
A VÁNDORNYOMDÁK

I.

A XVI. században néhány magyarországi nyomdász feltűnően 
gyakran változtatta állomáshelyét. Hol ebben, hol abban a városban 
vagy faluban bukkant fel, kiadott egy-két könyvet, aztán továbbállt, 
hogy másutt nyomtasson. Néha rendkívül nagy távolságra költözött 
nyomdájával, Magyaróvárról Kassára és Debrecenbe s onnan vissza 
Komáromba, Nagyszombatra és a nyitramegyei Komjáthiba, mint 
Huszár Gál, vagy Bécsböl Debrecenbe s onnan Gyulafehérvárra, mint 
Hoffhalter Rafael, kinek fia viszont Gyulafehérvári ól Nagyváradra, 
onnan a nyugatmagyarországi Alsólendvára s a Muraközbe, innen pedig 
vissza Debrecenbe és Váradra vándorolt nagy kerülővel, mert a törökök 
által megszállt területen nem utazhatott. Manlius János nyolc helyen 
nyomtatott, de tizennégyszer változtatott helyet, egyes városkákba 
vissza-visszatért, Német újváron háromszor, Monyorókcrékcn kétszer. 
Sárváron kétszer és Sopronkereszturon háromszor fordult meg nyom
dájával. Huszonháromévi magyarországi tartózkodása alatt csak egyet
len helyen, Monyorókeréken töltött egyhuzamban három-ncgy évet, 
egyebütt csak egyet vagy másfelet, sőt néhol csak egy-két hónapot.

Nyomdászattörténészeink különbözőképpen látták és ítélték meg 
e vándorokat. Ballagi Aladár «kóbor nyomdászokénak nevezi őket1 s 
helyváltoztató szokásaikat a kor szellemével és kényszerűségével magya
rázza. A kóborlás jellemző tünete e kornak, az országnak szinte egész 
lakossága mozgásban van. Súrlódik és kitér török hadak, magyar és 
osztrák seregek közt, meg a katolikus és protestáns pártok karhatalma 
elől. A tájak népe keveredik-kavarodik, újfajta népvándorlásban, olyan 
mozgalmassággal, amilyennek Gárdonyi az Egri csillagokban jellemezte. 
Erdélyben a viszonyok állandóbbak, ott a nyomdák is maradandóbbak, 
de a Királyhágótól nyugatra sokáig csupa hányatott, rövidéletű vándor- 
műhelyt találunk. A mindennapi kenyér megszerzéséért, amiként nap
jainkban színészeink nagyobb részének* —  mondja Ballagi —  minden 
fölszerelésükkel együtt országszerte,városról városra kellett kóborolniok.

Csűrös Ferenc vándorlási hajlamukat ösztönszeiűmk véli s a cigá
nyok lelkületével hasonlítja össze: «Valami különös varázsa lehetett

1 Ballagi Aladár: A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472— 1877. 
Bp. 1878. 49. 1.
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ennek a változatos, de nélkülözésekkel telt cigányéletnek, hogy annyi 
tudós készültségű ember adta rá a fejét s amelyik egyszer belekóstolt, 
nem egykönnyen hagyta félbe, aminthogy Huszár Gál is csak másfél 
esztendeig maradt a biztonságot nyújtó Debrecenben, azután tovabb- 
állott, mint a vándormadár*.1 .

Lélektani rúgókat keres Lubik Zoltán is.2 Azt hiszi, tiszta idealiz
mus, valami szent megszállottság űzte az crre-arra bolyongó vándor- 
nyomdászokat, kik nem anyagi javakért hevültek, hanem a protestan
tizmus új eszméit terjesztették önfcláldozóan.mint egykor az apostolok 
a kereszténységet,s ezzel egyidejűleg elterjesztettek és megkedveltettek 
a nyomdászatot is. Gyalui Farkas is tivándorló szószékének nevezi az 
akkori sajtót. Huszár Gál agitátor, műveiben prédikál, sajtója a protes
tantizmus harci eszköze.3 Gyalui egyébként «bujdósó könyvnyomtatók
ról* beszél s ezzel kifejezi, hogy üldözés elöl menekültek nyomdai fel
szerelésükkel együtt. Maga Huszár Gál is előszavai aláírásában hol 
anaxiusnak, hol exulnak, száműzöttnek mondja magát.

Vannak hűvösebb szemlélők is. Gulyás Pál4 nem h*sz az idealiz
musban. «Huszár Gál is ugyancsak meggondolja, mielőtt Magyaróvárról 
Kassára költözködnék s az ottani lelkészi állást csupán azzal a föltétellel 
hajlandó elfogadni, ha hívei előlegezik neki azt a száz forintot, amivel 
nyomdája vételárára jóakaróinak tartozik*. A  többiek lakásváltozta
tásai körül is anyagi indokokat sejt. Klösz Jakab, bár nagyon szeretne 
működési színhelyét Bártfáról áttenni Kassára, mégis lemond tervéről, 
mert a kássai városi tanács' anyagi követeléseit csak részben hajlandó 
teljesíteni. Szegény világ volt ez s a nyomdász oda igyekezett, ahol jobb 

, kilátások kecsegtették.
Trócsányi Zoltán igyekszik a két szélsőséges álláspontot, idealiz

must és materializmust áthidalni.5 A nyomdászok egyszer kényszerű
ségből, üldöztetés miatt, másszor üzleti érdekből változtatták telepüket. 
Ilyenkor úgy utaztak, mint a vándor mesterlegények, nagy távolságokat 
jártak be mint a elrótostót, feltünedeztek vásári sckadalmakcn, de időn
ként szállást kaptak szerzetesházakban vagy úri kastélyokban is.

Jóllehet a kutatók csak futtában pedzették a vándorlás okait 
mindegyik megközelítette az igazságot, mert a közelebbi vizsgálatból 
kitűnik, hogy sokféle ok volt. A lélektani rúgók tagadhatatlanok. Huszar 
Gál és Bornemisza vándorlásának erkölcsi mozgatója valóban az apostoli 
lelkűiét. Kiváló, helytálló, kemény emberek. Reformátort sikereiket 
bizonyítja az erélyes üldözés, melyet egyházi és világi hatóságok indí
tottak ellenük, de híveik lelkes kitartása is. Huszárt elűzték Magyar
óvárról, Komáromból és Nagyszombatból, Kassán pedig börtönbe 
vetették, de hívei serege, városi polgárok és magyar katonaság, nemcsak 
tüntetett mellette, hanem fel is lázadt üldözői ellen s Bornemisza veze-

» Csűrös Ferenc : A debreceni városi nyomda története. Debrecen, 1911. 64.1.
* Lubik Zoltán : A vándornyomdászok. Grafikai Szemle, 1895. 102 é*s r i8 .1.
3 Magyar Figyelő, 1911. 248— 250. 1.
*  Gulyás Pál : A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és X VI. század

ban, Bp., 1931- 237- I. . ' _  0 ,
3 Trócsányi Zoltán : Kirándulás a magyar múltba. Bp., 1937. 3° 8- *•
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tése mellett kiszabadította börtönéből s átszöktette Debrecenbe. Bámu- 
latraméltó az erély is, mellyel nyomdászkodásuk igen tetemes költségeit 
rábeszéléssel és fáradhatatlan utánjárással összeszedték. Hatalmas 
összegek jutottak így birtokukba, de ők tiszteletreméltó önzetlenséggel 
csak az ügy érdekét nézték. Azt írja Bornemisza sógorának és bizomá
nyosának, Máriássy Pálnak : «io forintra rendöltem csak az 5 könyvet. 
Ottan kegyed 8-ra bocsássa. Ha kedig nimelynek azis soknak tetszenék, 
szintén mint magáéból engedhet kd, hogy azt adja, az mint akar. Csak 
Isten látja, inkább kévánom az hivek épületit az áránál.. .  De ha kd 
ajándékon adná valamely barátjának, egy pénzt se adjon k d .. .a1

Hoffhalteréket örökölt hajlam vitte a nyugtalan életre. Az apa 
lengyel nemes (Skrzetusky Rafaelnek hívták) s bebarangolja a külföldet, 
jár Németalföldön és Svájcban, aztán Bécsben telepszik meg, hol nevét 
megváltoztatva 1555-től kezdve előkelő privilegizált nyomdája van, 
melyet a magyar katolikus körök is támogatnak, ő  a kiadója Oláh 
Miklós esztergomi érsek és Tclcgdi Miklós nagyszombati kanonok 1562-ig 
megjelent könyveinek is. Nyomtatványai, melyeket nyomdász jelvény
ként nemesi címerével díszít, kiállításukban technikai szakszerűségi öl 
és jómódra valló felszereltségről tanúskodnak. Kilenc év alatt több 
mint 120könyvet adott ki Bécsben, vállalata tehát igen szépen virágzott. 
1564-ben a császárvárosból mégis Debrecenbe költözik s itt a katoliciz
mus leghevesebb ellensége, Mclius Juhász Péter könyveit nyomatja és 
terjeszti. Egy év múlva, 1565-ben a nyugtalan ember már Nagyváradon 
van, hol ismét Mcliustól ad ki könyvet (a Szent /dó-fordítást) s 1566-ban 
egy protestáns énekkönyvet. De 1567-től kezdve Gyulaiéhéiváron, 
mint János Zsigmond udvari nyomdásza —  «typographus regius» —  
az unitárius Dávid Ferenc Melius-ellenes könyveit nyomtatja. 1568-ban 
halt meg, azonban fia, Rudolf, még apja életében Váradon kiadja Melius 
Szent János jelenései magyarázatát, melynek előszavában a szerző az 
öreg Rafaelt <Rosszhalter*-nek csúfolja, aki ^pénzért elárulta* hitét. 
Rudolf, a fiú, hű maradt kálvinista vallásához, egyebekben azonban 
apja nyughatatlanságát örökölte, mely őt is minduntalan más-más 
vidékre hajszolja. Még 1569-ben eltűnik Váradról s Gulyás feltevése 
szerint Abrudbányán, mint Karádi Pál művezetője, nyomatja a Balassi • 
Menyhárt áruitatásáról szóló Comoediát. Mikor János Zsigmond halála 
után Dávid Ferenc befolyásának vége szakad, Gyulafehérvárra siet, 
hogy átvegye apja nyomdáját, melyet időközben özvegy édesanyja 
megbízásából három éven át Vagner Gergely iskolarektor vezetett.
De nem maradt ott, 1573-ban az ország másik végén, a zalamcgyei 
Alsólendván bukkan fel. Talán külföldre igyekezett s itt megakadt. 
Kultsár György odavaló prédikátor munkáit nyomatta s Kultsár segítsé
gével talált mecénásokat, kik a kiadás költségeit magukra vállalták. 
Vándorútja további állomásainak megválasztása könnyebben magya
rázható. Nyugatmagyarországon a királyi hatalom erősebben érvénye
sült, mint keleten. 1574 elején Maximilian a zalai alispánt Hoffhalter 
eltávolítására utasítja. El is hagyta Alsólendvát s elköltözött Nedelicére

1 Közli Schulek Tibor : Bornemisza Pótcr. Sopron-Bp.-Györ, 1939- 373 h
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a Muraközben, hol gróf Zrínyi György, a szigetvári hős fia, menedékkel 
kínálta meg. Itt négy horvát könyvet ad ki, Werbőczi Decretuma horvát 
fordítását és Buchich Mihály protestáns lelkész három könyvét. Az 
utóbbiakat a hatóságok lefoglalták, elégették, Hoffhaltert kiutasították, 
még a nyomdáját is elvették, mert lécei, díszei, fametszetes iniciáléi 
nem fordulnak elő többé későbbi kiadványaiban. Most —  felszerelés 
nélkül —  bajos lett volna külföldre mennie, visszament tehát Debre- 

. cenbe, hol ismerték és hol tudta, kihez fordulhat pártfogásért. Talán azt 
is meghallotta, hogy éppen meghalt a debreceni nyomdász, Komlós 
András, 1575 végén vagy 1576 elején. A  debreceni nyomdára vonatkozó
lag két vélemény áll egymással szemben. Az egyik Csűrösé, aki azt 
vitatja, hogy a nyomda Huszár Gál távozása óta «a város dispositiója 
alá került*, amint egy régi hiteles följegyzés mondja, vagyis Huszár 
nyomdáját a város magához váltotta, tulajdonosa lett s tőle függött, 
ki legyen a művezető. A másik Gulyásé, —  szerinte a nyomda magán- 
tulajdon maradt s csupán a város támogatását élvezte. Okleveles bizo
nyítékok híján Csűrös mellett szól a hagyomány s a folytonosság, a 
nyomda megszakítatlan működése, melynek során a nyomdászok egy
mást hosszabb szüneteltetés nélkül váltották fel. Gulyás nézetét az 
támogatja, hogy az impresszumok és kolofonok a nyomdászt egyéni 
vállalkozóként említik s az ajánlások és előszók is hallgatnak a város 
tulajdonjogáról, viszont a pénzbeli támogatást többnyire egyéneknek 
köszönik meg. Csűrös elmélete szerint Hoffhaltert tehát a város alkal
mazta, tudván róla, hogy ugyanoly kitűnő szakképzettségű nyomdász, 
mint amilyen apja volt, míg Gulyás meggyőződése szerint megszerezte 
a nyomda tulajdonjogát, de nem azzal, hogy pénzt kockáztatott rá, 
hanem azáltal, hogy feleségül vette Komlós András özvegyét. Minden
esetre szokatlan, hogy Hoffhaltcr Rudolf ezúttal hat vagy hét éven át egy
helyben marad. 1584-ben és 1585-ben azonban három kiadványa nyom
tatási helye ismét Várad. Aztán megint visszaköltözik Debreccr.bc. 
1586-ban ott jelenik meg Félegyházi Tamás Újszövetség-fordítása, 
mely címlapján Debrecen város címerével oniomtattatot Rodolphus 
Hoffhalter által*, de egészen már csak a halála után készült el. Az utószó 
ugyanis azzal menti a sajtóhibákat, hogy bár «szorgalmatossággal igye
keztünk rayta, hogy a nyomtatásnak rendiben valami fogyatkozás ne 
esnék, de az könyniomtatonak Rodolphusnak halála után meg fogyat
kozván jo Corrector nélkül, nem ohattuk valami kévés fogyatkozastul*.

A jellemnek és hajlamnak mindenesetre lényeges szerepe volt a 
nyomdászok vándorlásában, de közrehatottak külső indítóokok is s 
gyakran ezek voltak a döntök. Hol erőszakkal kényszerítettek őket 
távozásra, hol pedig kedvező kiadói lehetőségek csábították őket uj 
tájakra. A nyomdászat csak olyan városokban állandósult, ahol feleke
zeti vagy politikai támadások ellen védve v o lt : Brassóban, Kolozsvárt, 
Debrecenben, Nagyszombatban, melyek lakossága meglehetősen egy
séges maradt. Egyáltalán nem lehetett szó nyomdászatról török köz- 
igazgatás alatt ; nyomdászattörténeti térképünkön nagy fehér folt jelzi 
a török megszállás területét, ott sehol egyetlen nyomdának nincs nyoma.

Miután nyomdászaink a török területén nem tartózkodhattak, csak
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ott menekülhettek előle, ahol még nem járt, de ahová közeledett. Az 
1562. évi debreceni Confcssio Catholica nyomtatását még Huszár Gál 
kezdte meg, —  vignettája később előfordul a vele együttműködő Bor
nemisza semptei kiadványaiban —  de nem ő fejezte be. Szegedi Gergely 
utószavában a mii sajtóhibáit a nyomtatók járatlanságával mentegeti: 
«Ezt a munkát ugyanis a nyomtatatás művészetében való gyakorlott
ságuk első bizonyságaként adták ki. 'Mivel hiányzott a megbízható 
javító és működésüket a török hódítás és zsarnokok támadása akadá
lyozta, munkájuk nem is lehetett hiba nélkül való*.1 Mclius előszavát, 
melyben szintén arról van szó, hogy «a törökök dühe a mi városunkra 
tört és munkánkat akadályozta*, még Debrecenben keltezte, Szegedi 
az utószót azonban Váradon írta. A nyomda, úgylátszik, átmenekült 
Váradra. Huszár nem tartott vele, hanem visszatért Nyugatmagyar- 
országra.

A török garázdálkodásnál sokkal gyakoribb ok a vallásüldözés. 
Már az első vándornyomdász első könyve kiadásakor tapasztalta : 
királyi rendelet tiltja el a könyvnyomtatástól, a legsúlyosabb büntetés 
terhe alatt. Nem engedelmeskedik, két további élescélzatú kiadványt 
jelentet meg Magyaróvárott, de közben tárgyal, hogy máshová tegye át 
működése székhelyét. Körülbelül vele egyidőben érkezik Kassára 
Bornemisza Péter is, kivel már 1557-ben együtt volt Bécsben s kit 
azután Óváron nyomdájánál alkalmazott2 Huszárt 1561. március 20-án 
ünnepélyesen beiktatják a város prédikátori állásába, de Verancsics 
egri püspöknek gondja van rá, hogy félév múlva már börtönben üljön. 
Bornemisza ekkor fellázítja a népet s erőszakos csínnyel kiszabadítja és 
Debrecenbe szökteti gazdáját. «Liberavi D. Gallum* —  kiszabadítottam 
Gál urat —  jegyzi fel 1560. december 27-én.3

Bornemisza is megismerkedett a börtönnel. Mikor elkopott betű
készlete felújítása céljából 1579. februárjában Bécsben jár, ott Neubeck 
bécsi püspök utasítására vacsora közben elfogják. Három hét múlva 
a fogház ablakán át megszökik, kalandos bújdosás után elrejtőzik 
Beckó várában Bánfi Lászlónál s csak május közepén tér haza Detrekőre.

S nemcsak a katolikusok üldözték, saját felekezetc sem hagyta 
nyugton. Az ördögi kísértetekről szóló prédikációinak kiadása nagy 
felháborodást keltett. «Mcrt csak en reámis meg mondhatatlan nagy 
fenyegetéssel rohanának —  írja a Postilla V. részében —  és ki taszitának 
Scmptéről nemesek, urak, papok, pispekek egy tanáccsal*. Ekkor költö
zik a Balassák várába, Detrekőre.

Hoffhalteréket az üldözés kétszer is megfosztotta nyomdájuktól: 
Rafael nem vihette magával Debrecenbe kitűnően felszerelt bécsi nyom
dáját, Rudolfnak pedig Nedelicén kellett hagynia a magáét. Csak egy 
dúchoz ragaszkodtak minden viszontagság k ö zt: a nemesi címerüket 
ábrázoló nyomdász jelvény ükhöz.

Mantskovitot Ernő főherceg akarta eltávolítani Vizsolyból. oBizo- 
nyos menekült könyvnyomtató Vizsoly helységben minden szabadalom

1 Csűrös ford., i. m. 29— 30. 1. * U. o. 10. 1.
* Schulek i. m. 20. 1.

2 Magyar Jogtudomány.



nélkül tetszése szerint nyomtat —  írja a szepesi kamarának. —  Ezért 
felszólítunk, kobozzátok el a betűit a könyvekkel együtt*. Rákóczi 
Zsigmond, Vizsoly ura, azonban közbevetette magát s rábírta a főher
ceget, hogy ne feszegesse tovább a dolgot.1

A privilégium szolgált ürügyül másutt is a nyomdák elnyomására. 
Magyaróvárott Huszár Gál és Alsólcndván Hoffhalter Rudolf ellen is a 
privilégiumra való hivatkozással indult meg az eljárás.

Az üldözés volt az oka, hogy vándornyomdászair.k gyakran kis 
falvakban húzódtak meg nyomdájukkal, rejtekhelyeken, ahol arra 
számítottak, hogy nem fedezik fel őket. E reményükben azonban csalód
tak. Az is előfordult, hogy egyik-másik kiadványuk megjelenési helye
ként a cenzúra elkerülésére és a könyvvizitátoiok megtévesztésére 
koholt helynevet jelöltek meg. Manlius első magyar könyve myomatot 
Velágos Varat*, —  ahol semmiként nem nyomattathatott, mert ott a 
török volt az úr. Ugyanabban az évben ugyanazokkal a betűkkel, 
ugyanolyan papíron egy másik magyar könyve «Gyzzing Varosában* 
jelent meg. Ez Németújvár német neve s miután mindkét munka szer
zője Beythe István németújvári prédikátor, aki a következő évben is 
foglakoztatja Manliust, ezúttal már «Nymöt Vy Varat*, az állítólagos 
Világos város helyett is Németújvárt kell a különben is nyugatról, Grác- 
ból érkező Manlius első magyarországi állomásának tekintenünk.2 * *

Pcrneszi András Bornemiszát is hamis impressum használatával 
vádolta : «Az te ördögi kisertetrül való könyvednec a kezdetire im nem 
régen azt merted nyomtatni, hogy Semptén 1578 esztendőben nyom
tattad, kiben tudod, hogy semmi ninch, mert távol voltál semptetül, 
midőn ez új praefatiokat ki bochattad oly titcc helyen, kinec igazán * 
nevét meg sem meiöd nevezni. Ki csak ebből is meg teczik, hogy az 
én nekem iratot leveledbe a te fogságodrul tesz cmlékezetit, mely 1579 
esztendőben történt, az után, hogy Semptéiől mint nyomtató szerszá
moddal egytembe elpironkottal volt immár*.8

A vándorlásra az üldözésnél is hathatósabb ok a nyomdai gazdál
kodás szempontja. Nem az értékesítés, a vásárokon való megjelcrés, 
ahogy egyesek képzelték, —  mert ilyenre nincs adatunk, ellenben 
Bornemisza és özvegye leveleiből tudjuk, hogy az értékesítés bizomá
nyosok útján folyt, —  hanem a nyomdai költségek előzetes biztosításá
nak szüksége, a mecénások utáni hajsza késztette a nyomdászokat 
helyváltoztatásra. Ez nem pusztán anyagi kéidés volt, hanem ideális 
szempontokkal is összefüggött. A nyomdász megelégedhetett volna 
kelendő áruk, káték, énekeskönyveié, imakönyvek, kalendáriumok, 
iskolai tankönyvek nyomtatásával s egyhelyben maradva élhetett volna 
nyugodt életet is. A várdornyomdász protestáns élharcos, szűkebb, de 
mérvadó olvasókört érdeklő hitvédelmi vitairatokat nagyterjedelnű és 
sok költséget emésztő postilla kötete két, szentíi ás fordít ás és a szentírás 
magyarázatait tartalmazó műveket kívánt megjelentetni. A legvastagabb

1 Zsinka Ferenc közlése nyomán Gulyás i. m. 174. és 264. 1.
* Németh Joanncs: Memória typographiarum inelyti regni Hungáriáé.

Pcsthini 1818. 167— 169. 1.
• Gulyás i. m. 165. 1.
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és legfennköltebb könyveket, mint Bornemisza postilláit és a Vizsolyi 
bibliát, vándornyomdászok adták ki. «Igen nagy munkát vete re ám 
Isten szándékom ellen, —  írja Bornemisza —  hogy szegény helyen, 
gondviselő és oltalmazó nélkül kezdete velem oly nyomtatást, kire egy 
nihány ezer forint kellene*. Csupán a biblia nyomtatási költségeit négy
ezer forintra számította. Hogy ez mekkora összeg volt, azt C süiös 
adatai1 szemléltetik : a tyúk darabját egy Alléiéit, a ír ciha hús fontját 
két fillérért, a bor meszelyét egy krajcáiéit vesztegették. Szegéi y en té r
nek, mint a milyen szerző és nyomdász szokott lenni, nehéz feladat a 
gazdagokat önzetlen áldozatkészségie bírni. Rendesen szövetkeztek —  
hacsak szerző és nyomdász nem volt azonos —  s együtt keresték és 
puhították a pártfogót. A nyomdász odaköltözik a szeiző lakhelyére 
(legalábbisszembetűnő, mennyi helybeli szeiző n űvét adja ki a vándor- 
nyomdász), vagy mindketten együtt költöznek a mecénás közelébe. 
Huszár Gál Debrecenbe költözik Me lius hoz s ott vagy a környéken 
élnek pénzadóik is. Aztán Komjátiba megy Bornemisza könyvét nyo
matni s Bornemisza is otthagyja galgóci lelkészségét, hegy Seirptén 
közel lehessen Komjátihoz is, meg a nyomtatás költségeit biztcsító 
Salm grófhoz is. Hoffhalter Rafael Gjulafehéi váiia négy, hol kiad
ványai szerzője, Dávid Fércre él s hol n unka közben mindketten anyagi 
kéréseikkel János Zsigmond fejedelem elé jáiulhatrak. Hoffhalter 
Rudolf Váradon Melius, —  ha igaz : Abrudbáryán Kaiadi —  Alsó- 
lendván az ottani prédikátor Kulcsár Gyöigy, Manlius Némctújvárcn 
Beythe, Varasdon Vramecz lelkész és az. cdavaló bíió és iskoláiékter, 
Sárváron pedig Magyari István könyveit adja ki. S pártfegóik is ir.irdig 
odavaló földesurak. Mantskovit Viszel)bán Káioli Gáspár közelségében 
dolgozik s csak azért nem Görcön, hanem a rejtett szomszéd faluban, 
mert Göncön túlságosan szem előtt lenne.

Hogy kik a pénzelő pártfogók,azt megtudjuk a kiadványok aján
lásaiból. Amint Máté Károly megjegyzi,2 az ajánlások mintegy a nyom
tatás költségeinek nyilvános nyugtázásai. Nemigen mondják, mennyit 
adott az illető, mégis kapunk néháry szemléltető adatot levelekben és 
nyomtatott szövegekben is. Megtudjuk, hogy olyan eset is van, amikor 
a pártfogók (vagy barátok?) csupán kölcsönként adták a támegatás 
összegét. Huszár Gál a kassaiakhoz intézett levelében elájulja, hegy 
nyomdáját kölcsön vett pénzen szerezte. Másszor azt halljuk, hegy a 
szükségelt összeg nyilvános gyűjtés útján gyűlt össze. Bornemisza 
már négy évvel a Postilla első kötetének megjelenése előtt, 1569.szept. 
20-án a nagyszombati tanácstól támogatást kér tervezett kiadványához 
s közli, hogy már szép eredménnyel gjüjtött, —  «nemcsak az urak 
közül, de az nemesség közülis rímel ötven forintalis* járult a nyomtatás 
költségeihez. Mikora kötet «sok hárkódássab 1573. okt i-én megjelenik, 
megállapítja, hogy «p z  könnec kedig ki niomtatasa töbre menne ezer 
forintnál, mert közel három száz arcusson vagior*. Talán a debreceni 
vásáron eszközölt nyilvános gyűjtés eredményeként jelent meg Melius

1 Csűrös i. m. 69. 1.
* Máté Károly : A könyv morfológiája. Bp., 1930. 36. 1.
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1561-ben Huszár sajtóján nyomtatott prédikációskönyve is, mert aján 
lása «a magyarországi kereskedő és árros népeknek* szól.

A  pártfogók a társadalom minden rétegéből származnak. Huszár 
Gál első és egyúttal sajátszerzésű nyomtatványát Miksa kir. hercegnek. 
Magyaróvár földesurának, Hoffhaltner Rafael pedig Wcrböczijét János 
Zsigmond választott fejedelemnek ajánlja. Minden vándornyomdászunk
nak volt magyar főúr-támogatója. Hoffhaltcr Rudolfot a Zrínyi-test
vérek, Manliust egy-egy Erdődy, Batthyány, Nádasdy és Thurzó gróf 
segítette, Mantskovitot Báthory István és Rákóczi Zsigmond. Hölgyek
hez is intéztek ajánlósorokat, vagy róluk emlékeznek az elsőszók. Bor
nemisza Postillája első részét a Salm házaspárnak ajánlja ; a gróf 
jóindulatát neje, Salmné Thurzó Erzsébet szerezte meg számára. A má
sodik rész (1574) Bánfi Lászlóhoz és nejéhez intézett ajánlósoraiból meg
tudjuk, hogy költségeihez Bánfiné egymaga adott ezer forintot. Amikor 
Salm hozzájárulásával az ördögi kisértetek miatt elűzik Scmptéről, 
Detrekőn, Balassi István várában húzódik meg. Énekeskönyvét Balassi 
nejének dedikálja, «mert kezdettem a Nagyságod szerelmes ura és házas 
társa, Balassa István uram intéséből és bőséges segítségéből. Költ 
Detreköw várából, Nagyságtok házából, sok számtalan jó tételek közt...» 
A Postilla ötödik részét Ungnád Kristófnak és feleségének, Losonczi 
Annának ajánlja, «mcrt senkinek ennyi költsége nem ment reá», mint 
nekik. Mantskovit egyik kiadványa előszavát a 17 éves Salm «gróf Annád
hoz intézi, mert ő a tulajdonosa a galgóci klastromnak, melyben a 
nyomda ingyenes szállást talált. Evangéliomos és epistolás könyvét 
özvegy Krusithné Pálffy Katalinnak ajánlja fel, hálából, hogy az asszony 
nem ugyan őt, hanem a gazdáját támogatta : (Nagyságos asszonyom, 
noha én magam esmeretlen voltam Nagyságodnál, de amidőn az én 
uramat Bornemisza Pétert Sempténis, Detreköbenis tengetné Nagyságod 
az könyvek nyomtatásában, akkor én is részeltettem Nagyságodnak 
jó tétekben...»

Magasrangú hivatalnokok is szerepelnek a pártfogók közt, mint 
Perneszich György, Nádasdy Tamás föszolgája (Bornemisza Elektra- 
fordítása, Bécs 1558, ny. Hoffhalter Rafael), Fauscher (vagy Pfauscher) 
János Sebestyén, Miksa főherceg udvari papja (Buliinger Institutioi, 
Magyaróvár 1559), Németi Ferenc tokaji kapitány (Melius Catekizmusa, 
Debrecen 1562, ny. Huszár Gál), Enyingi Török János hunyadi főispán 
(Melius: Az Arán Tamás tévelgési, Debrecen 1562, Huszár ny. és 
Pathai: A sacramentomokról in gencre, h. n. 1592, ny. Manlius), Czipnik 
Tamás szlavóniai főharmincados és Koronghy Benedek harmincadi 
ellenőr (Heltai: Vigasztaló könyvetske, Sicz 1593, ny. Manlius).

S végül ajánlanak könyveket közületeknek is. így  Huszár Gál, 
Sztárai «Az igaz papság tikörét* a selmeczi, körmöczi és besztercei városi 
tanácsoknak, első debreceni kiadványát pedig Debrecen város taná
csának.

Általában minden ajánlás más-másnak szól. Vannak könyvek, 
melyek megjelenését a pártfogók valóságos szövetkezete tette lehetővé. 
Bornemissza legterjedelmesebb és utolsó műve az 1472 ívrétű lapot 
tartalmazó ú. n. folio-postilla (Prédikációk egész esztendőre, DetrekŐ
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és Rárbok 1584) költségei felét Balassi István, másik felét több más úr 
viselte, még pedig nem mindig készpénzben, hanem természetbeni 
ellátással is. «Bánfi László Betzko várából minden észté r.GŐbe e munka 
közt is aprónként szekereken tengetesre valót küldetet*, Nádasdy Fererc- 
nek is megköszöni a «kcwes aiandékot*, segítette sógora és könyvei fő
bizományosa, MáriássyPál szepesmegyei főispán, Esztcrhas (Esterházy) 
Ferenc pozsonyi alispán és mások.

A többi nyomdász nem oly bőbeszédű a támogatás részletes nyug
tázásában, mint Bornemisza, de ha ők vagy a szerzők csak általános
ságban is köszönik meg, hogy a mecénás oscgitöic a Christus Anya 
szent egyházának abból, hogy ez a könyv a világosságra menne* (Kulcsár : 
Postilla, Alsólendva 1574, Hoffhalter Rúd.) s amikor a dedikált példány 
elküldésekor kérik, vegye jó néven tőlük az ajándékot, nem tekintve 
annak «kitsin voltát* (Vigasztaló könyvetske, Galgóc 1584, Mantskovit), 
ajánlásaikkal tudtunkra hozzák, hogy vándorlásaik egyik legfőbb indí
téka ennek a támogatásnak a megszerzése volt.

A helyváltoztatásnak, vagy a nyomdai munka huzamosabb meg
szakításának azonban a felsoroltakon kívül más oka is lehetett. Bizo
nyára fordultak elő személyi okok. Bornemiszát például időnkint kellett 
hogy gátolja a hivatali elfoglaltsága. Nemcsak prédikátor lelkész, nem
csak egy község van rábízva, hanem egész egyházkerület superirten- 
dense is (először 1574. ápr. 24-én, a Sopron város tanácsához Bcythe 
István érelekében intézett levele aláírásában nevezi magát annak). Az 
egyházigazgatás, a lelkészek magatartásának megfigyelése, az akkor 
szokásos viták rendezése, a hívek lelkiszükségletének kielégítése ren
geteg gondot okozott. A prédikációk megszövegezése is kényes feladat 
volt, amint az «ördögi kisértetek* okozta kavarodásból láttuk. Harcos 
ember lévén gyakran voltak személyi súrlódásai. Hogy Postillája III. 
és IV. kötetének megjelenése közt három esztendő telt el s közben a 
különben oly gyors és nagy teljesítményekre képes nyomdája csak két 
kisebb könyvet adott ki, annak részben hivatali elfoglaltsága lehetett 
az oka.

De csak részben. Mert 1576-ban a munkát a borzalmas pestisjárvány 
is gátolta. Már az előző év őszen áldozatául esett Huszár Gál. 1576-ban 
irtotta Bornemisza családját is. «TizcnKcttcn dögösültek meg házam 
népébe —  írja.1 —  Plata meg holt, négy gyermexim, Két szolgám, hata 
meg élede.» Egész Magyarországon és Erdélyben együtt ebben az évben 
csupán három nyomda adott magáról életjelt s azt is vajmi gyergét. 
Kolozsvárott Heltainál két nyomtatvány jelent meg, együtt mindössze 
90 levélnyi terjedelemben ; Szebemtől csak egy egylevelcs töredékünk 
van, egy másik aprónyomtatványról csupán Seivert idézetéből szerez
tünk tudomást, de példánya ismeretlen ; a brassói oláh psaltcriumból 
pedig szintén csak töredék (négy levél) maradt fenn. 1558 óta máig 
nem volt oly siralmas könyvtermelésünk, mint ebben az észter dobén. 
A pestis, mely az országgyűlés megtartását is akadályozta, megbénította 
a magyar nyomdákat is.

1 Postilla, IV. rósz. Sói. 1.
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Tulajdonkeppen nem vándornyomdászokról, hanem vándornyom
dákról kellene beszélnünk. Vándorol a tanulóéveit végző és elszegődő 
nyomdászlegény is, de a nyomtatványok jellegzetessége nem az ő keze- 
munkájától származik, hanem a nyomda felszereltségétől, a betűk alak
jától és tisztaságától, a díszektől, papírtól, s egyéb anyagi adottságtól. 
Mindezt a mester akaratereje, ízlése és szervezőképessége hozza össze, 
a nyomda mégisszemélytelen, magábanvaló, üzem. A vándornyomdásszal 
együtt vándorolt a nyomdája s ugyanazok a vonások, melyek pl. Huszár 
óvári kiadványait jellemezték, ugyanúgy ismétlődtek debreceni kiad
ványaiban. Mindkét helyen ugyanaz a vezető, ugyanaz a nyomdai 
anyag s ugyanaz a technika, éppen csak az évszám más. Ugyanez áll a 
többi vándornyomdára is. De azután változik a vezető személye, viszont 
a nyomda felszereltsége egy időre még megmarad s a kiadványok külső 
megjelenése stílusban is egyezik az előző mester irányával. Az üzlet 
még ugyanaz, jogfolytonosság áll fenn, nincs okunk két különféle nyom
dáról beszélni. Egy idő múlva az új tulajdonos megújítja a betűkészletet, 
új fametszeteket faragtat, új legények is jönnek, kik modernebb tech
nikai fogásokat hoznak magukkal, a nyomda gazdasági alapja meg
változik, mások a szerzők, a pártfogók, a megrendelők, más az olvasó- 
közönség érdeklődése, a tulajdonos tőkéje és hitele megnő vagy meg
csappan s megváltozik a kiadótevékenység iránya, a kiadványok ki
állításának stílusa— a nyomda már más, mint az előbbi. Azonosítsuk-e 
vele? Nehéz megkülönböztető fokmérőt találni. Régen helynevek sze
rint különböztették meg a nyomdákat s ismertek németújvári nyomdát, 
monyorókerékit, sárvárit stb. Azután azt mondták, ez mind egy és 
ugyanaz s elnevezték a nyomdász után Manlius-nyomdának. Újabban 
végül előtérbe lépett a jog- és tárgyfolyton osság s Gulyás már közös 
fejezetekben egybefoglalja Huszár Gált Huszár Dáviddal, Bornemiszát 
Mantskovittal, Hoffhaltcr Rafaelt Hoffhaltcr Rudolffal, Csűrös pedig 
folytonosságot teremt Huszár Gál és a két Hoffhaltcr debreceni tartóz
kodása között.

A kérdés igen bonyolult. Vizsgáljuk meg először a tárgyi (eszköz- 
beli), utána pedig a személyi összefüggéseket.

A nyomdai készlet —  betűk és fametszetek —  meglepő vándoi - 
utakat tettek meg. Sylvestcr egykori sárvár-újszigeti nyomdájának 
néhány dísze Huszár Gál birtokába került, vele együtt eljutnak Deb
recenbe, hol Az Arán Tam ás hamis és eretnek tevclgesi (1561) címlapján 
ugyanazt az Ádámot és Évát (Héva) ábrázoló metszetet látjuk, mely 
Sylvester 1539. évi újszigeti Grammatikája címlapját is díszítette. 
A szövegben is találunk egy-egy fametszetes O és G iniciálét, ugyancsak 
az újszigeti készletből, mely utóbb Debrecenből Semptérc, Bornemisza 
kezére kerül.

A betűkészlet is elvándorol eredeti gazdájától. A zaz: a vándor
nyomdász magával viszi ugyan, mégis ott marad, ahonnan távozott. 
Másodpéldányokká oszlik két tulajdonos közt, aztán újra oszlik, három
négy egymástól távoleső helyen tűnik fel.

2 .
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Meglepő, hogy ezek a vándorok milyen gazdagok típusokban. 
Mindegyiknek többféle címbetűje, többféle szövegtípusa, antikvája, 
kurzivája és apró jegyzettípusa van. Többnyire ugyanabban a nyom
tatványban ötletes szövegrendezéssel valamennyit használják.

Huszár Gál Debrecenben ugyanazokkal a betűkkel nyomtatott, 
mint Magyaróvárt, csak azzal a különbséggel, hogy Magyaróvárott még 
tisztábbak, élesebbek, Debrecenben pedig már valamicskét elhasználtak, 
körvonalaik itt-ott kissé clszélesedtek, lenyomatuk néha piszkosabb, 
hellyel-közzel olyan mint a kefelevonat. Amikor Debrecenből távozik, 
készletét magával viszi s 12 évvel később Komjátiban még ugyanazokkal 
a betűkkel nyomtat, mint Debrecenben és Magyaróvárt, csakhogy most 
ismét frissek és tiszták. Ugyanakkor ugyanezek a betűk Debrecenben 
is maradtak. Ottani utóda, Török Mihály, velük dolgozik s nála is 
frissek és tiszták, mint voltak Magyaróváron. Törököt rövidesen Hoff- 
halter Rafael váltja fel s első debreceni nyomtatványában ő is használja 
a Huszár-féle betűket. Azután mis típusok készletei kerülnek melléjük, 
de azért, ha elvétve is, még a XVII. században is használatban vannak 
Debrecenben, egyesek látszólag változatlanul, mások a matricák ú. n. 
adjusztálása folytán módosítva, ismét másokat pedig újfaragású típu
sokkal pótolták. Toldi Ferenc és Szabó Károly1 annyira jellegzetesen 
debreceni betűknek tartja őket, hogy Huszár Gál 1784. évi komjáti 
enekeskönyvének általuk ismert csonka példányát betűösszehasonlítás 
alapján debreceni nyomtatványnak vélik. Minderre a magyarázat az, 
hogy Huszár Magyaróvárról bcmcsak betűkészletet, hanem matricákat 
és betűbélyegzőket is vitt magával. Debrecenben tovább használta a 
készletet, ez egyre inkább kopott s ezért kissé elmosódtak ottani nyom
tatványaiban a betűk körvonalai. Nyilván nem kapott vagy nem tudott 
venni ólmot új készlet öntésére, a meglévőnek beolvasztására pedig 
nem volt idő, a nyomda nem tarthatott szünetet, hiszen Huszár Debre
cenben másfél évi ott-tartózkodása alatt nyolc könyvet nyomatott. 
Amikor távozott, hátrahagyta útipodgyásznak túlságosan súlyos kész
letét, de matricáit is. Török a készletet beolvasztotta s az így nyert 
fémmel a régi matricákból új készletet öntött. Huszár pedig a bélyegzőket 
vitte magával, melyekkel később új matricákat veretett s ezekből 
ugyanolyan betűket öntött, mint amilyenek a régiek voltak. Mindez 
megerősíti Csűrös ama felfogását, hogy a távozó Huszár felszerelését 
a városi tanács magához váltotta.

Hoffhalter Rafael második debreceni kiadványához, a magyar 
Werbőczyhez, János Zsigmond bőkezűségéből új betűkre tett szert. 
Bélyegzőit, matricáit maga készíthette el, ért hozzá, hiszen Bécsben 
a nyomdáján kívül betűöntőműhelye is volt s a mellett formametsző 
1S ige  ̂ szerette a fametszeteket. Űj betűit, de a régi magyaróvár—  
debreceniek több fajtáját is magával vitte Nagyváradra és Gyula- 
fehérvárra (ami a debreceni nyomda jogfolytonossága fölötti vitában 
viszont Csűrös álláspontját látszik gyengíteni és Gulyásét erősíteni.).

o ‘  ™ dy  Ferenc: A magy. költészet története, x. kiad. II. köt. 200. 1. =— 
Szabó: RMK. I. 332. —  V. ö. még Sztripszky : Adalékok, 1808. sz.
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Gyulafehérvári kurzív betűi 1568-ban meglepetésszerűen ismét Váradon 
tűnnek fel, fia ama kiadásában, melynek előszavában Mclius az öreg 
Rafaelt Rosszhalternek pocskondiázza. A benne előforduló iniciálék 
rövidesen újra Gyula f ehér várót t Rafael özvegye, illetőleg ennek mű
vezetője, Vágner Gergely kiadványaiba kerülnek. Ez már csak úgy 
magyarázható, hogy ifjabb Hoffhalter apja halála után visszatért 
Gyulafehérvárra. (Gulyás a váradi impresszumot koholtnak tartja.de 
Várad Melius birodalmához tartozott s Gyulafehérvárott még titokban 
is bajos lett volna Melius-könyvet nyomatni.)

Nemcsak tárgyi, hanem érdekes személyi összefüggés is van a 
vándornyomdák közt.

Huszár Gál —  amint Bullingcrhez intézett 1557. évi leveléből 
tudjuk —  bécsi tartózkodása idején postáját Hoffhalter Rafael címére 
küldeti. Hoffhalter épp akkor adja ki Bornemisza Péter diák Ele ktrá
fordítását s Bornemisza protektora az a Nádasdy Tamás, aki 16— 20 
évvel előbb Sylvester János sárvár-újszigeti nyomdáját tartotta fenn. 
Sylvester maga, aki 1552-ben a bécsi egyetemen a történelem és a héber 
nyelvészet tanára, úgylátszik, már elhagyta a metropolist, mert Bor
nemisza csak hallomásból ismeri. ^Hallottam Bécsbe egy Sylvester 
Jánost, magyart, az ki előszer magyarul fordította az uj Testamen
tumot, hogy feslett felesége miatt sokat szenvedett.»* Fametszeteit és 
iniciáléit tehát nem közvetlenül tőle, hanem Nádasdytól, az egykori 
újszigeti nyomda tulajdonosától szerezték,esetleg titkára, Perneszich 
útján. Huszárról is szinte biztonsággal feltételezhetjük, hegy a nyom
dászatot Hoffhaltertöl tanulta, betűit, betűbélyegzőit és matricáit Hoff
halter betűöntődéjéből szerezte. Az sem lehetett véletlen, hogy amikor 
Hoffhalter bécsi működése lehetetlenné vált, Debrecenbe megy, melynek 
nyomdáját Huszár Gál alapította. Huszár és Bornemisza barátsága 
pedig a sírig tartott. Schulek azt hiszi, együtt dolgoztak Magyaróvárt 
és Debrecenben is, noha Bornemisza magyar kalendáriumát az 1562. 
esztendőre nem Huszár, hanem Hoffhalter adja ki Becsben. Bizonyos, 
hogy együtt voltak Kassán, hol Bornemissza szabadította ki Huszárt 
börtönéből. Bornemisza Postillájának első része közös vállalkozásuk : 
♦ Nyomtatása Comiátin keszdetet Huszár Gál áltál, vegesztetet Sempten.o 
Huszár —  magyaróvári betűivel —  a kötet első felét, Bornemisza —  
a saját betűivel —  a második felét nyomja, de megkapja hozzá a részben 
még újszigeti eredetű fametszetes iniciálékat, melyek nála is maradnak, 
mert ő használja őket ezentúl is. Szétválásuknak nem harag volt az oka. 
(Érdekes, hogy Bornemisza a Postilla szedését mordat, sőt szó közepén 
veszi át Huszártól. Huszár utolsó szavai a 239. levél végén : békesség
ben marad — » s Bornemisza a 240. levél első sorában folytatja : «has- 
sanac az ördögnec gyühös háborgatása ellem.

A vándornyomdák tárgyi, személyi és jogi összefüggések révén 
annyira összebonyolódtak, hogy bajos megmondani hány nyomdáról 
van tulajdonképpen szó. Tíz-tizenegy vezető nyomdász, de csak 5— 6 1

1 Postilla, IV. rész, 535. 1.
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nyomda. Ha együttesen szemléljük, kapcsolatuk szerint három csoportba 
oszthatjuk őket.

Az elsőbe tartozik Huszár Gál és Huszár Dávid, apja nyomdájának 
állítólagos örököse, Huszár munkatársa Bornemisza, ennek utóda 
Mantskovit s Mantskovit utóda Klösz. A nyomda Óvárról indul el, 
Kassán át eljut Debrecenbe, ott kettéválik, egy része Debrecenben 
marad mint városi nyomda, másik része Komáromon és Nagyszombaton 
át (ahol valószínűleg nem léphetett működésbe) Komjátiba keiül. 
Innen felszerelésének egy töredéke átmegy Semptére Bornemiszához, 
kit már évtizedes szálak fűznek Huszárhoz és nyomdájához. Közben 
Huszár tovább nyomat Komjátin, Énekeskönyve 1574-ben jelenik 
meg —  legszebb teljesítménye, sok új fametszetes kezdőbetűvel, kot
tákkal —  de egy évvel később, 1575. október 23-án —  miként a komjáti 
földesúr, báró gimesi Forgách Imre feljegyzéseiből értesülünk («parens 
meus altér et ainicus longe omnium carissimus*, második atyám és 
legeslegjcbb barátom volt, mondja róla), Pápán pestisben meghalt. 
Két évvel később, 1577-ben Pápán két nyomtatvány jelent meg, egyik
nek szerzője, helyesebben fordítója Huszár Dávid, a másikat, a csak 
kéziratos másolatból ismert hercegszöllősi zsinathatározmányok magyar 
és latin szövegét Huszár Dávid, mint kiadó ajánlja a végzések magyar 
fordítójának «Nicolao Siklóssio amico ac fratre dilcctc*. A nyomdász 
nevét egyik impressum sem közli. Huszár Dávid 1573 elején még iskola- 
rektor Nagyszombaton, honnan Verancsics Antal esztergomi érsek 
intézkedésére elűzik, mint ahogy néhány évvel korábban «a Gallus nevű 
eretnek concionator*-t sem tűrték meg ott. Az irodalom feltételezi, 
hogy Dávid fia volt Gálnak, Gulyás azt hiszi, Gál Dávidot látogatta 
meg Pápán,1 a szakírók pedig egyhangúlag azon a véleményen vannak, 
hogy Gál nyomdáját fia örökölte s ő nyomtatott Pápán 1577-bem 
A pápai típusokat azonban tudtommal eddig még nem vizsgálták meg.1 2

Mantskovit (latinosított nevén Farinola) Bálint Bornemisza segéde 
volt, mégpedig már Semptén, mert —  amint láttuk —  Krusithné Pálffy 
Katáimnak hálás a gazdájának s közvetve neki is juttatott semptei 
támogatásért. Elkíséri Bornemiszát Detrekőre és Rárbckra s a detrekői 
nyomdában a saját számlájára is dolgozik. Ott adja ki azt az Evan- 
géliumos és epistolás könyvet, melyet ismeretlenül Krusithnénak aján
lott ; Bornemisza fiatalon, 49 éves korában halt meg —  superintendenst 
megillető nagy temetést kap — s nyomdáját özvegye, Gyótay Erzsébet 
örökli, aki vele Galgócra, Bornemisza régebbi lelkészi állomására köl
tözik. Vele megy Mantskovit is, nem tudni, mint bérlő-e vagy már mint 
tulajdonos, vagy még csak mint művezető, ajánlásaiból és kolofonjaitól 
csak az tűnik ki, hogy önállóan dolgozott. 1584. június24-én még Detre- 
kőből keltezi a Bock—Balassi Bálint-féle Füves kertccskc 4. kiadása 
előszavát s ebben c kiadványt «zsengéjének» —  első termékének —  
nevezi. 1589. február i-én Vizsolyban szedeti a Károli-biblia első fejezi tét. 
Ottani segéde Klösz (Klös, Kies, Klöz, Klez) Jakab. Nőül adja hozzá

1 Gulyás i. m. 122. 1.
1 Példány Keszthelyen és Pápán van (Szabó 1. 137.)
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a leányát s mikor 1596 végén vagy 1597 elején meghal, Klösz, aki idő
közben Kolozsvárott, mint ifjú Heltai Gáspár művezetője, a saját szám
lájára kiadta az 1594. évi Fortuna-könyvct,1 mint örökös veszi át a 
vizsolyi nyomdát s vele még 1597 tavaszán Bártfára költözik. így jutott 
a magyar nyomda lengyel kézen át német kézbe. De volt benne erkölcsi 
erő : az idegenből magyart csinált. Mert Manskovit is, Klösz is nemcsak 
számos jó magyar könyvet ad ki, hanem maga is magyar íróvá válik, 
idegenből magyarra fordít s eredeti magyar szövegeket is ír.

A második csoport Debrecenen keresztül kapcsolódik az elsőhöz. 
Ide Huszár és Bornemisza mestere és barátja, Hoffhalter Rafael, majd 
ennek utóda, Hoffhalter Rudolf, valamint ez utóbbinak utóda, Csák
tornyái János tartozik. Rafael 1565-ben kezdi meg működését Debre
cenben s Váradon meg Gyulafehérváron folytatja. Rudolf szerepe 
Váradon kezdődik, de mindjárt első kiadványa után néhány évre el
veszítjük szem elöl. Lehet, hogy Abrudbányán és Gyulafehérváron járt, 
ahogy Gulyás gondolja. Aztán Alsólendván s Nedelicén nyomtat, majd 
Debrecenben tűnik fel. Már-már azt hinnénk, hogy itt állandósul s 
letett kóborló szokásáról, mikor elkezd ide-oda vándorolni Debrecen 
és Várad között. Csáktornyái János, mint a neve is mutatja, a Mura
közből származik s onnan, Nedelicéről hozta őt magával Hoffhalter 
Rudolf. Ő lett az utódja a debreceni nyomda élén.

A harmadik csoportba Manlius Jánost és Farkas Imrét sorozhat
juk. A kapcsolat homályos közöttük, 1598-ban együtt működtek Keresz- 
turon, talán olyan viszony volt akkor közöttük, mint Bornemisza és 
Manskovit, vagy ifjú Heltai és Klösz között, amikor is a segéd a saját 
számlájára adott ki könyvet (Sztripszky 1841) mestere sajtóján. Manlius- 
nak szüksége volt magyar segítőre, mert amint Ma gyári István 1602-ben 
megállapítja, alig tudott magyarul. Farkas mint önálló mester egyéb
ként csak 1610 óta szerepel, ismét Kereszturon, Manlius utolsó magyar- 
országi tartózkodási helyén, hol tíz év alatt 13 magyar és 5 latin írást 
nyomtatott megrendelésre, protestánst és katolikust vegyesen. Manlius 
halála után az özvegytől 120 frt-ért megvásárolta a nyomdát.2 1621-től 
1643-ig Csepregen dolgozik s itt 20 magyar és 2 latin könyv jelenik meg 
impresszuma alatt. A vándornyomdászok sajátságai, jellemük és hitük 
ereje nem lelhető fel benne.

Sennowitz Adolf eszközbeli kapcsolatot vélt felfedezni Manlius és 
Hoffhalter Rudolf közt.3 Szerinte Manlius Varasdon Hoffhalter Nedelicén 
hagyott sajtóját használta fel. De ez is csak egyike nyomdászattörténe
tünk sok sejtéseinek, melyekre nincs bizonyíték.

1 Gulvás i. m. 230. 1.
9 H. D. adatközlése, Megy. Könyvszemle 1899- 4*4 l -

• Sennowitz Adolf: Manlius János. Esztcrgom-Bp. 1902. (Klny. a M. Könyv
kereskedők Egylete Évkönyve 190X. évf.-ból.) 58— 59. és 90—91. 1.
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A szakírók romantikus képeket rajzoltak a vándornyomdászok 
életéről s elképzelésen alapuló választ adtak arra a kérdésre, miként 
vándoroltak, mit vittek magukkal?

Lubik szerint gyalog járták be az országot, mint hajdan az igricek, 
vagy a XVI. században állítólag a lantosok és a diákok, később pedig 
a szavalóművészek, vagy Petőfi, akinek szintén volt egy-két gyalog
túrája. Nem mondja, vájjon a zsebükben vagy hátizsákjukban vitték-e 
a sajtót, betűt s a sokféle műszert?

Novák László1 azon a véleményen van, hogy «az útrakelő tipo
gráfusnak minden cókmókja, pereputtya ráfért egyetlen kétkerekű 
kordéra. Lehetett rajta 60— 70 font egyféle könyvtípus, néhány font 
címbetű s jegyzetekhez való apró típus, a sajtó főbb részei, mint a ten
gely, ráma, forgattyúk meg fundamentum (az állványzatot bárhol meg
csináltathatta ügyesebb asztalossal vagy áccsal), aztán festékezőlabdák, 
formaszorító keret, néhány faék, rekeszes betűszekrény, sorjázó, tená- 
kulum, divizorium, miegymás*. A miegymás alatt esetleg a személy
poggyászt s az elárusítandó köteteket lehet érteni. Amikor Manlius 
Varasdra való költözködéséről van szó, a kordét már kevesli: «A német
újvári nyomda bízvást elfért két parasztszekéren, a nyomda költözkö
dése akkor nem volt olyan körülményes, mint ma*.2

Csűrös: «A szegényebb diák, ha megszorult anyagiakban, nem 
átallotta betűszedőnek vagy korrektornak állani valamelyik műhelybe —  
(mint Syvester és Abádi Krakkóban Vietornál) —  megtanulta a betű
metszést és nyomtatást s ezzel kereste kenyerét a tanulás évei alatt. 
Amelyik nagyobb ügyességre tett szert, diákból nyomtatóvá lett. Be
szerzett egy kis fasajtót, betűkészletet metszett magának, a sajtót 
öszvérhátra téve, a betűket egy szatyorban mclléakasztva nekivágott 
a világnak*.3

Trócsányi Zoltán: «A XVI. századbeli nyomdászok vándoroltak 
egyik helyről a másikra s velük együtt vándorolt nyomdájuk is, ami 
akkor könnyebben elképzelhető, mint a mai nyomdákkal, hiszen nyom
dájuk berendezése alig is állott másból, mint a betűmatricákból, esetleg 
már elkészült betűkből, néhány szedőhajóból, festékezölabdából stb. 
Prést nem igen cipeltek magukkal, mert azt hamarosan összeszerkesz
tették ott, ahol letelepedtek*.*1

Adatunk a vándornyomdászok költözködéséről csak egy van s az 
is XVII. századi. Klösz 1614. évi leveléből tudjuk, hogy amikor a szék
helyét Bártfáról áttette Lőcsére, fuvarosokról kellett gondoskodnia s 
meg kellett várnia az idő javulását, mert az utak a körülményes költöz-

1 Novák László: A nyomdászat története II. könyv. XVI. század. Bp. 
1928. 71. 1.

* U. a. 92. 1.
* Csűrös i. m. 62. 1.
* Trócsányi Zoltán : A magyar könyv és a hírlapok. (Az ezeréves Magyar- 

ország, Bp. 1939. Pesti Hírlap kiadása. 670. 1.)
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tetéshez nem voltak járható állapotban.1 A vizsolyi nyomda Bártfára 
költöztetése is soká tartott. Klösz 1597-bcn már könyvet ad ki Bártfán, 
de még 1598-ban is jelennek meg «Visolii»-ban api ónyomtatványok a 
készlet még el nem szállított részének felhasználásával. Amiből látszik, 
hogy a vándorlás mégsem volt olyan egyszeiű dolcg. Bajos elképedni, 
hogy Huszár Gál, aki a református egyháztörténet (Ember Pál és Szilády 
Áron) szerint, mint püspök ment Pápára, vagy a nyomdájával útrakelő 
Bornemisza superintendens úr, hátizsákban cipelt volna mindent, vagy 
kordéban tolta volna az országúton, vagy a cókmókját hordó öszvér 
mellett baktatott volna. Különösen pedig nem szabad elfelejteni, hogy 
éppen a vándornyomdák voltak a század legtelje sít cképe se tb  magyar 
nyomdái. Bornemisza egymaga tíz év alatt több oldalt nyomtatott, 
mint bármelyik más XVI. századi nyomdászunk. Valamennyinek a 
nyomdája kitűnően fel volt szerelve, számos típussal, számos fametszet
tel. Betű és fametszet tekintélyes vagyont jelentett. Ha pedig szegény 
volt a könyvnyomtató, akkor a kiadványaiból élt s azokat magával 
kellett volna vinnie.

*£z utóbbi pont, az értékesítés gondja és menete el is gondolkod
tatta a nyomdatörténetek íróit. Úgy látták, e kőiül forog a nyomdász 
élete s újra színes leírásokban ecsetelte'k küzdelmeit.

oMelanchton tanítványa —  meséli Ballagi2 —  úri pártfegót keres, 
ura s a maga költségén berendezi nyomdáját. De egyes betűtípusok 
hiányzanak. Maga indul Dobsinára betűércért, egjútta a Szepcsségiöl 
papirost hozat. Maga metszi a betűket. A betűkészletet magavanta 
vászonzacskókban tartja, mindenikben más-más betűt. A kor szokása, 
hogy a kész könyvet helyébe kell vinni a vevőnek, s a nyomdász vagy 
megbízottja nyakába veszi az országot, törődve, nélkülözve jár nemesi 
portáról nemesi portára, úton-útfélen tudakozódva a vásárokiól. Valódi 
szerencse, ha valahova, éppen jókor, vásár idején érkezik. Ilyenkor, 
ha van ismerőse, ahhoz száll, s kimegy a vásárra vevőt fegni. Ha nincs 
jó barát, ismeretlenül nem állít be a paphoz ládáival s batyujával, 
hanem akkor is kimegy a vásárba az árusok közé..

Hasonló regényességgel ír Csűrös is :3 «A könyvet megírta, a betű
ket hozzá megmetszette, a kinyomtatást is maga végezte... A könyve
ket még el is kellett adni. Erre valók voltak a vásárok. A mézesbáb- 
sáterok között ott volt felállítva a tudós nyomtató sátora is*.

Tessék elképzelni Bornemisza superintendens urat, kinek a saját 
közlése szerint tucatnyi cselédje volt, miként terítgeti ponyváját, pakolja 
ki készletét.

Újabban közzétett egykori levelektől és egyéb feljegyzéseitől az 
világlik ki, hogy a nyomdász nem személyesen végezte az értékesítést, 
hanem fő- és albizományosok meg szabadalmazott könyvkereskedések 
útján. Bornemisza főbizományosa Máriássy Pál, srajta kívül megbízottja ' 
Kapi Ferenc, Helmeczy Thomasko s mások is. Máriássy Páltól a halála 
után a főbizományt fia, Ferenc veszi át. Előkelő gazdag földesurak,

1 Gulyás i. m. 237. 1. * I. m. 30. 1.
1 I. m. 51— 53. I.
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sehogysem képzelhetjük, hogy a könyvekkel házaltak volna, mint 
ahogy nem házalhattak azok a vármegyei alispánok sem, kikről Bor
nemisza egy Máriássyhoz írt levelében azt állítja, hogy szintén segéd
keznek neki a postillák eladásában.2 Máriássy almegnízottaknak adta 
tovább a könyveket. A példányokat «általagokban* (kétpolcos állvá
nyokon?) őrizte, cím szerint megkülönböztetett «bokrok*-ban (csomagok
ban). «Az öregbik két általaghba vagyon egyikbe-cgyikbe* 16 Postilla V. 
(vagyis együtt 32 példány) és még 18 példány a Postilla IV-ből. «Az 
másik rendbeli két kisebb általaghba* van 14— 14 Postilla IV és 9 Pos
tilla I. «Az harmad rendbeli ket kissebb általaghba* van 12 Postilla III, 
8 postilla II és 3 Telegdi-cllenes munka. Ezenkívül «az kys tonnába* 
(hordóban) 12 katechismus és 3 postilla. Az állományról, eladásokról 
igen pontos elszámolást vezetett. 1585. október 31-én például az általa- 
gokból kivett 3 bokor könyvet s azonkívül még egy példányt a Pos
tilla IV-ből, azaz 16 könyvet (cgy-egy bokorban tehát 5— 5 példány 
volt.) «Az egyik bokrot azPastilla V-ből vitte el plébános uram Pilcius, 
kit küld Sós Kristófnak, kiért kell adni fi. 6. —  Az másik bokrot kel kül- 
denem az lapispataki plébánosnak pro fi. 6. —  Az harmad rendbely it 
kün légién ha ky elweszy*.2 Pilcius plébános, Sós Kristóf és a lapispataki 
plébános ezek szerint albizományos volt s kedvezményesen, 10 frt. 
helyett hatért kapta a könyveket.

Az egész bizományi kezelés mintaszerű. 1585 február 26-án, Bor
nemisza halála után, 180 példány van raktáron, cím és sorozatszám 
szerint feltüntetve.3 Az özveggyel megosztják egymás közt, de 2 Pos
tilla II. és 1 Postilla V. visszamarad eladásra. Az özvegynek jutott 
könyveket továbbra is Máriássyék értékesítik, erről tételes elszámolást 
adnak s az Özvegynek folyószámlája van náluk. Az árak és árleszállítá
sok tekintetében szigorú megállapodást kötnek. Az első árakat Bor
nemisza Péter szabta meg s ehhez, bár Bornemisza esetenként kedvez
ményeket nyújtott, özvegye és bizományosa is ragaszkodott. Az öt 
Postilla együtt eredetileg tíz forintba került (kötetenként 1-5, 2, 2-5, 
2 és 2 frt), később mérsékelték az árat 8 forintra (1-25, 1*5, 2, 1*5 és 
175 frt).4 Az eladásokat pontosan feljegyezték, pl.:

<11590 in initio januarii adtam el az lapispataki plébánosnak az 
eöt réz postillat, kiért fizetett fi. 6 solvit —  In martio adtam Aaron pap
nak Somosra az 5 réz postillat, kiért adós fi. —  17 Április küldtem 
öcsémnek András uramnak egy Postilla III, kiért kel adni fi. —  I59°» 
máj. az octavakor adtam cl a széplaki prédikátornak Post V. fi. 6. 
Terniey Lászlónak Post. IV, fi. 4 dcn. 50. —  Az eleot adtam Aaron 
papnak eot réz postilla keonywet, kinek az arraval adós*.

A lapispataki plébános tehát 1590-ben is bizományos, akkor is, 
mint az öt évvel korábbi feljegyzés szerint Postilla V-öt vásárol, még-

* Schulck i. m. 146. 1. jegyzetben.
1 Iványi B éla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 

1331— 1600. Bp. 1937. 86. í.
* U. o. 85.1.
* U. o. 131. 1.
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pedig egy bokrot, ugyanazon az áron, mint korábban. Ugyancsak 5 
példányt vásárol ugyanebből a kötetből a széplaki prédikátor,  ̂ Ternyei 
László pedig leszállított áron vesz 3 példányt a Postilla IV-ből (darab
ját 1*50 frt-ért).1

Bornemisza a nyomdából szekéren továbbítja a könyveket. 1578 
márciusában a Postilla első négy részéből összesen 104 kötetet küld 
Máriássy Pálnak Márkusfalvára a következő sorok kíséretében: «Irja 
meg kegyelmed, hány emberre való könyveket külgyek : En huszonhat 
emberre valót szántam mind az négy részből, az mind egy két száz 
forint érő lenne. Ha szükség, az aprókbannis küldhetik. Tudom, hogy 
igen kévés az ki gyönyörködnék bü szent irás olvasásba, sokan sokallyák 
is az Írást is, az árrát is, azért nem küldök sokat, jóllehet annyi útra ez 
is elég terh egy szekérnek. Megbocsássa penig kegyelmed, hegy ennek 
az terhét kegyelmedre vettem, mert énnékem Isten csak egy szekeret 
adót kivelis Istennek szolgálhatok, most is papyrosért iüttem volt 
raytok. Isten kegyelmednek adót töbet is, ha mit ő felsége kedvéyért 
fárad kegyelmed nem lesz elfeleytve.*2

S mivel hosszú útra ennyi könyv elég teher egy szekérnek, a rako
mányt alkalmasint stafétában küldi. így 1580 februárjában, télvíz 
ide én a könyveket egyelőre csak Galgócig küldi,3 Máriássy aztán vitesse 
onnan tovább.

Bizományosának nemcsak az árakra ad utasítást, nemcsak fel
hatalmazást ad árengedményekre és tiszteletpéldányok ajándékozására, 
hanem gondja van reklámra is. «Im küldtem mégis négy kötött kalen
dáriumot, ossza ki barátinak. Kapi Ferenc uramnak is két könyvet —  
az negyedik és ötödik részt —  és két kalendáriumot*. Amiből kiderül, 
hogy Dctrekőn is adott ki magyar naptárt, amiről a könyvészét nem 
tud, s ezeket ingyenes szétosztásra szánta.4

Bornemisza gyakran járt Bécsbe, hol betűkészletét vette és újí
totta, s ahol jó összeköttetései voltak az ottani könyvkereskedőkkel. 
Mantskovit a Detrekőbcn 1581— 82 táján Bornemisza felszerelésével és 
betűivel nyomtatott Epistolák es evangéliumok előszavában azt mondja, 
hogy e könyvet, «kit régen Kolozsváratt nyomtattak volt, ismét újonnan 
az béczi könyvárrosok kértére ki nyomtatnám*. A költségeket is Bécs- 
ből fizették : «Impensis Erhardi Hilleri cívis ac bibliopolae Vie nnensis* — 
mondja a kolofón. Hiller egyik árjegyzékkivonata az 1584— 86. évekből 
magyar könyvek címét is tartalmazza.3 ...................

Bornemisza leveleiben többször szólal meg kiadói üzleti érzéke, 
mellyel a könyvvásárlók igényeihez igazodott. Ö kezdte nálunk a külön
lenyomatok kiadásának szokását. Amikor a Postilla IV. részében meg
jelent *öidögi kisér tétekről* szóló prédikációi akkora botráryt keltet
tek, hogy Salm családostul kiűzette Se ír ptér ól, hárem kiadványt csinál 
egyből. A Postilla IV. példányai nagyobbik részét változatlarul hagyta, 
a kisebbik részét azonban kettébontotta s csinált egy Postilla IV. kiadást

1 U. o. 86. és 101. 1. 4 U . o. 372. 1.
» u. o. 72— 73. 1. ‘  Iványi 1. m. 84— 85. 1.
3 Schulck i. m. 373. 1.
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az «ördögi kisirtetek* nélkül, a leválasztott «ördÖgi kisirtetek»-böl 
pedig külön kötetet köttetett s így lett az eredeti kiadásból egy 937, 
egy 646 és egy 290 leveles könyve. A  leltár is elkülönítette ókét, így az 
1585. évi osztozkodáskor volt 35 példány a 937 leveles kiadásból és 24 a 
646-osból. Úgy látszik, az a kiadás kelt el jobban, melyben a nagy port 
felvert kísértetek megvoltak. «Im oda küldtem az könyveKet —  írja 
1580-ban MáriássynaK. —  Kettőt annak, az Ki reá Kérte Kegyelmedet. 
KegyelmedneK mégis egyet Küldtem azbólis, az Kibe nincsenek az kisir- 
tetek, de az mellett egyet küldöttem úgyis, az mint külön kötötték az 
kisirtetekról valót*. S utóbb: «Én addig GaJgóczra küldöm az könyve
ket. Ottan az negyedik részben az kisirtetek nélkül is küldök nimelye- 
ket. Az kinek melyik kell, azt vegye*.

Mindezek után el kell vetnünk a gondolatot, hogy nyomdászaink 
vásárokon ponyván árusították kiadványaikat.

De nem áll meg az a feltevés sem, hogy a vándornyomdászok 
maguk metszették betűiket. Ehhez az évekig tartó előképzést kívánó 
finom-munkához legföljebb Hoffhalter Rafael, az egykori bécsi betű- 
öntőműhely tulajdonosa értett, de ha voltak is saját metszésű betűi, 
azoknak is csak a rajzait vetette papírra, mint Guter.berg, de a betű- 
képek kifaragását a betűbélyegzők hegyére hivatásos betűmetszőkkel 
végeztette. Mindegyik nyomdászunk 4— 5 s ennél több típussal, 300— 400 
betűjellel dolgozott, a betűmetsző pedig, ha igen ügyes volt, aligha 
készíthetett egy nap alatt többet egy betűbélyegzőnél. S ha valaki 
hosszú tanulóévei alatt megtanulta a betűmetszést, olyan jövedelmező 
foglalkozásra tett szert,hegy kár lett volna vállalnia a nyomdász sokkal 
nyugtalanabb életét. A XVII. században Tótfalusi Kis Miklós először 
betűmetsző volt s mint ilyen vagyont keresett ; utána a nyomdászatra 
adta magát s ebbe tönkrement.

Betűkészletüket a nyomdászok szükség esetén odahaza, a nyomdá
ban is átönthették, megújíthatták matricákból. Ámbár, amennyire a 
kevés adatból látszik, ezt nem csinálták sem ők maguk, sem a segédeik, 
hanem átutazó betűöntőkre bízták. Ilyen vándorló betűöntő volt pl. 
még a XV. században Gábriel Biur.ch Hungarus, aki eljutott egészen 
a spanyolországi Valenciáig s ott 1492-ben egy odavaló nyomdász 
98 matricájából három hónap alatt me^önti a megrendelt betűmennyi
séget. Magyar iparosok külföldi, külföldiek magyarországi várdor- 
utat jártak. 1589-ben Bártfán Gutgesel Dávid az átutazó Sultzer 
Salamon höchstedti betűöntőt foglalkoztatta. Lehet, hogy Vizsolyban 
-i Károli-biblia készletét is ő öntötte. Ecsedi Báthori István ugyanis 
Németországból hozatott a bibliakiadás számára betűt és papíit1 s a 
betűrendelést el lehet képzelni, úgy hogy a szállító megküldte a bélyeg
zőket és a matricákat, küldött betűöntőt is s ha a fém a nyomda közelsé
gében beszerezhető volt, a készletet heljbcn öntötték. Á nyomda 3— 4 
levélnyi szövegben clegcrdö készlettel már megkezdte működését (Vi
zsolyban 1589. február i-ér), s munka közben folyt a készlet kiegészítése. 
Erre a nyomdászattörténet számos analógiát tud.

1 Iványi Béla: Gönc mezőváros története. Karcag, 1926. 116. 1.
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A többi vándornyomda betűinek eredetéről adatok híján csak 
feltevések vannak. A már említett okok miatt hihetjük, hegy Huszár 
Gál típusait Becsben szerezte Hoffhaltertöl, vagy Hcffhalrcr közvetítésé
vel. Különös ugyan, hogy Huszár nyomdászjelvénye szinte azonos a 
genfi Crespin nyomdász jelvényével, de Crcspin maga is Frobenius baseli 
jelvényét utánozta, aki viszont a velencei Aldus Manutiusét választotta 
mintának. Nem hiszem, hogy a hasonlóságnak jelentősége volna ; ez 
a jelvényalak volt divatban.

Bornemisza első betűi Gulyás véleménye szerint Krakkóból szár
maznak, egyrészt mert tanítványának, Balassi Bálintnak első irodalmi 
kísérleteit ott nyomtatták, másrészt mert Bornemisza művezetője, 
Mantskovit, lengyel volt. Ezzel szemben áll, hogy Bornemiszának egye
temi hallgató kora óta voltak jó összeköttetései a bécsi könyvkészítőkkel. 
Gulyás Bornemisza későbbi típusait, melyekkel a foliopostillát nyomatta, 
maga is bécsi származásúaknak gondolja. A hatalmas köteten meg 
lehet figyelni, mint kopnak a b etűk; lenyomatuk a kötet elején éles 
és tiszta, a kötet végén sok helyen már nem fogják egyenletesen a nyomda- 
festéket. Készlete aránylag kicsiny volt, a betűpéldányok túlgyakian 
kerültek szedésre.

Hoffhalter Rafael Magyarországon a Debrecenben kapott betűkkel 
kezdi működését 1564-ben (első nyomtatványának ajánlása 1565. jan. 
22-én kelt), de 1565 szeptemberében Werböczyje már saját új típusaival 
jelenik meg s ezeket később további új alfabetumok (címbetűk, kurziva) 
követik. Hoffhalter Rudolf ismét több átvett típussal dolgozik (apja 
betűivel, debreceni betűkkel) s neki is vannak saját típusai, melyek 
eredetét nem ismerjük. Igen finom metszésűek, változatosak (a mai 
ciceró és nonpareille változatai), elegendő is lehetett belőlük, mert 
nyomása hibátlan. Művész volt. Szerette a piros-fekete kompozíciót, 
a címlapon keretet és vignettát, a fametszetes iniciálékat, záródísznek 
nemesi címerét. A korrektúrája is vetekszik Bornemiszáéval.

Manlius a betűit és díszítő léceit még Laibachból hozta magával 
és Grácban is használta őket. Magyarországon ö tartózkodott legköze
lebb Bécshez, honnan a pótlásokat és kiegészítéseket hozatta.

A nyomda legfontosabb üzemanyaga a papír, de éppen a felhasznált 
papírfajták eredetéről tudunk a legkevesebbet. Gyalui Farkas Huszár 
magyaróvári és debreceni nyomtatványai papírjait hasonlította össze 
s megállapította, hogy a két helyen más-másféle készítményeket hasz
nált. A magyaróváriról azt hiszi, Bécsből szerezte, a debreceni keleti 
vagy északi (eperjesi?) papírmalomból származhatik.1 A magyaióvári 
papír vízjegye (Briquet 8823 változata) csakugyan előfordul Becsben 
1554— 59), Salzburgban (1552— 64) és Villachban (1550— 64) keltezett 
íratok papírjában, legelőször azonban sajátosképpen Magyarországon 
1544-ben. Amiből a papírmalmokra és a papírszállításra vonatkozó 
adatok híján nem vonhatunk következtetéseket.

Jellemző a nyomdák felszereltségére, hogy saját könyvkötészetük 
volt. Bornemisza még a reklámcélokat követő kalendáriumait is be-

1 Gyalui F arkas: Adatok a könyvnyomtatás történetéhez Magyarországon. 
Magy. Könyvszemle, 1902. 72. 1.
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kötteti, a folyton vándorló Manlius kiadványai közül pedig több azonos 
eredeti kötésben maradt fenn s különböző állomáshelyein egységes 
stílusban köttette különféle kiadványait.1

Azokon az állításokon, hogy a nyomdász egymaga szedte és egymaga 
nyomtatta kiadványait, csak mosolyoghatunk. Ezt már a munka tem
pója is kizárta. Melius és Arany Tamás vitája 1561. decemberben 14-én 
f e jeződött be s Huszár Gál a róla szóló 84 leveles beszámolóval 2 hónappal 
később már elkészült. Bornemisza évente átlagban több mint 1000 
lapot nyomtatott, de volt 150 lapos és 214 lapos havi átlaga is. Novák 
«*rre való tekintettel megengedi, hogy (Bornemisza nem győzhette 
e gymaga könyvnyomtatói munkásságát, okvetlenül volt legalább egy 
szedője (Mantskovit Bálint) s egy nyomtató meg egy segédmunkásféle 
famulus*.2 .Maga Bornemisza ezzel szemben az Ördögi kisirtetekben 
házanépe közül megemlíti kocsisát, szolgáit, szakácsát, gyermekei 
iskolamesterét, udvari deákjait, könyvnyomtató és könyvkötő legényeit.

A hiteles adatok sohasem említik, hogy a vezető nyomdász a kézi
munkában is részt vett volna. Vezetés és adminisztráció, az üzleti ügyi k, 
a szerzőkkel es hatóságokkal való tárgyalás, a mecénásoknak való 
udvarlás eléggé igénybe vehette. A nyomdai munkák közül, amennyire 
tudjuk, csak a korrektúra terhelte ; ennek végzésével tudta leginkább 
ellenőrizni a szedők és nyomtatók munkáját s végrehajtani a szerző 
szándékait. Láttuk, hogy Debrecenben Melius és Szegedi a nyomdász 
személyében történt változással mentegeti a sajtóhibákat. Gyulafehér- 
várott Dávid egyik előszavában Hoffhalter Rafael halálával okolja 
a hibákat. Ma gyári István viszont (Az országban való sok romlásoknak 
okairól, Sárvár 1602) imígy fakad ki Manlius ellen : «A tipográfus kedvem 
ellen való vétket is tett helyen-helyen a nyomtatásban, nemcsak az 
akcentusok megváltoztatásában, az igéknek megszakításában, vagy 
betűnek összefoglalásában, a parentezisek elhagyásában és hasonló ese
tekben, melyek a nyomtatás közben meg is szoktak esni: hanem 
szintén a betűkben és a locusoknak előhozásában is. Hol pedig el is 
hagyott benne s hol többet is tett hozzá. A tizenhatodik levélig a levél 
számát se jegyzetté fö l ... Járul az is ide, hogy maga a könyvnyomtató 
magyarul sem tud». Feltehető, hogy itt a korrektor Farkas Imre volt 
(akit M, Denis bécsi nyomdászattörténete függelékében egyébként 
Wolf Imrének nevez.)

4-
Nem voltak oly kevesen, nem voltak oly kivételes jelenség, mint 

ahogy Gulyás gondolja.3 Szabó Károly a XVI. században 25 magyar 
nyomdáról ad számot (köztük a szegediről, mely nem létezett), Ballagi 
pedig 28-ról tud (köztük a zágrábi, varasdi és szervistyei), de ha nem 
a nyomdaszék helyek szerint, hanem a tulajdonosok szerint különböz
tetjük meg őket (s a debrecenit Csűrös felfogása értelmében hatósági 
nyomdának tekintjük), akkor mindössze 16 marad s ezek közül legalább 
4— 5 a vándornyomda. Valószínűleg több volt, a hazai 157 hely- es

1 Gulyás i. m. 246. 1. 8 Gulyás i. m. t y j .  1.
8 Novák i. m. 82. I. . „ '

i  Xlanyar-ífitudomíny. 35$



ayomdamegjelölés nélkül megjelent nyomtatvány előállítói közt is 
lehettek vándornyomdászok, azonfelül oklevéladat is van ismeretlen 
vándornyomdászról, kinek kiadványait nem ismerjük. A szepesi kamara 
pl. 1589. március 29-én jelenti Ernő főhercegnek, hogy az Ujhclyen 
(Sátoraljaújhelyen) levő menekült nyomdász által nyomtatott könyve
ket és betűket elkoboztatta.1 Ismeretlen a nyomdásza Eabinus Lukacs 
Exempla declinationum c. könyvének is, melynek címlapján a vilá
gos impresszum: «Eperies Anno MDLKXIIId. Gulyás mégis külföldi, 
koholt helymegjelölésű kiadványnak tartja, mert «az egész munka 
éppenséggel nem kelt olyan benyomást, mintha valami szükségképpen 
szegényes felszerelésű vandomyomda terméke volna, mar pedig Epri jt 
sen mást, mint átmenetileg ott tartózkodó vándornyomtatót nem téte
lezhetünk fel*.2 Ha ezektől a vitás vagy ismeretlen nyomdáktól cl is 
tekintünk, XVI. századi nyomdáinknak legalább negyed része vandor-

 ̂ Szabó és Sztripszky könyvészeti adatai szerint 1558-tól 1600-ig 
450 magyarnyelvű könyv jelent meg, ebből 121-et nyomtattak az ismeri 
vándornyomdászok,3 az egész magyarnyelvű termés 30%-át. Idegcn- 
nyelvű könyvek nyomtatásában kevésbbé vettek részt, 270-bo) 56 
az övék, vagyis 20%, az egész magyarországi könyvtermelés 720 művé
ből azonban 177-et, 25%-ot, ők nyomtattak. Voltak esztendők, amikor 
úgyszólván vetélytárs nélkül uralkodtak a magyar könyvpiacon. 1504- 
ben például Hoffhalter Rudolf, Bornemisza, Mantskovit és Manlius 10 
magyarnyelvű könyvet adott ki 1995 levélnyi (3990 lapnyi) terjedelem
ben, míg velük szemben csak a 38 levélnyi nagyszombati kalendárium 
és Beythe Antwerpenben megjelent 8 levélnyi növénynévjegyzéke áll.

Teljesítményük még szembetűnőbb, ha nem a kiadott kötetek 
számát, hanem a kinyomtatott levelek szamát tekintjük. Gulyás Pa 
statisztikai táblázata szerint 1558-tól 1600-ig 317 magyar könyv jelent 
meg 29.373 levél terjedelemben s ebből a Bornemisza-Mantskovit nyomda 
egymaga körülbelül 14,000 levelet —  az egész termelésnek közel a felét 
_L Bornemisza 11,000 levelet, az egész termelés több mint egy harmadat
nyomatta. _ . , „  . .

Nagy a terület melyet behálóztak. Muraköztől a Dunántúlon végig, 
Felsömagvarországon Komjátitól és Semptétől Bártfáig, keleten Debre
cenen és''Váradon át Gyulafehérvárig terjed vándorlásuk területe. 
Amerre jártak, mozgósították a mecénásokat s kiadták a helyi szerzők 
műveit, a helyi szerzőkön kívül —  utánnyomatokban —  fontos más 
műveket, Werbőczyt, Hcltait, Tinódit stb., s kiadták a saját műveiket 
is. Mert valamennyi író is volt. Huszár Gál 1558. évi első és 1574. évi 
utolsó nyomtatványának szövege a saját alkotása. Huszár Dávid lefor-

1 Iványi: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák stb. (i. m.) roo— 101. !.
> * Gulyás i. m. 159— 160. 1. . .. w

1 Huszár Gál 10 magyar és 3 latin, Huszár Dávid 2 magyar és x latin. Jior- 
ucmisza 11 magyar, Mantskovit. 10 magyar és 4 latin, Klösz 3 magyar és 7 idegen. 
Hoííhalter Rafael 8 magyar és 3 latin, Hoffhalter Rudolf 27 magyar és 7 idegen. 
Csáktornyái n  magyar és 10 latin, Manlius 39 magyar és 21 idegen nyelvű kiad
ványát sorolja fel Szabó és Szripszky.
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dította és kiadta a Heidelbergi Kátét, Bornemisza túlnyomórészt a saját 
írásait adta ki, Mantskovit németből magyarra fordította Rauscher 
Jeromos egyik hitvédelmi könyvét, Klösz Tilenius György vallásos mun
káját s talán Reinhardt Arithmetikáját, Manlius pedig németül írt egy 
verses genealógiát a rajnai nemességről. S valamennyien írtak előszókat 
és ajánlásokat.

Rendkívüliek az érdemeik egyrészt a reformáció új eszméinek 
terjesztésében, másrészt a népi műveltség szolgálatában. Manlius igazi 
népnyomdász. Nagy szemfülesen ő adta ki 1587-ben Monyorókeréken 
az első ujságlapot Magyarországon, a németnyelvű Neue Zeitungot 
a szigetvári pasa vereségéről. A magyar nép mulattatására nyomatja 
Salamon és Markalf tréfás beszélgetéseit, Laskai és Holtai Gáspár aeso- 
pusi meséit, Tinódi Sebestyén históriáját Török Bálint fogságbajutásáról, 
Enyedi György, Hunyady Ferenc, Décsi Gáspár, Gosárvári Mátyás 
verses széphistóriáit, itt agendát, ott kátét, amott naptárt, igazi nép
könyveket. De nemcsak mulattatni akar, közhasznú gyakorlati kiad
ványai is vannak, mint Frankovith orvosi tanácsai, Szikszai Fabriczius 
Balázs latin-magyar szótára, s végül, vannak nehéz fajsúlyú, irodalom- 
és tudománytörténeti jelentőségű nyomtatványai, mint Beythe András 
Füveskönyvc, vagy Magyari István megrázó műve az ország romlásá
nak okairól.

A vándornyomdászok méltatásánál ugyanis nem szabad megfeled
keznünk arról, hogy működési területük kiterjedtsége, az e területen 
a közműveltségre kifejtett hatásuk, továbbá kiadványaik száma és 
lapszám szerinti terjedelme fontosságban eltörpül amaz érdemük mellett, 
hogy ők adták ki a XVI. század magyar irodalmának legnevezetesebb 
műveit. Mindenekelőtt a teljes magyar bibliafordítást. Bornemisza 
élete utolsó hat évén szőtte a bibliakiadás terveit. «Ha Sárost adhatnák 
oly módon, hogy az Bibliát ott nyomtatnám ki —  írja Máriássynak.1 
—  És ha ő maga is (t. i. Rüber uram) segíthetne költséggel, úgy hogy 
meg térne neki az könyvekből. Vélem, hogy az Bibliára négy ezer forint 
reá menne. Kiről írtunk Erdélybeis*. Tehát Sárosban is, Erdélyben is 
szervezi már 1580 előtt a mecénásokat. Már megszerzi hozzá a betűket 
is, Bécsből, írván, hogy «egy kis (t. i. egykötetes) Postillanak és az 
Bibliának éppen való ki nyomtatására szándékoznám*. Az egykötetes 
Postülát (a föliopostillát) ki is adja velük s ennek előszavában, mintegy 
végrendeletként még egyszer ismétli: «Mind az egész Bibliát kévánnám. 
ha egy könyvbe szoríthatván, rövid magyarázattalis ki becsáthatnám, 
kire régtül fogvais onszoltatom egy nihány fő emberektől*.

Túlságosan korán halt meg, de a biblia mégis az ö nyomdájában 
jelenik meg,egykori segéde,Mantskovit vezetése alatt. Miként a hatalmas 
foliopostilla egy kisfaluban, Rárbokon («magam házába*), úgy jelenik 
meg a biblia is egy másik kis faluban, a vizsolyi templom mellé ragasz
tott kis épületben,2 hol másfél év alatt készült el 1306 ívrétalakú levé
len. Ez volt a század legnagyobb magyar nyomdászati teljesítménye.

Fűz József.
* Schulek i. m. 373. 1.
: Harsányi András: Károli Gáspár életmunkája. Bp. 1940. 1. 1.
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