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Dr. Csűrös Ferenc. A debreceni városi nyomda története 
íjéi—1911. Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. Nagy 
8-r. 4, 504 L Ára? 

Szerző müve jubileumi ünnepségre készült s az ünnepi alkalom
nak megfelelően, ömlengő hangnemben van tartva^ Adattal az 1711. 
előtti másfélszáz esztendőről vajmi kevéssel rendelkezik s műve ebbeli 
szegénységét a külföldi nyomdaviszonyok leírásával s a nyomtatványok 
bő 1ère eresztett ismertetésével igyekszik leplezni. Fejtegetéseibe adat-

beli tévedések — a legsúlyosabb, mindjárt az első fejezet bevezető sorai
ban, GERÉB László szerepeltetése — pontatlanságok s erős felekezeti 
elfogultság csúsztak be. A pontatlanságok közül megemlítjük azt a sajá
tos körülményt, hogy míg az egyes debreczeni könyvnyomtatók mun
kásságáról szóltában itt-ott megemlíti a SZABÓ Károly korszakos műve 
óta előkerült adalékokat is, addig az egyes nyomdászok tevékenységé
nek számszerű összefoglalásánál nincs tekintettel az újabban előkerült 
adalékokra. így pl. ROSNYAI János nála még mindig 21 magyar és 
8 latin nyomtatvánnyal szerepel (121. 1.), holott azóta még 3 magyar 
s 1 latin sajtóterméke került napfényre. Felekezeti elfogultságára is ime 
néhány jellemző adat : «A reformáció és könyvnyomtatás ikertestvérek, 
egyik a másik nélkül létre sem jöhetett volna». (10. 1.) A «cenzúra 
fojtogató béklyóit» a diadalmasan előrehaladó katholicizmus «hozta 
magával» (76. 1.), de hogy a kálvinista Debreczen is behozta a cenzúrát, 
annak «magyarázata azonban nem a városi tanács hatalmaskodó haj
lamaiban, hanem a kor viszonyaiban rejlik». (100. 1.) Úgy látszik, szerző 
a latin szólás nézőpontjából itéli a dolgokat : si duo faciunt idem non 
est idem ! Az események oksági kapcsolatának megállapításánál néha 
hihetetlen naiv. így pl. 1705-ben, amikor a várost a labanc feldúlta s 
a dulásnak sok egyébbel a nyomda is áldozatul esett, ez utóbbit a 
nyomda néhány kuruc kiadványával magyarázza, holott világos, hogy 
az ilyen dúló hordák minden különösebb ok nélkül rombolnak és pusz
títanak. (144.1.) Azt is nehezen tudjuk elképzelni, mint hozhatta maga-
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val HUSZÁR Gál Kassáról menekültében Óváron is használt nyomda
készletét. HUSZÁR Gál tudvalevőleg éjnek idején, álruhában menekült ki 
egyenesen a börtönből s alig hihető, hogy tipográfus eszközei akkor a 
kezeügyében lettek volna. 

Legfőbb kifogásunk azonban az a munka ellen, hogy nem állítja 
össze a nyomda termékeinek évrendes katalógusát, úgy amint ezt min
den valamire való nyomdatörténeti monográfia, pl. WiLLEMs-é az ELZE-
viER-ekről, REYNOUARD-é az ALüus-okról stb. megteszi s azzal a nem 
valami erős bibliográfiai érzékre valló kifogással üti el legfontosabb fel
adatát, hogy SZABÓ Károly «oly pontos és megbizható bibliográfiai leírá
sát adja a XVI. és XVII. századbeli nyomtatványoknak, hogy erre tel
jes biztonsággal lehet támaszkodni». (311.1.) Tudvalevőleg SZABÓ Károly 
jeíró módszere pontosság, megbízhatóság és szemléletesség dolgában 
messze mögötte áll a jogos igényeknek (v. ö. erre nézve VARJÚ Ele
mér tanulságos és meggyőző cikkét: Az 1711. előtti magyar nyomtat
ványok könyvészete, Magyar Könyvszemle 1898: 334. s köv. 11.) s e mel
lett műve az új adalékok folytán is ma már elavult. Az összes 1711 
előtti debreczeni sajtótermékek bibliográfiai újra fölvétele tehát nagyon 
is indokolt lett volna. De indokolt lett volna az 1711. utáni sajtóter
mékek katalógusát is elkészíteni, mert e nélkül a nyomda tevékeny
ségéről s értékeléséről a valóságnak tényleg megfelelő véleményt lehe
tetlen alkotnunk. Igaz, ez az összeállítás több fáradsággal járt volna, 
mint az «okmánytár» közzététele, de legalább is keltett volna akkora 
érdeklődést, mint a jobbára közelmúltból vett jegyzőkönyvi kivonatok 
s a nyomda 1907. évi szabályrendelete. 

A kötet betűtípusa tetszetős, formátuma nehézkes, díszei pedig 
messze mögötte maradnak a XVI—XVII. században használtaknak. 

GYALUS ISTVÁN. 

Dávid Ferenc : Rövid magyarázat. A^ eredeti kiadás facsi
miléjével. Kolozsvár, 1910. Ellenzék-nyomda. 8-r. 6, 4, Aï—S4-h 
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A magyarországi unitárius egyház Főtanácsa elhatározta, hogy 
alapítója, DÁVID Ferenc négyszázadik születése évfordulóját azzal üli 
meg, hogy hátrahagyott, illetőleg nyomtatásban megjelent müveit kiadja. 
A nyomtatásban is megjelent müvek kiadását úgy tervezték, hogy ezeket 
«minden változtatás nélkül, teljesen azonos betűkkel s lehetőleg hasonló 
papirost választva» nyomatják ki. . ; *' . 




