép Euripidész- és Szophoklész-kiadása. A család utol
só sarja, Róbert III. 1674-ben halt meg Párizsban.

Neves és jó nyomdász volt Michael Vascosan, ugyan
csak Badius veje. De Colines, Róbert Estienne és Vasco
san érdeme, hogy Párizs X V I. századbeli nyomdászai 
megteremtették azokat a nagy reformokat, amelyeket 
Aldus nyomdája Olaszországban már meghonosított. 
E  reformok: a gót betűk kiküszöbölése, a nemzeti jel
legű betűk bevezetése, a könnyen kezelhető, kis alakú 
könyvek készítése, és végül olcsó könyvek forgalomba 
hozatala (60. ábra).

Kezdetben a legjobb francia nyomdászok egyben 
betűmetszők és öntők is voltak, az egy Claude Gara-

PKOPOSITIO I.

filids duabus liacú redis inxqualibu::. 
dius mcdias iincat n£bu, fub cadcm n- 
tionc condnué proporticroilcs »in prímis 
rcddercnous.

 ̂ CL.V A R A T i O N E  MA T H E MA T I C A
hoc dt^tpimum dCHíik^S^UmA diffUtumr, neme haékntss 
enreriTéuitdiJp nidemr.tMmepCr^corum
di j/hilofophi 4tt̂ ne m4íhe7ndtid,Mt iüud explk/rrttproblandt^nod c%~ 
hiditplic4tio diaturtM4rÍM4c/HÍrtililnr éiXnodmm inuentif, eusdem lî  
nt4fpropmienédes renurint expnmcre. QttemddmedMm ex E#n>cw 
Afcéilcnitd Arcbimedu interprtrt, cHr Qetnpw V4JU ?Ucennito»^ut 
ftn^lorum expefnemnt adinnennones , evÜigert (uuU diffiáU efi.
Nftllttef^nUem certtndem Gracorfim durhomm ejfendetuTj^Hi in dif 
ijHirendk citt/cemodi íineit ̂ pernondühne, HÍ4m dli t̂Mm certdm 
ohmuerit: Htpete, qui rtinLámentomm ̂ norundUm ádminiculojtm  ̂
tándo, Helporím hineintí palpudnde, tmcfqxe conceetdi nerando 
dffcTÍpnones,proprut adínttentionstm trddmcnes f^yeítM,inexplie4‘ 
btUfjite reddiierint. Nos ^tnrptdfdZáí Itneáí rtítds, inter <UtAi ex- 
némái continne pnpmionálet ( nemáthemáticá. fimuUt<jHe 
negotfj tthletur integritéu) mU hádlenm a nemtne nntátd, exfdiJUmx 
Qeomemarrum elemenrorum Tndmentis,mnltpárUmt dcprtmá fronté 
conáhimnrreddennótát'. idjnepotpimHm iüitftditiináproportientt 
ádmimcMlo,<jH4 dáíá Unta redfáfcdiHiditurtUt in ilU medinm ey ex- 
rfrmrf conttnuápreporrionrt (qHá in mbwádminnf uidetHrconfJlere 
trrmin'ff) inneniátur. Hfttmeprátered diuináproporuoms l̂ crrefaot 
'nt (jHÍn̂ He re^UrÍMm corporumáb índideconáJuu éji hármomd; 
jic ( y  ’tot íonampartém eor»tm,̂ Ha in ipfs de/iderdbá..tár Máthema-

60. Michael Vascosan könyvének első oldala
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mond kivételével, aki nyomdával nem rendelkezett, és 
csak mások számára metszett és öntött betűket.

Párizson kívül még Lyont kell megemlítenünk, ahol 
a nyomdászat magas színvonalat ért el. Róbert Grandjon 
betűmetsző 1558-ban egy kurzív írást készített, amely
ben a tollvonás finomságait igyekezett utánozni, a 
Theuerdank betűtípusához hasonlóan. Sebastian Cryp- 
terius német származású nyomdász a X V I. század dere
kán latin, görög és héber nyelvű könyveket adott ki. 
Tanítványa volt Jean de Tournes, művészi díszítések
kel ékes könyvek készítője. Tournes hasonló nevű fia a 
reformáció híve lett; házát kifosztották, könyveit el
égették. Életét nagy nehezen sikerült megmentenie, 
Genfbe menekült s ott nyitott nyomdát. Még az övénél 
is tragikusabb sors várt egy másik lyoni nyomdászra. 
Estienne Dolet-ra. Öt azzal a váddal illették, hogy eret
nek könyveket nyomtat, Párizsba hurcolták a Concier- 
gerie-be. Itt 1 3 kiadványát mint eretnek könyveket nyil
vánosan elégették, felette pedig kimondták a halálos 
ítéletet, amelynek alapja az volt, hogy Platón egyik gon
dolatát: „A  halál után már nem leszel többé” , így fordí
totta le: „A  halál után már nem leszel többé semmi.” 
Visszaeső istentagadónak nyilvánították, és 1546. augusz
tus 2-án Párizsban elevenen megégették.

A királyi nyomda (Imprimerie Royale) alapítása (1640) 
XIII. Lajos és kardinálisa, Richelieu nevéhez fűződik. 
A nyomdát a Louvre-ban rendezték be. Alapját képezték 
Savary de Bréver keleti betűi, és azok a görög betűk, 
amelyeket még I. Ferenc készíttetett. Savary de Bréver 
1 589-ben mint francia követ hosszabb ideig Konstanti
nápolyban élt, s itt kedvelte meg a keleti irodalmat. Arab, 
perzsa és szíriai betűket metszetett, amelyekkel Rómá
ban és Párizsban több művet ki is nyomtatott. A  királyi 
nyomdát ezekkel a betűkkel szerelték fel. A  nyomda 
mellé betűöntödét is felállítottak. Eleinte imádságos-
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könyveket nyomtattak, de csakhamar áttértek a bibliofil 
és művészi jellegű kiadványok nyomására.

Az első tíz évben száz olyan mű jelent meg, amelye
ket nagy fényűzéssel állítottak ki, és a legkiválóbb mű
vészek, köztük Nicolas Poussin, készítették hozzájuk 
a metszeteket.

X IV . Lajos trónra lépése (i66i) után a királyi nyom
dának még az eddiginél is nagyobb szerep jutott. A  ki
rály elrendelte egy különleges betűtípus metszését, ame
lyet csak ez a nyomda használhatott. Az új betűvel már 
csak X IV . Lajos halála után nyomtattak, 1715-ben, ami
kor is a Médailles sur les principaux événements du regne 
de Louis le Grand (Emlékérmek X IV . Lajos uralkodásá
nak főbb eseményeiről) című díszkiadású könyvet készí
tették vele. X V . Lajos szintén lelkesen pártfogolta a ki
rályi nyomdát, sőt odáig ment, hogy a maga használatára 
külön kis officinát állított fel, s egyetlen könyve nap

é i. Fournier le jeune betűmintakönyvének egy lapja
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világot is látott. A királyi nyomda pompás termékeiből 
csupán néhányat említünk m eg: Biblia Sacra (S2:ent 
Biblia) 8 kötetben, Scriptores históriáé Byt^antinae (Bizánci 
történetírók) 29 kötetben, Gallia christiana (A keresztény 
Gallia) 13 kötetben.

Röviden meg kell emlékeznünk a híres francia betű
öntőkről is. Claude Garamond, a X V I. század párizsi 
betűöntője, a ma is használatban levő művészi becsű 
antiquáján kívül nagyon sok keleti betűt metszett: hé
bert, arabot stb. Guillaume le Bé, aki az 1561-ben el
hunyt Garamond betűit átvette, maga is sok betűt készí
tett. Vállalata négy generáción keresztül maradt meg a 
családban, míg 1730-ban az idősebb Fournier, a híres 
betűöntő műhely alapítója vette át.

Az ifjabb Fournier, az előbbinek öccse, ugyancsak ki
váló betűöntő volt, s 1764-ben kiadta Manuel typogra- 

(Tipográfiai kézikönyv) c. kétkötetes könyvét. En
nek első kötetében ismerteti tipográfiai pontrendszerét, 
amelyet később Didót tökéletesített (61. ábra).
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T Iz ^ E N K IL E N C E D IK  F E J E Z E T

A K Ö N Y V N Y O M T A T Á S  F É N Y K O R A  
N É M E T A L F Ö L D Ö N

A németalföldi nyomtatómesterség a X V . S2ázadban el
maradt a2 olas2 és a francia nyomdás2at mögött, de a 
X V I. S2á2adban mindinkább egyenrangú les2 velük. E  ki
egyenlítődésnek egyik oka a Sorbonne teológus tudó
sainak reakciós felfogásában rejlik, amiért is a francia 
tudósvilág mindinkább a s2abadgondolkodó Németal
föld felé fordul. Itt ugyanis nem gördítenek akadályt a 
görög és héber nyelv tanulása elé, és S2abad utat enged
nek tudós nyomdás2aik fejlődésének.

Rubens városáról, Antwerpenről már a nagy flamand 
festő előtt a2 a kö2mondás járta: Gyűrű a világ, s Ant
werpen rajta a drágakő. Amikor Brügge jelentősége 
a X V I. S2á2adban leáldo2ott, Antwerpen hatalmának és 
műveltségének csúcsára ér. Antwerpen hírnevét Chris- 
tophe Plantin, a világhírű Plantin nyomda alapítója, 
nagymértékben növelte.

Christophe Plantin francia S2ülőktől s2árma2ott. 
Tours mellett, Saint Avertinben S2ületett 1520 körül. 
Sok vándorlás után végül is Antwerpenben telepedett le. 
Elős2ör könyvkötés2eti műhelyt nyitott, de úgy láts2Ík, 
e2 a mesterség egymagában még nem elégítette ki alkotó 
kedvét, és e2ért 1 5 5 5-ben a nyomdás2attal is megpróbál- 
ko2ott, anélkül hogy a legcsekélyebb jártassága is lett 
volna benne. Nagy kitartása, s2orgalma és művés2Í ér2é- 
ke lassanként pótolta a hiányokat, s Antwerpen városát 
rövidesen a nyomdás2at kö2éppontjává fejles2tette. 
Könyvei tökéletes kiállításukkal és S2ép betűikkel világ-
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szerte feltűnést keltettek. II. Fülöp udvari nyomdászá
nak nevezte ki, és megbízta a híres Volyglott Bihlía nyo
másával, amelyhez Guillaume le Bé, a kiváló francia 
betűmetsző és öntő készítette a betűket. A biblia nyolc 
kötetben jelent meg 1569-től 1572-ig (62. ábra).

íniv*'' Civ‘u'&'
cjí̂ \‘íívS<^ Gy ̂ tHcSiymí / 50 íoi

S>AM> c V- (yj-pnr^\‘ rí/' o«c : i v  PPcy /Vítor om* w c

íí|TAí»j(̂ itfíS)6í'\>rtVVA*t>î '/V»‘Tm̂i‘Ĉt‘ríi'AÍ Stvî  Iwii-
* j i C ^ p > ^ M C w A r t ( * e f í f i t e i j c M / < g W n ^ i í ^ p p r  tfiŜ  

rttííi'ir ĵ *»*t** ^ tíitT c  mi ^  //Vj'da*'*- q2,.
ÎHvSÍ /iftŜ ptCífítíy v̂'v‘|V.

wu<t̂ títtc6t€íjc £’ACOípfi‘tfy//\>i‘»̂ ®p<‘H&— m̂Vííî r
fIJÍ / 'Ítfr- ív-MíCírj.

8̂ ;2}C ^(Í5̂ *Sc>é(N5<̂ ĉ (2)t(5\ O í) 0  Oíc0 r2; ‘5,1<S?J^JJ-
81. A C r c"̂  í' í̂ -í t* tf' ^ ^ i í2 f£.,^nmti^j^v»nypep<| iv-vv-F^^^ ^
S>ö M VV>̂ r 5 .;./?*/’ ) ^  '‘‘f t <1345675900.

62. Plantin PO LYG LO T T BIBLIÁjának egyik oldala

Plantin hűséges és nélkülözhetetlen munkatársra tett 
szert Francois Rapheling személyében, aki görögöt és 
latint tanult Párizsban, majd Cambridge-ben tökéletesí
tette tudását. Kezdetben a korrektori teendőket látta el 
a nyomdában, de rövid időn belül Plantin annyira meg
kedvelte, hogy feleségül adta hozzá legidősebb leányát.

Álba hercegnek, a németalföldi szabadságharc elnyo
mójának erőszakos uralma alatt jónak látta Plantin Ant
werpent elhagyni, s nyomdájának egy részével Leyden-

157



be költözött. Az antwerpeni nyomda vezetésével vejét 
bízta meg. Később, jobb napok virradtával újból vissza
tért, s vejét küldte Leydenbe. Rapheling a nyomdászat 
mellett még az egyetem héber tanszékének is tanára 
lett.

Plantin második leányát Johannes Moretushoz adta 
férjhez, aki egyszerű munkásként kezdte pályafutását a 
nyomdában, de gyakorlati téren annyira kivált a többiek 
között, hogy Plantin örömmel választotta vejéül. Har
madik leányát Egydius Beys (Egide le Bé) vette el, aki 
a nyomda párizsi fiókját vezette.

Plantin pályafutása alatt több mint ezer könyvet 
nyomtatott. Betűi az Aldus és Estienne betűkkel szép
ségben, éles és tiszta vonalaikban felvették a versenyt. 
Görög betűi még az Aldus betűk szépségén is túltettek. 
Hangjegyek nyomásában is mesterit alkotott (63. ábra).

c x x i M I S S A. Quart iriftijes.inifnimc*.

Y ri c c lei- íbn»

{■ i ’k s
K y  ri c c Ici- 

^ ------

fon. ij. Ky n c c Iciíbn.c*

63. Plantin hangjegymetszése

1589-ben halt meg, 75 éves korában. Sírkövének fel
irata elárulja a nem mindennapi megbecsülést, amelyet 
munkájával szerzett:
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„Christophorus situs hic Plantinus, regi Iberi 
Typographus, séd rex typograporum ipse fűit.”

(Itt nyugszik Plantin Kristóf, a spanyol király nyomdá
sza, aki maga is király, a nyomdászok királya volt.) Utó
daira három nyomdát hagyott. Rapheling a leydenit, 
Moretus az antwerpenit és Beys a párizsit tartotta meg.

Az antwerpeni nyomda Johannes Moretus vezetése 
alatt továbbra is fenntartotta régi színvonalát. Említésre 
méltó munkája a Vulgata, amelynek az Alpokon túli or
szágokban való terjesztésére tíz évig tartó privilégiumot 
kapott a pápától. Fia Balthazar, Rubens jó barátja, a 
Plantin nyomda további virágzásához nem kismérték
ben járult hozzá. A  nyomda jelentősége a X V II. század 
közepétől mindinkább csökken, s egykori virágzása a
X V III. században megszűnik. Az utókor hálával és ke
gyelettel gondol a régi híres officina fénykorára, s mint
hogy a nyomda épségben fennmaradt, Antwerpen váro
sa 1875-ben, az épülettel együtt, megvásárolta. Múzeum
má átalakítva ma is fennáll s hiteles képet nyújt a X V I. 
század nyomdájáról. E  tekintetben páratlanul áll az egész 
világon. Szépségét nemcsak a ház régi építészeti stílusa 
mutatja, hanem a letűnt századok varázsa: egykori ódon 
műhely, szedőszekrényekkel, sajtókkal, készen álló sze
désekkel és nyomódúcokkal; magánlakosztályok ara
nyozott córdobai bőrtapétákkal; tűzhelyek delfti cserép
ből, ultramarinkék-fehér, lila-zöld színekben; ónbetétes 
ablakok, barokk szekrények, asztalok, székek és ágyak.

A  múlt életre kel a látogató előtt. Csodálatos áhítatot 
sugároz a nyomda udvara. A  régi falakat véges-végig 
futószőlő vonja be, amelyet még Plantin ültetett. Puritán 
egyszerűség és nyugalom hangulata honol a csendes 
udvaron.
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Németalföld, másik nagy nyomdászcsaládja az amsz
terdami Blaeu család, A mi szempontunkból különös je
lentősége van annak, hogy Misztótfalusi K is Miklós az 
ő nyomdájukban töltötte tanulóidejét. Willem Blaeu, az 
alapító, Tycho Brahe-nak, a nagy dán csillagásznak volt 
a tanítványa és barátja. Ez a barátság nyomot hagyott 
a nyomda kiadói programján, mert leginkább csillagá
szati műveket jelentetett meg. Halála után fia, Jansson 
Blaeu vezette a nyomdát. Nála jelent meg 1663-ban egy 
pompásan kiállított térképkönyv,, 1 2 nagy alakú kötet
ben. Nyomdája Európa első üzemei Eözé. számított. 
A nyomda 1673-ban tűz áldozata lett. A  hithű protes
tánsok Isten büntetésének tartották a csapást, mert 
Blaeu sok misekönyvet és breviáriumot nyomott kato
likusok részére. Még abban az évben meg is halt.

Németalföld harmadik világhírű nyomdászcsaládja az 
JBlzevir család, a hírét mindennél meggyő
zőbben bizonyítja, hogy a csinos kis Eönyvfajtákat és az 
éles, karcsú antiqua betűket ma is ,,Elzevir’’-ne:k neve
zik. A  család feje, Louis Elzevir, Antwerpenben tanulta 
a nyomdászmesterséget, és ő is, akárcsak Plantin, Álba 
herceg rémuralma elől menekült Leydenbe. Itt a főisko
lán pedellus, majd könyvkereskedő lett. 1617-ben halt

64. Az Elzevir család nyomda jele 
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meg. Két fia volt: Matthys és Aegidius. Mathys nyom
dász volt Leydenben, és négy fia: Isaak, Abraham, Bo- 
naventura és Jákob szereztek nyomdájuknak megbecsü
lést. Isaak főképpen klasszikus könyveket nyomtatott. 
Könyvei i6i8-tól kezdve ,,apud Elzeviros” vagy „ex 
officina Elzevirorum’’ jelzéssel jelentek meg. Isaak iőzé
ben visszavonult a vállalat vezetésétől. Testvérének, 
Bonaventurának és unokaöccsének, Abrahamnak adta 
át az akkor már virágzó vállalatot. A  vállalat alattuk 
érte el fénykorát. Könyveik elegáns alakjukkal, tökéle-

65. Egy Elzevir-könyv címlapja 
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tes szedésükkel és nyomásukkal, szép papirosukkal igen 
nagy becsben állottak. Már az első kiadványaik messze 
túlszárnyalták Isaakéit, és tíz év leforgása alatt mesteri 
könyvek kerültek ki nyomdájukból. Legszebb kiadvá
nyaik: Julius Caesar, Terentius, Plinius, Vergilius és 
Cicero munkái voltak (65. ábra).

1625-ben indították meg a latin klasszikusok híressé 
vált duodec alakú (duodec =  tizenketted) könyveinek 
kiadását. Horatiusszal és Ovidiusszal kezdték, majd pe
dig a francia klasszikusokkal folytatták. A  duodec alakú 
könyvecskék szép és tökéletes kiállításuk mellett olcsók 
is voltak. A megjelenő könyveket az olvasóközönség 
valósággal szétkapkodta. Az írók és tudósok megtisztel
tetésnek vették, ha e sorozat számára dolgozhattak. A kis 
alakú könyveket más országok kiadói is bevezették, el
sősorban a franciák, akik különösen nagyra értékelték a 
formátum rendkívüliségét és báját. A bibliofil gyűjtők 
számára rendkívül értékes volt egy-egy ilyen sorozat, s 
már a megjelenés századában mindent elkövettek, hogy 
teljes Elzevir-gyűjteményt szerezzenek.

Az Elzevir nyomda hatalmas üzleti szervezetté fejlő
dött. Legfőbb felvevő piacuk hosszú időn keresztül 
Németország volt. Majd mikor a harmincéves háború 
következtében a Németországgal fennálló összeköttetés 
mind nehezebbé vált, az északi skandináv államokat is 
bevonták üzleti hálózatukba.

A két kiváló Elzevir, Abraham és Bonaventura 
ugyanabban az évben, 1652-ben halt meg. Fiaik, Jean 
és Dániel követték őket a mesterségben. Kezdetben tel
jes volt közöttük az összhang, s e korszaknak gyümöl
csei, a Psa/le.^imi és köp Elzevirek
legszebb alkotásai közé sorozhatók.

Az együttműködés néhány esztendő múlva már nem 
volt zavartalan. Ez talán azzal magyarázható, hogy egyi
kük sem rendelkezett azokkal a tapasztalatokkal, ame
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lyekre szüleik tettek szert évtizedekre terjedő munkás
ságuk alatt.

Az alapító Louis Elzevir egyik unokája, szintén Louis 
Elzevir, Leydenben tanulta a nyomdászmesterséget, ké
sőbb külföldi útra ment, bebarangolta egész Európát, 
majd harmincéves korában visszatért Hollandiába, s ne- 
hogy versenytársa legyen a leydeni nyomdának, Amsz
terdamban telepedett le, 1638-ban.

A világlátott Louis Elzevir szélesebb látókörű kiadó 
lett, mint leydeni rokonai, akik a kisvárosi szűk kör
nyezetükből alig mozdultak ki. Főképpen a szabad gon
dolat híveit gyűjtötte könyvkiadó vállalata köré. 1642- 
től kezdve ő nyomtatta Descartes-nak, a lángeszű fran
cia filozófusnak műveit, aki 1629-ben Hollandiában tele
pedett le, és húsz esztendőn keresztül itt élt teljes vissza- 
vonultságban. Descartes hollandiai tartózkodása alatt 
írta a legtöbb és legjelentősebb művét, s e művek nyom
tatója és kiadója Louis Elzevir volt. A  neves holland 
tudós és államférfiú, Hugó Grotius (de Groot) műveit 
is ő adta ki.

Louis Elzevir 1640-ig csupán mint kiadó működött, 
s csak 1640-ben rendezett be magának nyomdát. Ezután 
kapcsolódik bele az egymást mind kevésbé megértő ley
deni Elzevireknek, Jeannak és Dánielnek a sorsába.

A leydeni Elzevirek üzleti tekintélye kisebb volt, mint 
az amszterdami kiadóvállalat tulajdonosáé, ezért a ley
deni munkatársak is inkább az amszterdami ház köré 
tömörültek. A két leydeni unokatestvér természete is 
nagyon különbözött. Jean habozó természetű, Dániel 
szilárd elhatározású ember volt. Ez is hozzájárult a kö
zöttük levő ellentét kiéleződéséhez. 1655-ben szakításra 
került közöttük a sor. A leydeni üzletet Jean tartotta 
meg, Dániel pedig az amszterdami Louis-val társult. 
Dániel sok kiadványt áthozott magával a leydeni üzlet
ből, s most már az amszterdami műhely is elkezdte a
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világhírű duodec alakú kiadványok nyomtatását. Louis 
1664-ben visszavonult az üzleti élettől, s 1670-ben meg
halt. Ettől az időtől kezdve Dániel egyedül vezette az 
amszterdami vállalatot; 90 különböző kiadvány hagyta 
el nyomdáját, köztük sok kitűnő és jelentős könyv. 
Dániel halála után az amszterdami vállalat feloszlott, és 
sorsát 1712-ben követte a leydeni is.

Híres nyomdászcsalád volt Németalföldön az En- 
schedé család is, amelynek késői ivadékai a ma is műkö
dő és virágjában levő haarlemi nyomda élén állnak.

Az Enschedé nyomda megalapítója, Isaak Enschedé 
1703-ban nyitotta meg nyomdáját Haarlemben, s 1727- 
től kezdve fiával, Joliannesszel együtt dolgozott. Johan- 
nes már gyermekkorában rendkívüli érdeklődést árult 
el a tipográfia mestersége iránt. A könyvritkaságok tö
megét gyűjtötte össze könyvtárában, s élete céljának 
tekintette, hogy megírja a könyvnyomdászat történetét, 
amelyhez könyvgyűjteménye kitűnő anyagot szolgálta
tott volna. Sajnos, ezt a tervét nagy elfoglaltsága miatt 
nem tudta megvalósítani. Fia, Johannes Enschedé még 
apjánál is lelkesebb könyvbarát volt. Tudományos fel- 
készültsége, párosulva szakmabeli tudásával, eredmé
nyezte, hogy nyomdája nemcsak elsőrendű üzem, ha
nem a könyvnyomdászat valóságos múzeuma lett. A  ma
ga nemében egyedül áll az egész világon, mert Hol
landia nyomdászatának fénykorából majdnem az összes 
betűket sikerült összegyűjtenie, s e betűfajtákkal a szak
avatott mesterek ma is dolgoznak (66. ábra).

Johannes Enschedé 1743-ban megvásárolta a híres 
Wetstein-féle betűöntödét, amelynek bélyegző vasait 
(Stempel) a kitűnő betűmetsző, Johann Michael Fleisch- 
mann készítette. Fleischmann továbbra is dolgozott
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I'.nschedének, aki feljegyzésében azt írja róla, hogy a 
nyomdászat feltalálása óta ilyen kiváló betűmetsző még 
lu iu született. A  páratlan színvonalú betűöntöde meg- 
v;isárlása után Enschedé megkezdte a régi jelentős hol- 
l.ind nyomdák és betűöntödék feltalálható bélyegző
vé sa inak és matricáinak felkutatását. így  jutott egyebek 
I ()Z(‘)tt az Elzevir és Blaeu nyomdák betűihez. De fel
lő itatta az ősnyomdászat termékeit is, így Henric van 
1 )clft, vagy ahogy magát nevezte, Henric Lettersnider, 
1.190-ben készített bélyegzővasait és matricáit.

'Természetesen az összes régi betűk matricáit és bé- 
lyegzővasait nem sikerült felkutatnia, de nagyon sok 
olyan betű akadt, amely kisebb-nagyobb mennyiségben

Coihifc Munnikkc Leturcn.

a a j L j E o o a o o o e e
H H Ö Ö K r í I I B H I j l j
m m xk]>oo:Q 3Q Q Q i:tD

Oud< Hollindfe Lettcren, v»n 1470 i 1410.

onfecbe^uDmiCTt’ Hh
tote trt m^aerOiibrt oe 

0  lemíft^lmnfdkbUtubé 
alfe (hn2 tn UteingbcnDtt 

bcöen> l^ircom Oltiatic tottcrltrl 
gbcoric míCibfOítborrbbcb afar 
Oatbtteogabncrj^nbíQdbibiesbc
nebirtIrfenImngtKgbfu? m ötfan 
gbö tdlni'3PtDniorbe0atisbRn0iiu Oémörtbrnuttrctffinbdfttq^önxi
rcb(Sbe(cui<ban tebebeRöriin itt 
lpcfpconbtnireöep{ibetDeren*>fi

Abbreviatuuren.

Dcczí Ltticrcn, en voornunieolyk de Matryien, 
zyn oogcnicen m r cn zcidcum.

66. Az Enschedé nyomda régi betűfajtái I.
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különbö2:ő nyomdákban még fellelhető volt. E:seket a 
betűket is összegyűjtötte, és kiadta világhírű betűminta- 
könyvét: Specimen de caracteres tjpographiques de Joh. 
Enschedé et filsy imprimeur a Haarlem (Johannes Enschedé 
és fia haarlemi nyomdászok betűfajtáinak mintái). Eb
ben a könyvben csak azok a betűk foglalnak helyet, 
amelyeknek bélyegzővasai és matricái nincsenek meg 
sehol másutt. Legelöl sorakoznak fel a nagy kezdő
betűk Albrecht Dürer idejéből, amelyek még rézből 
metszett bélyegzővel, valamint ólommatricával készül
tek, azután az úgynevezett „civilité”  betűk, amelyek 
egy párizsi könyv címéről (Ea civtlité puérile et honnete)

!OkOkOIÍÍOX«̂ ;̂<;;;x̂ xokoxdxo9(0k0koxokoi
Text Oud Cefchreeven.
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b5 «« -H wu fVw Í̂€uU> *■«
►♦fi H*«f «M >» Q̂ÍSjirfcitf*/ füM.e Uf-f X *̂ ***< >c Ai* X't-.i
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67. Az Enschedé nyomda régi betűfajtái II.
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kapták nevüket, és végül az ecriture allemande, az egyet
len fraktúr betű (67. ábra).

A ma is fennálló Enschedé nyomdában mindezek a 
betűk ma is megvannak, és a nyomda dolgozik velük, 
r̂ r̂tékes, művészi kiállítású könyveket készít a világ 
minden tájának bibliofil kiadói számára, a finom Van 
Gelder hollandi merített papiroson.
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H U S Z A D IK  F E J E Z E T

A Z  O R O SZ  K Ö N Y V N Y O M T A T Á S  
E L S Ő  S Z Á Z A D A I

A t. újkori oros2 birodalom a X V . században, a könyv- 
nyomtatás feltalálásának századában szabadult fel a kö
zépkori mongol hódítás alól. A  mérhetetlen területű 
és népességű országban a nyugati nemzetek Bizánc egy-‘ 
kori hatalmának és kultúrájának örökösét látták. Két 
jelentős uralkodója, III. (Nagy) Iván és IV. (Rettegett) 
Iván kormányzása nagy léptekkel vitte előre az ország 
kultúrájának kialakulását. III. Iván nyugati mesterembe
reket hívott az országba az ipar fejlesztésére, olasz mű
vészeket a Kreml építésére. Utóda, IV. Iván ajándékozta 
meg hazáját Gutenberg találmányával, ő az első orosz 
nyomda megalapítója.

Az orosz könyvnyomtatás a XV I. században Moszk
vában veszi kezdetét. Hogy ki volt az első nyomdász, 
és melyik esztendőben kezdte meg működését, nem tud
juk, mert az első könyvek nyomda és időpont megjelö
lése nélkül kerültek ki a sajtó alól. Az ismeretlen tipog
ráfus 1563-68 között hat könyvet nyomott. Az első 
könyvek tanúsága szerint Rettegett Iván nem hozatott 
külföldről nyomdászt, és senkit nem küldött külföldre, 
hogy kitanulja a mesterséget, hanem rátermett ezer
mesterek a külföldről Moszkvába került nyomtatott 
könyvek tanulmányozása és hosszadalmas kísérletezge
tések árán teremtették meg az orosz nyomdászatot. 
Megállapíthatjuk ezt több jelenségből is. Az első kön} -̂ 
vek szedésénél például még nem voltak tisztában, ho
gyan jönnek létre az egyenlő széles sorok, a szabályos
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szóközök, és éppen ezért az első könyvek sorai még 
nem egyenlő szélesek; hol kisebb, hol nagyobb űr tá
tong a sorok végén, a szóközök szabálytalanok, és sok 
más hiányosság jellemzi munkájukat. Lassanként ki
küszöbölték a hibákat, s a könyvek nyomása tökélete
sebb lett.

Rettegett Iván egyik Novgorodba írt, 1556. évből 
keltezett levelében már említést tesz a „nyomtatott 
könyvek mesteré’’-ről, aki több kutató véleménye sze
rint az ismeretlen nyomda élén állott. A legrégibb orosz 
nyomtatott könyvek rendszerint kétszínnyomással ké
szültek. A szöveg feketével, a kiemelkedő sorok és dí
szítések vörössel.

Egyetlen formáról egy munkamenetben nyomtatták 
mind a két színt. Előbb az egész formát feketével fes- 
(ékezték be, majd a vörösnek szánt felületekről letöröl- 
lék a fekete festéket és ecsettel ráhordták a vöröset. Egy 
másik módszer szerint is dolgoztak; ennél nem ecsettel 
hordták fel a vörös festéket, hanem egy henger segít
ségével. Az eljárás a következő volt: egy pergamenből 
kivágott sablont ráhelyeztek a feketével befestékezett 
és a pirossal nyomandó részekről letörölt formára. 
A sablon a fekete részeket letakarta, és a vörösnek szánt 
felületekre a sablon kivágásain keresztül, festékkel be
dörzsölt hengerrel hordták fel a vörös színt.

Az első könyvnek, amelyen Moszkvának és a nyom
dának neve szerepel. Apostolok története a címe. A mű 
végén olvasható, hogy a nyomdai munkát IV . Iván 
parancsára Macarius metropolita áldásával 1563. ápri
lis 19-én kezdték, és 1564. március i-én fejezték be. 
A könyvnek, amely a nyomdászoknak, Iván Ej odorovnak 
és Pjotr Tyimofejevnek nevét is megemlíti, nagy művé
szi értéke van. A két nyomdász 1565-ben egy másik 
könyvet is nyomtatott: a Csas^ovnjik imakönjv^t^ és ezzel
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68. Iván Fjodorov és Pjotr Tyimofejev 
APOSTOLOK TÖRTÉN ETÉnek egy oldala

be is fejezték moszkvai működésüket. A bojároknak és 
egyházi embereknek velük szemben tanúsított ellensé
ges magatartása miatt -  eretnekség vádjával illették 
őket -  távozniuk kellett a városból.

Iván Fjodorov és Pjotr Tyimofejev Moszkvából Zab- 
ludov nevű helységbe költözött, ahol 1569-ben együtt 
nyomtattak egy evangéliumot. Ezután elváltak egymás
tól, és Pjotr Tyimofejev Vilnába költözött, Iván Fjodo
rov pedig, most már egyedül, 1 5 70-ben egy zsoltáros 
könyvet nyomtatott, majd 1572-ben ő is felkerekedett 
és Lwówba (Lembergbe) költözött. Alost is az Apostolok 
történetét adta ki, ugyanúgy, mint Moszkvában, azzal a 
különbséggel, hogy a könyv végén a város címeréből és 
a maga pecsétjéből kombinált nyomdászjelvényt alkal-
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in.i/la. Fjodofov egyéni stílusa, amely a későbbi otos’z 
l.niiyvek kiállítására példamutató lett, itt is teljes mér
lek ben érvényesült. A nyughatatlan nyomdász nem so- 
1 .lig maradt Lwówban. Osztrogba költözött, ahol a 
zsoltárok könyvét és a bibliát nyomtatta. Később vissza
ment Lwówba, ahol 1583-ban meghalt.

A XV II. század elején a nagy tehetségű Nyikita Tofa- 
iiov nyomtatott Moszkvában. Nyomdája i6 ii-ben , a 
lengyelek betörésekor leégett. A nyomda személyzete 
.1 lűzből kimentett néhány felszerelési tárggyal Nyizsnyij 
Novgorodba távozott. Később, amikor a lengyeleket 
kiverték, Tofanov újból visszatért Moszkvába, átvette 
.1 nyomda vezetését, és egy zsoltáros könyvet nyom- 
hiiott (16 14-15). A nyomda, mint állami vállalat, főleg 
viillásos könyvek kiadásával foglalkozott, és 1918-ig 
.illott fenn.

A nyomdászat első száz esztendejében csak vallásos 
hirgyú könyvek jelentek meg, főleg zsoltárok, evangé
liumok és misekönyvek hagyták el a sajtót.

Az első biblia 1663-ban látott napvilágot, az első 
világi tárgyú könyvet, egy ábécéskönyvecskét pedig 
1634-ben adták ki.

Alekszej cárnak. Nagy Péter atyjának uralkodása alatt 
( I 645-1676) fokozatosan mind több világi könyv került 
kiadásra, de egyelőre csak olyanok, amelyek állami ér
dekeket szolgáltak. Az első nagyobb szabású világi 
kfmyv 1647-ben jelent meg, ez a hadimesterség tanításá
val foglalkozott. A könyvet német nyelvről fordították 
oroszra, s rézmetszetű képeit Hollandiában készítették.

Időközben a X V I. század végén és a X V II. század 
elején Ukrajnában is alakultak nyomdák. Mogiljovban 
1617-ben, Kijevben 1 6 18-ban. Kijevben, ahol nagyobb 
volt a sajtószabadság, mint Moszkvában, valóságos 
nyomdai központ jött létre, különösen fejlett műhe
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lyekkel. Sok korabeli író munkája került ki a sajtó alól, 
közöttük fametszetekkel illusztrált könyvek is.

Nagy Péter (1682-1725) hazáját modern, korának 
nyugat-európai műveltségi színvonalán álló országgá 
igyekezett fejleszteni. Uralkodása új korszakot nyitott, 
amely az orosz politikai, gazdasági és kulturális életben 
döntő változást hozott. Nagy Péternek a nyomdával 
kapcsolatos reformjait három fontos intézkedése jellem
zi: az első orosz újság megjelenése, az egyszerűsített 
írás bevezetése, és tudományos, praktikus könyveknek 
rendszeres kiadása.

69. Egykorú fametszet a MOSZKVA TÖ RTÉN ETE c. 
könyvből

Szt. Pétervárott 1711-ben  megalapította a Szentpéter
vári Tipográfiát, és ezzel a világi könyvek kiadása Péter- 
várra kerül, míg az egyházi könyvek kiadásának köz
pontja továbbra is Moszkva marad.

Nagy Péter a cirillbetűt a nyugat-európai latin betűk
höz akarta közelebb hozni. Hollandiai tartózkodása
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.il.iii, 1698-ban megbízta Jan Tessing amszterdami 
nyomdáját, hogy Oroszország részére könyveket nyom- 
jnii. li könyvek céljaira új betűket metszetett és öntetett. 
A 'lessing-féle új cirillbetű változást és egyszerűsítést 
hozott a moszkvaival szemben. Ennek az írásnak köz
napi írás volt a neve, és idők folyamán több módosításon 
ment keresztül, amíg a X IX . században állandósult. 
'Tessing Angliába is szállított cirillbetűiből, és ezt a Lon
donban készülő Ludolf-féle orosz nyelvtanhoz használ
lak fel, 1696-ban.

Az első orosz újságot 1703-ban adták ki Moszkvában, 
már az új köznapi írással nyomtatva. Híradások háborük- 
ről és más dolgokról címmel. Szerkesztője maga Nagy Pé- 
ler cár volt, aki a külföldi lapokból kijegyezte azokat 
;i híreket, amelyeket lefordíttatni és az orosz lapban 
megjelentetni kívánt, sőt még a lap korrigálását is maga 
végezte. A lapot kezdetben egy moszkvai nyomdában 
nyomták, majd 17 11-tő l kezdve felváltva, hol Moszkvá
ban, hol Pétervárott jelent meg.

Az első köznapi írással készült könyv 1708-ban jelent 
meg A. s^láv földmérés geometriája címmel. Ezt sok más 
líúténelmi és matematikai tárgyú könyv követte, ame
lyeket szintén az új cirill írással nyomtak.

A köznapi cirillbetű tulajdonképpen a régi cirillbetű- 
hől és a latin betűből keletkezett. Nagy Péter cárt nem
csak érdekelték az új nyomdabetűk, hanem ő maga is 
aktívan részt vett a bemutatott új betűk kiválasztásában 
és megalkotásában. A  betűk megreformálása ugyan
olyan döntő fontosságú az orosz kultúra szempontjából, 
mint Nagy Péter cár bármelyik más reformja.

Nagy Péter rendelete volt az is, hogy 1707-től kezdve 
magánemberek is alapíthattak nyomdát, amire addig 
csak az államnak és a metropolitának volt joga.

A pétervári tipográfiát 1727-ben, Nagy Péter cár ha
lála után I. Katalin megszüntette, és ugyanakkor meg
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nyitotta a Tudományos Akadémia nyomdáját. A  meg- 
S2:üntetett nyomda két sajtóját és egyéb berendc2:ését 
aí; Akadémia kapta meg, a többi felszerelés a moszkvai 
nyomdába került. Újságkiadásra is az Akadémia kapott 
jogot.

Az akadémiai nyomda ma is fennáll, ez a Szovjetunió 
legrégibb nyomdai intézete, amely cirill-, latin és gót 
betűkkel egyaránt nyomtat.

Nagy Péter utódai alatt a nyomdászat fejlődésében 
visszaesés következett be. A X V III. század közepe tá
ján azonban ismét fellendülés mutatkozik, ami Lomono
szov tevékenységének érdeme. Ö alapította a moszkvai 
egyetemet 1755-ben, és nyomdát is szervezett melléje, 
1756-ban.

Az orosz nyomdászat legszebb korszakát a X V III. 
század utolsó negyven évében érte meg, Nyikolaj Iva- 
novics Novikov működése alatt. Novikov fáradhatatlan 
energiával, szervezőképességgel megáldott, nagy eszmé
kért lelkesedő ember volt. Már 22 éves korában kezdte 
a könyvkiadást. Működése két szakaszra oszlik: az első 
a pétervári, amely 1766-tól 1779-ig, a második a moszk
vai, amely 1779-től 1792-ig terjed. Novikov volt az 
első, aki a nép érdeklődését tudatosan a könyv felé 
irányította. Társaságot alapított a nyomdászat ápolása 
céljából. A társaság 18 könyvet adott ki, de 1774-ben 
pénzhiány miatt feloszlott. Novikov legfontosabb iro
dalmi és tudományos kiadványai működésének péter
vári idejéhez fűződnek.

1779-ben N ovikov kibérelte a moszkvai egyetemi 
nyomdát, ami egyben Moszkvába költözését is jelen
tette. Itt a hozzá hasonló gondolkozású emberekből 
nagy kört alakított, és közreműködésükkel egész sor 
nyomdát és könyvkiadót létesített.

Novikov volt az orosz könyvkiadásnak és könyv
kereskedelemnek tulajdonképpeni úttörője és megala-
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Három évtizedes termékeny és hasznos műkö- 
.!• •.(' '.ilatt barátaival együtt Pétervárott és Moszkvában 
I Miiilbclül 900 művet adott ki. Ö volt az első kiadója 
’.wili Gulliver]^ orosz nyelvű fordításának.

II. Katalin, akit a francia forradalom aggodalommal 
h»li()lt cl, nem jó szemmel nézte Novikov tevékenysé-

I. Kezdetben még csak egyes kiadványainak terjesz- 
h ‘.ri tiltotta be, később azonban elkobzásra, sőt nyilvá- 
mis elégetésre is sor került. Végül is 1792-ben a cárnő 
|Mi;incsára elfogták, 15 évi börtönre ítélték. Büntetésé- 
Im")I csak öt esztendőt töltött ki, mert II. Katalin halálá- 
\ .il, 1796-ban szabadon bocsátották. Munkáját már nem 
Inlyiiithatta többé, mert az új cár, I. Pál ettől eltiltotta.

Novikov volt a kiadója a ^égi oros  ̂könyvtáraik.^ amely 
.1 légi orosz történelem terjedelmes anyagának gyűjte
ménye volt. Kiadta a Zárj a (Hajnalfény) című folyóira- 
h»(, amely irodalmi cikkeket hozott és különböző címek 
tl.iii t(")bb mint egy évtizeden keresztül fennállott. 
I. éHiy V- és folyóirat-kiadványainak ma nagy bibliofil érté
lv uk van.

A XVIII. század neves írója, Alekszandr Nyikolaje- 
\ K s Ragyiscsev, műve nyomtatására nyomdát állított 
h l. Itt adta ki 1790-ben Utalás I*étervárról Mos îkvába 
• Imii híres könyvét. Katalin cárnő haragját ez a könyv 
’.í in kerülhette el, és akárcsak Novikovot, őt is lefogatta 
i *. Szibériába száműzte. Jellemző a cárnőt követő cárok 
Imsszű sorára, hogy a cenzúra e könyv megjelentetését 
()»észen az 1905-ös forradalomig tiltotta. Az első kiadás- 
l»é»l fennmaradt néhány példány a legértékesebb bibliofil 
inka Ságok közé tartozik.

Kazany és Harkov városa 1803-ban egyetemet ka- 
|Híii. A két egyetem mellé nyomdákat is berendeztek. 
\ kazanyi egyetemi nyomdában keleti nyelveken nyom- 

hiiiak könyveket. A  Pétervári Tudományos Akadémia 
nyoindája is ebben az időben tűnt ki a keleti nyelveken
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kiadott könyveivel. Betűmintakönyve a legkülönbözőbb 
nyelveken nyomtatott Miatyánk-gyűjteményt foglal ma
gában, és a nyomda betűkészletének nagy választékát, 
szép színnyomások próbáját és kitűnő felkészültségéi 
mutatja be.

Ismertté vált az a pétervári nyomda, amely a „Császári 
orosz állampapírok kiadóhivatala’’ címet viselte. I. Sán
dor cár a nyomdászat iránt rendkívüli érdeklődést tanú
sított. Nem mulasztotta el az 1814-es párizsi béketárgya
lások alkalmával a Didót nyomda meglátogatását, majd 
pedig későbbi mannheimi tartózkodása alatt, 1815-ben, 
az egyik ottani kitűnő nyomdászt, Johann Georg 
Schneidert személyesen meghívta a pétervári nyomda 
vezetésére, aki i8i6-ban meg is érkezett Pétervárra és 
elfoglalta állását. Vezetése alatt az intézet mind nagyobb 
eredményeket ért el, sőt utódai alatt is oly kitűnően dol
gozott, hogy az egész világ szakkörei felfigyeltek rá. 
Az 1873-as bécsi világkiállításon a zsűri a kiállítás leg
magasabb kitüntetésére, a díszoklevélre találta méltó
nak.

Az értékpapírok nyomásában később Iván Ivanovics 
Orlov (1861-1928) szerzett érdemeket. Ez irányú mun
kásságát 1886-ban kezdte meg, s 1892-ben befejezte ta
lálmányát, különböző színeknek egyesítését egyetlen 
gumihengeren, s e gumihengerről történő továbbnyomá- 
sát, az úgynevezett Orlov-féle nyomást, amely tulajdon
képpen a tizenkét évvel később feltalált ofszet eljárás 
előfutárának tekinthető.

A  X IX . század első évtizedének nyomdászai között 
kétségkívül az első hely Platón Beketov 180 1-ben ala
kult vállalatát illeti. Nevezetes két nagyobb kiadványa: 
Orosf̂  írók pantheonja és Oros\ hírességek portrég^üjteménje. 
A  nyomda 1812-ben leégett, és a kiadványokkal teli rak
tár is a tűz martaléka lett. Ezért ritkák ma a Beketov- 
kiadványok.
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Tiulományos jellegű és ünnepélyes külsejű könyvek 
H Nemeik Nyikolaj Rumjancev gróf (1754-1826) kiadói 
(rvékcnységét. Öss2:esen 42 könyvet adott ki. Nevezetes 
I i.idó volt Alekszandr Filippovics Szmirgyin, aki a gyűj- 
i< inrnyes sorozatokban megjelent orosz írók műveit 
Ai\iA ki.

Az i86i-es törvény meghozta az orosz jobbágyság 
h kizabadítását, majd ezt követte a közigazgatás, köz- 
• hiíás és a sajtó reformja. Az 1865-ös sajtóreform meg- 
’./uIllette az előzetes cenzúrát, és nyomában élénk len- 
. In letet vett az orosz nyomdászat és könyvkiadás.

A reformok nyomán alakult magán könyvkiadóválla- 
l.iiok busás nyereségre törekedtek. A  tartalmilag értékes 
1 onyvek kiadására náluk legutoljára került sor, de azért 
1/ idők folyamán így is sok jelentős irodalmi és tudo- 
in.iiiyos könyv hagyta el a sajtót.

A. Suvorin például, a kormány szócsövének, a Nopoje 
I /(7///án2ik (Üj Idő) kiadója sok irodalmi és történelmi 
I 011 y vet adott ki. Nála jelent meg évek során át az orosz 
í •. világirodalom nagy műveit felölelő „Olcsó Könyv- 
i.iT’ sorozat. A  X IX . század másik tekintélyes kiadója, 
M. A. Wolf, fényűző, de annál ízléstelenebb kiadványai- 
n')l volt ismert.

Az orosz irodalmi élet X IX . századbeli hirtelen fel- 
lí iidülése idegen országbeli kiadókat is vonzott az or- 
•./,.î >ba. A  két nagy lipcsei lexikonkiadó, a Brockhaus és 
.1 Mcyer fiókot nyitott Pétervárott. Az első Brockhaus 
«s lUron, a másik „Proszvescsenyije”  (Művelődés) név 
d.ill.

Az 1880-as és 1900-as esztendők folyamán olyan ki- 
i(h')k is színre lépnek, akik nem a busás kiadói nyereség 
li.íjszolására, hanem a haladó és demokratikus eszmék 
i( rjc-sztésére törekednek. Kiadványaik megjelenési for- 
niiija egyszerű, nyomása ízléses és tiszta, alacsony árú. 
Ilyen kiadó F. F. Pavlenkov, aki „Ismert személyiségek
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élete”  című életrajz:! sorozatát jelenteti meg. Az újfajta 
kiadók között az első helyet a Znanyije (Tudás) c. könyv
kiadó foglalja el, amelyben Gorkij is részt vállal, s művei 
itt jelennek meg.

A  tudományos kiadványokat a X IX . században is 
túlnyomórészt a Pétervári Tudományos Akadémia je
lentette meg.
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H U S Z O N E G Y E D IK  F E J E Z E T

B É C S  JE L E N T Ő S É G E  H A Z Á N K  
K Ö N Y V T E R M É S É B E N

A X V ., X V I. és X V II. századbeli Bécs városa Európa 
leghatalmasabb uralkodó családjának, a Habsburgok
nak székhelye volt, akik német-római császárok s egy
ben magyar királyok is voltak. Az ő uralkodásuk alatt 
jött létre az a szoros kapcsolat az osztrák kultúrával, 
amely hazai nyomdászatunkra is nagy hatással volt.

Bécsi nyomtatási hely jelzéssel már 1482-ből találunk 
könyvet, a fametszetekkel díszített Kókus-legendát  ̂ sőt 
több bécsi kiadású könyv ismeretes, melyeket 1482 és 
1486 között nyomtattak, de állandó nyomdája még nem 
volt ebben az időben a városnak. Feltehető, hogy Ste- 
phan Kobiinger vándornyomdász volt e könyvek nyom
tatója. Az első állandó nyomdát 1492-ben állította fel 
Johann Winterburger. Művelt és tekintélyes embernek 
számított, aki mesterségét valószínűleg Svájcban tanul
ta. A  Winterburger nyomda 18 éven át egyedül műkö
dött Bécsben, s csak 1510-ben nyílt meg a második 
nyomda, amelyet Hieronymus Vietor alapított. Krakkó
ból került Bécsbe, és világi könyveket nyomtatott né
met, latin, lengyel és görög nyelven. Betűit főleg Olasz
országból és Németországból hozatta. Vietor 21 évi 
bécsi működése után visszatért Krakkóba.

Ugyancsak 1510-ben rendezte be nyomdáját Johann 
Singriener, a rendkívül művelt, tudósok körében is nagy 
tekintélynek örvendő nyomdász. A  három bécsi tipog
ráfus között ő volt a legjelentősebb. Sok, fametszettel 
ékes könyve jelent meg. A  fametszeteket saját műhelyé
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ben metszette. Singriener nyomtatta magyar nyelven 
Pesti Gábor három könyvét, amikor még Magyarorszá
gon nem volt nyomda. Az első 1 5 36-ban Üj Testamentum 
ma^ar njelven, számos fametszettel, a második ugyan
ebben az évben az Aesopi phrigis fabulae, a harmadik 
1538-ban Nomenclatura Sex Tinguarum (Hatnyelvű szó
tár).

70. Pesti Gábor AESOPUSának címoldala

Neves nyomdász Rafael HoíFhalter. Lengyelországból 
került Bécsbe, ahol 1556-tól 1562-ig működött. HoíF
halter nyomtatóműhelye a korabeli bécsi művészeket is 
foglalkoztatta. Könyveit szép metszésű, kecses betűk 
jellemezték, művészi fametszetek és rézmetszetek díszí
tették. Sok tudományos és szépirodalmi könyvet adott 
ki, költőkkel, tudósokkal állandó összeköttetést tartott 
fenn. 1561-ben nyomtatta ki Draskovics György Igen 
sf(ép könyv közönséges igaíi keresőjén hitnek régisége és
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i[\íî sága mellett című magyar könyvét. A  kitűnő nyom
dász protestáns volt. Vallása miatt kellett elhagynia ha
záját, Lengyelországot, majd 1562-ben Bécset is. A  mi 
szempontunkból Hoffhalter kényszerű távozása Bécsből 
nagy jelentőségű, mert onnan egyenesen Debrecenbe 
költözött, és szép kivitelű magyar kiadványait 1565-ben 
már itt jelentette meg. Fia, Rudolf is Magyarországon 
működött.

Mattháus Cosmerovius von Lorenzberg (1640-1674) 
szintén lengyel származású nyomdász. Krakkóban ta
nulta mesterségét, ahonnan Bécsbe költözött. 1649-ben

{MrtTíabdíj Cfopijf- 10 
jí.iU nbulaij Uc5Demck.

-KÍy IviU.ifioI cee&ra- 
64Kcu?rcu7l.
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71. Pesti Gábor AESOPUSának első oldala

udvari nyomdásznak nevezték ki, és 1666-ban nemessé
get kapott. Sok magyar könyvet nyomtatott.

Franz de Mesgnien Meninski 1675-ben Lotharingiá- 
ból került Bécsbe. Főképpen keleti nyelvű könyveket
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nyomtatott. Kiadott egy arab-perzsa-török szótárt, öt 
kötetben. Halála után nyomdáját Johannes van Ghelen 
(1678-1720) vette át, aki Antwerpenből került Bécsbe, 
s széles körű nyelvtudással rendelkezett, magyarul is 
megtanult, és sok magyar könyvet nyomtatott. Több 
utódja volt, s a nyomda egészen 1857-ig fennállott.

Bécs X V II. századbeli életére éppúgy, mint a magyar- 
országira, az ellenreformáció ütötte rá bélyegét. Az 
állandó háborús veszedelem, az 1679-i pestisjárvány a 
nyomdákra is kedvezőtlenül hatott.

A X V III. században némi javulás észlelhető. Ebből az 
időből Leopold Johann Kaliwoda nyomdáját említjük, 
amely 1734-től 1775-ig működött, és szép, tökéletes ki
állítású könyveket készített, amiért megkapta a császári, 
királyi egyetemi nyomda címet. A magyar testőrírók 
munkáit legtöbbször ő nyomtatta ki, így Bessenyei 
György Ágis tragédiáját is (72. ábra).

Bécs legjelentősebb nyomdásza a magyar származású 
Johann Thomas Edler von Trattner. Kőszegen született 
szegény családból. Anyját születésekor elveszítette, s két 
évre rá apját is. Mint árva gyermek került Bécsújhelyre, 
egyik nagynéniéhez; ott végezte iskoláit, majd 15 éves 
korában beállt nyomdásztanulónak. Felszabadulása után 
Bécsbe ment s a Ghelen nyomdába került, ahol kilenc 
évet töltött el. 1748-ban átvette Johann Jacob Jahn 
nyomdáját, amelyet rövidesen betűöntödével is ki
bővített.

Trattnernek nyilván kitűnő érzéke volt magas össze
köttetések megszerzéséhez, mert könyvkiadványaira és 
nyomtatványaira számos privilégiumot kapott, sőt több 
ízben hosszú lejáratú, kamatmentes kölcsönöket is. Be
folyásos barátokra tett szert, és ezek révén olyan előnyö
ket biztosított a maga számára, melyeket mások nem 
tudtak megszerezni. Éppen ezért sok ellensége akadt.
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főképpen a kollégái között, akik nemegyszer Mária 
Terézia színe elé járultak panaszaikkal.

1759-ben Trattner megvásárolta az elhunyt Maria Éva 
Schilgin nyomdáját, s e nyomda privilégiumai révén a 
vidéki városok nyomtatványellátása is kezébe került.

Á. G I S

t r a g é d i á j a .
Ő T

JÁTÉKBAN,
V E R S E K B E N ,

'Csai-i

B E  T  S B E N,
N í O M T A T T A T O T T  K a L I W O D A  L E O E Ó J . D

e
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______Li ________ ____
• c*

C J o .  J o .  C C L X X J l .  di k E S Z T E N D Ő B E N .

72. Bessenyei ÁGIS TRAGÉDIÁJÁnak címlapja

E  sok privilégium birtokában Trattner nagy vagyont 
gyűjtött. Öt fióknyomdát állított fel: Pesten, Zágráb
ban, Triesztben, Innsbruckban és Linzben. Betűöntö
déjéből sok szép betű került ki, amelyeket a nagy biro
dalom számos nyomdájába szállított.
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Az uralkodóktól sok kitüntetést kapott. Mária Terézia 
udvari nyomdászává nevezte ki, férje, Lotharingiai Fe
renc pedig római szent birodalmi lovaggá. II. Lipóttól 
magyar nemességet kapott.

II. József uralkodása alatt Trattner előjogai érvényü
ket vesztették, mert a császár egyetlen rendeletével meg-

73. Rafael Hoffhalter bécsi nyomtatómester nyomda jele

szüntetett minden privilégiumot, kimondván, hogy 
„mindenki, aki magának sajtót, betűt és papírt vásárolni 
tud, és mindenki, aki betűket önteni akar, teheti akkor 
és ott, amikor és ahol akarja, csak a törvények intézke
déseinek kell az illetőnek alávetnie magát” .

Trattner ötvenéves nyomdászi működése után, 85 
éves korában, 1798-ban halt meg.

A  bécsi állami nyomdát még mint magánnyomdát 
1804-ben Josef Vincenz Degen alapította, majd 1814- 
ben átalakult állami nyomdává, Degen vezetése alatt.
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Főleg a keleti nyelvű könyvek nyomtatása terén ért el 
nagy sikereket. 1845-ben 3 5-féle keleti betűtípussal ren
delkezett.

Ugyancsak a keleti nyelvű könyvek nyomtatásában 
lett világhírű a Bécsben működő örmény mechitharista 
szerzetesrend nyomdája.
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H U S Z O N K E T T E D IK  F E J E Z E T

SZ O M SZ É D A IN K  K Ö N Y V N Y O M T A T Á SÁ N A K  
T Ö R T É N E T E

A könyvnyomtatás feltalálása után alig húsz esztendővel 
már napvilágot látott az első cseh nyomtatott könyv, a 
Trójai krónika. 1468-ban Pilsenben nyomtatták. Hama
rabb jutott el ide Gutenberg mestersége, mint Német
alföldre (1469), Franciaországba (1470), Magyarországra 
(1473), Angliába (1477) és Bécsbe (1482). Meglepő a 
cseh nyomdászat indulásánál, hogy legelső nyomtatott 
könyve már nemzeti nyelven jelent meg, holott a leg
több ország kezdő nyomdái latin nyelvű könyveket 
nyomtattak. Nem tudjuk, ki volt a Trójai krónika nyom
dásza. Bizonyára vándornyomdász lehetett, a kölni Ul- 
rich Zell tanítványa, de a cseh nyelvben való jártasságá
ról ítélve kétségtelen, hogy cseh anyanyelvű volt.

Az ismeretlen mester pilseni nyomdáját az ország te
rületén mindenfelé újabb nyomdák alapítása követi. 
Prágában 1488-ban indul a Severyn és Kamp nyomda. 
Cseh nyelvű bibliát és Petrarca egyik könyvét nyomtat
ja. Működését 1520-ban már be is fejezi. Pilsenben 
Mikulás Bakalár nyit nyomdát. Nekünk, magyaroknak 
a legérdekesebb Konrad Stahel és Matthias Preinlein 
brünni nyomdája, mert az augsburgi Ratdolt nyomdá
val egy időben itt is készült a Thuróczy-féle krónika 
(74. ábra).

A  X V . századbeli cseh nyomdák, mint általában az 
európai nyomdák, kezdetben tanítómesterük, a német 
nyomdai művészet hatása alatt állnak, de akárcsak az 
olaszok és a franciák, ők is levetik magukról a német
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gyámságot, és néhány évtized alatt, a X V I. század elején 
már kialakítják nemzeti stílusukat. Fejlődésük legmaga
sabb fokát ebben a században érik el, és tekintélyes he
lyet biztosítanak maguknak Európa nyomdászatában.

A X V I. század legnagyobb cseh nyomdásza a prágai 
Melantrich Rozdalovsky z Aventina Jiri.
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74. IV. Béla arcképe a THURÓCZY-KRÓNIKA 
brünni kiadásából

Melantrich előbb Prágában tanult, majd Frobeniusnál 
Baselben. A tanulóidőt hasznosan töltötte el, és az akkor 
szerzett tapasztalatai rányomták bélyegüket későbbi mű
ködésére. Baselből visszatért Prágába, ahol néhány lel
kes mecénás támogatásával nagy vállalatot létesített.
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Nyomdáját tanítójának, Frobeniusnak elvei szerint igye
kezett vezetni, és az volt a célkitűzése, hogy a cseh 
kultúrának hasznára legyen. Művészi és technikai téren 
tökéletes munkát végzett. Egyik legszebb munkája 
Matthioli Herbáriumáig amelyet Vincenzo Valgrisi velen
cei nyomdásszal közösen adott ki és fametszetű illusztrá
ciókkal ékesített (75. ábra). Melantrich nagyságára jel
lemző, hogy az utókor a cseh Frobenius névvel illeti. 
Dániel Adam z Veleslavina professzort maga mellé vet
te, s jó munkájáért annyira megkedvelte, hogy feleségül 
adta hozzá leányát. Veleslavina 1586-ban vette át apósa 
nagyszerű hagyatékát, s a megkezdett úton haladva dol
gozott tovább. Kiadott egy történelmi naptárt és sok
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75. Matthioli HERBÁRIUMának egyik ábrája
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szótárt. A  vállalat, amely 1599-ben örököseire szállt, a 
30 éves háború viharai közepette tönkrement.

A  Testvéri Közösség nyomdai társulása Prágán kívül 
az egész ország területén több nyomdát tartott fenn. 
E  nyomdák számára kitűnő nyomdászmestereket, raj
zolókat, rézmetszőket toboroztak. Az egymással össz
hangban dolgozó gárda gondos és hozzáértő munkával, 
szép, éles vágású betűk alkalmazásával, reneszánsz fa
metszetű díszítésekkel sokszor még a prágai nyomtat
ványokat is túlszárnyalta, és a cseh könyvnyomtatást 
magas színvonalra emelte.

Meg kell említenünk Franciszek Skoryna belorusz 
orvost, aki a X V I. században Prágában tűnt fel. A po- 
locki származású tudós nyomdász Krakkóban és Bolo
gnában tanult, 1517-ben Prágában adta ki bibliafordítá
sait, 1525-től kezdve azonban Vilnában dolgozott. Sko
ryna prágai nyomtatványai orosz nyelvűek, s kivitelük, 
fametszetű díszítéseik elárulják, hogy nyomdászuk Olasz
országban is járt. Skoryna prágai tartózkodása az orosz 
nyomdászatot szoros kapcsolatba hozta a csehekével.

A  X V I. századbeli Prága nagy nyomdászai közé tar
toznak: Mikulás Konác, Pavel Severyn, Jan Kosorsky, 
Jiri Cerny Nigrin.

A cseh könyvek fametszetű díszítései a X V I. század
ban a legtökéletesebbek. E  művek legtöbbjén erősen 
érvényesül a német hatás. Dürert, Holbeint, Wohlgemu- 
tot utánozzák, sőt gyakran átvesznek rajzokat. Melan- 
trich lemásolja Frobenius nyomdajelét, Pavel Severyn 
pedig Thomas Anshelm nyomdászét. Melantrich, Rot
terdami Erasmus egyik könyvének cseh kiadásához el
készítteti egy prágai fametszővel Holbein „Haláltánc” - 
sorozatának kevésbé sikerült másolatát.

A  cseh nyomdászat dicsőséges fejlődése 1620-ban 
derékba tört. A  fehérhegyi csatával Csehország elvesz-

189



||0t né m
;lin(r«(?antti?6o»it» ^»c 
I ^igwt^o |rmnp5)?»ni 
{fnífjat^ClfSAw^ í^^üt
IP*

f?)jmi<3|^írj|tiaw^
^ ^ ^  ̂ rc ^ Q o ^ m  jm  wi(<\

^cj^^ jpaw fw  *>|]tcc5t]^^F5 f%pt*Qn»c (tu^Sie a
^ w jrr f í  íee A^jH^uto^ent 6o

u\rwim|TuH> CotUtjtÍAmona 
C^u^ie yro^feJmröe a »5^6t ia? fw %t^
to l ^ r i i r  6itt>*if v^iír^nc

ttvfiCr SrjpwMxt mpitt» Q ltZ
rT7x(e Btqyatwn ^rtfo 0t(?m wa(a ^ívcajto
VÍoSi -ptamr vwPi.f)̂  A ^ ia^ p  HT**̂  | |I ô m

76. Az első cseh nyelvű nyomtatott könyvnek, 
a TRÓJAI KRÓNIKÁnak egy részlete

tette függetlenségét, s évszázadokon át a Habsburgok 
tartománya lett.

A X V II. század nyomdái között jelentős volt az aka
démiai jezsuita nyomda, iskolás és imádságoskönyvek 
kiadója. Itt nyomták Szt. Vencel bibliáját a Melantrich- 
féle biblia fametszeteinek felhasználásával.

A  Habsburg-uralom ebben az időszakban még csak 
szórványosan engedélyezett magánnyomdákat. A  szá
zad második felében ugyan már némileg enyhült a szi
gor, de a cseh nyomdászat a X V . és X V I. századbeli 
magas színvonalát egészen a X IX . század második feléig 
nem tudta elérni. A  nemzeti ébredés korszaka magával 
hozza az irodalom felvirágzását s ugyanakkor a nyom
dászat fejlődését. Mind nagyobb lesz a kereslet nyom
tatott könyvek után, a nyomdai kiállítás minősége mind
inkább emelkedik, kitűnő illusztrátorok, Josef Manes, 
Mikulás Ales Brunner és mások gondoskodnak a köny
vek díszítéséről. Cseh nemzeti betű kialakításával is kí
sérleteznek, és az új illusztrációs eljárások létrehozásá-

190



I)an is nagy részük van. A fénynyomást a müncheni A l
berttól függetlenül Jacube Husník is feltalálta. A  foto- 
cinkográfia terén is sokat tett, tökéletesítette a három
színnyomást, s 1888-ban megalapította Prágában a vi
lághírű Husník &  Háusler céget. Klitc Károly, akiről 
a technikai részben még beszélni fogunk, feltalálta a 
heliogravúr nyomást, és a rakel-mélynyomás feltalálásá
ban is fontos szerepet játszott.

A  legrégibb lengyel nyomtatvány, amely 1473-ban 
Krakkóban készült, az 1474. évi kis kalendárium volt. 
A jelek arra mutatnak, hogy a krakkói nyomdász 
Günther Zainer augsburgi nyomdájában tanult. A nap
tár és az ezt követő három könyv, az Augustinus, a 
Franciscus de Piatea és a Turrecremata Explanatio in 
Psalterium (Zsoltárok magyarázata) betűi a Zainer betűk
höz nagyon hasonlóak. A  krakkói ismeretlen nyomdász 
vagy Kaspar Straube, vagy nagyobb valószínűség sze
rint Kaspar Hochfelder lehetett Heiligenbrunnból. Ez 
utóbbi Günther Zainer augsburgi műhelyében tanult, s 
úgy látszik, az első krakkói letelepedése nem sikerült, 
mert visszament Németországba, s Nürnbergben és 
Metzben hol önállóan, hol pedig mint alkalmazott mű
ködött. A  X V I. század elején még egyszer megjelent 
Krakkóban, és az egyik nyomdai műhely vezetője lett. 
Egy Rothenburg városából származó, sokoldalú üzlet
embert, Johann Haliért, a Németországban, Kölnben, 
Lipcsében, Nürnbergben nyomtatott lengyel könyvek 
arra a gondolatra vezették, hogy Krakkóban szükség 
volna egy jó nyomdára. így került 1490-ben Krakkóba, 
ahol kezdetben még csak mint kiadó, de 1499-től kezdve 
már mint nyomdász is működött.

A  cirillbetűs szláv liturgikus könyvek nyomdásza, 
Swiatopelk Fiol, a frankföldi Neustadtból került Krak
kóba. Első könyve Johannes Damascenus Hjmnologium- 
ja, fametszetű képekkel és hangjegyekkel. E  kiadványát
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még ugyanabban az évben négy más liturgikus mű kö
vette : a Breviáriumi a Zsoltáros könyv, a Pünkösd-vasdrnapi 
Triodion és a Böjti Triodion. Betűit Rudolf Bornsdorf 
braunschweigi betűmetszőnél készíttette. Fiol nem soká
ig működött Krakkóban, mert huszita eretnekség gya
nújába keveredett és börtönbe vetették, ahonnan csak 
nehezen tudott kiszabadulni. Fiol Krakkóból Magyar- 
országra jött. Lőcsén telepedett le; ott is halt meg 
1525 -ben.

Krakkó X V I. századbeli nyomdászata a mi szempon
tunkból nagy jelentőségű, mert a török megszállást kö
vető időkben, két-három évtizeden keresztül Bécs mel
lett Krakkó volt a magyar könyvek nyomtatója. A  leg
több magyar könyvet Hieronymus Vietor nyomta, aki 
Sziléziából került előbb Bécsbe s onnan 1517-ben Krak
kóba. Ö nyomta egyebek között 1527-ben és 1531-ben 
Heyden Sebald Puerilium colloquiorum formuláé (Gyerme
kek társalgásának formái) című könyvét latin, német, 
lengyel és magyar nyelven, 1536-ban Gálszécsi István 
énekeskönyvét, 1549-ben Dévai Bíró Mátyás Orthogra- 
phia Ungarica Módjairól való Tudományát
és sok más könyvet.

Dévai Bíró Mátyás könyve az első ábécéskönyv, me
lyet valóban ismerünk; az előtte megjelent Gálszécsi 
István Elem i hittanai elé ugyancsak ábécét is írt. De mun
kájából példány nem maradt ránk. A  mi ábécéskönyve
ink ősei az ún. Fibelck voltak, amik gyakran csak biblia
kivonatokat tartalmaztak. Nálunk a X V I. sz. első felé
ben jelentek meg az első Fihelék^ ábécés- és nyelvtanító 
könyvek, céljuk az olvasástanítás volt. Az írástanítással 
akkoriban keveset törődtek. Comenius Ámos, a Sáros
patakon tanároskodó tudós, szemléltető olvasástanító 
könyvében a betűket az ábécé sorendjében ismerteti, 
s minden betű mellé egy képet állít, mely a betű hang
jaira emlékeztet.
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Krakkóban még Vietornál is jelentősebb nyomdász 
volt Flórian Ungler. 1510-től kezdve széles körű tevé
kenységet fejtett ki, különösen Magyarországból kapott 
megbízásokat. Ungler kiadványai közül meg kell említe
nünk a T ill Eulenspiegel első lengyel nyelvű fordítását.

A  X V I. század második felében telepedett le Krakkó
ban Marcus Scharffenberg, a lengyel Salamon és Mar- 
kalf históriájának nyomtatója. Neves nyomda volt eb
ben az időben a Lazarova nyomda, amelynek tulajdono
sa Jan Janusovski, jó barátja volt Jan Kochanowskinak, 
a költőnek. Művei egy részét a költő nála nyomtatta ki. 
Ugyanakkor sok magyar könyvet is nyomtatott.

A X V I. század második és a X V II. század első felé
ben egész Lengyelországban tért hódított a nyomdászat. 
Lembergben ruszin könyvet nyomtatnak 1 5 70-ben, len
gyel könyvet 1578-ban. Vilnában szláv könyveket 1522- 
ben. Varsóban az első állandó nyomdász, Jan Ros- 
sowski, csak 1624-ben telepedett le.

A  X V III. században jezsuiták alapítanak Varsóban 
nyomdát. A  nyomda nem sokáig maradt kezükben, mert 
a Nevelési Bizottság saját kezelésébe vette, s ebből ala
kult ki később az állami nyomda. i86i-ben Varsóban 
már 33 nyomda működött.

A  román nyomdászat regényes históriája a kis Monte
negró fővárosából, Cetinjéből indult el. Iván Crnojevics, 
montenegrói fejedelem a törökök elől Velencében kere
sett menedéket. Itt ismerkedett meg Andrea Torresanus 
de Asolával, Aldus Manutius apósával. Ez az ismeretség 
a magyarázata, hogy visszatérése alkalmával teljes nyom
dafelszerelést vitt magával Cetinjébe. Macarij szerzetes 
1493-94-ben ezzel a felszereléssel négy liturgikus szláv 
nyelvű könyvet nyomtatott, köztük egy Oktoicht (az or
todox templomokban szokásos reggeli és esti imák gyűj
teménye). Macarij 1496-ig működött Cetinjében. Tizen
két évvel később román földön, Tárgovistében találjuk,
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mint Nagy Radu fejedelem szívesen látott vendégét. 
A  törökök elől menekülő horvát és szerb uralkodó és 
nemes családok kíséretében érkezett ide. Tárgoviste 
Bukaresttel felváltva a román fejedelmek székhelye volt. 
Itt alapította Nagy Radu az első román nyomdát, mely
nek vezetésére a már kitűnő eredménnyel működött Ma- 
carijt kérte fel. A  szerzetes 1508-ban egy misekönyvvel 
kezdte meg romániai működését, amely az akkor Havas- 
alföldön és Moldvában használatos templomi liturgikus 
szláv nyelven készült. A  könyv teljesen új betűkkel 
jelent meg, tehát a cetinjei nyomda nem került át Romá
niába. Ezt a könyvet még két másik könyv követte. 
Macarijt 1512-ben metropolitának nevezték ki, s ezzel 
második működése befejeződik. A  misekönyv tökéletes 
szépségű, s akárcsak Gutenberg munkái Nyugaton, ez 
is méltán felveszi a versenyt a kézzel írott kódexekkel.

Az első román nyelvű könyv Erdélyből származik. 
A  protestáns szászok, akik a románokat is szerették vol
na áttéríteni vallásukra, a X V . század vége felé a vallásos 
tárgyú könyveik egy részét román nyelven is nyomtat
ták. A  románok mint szakadár-könyveket elutasították 
ezeket, de azért szívesen olvasgatták.

A  tárgovistei nyomda akkori vezetője, Diacon Coresi, 
akinek orosz-bizánci stílusban, fametszetekkel ékes Tri- 
odja éppen elkészült, Brassóba tette át működését. Nem 
tudjuk, mi lehetett a változás oka, csupán feltételezzük, 
hogy a nyomtatáshoz szükséges papiros beszerzése E r
délyben könnyebben ment, mint a Havasalföldön, mert 
Brassóban 1546-ban, Szebenben pedig 1547-ben már 
volt papírmalom.

Coresi brassói tevékenysége a román kultúra fejlődé
sében maradandó nyomot hagyott. A vallásos tárgyú 
könyvek már nemcsak liturgikus szláv nyelven, hanem 
román nyelven is megjelennek. Coresi első brassói köny
ve az lB,vangéliumy majd ezt követi az A.postolok története.
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Első nyomtatványain még az orosz-bizánci stílus érvé
nyesül, de egy liturgikus szláv Oktoich már reneszánsz 
fametszetekkel van díszítve. És ami külön nevezetessé
get ad e brassói könyveknek, már nemcsak a bojárok 
vagy a magas klérus részére készültek.

A X V II. században Kijevből kapott ösztönzést a ro
mán nyomdászat. A  tudós Petrus Movila, K ijev híres 
akadémiájának alapítója, állandó kapcsolatot tartott fenn 
Havasalföld és Moldva fejedelmeivel; betűket és szer
számokat küldött nekik Kijevből. Ezzel a román nyom
dászat, főként Mátéi Basarab és Vasilie Lupu révén, új 
virágzásnak indult.

A román nyelv mindjobban kiszorította a liturgikus 
szláv nyelvet Erdélyben és a fejedelemségekben. Végül 
a X V IIL  században a templomokban is uralomra jutott 
a nemzeti nyelv.

Dosoftein Moszkvából kapott betűkkel A. st̂ entek 
életét nyomtatta, és 1 688-ban Serban Cantacuzino herceg 
pártfogásával Bukarestben megjelent régi bizánci betűk
kel a biblia első román fordítása. E  mű a román nyom
dászat legjelentősebb kultúremléke.

A metropoliták műhelye, amelyet 1678-ban alapítot
tak Bukarestben, 1827-ig sok teológiai művet adott ki 
román és néha görög nyelven. Egy évszázadon keresztül 
17 17  és 1818 között sok görög könyvet nyomtattak.

A román nyomdák nemcsak maguknak és a görögök
nek dolgoztak. A török uralom alatt levő területeken 
nem tűrtek meg nyomdákat, s ezért más nyugati nemze
tekkel együtt a románok is sok könyvet nyomtattak e 
területek részére.

A román nyomdászok a X IX . század elejéig szerzete
sek voltak és kolostorokban dolgoztak. Ez a magyará
zata annak, hogy az i8i8-ig  nyomtatott irodalom túl
nyomó része vallásos tartalmú. Karadja fejedelem privi
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légiuma alapján ebben a  ̂évben alakulnak az első magán
nyomdák.

A román nemzet 1863-ban a cirillbetűről áttért a latin 
betű használatára.

A  balkáni népek közül a bolgároknál kezdődik leg
később a könyvnyomtatás. A  több mint 400 éves török 
uralom, 1453-1878 alatt minden nemzeti megmozdulás 
lehetetlen volt; bolgár könyvek nyomtatásáért évszáza
dokon keresztül halálbüntetés járt.

A  bolgárok Bizánc jóvoltából két ábécét, a glagolitát* 
és a cirillt kapták. A  legtöbb és legjelentékenyebb szláv 
kézirat a X IV . század végéig Bulgáriából származott.

Bár Bulgáriában a X IX . század kezdetéig nem volt 
nyomda, a szomszédos országokban mindenütt dolgoz
tak bolgár nyomdászok.

Az első, bolgár nyelven nyomott könyv, a Nedelnik 
Vasárnapi prédikációk), 1806-ban jelent meg Havas- 
alföldön, de még a múlt század első felében is Magyar- 
országon, Ausztriában, Romániában, Szerbiában és 
Franciaországban készültek a bolgár könyvek.

Nyomda felállítására 1835-ben tették az élső kísérle
tet, de ezt és a következő kísérletet is a török hatóságok 
megakadályozták.

Az első bolgár nyomdát, bolgár hazafiak pénzbeli 
támogatásával, Hadzi Theodosij Sinait alapította. Mű
ködését titokban kellett tartani, és ezért egy Vatosa nevű 
kis faluban, egy Kamce nevű tanító házában állította fel 
a nyomdáját. De ez nem maradhatott titokban, mert a 
nyomdaellenes konstantinápolyi klérus tudomást szer
zett róla, Kamce tanítót elkergette s a nyomdát bezárat-

* Glagolitika, a két régi szláv írásmód egyike; a dalmát Hieronymus 
pap és még sokan mások a X III. sz.-ban ószláv templomi könyvek írásá
nál használták. Később a jobban fejlődő cirill írás teljesen kiszorította. 
Mindkét írás alapja a görög ábécé.
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la. Sok utánjárás után Hadzi Theodosij végre megkapta 
a konstantinápolyi érsek és a török hatóság engedélyét, 
hogy Szalonikiben nyomdát nyithasson 1838-ban.

Nem sokáig állt fenn a műhely, mert 1841-ben le
égett, s az alapító kénytelen volt mesterségét abbahagy
ni. Szaloniki példája azonban ösztönzőleg hatott más 
bolgár hazafiakra. Nikola Karastojanov, samokovi 
könyvkereskedő állított fel titkos nyomdát, s a kinyo
mott könyveket Bécs, Buda és Velence nyomtatási hely- 
lyel jelölte meg. Üj betűket szerzett be Budán, amelyeket 
sikerült Samokovba szállítania. Végül 1847-ben enge
délyt kapott a samokovi püspöktől, s most már törvé
nyes keretek között folytathatta működését.

A szaloniki és samokovi nyomdák új ösztönzést adtak 
további nyomdák alapítására. 1843-ban Konstantiná
polyban is állítottak fel bolgár nyomdát.

A  világi kiadványok elszaporodásával a régi cirill 
írást mind kevésbé tudták használni, ezért meghagyták 
liturgiái célokra, s átvették az oroszoktól Nagy Péter 
cár polgári ábécéjét.

Az 1878-as felszabadulással a bolgár nyomdászat az 
európai nyomdák fejlődésének útjára lépett. Elérkezett 
a virágzás kora, mert évszázadok után most jutott végre 
a bolgár nép régóta áhított nemzeti függetlenségéhez.

Belgrádban állítólag 155 z-ben alapították az első 
nyomdát. A  Raguzából származó belgrádi nyomdász 
neve Tróján Gundulíc. Minthogy Belgrád már 1521 óta 
török uralom alatt volt, kétségesnek tűnik, hogy a törö
kök nyomda felállításához beleegyezésüket adták volna, 
lígy másik feltevés szerint nem a Száva melletti város 
kapta a nyomdát, hanem egy hasonló nevű horvát hely
ség. A X V I. század második felében a Raguza (Dubrov
nik) melletti Kotorban Hieronymus Zagurovic műkö
dött, és nyomdájában alkalmazásban volt bizonyos „Ja-
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köb Krajko fia” , akit -  bár hazájától távol dolgozott -  
az első bolgár nyomdásznak tekinthetünk. A X V I. szá
zad közepétől a Balkán-félsziget e részén minden nyom
dai működés megszűnt, s csak a X IX . század elején 
éledt újjá. Belgrád 1831-ben kapta az első nyomdát. 
Montenegróban, ahol a török megszállás előtt 1496-ban 
nyomták az utolsó könyvet, 1834-ben állítottak fel ismét 
nyomdát.

A protestáns hite miatt menekülni kényszerülő egy
kori stájer tartományi főnök, Hans Ungnad 1561-ben 
nyomdát állított fel Württemberg tartományban, ahol 
szlovén és horvát könyveket nyomtatott glagolita és 
cirillbetűkkel. 1 5 84-ben kiadta a szlovén bibliát. Ungnad 
halála után a nyomda megszűnt, s a krajnai délszlávok 
1575-ben Ljubljanában állítottak fel nyomdát. A nyom
da vezetője Manlius János volt, aki öt évig dolgozott 
Ljubljanában, majd Károly főherceg, megelégelvén a 
a protestáns propagandát, kiutasította a Habsburgok 
örökös tartományából. Manlius ekkor nyomdájával 
együtt Magyarországra jött, s mint látni fogjuk, jelentős 
működést fejtett ki a törököktől meg nem szállt nyugati 
országrészben.
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H U S Z O N H A R M A D IK  F E J E Z E T

A M A G Y A R  N Y O M D Á S Z A T  
A X V I-X V IL  S Z Á Z A D B A N

Az európai országok nyomdáinak nehéz életútját végig
járva, eljutottunk a magyar nyomdák ismertetéséhez. 
Magyarország jelentős része török uralom alá került, és 
150 éven át lényegében kikapcsolódott az európai vér
keringésből. Hess András rövid budai szereplése után 
még 60 éven át a törököktől meg nem szállt magyar 
területen sem volt nyomda. A  Mátyás halálát követő 
hanyatlás korszaka kedvezőtlen volt a nyomtatómester
ség kifejlődésére, a török megszállás egyszerűen lehetet
lenné tette nyomdák alapítását a hódoltság területén.

Az első X V I. századbeli magyar nyomdászok a törö
köktől meg nem szállt országrészekben, a Dunántúl 
nyugati felében, a Felvidéken és Erdélyben kezdték mű
ködésüket. A  reformáció volt a nagy indító erő, amely 
a magyar nyomdákat életre hívta. Míg a nyugati orszá
gok nyomdái -  amint láttuk -  nemcsak a könyvnyom
tatás lehetőségeit használták ki a kultúra, tudomány és 
irodalom terjesztésére, hanem legtöbbször fejedelmi 
pártfogók segítségével, a könyvet magát is művészi ter
mékké alakították, addig nálunk kezdetben elsősorban 
egy célt ismert a fejlődő nyomdászat: a reformáció ter
jesztését elősegíteni hazánkban. A  nyomdák túlnyomó 
részben hitvitázó könyveket jelentettek meg, az első 
időkben protestáns lelkészek tollából, de később a kato
likus papság is felismerte a sajtó erejét, és hasonló esz
közökkel harcot kezdett a protestánsok ellen.

Magyar nyelvű könyvek már a hazai nyomdák létre
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jötte előtt is megjelentek. Ezeket Becsben, Nümberg- 
ben vagy Krakkóban nyomtatták. Ilyen a már említett 
Pesti Gábor Jíesopus fabulái és másik két könyve, ame
lyeket Johannes Singriener nyomtatott 1536-ban, to
vábbá Komjáti Benedek At^ s^ent Pál levelei magyar nyel
ven, melyet Hieronymus Vietor krakkói nyomdász nyom
tatott 1553-ban, aki -  tudjuk -  21 éven keresztül Bécs- 
ben is működött, s onnan újból visszatért Krakkóba.

Az első magyarországi nyomda, Honterus Jánosnak, 
a szászok nagy reformátorának brassói nyomdája 1535- 
ben alakult meg, de magyar nyelvű könyvet nem nyom
tatott. Az első magyar nyelvű nyomdának a Sárvár

ERISTŐL^
P a V L í  l i n g v a  H V N  

G A Í L I c A  d o n a t a e .
A Z  Z E N T H  P A A L

feueleyr magyar nyelacn.

77. A Krakkóban készült első magyar nyelvű könyvnek, 
SZENT PÁL LEVELEInek címlapja
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melletti új szigetit minősíthetjük, amelyet a vár ura, Ná- 
dasdy Tamás protestáns főúr Sylvester János buzdításá
ra állított fel 1537-ben. A Nádasdy nyomdát Abádi Be
nedek vezette, két termékét ismerjük, ezek: Sylvester 
János Gramm atka Hungaro-L^atina 1 5 39-ből és az Üj Tes
tamentum magyar fordítása, számos fametszettel, 154I" 
bői (78. ábra). Egyéb kiadványai elvesztek. A  nyomdáról 
1541 után többé nem hallunk.

f lű á tn r tiw n iiiif

78. Sylvester János Ü J T ESTA M EN TU M  
fordításának címlapja

1582-től 1604-ig már Manlius János nyomdász ván
dorolt a nyugati országrészben. Manlius János Laibach 
környékéről vándorolt be Nyugat-Magyar országba, 
mert protestáns vallása miatt Károly főherceg kiutasí
totta az örökös tartományok területéről. Németújvár 
volt az első állomása, ahol 1582 és 1584 között műkö
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dött. 1587-ben már a horvátországi Varasdon nyom
tatott könyveken szerepel a neve. Az ezt követő idők
ben Monyorókerékről, az Erdődy grófok birtokáról 
jelöli kiadványait, 1592-ben Németlövőn van, majd pe
dig Sárváron. Itt adta ki 1602-ben Magyari István: 
országokban való sok romlásoknak okairól című, a katoliku
sok ellen írt, nemes stílusú, költői szárnyalású könyvét.

Manlius János, az idegen származású vándornyom
dász, maradandó érdemeket szerzett a protestantizmus 
és a magyarság ügyének. Kiadványai közül mintegy 
hatvan maradt fenn.

Bornemisza Péter evangélikus lelkész, az irodalom- 
történet számottevő alakja, szintén vándornyomdász 
volt. Pesten született, éveken át tanult Német-, Olasz- 
és Franciaországban, majd hazatérve, egy ideig nevelője 
volt Balassi Bálintnak. 1573-ban Semptén telepedett le, 
ahol sokat írt és nyomtatott. Egyebek között A z  Evan- 
geliomokhól és az Epistolákból való tanúságok című, maga 
írta könyvet is itt nyomtatta. Az erősbödő ellenreformá
ció megelégelte a mind nagyobb lendülettel dolgozó 
könyvnyomtató működését, amiért is Bornemisza Semp- 
téről Balassa István detrekői várába vitte sajtóját. Itt 
nyomtatta ki Énekes könjvét, fába metszett hangjegyek
kel. Detrekőről 1584-ben átköltözött nyomdájával a 
szomszédos Rárbok faluba, ahol még abban az évben 
Prédikációk című kötetét adta ki, s itt halt meg 1 5 85-ben.

A  katolikus egyház a X V I. század utolsó negyedében 
végre megértette, hogy az üldöztetés és erőszak fegyve
rénél sokkal hatásosabb a protestánsok módszere: meg
győzés az irodalom segítségével. Telegdi Miklós neves 
pécsi püspök, majd esztergomi nagyprépost a protes
tánsok fegyverét használta: a szószéket és a nyomtatott 
betűt. Elsősorban Bornemisza Péter ellen fordult, aki az 
érseki székhely körül, Komjátin, Semptén, Galgócon, 
sőt még Nagyszombatban is izgatott a katolicizmus
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í Hm. Telegdi kiadta hitvitázó prédikációit, válaszolva 
Bornemisza érveire. Népszerűén, nemesen egyszerű stí
lusban írt, hogy mindenki megérthesse. Megvásárolta a 
Ik'csí jezsuiták 1553 óta szünetelő nyomdáját, s 1 5 77-ben 
Nagyszombatban állította fel. A  nyomda Telegdi számos 
vitairatán kívül az első magyar nyelvű katolikus naptárt 
IS nyomtatta.

Tlizt<(ÍKg.lo <rhöU;b.«« mheiGgi,
Az iftiu&gnal kcduct (krflrg .

Ezekb<>lkciz<}ent kefzoroaatkőtn^
Sz«p Tíragit clncjniTtellzcdlcgieini.

79. Pécsi Lukács könyvének egyik fametszetes oldala

II. Rudolf 1 5 84-ben kiadott rendelete a könyvnyom
dái szabadalom megadását királyi jognak nyilvánította, 
s ugyanekkor beszüntette a királyi szabadalom nélkül 
dolgozó protestáns nyomdák működését. Szabadalmat 
egyedül a katolikusok nagyszombati nyomdája kapott. 
Igaz viszont, hogy a királyi rendeletnek a központi kor
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mány gyengesége miatt nem volt foganatja, s a protes
táns nyomdák, ha törvénytelenül is, de tovább mű
ködtek.

A  nagyszombati nyomda Telegdi Miklósnak 1586- 
ban bekövetkezett halála után az esztergomi székeskáp
talan tulajdonába ment át, majd 1598-ban Forgách Fe
renc esztergomi érsek a jezsuitáknak adományozta, ké
sőbb pedig, 165 5-ben a Pázmány által felállított egyetem 
tulajdona lett.

Pázmány Péter, még mint a gráci egyetem hittudomá
nyi fakultásának tanára, 1603-ban megírta válaszát Ma
gyar! István könyvére, s a nagyszombati nyomda Felelet 

Magyart István sárvári praedicatornak orst(ág romlása 
okairól irt könyvére cím alatt kinyomtatta. Pázmány ezzel 
a könyvével kezdte meg hitvitázó irodalmi működését. 
A  nyomda vezetői ebben az időben Németországból ke
rültek hazánkba, és elsősorban a német nyomtatómester
ség fejlettségének tudható be a nagyszombati kiadvá
nyok magas színvonala. Most már egyre kevesebb folio 
alakú, és egyre több nyolcad, sőt tizenketted alakú könyv 
jelenik meg. A  kis alakú könyv könnyebb kezelhetősége 
miatt nagyobb kelendőségre számíthat.

A  nagyszombati nyomdának egyik legszorgalmasabb 
írója. Pécsi Lukács, németből fordítja az Keresztyén 
Szüzeknek Tiszteséges Koszorúja c. könyvet, amelyet „Az 
keresztyén házas embereknek, velők össze jámborul ne
velt fióknak és szemérmetes leányoknak”  ajánl. A kiad
vány a nagyszombati nyomda X V II. századbeli leg
szebb terméke (79. ábra).

1621-1640 között nem ismerjük a nagyszombati 
nyomda munkáját, mert ebből az időből semmilyen 
sajtótermék nem maradt fenn. Ekkor kezdte meg műkö
dését a pozsonyi érseki nyomda. Nagy a valószínűsége 
annak, hogy a nagyszombati nyomdát már 1621-ben át
költöztették Pozsonyba, nyilván azért, mert Nagyszom
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bat 1620 után Bethlen Gábor támadásai miatt veszé
lyeztetve volt, és Pozsony biztonságosabbnak látszott. 
Már ezt megelőzően, 1604-ben alapított Forgách Ferenc 
esztergomi érsek Pozsonyban nyomdát, ahol 1613-ban 
Pázmány Péter legnevezetesebb irodalmi munkája, az 
Is feni Igasságra vef̂ érlö Kalau^ jelent meg, rendkívül díszes 
kiadásban. Ehhez a nyomdához csatolták a Nagyszom
batból áthozott nyomdát is, amely 1640-ig működött 
Pozsonyban (80. ábra).

1635-ben Pázmány Péter megalapította a nagyszom
bati egyetemet. Már 5 év óta fennállott az egyetem, ami
kor a nagyszombati nyomda 1640-ben a beleolvadt po
zsonyi nyomdával együtt visszakerült eredeti székhe
lyére, s most már mint egyetemi nyomda, újból meg
kezdte működését.

Az egyetem alapításával és a nyomda visszatelepítésé
vel ismét Nagyszombat lett a katolikus irodalom köz
pontja. Ebben az időben az esztergomi érsekség is itt 
működött, a magyarországi katolicizmus utolsó várá
ban. Érthető tehát, hogy a nagyszombati nyomda jelen
tősége napról napra emelkedett, sőt még a törökök ki
űzése után is megmaradt mindaddig, míg Mária Terézia, 
a jezsuita rend eltörlésével, 1773-ban az egyetemet és 
vele a nyomdát Budára helyezte.

A  felvidék nyomdai fejlődését sokáig gátolta a nagy 
nyomdaváros, Krakkó közeliére, amely az egész ország
rész nyomdai szükségletét hosszú időn keresztül ellátta. 
A Felvidék első nyomdáját Gutgesell Dávid rendezte 
be Bártfán. A  nyomda később Klösz Jakabé lett, majd 
pedig a város tulajdonába került. Ezt a nyomdát idő
vel a jezsuiták vásárolták meg s Kassára vitték, ahol 
idővel jelentős üzemmé fejlődött.

A legnevezetesebb felvidéki nyomdai központ Lőcse 
volt. Itt állított fel 1614-ben Klösz Jakab bártfai nyom
dász fióknyomdát. Ezt rövidesen átvette Schultz Dániel,
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8o. Pázmány ISTENI IGASSÁGRA VEZÉRLŐ KALAU2Á- 
nak címlapja
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aki több szép könyvet adott ki. Schultz 1623-ban átköl- 
i()Zött Kassára, és nyomdáját egyik volt alkalmazottja, 
Brewer Lőrinc vette át, aki nemcsak Lőcse városának, 
de az egész országnak dicsőségére vált. Brewer Lőrinc 
nagy hozzáértéssel vezette nyomdáját, szép és jó kiad
ványainak se szeri, se száma. 1638-ban már görög betűk
kel is felszerelte nyomdáját, mint egyik kiadványa, Med- 
gyesi Pál Praxis Pietatis, ^  Kegjfesség Gyakorlása
tanúsítja.

Érdekes kis könyve az 1627-ben megjelent Nagy 
Sándornak Macedónok győzhetetlen Királljának Históriája, 
A könyv fametszetű címlapja mennyezetes trónon ülő 
királyt ábrázol, fején korona, kezében pallos. A kép 
egyik szegletében pajzs látható egyfejű sassal, a másik 
szegletében vasba öltözött lovag, kivont karddal, paj
zsán a magyar címer kettős keresztje. Brewer adta ki 
1630-ban Szenczi Molnár Albert A-z legfőbb jóról, melyre 
ez világ mindenkoron serényen és valóban vágyódik, majd pedig 
a Psalterium Ungaricum, Szent Dávid Királynak és Prófétá
nak százpt'̂ '̂̂  a francia nótáknak és verseknek mód-
jo kra . .  . című munkát. Ez a háromszázötven esztendős 
könyv változatlan szöveggel eddig száz kiadást ért el. 
Nála jelent meg 1634-ben az Evangéliumok és Epistolák 
című vaskos kötet is.

Brewer Lőrinc negyven esztendőn keresztül vezette 
nyomdáját. Vallásos és tudományos könyvek egész tö
megét adta ki, se szeri, se száma a széphistóriáknak és 
históriás énekeknek, amelyeket vásárokon az egész or
szágban terjesztett. Ö volt a megindítója a még ma is 
emlegetett hírneves lőcsei kalendáriumnak, amely 1626- 
ban jelent meg először.

Halála után özvegye, majd egyik fia, Brewer Sámuel 
vette át a nagy hírű nyomdát, amelyhez az új betűket 
az 1664-ben külföldről szülővárosába visszatért János 
nevű testvére hozta magával. Brewer János külföldön
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orvosdoktori címet szerzett, de itthon mégis apja mes
terségét folytatta. Brewer Sámuel feladatául tűzte ki, 
hogy a nyomdának az egész világon hírnevet szerezzen. 
E  törekvése páratlan szorgalomra és kitartásra serken
tette. Melzer állapítja meg Bibliographien berühmter Zipser 
(Hírneves cipszerek életrajzai) című művében, hogy Bre
wer betűit csin tekintetében a németek és hollandok még 
csak meg sem tudták közelíteni. (Túlzás ugyan, de min
denesetre jellemző Brewer elismerésére.) Brewer Sámuel 
halála után, 1699-ben, neje, Zsófia vette át a nyomda 
vezetését, majd 1705-ben gyermekei Brewer Sámuel örö
kösei néven folytatták az üzletet. A  több mint száz éven 
keresztül működő nyomda kiváló teljesítményeivel a 
magyar nyomdászat történetében az elsők között foglal 
helyet.
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H U S Z O N N E G Y E D IK  F E JE Z E T  

K E L T Á I G Á SP Á R  ÉS U TÓ D ÁI

I Icltai Gáspár a X V I. század magyar irodalmának ki- 
(‘inclkedő alakja. Történetíró, bibliafordító, unitárius 
lelkész egy személyben. 1 5 50-ben megalapította Kolozs
vár első nyomdáját. Heltai német származású, de anya- 
iiyclvét felcserélte a magyar nyelvvel, amelyet mint fel
nőtt ifjú 1536-ban kezdett csak tanulni Kolozsvárott. 
Világnézeti felfogásában, lelki és szellemi változásában 
;i reformáció mozgalmának minden egyes állomása visz- 
szatükröződik. Katolikusnak született, de áttért Luther 
hitére, majd a kálvinisták vallását követte, és mint uni
tárius halt meg.

A változatos életű magyar író nyomdai működését 
I loífgreff Györggyel társulva kezdte el. Az első időkből 
két könyve maradt fenn. Az egyik Catechisfnus Minor,

a keresztyéni ttidománynak rövideden való summája, A  cím
lapon fametszetű keretben foglal helyet a szöveg, a 
könyv betűi kerekded antiqua vágásúak. Másik könyve, 
amely töredékben maradt fenn, VJtus explorandae veritatis, 
lüzesvasprőhákről és T^ászjó király sírjánál tett esketé- 
sekről, melyet a váradi káptalan végzett i2 jj- ig ,

A két társ, úgy látszik, nem fért össze egymással, mert 
j 553-ban elváltak, s egy ideig Heltai egyedül vezette a 
nyomdát; könyvei kolofonján ekkor már csak az ő neve 
szerepel.

Az 1554. év a nyomda életében megint változást ho
zott. Most Heltai hagyta ott a műhelyt, és Hoífgreíf dol
gozott egyedül. A  hat esztendő alatt, amíg HoífgrefF
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kezében, volt a nyomda, sok latin könyv mellett csupán 
három magyar könyv látott napvilágot; ezek közül em
lítésre méltó a Cronica Tinódi Sebestien s^erí(ése (1554). 
Tinódi könyve a hősi énekek gyűjteménye, melyeket a 
vándor lantos szerte az országban énekelgetett. Tinódi 
könyve fába metszett hangjegyeivel a X V I. század ma
gyar nyomdászatának egyik figyelemre méltó alkotása. 
Tinódi épp azért jött Kolozsvárra, hogy könyveit ki
nyomassa, s az itt töltött időt arra használta fel, hogy 
Erdély történetéről néhány éneket szerezzen.

Heltai és Hoffgreff között ebben az időben feszült 
lehetett a viszony, mert Heltai művét, amely 1555-ben 
Confessio de mediatore generis humani, Jesu Christo (Vallomás 
az emberi nemnek égi Közbenjárójáról Jesus Christus- 
ról) címmel latin nyelven jelent meg, nem a kolozsvári 
nyomda, hanem Creutzer nyomtatta Wittenbergában.

Heltai 1559-ben újra átvette nyomdáját, és első kiad
ványaként Agenda a^ S^ente^há^i Cselekedetek című 
könyvet nyomta ki. Előszavában elmondja, hogy a 
könyv első terméke újra megkezdett munkájának. „Újra 
kiadtuk, mivel az előbbi társaság zordsága miatt való
ban nem nagy fájdalom nélkül voltunk kényszerítve 
abban hagyni.’’ 1560-ban adta ki SoltdVj S^ent
Dávidnak és eĝ éb Próféták Psalmusinak könyvét. 1561-ben 
az Xjj Testamentumot  ̂ amelynek kolofonja 1561-ről, cím
lapja 1562-ről keltezett. Ezt követte 1565-ben A  bibliá
nak Második Résf̂ ê, amelynek előszavában „vén Heltai 
Gáspár” -nak nevezi magát. Talán öregedése hozta ma
gával, hogy csökkent korábbi nagy munkakedve, mert 
1565 után mind kevesebb kiadványát ismerjük. Legne
vezetesebb ezek között, a magyar népnek évszázadokon 
keresztül kedvenc olvasmánya, a Ŝ ás(̂  fabula mellyeket 
Tsopusból és egjebünnen eg^beg^üjtött és öss ês ê?''̂ ett a fabu
láknak értelmével egyetembe. H. G., Kolozsvárott 1566-ban 
megjelent könyve.
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Figyelemre méltó Heltai kiadványai között az 1570- 
ben megjelent Dávid Ferenc Konyvetske iga^ Keresf̂ - 
tyéni Keres^ségrU és a Vápa Antichristusnak Majmot(ássáróL 
E  könyvet flamand nyelvről fordították németre. For
dítója Varsóból küldötte el Dávid Ferencnek, hogy nyo-

H f S T O R I A

AZ EGER VARNAC
C Z O D A  N A G Y  9 E R E N T Z E S V I -  

tatádvóly c$ a Torókcktól való meg meoc- 
kedfíTcrSL

lESJL

EZ ÉNEKNEC ELÓL JÁRÓ BE9ÍDE
ú Magyároc márinériniá<I- 
iátor, Esón^ki nagy hálá
kat adiátoc, Icleshcn TíJJaa 
innét kic Iako0toc, Egri vi 
t ẑckncc (őc iót mondiaiof. 

lm egy Cronikát moQ-
__ ___ __  doí, meg hall}’átoc, Tatám

mádat foha nem hallotátoc, Magyaroc vég ház. 
i>an fero dolgáltatoc, Eger várat roini mod ol
talma zátoc.

Nem emberi hatalom e§t inuucjc. Mert czae
Wr Ifién hatalmát ielónte, Ez világ-hatalmát feni 
miué tcué, Totőc Czáíáx eieiét Ségycoiic

R ü j OmcHjr
81. Heltai CANCIONALÉjából, Tinódi Sebestyén: 

ÉNEK EGER VÁR VIADALÁRÓL
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mássá ki, „mivel Varsóban a nyomdászok az igazságot 
kerülik” . Dávid Ferenc ezt az anabaptizmusról szóló 
könyvet lefordította magyarra, és Keltáinál nyomatta ki. 
Dávid Ferenc és Keltái vallási felfogásban egy és ugyan
azt az utat járták: katolikus -  evangélikus -  kálvinista -  
unitárius útjelző táblákkal. Bizonyára mindketten haj
lottak az abban az időben terjesztett anabaptista tanok 
felé, s ezzel magyarázható e könyv megjelentetése, amely 
az egyetlen anabaptista tárgyú magyar könyv.

Keltái 1574-ben adta ki egyik legértékesebb munká
ját, a Cancionalét  ̂amelyről azt írja, hogy a bibliabeli szent 
históriák szép énekeit s a zsoltárokat akarta kiadni, de 
az isten nem engedvén meg ezt neki, a magyar királyok
ról szóló „históriás énekeket”  s egyéb „szép históriákat”

82. Keltái CHRONICÁjának címlapja
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gyűjtött össze. A  gyűjtemény öt részből áll: Tinódi Se
bestyén, Temesvári János, Valkai András és más kora
beli költők históriás énekeiből.

Utolsó kiadványa a Chronica Magyaroknak dolgairól, 
amely a Bonfinius krónikája után készült szájhagyomá
nyokkal is bővítve és 1575. évszámmal jelent meg. 
A munka kolofonjából tudjuk, hogy Heltai e könyv 
nyomtatása közben halt meg, mert itt már Heltai Gás- 
párné szerepel nyomtatóként (82. ábra).

A Heltai nyomda az alapító elhunyta után is tovább 
virágzott. Kezdetben özvegye vezette, majd pedig fia, 
ifjabb Heltai Gáspár. Még az özvegye adta ki Melius

HERBARIVM.
AZ FAKNACFVV
IIKNEC N E V C K d Ö L .T E R M tS 'Ü T E K .

ról, cs (wÜuairól, Mogyar nyciwrc, CS cl 
rendre ho9ca az Dodoroc Künyuciből 

ai Húr hl Mcliuspcicr.

Nyomcattoc^ Colofüárat Hdtai Gdfpárnc 
Muhcllycbc, i. 5. 73. EPicndúbcn.

83. Melius Juhász Péter H ER BÁ R IU M  c. könyvének 
címoldala
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Juhász Péter Herbárium Fáknak Füveknek nevekről 
természetekről és hasznairól,., c, könyvét (83. ábra), 
amelynek előszavában így fordul olvasóihoz: „Az ki
nyomtatásnak munkája és költsége enyim. Ezt én töl- 
lem, illyen szegény özvegy Asszonytól az Magyar nem
zet jó néven vegye/’

Ifjabb Heltai Gáspár 1584-ben vette át a nyomda ve
zetését; születési és halálozási éve egyaránt ismeretlen. 
Annyit tudunk róla, hogy Kolozsvár szenátora és bírája.

SALAMON KL-
R A L Y N A C , A Z  D Á V ID  K IK A L Y  Fh

ANAC MAKKALFAL VALÓ TKEFA BESZEDEK, 
ikf riuid

84. A SALAMON ÉS MARKALF TRÉFABESZÉDEKNEIC 
címlapja -  ifj. Heltai Gáspár nyomtatása
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különböző kiadványoknak nemcsak nyomtatója, hanem 
szerzője is volt.

Ifjabb Heltai Gáspár nyomdájában 1592-ben jelent 
meg a Magyarországon készült első ismeretes kalen
dárium, vagy ahogyan nevezték: csízió. Ez Székely Ist
vánnak Krakkóban nyomtatott kalendáriuma nyomán 
készült, mint a későbbi kiadók csízió-könyvei is.

Ifjabb Heltai Gáspár halálával a nyomda sógorára. 
Láng Tamásra szállt át, majd ennek 1621-ben bekövet
kezett halála után felesége, Heltai Anna, utána pedig 
Rávius Mátyás vette át. A nyomda, végig a család kezé
ben, 1660-ig állott fenn, tehát az alapítástól számítva 1 10 
esztendőn keresztül dolgozott.

A  Heltai nyomda utolsó évtizedeiben már sokat ve
szített korábbi színvonalából. Betűi napról napra kop
tak, anélkül hogy felújították volna. Pápai-Páriz Ferenc, 
a nagynevű erdélyi tudós így emlékezik meg a Heltai 
nyomda utolsó korszakáról:

„ de már
Kopott, fogyott mátrix, betű uj mestert vár.
Olly Mester erdélyben s itt körül nem vala;
A  Typografia szintén meglianyatla.
Mint árva, csak fogya, kópék, nem ujula;
Kiből e nemzetnek érkezék sok kára.”

A Heltai nyomdával egy időben működött Kolozsvá
rott a jezsuiták nyomdája (158 1-1587), amelynek ado
mánylevelét Báthory István fejedelem és lengyel király 
Vilnán állíttatta ki. Mindössze két kiadványa ismeretes. 
A nyomda hét évig állt fenn, s a jezsuitáknak Erdélyből 
történt kiűzetése volt bizonyára megszűntének oka.

A Heltai nyomda megszűnte után kilenc esztendőre 
alapította Apafi Mihály erdélyi fejedelem a reformátusok 
nyomdáját, s vezetésével Veresegyházi Szentyel Mihályt 
bízta meg, aki kellő hozzáértéssel dolgozott. Apafi 1672- 
ben a kolozsvári református kollégiumnak adományozta 
a nyomdát.
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H U S Z O N Ö T Ö D IK  F E J E Z E T

M IS Z T Ö T F A L U S I K IS  M IK L Ö S É L E T E  
É S  T R A G É D IÁ JA

„Mindenféle nyelvben és minden formában 
Betűt metszhet vala nagyobban s apróbban 
Úgy jár vala tudós keze az acélban 
Mint másnak a könnyen engedő viaszban.”  

Pápai-Páriz Ferenc versezetéböl

Ha nem hiteles okmányok tanúsítanák a nagy ̂ a g y a r  
^^omdásgnak, Misztótfalusi Kis Miklósnak* csodálatos 
tündöklését és életének tragikusan szomorú befejezését, 
talán legendának tartanánk regényes pályafutását. K ül
országban jár, abban a városban, amelyben a világ leg
első nyomdászai, az Elzevirek, a Blaeu-k dolgoznak, 
tehetsége és szorgalma révén megtanulja az előtte addig 
még teljesen ismeretlen nyomdászmesterséget. A  leg
kitűnőbb és legbecsültebb munkatársa lesz mesterének, 
majd önállósítja magát, nyomdát és betűöntödét nyit 
a távoli nyugati városban. Nemcsak hogy megállja he
lyét a világ e legnagyobb nyomdászai között, de olyan 
hírnévre tesz szert, hogy messze földről kapja a meg
rendeléseket. Uralkodók fényes ajánlatokkal és meghí
vásokkal keresik fel, s amikor a legmagasabbra emelke
dik, otthagyja a békességes, nyugodt életet, felpakolja 
szerszámait és könyveit, s a háború sújtotta Európán 
keresztül, ezer viszontagsággal küzdve, visszatér hazá- 
jába, Erdélybe. Mostoha viszonyok között, irigy és ki
csinyes ellenMek szervezett hadával körülvéve, a mel

* Tótfalusi Kis Miklósnak nevét váltakozva hol M. Tótfalusinak, hol 
Misztótfalusinak írták. E z  utóbbit ~ ami a köztudatba is átment -  szer
zőnk is átvette. Minthogy Tótfalusi könyvein nevét M. Tótfalusi Kisnek 
írta -  legújabban ezt a névhasználatot fogadják el hitelesnek. -  A  kiadó.
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l« >/ictcs keserű érzésével eltelve fejezi be tragikusra for- 
ilnll életét.

I 'egyszerű, szegény szülők gyermeke, Misztótfalun 
•./illetett i6 j^o-ben. Nagybánya közelében. IskoláitNagy-
h. inyán és Nagyenyeden végezte, majd Fogarasra ment
i. mítónak. Fogaras ebben az időben olykor-olykor feje- 
< lel mi székhely is volt, mert Apafi Mihály udvarával 
i'yakran időzött ott. Misztótfalusi lelkésznek készült, de 
iinn nagyon vonzódott ehhez a hivatáshoz. Szónoki 
I.rs'/sége gyarló volt, s nem is szeretett beszélni. Barátja, 
l‘;ipai-Páriz Ferenc, aki gondos szemmel figyelte Misz- 
i(')l falusi hajlamait, lebeszélte őt a papi pályáról, és ami
kor az erdélyi püspök megbízta Misztótfalusit, hogy 
iipjcljen fel az Amszterdamban Erdély számára készülő 
biblia nyomására, figyelmébe ajánlotta a nyomdászat 
mesterségét. Tanácsolta, hogy Hollandiában nézzen kö~
I íil a németalföldi világhírű nyomdákban is. Ha majd 
rlsíijátította a mesterség titkait, és ismét hazakerül, irá
nyítani tudja az erdélyi tipográfiát, mert „prédikátora
ink, istennek hála, elegen vannak Erdélyben, de ilyen 
( inbcr kellene igen, aki nincsen” .

Misztótfalusi i68o-ban indult el hollandiai útjára. 
I'.lőbb Utrechtben és Leydenben nézett körül, majd 
Amszterdamba került. Hollandia, amely a spanyolok 
t'llcn vívott szabadságharcát az 1Ő48-Í münsteri békével 
sikeresen befejezte, akkor már a béke áldásait élvezte, s 
Ibirópa egyik leggazdagabb országa volt; kereskedelme 
.1/ egész világot átfogta. A  szabad vallásgyakorlat, a 
(ndomány és a sajtó szabadsága Európa szabadgondol
kodóinak gyülekezőhelyévé avatta, és míg Közép-Euró- 
pa országaiban háborúk dúltak, Hollandiában csodála
tos virágzásnak indult a tudomány, a művészet és az 
irodalom.

A sáros, eldugott kis bogarasról a világ középpontjá
ba, a pezsgő élettel teli, tudományt és kultúrát árasztó
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Amszterdamba toppanni, nem akármilyen élményt jelent 
egy olyan fiatalember számára, aki maga is teremtő aka
rattal, művészi képességekkel rendelkezik. Misztótfalusi 
nem tud betelni a sok új benyomással, a hazai világtól 
annyira különböző élettel. A  csodálatos látnivalók ez
reit, a világváros naponta termő új és új élményeit csak 
úgy habzsolja magába.

Ellátogat az amszterdami nyomdákba, s végül Willem 
Blaeu-nál köt ki, aki a legszebb térképeket készítette 
Európábam Blaeu hajlandó volt félévi 200 tallér ellené
ben magához venni a fiatalembert, s megtanítani a 
tipográfusmesterségre.

Misztótfalusi ebben az időben töltötte be harmincadik 
évét. Ahhoz már nem nagyon fiatal, hogy új pályán in
duljon olyan országban, amelynek egyelőre a nyelvét 
sem bírja. De az erős akarat mindenen győzedelmeske
dik. Beáll tanulónak a Blaeu nyomdába, és vasszorga
lommal tanulja a holland nyelvet. Beszédbe elegyedik 
mindenkivel, még a játszadozó gyermekek mellé is oda
telepszik, hogy ellesse beszédüket s ezzel is tökéletesítse 
nyelvtudását. A Blaeu-nak fizetett nagy tandíj a hazulról 
hozott pénzét erősen megfogyasztotta, így hát a leg
nagyobb önmegtartóztatással kell beosztani megmaradt 
pénzét, hogy a tanulóéveire, amíg nem keres, elegendő 
legyen.

Nemcsak a szedést, nyomást, hanem a betűmetszést és 
öntést is me^tapulja^ Á  betűmetszésben rövid idő alatt 
olyan jártasságra tesz szert, hogy -  amiként ő maga írta -  
az övénél szebb betűket nem öntött senki Amszterdam
ban. Tanulóideje hároni_e^zteniid^ tartott, de gyors 
előrehaladása mesterét annyira kielégítette, hogy most 
már ő fizetett Misztótfalusi munkájáért.

Az újdonsült fiatal nyomdász most már arra gondolt, 
hogy Amszterdamban önállósítja magát. Olyan ered
mény volt ez, amire Fogarasról útrakeltekor sem ő, sem
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pártfogói még csak nem is gondoltak. Már mess îe 
I III járt a célon, amiért Amszterdamba ment, hogy annyit 
n.ijálítson el a nyomdászatból, amivel a biblia nyomta- 
liisáii ellenőrizni tudja. Most már jn a g a  JátQií: , hoz:^á, 
lic »gy a távoli, idegen városban a magyar bibliát kinyom- 
i.issa. Nyomdája hamar virágzásnak,indult és sok meg- 
M’iulclést kapott. Temérdek munkája közepette is lég
ii miosabb volt számára a magyar nyelvű biblia kinyom- 
i.itása. KöltségeinekTedezésére 2500 aranyat kért hazul- 
\n\, de miután az otthoniak megtagadták a hozzájáru- 
l.iNi, a maga költségén folytatta a nyomtatást. Maga met- 
fi/riie hozzá a betűket, és a maga pénzén vásárolta 
hii/zá a finom hollandi papirost.

M isztótfalusi nemcsak jó és szép kiállítású, de hibát- 
l .iii és tökéletes szövegű magyar bibliát akart létrehozni, 
í > maga is mint teológus,és nyelvész sokat javít ott. a, 
^/«>vegcn, s ebben segítségére volt több, Hollandiában 
1,111 nl(') magyar diák. E  javításoknak a híre eljutott jzű- 
I rl>|) hazájába^ iSĵ ^̂ aJxQl.̂ m azt a vádat koholták
t llriie, hogy meghamisítja a bibliát. Ezért Teleki Mihály 
iiK i'hízta a Berlinbe induló Kolozsvári István gyula- 
Irlicrvári tanárt, látogasson el Amszterdamba is, hogy 
M isxiótfalusit eltérítse a biblia nyomtatásától. Kolozs- 
v.iii meg is érkezett Amszterdamba, s küldetéséhez hí- 
u \ \ r;i akarta venni Misztótfalusit a munka abbahagyásá-
1.1. M iután ez nem volt hajlandó eredeti célkitűzésétől el- 
it Mii, panaszt te l^ ^ ^  az amszterdami egyháztanács 
« lé)(i. Az egyháztanács színe elé idézte Misztótfalusit, de 
.1/ ;ihelyett hogy helyt adott volna Kolozsvári panaszá- 
luk, még buzdította is Misztótfalusit a munka folyta-
1.1. '.anK Ö tovább is haladt munkájában, és 1685-ben 
elkészült vele.

A biblia első példányát elküldte Teleki Mihálynak, 
,iki elragadtatással vette kézbe a gyönyörű könyvet, 
.1 melyet szöveg tekintetében is teljesen hibátlannak ta-
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Iáit. Teleki kezdeménye:zésére elhatározták otthon, hogy 
Misztótfalusit hazahozatják. Az útiköltség céljára 200 
aranyat küldtek neki, amelyet Misztótfalusi vissza akart 
küldeni, mert nyomdája már oly mértékben fellendült, 
hogy ilyen segélyre nem volt szüksége. Eszébe jutott 
azonban, hogy az otthoniak emiatt megsértődnének, s 
ezért a maga pénzéből is megtoldva, szétosztotta a kül
dött összeget a Leydenben és Utrechtben Janúip sze
gény magyar diákok között.

Misztótfalusi nyomdájának és betűöntödéjének jó 
híre időközben mindinkább növekedett, s ennek meg-
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h lcU)cn jövedelme is jelentős volt. Kiváló munkájának 
‘ Európában híre ment, sőt még Grú5:ia királya, 
AIIsii is tudomást szerzett róla, és az amszterdami pol- 
f..mucster, Nicolas Witsen ajánlatára megbízta Misztót- 
l.ilusit a grúziai ábécé metszésével és öntésével. Amikor 
,1 kész munkát elküldte a királynak, ez lelkes elragad- 
i.ii.issal köszönte meg a polgármesternek, hogy ilyen 
I iv;dó betűmetszőt szerzett neki. Sokat dolgozott Misz- 
hhliilusi Angliába, Svédországba, Svájcba, Németor- 
'./.i)»ba és Lengyelországba is, sőt annak ellenére, hogy 
pioicstáns volt, még X I. Ince pápa is betűkészletet ren- 
• Irll nála a vatikáni nyomda számára.

A firenzei Mediciek leszármazottjának, III. Cosimo 
n.igyhercegnek küldöttei is felkeresték Misztótfalusit. 
A'/ egykori olasz nyomdaművészet ebben az időben 
li.myadásnak indult, és a könyvszerető herceg már nem 
i.ihill Olaszországban olyan nyomdászt, akire rábízhatta 
volna felállítandó nyomdája felszerelését. Ezért küldte 
llol lan diába embereit. Misztótfalusi elvállalta a betűk 
l.é!;/ítését, de arról hallani sem akart, hogy Firenzébe 
l .oli<)Zzék, még csak ideiglenesen sem, mert időközben 
mi ml jobban megérlelődött benne az elhatározás, hogy 
\ isszatér hazájába.

I /assanként lebonyolította a még befejezetlen mun- 
1 ..III, minden függőben levő ügyét rendezte, és csoma- 
r.olni kezdett. A biblia 12 000 kötetre rúgott, és emellett 
r »̂yél) könyveket is becsomagolt. Nyomdái, betűöntő 
Irl,szereléseket egész garmadával, bár ezek egy részét 
Lény leien volt visszahagyni, mintegy 1200 tallér érték- 
fia i. Poggyászát kilenc hatalmas társzekéfre rakta, s 

őszének egy reggelén útnak indult a békesség és 
iiyiigalom földjéről a háborúk dúlta Európa ország
ul iáin keresztül Erdélybe.

M isztótfalusi útja a X V II. századbeli közlekedési lehe- 
I ősegek mellett hét teljes hónapig tartott a harmincéves
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háború nyomait viselő Németországon keresztül. Egész 
útja alatt sorozatos kellemetlen kalandokban volt része. 
Hol megrekedtek a szekerei, hol valamelyiknek a ten
gelye tört el, vagy pedig kóborló csapatok tartóztatták 
fel, igazoltatták s kutatták át poggyászait. Lipcsében, 
kollégáinak tanácsára rakományának egy részét hátra
hagyta. Amikor Lengyelországon haladt keresztül, a 
vakbuzgó Goluchowski lengyel herceg birtokán fel
tartóztatták. Misztótfalusi felmutatta a szállítási jegyzé
ket, de az abban szereplő „Arany Biblia” elnevezést 
félreértették^- arianus (unitárius) bibliának értelmez
ték - , s a herceg, azt gondolva, hogy az üldözött uni
táriusok részére akarja becsempészni a bibliát, egész 
könyvkészletét lefoglalta s majdhpgy rná^lyára nem 
hurcoltatta. Misztótfalusi kénytelen volt útját könyvek 
nélkül folytatni, s reményt vesztetten érkezett Kassára. 
Itt régi pártfogója, Bethlen Miklós tanácsára Szobieszki 
János lengyel királynak írt. A  király, aki Bécs felszaba
dításában nagy szerepet töltött be, a gőgös oligarchá
val szemben gyengének bizonyult. A kárvallott Misztót- 
falusit végül is a véletlen segítette könyveihez. Lengyel- 
országot hegyi rablók csapata támadta meg, akik a főúri 
udvarházakat rabolták, pusztították. A  lengyelek, ab
ban a hiszemben, hogy a magyarok küldték rájuk a 
rablókat, hogy a lefoglalt bibliákért bosszút álljanak, 
sietve útnak indították Kassára a könyveket.

Misztótfalusi Kassáról, bibliáival megrakodva, Deb
recennek vette útját. A  debreceni vásáron azonban a 
bibliák árusításával kudarcot vallott, mert a népnek 
annyi pénzé sem volt, hogy az olcsón kínált gyönyörű 
könyvekből vásárolni tudott volna. Caraffa tábornok, 
a hírhedt eperjesi hóhér, az 1685-86. években Debrecent 
sanyargatta. Csak pénzben i 800 000 forintot vetett ki 
a városra hadisarc és adó fejében. Pribékjei házról házra 
jártak, s minden feltalálható pénzt és élelmet elraboltak.
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Ilyen körülmények között könnyen érthető, hogy Misz- 
tótfalusi könyvvására balul ütött ki.

A  sikertelen vásár után Misztótfalusi újra becsoma
golta könyveit, s továbbindult Erdélybe, Kolozsvár 
felé. Megérkezése után Teleki Mihál^^  ̂ látogatta meg 
először, aki szívesen fogadta és száz bibliát yásárolt tőle 
ötszáz forint értékben. Telekit ekkor látta utoljára, mert 
a kancellár néhány nap múlva megütközött Thököly 
kurucaival, s a csatában elesett.

Kolozsvár református püspöke zsinatot hívott össze 
Misztótfalusi ügyeinek rnegtárgyalasára. A  zsinat Misz- 
tótfalusit megkérdezte, hajlandó volna-e a kolozsvári 
nyomdák igazgatását elvállalni. Misztótfalusi saját nyom
dát szeretett volna, amelyet tudása és ízlése szerint ren
dezhet be. Azt ajánlotta, hogy a meglevő három nyom
dát olvasszák egybe, adják át neki, és kopott betűiket 
megfelelő új betűkre önti át. Helyiséget kért az egyház
tól a nyomda felállítására, ugyanott lakást a maga szá
mára, s "felmentést az a ^  A  feltételeket az
egyház csak bérleti alapon fogadta el, a nyomda részére 
kiszemelt Torda utcai házat rendbe hozta, s Misztót- 
falusi 694-ben megkezdte működését mint a nyomda 
bérlője e's vezetője.

Misztótfalusi úgy érezte, hogy nyugodalmasabb kor
szak következik életében, családalapításra gondolt, s 
nőül vette Székelj leányát, Máriát. Az 1694.
évben nyolc, 1695-ben tizenhárom és T 696-ban tizenöt 
könyve hagyta el a sajtót. Kiadványai magasan kiemel
kedtek a korabeli nyomdák munkái közül. Nemcsak 
külsjő megjelenésük, hanem tartalmuk is mutatja, hogy 
hozzáértő, jó ítélőképességű kiadó, aki alapos bírálat 
tárgyává teszi a kéziratokat, mielőtt kiadásukat elhatá
rozná. De nemcsak nyomdász és kiadó volt, hanem 
kitűnő író, tudós és nyelvész is, aki a magyar helyesírás 
kialakítása terén nagy érdemeket szerzett. Könyveinek
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nem csupán külső alakjával törődött, hanem mindig 
nagy súlyt helyezett a szöveg szabatos nyelvére. Eredeti
leg papnak készült, a görög és latin nyelvben teljesen 
jártaj^ a grammatika, helyesírás terén otthonos volt. 
Égjp^ezért nem tudta megállni, hogy a kolozsvári taná
rok és tudósok kinyomtatandó kéziratainak stílusán ne 
javítson, a szövegen ne változtasson. A nevesebb tudó
sok, mint Pápai-Páriz, ezt jó néven is vették, de a jelen
téktelen emberek hiúságukban és önérzetükben meg
bántva érezték magukat. Hitvány vasművesnek nevez
ték, és tiltakoztak az ellen, hogy 5,egy közönséges nyom
dászember” kéziratukba belejavítson. Az asszonyok is 
beleszóltak a férfiak dolgaiba, állandó szóbeszéd tárgya 
volt, hogy Misztótfalusiné, a mesterember felesége szeb
ben öltözködik, mint ők, a papok és tanárok asszonyai. 
Az aljas kisvárosi pletykák mindjobban elkeserítették 
a mestert,, akitxgyéb„J^^ is értek. Mindez
1697-ben az Apológia Bibliorum című védőirat megírására 
tógtetteu Ebben önérzetesen visszautasítja az ellene 
hangoztatott vádakat, védi az igazságtalanul támadott 
bibliáját, és lefekteti a sokat kifogásolt helyesírási elveit.

Ez az irat-̂ többet ártoth.^rrdnt használt Misztótfalusi- 
nak, mert akik addig csak sértegették, most már min
denképpen megalázására törekedtek. Gúnyolják a mű
velt világból hazatért, sok földet bejárt, tanult és a 
teremtő vágytól égő mestert. Rágalmakkal, intrikákkal 
keserítik meg az életét. Kimondják, hogy nincs joga 
az egyházi emberek kiváltságait igénybe venni, házát 
adóval terhelik, katonai beszállásolásokkal keserítik, 
társas összejövetelen a vargák közé ültetik. Egyszerre 
csak arra ébredt, hogy társaságát kerülik és személyét 
mélyen megvetik.

A  még javakorabeli férfi lelkileg teljesen összetört, 
búskomor lesz, s mivel kellő bészélőkészség^ híĵ â ^̂  a vá
dak ellen élőszóval nem tud védekezni, 1698-ban meg

224



írja a Maga személyének, életének és különös tselekedetinek 
Mentségét, Ebben keserű hangon tárja fel mindazt a meg
alázást és sérelmet, amely kolozsvári tartózkodása óta 
érte. Műve nemhogy mentségül szolgált volna, de való
jában olaj volt a tűzre. Bőd Péter tudósítása szerint e 
könyv már nemcsak a papi rendet, hanem BáníFy 
György erdélyi gubernátort és a főgondnokot is haragra 
gerjesztette. A papoknak sikerült a főgondnokot rá
venni, hogy idéztesse zsinat el4  Misztótfalusit. Ez a ke
gyetlen és szomorú aktus 1698. június 13-án, a nagy- 
enyedi szász templomban nyilvánosan zajlott J ,e. Misz- 
tótfalusit kényszerítették, hogy az istent, a papi rendet 
és az eklézsiát megkövesse. Nyi3.mtatás^  ̂
ko^pXkeU^tL kAzreadiua,..^mdyben az Apológia Bib- 
Honim és a Mentség c. műveit visszavonja, a könyvekben 
érintett személyeket megköveti” s ígéri, hogy ilyet töb
bet nem tesz, továbbá könyvei összes példányát meg
semmisítés végett beszolgáltatja. E  kegyetlen műveletet 
valóban végre is hajtották,

A kíméletlen személyi üldözés Misztótfalusit lelki be
teggé tette, és ettől kezdve élete már csak lassú halódás 
volt. Testét féloldali gutaütés érte, keze és lába béna 
lett, beszéde értelmetlenné vált. Napjait most már teljes 
visszavonultságban töltötte, s 1702-ben, ötvenkét éves 
korában meghalt. Pápai-Páriz Ferenc szép emléket állí
tott a tragikus végű nagy magyar nyomdásznak. Életét 
versben dolgozta fel, s könyv alakban ki is adta. Az 
eredeti kiadásból nem maradt ránk példány, de Bőd 
Péter 'Erdélyi Féniks címmel 1767-ben újra kiadta és 
jegyzetekkel látta el.

Misztótfalusinak kolozsvári korszakából 84 kiadvá
nya ismeretes. Ezek között S'Teĝ ^̂  Haller
János Hármas istória)2i 1695-ből Misztótfalusi Kis Miklós 
Siralmas Panasz Istennek Kolozsváron fekvő na^ haragjá
ról, . ., az 1697-i kolozsvári nagy égésről, Balassi Bálint
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és Rimay János Istenes Énekig Pápai-Pám Ferenc több 
munkája, Comenius Amos Joh. Orbis Sensualium Trilin- 
guis (A Látható Világ háromféle nyelven) c. munkája.

Mis2:tótfalusi Kis Miklós tragikus sorsának a Habs- 
burg-provinciává süllyedt Erdély nyomorúságos viszo
nyai között a kicsinyes és sötét gondolkodású kortársak 
környezetében be kellett teljesednie. Utána Kolozsvár 
nyomdászata nem tudta többé elérni azt a színvonalat, 
amelyet Fleltai Gáspár és Misztótfalusi Kis Miklós alatt 
ért el.

A z  clsó a z t í r a t ta :  N acv S ándor .<• 4* <vU 
iuf kintsU hálómig gyiíjíoftc,

/ í  milodik: Aiintk mm tíeg 'volt 
ivfxJtles 'vilkii ms mê ’ttegsijk nefy 
/inĵ niféldcL

JS! harmadik: *Te^Ap s  ki minden ne
jeknek jAfAntsolt;  ma Jenki ncmfgytb 
mezj hejijed'erê

A ’ negyedik: ^ ^ a p  /r ki mkfoknak eít:  ̂
tét eb fogatta; mára maiknak eletet 

marajzjhatta,

86. M. Tótfalusi Kis Miklós Kolozsvárott metszett 
szép betűi
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H U S Z O N H A T O D IK  F E J E Z E T

A D E B R E C E N I, N A G Y V Á R A D I 
É S  G Y U L A F E H É R V Á R I N Y O M D A

I )cl)rccen város helyzete a X V L  században más váró
ink lói eltérően kedvezőbb volt. A  város az erdélyi feje- 
ilí’lcmség, a magyar királyság és a török hódoltság hatá- 
i .m feküdt, és mint Partium, közjogilag Erdélyhez tar- 
in/ott. Erdélyen kívül ugyan a töröknek és nagyon 
'̂.yakran a magyar királynak is fizetett adót, de ezzel az 

.ildozattal viszonylag független tudott maradni; ipara és 
l.creskedelme a mostoha körülmények ellenére is fejlő- 
ilt'snek indult. A  város lakosai belső ügyeiket teljes ön- 
,illósággal maguk intézték, mindhárom államterület felé 
‘./ahadon kereskedhettek. Debrecen ebben a korszakban 
•./intc független köztársaságnak számított; lakosai a vá- 
insi tanácsra bízták sorsukat. Ámbár Nyugat-Európa 
K’iulczett külsejű városaival a zsúpfedelű viskókkal sze- 
iriiykedő Debrecent még csak össze sem lehetett hason
lítani, e kicsiny viskók némelyikében Európát járt tudó- 
' ok, papok, kultúrát pártoló kereskedők és kitűnő ipa- 
( n s o k  éltek, akik a szegényes külsejű alföldi magyar 
\ .nőst Nyugat-Európa humanista kultúrájával és haladó 
í •■ /inéivel táplálták. A  város független volta lehetővé 
lel le a kálvinista egyház megerősödését, főiskolája ál
landó fejlődését, a mai napig fennálló nyomdája meg- 
■ dakulását, mely a tanács felügyelete alatt működött.

A debreceni nyomdát 1561-ben alapította Huszár Gál, 
protestáns vándorprédikátor. Származásáról, fiatalkorá- 
\n\ semmit sem tudunk. Első adatunk 1554-ből való, 
amikor is protestáns hite miatt Oláh Miklós érsek üldö
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zése elől Magyaróvárra, majd innen 1557-ben Bécsbe 
menekült, és beállt Rafael Hoífhalter nyomdájába, hogy 
megtanulja a mesterséget. Bécsben nyomdát is vásárolt, 
s azt 1 5 58-ban Magyaróváron állította fel. A  katolikus 
papság nem jó szemmel nézte a protestáns nyomda mű
ködését, ezért 1 5 60-ban már Kassán dolgozott, de a ka
tolikusok zaklatása miatt itt sem maradhatott sokáig. 
A  népszerű protestáns lelkész Verancsics egri érseknek 
különösen szálka volt a szemében, ezért az érsek a ki
rálynál engedélyt eszközölt ki, hogy Huszár Gált elfo
gathassa. Ez valóban meg is történt, ámde Huszár Gál 
számára hívei megmozdulása lehetővé tette, hogy elme
neküljön Debrecenbe, s ide nyomdáját is átmentette.

A 5zent Pál
A PÁS TÁL LE VE LE NEC
M  E  L t r  E T  J r c o L O S S ^ .  

» r L í E K N E C l K . T  P R . E O I  
cacioPerem való magya- 

nzattya.

A Kereftycn Ig a z  atyafiul ferekt 
tnűValodic es maínac ó r o m d ll o lg a í  
a z ír e g y fe g p e á ig íS  a ragalmazas ft a  
Jelt nem eppU.Í<fin h a ía a l. t> C*k  14

87. A  legelső debreceni nyomtatású könyv címlapja
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I Uvkor volt alakulóban a kálvinista debreceni egyház 
iMclius Juhász Péter vezetése alatt, aki a nyomtatott betű 
liiiCalmas segítségét a református hit terjesztésére hasz
nálta fel. Kéziratban készen álló hitvitázó könyvei 
nyomtatásra készen várták a Debrecenben letelepülő 
Huszár Gált, aki 1561-ben már megjelentette Mellus 
első könyvét: A. Sf(ent Pál Apostol levelének, mellyet a 
( '.olossabelieknek irt prédikáció szerint való mag^ará^attja, 
A könyv ajánlásából, amely Debrecen tanácsának szól, 
l el tételezhető, hogy a város támogatásával készült, mert 
.ikkori szokás szerint a szerzők azoknak ajánlották 
k()nyveiket, akik a kiadás költségének fedezésében se- 
idtségükre voltak (87. ábra).

Huszár Gál nyomdájában készült Melius Juhász Pé- 
\cv: A  Christus kö^^e járásáról Való Prédikációk, mellyeket 
Melius Péter a Döhröt^pni L elk i Pásztor irt című könyve 
Ili. Ezenkívül még három másik könyv maradt ránk, 
.lincly Huszár Gál sajtója alól került ki.

I luszár Gál 1562 októberében Révkomáromban tele
pedett le; itt a katolikus papsággal ismét meggyűlt a 
haja. Kénytelen volt Révkomáromot is elhagyni, s a 
Nyitra megyei Komjátiba költözött, ahol néhány nyu
galmas évet töltött. 1574-ben a pápai egyház hívta meg 
papjának, de Pápán csak egy évig lelkészkedett, mert 
1 s 7 5-ben a dühöngő pestis áldozata lett.

Kyomdai felszerelését Huszár Gál Debrecenben hagy- 
ía, amit a későbbi debreceni nyomtatványok és Huszár 
(iái betűinek teljes azonossága igazol. Lehetséges, 
hogy a nyomda már ekkor Debrecen város tulajdonában 
volt.

Debrecennek második nyomtatómestere. Török Mi
hály, 1562-ben került a városba. Kétévi megszakítással 
1̂  62-től 1568-ig dolgozott. Ránk maradt könyveiből 
Irgíigyelemreméltóbb Károli Gáspár, gönci pap, később 
hihliafordító munkája: Két könyv Minden országoknak és
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királyoknak jó  és gonos  ̂ szerencséjüknek okairnl (1563). 
Ugyanabban az évben nyomtatta Török Mihály Melius 
Péternek Magyar Prédikációk, kit Postillanak nevezlek. . . 
című művét. Ez az első debreceni könyv, amelynek 
címlapján fametszetű kép foglal helyet (88. ábra).

MAGIAK. P RAE=
D IK A T íO C , K I T P Ó S T I L L A N A C

N E V E Z N E C ,  A  P R O P H I É T A C  ES 
a p o s t o l o c  f R a JPA 80  L,  a k  e c <

Do6locolcnic.Origenei,ChafonomDr,Th<o- 
phÜa(í>uj,S* AmboJí.S. Hicionymvw,

S, Agodon, csania(Unibolc2Do'* 
éloroc mjigiaiAZAÍlőc fciim.

i, Connc 14. ^
Mifcof egybegyíilroc,minácrtcc 

tadoni»nT»,ny i^ncc c/felTe.megieíc'’*̂ *'̂  ̂  i 
^afla v4gon; MirKÍcmc epul<tr« leg*A*c*

DpVfÓczambe. ^  O. EXI l b

38. Melius Juhász M A G Y A R  P R É D IK a\C IÓ K  c. könyvének
címoldala

Az 1565. évben az addig gyermekkorát élő debreceni 
nyomdászat hirtelen fellendült. Megjelent Debrecenben 
a kitűnő bécsi nyomdász, Hoffhalter, akinek bécsi mű
ködését már korábban méltattuk. Hoffhalter vallási
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okok miatt volt kénytelen Bécsböl távo5:ni, és feltételez
hető, hogy Huszár Gállal kötött barátsága miatt telepe
dett le Debrecenben, ahol mindössze egy évig működött.
I  ̂66-ban Nagyváradon találjuk, 1567-ben pedig Gyula
ié liérvárott, ahol 1568-ban váratlanul meghalt. Fia,
I Inffhalter Rudolf elhagyta Erdélyt, s tíz éven keresztül 
.1 debreceni nyomdát vezette.

I loífhalter Rafaelnek egyesztendei debreceni műkö
dése alatt két nagyon szép kiállítású könyve jelent meg. 
Az egyik Melius A  két Sámuel Könyveinek és a két királyi

MAGYAR.
D E C R E T V M . K  Y T  W £
^ • 1  Dalai * oaakboi.
radoí illjrk.Á I  «t> r l|.
T «  « M Drcrrromsbot mrlyce 

i7Ípjrtironinik
M jjyjrra  fordítót.

 ̂ iz Dl,
rKut^íTrt» r'  ̂ f tALAStrt̂ il̂ i 

Qrrr»tMi4«/ tr itt

tt.it.' .
f f  r t j t k  C tJI»  f iú im  í e h t m . i ff̂ tu >uxt*e1 /A« wwt/* m*i H •

t t t í u .  tr/wi m rm itfu l f r e r k f u -

b« oyomijttatotr R a 
plucl boRhalicr a Ital 

M. D. LXV.

89. Verbőczy TRIPARTITUMa 
-  Hofíhalter Rafael kiadásában
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Könyveknek. . . héber nyelvből való fordítása, a másik 
Verbőczy Tripartifuminőik magyar fordítása. Ezt a köny
vet művészi tipográfiája, díszei és a betűk tökéletes szép
sége, egyenletes, tiszta nyomása a korszak egyik leg
szebb magyar nyomdai termékévé avatják, amelyhez ha
sonló a X V I. és X V II. század debreceni könyvei kö
zött nem akad (89. ábra). A  következő évben -  mint 
mondottuk -  Hoffhalter Váradon telepedett le, s ott je
lent meg Melius János könyvének fordítása. Rövidesen 
innen is távoznia kell, valószínűleg az unitárius hitre 
történt áttérése miatt.

A  debreceni nyomdászat rövid tündöklését hanyatlás 
követte. Hoffhalter távozása után Komlós András ke
rült a nyomda élére. A  működése alatt (1569-1575) ké
szült debreceni könyvek elég silányak. Betűik elmosó- 
dottak, szedésük egyenetlen, nyomásuk foltos. Figye
lemre méltó, hogy Komlós az első nyomdász Debrecen
ben, aki vallásos tartalmú könyvek mellett históriás 
énekeket és széphistóriákat is kiadott és vásárokon, 
ponyván árusított. Komlós volt az első kiadója Ilosvai 
Selymes Péter híres neve:(etes Tholdi Miklósnak jeles 
tselekedeteiről és bajnokságáról való História című verses 
elbeszélésnek. Az első, 1574-ben megjelent kiadásból 
nem maradt fenn példány, csupán Bőd Péter tesz róla 
említést. Az ismert legrégibb kiadása Lőcsén jelent meg 
1629-ben. Komlós András Ilosvainak egy másik köny
vét is nyomtatta: naĝ  st(ent Pál Apostolnak életéről
és haláláról s^ép História. Nála jelent meg a kor legnép
szerűbb olvasmánya: Istvánffy Pál si{éphistóriája Volter 
királyról és Griseldisről^ továbbá Ráskai Gáspár: Eg)i s^ép 
história a^ vité^ Franciscoról és ő Feleségéről (90. ábra) 
és Valkai András: At{̂  Nagyságos Bánk Bánnak Históri
ája, . . Kívülük még sok bibliai és széphistória jelent 
meg, a maguk korában a debreceni és környékbeli vá
sárokon kelendő és kapós portékák.
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G  Y regi dologrol f̂ ep Krónika  ̂
mondok, kinek talam maíTat íúnem 
hallofatok,Eg ifiiu vitáról kin au- 
dalkoihattok,ÍKrclmcs tarfarui kin

_ I gondolkozhattok;
Lón VKPZ f  rancifeo Zebernik varaban, Kirai v . 

ran kíc bír hiú fíolgalatíaban, ki lakozik vala nag kai- 
dagUgaban,íokiambor vícezi vannak vigaTagban.

Igen óruendeznek mint vita vroknak,Király vcan 
való kcgicímrs vroknak,kit neueznek vala vitciFrá’ 
':i|onak,rcicnkcnt dolgainak mint v ita  vroknak.

lilicn cziadalaro  ̂ebtr allapattia,mikent maid meg 
bailiuk az gonoz ficrcnciíc, vitéz Franciíconak mi 

.módón fiolgala,minden faiat iauacul hamarc! Oakada.

90. Ráskai Gáspár EGY SZÉP HISTÓRIA AZ VITÉZ 
I' K ANGIS GORÓL ÉS AZ Ő FELESÉGÉRŐL szóló könyvéből

Komlós András 1576-ban bekövetkezett halála után 
vi')wid ideig özvegye vezette a nyomdát, de 1577-ben 
már Hoffhalter Rudolf nevét találjuk a debreceni köny
veken. Hoffhalter Rudolf atyja halála után nem vette át 
:i gyulafehérvári nyomdát, hanem először Váradra, 
majd 1573-ban Alsó Lendvára ment. Itt és Nedelicén 
felváltva dolgozott, mint Zrínyi Györgynek, a szigetvári 
hős fiának nyomdásza. 1574-ben újra felszedte sátorfáját 
és vándorlása közben 1576-ban Debrecenbe került, 
iihol előbb Komlós Andrásné neve alatt, majd 1577-től 
1587-ig saját neve alatt dolgozott.

I íoffhalter Rudolf debreceni kiadványainak kiállítása 
elárulja, hogy apjának jó tanítványa és művészetének 
méltó folytatója volt. Első könyve, az Arithmetica^
-•1 sí{ámvetésnek tudománya Debrecen város fametszetű 
i'ímerével (1577) ismeretlen fordítótól, amely egyben az 
első magyar nyelvű számtankönyv. Nagyon szép kiad
ványa Félegyházi Tamás debreceni prédikátor könyve: 

keresztyéni igaz részeiről való tanítás, A  könyv
1 5 79-ben jelent meg, gondos szedéssel, tiszta, egyenletes
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nyomással. Még szebb ugyanennek a könyvnek 1586-os 
második kiadása, amelynek betűi formásak, a szöveget 
körülvevő apró betűkből szedett jegyzetek tiszták és 
élesek. A címlapon Debrecen címere, a fejezeteket rene
szánsz stílusú fejlécek vezetik be, a fejezetcímek válasz
tékos és gondos szedésűek, a szöveg gyönyörű iniciálé
val kezdődik, a fejezetvégeket pedig zárórajzok fejezik 
be (91. ábra).

Nagyon sok világi jellegű, vásári árusításra szánt 
kiadványa volt. Ezek mid 1582-ben kerültek ki sajtó

Az böcsulctes, Iftcni
F E L  E L E M M E L ,  B 6 L C S E -
5 E G G E L ,  E S  I G A Z S Á G G A L .  T ű H -
d6kl6 DcbrcczcniTanatsaak : N e. 
v e r e c § c r in it p e n ig , I m m  
moíVan Ocbrecient Bírónak,M  i  sz. a  ¥  o  1 
B e h i d e x n c k , N a c t -G a l  I i t v  a h * 

H a k , c sa r c é b K e rc itje n  htlgatoknak» 
6 c. A i  lA ennckkcgycIraet. bokc- 

ítgtu ti A t/ii  ftldibC kt* 
van o yi.

ikrpen hogy regbí.

d a f ís ,  t i I t c lt n d ó  U r a 

im  ; H o g y  c t t k  I 
m a d fa g  tart bennónket 
M e r t  a z  K e r c íc y e n i í- 

m irk o x a fía l, a z  i g a z  H i t  C m clJy cl a z l -  
ftennek K «g y eifn ct es a z  C h riftu s  é r d e 
m e t m e g  fo g ju k ) ú g y  e g y b e n  íe r k e z te -  

h o g y  a z k o n y o r g e fn e k  m e g  csak ne
v e t fém erd erD lt, v ala h o n  a z  ig a z  H it  
nem  calahaiik. M e r t e z m io t  S z e n t  F a l,

4c t HfS; u.

9 1 . Félegyházi Tamás debreceni prédikátor könyvének egy lapja
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alól. Legutolsó könyve Szikszai Hellopoeus Bálint Ca- 
techismusáTi.2i\i 1587-ből származó kiadása. Az 1590-es 
esztendőben már Csáktornyái János neve szerepel nyom
tatóként a debreceni könyveken. Kiadásában jelent meg 
1593-ban az első debreceni kalendárium, vagyis csízió. 
Sok latin nyelvű kiadványából méltán következtethe
tünk arra is, hogy Csáktornyái nagy műveltségű, tudós 
nyomdász lehetett, olyan, amilyeneket a nyugat-európai 
nyomdászok között sokat találtunk. Csáktornyái 1596- 
ban hosszú betegség után meghalt.

A X V II, századbeli Debrecen első nyomdásza Lipsiai 
Rheda Pál. Neve után ítélve német származású. Ö az 
első debreceni nyomdász, aki görög betűket is beszer
zett, s maga is metszett új betűket. Híres kiadványa az 
i6o9~ben nyomtatott vitairat, Alvinczi Péter, kassai pap 
felelete Pázmány Péter támadó iratára. Ö a kálvinista 
egyház énekeskönyvei kiadásának megindítója. Az éne
keskönyvek évszázadokon át a debreceni nyomda sza
badalmai maradtak. Rheda Pál széphistóriák és kalendá
riumok kiadásával is foglalkozott. Kalendáriuma nép- 

"szerűség dolgában csakhamar erős versenytársa lett a 
híres lőcsei kalendáriumnak. Forró Pálnak Quintus 
Curtius Rufus fordítása 1619-ben jelent meg, és ebben 
a nyomtató neve „Lipsiai Pál örökösei”  szöveggel sze
repel. Ebből állapítható meg halálának éve. Apját ha, 
Rheda Péter követte, aki mesterségbeli tudásban még 
apján is túltett. Első kiadványa Melotai Nyilas István
nak, Bethlen Gábor udvari papjának Speculum Trinitatis 
(Szentháromságnak tüköré) című, magyar nyelven írt 
könyve (1622). A könyv költségeit Bethlen Gábor fe
dezte. Nagy megtiszteltetésnek számított, hogy debre
ceni nyomdát bízott meg a fejedelem ilyen jelentős 
könyv elkészítésével, holott Erdélyben sok jó nyomda 
állt már akkor rendelkezésére. Ezt a bizalmat a Rheda 
név jó hírneve kelthette a fejedelemben, s bizalmában
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nem is csalódott, mert Rheda Péter mesteri munkát szál
lított. A könyv finom papirosa, tiszta nyomása, díszes 
fejlécekkel, iniciálékkal és zárórajzokkal ékes szedése 
valóban dicsőségére válhatott a debreceni nyomdának. 
Címlapja két színben (pirossal és feketével) nyomott. 
A címlap szedése arányos betűivel, térelosztásával töké
letes összhangot kelt (92. ábra). E  könyvön kívül még 
tizennégy, hasonló műgonddal készült kiadványa ma
radt ránk.

Rheda Péter a legjobb és legbecsültebb magyar nyom
dászok sorába tartozik. Szerette mesterségét, annak va
lóságos művésze volt. Gondos és mindenre kiterjedő 
figyelemmel készítette könyveit. A vásári árusításra 
szánt könyvek, amelyek elődeinek mindig jó hasznot

92. Rheda Péter SPECULUM TRINITATIS c. könyvének 
címlapja
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hoztak, őt nem érdekelték; ilyen könyvek kiadásának 
i^ondolatával nem is foglalkozott. Mesterségének ra
jongó szeretete és a jól jövedelmező, de alacsony szín
vonalú kiadványok teljes elhanyagolása eredményezte, 
hogy állandóan pénzügyi gondokkal küzdött, sőt élete 
végén adósságokba is keveredett. 1630-ban bekövetke
zett halála után a debreceni nyomda hanyatlásnak in
dult, s csak 1677-ben virágzott fel újra rövid időre, ami
kor Rozsnyai János vette át a műhelyt. Rozsnyai Sáros
patakról került Debrecenbe. A  pataki kollégiumot és 
nyomdát 1671-ben a labancok feldúlták, és Rozsnyai 
is kénytelen volt menekülni. Sokáig Erdélyben bujdo
sott, s csak 1677-ben került Debrecenbe. Rozsnyai Hol
landiából hozatott új betűket, és ezekkel nyomtatta 
1679-ben Diószegi K . István Kios:(tatott Talentom című 
könyvét.

1682-ben bekövetkezett halála után Töltési István 
kerül a nyomda élére. Ekkor készült Debrecen városa 
Komáromi Csipkés György bibliafordításának kiadá
sára, s hogy e művet minél tökéletesebb kiállításban 
tudja elkészíttetni. Töltésit Hollandiába küldte a nyom- 
tlászat mesterségének kitanulására. Töltési először az 
amszterdami Blaeu nyomdát kereste fel. Blaeu azonban, 
akinek Misztótfalusi Kis Miklós Amszterdamban erős 
versenytársa lett, nem volt hajlandó újabb versenytársat 
nevelni. Ezért Töltési Misztótfalusi amszterdami nyom
dájába lépett be, ahol három hónapig tanult, és a betű
metszést is elsajátította. Sajnos azonban Töltési mun
káin semmi nyoma nem látszott annak, hogy külföldön 
járt, mert a három esztendő alatt, amíg Debrecenben 
tlolgozott, egyetlen jó kiállítású könyv sem hagyta el a 
nyomdát. Bizonyára a városi tanács mondott fel Tölté
sinek, mert munkájával elégedetlen volt. Debrecenből 
Komáromba költözött, ahol nyomdát állított fel s 1718- 
ig dolgozott.
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A debreceni nyomdászok közül utolsónak megemlít
jük Vincze Györgyöt, aki 1697-től 1705-ig vezette a 
nyomdát. Vincze György szakmáját értő és szerető jó 
nyomdász volt. Ezt bizonyítja elsősorban a Szilágyi 
Márton halálakor kiadott gyászfüzet címlapja (93. ábra), 
amelynek tökéletes szépsége, gondos kivitele tanult és 
szakértő mester munkájára vall. Vincze működése a 
Rákóczi-szabadságharc korára esik. A  háborús viszo
nyok miatt azonban nyugodt és gondos munkáról nem 
lehetett szó. Vincze György az 1705-i debreceni labanc- 
dúláskor hősi halált halt.

A Rákóczi-szabadságharc bukását követő időkben 
Debrecen mindinkább veszít gazdasági és kulturális 
súlyából. Nyomdája is hanyatlani kezd, mert a budai és 
pesti nyomdák megindulásával már nincs meg az a je
lentősége, amelyet a török hódoltság idején hazánk kul
turális életében betöltött. A  nyomda ma is fennáll.

Hoffhalteréket fontos hely illeti meg Nagyvárad és 
Gyulafehérvár nyomdászattörténetében is. Nagyvárad 
első nyomdáját a Debrecenből távozó Hoffhalter Rafael 
alapította. Hoffhalternek Váradról történt távozása után 
1567-től 1640-ig nem működött itt nyomda, amíg végül 
Szenczi Kertész Ábrahám, a X V II. század kiváló nyom
dásza rendezte be nyomdáját. Nála jelent meg 1641-ben 
Tyukodi Mártonnak Tiszta életű Joseph Patriarcha 
című könyve, s ezt követték egymás után Szenczi K er
tész további kiadványai. Misztótfalusi Mentségében 
Szenczi Kertészről több helyen megemlékezik, s azt 
írja, hogy Váradon két palotája is volt. Legnagyobb 
vállalkozása Kár öli Gáspár Szent JB/W/Wjának újabb ki
adása. Ezen a művén munkálkodott legnagyobb szere
tettel, s miközben könyvét nyomtatta, indították meg a
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törökök i66o-ban az ostromot a város ellen. A  lengyel 
királyi trón megszerzésére törekvő II. Rákóczi György 
egész erdélyi serege elpusztult Lengyelországban, s a 
védtelenül maradt Erdélyt a török megtámadta. Várad 
magára hagyatva védelmezte magát. A  rossz karban 
levő bástyák mögött minden katonai tapasztalat nélkül 
hősiesen helytállottak a városi polgárok, úgyhogy a tö
rök két hétig tartó véres ostrom után csak szabad elvo
nulás biztosítása mellett tudta birtokba venni a várost.

h o n o k  p o s t h u m u s ,
^ íie m

m a g n ó  n o m i n i ,
Viri admodum Reverendi 

Clarifsimi, Doftifsimi, Celc- 
berrimi & c ,

D .M A R T IN I S Z IL A G Y I  
FautoreSi Symm'tfia., 

mid., Se Difdpuli 
detukiunt.

6  E B R £ C í N
Os  • a wi u i  ViMotc

93. A  Szilágyi Márton halálára írt gyászfüzet első oldala

A távozni kívánó polgárok magukkal vihették ingó
ságaikat, így Szenczi Kertész Ábrahám a nyomdáját és 
a biblia kinyomtatott íveit is. Először Kolozsvárott tele
pedett le, s ott fejezte be a biblia nyomását 1661-ben.
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Majd továbbment Nagyszebenbe, ahol 1667-ben meg
halt.

Gyulafehérvárott ismét Hoffhalter Rafael nevével 
találkozunk. Váradról költözött oda János Zsigmond 
fejedelem meghívására, akitől a „Typographus regius” 
(királyi könyvnyomtató) címet kapta. Főleg Dávid Fe
rencnek, az unitárius egyház magyarországi és erdélyi 
megalapítójának műveit nyomtatta. Hoííhalter Rafael 
1568-ban meghalt, s nyomdáját özvegye vezette tovább. 
János Zsigmondnak 1571-ben bekövetkezett halála után 
a katolikus vallású Báthori István beszüntette a Hoffhal- 
ter-féle nyomda működését. Gyulafehérvárnak ezután, 
több mint negyven évig nem volt nyomdája, míg 
1619-ben Bethlen Gábor fejedelem újra nyomdát ala
pított. Az új nyomdában Effmurdt Jakab nyomtatott 
először s jelentette meg a X V II. századbeli erdélyi 
könyvnyomtatás magas színvonalú termékét, Geleji 
Katona István hangjegyekkel teli Öreg Gradual]^t. 
A könyvet kétszáz példányban nyomtatták, s I. R á
kóczi György erdélyi fejedelem előszavával jelent meg, 
aki szétküldötte ajándékul kétszáz református egyház- 
községnek. Közülük több a magyar királyság területén 
és a török hódoltságban működött. A törököknek II. Rá
kóczi György elleni bosszuló hadjáratában tatárok nyo
multak be Gyulafehérvárra, és borzalmas pusztítást 
vittek véghez. E  pusztításnak esett áldozatul a város 
második nyomdája.

A  X V I. század magyar nyomdái között meg kell még 
említenünk Ecsedi Báthori István gazdag főúrnak Göncz 
mellett fekvő vizsolyi birtokán felállított nyomdáját, 
amely csupán egy cél érdekében jött létre: Károli Gás
pár ó'^^;^/B/W/ijának kinyomtatására. Ecsedi Báthori Ist
ván 1585 körül kezdett célja megvalósításához, könyv
nyomtató sajtót, betűket, papirost hozatott Német
országból, Mantskovits Bálint galgóczi nyomdászt meg-

240



a o 7

|-  ̂  BaByíonUhoIbalópBaduUjhdC btámut, cmickcztcti a:̂  Pro^
pbttaaz arrólf miértJanyar^atta bolt mr  ̂Ifictt az
lfohatoU)Mktfcruefc». ’̂ ^btiim SU tbogyiirtnúnffahat
h ^ a e c  igdzfiibaJuUfocfilbl. nacbog, fiucc fininc Ifianbüi
ÚriOKC. y rá re fiM S b a a i$ ^ M < ^ ^ < ,k m ,m íiK lb < m m e c a a i
déBBi bétktkBenJoc baU Bam̂ ĉ

E L S Ő  R. E Sz.
m BSMrioiÍurrű|)lwasCkiMri>ia«ESid4kathog]raKgfTrl«iiec lftcnhXz,áa

az S j(tyokn»r gonoffágokat ne kftucfléc. Máíbdlor vi^afcaüya 12  f^Cigboi 
ÍMcn<SaSidokatasIftanfiiiiac(kirazMyrnft fickSz5ct áno Angyal pfMáz) 
lcAz8«&c való léciuct ,as Aagyaloknac ncUcttcc való vgyazaíóckal, az Ifttn 
ISinóc éretne való c5rdtSdér*ud,azlftetincckegycImeaggnduírc>creuel, hoz. 
aakxvalóióakaranyiual,«zSencníé|Sckiicc rőiiláfixkel, aódlyekaniodaz 
Prophéa hiraai lataíokfaiin példán.

l
^Arivs ki' 
[Irilciacoiáíő- 
d̂iceíiccDdc* 

J iéoec ny61t- 
i  zadichöloa- 

. p̂ián,n6iaaz 
^^RZacbaríiíhacBarachías fiá 
aac,ki IddoProphécaíia vala,ezc 
aaooduáa.
% Meg haragút v6It az WRFe* 

Idctcigea az tí atyáitokra.
) Ezt moodgyad azért néktc. 

Eztmondgyaá feregckoec W  ra. 
Tfrictccai hozzám azt mond' 
gya az (ércgeknec WRa , és ti 
hozzátoc t^rcc, azt mondgya az 
ícregckncc WRa.

4  Ne Icgyctcc ollyanoc mint 
az ti atyáitoc, mert ez előtt való

Prophétác kiáltottac nékiec, 
mooduáru Ezt mondgya az ícrC' 
gekotc WRa. T^rictcc meg 
kérlecazci gonolivtaitokról, és 
az ti coDofi tfelckedettektől: és 
nem rogattac hót, és nem %ycl- 5  Axétl% 
mezcec én hozzám,azt mondgya 
az WR.

5 -»Hól vadnacá ti atyáitoc?és á 
Prophétác > mind Őröcké élneké? "
6 De az én beflédim és az 

végezéíTm, mellyeket az én liól- mihoUoue 
gaimnac az Prophetáknae meg*^-^*^ 
paranczoltam, vallyon nem tel MtíMe,á» 
lyífcdtekébf az ti atyáitokoní
mert megt^rucn azt mondottác, 
az mint el gondolta vala az Sere- 
geknecWRa hogy mi vclönc 
czclckcdgyéc,az mi vcainc cs

ra 5 Icked-

94. Károli Gáspár SZENT BIBLIÁJÁjának egyik oldala

hívta vizsolyi birtokára, hogy ott „az istenes vén ember
nek” , Károli Gáspárnak rendelkezésére álljon. i59oben 
került ki sajtó alól a vÍ2solyi biblia, amely az ó- és 
újtestamentum első teljes magyar nyelvű, protestáns 
jellegű fordítása (94. ábra).
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H U S Z O N H E T E D IK  F E J E Z E T

P E S T -B U D A I N Y O M D Á K  
A X V II I - X IX . S Z Á Z A D B A N

Az 1686-os esztendő a több mint másfél évszázados tö
rök uralom alatt szenvedő Buda várának végre meg
hozta a felszabadulást. A  hónapokig tartó ostrom alatt 
Buda teljesen leégett és elpusztult. E  súlyos pillanatok
ban senki nem törődött a még megmaradt Corvina-kö
tetek sorsával, az egy Marsigli grófot kivéve, aki a tűz- 
ből mentette ki és helyezte biztonságba a könyvtár 
maradványait.

Budán a felszabadulást követő második évben, 1688- 
ban tűnt fel az első nyomda, amelyet Heyll Quirinus ala
pított. Utóda Landerer János Sebestyén, Bajorországból 
bevándorolt nyomdász volt. Landerer korán meghalt, 
s özvegye újra férjhez ment a nyomda vezetőjéhez; 
ennek halála után az özvegy vezette a vállalatot 1738- 
tól 1752-ig, majd ezt követőleg fia, Landerer Lipót Fe
renc került a nyomda élére. Landerer Lipót halála után 
1770-ben Katalin nevű özvegye s fia, Landerer Mihály 
tulajdonába ment a vállalat. Mihály részt vett a Martino- 
vics-féle összeesküvésben, 1794-ben letartóztatták és 
több esztendei súlyos börtönre ítélték. A börtönben tel
jesen megtört, és kiszabadulása után rövidesen meghalt.

Landerer János Sebestyén másik fia, Landerer János 
Mihály életútja sokkal szerencsésebb volt. 1750-ben 
megvette a jónevű pozsonyi Royer-féle nyomdát, majd 
a jezsuita rend feloszlatása után, 1774-ben a kassai 
jezsuita nyomdát, és 1773-ban Pesten is nyomdát nyi
tott. A  három nyomda olyan jól jövedelmezett, hogy
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négyszázhús^zezer forint készpénzért megvette Füskút 
Temes megyei falut. Nemesi előnevét később e falu 
után kapta. Füskuti Landerer János Mihálynak fia és 
(hököse volt Landerer Mihály János, aki 1795-től 1809-ig 
dolgozott.

Füskuti Landerer Mihály János nyomdáját halála után 
örököse, Landerer Lajos vezette tovább. Az ifjú Lan
derer nagy tudású és művelt nyomdász volt; vezetése

6 C Y

I C £ 1 I  R I T K A

m a g y a r

K I S - A S Z S Z O N Y
VlLAeOS'VÁRATT.

Á R P Á D  Z O L T Á N
f  C/COELMINI*

Í R T A

D U G O N IC S A N O RA S^
OskQlt*Mi Ssft2cccf Pap:

•* Termélicfi TttM iw---- - _ -------- ----
töja: z* Pctti TaaélmlBvokMk l i n l j i

• ' To4aoTtlf»«£ XMIvi T n M |»  : •* 
T « « é iiu k ^  T t |j« ; / j i t o T t n i l M
Kanak Onl»btkt. ^

E L S Ő  K Ö N Y V .
A’ SZERENCSÉS OOLOOK.

tOSOKTtUt it KáSSÁH.,
FÜSKÚTt LANOB RER MIUÁLT

k$tM|éval •• kdéiriL 
t 7 t !•

95. Egy Landerer-kiadvány: Dugonics ETELKA c. regényének
címlapja
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alatt szépen fejlődött a nyomda. Később, 1840-ben tár
sul vette maga mellé még a Wigand-féle könyvkereske
dés főnökét, Heckenast Gusztávot, és ettől az időpont
tól kezdve „Landerer és Heckenast” néven ment to
vább a nyomda. Itt készült egyebek között a Kossuth 
Lajos szerkesztésében megjelenő Pesti Hírlap és Jókai 
Mór Életképek című lapja.

A  Landerer és Heckenast nyomdát az 1848. március 
1 5-i forradalmi események avatták örökre emlékezetessé. 
A szabad sajtó első termékeit, a Talpra pmgjjart, és a 12 
pontot a márciusi ifjak ebben a nyomdában nyomtatták 
ki. Néhány esztendőre a szabadságharc bukása után 
(1854) meghalt Landerer Lajos, s a nyomda most már 
egyedül Heckenast Gusztávé maradt. Az ötvenes évek
ben indította meg Pákh Albert szerkesztésében a Vasár
napi Újságot^ Arany János S:(épirodalmi Fig)ielö]ét  ̂ Jókai 
Mór Nag^tükör című humoros újságját, amelynek ké
sőbb Üstökös lett a neve. A mindinkább növekvő válla
lata számára a Hatvani utcai helyiség szűk lett már, s 
ezért Heckenast az Egyetem utca 4. számú házat vette 
meg nyomdája és kiadóvállalata számára. Ebből a válla
latból alakult 1873-ban a Franklin Társulat, amelynek 
jelentős kiadói működése nagy lendületet adott a magyar 
kultúra és irodalom fejlődésének.

Az Egyetemi Nyomdát Mária Terézia 1777-ben az 
egyetemmel együtt Nagyszombatról Budára telepítette. 
A  nyomda kezdetben úgyszólván semmit sem jövedel
mezett. Csak akkor lendült fel, amikor Mária Terézia 
1779-ben tankönyvkiadásra kizárólagos szabadalmat 
adott részére. Négy évvel korábban, 1775-ben a vállalat 
megvette Novakovics István bécsi cirillbetűs nyomdá
ját, s ettől kezdve szerb, román és ukrán könyvek kiadá
sára is jogot nyert. A  nyomda felszerelése olyan tökéle
tes volt, hogy külföldön is alig találták párját. 1798-ban 
betűöntödével is kibővítették, és meghívták Bécsből
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hikfalvi Falka Sámuelt, a székely családból származó 
betűmetszőt,hogy sok szép betűvel, címlappal és könyv
dísszel gazdagítsa a nyomdát.

A vállalat nagyarányú fejlődése Sághy Ferenc nevé
hez fűződik, akit 1804-ben neveztek ki a nyomda gond
nokává. Sághy nagy irodalmi műveltséggel rendelkező, 
széles látókörű vezető volt, aki sok kitűnő rézmetszőt

i) li  i) o  r i ! s
P a O  D E F Ü H C T t S

^ 1; I  U  l  >
iF iü L &  Spfeöius S  íí ^Iĉ , Anim<mwúcm-iCá̂ ixitxmtŝ  ̂ u %û

. c u í í ,  M> áídmjr í tá» P a t^ ^  &  íe
' i .  t n ím l b o a d  í\ltáre Pat<ír. 

i í t l  J  Poí^>̂ í5Síiccr>i-'ÍV ' díi^,íd-
U n r í l  -d ip írd e s í; í,idi:{4í^ííd;!^<uc^;,4<ec^^'

O c u m ^  q m 3 a ;ö í6 t ^ t> » v e n t tt-U  VíSihí ommpotam mcm< | i>JtexísDeös,&í.Mi1í5pec-
'•' , íc » Töl í i s^ perdík'at w ?  ad 

n u m é ö íl m m  in n o m m ö iü ^ ly ic s jitix jte n ía fn . $ .,A m e o , 
m im . V. Q u í  teu'aRÍ íijgd á t C [tö '/  v*ící.'r- í

Jolgentiaííí-abídtífeí)?^^^^
rem lífíónem  pecajtórura 

, aoík*ór»m , íTÍíníac jm bH

, . , * w r O a ű o m n i p o t é n « | y “ n s .& ® ^ ^  
bcatsc M ari32 femper ^

$ar4iî  rn.s)if5í| 
s .«í..aaíV>i'í Uc\i C>->a|

tiini. 6cd í'r'V'̂ r.i? r./'i |'<u>:fü4 
mea cuipa, mea? 

culpa» mea maxanít oápa, I- 
d co  prccot beátam Mariann 

V irp ie ft í ,  x; d.Xvd'Mí'i'í:̂ ' 4r«fiátöf tö3 omnli?oí«n5 
S í d'jmMfí? peccaífö

Deus w  coöVCJjysxlvlHcá'
" biíí jto ^  . .

E t  plebij töa betabKur m  . 
D lU n d c  nobiá Dom ine nU' feiicórdíam bjam.̂
¥ x  M a iik é  í« » m  da ííob^ . 

'Ú - n r m c  cxáudi

i)(). Az Egyetemi Nyomda MISSALE ROMANUMának kezdő
oldala

I oglalkoztatott a nyomdában készülő könyvek díszíté
sére. 1805-ben megbízta az akkor Bécsben tartózkodó 
nagynevű rézmetszőt, Czetter Sámuelt rézmetszetek ké
szítésével. A  nyomdának irodalmi téren is ez a legter
mékenyebb korszaka, mert ekkor jelentek meg Verse
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ghy Ferenc, Virág Benedek, Kisfaludy Sándor, Kisfa
ludy Károly és Kazinczy Ferenc munkái.

I. Ferenc király i8 ii-ben  az Egyetemi Nyomdára ru
házta a Breviárium és Missale Komanum (96. ábra), majd 
1822-ben a BJtuale és a Corpus Juris kiadványok szaba
dalmát. A  latin könyvekénél azonban nagyobb a ma
gyar könyvek jelentősége, amelyeket már nem saját ki
adásában, hanem az írók, könyvkereskedők megrende
lésére nyomtatott. A Magyar Tudományos Akadémia 
megbízásából nyomta ki egyebek között Kisfaludy Sán
dor és Károly munkáit, Kazinczy Ferenc Eredeti Poétái 
Munkait, A  húszas, harmincas, negyvenes években meg
indult magyar folyóiratok majd mind az Egyetemi 
Nyomdában készültek: Kisfaludy Károly Auróraj^i, az 
Akadémia folyóirata, a Pudománytár, Nagy Ignác St̂ in- 
mütár2i, Petrichevich Florváth Lázár Honderűje, Vahot 
Imre Pesti Divatlap]^,,

A  negyvenes évek elejétől Eggenberger, Emich, 
Hartleben pesti kiadók kiadványait nyomtatta. Itt ké
szült Eötvös József A  falu  jeg^^pje, Berzsenyi Dániel, 
Fáy András összes művei, Petőfi Sándor első verses
könyve (1844) s ugyanebben az évben A  helység kala
pácsa, majd pedig a ]ános vitéii második kiadása (1846).

Az Egyetemi Nyomda ebben az időben érte el fejlő
désének azt a magas fokát, amelyet soha többé elérni 
nem tudott, még abban a korszakában sem, amikor a 
két világháború között Klebelsberg Kunó kultusz- 
miniszter költségeket nem kímélve, újjáépíttette a már 
hanyatlásnak indult vállalatot.

Trattner János Tamás bécsi nyomdájának fiókjaként 
kezdte pályafutását a pesti Trattner nyomda; a fiók ve
zetője, Trattner Mátyás, a bécsi Trattner egyik rokona
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volt. Trattner Mátyásnak 1789-ben fia S2:ületett. Kereszt- 
íipául a szülők a gazdag bécsi Trattnert kérték fel, aki 
valóban bőkezű ajándékkal örvendeztette meg a boldog 
szülőket, mert pesti nyomdáját ebből az alkalomból ke- 
rcsztfiának adományozta. Amíg a fiú. Tamás felcsepere
dett, apja állt a nyomda élén, amely hozzáértő vezetése 
alatt napról napra fejlődött. A  fiú 1813-ban vette át a 
nyomdát. Trattner János Tamás művelt, nemes gondol
kodású fiatalember volt, benső barátság fűzte kora nagy 
íróihoz, így Kazinczy Ferenchez is. Rövid működése 
alatt temérdek kiadványa hagyta el a sajtót (97. ábra). 
'Trattner Tamás fiatalon, 34 éves korában meghalt.

Halála után, 1824-ben ismét az apa, Trattner Mátyás

K A Z I N C Z Y  F E R E N C Z

M U N K  Á  J  I.

SZÉP LI TERATUI VA.

P E S T E N .

R a T T N E R  JÁNOS TAMÁSNÁL 1614.

97. Kazinczy Ferenc művei első kötetének címlapja
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V9tte át a nyomda vezetését, majd 1827-ben vejének, 
Károlyi István ügyvédnek adta át, aki 1863-ban bekö
vetkezett haláláig vezette a nyomdát.

Nevezetes nyomda volt még a X V III. század végén 
és a X IX . század elején a pozsonyi Weber Simon Péteré, 
aki Nagyszebenből került fel Pozsonyba, és később K o 
máromban is fióknyomdát nyitott. Legnépszerűbb ki
adványai Gvadányi József könyvei voltak. Ezek között 
is elsősorban Eg)j falusi nótáriusnak budai utalása (98. ábra).

EGY
FALUSI NÓTÁRIUSNAK

B U D A I

U T A Z Á S A ,
M E L L y  E T  

önnön tiiaga abban esett 
V IS Z S Z O N T A G S A G A IV A L  E G T G Y Ü T l ' 

az el -aludt vérü 
M A G Y A R  S Z Í V E K ’ 

fel ferkentésére, és múlatfágára 
E ’ V E R S E K B E  F O G L A L T  T,

Po2jónban és Komáromban^
WiBER SIMON f í XEK  hölcfégévcl éi betfüvel 1790.

98. Gvadányi E G Y  FA LU SI N Ó TÁ R IU SN A K  BU D AI 
U T A ZÁ SA  c. könyvének címlapja
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H U S Z O N N Y O L C A D IK  F E J E Z E T

JO H N  B A S K E R V IL L E , 
G IA M B A T T IS T A  B O D O N I ÉS A D ID Ó T  

C SA L Á D

Azt a három nyomdászt, akiknek hatása még ma is ter
mékenyen befolyásolja a nyomdai művészetet, három 
különböző nemzet adta a világnak. John Baskerville-t 
Anglia, Giambattista Bodonit Olaszország, a Didót csa
ládot Franciaország. "

John Baskerville (szül. 1706) előbb szépírástanító 
volt, majd pedig 1745-ben egy lakkozóműhelyt vett át 
Birminghamben, amely jelentős jövedelmet biztosított 
számára. Élete delén, 1750-ben, 44 éves korában gon
dolt arra, hogy megpróbálkozik a nyomdászattal és be
tűmetszéssel. Baskerville hamarosan olyan eredménye
ket ért el, hogy korának leghíresebb betűmetszője lett. 
A cambridge-i egyetem megbízta a biblia, majd Vergi
lius és Horatius műveinek nyomtatásával. Baskerville 
k őr ül tekint o"gondo s s ággal dolgozott; maga készítette 
a festékeket, sőt a gépeit is maga szerkesztette. Betűinek 
szép, formás alakja, elegáns egyszerűsége egész Európá
ban feltűnt, világhírt szerezve nyomdájának és betűön
tödéjének. A kontinens legtekintélyesebb nyomdái nála 
szerezték be a betűiket. Könyveit szép, gondos kivitel 
és hivalkodó cifrázat nélküli tartózkodó egyszerűség 
jellemzi (99. ábra). 1775-ben halt meg.

Baskerville-nek nem maradt utóda; özvegye a teljes 
betűkészletetjelőb^ cambridge-i egyefemnek ajánlotta 
fel, de miután elutasították, annak a párizsi irodalmi tár
saságnak adta át, amelynek élén Beaumarcliais, a víg-
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játékífó állott. Baskefville betűivel nyomtatták ki Pá
rizsban Voltaire műveinek díszkiadását.

Giambattista Bodoni, akinek már atyja is kiváló 
nyomdász v olt, a piemonti Saluzzóban szuIeteFt 1740- 
ben. Fiatalkorában tanulta meg a^fametszés művészetét. 
Első munkái már jelentős sikereket biztosítottak szá
mára. Ez arra ösztönözte, hogy további tanulásra R ó
mába menjen. Az akkori világhírű Propaganda Fide 
nyomdában kapott állást, ahol főképpen új betűk terve-

p u b l i i  v i r g i l i i  

m a r o n  i s

B U c  O L I c  A,

g e o r g i c a ,
E  t

AE N E I S.

B I  R M J J / G  N  A M l A E :  

flvpli J O H A N N I S  B A S K E R V I L L E .  

MDCCLVn.

99. Baskerville VERGILIU Sának címoldala
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'/.áséYcl foglalkozott. Ügyességével, szorgalmával és vá
lasztékos ízlésével rövidesen megnyerte az igazgató, 
Ruggieri abbé bizalmát és barátságát. Az abbé segítsé
gével több keleti nyelvet megtanult, azért, hogy tehet
segét téljesemez^ betűinek és tipográfiájának szentelje.
I fosszas tanulmányozás és nagy fáradság révén sikerült 
az idegen betűk lényegébe hatolnia és művészi tradíciók 
alapján azokat tökéletesítenie. A nyomda bőven rendel
kezett keleti betűkészlettel, ezek azonban hiányosságuk 
miatt nagyrészt használhatatlanok voltak. Bodoni első
sorban ezeket a betűket akarta kiegészíteni, és hogy be- 
1 űismeretét tovább tökéletesítse, Angliába akart utazni, 
de súlyos betegsége miatt kénytelen volt az útról lemon
dani. Ekkor alapított Parma hercege, Don Ferdinand 
infáns udvari nyomdát, amelyet a párizsi, madridi és to
rinói királyi nyomdák mintájára rendezett be. A herceg 
Hodonit hívta meg a nyomda vezetésére. Bodoni veze
tése alalFaz új nyomda rövid idő alatt Európa legjelen
tékenyebb nyomdájává fejlődött, és nagyszámú, külö
nös szépségű kiadványával tűnt ki. Ezek előállításánál 
Bodoni személyesen is közreműködött. A művészi ered
mények és sikerek Itália összes fejedelmeinek, gazdag 
könyvgyűjtőknek és szakértőknek figyelmét Bodoni 
munkásságára terelték. A  nyomdát elhalmozták meg
rendeléseikkel, és egymással versengtek megjelenő ki
adványainak megszerzéséért.

Egyik ilyen finom ízlésű könyvgyűjtő Chevalier 
d’Azara, Spanyolország római követe, akinek nagy sze
repe volt a kitűnő nyomdász hírnevének terjesztésében, 
ajánlatot tett Bodoninak, hogy palotájában nyomdát 
rendez be számára a görög, latin és olasz klasszikusok 
kinyomtatására. Parma hercege félvén, hogy értékes em
berét elveszíti, beleegyezett, hogy Bodoni olyan offici
nát, amilyen a római lett volna, a hercegi palotában ren
dezzen be. Ebből a nyomdából kerültek ki a legszebb
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klasszikus kiadások. Többek között Horatius (1791), 
Vergilius (i793),Tasso: La Gerusalemme Ltheraia\K  meg- 
szabadito'tt JeruzsáTeuT. 1794). —

Bodoni könyveit nemes egyszerűség jellemzi. Díszít^ 
anyagot egy,etten.kanyvébe-n-sem.Alka^^ Azoknak
tiszta és valódi szépségét a könyvoldalak szigorú szer
kezeti felépítése, a betűk vékony és vastag vonalainak 
váltakozásából kialakuló ritmikus nyugalma, a címlap 
és a belső címsorok tökéletes arányai, az oldalak nyom
tatott felületeinek a fehér margókkal alkotott esztétikus 
összképe, és végül az egyszerű, tolakodó igényesség nél
küli, művészi kötés adja meg.

Díszkiadásai közül Homérosza szinte utolérhetetlen 
szépségű könyvalkotás. Görög betűi a leggondosabb és 
legaprólékosabb kutatás eredményei, vonalaikban az 
írott betűt közelítik meg. Ezt a könyvét Napóleon ö s 
szárnak ajánlotta, aki őt az olaszországi francia uralom 
alatt jelentősen felkarolta. Amikor Napóleon a dedikált 
példányt kézhez vette, elragadtatásában 3000 frank év
járadék fizetését rendelte el Bodoni részére.

De nemcsak a császár, hanem itáliai helytartói, Eugéne 
Beauharnais és Murát is valósággal versengtek egy
mással Bodoniért. Az egyik Milánóba, a másik Nápolyba 
hívta. Bodoni, korára és betegségére hivatkozva, vissza
utasította mindkét ajánlatot, és továbbra is Parmában 
maradt. Bodoni nem rajongott a franciákért, de értett 
hozzá, hogy a maga részére hogyan hasznosítsa rokon- 
szenvüket. Murát i8 ii-ben  kitüntette őt, s ezért hálája 
jeléül 1812-ben kiadta Fénelon Lélémaque-]kt, Ezt kö
vette 1813-ban a Thédtre de Lacine, három kötetben. 
Ö maga legnagyobb érdemének tartotta a Marnak 
poji[a^p kiadását. Erről a könyvről mondotta Bodoni, 
hogy ez egyedül fenn fogja tartani nevét az utókor szá
mára. Munkája 1788-ban jelent meg két kötetben, s az 
összes maga készítette betűfajtákat tartalmazza (100. ábra).
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Veletri , antica Cittk d’
Italia, nella Campagna 
fomana, rimarchevole 
pel suo bel Palazzo, e 
per le vagbe sue Piaz- 
ze ornate di Fon tané.
Vi segui nel 1 7 4 4  una 
battaglia tra gli Austri- 
aci, e tra gli Spagnuo- 
li. Veletri trovasi situa- 
ta sopra una eminenza 
5 leghe lungi dal maré.

100. Bodoni MANUALE TIPOGRAFICÓjának egy lapja

Bodoni minden idejét és energiáját nyomdájának ál
dozta. Lelkessége, odaadása, mesterségének szeretete nem 
ismert határt, s valósággal a nyomdához láncolta. Ezért 
tréfásan gályarabnak nevezte magát. A túlfeszített munka 
következtében, Padovában érte utol a halál 1813-ban, 
akkor, amikor Manuale]át új, pompás kiadásban akarta 
előkészíteni. A 250 különböző betűfajtát tartalmazó 
kiadás már csak 1 8 18-ban jelent meg.

Amíg élt, fejedelmi pártfogói kitüntetésekkel és bő
kezű ajándékokkal halmozták el. Parma hercege nemes
séget adományozott neki, és megkapta a „spanyol király 
udvari nyomdásza” címet. 1804-ben tiszteletére emlék
plakettet öntöttek. Napóleon a francia klasszikusok ki
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adásával szerzett érdemei elismeréséül, közvetlenül ha
lála előtt, a becsületrend keresztjével tüntette ki, s 
ugyanakkor i8 ooo frank tiszteletdíjat adományozott 
neki. Halála után szobrát a Pantheonban állították fel. 
Szülővárosa, Saluzzo, 1872-ben szobrot emelt emlé
kére.

*

Amikor Giambattista Bodoni Olaszországban a nyom
dai művészet legmagasabb fokát érte el, ugyanakkor 
emelkedett korának legnagyobb nyomdászcsaládjává a 
francia Didót család. Bodoni és Didót célkitűzésében, 
mesterségük szeretetében igen sok a hasonlatosság. Nem 
csupán kenyérkeresetnek tekintették mesterségüket, ha
nem hivatást láttak benne.

A család megalapítója, Francois Didót, 1713-ban nyi
totta meg nyomdáját Párizst Már ő is hTfnevSFszer- 
zett magának több kiadványával, többek között a 20 kö
tetes Abbé Prévost Histoire générale de Vqyages című 
gyűjteménnyel. Frangois Didót 1 1  gyermeke közül
Francois Ambroise és Pierre Francois követték apjukat 
a nyomdászpályán.

Fran90Ís Ambroise teremtette meg a pontrendszeren 
alapüTö7 Didot-féle mértékegységet a tipográfiában. 
Ö alkalmazta először az öntött űrkitöltőket, ő találta fel 
az ún. sima, selymes felületű, finom nyomdai velinpapi- 
rost, és a nyomdai sajtót is tökéletesítette. Gyönyörű 
antiqua típusú betűket öntött, s ő nyomtatta X V I. Lajos 
rendeletére azokat a klasszikusokat, amelyek a dauphin, 
a jövendő uralkodó oktatására szolgáltak. A könyvek 
címlapját „ad usum Delphini’’ (a dauphin használatára) 
felírással jelölték, s minden olyat kigyomláltak a szöveg
ből, amely a nevelők megítélése szerint a dauphin szá
mára káros. Azóta is szállóigévé vált ez a latin kifejezés; 
az erkölcs nevében megfésült szövegeket gúnyolják
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vele. Kiadványai közül -  amelyek ma már nagy értékű 
könyvritkaságok -  kiemelkednek a kétkötetes Tasso 
(Urtisalemme ILiberata és Bitaubes i z kötetes Homérosz- 
fordítása. Francois Ambroise 1804-ben halt meg.

Testvére, Pierre Fran9ois nemcsak a könyvnyomtatás 
(()vábbitöOÍetesítése térén, de a betűöntes, éFÍSképpen 
a papírgyártás terén szerzett érdemeket. Megalapította a 
hír^^Se^VáTt essonnes-i papírgyárát, és itt állította fel 
Louis Róbert, aki korábban korrektora volt, a világ 
első papirosgyártó gépét. Ebben a papírgyárban készí
tették a forradalom alatt az assignatákhoz (papírpénz
hez) szükséges papirost is. Ötesztendei kísérletezés ütán, 
1799-ben (már Pierre Francois halála után), amikor az 
essonnes-i gyárat fia vezette, sikerült Louis Robert-nek 
olyan gépet feltalálnia, amelyből a kézzel merített egyes 
ívek helyett végtelen szalagban került ki a papiros.

Pierre Didót, Francois Ambroise fia 1789-ben, a for
radalom kitörésének évében vette át a nyomdát, s oly 
kiváló munkát vé̂  ̂ hogy műhelyét a Louvre-ba he
lyezték át. Itt nyomtatta egészen új típusú antiqua be
tűkkel a nagy klasszikusok díszkiadásait, amelyeket 
l.ouvre-kiadásoknak neveznek: Vergiliust, Horatiust, 
Racine-t, Lafontaine meséit, Voltaire Henriade-]it, Fla- 
lála után (1853) fia, jules szintén számos díszkiadást je
lentetett meg (lo i. ábra).

Firmin Didót (szül. 1764), Francois Ambroise máso
dik fia 1789-ben apjától a betűöntődéi át, s ő szál
lította testvérének, Pierre-nek Louvre-kiadásaihoz a be
tűket. Didót antiqua betűi különleges szépségűek, s 
ugyanazokkal a művészi sajátságokkal rendelkeztek, 
mint amelyeket már a Bodoni-betűknél ismertettünk, 
írott betűket is készített. Ezek a könyvnyomtatásban 
használatos első írott írások, szépségükben egyedül
állóak voltak. A  sztereotípiának új eljárását találta fel, 
amelynek segítségével francia, olasz és angol klassziku-
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Conjurant ia mélancolie,
La défíance et ses déiours,
La froideur, jalousie,
En ont confié l’heureux cours 
A rHymen sensible, aux Amours,
A la raison, á ia foile:
Heureux qui sait régler loujours 
Leur accordf leur douce harmoniel

Lö, des dicux respirant la vie, 
Lllymcn, par sa fécondité,
L’Hymen, que mon coeur déifie, 
Enirctieiu, augmente, ei varié 
Lamour, Icspoir, et ia gaicic;
La doucc paix, la libcné,
Y président de compagníe,
Versant, ofíram de lout colé 
Et le nectar et i’ambrosie.

Comme» aprés un beau jour deté, 
La nuii, plus calme etoion moíns bclle,

te TREIZE.

lo i. Pierre és Firmin Didót antiqua betűje

sokat hozott olcsó áron forgalomba. Díszkiadású köny
vek is jelentek meg nyomdájában.

Franciaország minden neves embere megfordult D i
dót nyomdájában. Párizsi tartózkodásuk alatt a külföl
diek is éltek az alkalommal, hogy a világhírű nyomdát 
megismerjék. Sándor orosz cár 1814-ben, amikor a Na
póleon Elba szigetére történt internálását követő első 
párizsi béketárgyaláson vett részt, meglátogatta a Didót 
nyomdát. Didót officinájából, a tipográfia művészetének 
iskolájából számos francia és külföldi nyomdász került 
ki. Didót 1827-ben visszavonult a nyomda vezetésétől. 
Ezután a közéletnek és az irodalomnak szentelte életét, 
s a vállalat irányítását fiára bízta.
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Ambfoise Firmin Did^;^^nj^^DidQt 
Idtűnolievelést kapott. Főleg a görö^ njelY es irpdalpm 
iránt mutatott érdeklődést. Beutazta Egyiptomot, Szí
riát, Palesztinát, Kisázsiát, majd egy ideig a konstanti- 
iiiipolyi francia követség attaséja volt, azután visszatért 
Párizsba és átvette apja nyomdáját.

Testvérével, Hyacinthtal együtt nagy jelentőségű 
k()nyveket adott ki, egyebek között Champolionnak, 
ii hieroglifák megfejtőjének egyiptomi utazását, egyip
tomi nyelvtanát és szótárát, továbBa szŐtáHF ég so
rát. Egyik legnevezetesebb munkája a Thesaurus grae- 
cae Unguae új kiadása volt, amelynek első kiadása Henry 
I (stienne nevéhez fűződik. A  hatalmas vállalkozás fran
cia és német tudósok közreműködésével jött létre és ki
lenc Jkötetet ölel fel. Ambroise Firmin Didót maga is 
nagy irodalmi működést fejtett ki. A  Thesaurus szerkesz
tésében szellemi téren is részt vett; megírta keleti uta
zásának tapasztalatait és számos nyomdászati szakköny
vet. A Didót kiadóvállalat Ambroise Firmin Didót alatt 
világcéggé fejlődött, nevét Európán kívül más világ
részekben is megismerték, s nagyarányú kiadói tevé
kenységével magas színvonalra emelte a francia könyv
kiadás minden ágát.
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H U S Z O N K IL E N C E D IK  F E J E Z E T

A N Y O M D A G É P E K  F E JL Ő D É S E .
A F R A N C IA , A Z  O R O SZ  É S A  M A G Y A R  

K Ö N Y V M Ű V É S Z E T  A  X X . S Z Á Z A D B A N

A könyvnyomtatás eszközei a X V III. század végéig lé
nyegükben mit sem változtak. A  nyomtató sajtó elvben 
ugyanaz maradt, mint amelyet Gutenberg feltalált. 
A  nyomdász ott áll a kéziprés előtt, a prés lapján nyugvó 
szedést bőrlabdával befestékezi, ráhelyezi a papirosívet, 
meghúzza a prés emelőkarját, és ezzel az ív egyik olda
lán kész a nyomás. Két- vagy háromszáz ívet nyomott 
ily módon két szorgalmas nyomdász napi munkája alatt. 
A másoló szerzetesek lassú írásmódjához viszonyítva ez 
bizony jelentős teljesítmény.

Az első valóban forradalmi lépést Friedrich König 
német nyomdász tette meg, aki i8 ii-b en  feltalálta a 
gyorssajtót. Ezt követte hamarosan a tégelysajtó, majd 
pedig a rotációsgép.

A gőzgép, később pedig az elektromotor feltalálása 
végképpen mechanizálta a nyomdákat, és ezzel óriási 
mértékben lendült előre a fejlődés.

A  napi néhány száz ívet termelő kézipréssel szemben 
az újságnyomdákban szemmel alig követhető gyorsa- 
sággal száguld az ördöngös rotációs, amelyet szinte lát
hatatlanul hajt az elektromotor, s egy óra leforgása alatt 
több mint 50 000 nyomott, hajtogatott, rakásokba szá
molt újságot dob ki magából.

A  szedő- és betűöntő gépek óriási teljesítményükkel 
messze maguk mögött hagyják a kézi szedést és a kézi 
öntést. A  szedőgép úgy dolgozik, mintha élettel teli, 
magasan fejlett organizmus volna. írógépszerű billen
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tyűzet leütésével szed és önt nyomásra kész szedéssoro
kat, vagy pedig géplyukasztotta papirosszalag nyomán 
teljesen önállóan, emberi kéz beavatkozása nélkül, egyes 
betűkből álló, nyomásra kész szedést állít elő.

A  fametszetet és rézmetszetet, ezt a két nemes könyv
illusztráló eljárást egykettőre kiszorították a fényképe
zésen és a kémián alapuló mechanikai reprodukciós el
járások. A  papírgyártás, a nyomdafesték-készítés,a gépi 
könyvkötés rohamosan halad előre, s napról napra új 
csodák teszik lehetővé az olcsó, mindenki számára hoz
záférhető könyv megvalósulását.

A  könyv művészi megjelenési formája kezdetben nem 
tudott lépést tartani a megindult szédületes fejlődéssel. 
A technika korlátlan lehetőségei között tévelygő nyom
dász nem találta meg a helyes utat, és ez az oka, hogy a
X IX . század 50-es éveitől a századfordulóig a nyomdai 
munkák minőségében oly nagymértékű visszaesés kö
vetkezett be, amilyen a könyvnyomtatás feltalálása óta 
még sohasem volt.

A  betűk, amelyeket Aldus Manutius, Dürer, Gara- 
mond, Bodoni, Didót egykoron magas művészi fokra 
emeltek, elkorcsosodnak, elerőtlenednek. A  betűkép
nek és ugyanakkor a szedésképnek minden ereje és 
tömeghatása elvész. A  szedett oldalaknak eddig határo
zott és tömör rajzát gyenge, vérszegény, ritmus nélküli 
kép váltja fel, mert a túlságosan szabályos és józan, ri
degen finom vonalú betűkkel már nem lehet az oldalak 
olyan tömör képét nyerni, mint amilyet a német ős- 
nyomtatványokban, az olasz és francia reneszánsz könyv- 
művészetben annyira megcsodáltunk. A  betűművészek 
helyét a hivatásos betűrajzolók és betűmetszők veszik át, 
akik jól és pontosan, csak éppen művészi invenció nél
kül dolgoznak. A  betű mint díszítő elem mindinkább 
elveszti jelentőségét, előtérbe kerül az ornamentika,
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amely túlmérete^ietts égével kiáltó ellentétet mutat az 
erőtlen, elvékonyult betűk gyenge képével szemben.

A szedő ugyan a betűk és díszítések egész tömege fö
lött rendelkezik, mégsem képes művészi szedést, zárt 
kompozíciót, esztétikailag kielégítő szedéstükröt létre
hozni.

A  X IX . század sem szűkölködött a könyvet szolgáló 
kiváló művészekben: Adolf Menzel és Ludwig Richter 
a németeknél, Honoré Daumier és Gustave Dóré a 
franciáknál, Zichy Mihály a magyaroknál világhírű 
könyvillusztrátorok voltak. Mégis e nagy művészek 
illusztrált könyveiben a szedés és a kép között az a töké
letes, művészi egység, amelyet a középkor s a rene
szánsz könyveiben megcsodálunk -  a két francia művész 
munkáit kivéve - , nem mutatkozik. A  szedés és illuszt
ráció egysége elvész, mihelyt a könyveket illusztráló 
vonalas fametszet helyét féltónusú képek foglalják el. 
A  fotomechanikai eljárások, az autotípia, a fénynyomás, 
a heliogravűr, festményreprodukciókat bemutató, vagy 
oktató célzatú könyveknél mérhetetlen haladást, de mű
vészi egység szempontjából kétségtelen visszaesést jelen
tenek. A  fotográfia segítségével létrehozott féltónusú il
lusztrációk ugyanis a betűk vonalas, fekete-fehér hatásá
val nem alkothatnak egységes művészi képet.

A  hanyatlás korszakában mindig akadnak emberek, 
akik meglátják azt, ami rossz, s jobb után törekednek. 
Akadtak ezúttal is művészek, nyomdászok és könyv
kiadók, akik reformáló célzattal közbeléptek, hogy meg
próbálják újrateremteni az összhangot és dekoratív 
egységet a szedés, a kép, az ornamentika, a papiros és a 
könyv kötése között. A  könyvet, mint a múltban, mű
vészi egységgé akarták formálni, a szép részeket formás 
egésszé kovácsolni. Elsősorban művészien formált, erő
teljes és karakterisztikus betűkre volt szükség. A  régi 
példák alapján új szabályokat kellett teremteni.
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A német nyomdászok és művészek müncheni rene
szánszmozgalma, a 8o-as években, az első megmozdu
lás, amely a német nyomdászat fénykorát, a reneszánsz 
korszak mesteri formáit akarta a jelenkorra átmenteni. 
Műtörténészek, művészek, nyomdászok láttak a nagy 
terv megvalósításához. Elfeledkeztek azonban arról, 
hogy ilyen régies, archaizáló stílus évszázadok múltán 
nem plántálható át egy másik korszakba.

A könyvművészet igazi reneszánszát nem is a németek 
teremtették meg, hanem William Morris, angol költő és 
esztétikus.

Morris 1834-ben született Londonban. Gazdag keres
kedő fia volt, és gondos nevelést kapott. Oxfordban 
tanult, majd Dante Gábriel Rossetti ösztönzésére fes
teni kezdett. Közben verses és prózai műveket is írt. 
Az iparművészettel kapcsolatos gondolatait két köny
vében fektette le. A reneszánsz szelleméből s művésze
iéből indult ki Morris, de nem utánozni akarta annak 
formáit, hanem e virágzó korszak művészetének az egy
kori kézművességre való hatását kutatta. A  legjobb kézi 
munka is élettelen marad kellő ízlés hiányában, a kézmű
vesség produktumait is művészettel és ízléssel kell meg
formálni -  vallotta. Mindazokat a tanításokat, amelyeket 
;i régi német és olasz könyvnyomtatómesterek munkái
nak tanulmányozásából leszűrt, átvitte a gyakorlatba.

Megalapította a Kelmscott Presst, a legelső bibliofil 
nyomdát, s hét év leforgása alatt több mint ötven köny
vet nyomtatott. Betűit maga tervezte Peter Schöffer, 
Johann Zainer és Nicolas Jenson ősnyomdászok betűi 
alapján. A könyveit ékesítő gazdag reneszánsz díszíté
seket is maga tervezte, utasításokat adott a papírgyárak
nak a könyvek papirosának összetételére és merítésére 
vonatkozólag. Maga szedte és nyomtatta a könyveket, 
és gondosan ügyelt a könyvkötő munkájára is, hogy az 
ii>azán szép és művészi könyvet világra segítse. Aligha
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volt még nyomdai mű, amely minden egyes részletében 
az ősnyomtatványokkal oly egyenlő értékű lett volna 
hatásában, mint Morris munkái (102. ábra). De bármily

cne scoRY of ̂ eomaL f
a F i n n  wc o f tbc Spc.ir-

0 o f V c d.ivo-'D.inc0waeit̂ Cbat 
oftbcfaírfam cofK íngs 
of tbc folhojyH nd tbc 
atbcUngs a /far in g  ín 
framíngofvaloiirjyOft

_______________ tbcn Sc-yld tbc Sbcaf-
9on from tbc boate o f tbc ecatbcroj7from  
kindrcds a many tbc mcad/ecttlcs torcjylt 
wa9 tbcn tbc cári fcar'd tbcm, 9Ítbcncc wag 
be firgt j y  found barc and all/lachmg: 90 
golacc be bíded ölax’d under tbc wclhm 
in worgbip to thrívej? Qntil it wag 90 tbat
tberound/aboutgíttrrg^HUovcrtbewbalc/
roadmugt bearken bígwíUjSíHnd y»cld bim 
tbc tríbutc.H good kíng wag tbat, ^

Y wbom tbcn tbcrcafter a gon 
wag begotten H  younglíng 
ín gartb, wbom tbc greatOod 
gent tbítber^tíf XTo fogter tbc 
fo lk : <& tbcír crímc/nccd be felt

___________ ^  Cbc load tbat lay on tbcm
wbílc lordlcgg tbcy lívcdjff'for a long wbílc 
and long. r>c tbcrcforc, tbc L íf c / lo r d t ib e
OClícldcrofglory.world’gworBbipbcgavcbim:

102. William Morris egy könyvoldala

értékesek voltak is dekoratív szépségükben és a részek 
összhangjában a könyvek, ezek csupán az elindulást 
jelentették. A fejlődés következtében a könyv régies 
jellegének el kellett tűnnie. A könyvművészetnek az új 
technika lehetőségeinek felhasználásával kellett tovább 
fejlődnie. A  Morrist követő könyvművészek már Ang
liában is ezt az utat járták. A  legnagyobb eredményt 
azonban a német könyvművészek érték el, akik Morris
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reformtörekvéseiből kiindulva, a kilencvenes években, 
nem szorítkoztak csupán utánzásra, hanem túlhaladtak 
ezen, újat alkottak.

A legátfogóbb hatása a Pan című művészeti folyóirat
nak volt. A német könyvművészet újraéledését e folyó
irat megalapításától, 1895-től számíthatjuk. A kitűnő 
l^rugulin nyomda volt a nyomtatója, és az előállítás 
munkájában olyan művészek vettek részt, mint Peter 
llchrens, Pleinrich Vogeler, Ottó Eckemann, Th. Th.
I leine és E. R. Weiss.

Ebben az időben kezdte meg munkáját a nagy mű
veltségű és céltudatosan előretörő kiadó, Eugen Diede- 
richs, aki Firenzéből helyezte át kiadóvállalatát Jénába. 
Az első kiadó volt, aki nemcsak a könyv díszítőanya
gára, hanem a szedésnek tipográfiai formálására is 
ügyelt. Mellette olyan kitűnő nyomdák működtek, mint 
( )tto Holtén, Pöschl Se Trepte, a Spamer-féle és mások. 
Diederichsnek dolgozott a német könyvművészek egész 
sora: Melchior Lechter, Rudolf Koch, E. R. Weiss, 
lUímcke, Kiadványai a többi kiadó számára mintaképül 
szolgáltak. E  szép könyvek közül is kiváló alkotás 
Maeterlinck Dér Schat^ dér Armen (A szegények kincse), 
melynek díszei Melchior Lechter, s a nyomtatás Ottó 
llolten munkája. A  könyv új fejezetet jelent a német 
k()nyvművészet történetében: egységes és egyöntetű, 
nem utánzása Morris könyveinek, amelyek feltétlenül 
hatással lehettek a művészre (103. ábra).

Diederichs jelentkezése után négy évre kezdte meg 
munkáját az Insel Verlag. Három költő: Ottó Július 
bierbaum, Walter Heymel és Rudolf Alexander Schrö- 
(ler 1899 októberében ugyanolyan céllal, mint a Pan  ̂
irodalmi folyóiratot hívott életre, Die Insel néven. Az új 
folyóiratot Drugulin nyomta, művészi kiállításáról Hein- 
rich Vogeler, Th. Th. Heine, E. R. Weiss és Félix Val
ii )ton gondoskodtak. A  folyóiratnak mindössze három
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103. Maeterlinck A SZEGÉNYEK KINCSE c. könyvének 
címlapja és belső oldala

évfolyama jelent meg, de a könyvkiadó vállalat ma is 
működik. Könyveik kezdettől fogva a legszebb és leg
kulturáltabb német könyvek, amelyeket a már említett 
könyvművészeken kívül főképpen a kitűnő betűtervező
művész, Walter Thiemann látott el könyvdíszekkel és 
végezte el a tipografizálás munkáját is. Az Insel Verla- 
got rövidesen követte több kiadó: a Hyperion Verlag, 
Schusster &  Löffler, Georg Müller és mások. A művé
szeti forradalom ilyen duzzadó alkotókedvvel megáldott 
időszaka, mint amil3?̂ en e századforduló volt, a könyv- 
nyomtatás feltalálása óta még sohasem mutatkozott. 
A könyvművészet visszatalált régi nemes tradícióihoz, 
az összhanghoz. A tömör és ritmikus szedés dekoratív 
könyvoldal hatását kelti. A kép és a dísz a betű vona
laihoz igazodik. A  betűk arányosak a könyvoldalak 
nagyságával. A szedéstükör és a margók egymáshoz 
viszonyítva, helyesen méretezettek. A könyv kötése, 
előzékpapirosa, a kötés anyaga és díszítése az egész 
könyvvel harmonikus egészet alkot.

A Morris-féle Kelmscott Press mintájára Németor-
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s/ágban is alakultak magánnyomdák, amelyek bibliofil 
kcVnyvek nyomtatásával szolgálták a könyvművészetet. 
Ilyen nyomda volt a Tiemann és Poeschel alapította 
l'.inus Presse, amely 1907-ben kezdte meg működését 
(ioctlie Kömscbe Hlegien című könyvével. Mindössze öt 
k()nyvet adott ki, és 1925-ben Chamisso Peter Schlemibl 
könyvével fejezte be működését. A művészetszerető és 
kr>nyvbarát Ernst Ludwig, darmstadti nagyherceg,
I' riedrich Wilhelm Kleukens betűtervező művész társa
ságában, 1908-ban alapította meg az Ernst Ludwig 
Pressét. Ez a nyomda számos könyvet nyomott az Insel 
Vcrlag részére. Legnemesebb kiállítású közöttük a 
Sbakespeares Sonette; tiszta tipográfiájával, minden dísz 
mellőzésével, harmonikus szedéselrendezésével, elmé
sen alkalmazott piros kezdőbetűivel és nemes egyszerű
ségével igazi könyvremek (104. ábra).

S H A K E S P E A E ^ S

U B E R T R A G E N  V Ö M  
E D U A P D S ^ N O E D

104. Az Ernst Ludwig Presse SH A K E SP E A R ES SO N ET T E 
c. könyvének címbetűi

Az angol és német példa csakhamar követőkre talált 
I Európa többi nemzeténél is. A  franciák Morris hatására 
láttak neki az új könyvművészet munkájához. Eugén 
Pelletan adta ki 1896-ban Jules Renard Hisfőire Natu- 
rclle-]ét^ amelynek illusztrálására nem kisebb ember.
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mint Toulouse-Lautrec vállalkozott. A  könyv árát a ki
adó annak idején 30 frankban állapította meg, de ezen 
az áron nem kelt el. Jellemző, hogy megjelenése után 
kb. 20-25 évvel már 30 000 frank volt a forgalmi értéke. 
A „Société des Amis du Livre”  (Könyvbarátok Társa
sága), amely még 1874-ben alakult, a 90-es években át
tért a művészi kiállítású könyvek kiadására. A század- 
forduló után számos kiadó nyomtatott bibliofil könyve
ket. Ha valahol, akkor Franciaországban volt a kiadók
nak e téren a legkönnyebb dolguk, mert a szép könyvek 
végtelen sora, amely I. Ferenc nyomdászaitól Didot-ig 
megszakítás nélkül látott napvilágot, a tradíciók olyan 
ápolását jelentette, amire egyetlen más országban nin-
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105. Simon Vostre H EU R E A  K U S A G E  D E  RO M É c. eredeti 
munkája (1498) után 1890-ben készült könyv egy oldala
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csen példa. A  franciáknál tehát abban az értelemben, 
ahogy a németeknél vagy az angoloknál, épp ennek kö
vetkeztében nem beszélhetünk új könyvművészetről 
(105. ábra).

Oroszországban is -  mint Európa más országaiban -  
a századforduló teremtette meg az új könyvművészetet, 
és akárcsak Angliában és Németországban, itt is költők 
és festők állottak a könyvművészetért és kultúráért 
folytatott harc élén. Az orosz könyv újjászületett s e 
megújhodásában fontos szerepet töltött be Valerij Brju- 
szov költő, aki egy kiadó vezetője volt. Utána a jobbnál 
jobb nyomdák egész sora alakult. Olyan nyomdáké, 
amelyek a könyvvel szemben támasztott művészi köve
telményeket, a papír, szedés, nyomás és illusztrálás 
tekintetében felfokozott igényeket is ki tudták elégíteni.

Sokáig emlékezetes marad az 1914 május havában 
megnyílt lipcsei nemzetközi könyvművészeti, könyv
nyomdái és grafikai kiállítás: a „Búgra” . Ez a grandiózus 
méretű kiállítás mintha csak búcsúzója lett volna a már 
közeledő világháború legnagyobb áldozatának, az em
ber alkotta kultúrának. És valóban, háromhónapi fenn- 
.illása után a műalkotások e páratlan seregszemléjének 
veget vetett a világháború.

Ennek a rövid életű, páratlan jelentőségű kiállításnak 
egyik legszebb ékessége az orosz pavilon volt. A kiállí- 
lott csodálatos szépségű, tökéletes nyomású, művészi 
kötésű bibliofil könyvek: a pétervári Sirius nyomdának, 
;i Scorpio kiadónak, a Golicke és Wiborg nyomdának, 
a mesterségét igazi művészettel űző moszkvai V. I. Vo- 
ronovnak, valamint számos egyéb nyomdának és kiadó
nak alkotásai méltó versenytársai voltak a francia, an
gol és német pavilonok pompázatos kiállítású könyvei
nek.
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A magyar könyv sirámára sem maradt közömbös az 
Európa-szerte jelentkező megújhodás. Megkésve ugyan, 
de tíz esztendővel a századforduló után, nálunk is tuda
tára jöttek annak, hogy a könyvvel szemben nem csupán 
a betűk olvashatóságának igényét kell támasztani. Nem 
selyembe és bársonyba kötött, gyárilag domborított 
bádogosatokkal ékes díszalbumokra van szükség, ame
lyeket akkori kitűnő, de a könyvillusztráláshoz nem 
értő festők rajzai díszítettek anélkül, hogy alkotóik a 
nyomtató technikának alapelemeivel tisztában lettek 
volna. Nálunk is kezdenek tudatára ébredni annak, hogy 
Angliában és Németországban már egy-két évtized óta 
új utakon jár és a fejlődés új törvényeinek engedelmes
kedik a tipográfia.

A Nyugat az első, amely a könyvek kiállításába új 
színt hoz. A  folyóirat indulásával irodalmi életünknek 
történelmi jelentőségű megújhodása kezdődött. Ady 
Endre, Móricz Zsigmond, Gellért Oszkár, Kosztolányi 
Dezső, Babits Mihály és a többi új utakon induló, új 
formákat kereső, új gondolatokat hirdető író munkái
nak megjelenési formája is kell hogy új, a köznapi ízlés
től eltérő legyen. Akárcsak az Inselnél, a folyóirat mel
lett itt is létesül könyvkiadó. (Csakhogy nálunk, az Insel- 
lel ellentétben, egy-két év múlva a könyvkiadót áldozzák 
fel a folyóirat fennmaradása érdekében.) Falus Elek ipar
művész, az első modern könyvdíszítő, kifejező eszközei
ben úttörő, színpompás fedeleket rajzol a Nyugat-köny
vekhez. Ezeken ismerkedik először a magyar olvasó a 
közelmúlttal szakító, de a régmúltban gyökerező artisz- 
tikus, rajzos betűkkel. De joggal érheti a Nyugat-köny
veket az a bírálat, hogy a könyvfedél csupán a könyvre 
aggatott tetszetős külső ruha volt, és a könyv teste: 
betűje és tipográfiája a régi köznapi és elmaradott volt, 
s ez nem a Nyugat kiadóinak közömbösségén múlott. 
A magyar nyomdák, kellő felkészültség hiányában, nem
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tudtak lépést tartani a német tipográfia fejlettségével és 
betűművés2;etéveL Falus Elek könyvművész volt, de 
nem volt nyomtatómester.

MÓRICZ *ZSmOND
H É T * n C R A J C Z ^

JE L B K 2 É L É SE K .

io6. Móricz Zsigmond HÉT KRAJCÁR 
c. Nyugat-kiadvány címlapja

A magyar könyv átalakulása nem Budapestről, nem 
is a nagy nyomdákból indult ki. Két vidéki kis nyomda 
szentelte működését az új könyvművészetnek, s fejlő
dött azzá a jelentős fórummá, amely évtizedeken át 
példamutató volt a magyar könyvművészet számára.

Bölcsője mindkettőnek az Alföld volt. A  két vállalat 
alapítási és kezdő időszaka hősi küzdelmek korszaka. 
Kezdetleges és szegényes körülmények között indultak, 
kevesebb lehetőséggel, mint a többi kisebb-nagyobb 
vidéki nyomda.
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E  két romantikus műhely a gyomai Kner nyomda 
és a békéscsabai Tevan nyomda volt.

Kner Izidor írja visszaemlékezéseiben: „Üzemem az 
említett tizenkét fiókos kis betűszekrényen kívül egy 
ma már ösmeretlen rendszerű olyan taposó gépből állott, 
amely az amerikai kis gyorssajtók őse, és még közönsé
ges kereskedelmi kvartpapír nagyságú nyomtatványt is 
csak az impresszum lehagyásával lehetett rajta kihozni. 
Ha pedig sűrűbb szedésű forma került a ki-beemelendő 
tepsibe, minden nyomásnál recsegett, ropogott a gép, 
és zöttyent a rajta dolgozó ember agyveleje.’’

Tevan Andor írja visszaemlékezésében: „Apám, Te
van Adolf, akit rendkívüli munkakedve, kimeríthetetlen 
energiája a legkülönbözőbb foglalkozási ágakra terelt, 
sok mindenhez hozzáfogott életében. Egy jellemző vo
nása azonban állandóan megmaradt benne. Nagyon 
szerette a könyveket. A könyv iránti rajongás vitte rá, 
hogy 1903-ban a Békéscsabáról Kolozsvárra távozó 
Lepage Lajos könyv- és papírkereskedését átvegye. E  he
lyi méretekre szabott kis boltnak hátsó részében volt 
egy lábbal hajtott, ócska amerikai tégelysajtó, néhány 
kiló betűanyaggal, amely a papírkereskedésben előfor
duló névjegy, meghívó, gyászjelentés és hasonló apró 
nyomtatvány elkészítésére szolgált.”

Milyen feltűnő a hasonlóság a két nyomda indulásá
ban! De milyen meglepő a hasonlóság még abban is, 
hogy mindkét apában, akik az isten háta mögötti ma
gyar rónán csak sejtik a betű csodálatos erejét és hatal
mát, a nyomdászmesterség egész életet kitöltő gyönyö
rűségét, már él a vágy, hogy a műhely nemcsak a min
dennapi kenyérkeresetre legyen alkalmas, hanem mint a 
kultúra és művészet legmagasabb rendű hordozója, 
töltse be nálunk is hivatását.

Előrelátó, de szokatlan lépés ez. Ne feledjük el, hogy 
mindketten vidéki kis nyomdászok voltak! Mindkét apa
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tanulni és világot látni, külföldre küldi fiát. így  kerül 
Kner Imre Lipcsébe, Tevan Andor Bécsbe.

Hogy mit eredményezett a külföldi tanulás, hogy mit 
jelentett a század eleji feltörő könyvművészet helyszíni 
tanulmányozása, hogy mivé érlelte a két tanulni vágyó 
fiatalembert a külföldi nagyvárosok nyújtotta élmény
áradat, azt eredményeikben mérhetjük le.

A Kner nyomda maradandó alkotása az 1921-22-ben 
megjelent M.omtmenfa l^iterárumnak. 12 - 12  füzete és a 
Kner Klasszikusoknak 12 kötete, a Tevan nyomdáé a

Ő SZ I
HARMAT UTÁN

ISTEN6S. VITÉZI ÉS VIRÁGÉNEKET 
M E L L  V E K E T

B A L A S S I  B Á L IN T
ÉS EGYÉB NE\^S S NÉVTELEN

í >oétAk  m unkáiból a  XVI., xvn. 
ÉS XVIÜ. SZÁZADOKBÓL 

O S S Z E G Y O J T Ö T T

KIRÁLY GYÖRGY
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107. Az ŐSZI HARMAT UTÁN c. Kner-kiadvány címlapja
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még 1913-ban megindított és 1949-ig megjelent köte
teivel a2 Amatőr Tevan-sorozat, amelyben hazánkban 
elsőnek jelentek meg nemes illusztrációs eljárásokkal, 
eredeti fametszettel, rézkarccal vagy kombinált linó
leumszínezéssel ékesített bibliofil könyvek.

A két nyomda művészi iránya legjobban jellemezhető 
azzal, hogy a Kner nyomda főképpen a tisztán tipográfiai 
feladatok megoldását tűzi maga elé, míg a Tevan nyom
da az illusztrált könyvek felé hajlik.

Kner Imre, a Kner nyomda vezetője, Kozma Lajos
sal, a kitűnő tervezőművésszel társul, s vele együtt 
munkálkodik a régi magyar tipográfia tradíciói nyomán 
a modern magyar tipográfia stílusának megteremtésén, 
jelentős áldozatot hozva. A Kozma Lajos tervezte orna
mentikákat, iniciálékat és egyéb könyvdíszítő anyagot 
matricákba véseti, majd pedig megönteti nyomdája dí
szítő anyagául.

Tevan Andor, a Tevan nyomda vezetője, a külföldön 
élő, a német kiadók számára dolgozó Divéky Józsefet 
nyerte meg könyvei fametszetekkel való illusztrálására. 
Midőn az 1918-as összeomlás után a Svájcban élő mű
vésszel az összeköttetés megszakad, könyveit előbb 
Kolozsvári Sándor, majd később Hincz Gyula, a kitűnő 
rajzolóművész illusztrálja. Az Amatőr Tevan-sorozat 
1913-ban megjelent tisztán tipográfiai megoldású első 
kötete, Kosztolányi Dezső A  szegény kisterm ek panas:(ai, 
Walter Tiemannak, a nagy német betűtervező-művész- 
nek médiáéval betűiből készült. Ezt követte Kármán 
József Fanni hagyományai régies stílusú fametszetes cím
laprajzával. A sorozat nevezetesebb illusztrált könyvei: 
Krúdy Gyula Aranyké :̂̂ titcai s^ép fiapok Major Henrik 
fametszeteivel. Fazekas Mihály Füdas Matyi]?î  Gvadányi 
József Fgy falusi nótáriusnak budai tita^ása, Csokonai Vitéz 
Mihály luillá]2î  mindegyik Divéky fametszeteivel, K is
faludy Sándor Kegék a magyar elöidokböl és Kisfaludy K á
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roly Tollagi Jónás vis:(ontagságai, Voltaire Candide-]2î  
mindhárom Kolozsvári Sándor fametszeteivel, Petőfi 

apostol Kolozsvári Zsigmond rézkarcaival, Heltai 
Gáspár A  bölcs Esopusnak és másoknak fabulái Keleti 
Arthur átírásában, régi olasz fametszetekkel. S a leg
utolsó kiadvány, ami 1948 karácsonyán jelent meg, 
Anatole Francé Nyársforgató Jakab meséi. Keleti Arthur 
fordításában, Hincz Gyula színes rajzaival.

Az 1930-as évek folyamán e két vidéki nyomda pél
dája nyomán látott hozzá a Hungária nyomda, Bródy- 
Maróti Dóra irányításával, a Hungária-könyvek kiadá
sához. E  szép könyvek közül a legsikerültebbek: Ortutay 
Gyula Bátorligeti mesék Buday György fametszeteivel.

WAnmAiÉHi}KT\Té 
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108. Heltai Gáspár A BÖLCS ESOPUSNAK FABULÁI 
c. Tevan-kiadvány címoldala
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Kolb Jenő ^égijátékkártyák egykorú színes fametszetek
kel, Madách Imre A  cmlit(átor Győry Miklós rajzaival, 
Fitz József Gutenherg egykorú nyomatok fába metszett 
másaival.

Bár nem nyomdász és nem könyvkiadó, mégis meg 
kell említenünk a kitűnő tipográfiai érzékkel, művészi 
képességekkel és esztétikai ítélőképességgel rendelkező 
költőt. Keleti Arthurt, aki a maga könyveit sok szere
tettel öltöztette nemes köntösbe, maga választotta il
lusztrátorait mindig termékenyen inspirálva. Könyvei, 
melyeknek gondozását maga végezte: A  kámt ŝás festő 
strófái Gulácsy Lajos rajzaival, Af^ boldogtalan Kaymond 
s a^ st̂ erentsés Bertrand Lovagoknak hiteles szerelmes törté
nete Vértes Mar cél fába metszett rajzaival, a Vax Vobis- 
cum (Tanköltemény a régi Padova Köveiről), A  S^ép- 
reményü Goethe Gr, mindkettő Fáy Dezső kőrajzaival, ül. 
tollrajzaival, az Angyali Gdvötfet Molnár C. Pál famet
szeteivel, s Maeterlinck Tintagiles halála c. drámája Ba
logh István fametszeteivel. Keleti Arthur „az egyetlen 
magyar író, aki könyvben gondolkozik, illetve aki ódon 
zamatú finom írásait és mesteri fordításait s mind vala
mennyit előre könyvvé -  s remekbe álmodja meg”  -  
írta róla a Nyárs forgató megjelenése alkalmából Szent- 
kuty Pál.

A  mindennapi könyvek színvonalas kiállításában ko
moly érdemeket szerzett az Egyetemi Nyomda, az Athe- 
naeum, a Franklin Társulat, a Hornyánszky Viktor 
nyomda, a Pápai Ernő nyomda, a Világosság és a Bíró 
Miklós nyomda.
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H A R M IN C A D IK  F E J E Z E T  

A Z  IL L U S Z T R Á L T  K Ö N Y V

A könyvben elsősorban a szöveg a számottevő, a szó az 
uralkodó. A szöveg szolgálatában kell állnia a díszítő
elemnek, a képnek. A  könyvillusztráció feladata nem 
lehet azonos a falra akasztott kép feladatával, mert szer
ves tartozéka a könyvnek s a jQselekmény optikai alá
támasztására szolgál. Célja, hogy a szöveg ébresztette 
illúziót és hangulatot erősítse, határozottabb formában 
állítsa elénk.

Az illusztrált könyv csak úgy tökéletes, ha az illuszt
ráció a szedéssel, amely egyben tartalma is a könyvnek, 
szervesen összefüggő egészet alkot. Épp azért minősít
hetjük az ősnyomdászat, sőt a táblanyomtatás korának 
fametszeteit ideális illusztrációs elemeknek, mert nagy
fokú harmóniát, művészi tökéletességet és egyszerűsé
gük alapján is kitűnő illusztrációs hatást keltenek, s még 
a mai kor könyvművészeinek is mintaképül szolgálhat
nak.

A képet nyomtató legrégibb eljárás a fametszettel való 
nyomtatás. A fametszet ma is ugyanúgy készül, mint 
több száz évvel ezelőtt. A sima lecsiszolt falapra (dúcra) 
tükörfordítottan rajzolt kép vonalai mentén finom vé
sőkkel kiszedik a fa felületének azokat a részeit, amik
nek helye a papiroson fehéren, üresen kell maradjon, 
hogy csak a reliefszerűen kiemelkedő rajz vonalai kerül
jenek a papirosra a nyomtatásnál.

A  X V . század végéig csak olyan fametszetekkel talál
kozunk, amelyeknél az alakok és tárgyak egyszerű kör
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vonalakban mutatkoznak, s a plasztikus hatást célzó 
sraffirozás még jóformán ismeretlen. A Biblia Pauperum, 
a^kQráí famétszetműv^észetnel^kiemelkedő terméke, (Sze
melvényeket ad a bibliából az egyszerű nép számára; az 
A rs moriendi (A meghalás művészete) vigasztalást akar 
nyújtani az akkor dúló nagy pestisjárvány idején.

109. Turrecremata M EDITATIONESének egyik fametszete

A könyvnyomtatás kezdeti korszakában Pfister, a 
bambergi nyomdász jelenteti meg fametszetekkel díszí
tett könyvét. Az első nyomtatott könyvek illusztrációi 
semmiben sem különböznek a táblanyomatok primitív 
fametszeteitől. Nem keltenek térbeli hatást, csak az ol
vasó képzeletének élénkítésére szolgálnak. A X V . szá
zad kezdetleges fametszettechnikája, a vonalak leegy
szerűsítése nem teszi lehetővé az arckifejezések részle
tező ábrázolását.

Az olasz quattrocento nemcsak az olasz művészek
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festményeiben, szobraiban, épületeiben, de könyvilluszt
rációiban is megnyilatkozik. A  XV . századbeli olasz fa
metszetek a könyvnyomtatás kezdeti szakaszában töké
letesebbek voltak, mint a német fametszetek. A  Píister- 
féle fametszettel szemben például az Ulric Hahn római 
nyomdájában 1473-ban megjelent Turrecremata Medi- 
tationes fametszetei már fejlettebb művészet termékei, 
amelyek tökéletes távlatos kompozíciót mutatnak. A rajz 
vonalainak hullámzó vastagsága a sraíHrozások mellő
zésével is a plasztikusság teljes hatását kelti^^(109. áb
ra).

Valószínűleg a velencei két nyomdásztestvér, Gio- 
vanni és Gregori de Gregoriis műhelyéből került ki az 
1494-ben megjelent Giustiniani Dottrina dél vivere reli- 
giosamente című könyv, amelynek egyik fametszetét itt

iio . Giustiniani DOTTRINA c. könyvének egy fametszete
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bemutatjuk (iio . ábra). Egyszerűsége mellett a X V . 
századi olasz fametszőművészet egyik legmonumentáli- 
sabb alkotása, amely tiszta vonalaival a figura karakte
rét, a plasztikát és a távlatot hiánytalanul érzékelteti. 
Lorenzo Giustinianit, a könyv szerzőjét ábrázolja a kép, 
amelyet Gregorius, az egyik nyomdásztestvér metszett 
fába, Gentile Bellini, velencei festő portréja alapján.

A német könyvillusztráló fametszet első fénykorát 
Günther Zainer, majd Johann Bámler augsburgi nyom
dája működése idején éri meg. A józan, világosan meg
formált képek már igényesebbek, mint a bambergiek. 
Itt már érezhető a térbeli ábrázolásra való törekvés. 
A fametsző művészek az árnyékhatást, a plasztikus for
mát párhuzamosan haladó, szabályos sraffírozó vonalak
kal igyekeznek elérni. A fametszet egyre tökéletesebb 
kifejlődése felé vezetnek Johann Zainer ulmi nyomdájá
nak kiadványai, hasonlóan a már korábban említett 
Boccaccio Híres ass^onjokról című könyve fametszetei
hez, amelyeknél a mindinkább tökéletesedő árnyékoló 
technika a képek plasztikáját hatásosan juttatja érvény
re. Már foglalkoztunk az ulmi Aesopus-kiadás képeivel, 
amelyek kompozícióikban, vonalvezetésükben tökéle
tes művészi alkotások.

Az 1470 körül megjelent Kölni Biblia korszakalkotó 
jelentőségű, mert hatásában Dürer és Holbein művé
szetére is döntő volt. Magasan kiemelkedik a korabeli 
szegényes és kezdetleges kölni alkotások közül. A kuta
tások majdnem kétséget kizáróan megállapították, hogy 
illusztrációiban francia és németalföldi stíluselemek ve
gyülnek, és hogy ezt a mesterművet valószínűleg egy 
Kölnben élő külföldi kiváló művész alkotta. A biblia 
illusztrációi közül bemutatjuk az első emberpár bűnbe
esését és kiűzetését a paradicsomból ( i i i .  ábra), amely 
a fametsző technikánál nagyra értékelt tiszta stilizált
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1 1 1 . A Kölni Bibliából:
BŰNBEESÉS ÉS KIŰZETÉS A PARADICSOMBÓL

jelleget, fekete-fehér ritmikát, .világos kontúrokat és 
sraffírozással létrehozott tónusokat tüntet fel.

Már Peter SchöfFer működésének ismertetésénél meg
említettük az ősnyomdászat egyik legérdekesebb köny
vét, Bernhard von Breidenbach mainzi kanonoknak út
leírását az 1483. évi szentföldi zarándoklásáról. Hogy 
tudósításait hiteles képekkel lássa el, magával vitte útjá
ra Erhard Reuwich utrechti festőt, azzal a feladattal, 
hogy az idegen  ̂országok nevezetességeit vázlatos raj
zokban rögzítse. Mainzba visszatérve, útijegyzetei alap
ján terjedelmes könyvet ír, amelyhez útitársa, Reuwich 
tökéletes, valósághű fametszeteket készít az útjukon 
összegyűjtött vázlatai alapján. A XV. század olvasója 
magától értetődőnek találta, ha a képen bemutatott vá
ros vagy táj nem a könyvben említett helyet ábrázolja, 
hanem csupán a város vagy a táj fogalmát jelzi. Reuwich 
városképei ezzel szemben földrajzilag is hiteles rajzok. 
Az utcajeleneteket és életképeket reálisan, az éles meg
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figyelő szemével rögzíti le. Ennek az ábrázolási művé
szetnek már nem kielégítő formája a merev, kontúros 
fametszet. A művész arra törekszik, hogy a képeknek 
plasztikus hatást adjon. A kontúr szerepe jelentőségében 
csökken, és a művészi kifejezés hordozója egy finoman 
megkonstruált sraífírozási technika lesz. Mivel a korábbi 
sraífírozó módszerrel lágy és hajlékony fény-árnyék ha
tás nem lett volna elérhető, a technika teljesen átalakul. 
A széles, laza, merev és egyenes vonalú sraífírozás he
lyett, amely mindig csak egy irányban halad, sűrű és 
különböző irányú vonalkákat látunk, amelyek az ábrá
zolt alak lágy és hajlékony árnyékolását adják. A nyom
dászat e korszakában ezek a Reuwich-féle fametszetek 
a technikai és rajzbeli tökéletesség kitűnő alkotásai 
(ii2. ábra).

Michael Wohlgemut és Wilhelm Pleydenwurff fa
metszőművészetét már a nürnbergi Anthon Koberger-

I I2. Erhard Reuwich fametszete Breidlenbach útleírásához: 
KELETI ASSZONYOK ÉS FÉRFIAK
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féle nyomda ismertetésénél méltattuk. Itt még párhuza
mot állítunk Reuwich és a két nürnbergi művész famet
sző modora között. Akárcsak Reuwich, a két nürnbergi 
mester is a festmények képhatásának elérésére törekszik. 
Kétségtelen, hogy ez Reuwichnál jobban sikerül, sőt 
néha talán túl is megy azon a vonalon, amely a famet
szet jelleget a festői jellegtől elhatárolja. A két nürnbergi 
mester szigorúan ahhoz tartja művészetét, amit a fa
metszőkés minden nehézség nélkül meg tud oldani. 
A sraffírozás vonalai erősek, határozottak és világosak. 
A fametszetekben nagy fehér felületeket is hagynak, 
amelyek hatásosan válnak el a sötét részektől.

A Lübecki Bibliáról már megemlékeztünk. A könyv 
egy ismeretlen művész alkotása. Aránylag kis felületű 
képei monumentális hatásúak (i 13. ábra).

113. A Lübecki Bibliából: A ZSIDÓK JERIKÓ FALAI 
ELŐTT

Az Aldus Manutius velencei nyomdájában 1499-ben 
megjelent Hypnerotomachia Voliphili című könyvről, ame
lyet a világ legszebb nyomtatott könyökeként emleget
nek, már megemlékeztünk. A gyönyörűen kiállított kö
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tetet 1 5 8 illusztráció díszíti. Közöttük az építészeti jel
legű ábráktól a fantáziával teli, mozgalmas cselekménye
ket ábrázoló, dekoratív szépségű fametszetű képekig 
minden megtalálható. Kétségtelen, hogy a rajzok nagy 
művész keze alól kerültek ki. Általában Giovanni Bellini 
velencei festőt tartják a könyv illusztrátorának. Az érett 
cinquecento tökéletes szépsége sugárzik a könyv képei
ről (114. ábra).

114. A HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI egy fametszete

A fametszet művészetének legmagasabb fokát Al
brecht Dürer éri el.

Lenyűgöző hatású alkotásai az „Apokalipszis” képei, 
amelyeknek mozgalmas, megrendítő jeleneteit, mesteri 
tökéletességű kompozícióit, máig sem szárnyalta túl 
senki. A képek víziószerű, döbbenetes hatása magával
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ragadja a szemlélőt. Későbbi fametszetei, a Mária élete 
és a Kis Passió finom és gyengéd pasztorális jellegű, ki
fogyhatatlan elbeszélő készségű, idillikus falusi képek 
sorozata. Az „Apokalipszis”  monumentális képeinek ép
pen ellentétei A  Islária élete 20, a Kis Passió 37 fametszet
ből álló sorozat.

Dürer és iskolája működését már a Schönsperger 
nyomda ismertetésénél méltattuk. Tanítványa, Hans 
Baldung Grien, mesteréhez híven, a fametszetben a mo
numentálisát keresi, művészete nem forgácsolódik szét 
az aprólékos dekorálásban (115.  ábra).

A  fametszetű könyvillusztráció fénypontját az ifjabb 
Holbein működése alatt éri el. Holbein illusztrációit a 
cikornyamentes, világos kifejezésmód jellemzi. Az il
lusztráció elemi törvényeit szem előtt tartva visszatér

1 1 5. Hans Baldung Grien fametszete: 
KRISZTUS MÁRIA MAGDOLNÁVAL ÉS LÁZÁRRAL

283



ahhoz a korai felfogáshoz, amely az illusztráló művé
szettől távol tart minden festői Hatást. Ezzel a tisztán 
rajzoló technikával az igaz értelemben vett könyvilluszt
ráció megteremtője lesz (ii6. ábra). Icones veteris Testa- 
n?enti (Bibliai jelenetek) c. munkája 92 lapból áll.

116. Ifjabb Holbein fametszete az Új Testamentumhoz: 
JÁ K O B  M EG Á LD JA  FIA IT

A két vagy több dúcról nyomott színes fametszet fel
találása Hans Burgkmair nevéhez fűződik.

^A fametszet .Dürer és Holbein utáni hanyatlását a 
mindinkább tért hódító másik illusztrációs eljárás, a réz
metszés művészete gyorsította. A rézmetszet az ötvös- 
művészetből fejlődött. Már a legrégibb ókorban díszí
téseket, betűjeleket véstek a rézből készült vázákra, tük
rökre és csészékre. Ezeket a véseteket csak be kellett 
volna festékezni s valamilyen anyagra lehúzni, hogy réz
metszetet kapjanak. Sem az ókorban, sem pedig a közép
korban erre senki sem gondolt. A XV. században jelent
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keinek először a papirosra lehúzott rézmetszetű rajzok. 
Giorgio Vásári, X V I. századbeli olasz festő és műtörté
nész szerint Tomaso Finiguerra, ismert firenzei ötvös
művész találta fel 1450 körül a rézmetszetet. Későbbi 
kutatók szerint csupán ún. niellolemezeket készített, 
vagyis az ezüstlemezek véseteit réz, ezüst és kén keveré
kéből nyert fekete festékkel töltötte ki. Ezt a fekete 
masszát beégette az ezüstlemezbe, s a lemezt utána simá
ra csiszolta. A niellomunkákat a későbbi századokban 
Tula vidékén, Oroszországban készítették. Innen a „tu- 
la-ezüst” általánosan ismert elnevezése. Kétségtelen, 
hogy a rézmetszet feltalálása az ötvösökhöz állott leg
közelebb, mert ők dolgoztak finom vésőkkel a fémlapo
kon, s bizonyára közülük készített valaki először réz
metszetet. A legrégibb rézmetszet, amit eddig találtak, 
1446-ból való. A technikailag remekbe készült német 
metszet a Passió egyik jelenetét ábrázolja.

A rézmetszet technikája alapvetően különbözik a fa
metszetétől. Amíg az utóbbinál a nem nyomandó felüle
teket vésővel eltávolítják, és csak a nyomásra szánt felü
leteket hagyják meg, addig a rézmetsző ellenkező mó
don dolgozik. A lenyomatban fehéren maradó részeket 
meghagyja a réz felületén, a nyomandó részeket viszont 
belevési a lemezbe. Az így létrejött képet festékkel be
dörzsöli, majd a lemez felületét letörli, hogy csak a raj
zot képező mélyedésekben maradjon festék. A  nyomás
nál a festékkel telt mélyedésekbe nyomul a papiros, és 
felszívja a festéket.

Már az ősnyomdászat korában találkozunk rézmet
szettel díszített könyvekkel. Az első évtizedekben főleg 
Hollandiában, Franciaországban és Németországban 
csupán a könyv magyarázó jellegű illusztrálására hasz
nálták. A  könyvek zsúfoltak ismeretterjesztő és arcképe
ket ábrázoló rézmetszetekkel. Mint könyvdísz a X V II. 
században tűnik fel. Leginkább a X V III. század Francia-

285



ors2:ágában dívott. A  kor legjelesebb francia művészei: 
Boucher, Fragonard, Janinet, Eisen, Oudry. Verses
könyveket, regényeket, almanachokat díszítenek réz
metszetű mellékletekkel. Oly nagy a keletje az ilyen 
könyveknek, hogy alig akadt olyan szépirodalmi kiad
vány, amelyet rézmetszet ne díszített volna.

A  rézmetszet korszaka -  bármennyi művészi báj és 
finomság jelentkezzék is a képekben -  a könyvművészet 
terén hanyatlást jelent, mert a rézmetszet nem nyújtja 
azt az eszményi könyvillusztrációt, mint a korábbi idők 
egyszerű fametszetei. A  rézmetszet inkább festményre, 
mint rajzra emlékeztet; az egyes vonalak értékei nem 
határozottak, mint a fametszetnél. E  tulajdonsága miatt 
a rézmetszettel illusztrált könyveknek nincs olyan har
monikus összhatásuk, mint a betűk formaértékével 
egyező fametszet erős vonalainak.

1870 körül mindinkább elterjed az acélmetszet, amely
nek technikája egyezik a rézmetszetével, előnye, hogy 
nagy mennyiség nyomását (akár 100 000 példányét) is ki
bírja, de nagyobb keménysége miatt a vésése nehézke
sebb, s a rézmetszet lágyságával és melegségével szem
ben túlságosan éles és hideg.

Könyvművészek, nyomdászok, kiadók, látván azt az 
ellentmondást, amely a könyvnyomtatás és a rézmetszet 
technikája között fennáll, több ízben próbálkoztak a 
fametszet felújításával. Fáradozásuk azonban a rézmet
szet divatja miatt hiábavaló volt. A  rézmetszet több mint 
másfél százados kultuszának az angol Thomas Bewick 
vetett véget a fametszet egy új eljárásának alkalmazásá- 
yaL A  fadúc kis felületén állatok, növények tökéletes 
formáit hozta ki változatos tónusokkal.

A( tónusos fametszet művészi kifejezési módja egészen 
új és sajátságos volt. Bewick finom pontokkal és vona
lakkal különböző tónusértékeket teremtett, a legvilágo
sabb felülettől a legsötétebbig. Üj módszerével ke^idet-
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ben csak állatokat ábrázolt, Jcésőbb azonban Oliwer 
Goldsmith költeményeinek illusztrálásával Európa-szer- 
te osztatlan sikert aratott. III. György király a palotájába 
hozatta a könyv nyomódúcait, hogy saját szemével győ
ződjön meg arról, vajon azok valóban fából vannak-e? 
Goethe is nagy figyelemmel kísérte az angol fametszés 
fejlődését, s a Vropylden c. folyóiratban részletesen fog
lalkozott is vele.

A  régi és a tónusos fametszet között lényeges techni
kai eltérés van. Míg a régi, vonalas fametszetet a fa 
rostjai irányában munkálták meg, a tónusos fametszetet 
a rostokra merőlegesen vésték. A tónusos fametszet, 
amely lágy, árnyalati finomságaival megközelíti a réz
metszetet, csakhamar az egész világon elterjedt. Francia- 
országban érte el művészi fejlődése csúcspontját, ahol 
pl. Gustave Dóré, Bewick módszerével készítette el 
illusztrációit a nagy klasszikusokhoz: Rabelais Gargantua

117. Gustave Dóré fametszete:
DON QUIJOTE ÉS AZ ISTÁLLÓLÁNY
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és Panfagrueljét, La Fontaine meséit, Cervantes Don 
2i bibliát és egyéb munkákat ̂ Ts^(TTff ábra). 

A francia kiadók ezzel a módszerrel készítették a nép
szerű francia regények illusztrációit. Jules Verne nálunk 
is kedvelt illusztrációi, valamint a Ulllustration című 
folyóirat képei még a századforduló után is jó ideig 
ezzel az eljárással készültek. A németeknél Moritz 
Schwind, Ludwig Richter, Adolf Menzel voltak e művé
szet ápolói, s a századforduló előtt fénykorát élő Fliegende 
BldUer és a Deip^iger Illustrierte Zeitung is.

Hazánkban ez időben szintén a tónusos fametszet volt 
a képeslapok, könyvek képanyagának, illusztrációinak 
megszokott reprodukálási módszere, ismert festőművé
szeink, Barabás Miklós, Jankó János, Keleti Gusztáv, 
Böhm Pál, Munkácsy Mihály, Zichy Mihály festményei 
a fadúcra való átvitel útján kerültek a folyóiratok hasáb
jaira. Neves fametsző mesterek voltak Morelly Gusztáv, 
Pollák, Tiroler, Körner, Laufer és mások.

Fia fellapozzuk az előbb említett folyóiratok valame
lyik régi kötetét, és illusztrációit összehasonlítjuk a mai 
legtökéletesebb fényképes reprodukciókkal, aligha tu
dunk dönteni, vajon művészi megjelenítés, meggyőző 
erő, könnyedség tekintetében melyiket illeti az elsőség.

A már ismertetett két nyomási eljáráshoz a X IX . szá
zad elején Alois Senefelder találmánya, a litográfia (kő
nyomás) járul. Ennek az eljárásnak feltalálása, a könyv 
képes mellékletének megszületése jelentős művészi ese
mény volt. A litográfia Franciaországban érte el ki- 
teljesedését.

A francia művészek közül leggyakrabban Daumier és 
Gavarni alkalmazta a litográfia módszerét. Karikatúráik 
csaknem kizárólag ezzel a nyomási eljárással készültek. 
Eugéne Delacroix 17 lap eredeti litográfiát készített 
Goethe F^ /̂zr/jához és 16 darabot Shakespeare Damlet- 
jéhez. Az angol litográfia nagy művésze, Mc. Neill
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I I8. Tónusos fametszet La Fontaine egyik meséjéhez

Whistler, főleg tájképeivel, a spanyolé Jósé de Goya, 
világhírű bikaviadal-sorozatával tűnt ki. A  német művé
szek között Adolf Menzel, Hans Thoma, Max Slevogt 
az eredeti litográfia művelői. Ez utóbbi Cooper Borba- 
m/y/ijához készített i8o lap illusztrációt. A  magyar 
művészek közül Barabás Miklós, Rippl-Rónai József, 
Ferenczy Károly munkái között találunk szép eredeti 
litografált lapokat. S kőre rajzolva másolatok is készül
tek ismertebb festményekről reprodukáló művészek 
kezéből.

A  magyar illusztráló művészet legkiválóbb, világhírű, 
immár klasszikus művelője és művésze Zichy Mihály 
volt, aki Madách Ember Tragédiáját illusztrálta réz- 
metszetes műlapokkal, ezen túl Arany János Balladám é 
sorát, ahol a szöveget is maga írta, karcolta a képek alá. 
Ezek az illusztrációk minden nagyszerűségük dacára

289



nem voltak szerves részei a könyvnek, az ez időben 
divatozó drága kötésű „díszművek’’ külön lapra nyo
mott rézmetszetes mellékletei voltak. Ez vonatkozik a 
nagybányai művészcsoport tagjai illusztrálta -  akkor 
divatos „díszműnek” számító -  Kiss József jubileumi 
verseskötetének eredeti litográfiáira, Ferenczy, Thorma, 
Réti, Hollósy, Iványi-Grünwald munkáira, amelyek kü
lön lapokon külön élnek, nem építve bele a betűk, a 
szöveg anyagába.

A felsorolt illusztráló eljárások művelői mellett nem 
lehet figyelmen kívül hagynunk a X V III. század máso
dik felében élt nagy tehetségű londoni könyvművészt, 
William Blake-et, aki költő, filozófus, próféta, festő, réz
metsző volt egy személyben. Az angol romantikának e 
titokzatos alakját kortársai nem értették meg, s csak 
negyven esztendővel halála után a preraffaeliták* fedez
ték fel művészetének értékeit s hozták nyilvánosságra 
műveit, amelyek előtt még a mai néző is sok tekintetben 
kérdően torpan meg.

William Blake 1757-ben Londonban született. Tizen
egy éves korában megtanulta a rézmetszés mesterségét, 
majd a művészeti akadémián tanult. Kezdetben sikerei 
voltak, de miszticizmusában mindjobban elmélyedt, és 
kortársai egyre értetlenebbül állottak művészetével 
szemben. Egyes versei és egyéb irodalmi megnyilatko
zásai megkapó szépségűek, de ő elsősorban illusztrátor
nak érezte magát. A  lelkében élő képeket, víziókat a kül
világ számára illusztrációkban rögzítette meg. Még mű
vészi alkotó erejének teljében volt, amikor jóformán

* Prefaffaeliták néven 1848-ban alakult angol művészcsoport tagjai 
szembefordultak a merev akadémizmussal, és a Raffaellót megelőző 
quattrocento korszak naivabb formalátású művészetében találták meg 
ihletőjüket, példaképeiket. E  csoport kiemelkedő tagjai voltak: Dante 
Gábriel Rossetti, Ruskin, J. E . Millais, Burne-Jones, F. M. Brown, W . H. 
Hunt és idetartozott William Morris, a könyv megújítója is.
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már mindenki megfeledkezett róla, s csak hosszú eszten
dők után jutott eszébe néhány barátjának, hogy súlyos 
nyomorúságában támogassa. Élete utolsó éveit teljesen 
a könyvillusztrálásnak szentelte. Még halálos ágyán, 
1827-ben is nagy kompozícióján, utolsó ítéleten dol
gozott.

Sokszorosító módszerével újító volt. A  X V III. szá
zadbeli rézmetszethez a művészek részéről már nem sok 
kezdeményezés járult, hiszen ez nem volt egyéb, mint 
virtuóz rutinná süllyedt reprodukciós eljárás. Blake a 
X V I. és X V II. század mestereihez, Dürerhez és Rem
brandthoz fordult. A  vésővel sokkal szabadabban és 
merészebben dolgozott, mint kortársai; erős kontraszto
kat alkalmazott, alkotásaiban robusztus erő nyilatkozik 
meg (119 . ábra).

119. William Blake rézmetszete
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Blake új rézmetsző eljárásában a maratásnak nagy- 
szerepe volt, de ez nem a rézkarc enyhe maratása, hanem 
a képnek reliefszerű kiemelkedése a síkból, amelyet úgy 
ért el, hogy a képet és a betűt saválló lakkal a rézre 
rajzolta, s a szabadon maradt területeket egészen mélyen 
maratta. A maratásnak ez a technikája tulajdonképpen 
korai előfutárja volt az 50-60 évvel későbben feltalált 
fototípiának, azzal a jelentős különbséggel, hogy a sok
szorosítás nem mechanikai módon történt.

120. Modern könyvillusztráció -  fototípiában

A múlt század közepe táján ugyanis fényképezés segít
ségével és maratás útján cinkből nyomólemezeket készí
tettek, A  nyomólemezek a fametszethez hasonlóak, azzal 
a különbséggel, hogy a rajzot fényképezéssel viszik át 
a cinklemezre, és a nyomóformát nem véséssel, hanem 
automatikus maratással hozzák létre.

Nyomólemez készítése fotomechanikai úton vonalas 
rajzról aránylag egyszerű, mert a vonalakból álló fény
képészeti kópia savval szemben ellenállóvá tehető, min
den további nélkül maratható és nyomtatható. Sokkal 
nehezebb feladat ennél a féltónusú képek, fényképek, 
festmények nyomóformájának elkészítése fényképészeti
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átvitel és maratás segítségével, fotomechanikai eljárás
sal. S hogy most már minden raj2:ot és képet mechanikai 
úton tudtak létrehozni, határtalan mértékben elősegí
tette, olcsóbbá tette és meggyorsította az illusztrációs 
könyvek nyomását, s ezért a fametszet, rézmetszet és 
acélmetszet a tömegkönyvekből lassanként teljesen el
tűnnek, s csupán a bibliofil kiadásokban jelennek meg 
újra. A  mai tömegkönyvek illusztrációs eljárása a foto- 
típia, amelynek eredetijét a művész tollrajzban készíti el.
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H A R M IN C E G Y E D IK  F E J E Z E T

R Ö V ID  S Z E M L E  A  K Ö N Y V K Ö T É S  
T E R Ü L E T É N

A  könyv évezredes útjának ismertetésénél nem hagy
hatjuk figyelmen kívül a könyv kötését sem, amely a 
könyv fejlődésével és sorsával mindig lépést tartott, 
E  mesterség kezdete is, mint a könyvé, a legrégibb 
időkbe nyúlik vissza.

A  tekercs megőrzésének és elraktározásának módjáról 
már könyvünk elején megemlékeztünk. A  későbbi korok 
kódexeinél kezdetben még ismeretlen volt a kötés, csu
pán dupla pergamenív védte a piszkolódástól a könyvet. 
A  kódexek megóvására díszes szekrényeket, scriniumo- 
kat építettek.

A  IV . században már ismerték a könyvkötés mester
ségét. A  legrégibb ismert könyvkötések a V II. századból 
valók, tökéletes kivitelük nagyon régi gyakorlatra vall. 
A  könyv táblájának anyaga hosszú időn keresztül a fa 
volt, s csak a X V I. században köttette kiadványait Aldus 
Manutius papírlemezbe. E  szokás eredetét valószínűleg 
keleten kell keresnünk. A  fatáblákat a középkorban bőr
rel vagy pergamennel vonták be. A  templomi célokat 
szolgáló könyveket igyekeztek a legdíszesebben kiállíta
ni, és ezeket ún. dyptichon táblákba helyezték. A  dyp- 
tichon a római császárság idejéből származik. Két egy
máshoz erősített írótábla volt, amelyet eredetileg fából 
készítettek és viasszal vontak be, s ebbe a viaszrétegbe 
karcolták feljegyzéseiket. Később e táblák fedelét ezüst
tel, arannyal, elefántcsonttal díszítették. Ha a fedél há
rom részből állott, akkor triptychon volt a neve. A  két
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vagy háromrészes táblákat praetorok, consulok, más 
nemesemberek ajándékozási célokra csináltatták. Ugyan
ezeket a táblákat később a keresztény templomokban 
kódexek kötésére használták fel. Egyszerűen ráillesztet
ték a könyvre, és a rajtuk levő világi dísz és felirat he
lyett egyházi tárgyút alkalmaztak. Későbben már ön
álló fedeleket készítettek, még gazdagabb és dúsabb 
díszítésekkel, arannyal, drágakővel, elefántcsonttal éke
sítve.

A  X I. és X II. században, a kódex íveit már bőrszíjak
ra fűzik fel, s a kötési tábla is szervesen illeszkedik a 
könyvhöz. A  puha pergamen borítólap eltűnik, és he
lyébe a kemény tábla lép. A  kötés díszítését nagy gond
dal, költséggel és műértéssel végezték. A  fatáblát arany
lappal vonták be, a tábla közepére rendszerint elefánt- 
csont reliefet alkalmaztak, amelyet apró díszítések és 
drágakövek vettek körül, vagy pedig miniatűr képeket 
festettek rá. A  könyv sarkain drágakövek álltak ki a 
fémfoglalatból, és a díszítés mellett arra is szolgáltak, 
hogy a könyv ne feküdjön közvetlenül a polcon.

A  keresztes hadjáratok révén az Európába került ke
leti könyvkötőművészet első termékei alapul szolgáltak 
az európai könyvkötészet további fejlődéséhez. Keletről 
származik a bőrmetszés technikája is, ez a ma már telje
sen feledésbe ment eljárás. Lényege az, hogy a kép kör
vonalait a bőr felületébe késsel bevágják, majd enyves 
vízzel duzzasztják, s ennek következtében a felület ki
emelkedik. A  bevágásokon túli részeket kerek ütővassal 
leütik, s ekkor a rajz dombormű alakjában jelenik meg a 
fedélen. Ezt az eljárást a X V . századig készült könyvek
nél alkalmazták. Az ezután készült könyveknél a dom
borításokat már bélyegzővasakkal (Stempel) végezték, 
amit kézi kötéseknél még ma is használnak.

A  kódexek kötését, akárcsak a szöveg írását és díszí
tését, a kolostorokban szerzetesek végezték. Természe
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tesen voltak világi könyvkötők is, főképpen az egyete
meken.

A  művészet valamennyi ágára, így a könyvkötészetre 
is nagy hatással volt a reneszánsz. A  Velence és Kelet 
között fennállott erős kereskedelmi kapcsolatok afejlett 
perzsa-török könyvművészetet is közelebb hozták 
Európához. A  X V . és X V I. századbeli perzsa kötések 
példamutatók voltak az egész világ számára. A  könyv
fedeleket a legnemesebb bőrökkel vonták be, és gazdag 
díszítésekkel, arabeszkekkel, maureszkekkel látták el. 
Ez a nemes könyvkötési mód Olaszországból terjedt el 
Európa többi országában is ; az ötvösmunkák és elefánt
csont-faragások helyébe a bélyegzővassal eszközölt dús 
aranyozás lépett.

A  kódexkötések legszebb példányai Mátyás király 
Corvináinak kötései. Ezek egészen különálló, a könyv- 
kötészet területén máshol fel nem található stílust kép
viselnek. Olaszország után a Corvinákon alkalmazták 
előszóra bélyegzővasakkal készített dús aranyozást. A  kö
tések részben selyemből vagy bársonyból, részben bar
nászöld vagy sötétvörös kecskebőrből készültek, kézi 
aranyozással, rajtuk rézcsatok és veretek.

A  könyvnyomtatás feltalálásával a könyvkötői mes
terség is megváltozott. A  könyvek elterjedésével mind 
szélesebb körben szükségessé vált a könyvkötő munká
ja. Most már nemcsak fejedelmek, de tehetősebb polgá
rok, tudósok is gondolhattak könyvtáralapításra, és ezzel 
a könyvkötészet mind nagyobb jelentőségre tett szert.

A  X V . század nyomdái könyveiket nagyrészt laza 
ívekben szállították vevőiknek, akik ízlésük és belátásuk 
szerint köttették be azokat. Tudjuk, hogy Aldus Manu- 
tius már saját kiadói kötésű könyveket hozott forgalom
ba. A  kötések egyszerű és ízléses kivitelben készültek, 
s minthogy a könyvek alakját is kisebbre méretezte, 
a kötést ugyancsak könnyebb anyagból tervezhette. Al-
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dús Manutius fatábla helyett már vékonyabb papírle
mezt használ könyvfedélnek.

A  X V I. században a művelt és jómódú emberek kö
zött már sok könyvbarát akad. Ritka, értékes könyve
ket gyűjtenek, nagy szeretettel viselik gondját könyv
táruknak és könyveiket díszes bőrkötésekbe köttetik. 
Ilyen könyvbarát az olasz Tomaso May öli és a francia 
Jean Grolier, aki maga tervezte könyvtára kötéseit. 
Grolier 1 5 lo-től 1 519-ig francia követ volt Milánóban, s 
itt ismerkedett meg Aldus Manutiusszal, a híres velencei 
nyomdásszal. Könyvtára alapításához is itt kapott ked
vet, éppen Aldus pompás kiadványainak ösztönző ha
tására. Grolier könyvtára évről évre gyarapodott, s ami
kor Olaszországból visszatért Párizsba, könyveinek szá-

121. Egy Grolier-kötés táblája
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ma már a 3ooo~et is meghaladta. Könyvtárából ma kö
rülbelül 600 darab könyv ismeretes, és mindegyik más 
és más kötéstáblával és díszítéssel van ellátva. A  köny
vek táblaborításai különböző színű maroquin bőrökből 
készültek, díszítésük finom elrendezésű arabeszk orna
mentika. Grolier leginkább Aldinákat (Aldus Manutius 
kiadványai) gyűjtött és látott el művészi kötéssel. A  Gro- 
lier-könyveknek ma felbecsülhetetlen az értékük. Táb
lájukon ez a felirat: Jo . Grolierii et amicorum (Grolier 
és barátai tulajdona). És ennek a feliratnak érvényt is 
szerzett, mert gyűjteményéből gyakran ajándékozott 
barátainak könyveket. Sokat köszönhetünk lelkes és 
odaadó gyűjtői szenvedélyének, mert ezzel a francia, de

122. Egy Geofíroy Tory-kötés táblája
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vele együtt az európai könyvkötés művészi és technikai 
színvonalát jelentékeny mértékben emelte (12 1. ábra). 
Geoífroy Tory, a kitűnő nyomdász és könyvesztéta, 
akiről már korábban is megemlékeztünk, szintén sokat 
tett a francia könyvkötés fejlesztéséért (122. ábra).

A  francia királyok élénk érdeklődése és pártfogása 
nemcsak a könyv nyomtatására, de a könyv kötésére is 
kiterjedt. Érthető, hogy a könyvnyomtatás mellett a 
könyvkötészet is oly magas fokra fejlődött itt, amilyenre 
sehol máshol nincsen példa.

A  kiváló könyvkötők nagy serege emberöltőkön ke
resztül dolgozott Franciaországban, s őrizte az elődök 
tradícióit. Ennek köszönhető, hogy a könyvkötés művé
szetében a franciák mind a mai napig élen járnak. Még 
a németek is, akik a könyv készítésének különben min
den fázisában vezetnek, ebben kénytelenek az elsőséget 
a franciáknak átengedni.

A  világhírű Corvina-kötések után a magyar könyv- 
kötészet pártfogói leginkább főpapok voltak, akik to
vábbra is díszes, ezüstveretű címerekkel ékesített táblák
ba köttették misekönyveiket. A  nyomtatott könyvek 
kötései a X V I. században messze elmaradnak ezektől a 
fényűzően kiállított kötésektől. A  bőr- és pergamen
kötéseknél az aranyozást elhagyják, és bélyegzővasakkal, 
görgetőkkel vaknyomást alkalmaznak.

A X V II. századból származó erdélyi és debreceni 
kötések már sokkal magasabb szinten állanak. Kolozs
várott, Nagyváradon és Debrecenben népes könyvkötő
gárda működött. Apafi Mihály fejedelem. Bornemissza 
Anna és mások díszesebb kötéseket csináltatnak, melyek 
a német, francia és holland kötések mintái alapján ké
szülnek, de ezeknél sokkal dúsabbak, díszítésüknek bi
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zonyos keleti jellege van. A  könyvfedelek kiképzéséhez 
az ötvösök is hozzájárulnak, ezüstcsatok, veretek alkal
mazásával. Az ország nyugati felében Nagyszombat és 
Pozsony, északi felében Bártfa, Kassa és Lőcse váro
sokban fejlődik a könyvkötészet. Híresek a nagyszom
bati vagy jezsuita kötések, amelyek a bécsi és francia 
ízlést követik.

A  X V III. század budai kötései között sok akad, amely 
gyakorlott mesterre vall és jó ízlésről tanúskodik. A  kü
lönböző vidéki városok könyvkötői szintén művészi 
értékű, magasrendű kötéseket mutatnak fel. E  század
ban különösen Debrecen alkot mesterműveket, színes 
díszítésű pergamenkötésekkel. A  debreceni híres perga
menkötések fénykora az 1750-1835. évek közé esik. 
A  magyar könyvkötőművészetnek remekei azok a köté
sek, amelyek Debrecenben ez idő alatt készültek. A  kor
szak legnevesebb debreceni könyvkötő családjai a Dá- 
vidházy, Telegdi, Bartha, Thuri, Könyves-Tóth, Farkas 
famíliák. Több család leszármazottai a X IX . és a X X . 
században is dolgoztak. A  Dávidházy család késői tagjai 
a századforduló után egy budapesti kiadó Petőfi-alma- 
nachját kötötték a X V III. századi pergamenkötés stílu
sában.

A  debreceni pergamenkötéseknek sárgás színű borjú
pergamennel borított táblájuk van. Magyaros jellegű 
díszítéseiket bélyegzővasakkal mélyítik be. Az ékítmé
nyek tarka színekben pompáznak. Arany, cinóberpiros, 
zöld, kék, lila színek váltakoznak a pergamen sárgás 
színével. A  tökéletesen megszerkesztett ornamentika cso
dálatosan szép, érdekes különleges vonalakban és szí
nekben szerves egészet alkot, amelytől némi keleti jel
leg nem vitatható el.

A  Corvinák után a debreceni kötések a magyar könyv
kötőművészet legnevezetesebb alkotásai. E  kötéseknek 
a Corvinák kötéseivel szemben nagy érdemük, hogy a
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felhasznált motívumokat sehol másutt nem alkalmazták, 
mivel azok a népművészetből fakadó tiszta magyar 
díszítőelemek.

A X IX . század könyvkötészete, csakúgy, mint nyom
dászata, egész Európában a hanyatlás jelét mutatja. 
A  visszaesést itt is a gépek térhódítása okozza. Gondol
junk csak a múlt század 8o-as és 90-es éveinek dísz
kötéseire; a könyvkötő hét-nyolc színnel dolgozott. 
A  táblák rajza, amelyekre a sok színt pocsékolta, zava
ros, cifra, ízléstelen volt. Gyakori volt a plüssfedél, 
bádogból domborított reneszánsz díszekkel és csatok
kal, a vászonfedél ízléstelen dombornyomással.

Ahogyan a könyvnyomdában, a könyvkötészetben is 
a századforduló a határkő, amely az ízléstelenségekkel 
való szakítást s a régi hagyományoknak az új korszakra 
való átplántálását jelöli.

Az új korszak a technika korszaka, tehát más igénye
ket kell támasztanunk a könyvkötésekkel szemben is. 
Olyan igényeket, amelyek a technika helyes alkalmazását 
teszik lehetővé, nem pedig a régi, kézzel kötött és kéz
zel díszített aranyozott fóliánsoknak gépi úton való 
utánzását.

A  kézi kötések helyét ma már nagyrészt elfoglalják a 
gépi kötések, mert csak így biztosítható a könyvek ala
csony ára. Az aránylag olcsó kiadói kötések, főleg Ang
liában, Svájcban és Németországban, ízléses kivitelű 
alkotások, a legkényesebb igényű könyvgyűjtő könyv
tárába is beállíthatók.

Az újabb kori kötések ismertetésénél nem szabad 
megfeledkeznünk a könyvek védőborítójáról sem, 
amelynek eredeti hivatása az, hogy a kötést a piszkoló- 
dástól, kifakulástól, sérüléstől megóvja. E  célra kezdet
ben üres, vagy egyszerűen nyomott papirost használtak 
kiadóink, de lassanként rájöttek, hogy a védőborító na
gyon alkalmas arra, hogy művészi ízlésű rajzzal magára
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vonja a járókelők figyelmét. Ma minden kiadó arra 
törekszik, hogy a védőborítót minél ízlésesebb, művé
szibb és feltűnőbb formában alkalmazza kiadványain.

123. A Biblioman, vagyis a könyvbolond,
Brant BOLONDOK HAJÓJA c. könyvének egy fametszete

302



H A R M IN C K E T T E D IK  F E J E Z E T

A K Ö N Y V K IA D Á S  
É S  K Ö N Y V K E R E S K E D E L E M

Ismertetésünk a könyvről hiányos volna, ha a könyv
kiadás és könyvkereskedelem történetét, legalább rövi
den, nem ismertetnénk. A  könyv sok viszontagsággal 
teli pályafutásánál láttuk, hogy a kinyomtatott könyv 
esetében másról van szó, mint valamilyen árufajtának 
egyszerű termeléséről. A  könyv alapjában véve szellemi 
termék, lényege a tartalma -  a külső alak, a papiros, a 
festék, a betű csupán a tartalmat rögzítő és kifejező esz
köz. A könyv szerepe és feladata is egészen más, mint 
bármilyen egyéb ipari terméké.

Az átlagos árunál az előállításhoz felhasznált anyag 
jósága szabja meg a minőséget. A  könyvek minőségét 
elsősorban a beléjük fektetett szellemi munka értéke 
határozza meg. A  jó könyv a legrosszabb papiroson és 
a legolcsóbb eljárással készítve is jó könyv marad, a 
rossz könyv viszont a legfinomabb papiroson, a leg
nagyobb fényűzéssel készítve is értéktelen holmi.

Az egyéb kereskedelmi cikkektől való ilyen lényegbeli 
eltérése egészen különálló helyet biztosít a könyvnek, 
és éppen ez az oka annak, hogy a könyvkereskedő mű
ködése más jellegű és talán nehezebb is, mint bármilyen 
egyéb cikket árusító kereskedőé.

A  könyv terjesztése évszázadok folyamán sok válto
záson ment keresztül. Amíg az ókorban, különösen a 
római időkben virágzó könyvkiadásról és könyvkeres
kedésről tudunk, a középkorban, a IV . századtól egé
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szén a X IV . századig könyvkereskedelemről még csak 
beszélni sem lehet.

Az ókori könyvkereskedést Róma révén ismerjük. Itt 
már az i. e. I. században önálló könyvkiadói és terjesztői 
szervezetek működtek. A  könyveket könyvkereskedé
sekben árusították, amely polcokkal (armarium) volt 
tele, s ezeken állottak a tekercsek tokokban kilógó cím
kéjükkel, amelyeken a könyvek tartalmát jelölték meg. 
Az időről időre megjelenő újdonságokat cédulákra írták 
és kifüggesztették az ajtófélfára, hogy a járókelőket be
csalogassák a boltba. Egész utcák akadtak, főképpen a 
Fórum körül, amelyekben kizárólag tekercseket árusító 
kereskedések voltak.

Az antikvár-könyvkereskedelem is hamar kifejlődött 
Rómában. Ezekben az üzletekben leginkább görög kéz
iratokat árusítottak, amelyeket Athénban és Alexandriá
ban vásároltak össze. Ismeretes, hogy Pomponius Atti- 
cusnak, Cicero barátjának nagy kiadói és antikvár üzlete 
volt Rómában.

A  szerzői honorárium kérdése ebben az időben még 
rendezetlen volt. Ismert szónokok és írók műveit meg
fizették, de tudósoknak, költőknek nehezen akadt ki
adójuk, s ha akadt is, honoráriumot nem fizettek nekik. 
Az írók úgy segítettek magukon, hogy gazdag mecénás
ra igyekeztek szert tenni, akinek írásművüket ajánlották. 
A mecénás megajándékozta a szerzőt, vagy állandó tá
mogatásban részesítette.

Rómában az egyes kiadók már szakok szerint dolgoz
tak. A  Sosius testvérek leginkább szépirodalommal fog
lalkoztak, s Horatius volt a fő írójuk. Valerianus Pollius 
politikai és jogi könyveket adott ki. Atrectus kiadó pe
dig egy fényűzően kiállított Martialis-kötetet, s ugyan
akkor e könyv egy olcsó kiadása Tryphonnál jelent meg.

A középkorban a szellemi élet, az irodalom a kolosto
rokból indult útjára, és leginkább vallásos és liturgikus
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könyveket olvastak. Minthogy ebben a korszakban a 
könyv tulajdonképpen szent tárgy volt, a vele való 
kereskedelemről szó sem lehetett. A kódexeknek egyéb
ként is olyan hallatlan értékük volt, hogy pl. az egyik 
feljegyzés szerint egyetlenegy kódexért egész szőlőhe
gyet cseréltek el.

Az általában írástudatlan nép ez idő tájt még nem 
érdeklődött a könyv iránt, s csak a X IV . században, 
amikor a bontakozó polgári rend a feudalizmust védel
mező egyházi hatalom ellen fordult, került a könyv mint 
az ideológiai harc fegyvere közelebbi vonatkozásba az 
emberekkel. Éppen ezért, míg azelőtt elsősorban a feje
delmek, nemesek, később a városi polgárok voltak azok, 
akik az irodalom iránt érdeklődtek, a kolostori író
műhelyekkel szemben világi másolóműhelyek alakultak. 
Ezek nagy lendületet adtak a nem vallási tárgyú iroda
lomnak. A  világi irodalom témakörét az ókori monda
világ, hősi regék, szerelmi versek alkották. A  világi iro
dalmat a vallásos irodalomhoz hasonló művészi kivi
telben, képekkel díszítve készítették el. így alakultak 
ki a nagyobb városokban virágzó könyvkészítő műhe
lyek. Ezek még nem foglalkoztak könyvkereskedelem
mel, mert csak megrendelésre készítettek könyveket. 
A könyvkészítő műhelyek főképpen Olaszországban 
működtek, amelyeket a Mediciek és más fejedelmek, 
köztük Mátyás királyunk, láttak el megrendeléseikkel.

A  középkor könyvkereskedelme nem a jómódú réte
gekben, hanem főleg a városi nép körében talált vá
sárlókra. A nép egyszerű formájú, kis terjedelmű röp- 
iratokat, szentek történetét, világi mondákat, hősi éne
keket szegényes kiállításban (még nem nyomtatásban!) 
vásárolt. Az effajta népi irodalomból nem sok maradt 
fenn az utókorra, mert nem tartották olyan becsben, 
mint az értékes kódexeket.

Az egyetemi városokban, Bolognában, Párizsban,
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Leydenben és más helyeken, a X IV . században könyv- 
kereskedők (stationarii) működtek, akik mint hivatalno
kok az egyetem felügyelete alatt álltak. Költeményeket, 
tankönyveket, imakönyveket árusító magánkönyvke
reskedők is működtek.

A kézírásos könyvek adásvétele terén mutatkozó 
szórványos, szervezetlen tevékenység a fejlődő művelő
dési igényeket nem elégítette ki. Sokat változott a hely
zet a fatáblanyomatok korában, a X V . század elején, 
amikor már sokszorosított könyvek kerültek eladásra. 
Mindez azonban művelődési és gazdasági szempontból 
jelentéktelen volt, és csak Gutenberg fellépése adott na
gyobb lendületet a könyvkereskedelem kialakulásának.

A könyvnyomtatás feltalálása lehetővé tette a köny
vek nagyobb példány számban való előállítását, s tulaj
donképpen ez volt elindítója a könyvkereskedelem ki
fejlődésének. A könyvnyomtatók ebben az időben egy
ben. kiadók is voltak, tehát a könyvek terjesztéséről is 
maguknak kellett gondoskodniok. A könyvterjesztés 
abban állott, hogy beutazták a nagyobb szellemi köz
pontokat, látogatták a vásárokat. Ezt a feladatot vagy 
maguk végezték, vagy pedig utazó könyvügynököket 
szerződtettek, akik szekéren vitték magukkal a könyve
ket. Leggyakrabban a városok fogadóiban szálltak meg, 
és nyomtatott cédulákon értesítették a lakosságot, hogy 
új könyvekkel érkeztek a városba. E  cédulákon felsorol
ták a magukkal hozott könyvek címét, és közölték a 
fogadó nevét, ahol a könyvek árusítását megkezdték.

A könyvterjesztők nemcsak saját hazájukban terjesz
tették a könyveket, hanem egész Európát bejárták. A fran
ciák és olaszok elkerültek Németországba, a németek 
Franciaországba, Olaszországba, Angliába, Hollandi
ába, Magyarországra, Oroszországba. Aldus Manutius 
az olaszországi lerakatain kívül francia, német és svájci 
városokban tartott fenn raktárakat.
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A vándorló könyvterjesztő mestersége költséges és 
bizonytalan volt, ezért hamarosan megszűnt. A  nyom
dászok kellő tőke hiányában a kiadványok költségei- 
egyedül nem tudták volna viselni, s ezért már a X V . 
században kezdetét vette a nyomdászat és könyvkiadás 
szétválása, de a terjesztés még továbbra is a kiadóval 
közös maradt.

A X V . század legszervezettebb könyvkiadója és könyv- 
terjesztője a már többször említett nürnbergi Anthon 
Koberger volt. Könyvlerakatai működtek a német 
városokon kívül Budán, Krakkóban, Párizsban és Lyon
ban. E  kiadó üzleti könyvei és levelezése mindmáig 
fennmaradtak, s ezekből képet alkothatunk a X V . század
beli üzletvitelről. A  Schedel-féle nagy terjedelmű világ- 
krónika kiadását például, e könyvek tanúságai szerint, 
nem tudta egyedül finanszírozni, s ezért két pénz- ember
rel társult. Ezekkel, továbbá Wohlgemuttal és Pleyden- 
wurffal, a két fametszővel és Schedellel, a szerzővel 
kötött szerződések ma is megvannak.

Az, hogy a nemzetközi összeköttetés ilyen széles kör
re terjedhetett, elsősorban annak tulajdonítható, hogy 
a latin nyelven nyomott könyveket azokban az évszáza
dokban az egész világon lehetett terjeszteni.

Minél jobban kiszélesedett a kiadó üzleti köre, annál 
inkább előtérbe került az a gondolat, hogy a kiadó ne 
csak saját termését terjessze, hanem más nyomdák köny
veit is. Koberger volt e téren is az úttörő. Saját nyomdá
ján kívül a strasbourgi Grüninger, a baseli Ammerbach 
és Petri, a hagenaui Anshalm, a párizsi Badius és sok 
más nyomdát foglalkoztatott. Utolsó tíz esztendejében 
már felhagyott a nyomdászattal, és kizárólag a kiadói és 
könyvterjesztői üzlettel törődött. A  párizsi Jean Petit 
(Parvus), akinek saját nyomdája volt, még 1 5 más nyom
dát is foglalkoztatott.

A  kiskereskedést (amelyet ma szortiment-üzletnek ne
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vednek) kezdetben szintén maguk a könyvkiadók látták 
el könyvekkel.

A X V I. század könyvkereskedelme általában még 
nem ismerte a könyv szabott árát és a kiskereskedőknek 
ebből nyújtandó engedményt. A német könyvkatalógu
sok nem tüntettek fel árakat, de Aldus Manutius már 
1498-ban szabott árakkal jelölt könyvjegyzéket adott ki. 
A kiadók nyújtotta engedmény általában nem volt ma
gas. Koberger 20%-ot, az antwerpeni Plantin 15% -ot 
adott. Kezdetben kisebb mértékben, később mind job
ban kialakult a kiadók között a könyvek ívszáma szerinti 
csereüzlet. Koberger például 1501-ben 300 db „G lossa” 
kiadványt küldött unokaöccsének Velencébe, hogy azo
kat olasz kiadványokra cserélje be.

A könyvek terjesztésére legalkalmasabbakiiak bizo
nyultak a nagy német vásárok. Ezek között a frankfurti 
már a város földrajzi fekvése miatt is a legkedvezőbb 
volt, s a X V . század 80-as éveitől az egész európai könyv
piac legfontosabb központja lett. Az európai könyv
kiadók minden tavaszi és őszi vásáron Frankfurtban 
találkoztak, ahol újdonságaikat bemutatták és árusí
tották. A vásár volt kezdettől fogva a tudományos és 
gazdasági élet találkozóhelye. A  Mainzer-Gasse, a könyv 
utcája könyvkereskedéseiben a kor nagy szellemei is 
megfordultak, s ismeretséget kötöttek egymással és a 
könyvkiadókkal. A  nyomdászok, könyvkiadók, könyv- 
kereskedők részére is nagy jelentőségű alkalom volt a 
vásár, mert itt bonyolították le az évi elszámolásokat, itt 
jöttek össze a német, angol, francia, holland és olasz 
könyvkiadók. Érdekes adatokat közölnek a Plantin- 
Moretus üzleti könyvek, amelyeket nagy pontossággal 
vezettek. Évről évre megtalálhatók bennük a frankfurti 
vásárral kapcsolatos költségek. A frankfurti vásárokon 
a kiadók kezdetben külön-külön adtak ki vásári kataló
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gust, míg 1598-tól kezdve a város maga adott ki hiva
talos katalógust.

Frankfurt forgalma sok nyomdát és könyvkiadót arra 
ösztönzött, hogy ott telepedjék le. Ezek közül az Ege- 
nolíf és Feyerabend cégek említésre méltók. Sokan 
könyvkereskedést is nyitottak, amelyek nemcsak a vásár 
folyamán, hanem egész éven át nyitva voltak. Henry 
Estienne, „Ulrich Fugger úr könyvnyomdásza” egyik 
könyvében emléket állított a frankfurti vásárnak. Köny
vét Frankfurt város tanácsának ajánlja, és elragadtatott 
hangon ír a vásárról, amely akkor virágkorát élte.

Nemcsak Frankfurt, hanem más német városok is 
tartottak vásárokat. Ezek között a lipcsei vásár volt a 
legnagyobb. Lipcse kezdetben a cseh, lengyel, magyar 
és orosz könyvkereskedelem fejlődését segítette elő. 
Később mind nagyobb fontosságra tett szert, sőt Luther 
wittenbergi fellépése Lipcse közvetlen közelében, a vá
ros jelentőségét könyvforgalom tekintetében még in
kább emelte, s a X V II. században Frankfurt rovására 
a nyugat-európai könyvkereskedelmet is sikerült magá
hoz ragadnia. A  frankfurti vásár hanyatlásának a 30 éves 
háború volt előidézője, mert a külföldi látogatók elma
radtak, s ezek hiányában a vásár sokat veszített jelentő
ségéből. A  lipcsei vásárkatalógus 1680-ban már jóval 
túlhaladta a frankfurtit.

A  szerzői jog védelme a X IX . század közepéig isme
retlen volt. Ennek hiányában visszaélések történtek, 
mert minden szerzői tulajdont akárki büntetlenül után- 
nyomathatott. Tudjuk, hogy Aldus Manutius kiadvá
nyait Európa-szerte, főképpen Lyonban, minden gátlás 
nélkül utánnyomták, sőt még a kiadó emblémáját, a 
delfint is kisajátították. A későbbi századok egyik jó
nevű kiadója, Johann Thomas Edler von Trattner, a 
már említett dúsgazdag bécsi nyomdász, akinek a Habs
burgok magyar nemességet adományoztak, e téren egész
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Európában hírhedt volt. Más kiadók könyveit rend
szeresen utánnyomta, és az eredeti kiadványok árának 
feléért adta el. A törvény hiányának súlyát a szerzők 
érezték leginkább, mert a bitorlótól semmit, a kiadótól 
viszont csekély honoráriumot kaptak, minthogy a jogos 
kiadók soha nem voltak biztosak afelől, hogy hány más 
kiadó fogja jogtalanul utánnyomni a könyvet, és hogy 
a befektetett tőkéjüket vissza fogják-e kapni. E  tűrhe
tetlen állapot megszüntetésére az első lépést a német 
kiadók tették meg, és a nem jogosított kiadványoknak 
a lipcsei vásáron való terjesztését egyszerűen megtil
tották.

A  X V III. században fejlődött ki végérvényesen a 
szortiment-könyvkereskedés, vagyis a mai értelemben 
vett kicsinyben való könyvárusítás. A kiadó most már 
megszünteti, és a szortiment-könyvkereskedelemre bíz
za a közvetlen árusítást.

Mint a legtöbb európai könyvkereskedelem, a ma
gyar is a német mintájára fejlődött. Élénk összekötte
tésben állt a német kiadókkal és könyvterjesztőkkel, 
onnan vette át az összes könyvárusi jogszokást és gya
korlatot. A német minta alapján honosuk meg nálunk 
is a könyvek bizományba történő szállítása. Az aránylag 
kis tőkével rendelkező szortimentet* nem tudott min
den megjelenő könyvet fix számlára átvenni. Ezért a 
kiadó bizományba is szállított, azonban a szortimenter 
bizonyos határidőn belül köteles volt elszámolni. Az el 
nem adott készletet a kiadónak visszaküldte (remittálta), 
vagy pedig a kiadó hozzájárulásával tovább is bizo
mánybán tartotta.

A  szortiment könyvkereskedelem mellett a X IX . szá
zadban megindult a részletüzlet. Az elv, amelynek alap
ján a könyvterjesztésnek ez a fajtája általánossá vált, 
alapjában véve helyes volt, mert a kis jövedelmű dol
gozó embereket részletfizetési kedvezménnyel könyv-
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höü juttatta. A  tésAetiXzlct könyvterjesztő módszerei 
azonban ezt az üzletágat erkölcsileg lezüllesztették. 
Ügynökök egész hadserege utazta be napról napra az 
országot, hol erőszak alkalmazásával, hol fondorlatos 
ígéretekkel, kieszelt ravasz trükkökkel erőszakolták rá 
áldozataikra a könyveket, olyanokat, amelyeknek meg
vételére a jámbor vevők nem is gondoltak.

A részletüzlet erőszakos térhódítása és túlméretezése 
a szortiment könyvkereskedelem elsorvasztását jelen
tette, holott a szortiment lett volna az egyedüli hivatott 
szerv, amely a könyvet az olvasó kezébe juttatja, mert 
az itt dolgozó szakemberek hivatásuk magaslatán állot
tak. Már mondottuk, a könyvkereskedelem másfajta 
üzleti tevékenység, mint bármelyik egyéb üzletág. A  ve
vők tájékoztatásához nagy tudás, széles körű irodalmi 
ismeret, magas fokú műveltség és állandó továbbképzés 
szükséges. Mindenekfölött pedig a hivatás határtalan 
szeretete. A könyv a jó szortimentet számára többet 
jelent, mint egyszerű adásvételt képező portékát.

A könyvterjesztés ismertetésével zárjuk mondani
valónkat. Igyekeztünk ezeréves útján végigkísérni a 
könyvet, számot adva annak minden érdekes mozzana
táról.
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