
A RÉGI NYOMDÁK GAZDÁLKODÁSA.

Az európai nyomdászat legrégibb adata, Gutenberg 1439. évi 
strassburgi perirata a nyomdászatot már első kísérleteiben is jellegzetes 
kapitalista vállalkozásnak mutatja. Gutenberg öt évre szóló szövet
kezetei alapított üzembchelyezésérc s társai tekintélyes összegekkel 
vállaltak benne érdekeltséget —  mai pénzértékünk szerint körülbelül
100.000 pengővel —  sőt ketten még munkát s ezenfelül helyiséget is 
adtak hozzá. A közös pénzből anyagokat vásároltak és mesterembereket 
foglalkoztattak. Dünne aranymíves (ismét a mai pénzérték nyelvén 
szólva) 5000 pengőért szállított ^nyomtatáshoz szükséges dolgokat*, 
Saspach esztergályos sajtót ácsolt a társaságnak, a szövetkezett tagok 
egyike, Dritzehn András gyakran vásárolt Gutenberg megbízásából 
ólmot, a másik, Heilmann András papírgyáros, gondoskodott a papírról 
és hártyáról. Gutenberg lakásán betűformákat öntöttek és olvasztottak, 
Dritzehn lakásán állt a sajtó, Heilmann pedig otthonában összerakta 
a «formákat*, ő volt a szedő. A jövedelem fele Gutenberget illette, ő  maga 
nem járult pénzzel a vállalkozáshoz, de adta a gondolatot, vezette 
találmánya kivitelezését és borsos külön-tandíj fejében megtanította 
ennek fogásaira a munkatársakat, kiknek esküt kellett tcnniök, hogy 
mindazt, amibe beavatja őket —  a konkurrencia elhárítására, mintegy 
az akkor még ismeretlen szabadalmi jog pótlására —  titokban fogják 
tartani. Dritzehn és Heilmann a jövedelemnek csak egy-egy nyolcadára 
tarthattak idényt, noha munkán és helyiségen felül pénzzel is betársultak 
(Dritzehn 500 forinttal, ami körülbelül 25.000 pengőnek felel meg), 
míg a negyedik társ, Riffc, aki nem dolgozott a vállalatban, de a leg
több pénzt adta hozzá, a jövedelem egynegyedét biztosította magának. 
A  vállalkozásnak ugyancsak jövedelmezőnek kellett lennie. Dritzehn, 
aki egész vagyonát, atyai örökségét zálogosította el, hogy részt vehessen 
benne, azzal biztatta a munkában késő éjjel is résztvevő rokonát, ha 
szorgalmasak, befektetett tőkéje egy éven belül teljesen visszatérül. 
De Dritzehn már a társulás első évében meghalt s fivérei perük Guten
berget, hogy bátyjuk helyére őket, az örökösöket fogadja be társul. 
S hét évvel később, 1446-ban újra pereskednek, ezúttal egymás ellen, 
az András bátyjuk hagyatékában maradt «nagy és kis könyvek* fölötti 
osztozkodás tárgyában. Itt nem lehetett könyvtárról szó. Mesteremberek
nek a középkorban sem szokott könyvtáruk lenni. Dritzehn Andrást 
a vállalat termékeiből bizonyos rész illette —  ennek értékesítésétől várta 
a vállalatba fektetett tőkéjének megtérülését, az értékesítés jó kilátásai
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miatt kérték halála után fivérei a vállalatba való felvételüket s ezek 
a kilátások még hét év múlva is értek annyit, hogy érdemes volt értük 
pereskedni.

A kapitalista jelleg még határozottabban tűnik ki Gutenberg és 
Füst 1455. évi mainzi pőrének jegyzőkönyvéből. Füst 2026 arany
forintot követel Gutenbergen —  olyan összeget, melyen akkor Mainz- 
ban 250 hízott marhát, vagy 700— 800 hold szántót, vagy 20 jó városi 
házat lehetett volna vásárolni.

Gutenberget a romantika balsorsú üldözött lángésznek rajzolta 
meg, aki kispolgári körülmények között lobogó idealizmussal, de gya
korlati érzék nélkül bíbelődött találmányával s kit azután a kapitaliz
muslelketlenül kizsákmányolt. Két perének okmányait vizsgálva egészen 
más embernek látjuk. Találmánya régi gondolatoknak és más iparágak 
fortélyainak összehangolásából keletkezett, diadalra pedig éppen igen 
gyakorlati műszaki és gazdasági elgondolásai vezették. A különálló 
betűkből mozaikszerűen összeállított szedésről való nyomtatás —  az 
ars artificialiter scribendi —  nem játékos öncél volt, melynek üzleti 
értékét mások fedezték fel, hanem eszköze ama saját törekvésének, 
hogy a szövegsokszorosítás költségeit apasztva a könyvárakat csök
kentse, olcsóságával a könyvpiacot meghódítsa s a példányok tömeges 
árusításával tekintélyes jövedelmet biztosítson magának. Nagy igényei 
voltak. Mikor Fusttal, a pénzemberrel társult, az üzemköltségek elő
legezésén felül mai pénzértékre átszámítva nem kevesebb, mint 15.000 
pengő évdíjat kötött ki a saját személye részre. A nyomdászat bonyolult 
munkamenetét kitűnően megszervezte, kéz a kézbe dolgozó folyó
munkát csinált belőle, melyben a munkaórák alatt egy perc sem vész 
kárba s egy munkás sem áll tétlenül. Semmi nyoma, hogy ö maga is 
részt vett volna a munkában, viszont nagy eréllyel vezette azt. Tár
sadalmilag csak a nemes családokkal érintkezett, munkatársaiban csak 
szolgákat látott. Üzlettársával szemben is megőrizte teljes intézkedési 
jogát. Füst adta a pénzt, joga volt megfelelő nyereségre, de hatévi 
együttműködés után is avatatlan nyomdai dolgokban s nem volt bele
szólása pénze felhasználásába. Gutenberg kiváló ügyességére vall, 
hogy Strassburgban is, Mainzban is a vállalathoz szükséges pénzeket 
mozgósítani tudta.

Nem az üzem berendezése, hanem a fenntartása volt a költségesebb. 
Füst először 800 forintot adott a megindításhoz s ez a körülbelül mai
40.000 pengőnek megfelelő összeg két évre volt elegendő. Az első évben 
berendezkedtek, a második évben folyamatosan dolgoztak. Két év 
múlva, 1453-ban újra 800 forintot adott s ez ismét két évre biztosította 
a folyómunkát. Füst az első 800 forint fejében zálogul lekötötte magá
nak a nyomda berendezését. Ezért Gutenbergnek a perben az volt az 
álláspontja —  s ezt a bíróság is magáévá tette, —  hogy az első 800 
forintért üzletfelének nem tartozik elszámolni: vigye, ha tetszik, a zálo
got. A bibliakiadás elkészültével teljesítette feladatát s szükség esetén 
pótolható. Különben nem is éri meg a 800 forintot, hanem csak mintegy 
400-at. Egy-egy akkori sajtó anyagának és elkészítésének árát Gutenberg 
életírói körülbelül 15 forintra becsülik s Gutenberg az első évben csak
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két sajtóval dolgozott, utóbb azonban még továbbiakat csináltatott, 
valószínűleg még kettőt. A betűbélyegzők voltak a legdrágábbak. 
Dünne Strassburgban ioo forintot kért értük ; Gutenberg azonban 
Mainzban 290 bélyegzőt rendelt a Bibliához, többet, mint strassburgi 
iskolakönyveihez és kalendáriumaihoz. Vannak adataink, hogy későbbi 
ósnyomdászok betűbélyegzönként egy forintot fizettek a betűmetsző 
aranymívesnek, —  ha a Gutenberg-biblia bélyegzői is ennyibe kerültek, 
290 forintot áldozott rájuk. A matricakészítés és betűöntés elég sok 
fémet kívánt, de ára alig haladta meg a 20 forintot. Ha a betűöntés fél
évig tartott, négy munkásnak körülbelül 60 forint járt. Mindez együtt 
410 forintra rúg.

Mégsem lehet mondani, hogy becsapta Füstöt, mikor a kapott 
800 forint zálogául feleannyi értékű berendezést jelölt meg, mert itt 
nem az anyag értéke számított, hanem a benne rejlő találmány gyü
mölcsöző használhatósága. A jegyzőkönyv elemzéséből kitűnik, hogy 
Fustnak nem is kellett a nyomda berendezése ; ha csak ezt akarta volna, 
nem kellett volna pert indítania. Mint zálog e nélkül is rendelkezésére 
állt volna.

A berendezésnél lényegesen többe került az üzem fenntartása. 
A nagyívrétű kétkötetes Biblia minden egyes papírpéldánya egy-egy 
teljes rizsmát fogyasztott el s ennek ára 3 és 5 forint között változott. 
100 példány papírja legalább 300 forintba került. A hártyapéldányok 
persze még drágábbak. A hártya kidolgozott bőr alakjában került 
piacra, 100 darabja 8— 10 forintjával s egy-egy bőrből csupán két ívet 
vághattak. A Biblia minden egyes hártyapéldányához 170 birka bőre 
kellett, a bibliográfusok által feltételezett 35 hártyapéldány 11.400 
ívét 5700 juh —  hatalmas nyáj —  adta s Gutenberg 500 forintot fizet
hetett c drága anyagért. A 6— 7 szedő és nyomtató ötévi bére és el
látási költsége fejében 300 forintot, a nyomdafesték anyagainak ára
ként pedig 20 forintot számíthatunk. Még szerencse, hogy Gutenberg 
a nyomdát saját tágas házában helyezhette el s nem kellett házbért 
is fizetnie.

A Fusttól kapott pénzből tehát nemigen takarított meg valamit, 
sőt több mint valószínű, hogy rá is fizetett, —  Schwenke szerint közel 
1000 forintot. Mégsem járt rosszul, mert közben ugyanazzal az anyaggal 
és ugyanazzal a munkaerővel számos iskolakönyvet, naptárt, pápai 
bullát és búcsúlevelet adott ki azonnali értékesítés lehetősége mellett. 
A vállalkozás nagy célja azonban a Biblia maradt. Amikor 1456-ban 
elkészült vele, visszavonult a nyomdai munkák vezetésétől és a Biblia 
példányainak távoli könyvpiacokra való szállítását és eladását szervezi 
meg. Thiel és Ruppcl az 1450 és 1460 között eladott bibliakéziratok 
ismert áraiból arra következtetett, hogy a 150 papírpéldány árát darabon- 
kint 40, a hártyapéldányok árát pedig 50 forintban szabhatta meg. 
Ha így van, a Biblia 7500 forintot (mai értékben jó 375.000 pengőt) 
jövedelmezett, a befektetett töke közel 500%-át, a költségek levonása 
után több mint 250% tiszta nyereséget. Nem lehet kételkedni benne, 
hogy a példányok rövidesen elfogytak. A Biblia megjelenése után sorjá
ban nyílnak új nyomdai műhelyek s 6 év alatt nem kevesebb, mint
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4 új hatalmas bibliakiadás követi, a század végéig pedig, 45 év alatt 
meg éppen 100 latin- és 14 németnyelvű bibliakiadás jelent meg. Ez 
csak azzal magyarázható, hogy Gutenberg találmánya aranybányának, 
bibliakiadása bombaüzletnek bizonyult.

Gutenberg az akkori időkhöz mérten nagykapitalista vállalatot 
alapított s csak az ilyen, aránylag hatalmas anyagi eszközökkel ren
delkező üzem tudta a kéziratos könyvet a nyomtatott könyvvel helyet
tesíteni. Tudjuk Vespasiano da Bisticci emlékirataiból és Diebold 
Lauber hagenaui leveleiből, hogy az írott kódexek szapora másolásával 
és kereskedésével is lehetett jó üzletet csinálni. De a nyomdászat még 
jobb üzlet volt s ezért szorította ki néhány évtizedjalatt a kéziratkeres- 
kedelmet. Gyorsabban, nagyobb példányszámban és olcsóbban tudta 
a szövegeket az olvasókhoz juttatni. Vespasiano 22 hónap alatt 45 
íródeákkal 200 kódexet másoltatott, —  Gutenberg néhány hónap alatt 
8— 10 munkással a törökellenes hadjárat támogatására kibocsátott 
búcsúlevélből 20.000 példányt adhatott ki. Ha Dritzehn egyetlen év 
alatt vissza akarta kapni tőkéjét, legalább ezer Donatusban kellett 
részesednie, hogy számítása beváljon. A Donatus kéziratos példányai 
a XV. század első felében 10 garasba kerültek ; a nyomtatványnak 
sem volt szabad drágábbnak lennie. Kaphatott-e ezer példányt ? Miért ne? 
Aelius Donatus nyelvtana az egész középkoron át a legkeresettebb 
iskolakönyv volt, ezer meg ezer iskolában megszámlálhatatlan diák 
tanult belőle, a 28 lapos könyvecskét szüntelenül másolták, nem volt 
könyv, melynek sokszorosítása jobb üzlet lett volna ennél. Kelendősége 
meg kis terjedelme miatt szinte hivatva volt arra, hogy a nyomdászat 
vele kezdje meg első kísérletét. Ha Strassburgban, a kitűnő rajnai út
vonal mentén, volt jó külföldi összeköttetésekkel rendelkező keres
kedelmi továbbító szervezet —  s a Lauber-féle kéziratok cltcrjcdéséből- 
lehet ilyenre következtetni —  a könyvpiac elbírta a nagy példány
számot. Minél jobban kívánták a nyomdát kihasználni, annál több 
példányt kellett nyomatni. Az elkopó betűket újraöntötték, a papír 
és hártya beszerzésének mértéke a kiadás kelendőségének mértékétől 
függött. Ha a feltételeket kedvezőknek látjuk, ismerve Gutenberg 
nagyvonalúságát, inkább nagy, mint kis példányszámú Donatus- 
kiadásokra kell gondolnunk.1

Gutenberg nyugalomba vonulása után 44 év alatt, a XV. 
század végéig több mint 1200 nyomda ontotta a könyveket. Már az 
1470-es évek elején egymagában Rómában közel két tucat nyomda 
versengett egymással: Sweynheym és Pannartz, Ulricus Hahn, egy 
magát a JA. RV. kezdőbetűk mögé rejtő nyomdász, Numeister, kiről 
azt hiszik, hogy Gutenberg segédje volt, Sixtus Riessingcr, Henricus 
Alding, Joannes Philippus de Lignamine, a Szent özséb-kolostor, 
Georgius Lauer, Adam Rőt, Thcobaldus Schenkbecher, Johannes 
Reinhardi, Wendelinus de Wila, Arnoldus de Villa, Golsch és 
Sachsel, Johannes Gcnsberg, többnyire csupa nemet pap, azután a 
névtelenek, —  a Silius Italicus nyomdásza, a Quaestiones Mercuriales

1 R. T h icl: Kritische Gutenbergstudien. (Gutenberg-Jahrbuch. 1939. 65. 1.)
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nyomdásza —  sazok, kik csupán lakcímüket közölték : apud S. Marciim, 
apud S. Eustachium. Rengeteg tökét emésztettek, melyet fökép egyházi 
méltóságoktól, a pápától, bíborosoktól és püspököktől szereztek. A na
gyobb nyomdák egyúttal kiadóvállalatok is, a kisebbeket pedig két 
külön kiadó, Joannes Aloisius Tuscanus, a tudós, és Simon Chardella, 
a gazdag kereskedő látta el megrendelésekkel, de maga a pápai kancellária 
is temérdek statútumot, bullát, ünnepi rendet, búcsúlevelet, formulárét 
és egyéb hivatalos nyomtatványt nyomatott náluk.

A vetélkedés a nagyobb tőkével dolgozó nyomdákat túltermelésre 
kényszerítette s ez okozta vesztüket. Sweynheym és Pannartz kezdettől 
fogva nagyüzemre rendezkedett be. Hat sajtójukon öt év alatt, 1472 
márciusáig 46 testes kötetet nyomattak, összesen 12.475 példányban. 
Naponta átlagban 5000 oldal került ki sajtóikból, 1468-ban több mint
350.000 oldal, 1469-ben túllépték a milliót.1 Noha kiadványaikat ügy
nökeik külföldön is terjesztették, a kinyomtatott példányok nagyrésze 
raktárukon maradt s nyomdájuk egykori székházából, a Massimo- 
palotából még a XIX. században is egész sereg rubrikálatlan és hasz
nálatlan példány került az antikváriusokhoz. Termelési költségük 
nagy lévén, a könyvek árát is magasra kellett szabniok s e miatt nem 
bírták a versenyt. Németországi képviselőjük, Hartmann Schedel 
fennmaradt árjegyzéke szerint a nagyfóliók minden kvinterniója után 
egy hatod tallért, a kisfóliók minden kvinterniója után egy heted tallért 
számítottak fel.2

Az ősnyomtatvány korból beláthatatlan tömegű okmány maradt 
ránk, melyekben egyrészt a hatóságok intézkednek nyomdai ügyekben, 
privilégiumok és egyéb kedvezmények engedélyezése tárgyában, továbbá 
a nyomdászok peres ügyeiben, másrészt a szállítók számláznak, vagy 
a nyomdászok nyugtáznak papírt, fémet, festéket, eszközöket, vagy 
munkabéreket. Mindebből sokat tudunk meg belső életük szerkezetéről. 
Az irodalomban s a nyomdászok előszavaiban már vajmi ritkán esik 
szó az efféle műhelytitkokról. Hivalkodnak a nyomdászat nagy szellemi 
hatásával, a század legnagyobb találmányát, az irodalom és tudás ter
jesztőjét dicsőítik benne, de hallgatnak azokról az erötényezökről, 
melyek munkásságukat lehetővé tették. Csak éppen Sweynheym és 
Pannartz néhány kiadványa előszavából derül erre némi világosság. 
Ezeket az előszókat Joannes Andreae de Bussis aleriai püspök, a pápa 
könyvtárosa s a Sweynheym és Pannartz-nyomda szellemi vezetője, 
kiadótevékenységének irányítója és korrektora írta s a pápához intézte. 
1471. november 13-án Nicolaus de Lyra Postillája első kötetében panasz
kodik, hogy a nyomda a könyvpiacon a túltermelés folytán előállott 
válság miatt még élni sem tud tovább, ha őszentsége nem támogatja ; 
a költségek szörnyen nagyok s ha e költségekre fedezetet nem találnak, 
a nyomtatást be kell szüntetni. S a Postilla V. kötetében a két meg
szorult nyomdász kérvényt intéz IV. Sixtushoz. Első sikereik, mondják,

1 K. H aebler: Dic deutschen Buchdruckcr des XV. Jahrhunderts im 
Auslande. München. 1924. 41. 1.

* K. Burger: Buchhandleranzcigen des XV. Jahrhunderts. 6. t.
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számos más német nyomdászt csábítottak Rómába s ennek folytán 
itt több könyv jelenik meg, mint amennyit el lehet adni. Teli raktáruk 
tönkreteszi őket s üzemköltségeik fogytán lévén, a nyomtatással fel 
kell hagyniok. Kár lenne, aminek bizonyítására cím és példányszám 
szerint felsorolják eleddig megjelent összes kiadványaikat. A pápa 
kész segíteni rajtuk, az egyik mainzi kanonokság jövedelmét adomá
nyozza Sweynheymnak. De már ez sem segít, a nyomda 1473-ban meg
bukik. Pedig már az előző évek óta is a nyomdászok valóságos kivándor
lása kezdődött Rómából. JA. RV. beszüntette a nyomtatást, Numeister 
Folignóba, Reinhardi Trevibe, Riessinger Nápolyba, Alding Szicíliába 
teszi át székhelyét. Egy sereg kisebb nyomdásznak nyoma vész, Numeister 
az adósok börtönébe kerül. Valami nagyobb tehermentesítést azonban 
ez sem hozott, mert mindenfelé, kis és nagy városokban gombamódra 
szaporodnak a nyomdák, biztos jeléül annak, hogy az üzlet még a nagy 
versengés mellett is jó. Velencében az 1500 előtti 30 év alatt több mint 
150 nyomda nyílik meg (itt van a papírkereskedelem központja, itt 
szerezhetnek a nyomdák legbiztosabban és legolcsóbban nagymennyiségű 
papírt). 'Hatalmas nyomdai és könyvterjesztő vállalatok keletkeznek, 
mindenekelőtt a velencei Jenson-Colonia-Manthen-Ugelhcimer Társaság, 
mely Mátyás királyunk számára is szállít nyomtatott könyveket (egy- 
ízben 343 magyar forintért),1 továbbá Ratdolt velencei, majd augsburgi 
üzeme, mindenekelőtt pedig Kobergeré Nürnbergben, aki 100 munkásá
val, 24 sajtójával, minden művelt európai országban levő kereskedelmi 
fiókjaival, valamennyi hasonló vállalatot túlszárnyalja. Budán is meg
jelennek ezeknek a nagyvállalatoknak az ügynökei, Cassis, Rüm, Paep 
és társai, kika különféle hazai liturgikus könyvek kiadóiként szerepelnek.

Tizennyolc évvel a Gutenbcrg-biblia megjelente után Budán is 
nyomtatnak könyveket. Hess András itteni műhelye jellegzetes mecénási 
nyomda. A mecénás a nyomdát irodalmi művek nyomtatására szánja 
és e cél érdekében a saját költségén állíttatja fel. Rendszerint így volt 
ez másutt is. Budán azonban a támogatás, amint Hess előszavából ki
tűnik, nem volt olyan méretű, hogy a nyomdászt minden gondjától 
megszabadítsa. Lehetővé tette a Chronica Hungarorum kiadatását —  
«nélküled a munkát sem megkezdeni, sem befejezni nem tudtam volna*, 
mondja Hess s kilátásba helyezte más művek nyomtatási költségeit 
is, mert Hess már előre jelzi, hogy azokat is pártfogójának fogja ajánlani, 
de Basiliusát mégsem ajánlotta Karainak, ennél tehát már elmaradt 
a támogatás.

A mecénási pénzekből táplált nyomda nem volt szóbajöhető tökét 
forgató kapitalista vállalat s talán arra sem futotta, hogy a független 
nyomdák legbiztosabb kereseti forrásául szolgáló hivatali, üzleti és 
alkalmi sajtótermékek megjelentetésével segítsen magán. Pedig Mátyás 
király felismerte a nyomdászat toborzó erejét. Amint Frigyes császár 
néhány rendeletéből és hívei panaszaiból értesülünk, Bécset, Nürnberget 
és Strassburgot elárasztotta ellenfelét becsmérlő plakátokkal és röpira-

1 Frankfurter Urkundcnbuch zűr Frühgeschichte des Buchdrucks, herausgeg. 
v. W. K. Zülch u. G. Móri. Frankfurt a. M. 1920.
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tokkal. A hazai egyházmegyék 1480 óta megjelenő misekönyvei és bre
viáriumai kinyomatását is ő rendelte el. De mindezek a magyar meg
rendelések külföldre mentek —  a budai nyomda nyilvánvalóan hamar 
csukta be a boltot.

Hess, aki szintén a könyvpiac válsága elöl menekült el Rómából, 
Karai támogatása mellett csak kis üzemet tudott fenntartani. Egyike 
ama kevés ősnyomdásznak, kiknek nem volt sajátmetszésű betűjük. 
Túlnyomórészt már használatban volt matricákat hozott magával, 
melyekből előzőleg Lauer öntetett betűket római kiadványaihoz. Amikor 
az egyik jel matricáját elvesztette, nem tudta pótolni. Betűöntöműszere 
sem kifogástalan ; amikor Basilius-kiadásához betűkészletét megújítja, 
a régi matricákból öntött betűk lécvastagsága 20 soronkint 3 mm-rel 
csökkent a Chronica Hungarorum típusai sorméreteihez képest : az 
öntőműszer öreg, elhasznált, belső falaira a sok öntéstől üledék rakódott, 
«sodrot kapott® —  amint a betűöntők mondják. Betűbélyegzőket, 
matricákat, öntöműszert Budán nem csináltathatott, amije volt, azt 
magával hozta, római gazdájától kapta. Viszont Karai jól ellátta azzal, 
ami Budán is megszerezhető. Sajtója több volt, mert aránylag kis terje
delmű nyomtatványait is szedésrészletekre osztva több s igen egyen
letesen működő tégelyű sajtón nyomatja. Latinul és magyarul tudó 
klerikusok szedik a szövegeket s a magyar neveket helyesen szedik a 
kor helyesírása szerint. Volt tudós korrektora, aki hézagok kiegészítésére 
gördülő hexamétereket iktat az egyik szedésrészlet végére, nehogy üres 
folt maradjon a papíron. S főként papírban nem szenved Hess hiányt. 
Valósággal pazarolja, margói szélesek, a sorokkal nem takarékoskodik, 
bőségesen ad fejezetcímeket s ezek felett is, alatt is hagy üres sorokat, 
a könyvet pedig felesleges üres levelekkel zárja be. Papírja honi termék, 
melynek vízjegyváltozatai külföldön nem fordulnak elő, magyarországi 
kéziratokban azonban igen. Feltételezhető, hogy Karai a valószínű 
magyar papíripar érdekeit is képviselte, midőn nyomdászt hívott Budára. 
A papíripar nagyarányú fellendülése a XV. században szoros összefüggés
ben áll a nyomdászat térfoglalásával. A nyomdák ott telepedtek meg, 
ahol papíripar volt, s viszont, ahol nyomda működött, ott folyton ren
deltek papírt, mert nyomda megfelelő papirtermelés nélkül nem működ
hetik.

A krónika kiadása nem volt rossz üzlet: hamar kelt el, csak rubri
káit, vagyis piacra került példányai maradtak fenn s már 1480 óta 
ismételten kézülnek róla kéziratos másolatok (Menestarfer, Dubnici 
Krónika), a következő évtizedben pedig sikerének hatása alatt Filipecz 
magyar kancellár és Fcger budai könyvkereskedő Thuróczi krónikájából 
két kiadást is rendez. Hess vevőköre azonban alig terjedhetett túl a 
nemzet határán, példányszámát ehhez kellett mérnie s e miatt a Krónika 
nem hozhatott annyi jövedelmet, amennyi a nyomda fenntartására elég 
lett volna.

A következő kiadványából, a Basiliusból, már kis terjedelme s 
ennélfogva olcsó ára miatt sem remélhetett sokat. Basilius ugyan Budán 
divatban volt, a Corvina-könyvtárban az egyházatyák közt a legtöbb 
kódexxel volt képviselve, de Hess ugyan hány példányt adhatott el
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kiadásából Budán? A külföldi humanistákat ellátták az olaszországi 
nyomdák Basilius-kiadásai, melyek egyszerű utánnyomata a budai 
kiadás. Ma három példányát ismerjük s ezek közül is van egy rubri- 
kálatlan, mely vevő nélkül maradt.

Sajnos, csak magukból a nyomtatványokból, külső, bibliográfiai 
jelenségekből következtethetünk a budai nyomda életére, mert —  ellen
tétben a külföldi nyomdászattörténcttel —  semmiféle írott forrásra, 
oklevélre vagy egyéb korabeli feljegyzésre nem támaszkodhatunk Magyar- 
ország XV. századi nyomdászatának tanulmányozásakor.

Nem sokkal kedvezőbb a helyzetünk a XVI. századot illetően. 
Tudásunk forrásai itt is, mint a nyomdászattörténetben mindenkor, a 
bibliográfia, az oklevelek és a nyomtatványok sajátságai. De mindhárom 
forrással baj van.

A bibliográfia hézagos és hamis képet ad a régi nyomdák termelésé
ről, mert a nyomtatványok nagyobbik része elveszett. Naptárakat, hírt- 
közlö röpiratokat, hivatalos és nemhivatalos hirdetményeket, formuláré- 
kat, plakátokat, műsorokat, szentképeket, ábécédáriumokat és egyéb 
iskolakönyveket, imakönyveket, szerkönyveket s általában a napihasz
nálatra szánt kiadványokat senki sem őrzött meg, ha egyszer már 
elvesztették időszerűségüket. Ami ezekből megmaradt, véletlenül maradt 
meg. Hiába mondja a bibliográfiai statisztika, hogy a XVI. században, 
1529-töl 1600-ig 661 kötet jelent meg Magyarországon s ezeknek a nyom
tatványoknak együttes térjedelme megközelíti az 50,000 oldalt. Ennyiből 
a 21 nyomda 71 év alatt ugyancsak nem élhetett meg. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a nyomdászat elsősorban üzlet, ipar, mely sok költ
séggel jár, a megmaradt nyomdatermékek árából pedig nyomdai üzemet 
fenntartani, személyzetet, papírárakat, betűöntést fizetni nem lehetett. 
A nyomdászat mindenesetre kezdettől fogva a művelődés és irodalom 
szolgálatában állt, de a nyomdász, ha lelkesedett is az irodalom iránt, 
a nyomtatással elsősorban kenyeret keresett s ha megfizették, kinyom
tatta azt is, aminek semmi köze az irodalomhoz. A legtöbb nyomda 
föjövedelme nem is a könyvek előállításából származott, hanem az apró
nyomtatványokból. Akcidenciákból, melyeket régen épp úgy nem őriztek 
meg a jövő számára, mint ahogy ma a kötelespéldányrendszer mellett 
sem őrzik meg a sajtótermékeknek ezt a nagyobbik felét. Róluk a biblio
gráfia nem adhat számot. A régi korok bibliográfiai számontartásának 
hézagaira figyelmeztet a kötéstáblákból kiáztatott töredék unikumok 
nagy száma is.

A nyomdákra vonatkozó levéltári anyag pedig még a bibliográfiánál 
is hiányosabb. Kezdve a budai ösnyomdán, több nyomdánkról egyetlen 
oklevél vagy más feljegyzés nem maradt fenn s csupán még ismert 
nyomtatványaik tanúskodnak róluk. S amelyekről vannak levéltári 
adatok, azok nem adnak felvilágosítást a nyomda lényeges problémáiról. 
Többnyire politikai természetűek, cenzúráról, privilégiumadományozá
sokról és nyomdászok megrendszabályozásáról szólnak. A nyomdák 
belső, gazdasági életére szórványos magánlevelekben s itt-ott egy elő
szóban vagy utószóban egy-egy mellékesen odavetett megjegyzés vet 
gyér világosságot. A nyomdászat bonyolult iparához szükséges anyagok
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ról, elsősorban a papírtermeléséről és szállításáról a XVII. század leg
végéig, Tótfalusi Kis Miklós emlékiratának, a «Mentség»-nek megjele
néséig nincs komoly forrásunk.

S végül, maguknak a nyomtatványok sajátságainak tisztázásához 
még hiányzanak az előmunkálatok. Nyomdászattörténetünk még nem 
állította össze a nyomdák típusainak és díszítő eszközeinek a repertó
riumát, melynek segítségével öszsehasonlító vizsgálattal tisztázhatná 
azok eredetét s a felhasználásuk során bekövetkezett változások okait ; 
a Magyarországon előforduló papírok vízjegyeiről még nincs katalógu
sunk, melynek alapján kikutathatnák a papírgyártmányok szűkebb 
hazáját —  a papíripar beható ismerete nélkül a régi nyomdák története 
érthetetlen —  s nem derül még világosság a nyomdai felszerelés elő
állításának és beszerzésének módjaira, költségeire, és a még homályban 
levő többi technikai részletkérdés titkaira.

Ezek az okai annak, hogy nyomdászattörténetünk mindeddig 
tapogatódzó és hézagos ténymegállapításokon, nyers adatokon alapuló 
igénytelen körvonalozáson nem jutott túl. Mindössze annyit sikerült 
megállapítania, hogy valamely nyomda hol és mikor működött s milyen 
nyomtatványai maradtak fenn a mai napig. Ennél az első lépésnél meg
akadtunk. Az alapvető kérdés, a technikai fejlődés kérdése ismeretének 
hiányában hemzsegnek a feltevések. Mindig csak kívülről szemléljük a 
nyomdákat. Vagy az irodalom szemszögéből vizsgáljuk, vagy a politikai 
történet függvényeként tárgyaljuk őket, a közművelődésre gyakorolt 
hatásukat méltatjuk, jelentőségüket magyarázzuk. A külvilággal, az 
államhatalommal és az irodalommal való összefüggésük azonban még 
nem érteti meg a munkát, mely a nyomdában folyt.

Amíg a nyomdászattörténet nem veszi beható vizsgálat alá az 
anyagokat, melyekből a nyomdai produktumokat előállították, addig 
csak találgatásokba bocsátkozhatik. Csak a nyomdai ipar gazdasági 
feltételeinek feltárása után kísérelhetjük meg valamely nyomda céljának, 
a nyomdász törekvésének magyarázatát s a hazai nyomdák összességé
nek szintézisét. Ebben is szükségképpen elég rés marad, melyet csak 
képzelöerövel, analógiákból való következtetéssel lehet áthidalni. Fontos 
dolgokat, mint a kiadások példányszámát s az eladásukból származó 
anyagi sikert a legtöbb régi nyomdánál valószínűleg már soha többé 
nem lehet megállapítani.

A XVI. századi nyomdák közt a sárvár-újszigetiről szól a legtöbb 
forrásunk: Sylvester előszava a Grammatikához, Abádi utószava 
az Új Testamentumhoz s Sylvester, Abádi meg Melanchton levelei 
Nádasdyhoz. Két fennmaradt kiadványa is többet árul el, mint a század 
többi, sokkal kevésbbé jellegzetes nyomtatványa. Saját metszésű betűik 
vannak, fametszetű címlapjaik és szövegillusztrációik, fametszetű cím
sorok és fejezetcímek, sőt héber betűik is fametszetűek, az Új Testamen
tumhoz azonfelül piros-fekete nyomást alkalmaztak. Szokatlanul gazdag 
kiállítás. Mecénási nyomda, a kiadás költségeivel semmi gondja s nem 
kell a mindennapi kenyér kedvéért nyomdai kulimunkát végeznie. Ren
deltetését Nádasdy, a pártfogó tűzte ki. Az első magyar kollégiumi 
nyomdát alapította vele. Mert a nyomda, amint Melanchton leveleiből

192



látjuk, iskolával kapcsolatos, vezetője is az iskola tanítója s két terméke, 
a Magyar Grammatika és az Új Testamentum magyar fordítása, az 
iskolai oktatáshoz szükséges kézikönyv. Mindkettő magas színvonalú, 
magyarázataiban alapismereteket és széleskörű műveltséget feltételező, 
tehát semmiként sem kis diákok számára készült olvasmány. A nyomda 
vezetője maga a szerző, aki 1527-ben Vietor Jeromos krakkói nyomdájá
nak korrektoraként már szerzett nyomdászati ismereteket. Egyébként 
gyakori jelenség nálunk a XVI. században, hogy az író egyúttal saját 
művének nyomdásza is. Honter, Heltai, Huszár Gál, Karádi, Bornemisza, 
Telegdi szintén egyesítette magában a két hivatást. Nyomdászok lettek, 
hogy a saját írásaikat kiadhassák.

Sylvester azonban nemcsak a nyomda szellemi vezetője, korrektora 
és termékeinek szerzője, hanem valószínűleg ö volt az illusztrációk 
rajzolója és fametszöjc is. Egyikct-másikat neve kezdőbetűi jelölik s 
leveleiből tudjuk, hogy birtokán időtöltésből festegetett. Mellette egy 
Strutius nevű külföldi nyomdai művezetőt foglalkoztatott Nádasdy, 
haszontalan embert, akit el kellett csapni, hogy helyét az ugyancsak 
Krakkóból, Vietortól jött Abádi Benedek foglalja cl. A szedő Sylvester 
öccse, Mihály, a nyomtatólegényeket pedig Németországból szegőd- 
tették.

A nyomda Strutius hanyagsága miatt sok idővesztességgel indult 
meg. A Grammatika csak négy évvel a nyomda alapítása után jelenik 
meg, az első kiadványnak tervezett Új Testamentum pedig, noha famet
szetei már 1537-ben készen voltak, csak hat év múlva, 1541-ben. Strutius 
főfoglalkozása a betűmetszés volt s nem haladt vele. Abádi, aki ezt 
a feladatát átvette, folytatta és javította, igen szigorú bírálatot mond róla.

Kevés XVI. századi nyomdánk volt, mely maga metszette betűit. 
Ezt csak olyan bőkezű pártfogó engedhette meg, mint amilyen Nádasdy 
volt, mert Bécsben, Singreniusnál, kinél a nyomdai felszerelés egy részét 
és kiegészítését vásárolták, olcsóbban szerezhettek volna akár megfelelő 
betűkészletet, akár pedig a házi betűöntéshez szükséges matricákat. 
Mindazonáltal érthető, hogy Nádasdy meghozta a nagyobb költséggel 
járó áldozatot. Magyar könyveket akart nyomatni s Sylvester, a kiváló 
nyelvész, Melanchton tanítványa, meg akarta reformálni a magyar 
helyesírást, ahhoz pedig szüksége volt olyan jelekre, melyekkel kifejez
heti a magyar nyelv sajátos hangjait. Mennyi baj volt már Hess és 
Thuróczi krónikáiban a magyar nevekkel, milyen körülményesen jelöl
ték a cs, gy, ly, ty, zs, e meg é, o meg ő, u meg ü hangokat a magyar 
kéziratokban s mennyit bosszankodhatott Sylvester, mikor Krakkóban 
Hegendorf és Heyden Sebald nyelvkönyveinek sajtó alá rendezésekor 
ezek magyar szövegét idegen nyelvekhez készült betűkészlettel kellett 
szedetnie. Az ő sárvár-újszigeti betűi között több olyant metszetett, 
mely más nyelvek betűrendjében nincs meg s nálunk is újítás volt, de 
véleménye szerint jól fejezte ki a különleges magyar hangot.

Valószínűleg a helyesírás kényszerítette utódait arra az újításra, 
hogy a magyar szövegeket a könnyebben alakítható latin betűkkel 
nyomassák. Ezt nálunk Heltai vitte keresztül Kolozsvárott. Sylvester 
még gót, illetőleg fraktur betűket használt, mert a kéziratmásolók és
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ösnyomdászok akkor még hatékony elve szerint latin betűket csak 
latin klasszikusok műveinek és olasz szövegeknek szedésére használták, 
míg a profán nyelvekben, a németben, franciában, spanyolban, angolban 
stb., kivétel nélkül gót típus járta. Ha Sylvester utódainak, Heltainak 
vagy Huszár Gálnak elegendő tőkéje lett volna, hogy nyomdájukat 
sajátmetszésű betűkkel lássák el, akkor talán ma is használnék azokat 
a különleges betűalakokat, melyeket a sajátságos magyar hangok 
jelölésére Sylvester talált ki. Miután erre nem tellett, különféle nagyságú 
latin matricákat vásároltak s a különleges magyar hangokat betűkap
csolatokkal, ékezetekkel, sőt kétféle nagyságú betű egymásfölé rakásával 
próbálták érzékeltetni.

A mecénás gazdag főúr, aki nem tart igényt az általa fenntartott 
nyomda jövedelmére. Sylvester és Abádi megosztoznak az Űj Testa
mentum példányain. Sylvester csomagokban szétküldi őket, messzi 
vidékekre, Erdélybe is, lelkészeknek, tanítóknak, és kesereg, ha vala
melyik küldeménye elvész. Abádi házal velük, de utazásai csalódással 
járnak, az eladott példányok árából még az útiköltséget sem tudja 
fedezni. Féltékenyen ügyelnek osztozkodásuk egyenlőségére s midőn 
Abádi egy elvesztett csomagért 25 példánnyal kárpótolja magát, Syl
vester legott panasszal fordul Nádasdyhoz. Végül is mindkettő elfordul 
a nyomdászattól és más foglalkozás után néz.

A XVI. század második felében megváltoznak a nyomdai gazdál
kodás feltételei. A nyomdászat széles rétegekbe hatol, közösségek szük
ségletévé, felekezetek fegyverévé, hatóságok segítőeszközévé válik, a 
nyomdászok egyházak és pártok szolgálatába állnak, kiadótevékeny
ségükben előtérbe lép az aktualitás, a napi szükséglet kielégítése. Már 
nem egyetlen pártfogó segítségével működnek, a mecénási nyomdák 
helyébe a közösségek által támogatott nyomdák lépnek. Bornemisza 
Postillájának 1000 forintot meghaladó nyomdai költségeit még magá
nosok adják össze ; nemcsak külömböző pártállású föurak, hanem egy
szerű köznemesek is. Huszár Gált az egyházközség támogatja, mint 
lelkész kassai híveitől igyekszik összegyűjteni azt a 100 forintot, mellyel 
magyaróvári nyomdájának vételára után tartozik. Ismét másokat a 
székhelyük városi tanácsa támogat, kedvezésekkel és előlegekkel, mint 
Debrecen, vagy az erdélyi és felvidéki szász városok. E támogatásból 
kötelezettségek támadnak s ezek hatása alatt hivatalos nyomdák jel
legét kezdik ölteni. Az állam is közbelép privilegizáló rendeletéivel, mint 
Telegdi nagyszombati katolikus nyomdája esetében.

Új keretek alakulnak, melyekben a nyomdák, a szerint, hogy kire 
támaszkodnak, típusokra oszlanak. Élet nyilvánításuk más, mint az 
előző kor nyomdászatáé s más, mint az 1600 utáni nyomdászaté. Külön 
érdekessége ennek a kornak a vándornyomdászok még megoldatlan 
problémája. Annyi kérdést vet fel tipográfiánknak ez az ötven esztendeje, 
hogy külön fejezetet érdemel.

Fűz József. 
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