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H E R E P E I JÁNOS 

A XYI—XVIII. századbeli kolozsvári nyomdászok iskolai és 
szakmabeli végzettsége 

Az 1550. évtől 1660-ig Kolozsvárt működött könyvnyomtató műhely 
magántulajdon volt. A tulajdonos HELTAI-család és leányági örökösei közül 
egyedül csak ifjabb HELTAI Gáspár volt szakképzett nyomdász-iparos, míg a 
többiek — az alapító idősebb HELTAI Gáspár kivételével — talán még annyi 
fáradságot sem vettek maguknak, hogy a szellemi téren való irányítást meg
szervezték, vagy éppen kezükbe vették volna. Természetes, hogy a nyomda a 
város tudományos műveltségű s bizonyosan szakmailag sem képzetlen reformá
torának vezetése alatt élte fénykorát. Kiadványai jó részben tervszerű irányítás 
termékei. Működése valóban kitörülhetetlen nyomokat hagyott a magyar 
művelődéstörténetben. Fia, ifjabb HELTAI Gáspár, bár maga is tanult és kép
zett fő, neki azonban nem voltak olyan célkitűzései, niint amilyenek kiváló 
apját lelkesítették, ezért tehát az a sokoldalú irányító szerep, amely örökség
képpen szállott reája, sajnos, benne nem talált folytatóra, pedig kiadott Arilh-
metica című könyve,1 valamint — mint városi jegyzőnek — az 1611. évtől 
vezetett, sok történelmi becsű vonatkozással átszőtt jegyzőkönyvei méltón 
bizonyítják különféle irányú képességeit és írói munkálkodásra való rátermett
ségét. 

Egykori nyomdászaink tanultságára vonatkozólag adatokat gyűjtögetve, 
legtöbbször máris megállapíthattuk, hogy az iskolában nem csupán az írni— 
olvasnitudást sajátították el, hanem a magasabb tudományok megszerzésének is 
eleget tettek, a többiekről pedig, akikről ma még nem rendelkezünk elégséges 
bizonyító adattal, azokról se mérnők állítani, hogy ne lett volna meg a kellő 
képzettségük. SZATHMÁRI PAP Sándor, PATAKI József és PÁLDI István XVIII. 
századbeli nyomdavezetők példájából látjuk, hogy az alap- és a középfokú 
iskolai ismeretek megszerzése után, tógás diáksorba jutásukkor állottak be nyom
dászinasnak. Ez a helyzet különben kor szerint is megfelel a szegődtetés követel
ményeinek. Ugyanis a középfokú iskola osztályait a tanulók rendes körülmények 
között 15—16. életévükben fejezték be, mígnem a különböző mesterségekhez az 
apródokat 14—16. éves korukban volt szokásban beszegődtetni. 

Mindhárom, említett felső osztályos diák, több szabadsággal rendelkezvén, 
egyszerre tet t eleget diáki és inasi kötelezettségének. A nyomdában azután 
három esztendei apródoskodás után felszabadulva, jutottak nyomdászlegényi 
sorba, s mint ilyenek egy ideig még itt dolgoztak, egyúttal továbbfolytatva 
főiskolai tanulmányaikat is.2 Nos, tehát csak ezek után gondolhattak a szokásos 
bel- és külországokbeli vándorútra: mesterségüknek más nyomdákban való 

1 RMK I. 244. 
2 H E R E P E I János: Könyvészeti tanulmányok. 244. 1. 

1 Magyar Könyvszemle 
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tökéletesítésére. Csaknem bizonyos, hogy az egész XVI, XVII, XVIII. században 
ez volt az útja-módja, sőt követelménye a tipográfussá-lételnek. 

Ilyeténképpen a HELTAi-nyomdában dolgozott két SEGESVAKI is már 
iskolázott ember lehetett, hiszen valószínűleg az ő leszármazottjuk volt a krónika
író SEGESVÁRI Bálint is.3 Ifjabb HELTAI Gáspár tanultsága pedig kétségnélküli 
adattal bizonyítható. Ismeretes ugyanis egy 1586. évből származó kolozsvári 
nyomtatású egyleveles temetési vers, amelyet az 1586. július 27-én eltemetett 
FEMMICH János kolozsvári unitárius iskolai igazgató emlékére két tanítványa 
jelentetett meg. A vers címe szerint: Epicedion . . . a Joanne Szilvasio Desino 
discipulo grati animi ergo scriptum. A verssorok aljára pedig a következő tipográ
fiai jelzés nyomatott: „Impressum a discipulo Caspare Heltai in gratiam ac 
memóriám praeceptoris fidelissimi, unice dilecti Claudiopoli."4 Ebből tehát 
bizonyos, hogy HELTAI az iskolában FEMMiCHnek tanítványa volt. Tanulásának 
idejét az epicedion adatai alapján a következőképpen kísérelhetem meg körül
határolni. 

FEMMICH, aki maga is ugyanennek az iskolának volt a növendéke, 1575-ben 
tétetett a schola praefectusává; 1580 őszén a lectorságot nyerte el; majd 1585 
őszén rectorrá választották. Minthogy a szabályok szerint a diákfőnök a köztaní
tók elseje volt, ezért a középfok legfelső osztályában a vallástanítói tisztet is 
neki kellett betöltenie,5 tekintettel pedig arra a körülményre, hogy az idézett 
nyomtatványon HELTAI róla mint leghívebb és különösképpen szeretett tanítójá
ról és nem lectorról vagy rectorról emlékezett meg, ezért hihető, hogy legalábbis, 
az 1575—80. esztendők valamelyik korábbi évében, avagy netalán még ezt is 
megelőzőleg volt FEMMICH tanítványa, minthogy FEMMICH a praefectusi tiszt
ség elnyerése előtt bizonyosan még osztálytanítóságot (praeceptoria) is tölthetett 
be. Erre vall az a körülmény is, hogy ifj. HELTAI haláláról szóló egykorú feljegyzés, 
róla úgy emlékezik meg, mint aki megvakulva, aggkori gyengeségben (,,senio 
confectus")6 halt meg 1618-ban. Mármost, hogy ez az aggkor az évek számából 
kihozható legyen, fel kell tételeznünk, hogy középfokú osztályait minél korábban,, 
hihetőleg még a 70-es évek első felében végezte el. Megállapításunk bizonyítékául 
hivatkozom az Epicedion szerzőjének, Dési SZLLVÁSI Jánosnak a személyi ada
taira is. 0 ugyanis a kolozsvári unitárius iskola elvégzése után 1587. június 30-án 
iratkozott be a heidelbergi egyetemre7. 

A XVI. századbeli diákok adatai alapján megállapítható, hogy külső orszá-
gokbeli bujdosásra való útbaindulásukkor rendesen 26—30. életévükben szán
hatták reá magukat a sok költséggel járó akadémiai tanulásra.8 Tehát SZILVÁSI-
nak Németországba vándorlása idején legalábbis 26 évesnek kellett lennie, s így 
az Epicedion szerzésekor 25. évét tölthette be. Ugyanekkor HELTAI sem lehetett 
nála semmivel sem fiatalabb, minthogy középiskoláinak elvégzése után főiskolai 
tanulásának s vele együtt nyomdászinasi, majd legényi éveinek, valamint való
színűleges külső országokbeli vándorlásának és valamelyik jelesebb németor-

3 HEREPEI János: A kolozsvári házsongárdi temető régi sírkövei: Segesvári Lőrincne 
Kaundert Margit. (Kézirat.) 

4 SZTRIPSZKY Hiador—ALEXICS György: Szegedi Gergely énekeskönyve XVI. századbeli 
román fordításban. Bp. 1911. 125. I. j 

5 GÁL Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története. Kolozsvár, 1935. 2. köt» 
213—215. 1. 

6 Városi tanácsi jegyzőkönyv. 1618, 247. (Kolozsvári Levéltár.) 
7 Sárospataki Füz. 1862. 559. 1. 
8 Ld. A wittenbergi és heidelbergi egyetemi diákok adatai. (Kéziratban.) 
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szági vagy lengyel műhelyben való dolgozásának, majd hazatérése után az 
apjától örökölt nyomda átvételének idejét így is csak szűkösen szoríthatnék 
bele a feltételezett 25 esztendős életkorba. 

Az ifjabb HELTAI Gáspárra vonatkozó szűkös adatok kinyomozása után 
rendre vesszük a még megállapítható nyomdászok körülményeit. Mindjárt 
utána az ő életében, de már a nyomdától való megválása után, a leánya tulaj
donába átadott könyvnyomtató műhelynek vezetőjére vonatkozólag sikerült 
valamelyes következtetést levonnunk. Nevét egyik nyomtatványa MAKAI 
NYÍRŐ Jánosnak tünteti fel, egy másik pedig „Joannes R. Makai"-nak nevezi 
meg.9 Foglalkozásnévül a magyar szövegben NYÍRŐ nevet találtunk, ez pedig 
a latinul írott alakban R. betűvel jelöltetett, ami azután a nyírő köznév jelentésé
nek megfelelőleg rasor-ra egészítendő ki. E latin szó jelentheti ugyan a borbély
mesterséget is, bárha ezt leginkább tonsor-nak mondották, de még inkább 
vonatkozhatik a posztónyírő, teljesebb latin nevén pannirasor foglalkozásra, 
ez azután Kolozsvárt meglehetősen számos tagot számláló külön céhet alkotott. 
Tekintettel arra a körülményre, hogy MAKAI foglalkozása a nyomdászság, ezért 
a nyírő megnevezés csakis az apja mesterségét jelölte, s ilyenformán latinra 
fordított teljes nevének Joannes RASORIS MAKAinak kellett hangzania. Ezt a 
körülményt pedig azért kellett tisztáznunk, mert ezzel kétségtelenül megálla
pítható polgári származása és így annak lehetősége, hogy az ismereteknek iskolai 
tanulás útján való elsajátítására itt, illetőségi helyén, bőséges alkalma nyílott, 
s azt az értelmesebb iparosgyermekek nem is szokták elmulasztani. Ezenkívül a 
betűszedés mesterségét is ott, a HELTAi-nyomdában sajátította el. 

Az idézett előforduláson kívül MAKAI nevére még egy másik alakban is 
rátalálunk, mégpedig Tummes LANG, vagyis Hosszú Tamás városi sáfárpolgár 
(a HELTAi-nyomdának felesége révén való tulajdonosa) 1618. évi számadáskönyve 
őt „Makaj Kenjnjomtato János Deak"-ként említi.10 E változat azért érdemel 
különös figyelmet, mert tudtunkra adja viselőjének deák-mivoltát, vagyis deákos 
készültségét. E szó jelentésének helyességét NAGY Pál konstantinápolyi főkövet
nek I. RÁKÓCZI Györgyhöz 1635. december 23-án intézett levelének következő 
szavai bizonyítják: „az mint írtam az kétezer talléron közönséges talléron vál
tottam ezer aranyat, . . . nemcsak én vetettem kegyelmes uram itt az számot 
(vagyis számoltam ki az összeget), mert én deáktalan (vagyis felsőbb iskolát nem 
járt) vagyok, az komornik deák jegyzése szerint cselekedtem mindenben."11 

Deákos tanultságára MAKAI az unitáriusok kolozsvári jeles iskolájában tett 
szert, hiszen maga is unitárius vallású volt. Személyi adatai közül még az a 
körülmény is ismeretes, hogy egy 1615. esztendei feljegyzés ifjú-nak mondja,12 

tehát e tájban kellett elhagynia az iskolát, s már ekkor kész tipográfuslegény 
volt; ezért életkora 25 év körülinek állapítható meg. 

Más helyen már ismertettük, hogy a kolozsvári unitárius papság a városi 
tanáccsal egyetértve, elhatározta, hogy ENYEDI György Explicationes című 
megégetett könyvét magyar fordításban kiadja. Ezért a betűöntés megtanulása 
céljából az említett János deák nevű ifjút 1615-ben külső országokba is küldötte. 
E János deák, akit későbben még Könyvnyomtató MAKAI N. János néven is 
említenek, 1616. április 27-én tért vissza Prágából, miután tanult mesterségét 

s RMK I. 494., 504. 
10 Kolozsvár-városi sáfárpolgárok számadáskönyve. 1618. 53—56. 1. (Kolozsvári Levéltár.) 
11 BEKÉ Antal-BABABÁs Samu: /. Rákóczi György és a porta. Bp. 1888. 161. 1. 
12 A kolozsvári harmincadosok 1615/16. évi számadáskönyve. 53—56.1. (Kolozsvári Levéltár.) 
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Bártfán, hihetőleg Lengyelországban s Sziléziában is tökéletesítette.13 Ügy lát
szik, hogy ez alatt az idő alatt megszerezte a betűöntéshez való hozzáértést, 
sőt az itthon elsajátított szedés—nyomás mesterségét is tovább gyakorolhatta. 
A betűmetszéshez azonban aligha értett, minthogy Prágában töltött ideje annak 
megtanulására nagyon rövid volt. 

MAKAI után következő nyomdavezetőül VÁLASZÚTI András nevét találjuk. 
Reá vonatkozó első adatunk 1622. július 18-ról keltezett,14 az utolsó feljegyzés pe
dig, amely bár csak keresztnevén említi, 1624. november 3-án íratott. Ez az utóbbi 
adat „András Deák az Typographus"-ként nevezi meg, míg egy 1623. augusztus 
5-i feljegyzés ,,András Deákot az keonjnjomtatot" említi.15 Mindkettő határozot
tan bizonyítja VÁLASZÚTI deákos, vagyis felsőbb iskolát járt képzettségét. 

SziLVÁSi András nyomdavezető nevét csupán egyetlen meglevő, 1624-ben 
nyomtatott munkácska címlapjáról ismerjük,16 de KÉNOSI TŐZSÉR János XVIII. 
századbeli történetíró adattára szerint az 1625. évi naptárt, amely egyik forrásunk 
szerint 1624. november 3-ra már teljesen készen volt, hasonlóképpen SziLVÁSl 
András nyomtatta. Minthogy pedig mind őt, mind az 1622—24-ben ugyanitt 
működött VÁLASZÚTlt ,, András deák" néven emlegették, nagyon valószínű ennek 
a látszólag két külön vezetéknevű személynek azonossága. 

Az ezután következő öt esztendőről semmi adatom sincsen, lehetséges, hogy 
ez alatt ismét csak „András deák" nyomtatta a könyveket és egyéb kiadványo
kat. 1630 őszétől kezdődőleg azonban már ABRUGYI Györgyöt találjuk nyomda
vezetőül. 0 kétségtelenül Abrudbánva városából származott. E körülményt 
nevén kívül az 1633. évre nyomtatott Uy es 0 Kalendáriuma is bizonyítja, mint
hogy azt ,,az nemes királyi szabad városnak Abrugbányának fo Birájának 
Adamosi Thamas Deák Uramnak, és az egész Respublicának" ajánlotta.17 

Valószínű, hogy szülei az ottani unitárius egyháznak voltak tagjai, akik fiúkat a 
helybeli iskola elvégzése után továbbtanulás céljából a kolozsvári unitárius 
iskolába küldöttek. Innen szegődhetett és járhatott át előbb mint apród, majd 
mint legény a ÜELTAi-féle műhelybe. Deák-mivoltát csak egyetlen, eléggé kései 
adat nevezi meg. Ugyanis az 1658. esztendei református harangoztató gazda 
számadáskönyvében a kiadási tételek közé azt jegyezte fel, hogy az új lelkipász
tor, CSENGEM István lakbérében április 26-án 5 forintot fizetett „Abrugyi . . . 
Gyeorgy Deáknak."18 

ÁBRUGYlról nemcsak azt állapíthatjuk meg, hogy derék könyvnyomtató 
volt, hanem azt is, hogy értette a könyvkötő mesterséget is,19 ezt ugyanis hihetőleg 
vándorlása közben, valamelyik más, belföldi avagy külső országbeli városban 
sajátíthatta el, ott, ahol már egyesülhetett a nyomdászat és a kötészet iparága. 

Az 1660. év táján azonban megszűnt a HELTAi-nyomda, minthogy betű
készlete a hosszas használattól elkopott, a megújításhoz pedig AßRUGYlnak nem 
volt elég szakértelme.20 

13 H E R E P E I János: Enyedi György „Explicationes,, c. munkájának . . . 1619/20. évi magyar 
nyelvű kiadása. (Kézirat. 1944.) és TÓTH Kálmán: Könyvnyomtató Makai Nyírő János deák. 
Kelemen Lajos emlékkönyv. Kolozsvár, 1957. 587—606. 1. 

14 Kolozsvár-városi sáfárpolgárok számadáskönyve. 1622. 276. 1. 
15 H E R E P E I János: Adatok a RMK. I. és II. kötetéhez. Kolozsvár, 1939. 14—15. 1. 
16 RMK I. 542. 
17 RMK I. 629. 
18 KOVÁCS Máté ref. harangoztatógazda Számadó Regestoma 16/A. (A kolozsvári ref. egyház

község levéltárában.) 
19 H E R E P E I János: Kolozsvár XVI—XVII. szdbeli könyvkötői . . . (Kéziratban.) 
20 H E R E P E I János: A Heltai-nyomda sorsa. Magy. Könyvszle. 1957. 55—58. 1. 
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Várad vá rának és városának a törököktől 1660. augusztus 28-án tö r t én t 
elfoglalása u t á n az egyházközség szép nyomdá já t és könyvkötésze té t S Z E N C Z I 
K E R T É S Z Á b r a h á m nyomdaveze tő Kolozsvárra menekí te t te . I t t fejezte be 
azu t án a biblia k inyomta tá sá t . Kolozsvári működését 1662. december l -e 
tájáig tud juk nyomon követni , ekkor ugyanis Szebenbe száll í tot ta le minden 
műszerét , és o t t fo ly ta t ta t ovább mind könyvnyomta tó , mind pedig könyvkötő 
mesterségét . 

S Z E N C Z I K E R T É S Z Á b r a h á m iskolázottságáról tu la jdonképpen semmi biz
tosa t nem m o n d h a t u n k , mégis bizonyosra vehető , hogy t u d á s á t iskolákban is 
növelte. E r r e enged következ te tn i I I . R Á K Ó C Z I György fejedelemtől 1648. 
december 10-én nyer t nemeslevelének indokolása. Eszer int : , ,Pos teaquam intel-
l igamus, t e A b r a h a m u m Kertész, alias Szempczi cognominatum, honestis qui-
dem et neu t iquam poenitendis o r tum parent ibus , qui e t s i fo r tunae iniuria ad 
praeclarum nobili tatis ordinem aspirare nequivissent, v i tae t amen in tegr i ta te , 
honesta educatione v iam t ibi ad eam adipiscendam praestravissent , quorum tu 
disciplina imbutus , mox in ipso rudis pueri t iae tempore , non obscura futurae 
vi r tu t is a rgumenta edidisse, degustat isque bonis literis ac peragratis exteris , 
i isque variis provinciis ac regionibus, nec non exploratis in iis diuersarum nat io-
n u m mor ibus ." 2 1 

Édesapja — a családnévből következ te tve — bizonyosan kertész mester
séget fo ly ta to t t , s így szorgalma és jóigyékezete következ tében eléggé élhető 
körülmények közöt t lévén, fiát előbb bizonyosan a szempci iskolában, majd 
Nagyszombatban t a n í t t a t h a t t a . Hihetőleg az o t t an i katol ikus n y o m d á b a n 
i smerkedhete t t meg a könyvnyomta t á s mesterségével. Innen mehe te t t kora
ifjúságában külső országokba. Nyomdász mesterségét bizonyosan E L Z E V I R Bona
ven tu ra és Ábrahám leydeni t ipográfus világhíres műhelyében tökéletesí te t te . 
Emel le t t t anúskodik az a körülmény, hogy nagyvárad i nyomdászsága idején 
— csupán két n y o m t a t v á n y á n a k kivételével — minden k iadványára az E L Z E V I R -
ek könyvnyomta tó i je lvényét n y o m t a a címlap impressuma fölé.22 

SzENCZinek az 1667. esztendő első felében Szebenben bekövetkezet t 
e lhunyta u t á n a Szebenbe kerül t várad i nyomda vezetőjéül A P A F I Mihály fejede
lem U D V A R H E L Y I Mihály deákot t e t t e meg. 

U D V A R H E L Y I nevében a „ d e á k " megjelölés hasonlóképpen a nagyobb 
iskolai képzet tséget bizonyí that ja , bá r iskoláztatásáról mi t sem tudunk. Reája 
vonatkozó első a d a t u n k B E T H L E N Miklósnak az a feljegyzése, amelyből arról 
ér tesülünk, hogy 1663 szeptemberében a hollandiai Leydenbe érkezet t Pá l nevű 
öccse K Ö N C Z E I Mihály nevezetű inasával és egy U D V A R H E L Y I Mihály nevezetű 
typographus-legénnyel , aki mesterségbeli t udásá t külső országokban aka r t a 
tökéletesí teni . Tekinte t te l arra a körülményre , hogy a leydeni akadémiai hallga
tók névsorában se B E T H L E N Miklós, se B E T H L E N Pál , se K Ö N C Z E I Mihály nevét 
nem ta l á l t am, csupán nevelőjük: C S E R N Á T O N I Pál van bejegyezve 1663-ban és 
1666-ban, ennélfogva nem t u d h a t o m , vajon U D V A R H E L Y I hal lgat ta-e az 
egyetemi előadásokat? B E T H L E N szerint nevezet t ifjú mesterségbeli t u d á s á t 
akar ta i t t tökéletesí teni , s min thogy t ámoga tá s t hazulról senkitől sem élvezett , 
ezért csupán ételéért inasul szegődött a ké t B E T H L E N fiú mellé. B E T H L E N Miklós 
három hónap múlva Londonba rándul t át , ahová öccse CsERNÁTONival, K Ö N C Z E I -
vel és UüVARHELYlvel együt t nemsokára követ te . A londoni ta r tózkodás 1664 

21 NAMBNYI Lajos: A nagyváradi nyomdászat története. Magy. Könyvszle. 1901. 294. ]. 
22 / . h. 282. 1. 
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májusáig tartott, amikor is az idősebb BETHLEN fiú KÖNCZEivel együtt Parisba 
ment át, míg öccsét CsERNÁTONival és U'DVARHELYivel együtt Leydenbe kül
dötte vissza.23 

Feltételezzük, hogy UDVARHELYI itt valamelyik kiválóbb nyomdába sze
gődött, mert máskülönben nem lett volna értelme sok költség árán hazáját 
elhagynia. Bujdosása végének idejét nem őrzi semmi feljegyzés, minthogy 
azonban SZENCZI KERTÉSZ Ábrahám 1667. január—június hónapok valamelyiké
ben hunyt el Szebenben, valószínű, hogy ő már ekkor itthon volt, avagy nagyon 
rövid időn belül hazatért. Hihető, hogy SZENCZI örökébe BETHLEN Miklós ajánla
tára helyezte a fejedelem, akit ő maga nevez Mihály deák-nak.24 

A Kolozsvárra 1668-ban áthelyezett váradi nyomda vezetőjéül, mivel 
UDVARHELYI működése sok késlekedése miatt nem talált megelégedésre, helyébe 
— a papok ajánlatára — APAFI 1668. szeptember 27-i kezdettel VERESEGYHÁZI 
SZENTYEL Mihály tipográfus, nagybányai könyvkötőt bízta meg. Az ő iskoláz
tatásáról sincsen semmi adatszerű bizonyítékunk, ellenben tudjuk, hogy tanult 
családból származott. Atyjafia (talán testvérbátyja) lehetett az a VERESEGYHÁZI 
SZENTYEL János, aki APAFI fejedelem ifjúkori tanítója volt, azután SZATHMÁR-
NÉMETI Mihály kolozsvári lelkipásztor és kolozskalotai esperes 1679-ben meg
jelent munkájának előszavában őt atyjafiának nevezi, mindennél azonban erő-
sebb érv, hogy a kiváló M. Tótfalusi Kis Miklósnak maga személyének, életének és 
különös tselekedeteinek Mentségéhen, védekezve ellenségei ellen, a többek között 
azt veti szemükre: „De talán ezt tartják ö Kegyelmek nagy favorizálásnak, 
hogy én a (templomban) Papok székében ülök (a mint hallom, hogy az Uramék 
azt-is difficultalják, hogy ö Kegyelmekkel egy székben ülök.) Felelet. Ha Veres
egyházi Mihály Uram elülhetett ott, én mért ne?"25 Tudjuk pedig TÓTFALUSIról, 
hogy ő is végzett teológiát, ezért tehát joggal hivatkozhatik arra a helyzetre, 
hogy ha VERESEGYHÁZinak joga volt oda ülni, neki miért ne lenne ! Minthogy 
pedig a papi székekben csakis papi jellegű embereknek volt helyük, ebből csak
nem bizonyosnak mondhatjuk, hogy mind a ketten elvégezték az iskolák leg
felsőbb fokát is. De VERESEGYHÁZI SZENTYEL Mihály tanultságát, műveltségét, 
ízlését mutatja nyomdai termékeinek derék kivitele s könyvkötőmunkájának 
korában felül nem múlt példányai. 

VERESEGYHÁZI után az 1684—90-ig terjedő években NÉMETHI Mihály 
vezette a református kollégium tulajdonába adományozott váradi nyomdát. 
Ez az új nyomdavezető — nevéből következtetve — Szatmárnémeti város szü
lötte, s valószínű, hogy a szatmári jeles iskolában végezte tanulását. A kolozsvári 
tipográfiában, mint földijét, SZATHMÁR-NÉMETI Mihály lelkipásztor helyezhette 
el. Nevét a kolozsvár-városi adófizetők 1685. május 9-én összeírt könyvében a 
Luporum Intra Moenia-ban, vagyis a Belső-Farkas-utcában levő Ecclesia házá
ban mint „Konw niomtato Mihály deak"-ot találjuk.26 Jóllehet megbízatását 
megelőzőleg és utána is a nyomdában csak mint legény volt alkalmazva, tanult
ságát az említett körülmények miatt mégsem vonhatjuk kétségbe. 

1690-től 1693-ig VERESEGYHÁZI Istvánt találjuk a kollégium nyomdájának 
vezetőjéül. Az a körülmény, hogy a megbízatást az 1689. esztendei fehérvári 
generális synodustól nyerte, tanúsítja, hogy a sok tudós férfiú részvételével 

23 BETHLEN Miklós Önéletrajzírása. Pest, 1858. 1. köt. 293. 1. és PÁBIS Sándor: Gróf 
Bethlen Miklós élete. Kolozsvár, 1907. 15—16. 1. 

24 Adatok a kolozsvári könyvnyomtatás történetéhez. Batthyánaeum. 2. köt. 160. 1. 
25 M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének . . . Mentsége. Kolozsvár, 1902. 41. 1. 
26 Dica. 1685. 53. 1. (Kolozsvári Levéltár.) 
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tar tot t gyűlés a legrátermettebb és legképzettebb szakembert választotta ki. 
Megbízatása azonban csak arra az időre szólhatott, amíg TÓTFALUSI hazaérkezik 
Hollandiából, s üzembe állíthatja az átszervezendő nyomdát. VERESEGYHÁZI 
István hihetőleg fia volt SZENTYEL Mihálynak, s főfoglalkozása bizonyosan a 
könyvkötés volt. Személyéről tudjuk, hogy 1697-ben a konzisztóriumi tagságra 
hivatott el, az 1697—1706. években pedig az ekklézsia harangoztató gazdái 
tisztségét viselte.27 Pompásan olvasható, nagyon gyakorlott kézzel írott szám-
•adáskönyve bizonyítja iskolázottságát, bárha erre vonatkozólag külön adattal 
nem rendelkezem. 

1690-ben hazajött Hollandiából TÓTFALUSI K I S Miklós. Működését itthon 
— sok ügyes-bajos dolga s a nyomda anyagának összehangolása miatt — csak 
1693-ban kezdette meg. 

TÓTFALUSiról ismeretes, hogy iskoláit szülőföldén, a szatmármegyei 
Miszt-Tótfaluban kezdette el, onnan azután a nagybányai középiskolába ment át, 
s hazai tanulását Enyeden fejezte be. Iskolai életéről maga adja tudtunkra: 
,,A szemébe mernék nézni, a ki a Mieink közül most jobb Classistának mondaná 
magát; ha már ezt ki kell mondanom. Mert nem tsak az, hogy kétszer absolvál-
tam a Classisokat, N. Bányán elsőben, és onnét Enyedre menvén, megint az 
Etymologián kezdettem. (NB. A Praeceptorunk Ölyvösi Bálás valami halotti 
alkalmatosságra verseket írván, akkor-is [én Etymologista lévén] velem censeál-
t a t t a Verseit, ha valamit nem committált-é benne, hanem abban a Collegiumban 
•egy néhány Praeceptoriákat viselvén, végre Schola Mesterséget három eszten
deig Fogarasban mind az ideig az Abctöl fogva az Oratoriáig mindennapi bébelö-
désem az volt. Akkor annyira megrágván, kivált a Syntaxisban sok speculatioim 
voltak én nékem, mellyeket most már egybe-szedvén és bövitvén, úgy botsátot-
tam ollyan formában-ki a Grammaticat, mellynél (merem mondani) soha accu-
ratább a Ref. Magyarok kezekben nem volt."28 Ugyancsak a Mentségéből tudjuk 
meg, hogy értett a zenéhez is, s fogarasi rektorsága idején egykori osztálytanító
ját , aki akkor ugyanott volt kántor, ő tanította meg a helyes éneklésre. 1680 
•őszén tehát TÓTFALUSI ilyen felkészültséggel vándorolt ki Hollandiába. Előbb 
Amsterdam, Leyden, Utrecht egyetemi városokat felkeresve, végezetül is Amster
damban állapodott meg, belépvén a jeles BLAEU-féle nyomdába. It t aztán a 
betűmetszés mesterségét olyan tökéletességre vitte, hogy Mentségéhen jogos 
•önérzettel mondhatta el: ,,nemtsak a szomszéd Országoknak szolgáltam sokat, 
hanem (híremet hallván) a meszsze való országok-is requiráltanak engemet 
szolgálatom iránt." így tőle rendeltek betűkészletet Örményország részére is, 
Georgiának pedig egyenesen ő készítette az első nyomdai típusokat, MEDICI 
firenzei nagyherceg sok keresgélés után végtére is vele metszetett és öntetett, a 
Décsi jezsuiták pedig bevallották, hogy az ő betűinél szebbet még soha sem lát
tak.29 Mindez kétségtelen bizonyság amellett, hogy nemcsak tudománybeli isme
reteit fejlesztette magas fokra, hanem mesterségbeli jártasságában, sőt — mond
hatjuk — művészetében is kortársaitól meg nem közelített remeket alkotott. 

TÓTFALUSI azonban sok meg nem értés, kicsinyeskedés és háborgatás 
miatt idegileg és egészségileg tönkre menve, alig kilenc esztendei itthoni munkál
kodása után 1702. március 20-án elhunyt. 

27 Ref. konzisztórium Séries rerum c. jegyzőkönyve 50, 51, 62, 69, 97. 1. és VERESEGYHÁZI 
István harangoztatógazda Számadáskönyve. (A kolozsvári egyházközség levéltárában.) 

28 TÓTFALUSI . . . Mentsége. 57. 1. 
29 I. h. 36, 53—54. 1. 
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TÓTFALUSI munkatársai: nyomdászlegényei közül bizonyosan egyik sem 
volt tanulatlan, hiszen ha az ő egyetemes tudását nem is érték utói, de föltétlenül 
megkövetelhette tőlük az iskolai végzettséget. Közülük az egyházközség harangoz-
tató gazdájának számadáskönyvében 1699-ben és 1703-ban így találjuk FEKETE 
Jakabot deák melléknévvel bejegyezve. Egy latin versét is ismerjük, amelyet 
korán elhunyt gazdájának temetésére készített, s a Farkas utcai templomban 
őrzött kártán találunk kinyomtatva.30 

TÓTFALUSI másik legénye: TELEGDI PAP Sámuel, aki gazdájának halála 
után a nyomda vezetését vette át. TÓTFALUSI kártáján az ő latin versét is ott 
látjuk. Iskolázottságára vonatkozólag bővebb adattal nem rendelkezem, de a 
nevéből vett bizonyság alapján következtethető, hogy mint papfiú aligha elége
dett meg csupán az elemi ismeretek elsajátításával. Huszonkilenc esztendeig 
tartott nyom da vezetősége is bizonyítja, hogy ha képességében nem is érte utol 
TÓTFALUSit, de mégsem volt méltatlan utóda. 

Ugyancsak TÓTFALUSI legénye volt MISKOLCZI CSULYAK Ferenc, maga is 
papfiú. Édesapja fiai iskoláztatásáról maga gondoskodott. A nyomdászatot 
Ferenc a debreceni városi nyomdában tanulta meg. Innen indult vándorútra. 
Előbb Kolozsvárra jött a nagyhírű mester mellé, az ő halála után pedig Lőcsén 
a nevezetes BREWER-féle nyomdában legénykedett. 1720 körül felhagyott mester
ségével, minthogy Debrecen város tanácsosává választották meg.31 

TÓTFALUSI legényei között ismerjük még HELTZDÖRFER .Mihályt, aki 
mesterének emlékét hasonlóképpen latin nyelvű verssel köszöntötte. Előbb 
Kolozsvárt a LENGYEL Andrásné, majd Szebenben a RElCHARD-féle typogra-
phiának volt a vezetője;32 ez bizonyítja képzettségét, tanultságát. 

TELEGDI PAP Sámuel nyomdavezető 1730 nyarán meghalván, az egyházi 
főtanács a kollégium és az egyházközség könyvnyomtató műhelyét újból rendbe 
szedette, s azt az 1731. április 9-én Halléből hazatért SZATHMÁRI PAP Sándorra 
bízta. 

SZATHMÁRI az 1731—44. években volt a kollégiumi nyomdának a vezetője. 
Róla már meglehetősen sokat őriztek meg az egykori adatok. Tudjuk ugyanis,, 
hogy SZATHMÁRI PAP János kolozsvári református pap és kolozskalotai esperesnek 
s VlLLÁS Sárának, a nagybányai városbíró leányának idősebbik fia volt, aki 
1697-ben született Kolozsvárt.33 Iskoláit ugyancsak itt járta. 1713-ban írta alá 
a kollégium törvényeit,34 s ekkor lépett a felső évfolyamokba. Bár születésénél 
fogva nemes ember, de nagyapját a szatmári német katonai parancsnok minden 
vagyonától megfosztotta, ezért azután a kollégiumban mint alapítványos 
(alumnus) diák kényszerült továbbtanulni. Emlékezet van róla, hogy 1718-ban 
KEMÉNY Zsigmondné gr. BÁNFFI Krisztina temetésére nyomtatásban is megje
lent verset szerzett. Jó tanulásának méltánylásaképpen, öregdiák-korában 
osztálytanítósággal is megbízatott. 1720-banmint az etymologia osztálytanítója 
VÍZAKNAI BERECZK György kolozsvári orvosdoktor és városi főbíró temetése 
alkalmára kinyomtatott kártára maga is latin nyelven írott emlékverset szer-

30 H E R E P E I János: Tótfalusi Kis Miklós műhelye és munkatársai. Magy. Könyvszle, 
1958. 56—62. I. 

31 CSŰRÖS Ferenc: A debreceni városi nyomda története. 174—175. 1. és HALMÁGYI Is tván 
Naplói és iratai. 431. és köv. 1. 

32 H E R E P E I János: Tótfalusi K. M. munkatársai. Magy. Könyvszle. 1958. 56—62. 1. 
33 SZATHMÁRI P. Sándor temetési kártája. (Ma valószínűleg az Akadémia kolozsvári könyv

tárában a ref. kollégium könyvei közt.) 
34 Nomina studiosorum collegii Claudiaci. (Uo. a levéltárban.) 
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zett. Ugyancsak latin verset írt HUSZTI LOVÁSZ Sámuel huszti pap, esperes,, 
tiszántúli püspök temetési emléklapjára az 1721. esztendőben. A kollégiumban 
ekkor már diákfőnök (senior) és az eloquentia osztály praeceptora.35 Mindezek 
mellett az elfoglaltságai mellett, mint felső évfolyamos diák tanulta ki a nyomdász
mesterséget. Kolozsvárról azután a lőcsei BREWER-nyomdába szegődött, innen, 
pedig külső országokba vándorolt. Odakünn azután nemcsak a tipográfusságot 
gyakorolta, hanem az egyetemeket is látogatta. 1724-ben az Odera-melletti 
Frankfurtban, 1726-ban Amsterdamban, 1727-ben Franekerben, 1729-ben 
Utrechtben, majd még ugyanebben az esztendőben Halléban iratkozott be az 
egyetemre. 1731-ben innen tért haza, hogy TELEGDI PAP Sámuel után a nyomda 
vezetését átvegye.36 

A tudományokban jelesen képzett SZATHMÁRI iparának is tanult mestere 
volt. Nemcsak a betűszedésben és nyomtatásban szerzett kellő gyakorlatot, 
hanem a betűmetszésben és öntésben is jártas lévén, maga készített mátrixokat. 
Szorgalmas munkálkodása közben azonban nagyon hamar, már negyvenhetedik 
életévére egészen elerőtlenedett, úgyhogy 1744 decemberére már fel is hagyott a 
tipográfussággal. Meghalt 1745. január 25-én. Temetésére a kollégium ifjúsága 
egyleveles kártát nyomtatott ki. Ennek ma csak egyetlen példánya ismeretes 
a kollégium nagykönyvtárában. 

SZATHMÁRI PAP Sándor egyike volt a legtudományosabban képzett nyom
dászmestereknek. 

Nyomdászlegényei közül tulajdonképpen csak egyről van tudomásom. 
DEBRECZENI György deákról egy-egy eléggé színtelen adat maradt reánk, ezek
ből azonban mégis megtudjuk, hogy az 1730-as évek első felében már SZATHMÁRI 
P. Sándor keze alá szegődött legény. 1737/38-ban arról értesülünk, hogy VIT-
RTJSTGA Theológiaykt nyomtatja.37 Nem sokkal ezután a konzisztórium határozatát 
olvassuk, amelyben elrendeli, hogy „Pataki József mellett jó erkölcsű, serény és 
accuratus legényeket tartsan(ak). In specie György Deákot, aki eddig is mind ott 
mind egyebütt dicséretesen folytatta ebbeli regulariter tanult mesterségét, ne hagy
ják ki."38 Utolsó adatunk szerint INCZE Mihály kolozsvári lelkipásztor Mihály 
nevű fiának, a későbbi orvos-professzornak, 1762 április 7-én tartott keresztelő
jére „typographus Legény György deákék" is hivatalosak voltak.39 Deák mellék
neve mindenik adatunkban előfordul, bizonyságául főiskolai tanultságának. 

A következő név, akire megemlékezésünkben sor kerül: sárospataki 
PATAKI József. Ö PATAKI István Kolozsvár-városi tanácsos és SZATHMÁRI PAP 
Sára fia, valamint vele azonos nevű kollégiumi professzor s IL APAFI Mihály 
nevelőjének unokája volt. Született 1711 októberében Kolozsvárt.40 Iskoláit 
ugyancsak az itteni református kollégiumban végezte, ahol 1731-ben írta alá az 
iskolai törvényeket és öltötte magára az alapítványos diákok tógaviseletét.41 

Felsőbb tanulmányaival egyidejűleg nagybátyja: SZATHMÁRI PAP Sándor 

35 A temetési kárta a ref. kollégiumban volt. Vö. Irodalomtört. Közi. 1908. 69. 1. 
38 (KONC József:) Pataki József nyomdász levele. Prot. Közi. 1889. 35. 1. 
87 FERENCZI Zoltán: A kolozsvári nyomdászat története és Georgii VERESTÓIRationarium. 

124. 1. (A koll. levéltárában volt.) 
38 JAKAB Elek: Adalékok a kolozsvári ev. református egyház és főtanoda nyomdáinak történe

téhez. Magy. Könyvszle. 1882. 274—288. 1. 
39 A nagybaezoni Intze családra vonatkozó adatok. Összeírta: LENGYEL Dániel. 3/B.—4/A» 

íven. (Gyűjteményemben.) 
40 Id. SZILÁGYI Ferencnek PATAKI József felett tar tot t halotti beszéde. (Kézirat a ref» 

kollégium nagy könyvtárában volt.) 
41 Nomina studiosorum. 31. 1. (A kollégium levéltárában volt.) 
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nyomdavezető mellé három esztendőre inasnak szegődött, majd felszabadulása 
után két évet töltött idehaza nyomdászlegényi sorban. Ekkor azután vándor
útra kelvén, a hollandiai Utrechtbe ment, ahol különösen a biblia kinyomtatásá
ban fáradozott sokat. 1740-ben hazatérvén, SZATHMÁEI mellé consociussá, majd 
bátyja elerőtlenedése és halála után az 1745. év kezdetével ,,typographiae 
praeses"-sé tétetett.42 I t t munkálkodott 1784. december 16-án bekövetkezett 
haláláig. Mint nyomdavezetőnek először az egykori váradi nyomda (generalis 
typographia) felszerelési anyagát bocsátották kezelése alá, majd későbben az 
egyházközség és kollégium típusait adták át.. 

E város életében nemcsak mint nyomdász állotta meg becsületesen a helyét, 
hanem mint tanult és képzett egyéniség, egyházközsége érdekében is mint 
világi gondnok (domesticus curator) sokat fáradozott.43 

Időrendben ezutáni adatunk az 1717. december 27-én Kolozsvárt szüle
tett PÁLDI SZÉKELY István nyomdavezetőt állítja elénk. Eredetét nyomozva, 
megtudjuk, hogy PÁLDI SZÉKELY Balázsnak és KiiS Annának fia, valamint Kns 
Ferencnek, RÁKÓCZI fejedelem főlovászmesterének és TELEGDI Sárának uno
kája,44 így tehát TELEGDI PAP Sámuel nyomdászunknak alighanem uno
kaöccse. Iskoláit a Farkas utcai kollégiumban járta végig. Középiskolai 
tanulását 1734-ben fejezve be, ugyanebben az esztendőben írta alá az 
iskolai törvényeket, s ezzel egyidejűleg lépett a felső évfolyamokba. A 
diákok névsorában neve a következő megjegyzéssel van bevezetve: „Stepha-
nus Páldi satisfecit, academias salutavit, sub bona spe redux, Typographus 
Claudiop. ecclesiae fact[us]. Obivit 1769."45 E sorok egyes tételeit rendre véve, 
megállapítható, hogy a filozófia évfolyamaiba jutva, most már több szabadság
gal rendelkezett, s bizonyosan a családi hagyományt követve, egyúttal beszegő
dött SZATHMÁEI PAP Sándor mellé inasnak. Ettől az időtől kezdve azután egy
szerre tett eleget mindkét részről való kötelességének. Ezekből az évekből mind
össze csak egyetlen emlékünk van tőle, ugyanis az 1734. december 28-án elhunyt 
ViSKI János kolozsvári pap temetésére készített kártára PÁLDI is, mint ,,Civis 
Collegii" la lin nyelvű emlékverset szerzett. E kárta egyetlen példányát a kol
légium nagykönyvtára őrizte meg.46 

PÁLDI három évre terjedő nyomdászinaskodása után 1737 nyarán felszaba
dult, ekkor azután a kollégiumi nyomda mint nyomdászlegényt szegődtette. Erről 
az időről maradt reánk VERESTÓI György kollégiumi számvevő professzor feljegy
zése. Eszerint PÁLDI részére az éjszakai munkamenethez gyertyákat vásároltak.47 

A kollégiumi tanulók névsorának további felvilágosítása szerint PÁLDI 
— négy esztendei diákoskodása után — külsőországokbeli akadémiákra ment. 
1741. július 25-én 23 éves korában a hollandiai Leyden város egyetemének 
filozófiai karára iratkozott be. Idehaza tanulótársai, bujdosásában útitársai, az 
egyetemen pedig vele egyszerre beiratkozott diáktársai voltak: INCZE István, a 
későbbi marosvásárhelyi professzor, ViSKI János, néhány év múlva Bánffihu-
nyad papja.48Külföldön létele alatt — az egykori diákok szokása szerint —könyv
tárat gyűjtött magának, ennek egyik darabját a kollégium nagykönyvtára 

42 Prot. Közi. 1889. 26—27., 34—36., 44—45., 52—53., 60—61. 1. 
43 Serien rerum. 238. 1. 
44 Erdélyi Prot. Közi. 1889. 60. 1. 
45 Nomina studiosorum. 33. 1. 
46 A temetési kárta a kollégium nagykönyvtárában volt, ma az Akadémia kolozsvári 

könyvtárában. 
4 7 G. VERESTÓI Rationarium. 124. 1. 
48 Archiv. N. F. XVI, 222. 1. 
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-őrizte meg; ezt 1745-ben vásárol ta ugyancsak Leydenben.4 9 Innen azu tán 
U t r ech tbe men t á t az o t t an i akadémiára . Idegen országokban t izenegy esztendőt 
t ö l t ö t t , annak minden idejét hasznosan használva fel. Tanul t a filozófiai fakultás 
t á rgya in kívül t e rmésze t t an t , vegy tan t , azu tán zenét, rajzot, rézmetszést , 
festészetet és úgynevezet t tűzimesterséget , vagyis tűzi já tékot , amellyel azu tán 
idehaza — miként B O D Péter az Erdélyi Féniks című művecskéjében elbeszéli — 
gyakran gyönyörködte t te a főrendeket. Ezeken kívül „mind a metszésnek, 
betűcs inálásnak mesterségét s mind a t ipográfiához ta r tozó dolgokat jól meg
t a n u l t a " . 1744-ben G Y Ö N G Y Ö S I Pálról , az orosz cárnő udvar i pat ikusáról , szép 
mezzot inta-rajzot készí tet t . Ez a lapja a XVIII . század legjobb magyar rézmet
szői közé emeli.50 

1752-ben harmincöt esztendős korában t é r t vissza Erdélybe, s i t t az egy
házi főtanács a kolozsvári kollégium nyomdájának a vezetésével bízta meg, bá rha 
ezt csak 1754-ben vehe t te át . Hasznos munká lkodásának ideje a la t t nemcsak a 
könyvnyomta tó -műhe ly készletét l á t t a el maga készí tet te új betűkkel , réz- és fa
metszetekkel , meg könyvdíszekkel , hanem t a n í t v á n y o k a t is nevelt a nyom
dászat ra . Ezenkívül a balázsfalvi román nyomda számára is szép be tűke t metsze t t 
•és ön tö t t . Erdemei t egyházának vezetősége is mél tányol ta ; ennek megnyi lvánulása 
AZ a megtisztel tetés is, hogy az egyháztanács t ag jának is megválasztot ta . 5 1 

PÁLDI magánéletéből mindössze csak annyi ismeretes, hogy 1759-ben 
megházasodot t , feleségül véve F A R K A S János és MISKOLCZI Sára szülők Klára 
nevű leányát . Valószínű, hogy apósa D B B E E C Z B N I F A R K A S János derék könyv
kötőmesterre l azonos. 

Jeles nyomdászunk eléggé korán, 1769. március 10-én h u n y t el ö tvenkét 
•esztendős korában . T Ó T F A L U S I u t á n ő volt a nyomda legkiválóbb vezetője.52 A ha
lála évében megjelent k iadványai nyomdai jelzésükben özvegyének nevét viselik. 

PÁLDival egyszerre inaskodot t i t t a nála egy-két esztendővel f ia talabb 
PÁVAI Ferenc,5 3 aki 1736 tá ján í rha t t a alá a kollégium törvényei t és lépet t a 
felsőbb évfolyamokba. Róla mindössze csak egyetlen ada t ismeretes. Ugyanis 
cégei V A S László naplójában 1737. szeptember 16-án azt jegyezte fel, hogy „a lkal 
masint nyomára igazodván annak , hogy ki le t t légyen azon br. Bánfi Zsigmond 
•consiliarius u r a m na k Csepregi (Ferenc professzor) u ram ellen í rot t hamis levél
nek kiküldője, innét az suspicio men t Typographus Sza thmár i Sándor u r am 
inassára , (akit azu tán elfogatott a városbíró által). . . . (Szeptember 20-án) 
b o c s á t t a t t a m el kezességen azt a typographus inast az a tyja , deési t r ac tus 
nótár iussá , t iszt . Páva i u ram intercessiójára."5 4 

E nyomdászinas t ehá t PÁVAI Mihály 1713-tól 1719-ig Désaknán s 1727 
t á j á n Ormányban pap és dési egyházmegyei főjegyző55 fia volt . Hihe tő , hogy az 

49 Könyvtári jelzése: B. 61. — A könyv kézírásos bejegyzése: „Steph. Páldi. Comp. Lugd. 
Bat . 1745." 

50 PATAKY Dénes: A magyar rézmetszés története. Bp. 1951. 30. 1. 
51 Séries rerum. 192, 199. 1. 
52 TÖRÖK István: Adalékok a kolozsvári ev. ref. kollégium nyomdavezetőinek életrajzához. 

Erdélyi Múz. 1888. 194. 1. és Prot. Közi. 1889. 35—36. 1., továbbá INCZE Mihály és VERESTÓI 
György halotti beszédei PÁLDI István felett, nemkülönben KELEMEN Lajos: Páldi István réz
metsző. Művészet. 1910. 89. 1. 

53 A Nomina studiosorum c. névsor 36. lapján tévesen íratott „Yárai"-nak, holott egy másik, 
•de félben maradt kézirat ugyanezt a nevet , ,Pávai" alakban őrizte meg. 

54 Czegei VASS György és László Naplói. 600. 1. 
55 Névkönyv az Erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára. 1882. XV. és KÁDÁR József: 

Szolnok-Dohoka vármegye monographiája. III, 239; V, 306. 1. 
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ellene indított nyomozás összefüggésben volt a főkonzisztóriumnak 1737-
szeptember 27-én CSEPRBGI és VERESTÓI professzorokhoz intézett leiratával,, 
amelyben a többek között kifogásolták, hogy az éppen e tájban nyomtatott 
ViTRiNGA Aphorismait a felsőbbség revíziója nélkül bocsátották sajtó alá. Egy
úttal elrendelte, hogy bizonyos kifogásolt helyeket hagyjanak ki a szövegből,. 
a már kinyomtatott ívek helyett pedig nyomjanak újakat.56 

PÁVAI további sorsát nem ismerem; a kollégiumi tanulók névsora sem 
árul el semmit róla. Egyedül csak annyi bizonyos, hogy PÁLDI halála idején 
többé már nem volt a nyomdának a tagja. 

Újra visszatérve PÁLDI elmúlásának idejére, meg kell emlékeznünk arról a 
körülményről, hogy 1769. március 19-én tartott temetési ünnepére a kollégium 
diákjai emlékverseket szereztek. E versszerzők között találjuk LENGYEL Márton 
és SZEMERJEI DEMETER Mózes tipográfuslegényeket is.57 Az előbbiről puszta 
nevén kívül mit sem tudok, az utóbbiról azonban ismeretes, hogy 1772. január 
27-én könyvet ajándékozott a kolozsvári református kollégiumnak, könyvtá
rának egy másik példánya pedig a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményéből 
került elő: KOMÁROMI CSIPKÉS Györgynek Igaz hit című műve, amelyet ő 1781-
ben szerzett meg a maga számára.58 

A kolozsvári református kollégium nagykönyvtára számtalan kötetének 
bejegyzése alapján az a szokás állapítható meg, hogy a tanulmányaikat bevég
zett ifjak az „alma mater"-től való elbúcsúzásuk emlékére egy-egy könyvet 
ajándékoztak a könyvtár állományának gyarapítására, DEMETER könyvado
mánya tehát arra céloz, hogy ő is ennek az intézetnek volt a tanítványa, s tőle 
való elválása idejét e könyv adományozása tájára tételezem fel. Azt a körül
ményt pedig, amely az egymástól távol fekvő Kolozsvárt Sepsiszentgyörggyel 
összeköti, nemcsak a szülőföldről való megemlékezésben, hanem inkább életének 
további folyásában merem keresni. Ugyanis a székely határőrségnek 1764-ben 
történt megszervezésével a férfiak állandó katonáskodásra kényszeríttettek; 
ennek következtében számtalanszor előállott az az embertelen helyzet, hogy a 
továbbtanulni vágyó ifjakat az ezredparancsnokságok eltiltották az iskolába
járástól, az engedelem nélkül eltávozottakat pedig visszaparancsolták. Különösen 
gyakori volt ez az eset a világi pályára készülő diákoknál. Már 1771-ben kiada
tott a rendelet, hogy a székely katona-fiákról az iskolák minden esztendőben 
kétszer tegyenek jelentést, 1774-ben pedig az a rendelkezés küldetett meg minden 
tanintézetbe, hogy a székely katonák fiai felsőbb engedelem nélkül ne vétessenek 
be az iskolába. Az is megtörtént nem egyszer, hogy az iskolát végzett diáknak, 
miként BALÓ István székely katona fiának 1775-ben az ezredparancsnokság nem 
adott engedélyt, hogy belső hivatalra mehessen, sőt ha a rendelkezést az iskola 
vezetősége nem vette figyelembe, mint azt KovÁCS József nagyenyedi rektor
professzor cselekedte, amikor egy székely katona derék fiát 1776-ban oskolames
terségre bocsátotta, ezért PRAY Ferenc vezérlő tábornok megtorlást követelt.5* 
Nagyon valószínűnek tartható, hogy DEMETER Mózes is így került vissza pátriá
jába. 

56 TÖRÖK István: A kolozsvári ev. ref. collegium története. II , 6—7. 1. 
57 A kollégium diákjaitól szerzett versek 1769-ből, INTZE Mihálynak és VERESTÓI György

nek P Á L D I felett mondott beszédeinek végére kinyomtatva. 
58 A kollégium nagykönyvtárában volt RMK 163. sz. könyvtári jelzéssel és a Székely 

Nemzeti Múzeumban is a RMK csoportban volt. 
59 A ref. koll. irattárának jegyzéke a XIX. szd. elejéről. (MÉHES Sámuel hagyatékából 

gyűjteményemben.) 
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A sepsi-széki szemerjai református egyházközségben 1800. november 
5-én említik, mint egyházközségi esküdtet: ,,Moses Demeter Annor[um] Circ(iter) 
59. Miles Pedestris Ordinis."60 Hihető, hogy ez a DEMETER Mózes nevű szemerjei 
lakos gyalogos közkatona azonos személy az 1769- és 1772-ben Kolozsvárt talált 
nyomdászlegénnyel. Ezt nemcsak a hozzávetőleges életkor és könyvtárának 
szülőföldjén megmaradt egyik példánya, hanem Szemerján betöltött hivatala is 
bizonyítja. Ugyanis egy 1801. július 7-én Sepsiszentkirályon keltezett okiratban 
egyik aláíróként ,,Szemerjai Demeter Moses mp. Szemerjai Nótárius" nevére 
akadtam.61 Ez az életpálya föltétlenül megkívánta a középiskola elvégzését, ez 
azután határozott bizonyíték DEMETER tanultsága mellett. 

PÁLDI nyomdavezető halála után a főkonzisztórium orvosdoktor PATAKI 
Sámuel kollégiumi professzorra bízta a nyomda felügyeletét. PATAKI azután nagy 
lelkiismeretességgel teljesítette a reá bízott feladatot, amiről a konzisztórium 
felülvizsgálati bizottságának jelentésében a legnagyobb elismeréssel emlékezett 
meg.62 Az ő idejében a nyomdavezető (factor) Vízi István, aki 1775. április 
21-én halt meg.63 (Nevét a Magyar Könyvszemle egyik cikkében tévesen VlSKl-
nek írja.64) Képzettségéről, tudásáról nincsen adatom. Hihetőleg egyike a PÁLDI 
alatt is itt dolgozott tipográfuslegényeknek, aki réz- és fametszeteket is készített. 
Munkaköre és képességei bizonyítják iskolai tanultságát. Azt gyanítom, hogy 
atyjafia volt az az ifjú, akiről BARABÁS Miklós jeles festőművészünk az 1829. 
évben azt jegyezte fel, hogy „ugyancsak Bécsben élt ekkor már két éve Vízi 
István, aki az enyedi kollégiumban Hegedűs (Sámuel) tanár fiának volt a nevelője, 
s azután, a collegium megbízásából, ennek költségén Bécsben a könyv- és kőnyom-
dászatot tanulta, hogy később Nagy-Enyeden typographiát állítson a collegium 
részére."65 E ritka családnév és a foglalkozás azonossága feltevésünket látszik 
megerősíteni. 

Vízivel egyidőtájban BEREKSZÁSZI Péter nyomdászról van tudomásunk, 
aki a kollégiumi nyomda betűkészítője, réz-, fa- és betűmetszője volt;66 ez a 
szakértelme a betűvetésben való gyakorlott kezet és így kellő iskolázottságot 
kívánt meg. Vele kapcsolatosan találtam azt az anyakönyvi feljegyzést, hogy az 
1777. esztendőben egy fiacskáját s egy leánykáját veszítette el.67 Továbbá 
EMŐDI Dániel belsőtemplombeli kántor magán-jegyzőkönyve szerint: 1817. feb
ruár 9-én temették el „Berekszászi N. Typographus(t) 96 é(ves) B(el-) Farkas 
u(tcából.)"68 Kilencvenhat éves életkora arra vall, hogy mintegy 80 évvel 
azelőtt szegődhetett be inasnak, s így ha bírta erővel, azóta metszhette és önt-
hette a typusokat. Tehát még SZATHMÁRI PAP Sándor idejében kellett a könyv
nyomtatói életpályára lépnie, s így a régi nyomdászgárdához tartozván, bizo
nyosan iskolai képzettsége sem volt kisebb kortársaiénál, sőt éppen betűmetsző 
és -öntő mivolta miatt hihető, hogy tudását külső országokban tökéletesítette. 
Valószínűleg fia vagy talán még inkább unokája az a BEREKSZÁSZI József, aki 

60 A sepsi ref. egyházmegye urbáriuma. 1800. 210. 1. (Székely Nemzeti Múzeumban volt.) 
61 ÁGOSTON Mariska-féle iratok a Székely Nemzeti Múzeumban. (11.392. lelt. sz.) 
62 TÖKÖK István: / . m. 2. köt. 61—67.1. 
63 Ref. harangoztatógazdák számadáskönyvei és az egyházközség halotti anyakönyve 

A. kötet. 
64 A- : Adalék a kolozsvári ev. ref. egyház és főtanoda nyomdáinak történetéhez. Magv. Köny v-

szle. 1882. 286. 1. 
65 BARABÁS Miklós Emlékiratai. 54—55. 1. (Olcsó könyvtár.) 
66 Magy. Könyvszle. 1882. 286. 1. 
67 Ref. halotti anyakönyv: A. kötet. 
68 EMŐDI Dániel Jegyzőkönyve. (Ref. papi hivatalban.) 
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1805-ben írván alá a kollégium törvényeit, lépett elő az iskola felső évfolyamaiba. 
A diákok névsorában az életben majdan elfoglalt helyzetéről így emlékezett meg" 
az iskola valamelyik professzora vagy szeniora: „betűszedő s iszik mikor kap."6* 
Az ő tanultsága visszavetíthető feltételezett elődjére is, iszákossága azonban 
aligha örökség, minthogy BEREKSZÁSZI Péter ilyen természettel nem érte volna 
meg csaknem egy századra terjedett életkorát. 

Az 1768—85. évekből még egynehány tipográfuslegény neve ismeretes-
Ezek: SZILÁGYI János, PÁL László, UDVARI János, N. Kis Miklós, valamint 
ROCHEL Antal betűöntő, aki — neve után ítélve — valószínűleg idegen szárma
zású. Mellettük inaskodott: SZABÓ György, BODA Pál, NAGY István, CSÁKVÁRI,. 
akik — tanulóéveik befejezése, vagyis felszabadulásuk után is — itt legényked
tek.70 Képzettségükre vonatkozólag éppen semmi adattal nem rendelkezem, 
annyi azonban bizonyos, hogy a református kollégium törvényeit aláírt diákok 
között egyikőjük neve sem fordul elő. Egyedül BENKŐ Józsefnek, a tudós közép-
ajtai papnak dr. PATAKI Sámuel kolozsvári ref. kollégiumi professzorhoz, a nyomda 
felügyelőjéhez 1775. október 8-án intézett leveléből értesülünk „betsületes Typog-
raphus Legénynek Közép-Ajtai Szabó Györgynek" származási helyéről,71 ebből 
azután sejtjük, hogy iskoláit előbb Székelyudvarhelyen, majd pedig Enyeden 
járta. Lehetséges, hogy a többiek is máshonnan verődtek össze, de az is megtör
ténhetik, hogy ekkor már megkezdődött a bomlás, amely többé már nem szabta 
előfeltételül, hogy az inas legalább is középiskolai végzettségű legyen, a legény
nek pedig a kollégium felső évfolyamait is végig kellett járnia ! Közülök azonban 
azok, akikben több volt a becsvágy, továbbra is csak végzettségre törekedtek. 

PÁLDI halála után időrendben KAPRONCZAI NYERGES Ádám nyomdavezető 
neve következik. Valószínűleg abból a családból származott, amelynek tagjai
ként 1771-ben mint immúnis nemes jelentkezik „Kaprantzai Georgius de Warad, 
armalista;" tordai lakos „Kaprontzai Mos(is) Vidua"72 sőt talán éppen annak 
a „Kapronczai Nyerges György"-nek lehetett a fia, aki a XVIII. szá
zad első felében Székelykocsárdon, azután pedig Marosvásárhelyen volt lel
kipásztor.73 Erre vallana az a körülmény is, hogy e nyomdavezető Kolozs
várról történt eltávozása után Marosvásárhelyen alapított nyomdát. Különben 
e tipográfusról tudjuk, hogy a nagyenyedi kollégiumban tanult. Innen azután, 
minthogy a könyvnyomtatáshoz érzett hajlandóságot, Bécsbe KURCZBÖCK 
József es. kir. udvari nyomdászhoz szegődött be mesterségének megtanulására. 
It t úgyis mint betűszedő, de úgyis mint betűmetsző annyira kiképezte magát, 
hogy méltónak találtatott a trieszti örmény typographiának MÁRIA TERÉZIA 
királynő rendeletére való rendbeszedésére. A tudós BENKŐ Józsefnek Enyeden 
tanuló- és lakótársa lévén, barátságukat halálukig megtartották. Erdeméül 
róhatjuk fel azt is, hogy ő sürgette ki BENKŐ Transsilvaniájának megírását és 
bécsi gazdája által 1777-ben történt kiadását.74 Amikor azután hazatérve, egy 
ideig a rézmetszéssel foglalkozott, majd a kolozsvári nyomda vezetésével bíza
tott meg, 1782. június 14-én keltezett levelében maga ajánlotta fel segítőkészsé
gét, írván: „Prelumot a tiszteletes uram munkáinak jó szívvel adunk, nevezete-

69 Nomina studiosorum. 99. 1. 
70 Magy. Könyvszle. 1882. 286. 1. 
71 MIKÓ Imre: Benkő József élete és munkái. Pest, 1867. 255. 1. 
72 B Á N F F I Farkas főkormányszéki tanácsos Referadá-ja. 1771. köt. (Kolozsvárt az Akadé

mia levéltárában a ref. kollégium anyagából.) 
73 Az erdélyi reformált anyaszentegyház névkönyve 1867-re. 35. 1. 
74 M I K Ó : Lm. 63—64. 1. 
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sen azoknak, melyekkel a közönségnek mindenik nemben használhat; a tudós 
munkákban alább is eresztünk,"75 vagyis olcsóbban számítunk. Sűrű levelezé
süket bizonyítja INCZE Mihály kolozsvári református papnak Szebenben tartóz
kodó nagyobbik deák fiához 1782. december 17-én küldött levele: ,,Benkő 
Közép Ajtáról levelet küldött, mivel nagy pakét volt, felbontottuk. Pater 
Koppénak (kolozsvári róm. kat. liceumi professzornak) volt benne levele, 
. . . Typographus Kapronczainak is van benne kettő is." Ifjabb INCZE Mihályét 
pedig apja utána küldötte Szebenbe.76 Ebben a korban a nyomdák és a kötésze
tek egyúttal könyves boltok is voltak, így Kapronczai könyvvásárló útjai után 
a beszerzett művekről is tudósítgatta barátját. Ezért írta 1782-ben: ,,Most Sz. 
György napján Debreczenben jártam, az honnan elhoztam Tsatári Jánosnak 
némely munkáit." Ez után fel is sorolja azok címét.77 Nagyon jellemző az a 
néhány szó, amelyet KAPRONCZAI egyik levelének hátára BENKO maga jegyzett 
fel: ,,Jó barátom, emberséges Typographus, M-Vásárhelyen typographiát állít 
vala fel, meghala" (csakhamar).78 Tehát ez az ember, akivel a tudós BENKŐ 
ennyire jóbarátságban állott, semmiképpen sem lehetett bevégzetlen iskolázott-
ságú, hétköznapi egyéniség. És mégis a kolozsvári kollégium levéltári iratainak 
egykorú összeírásában ,,Á' Mlgs Fö Consistoriumtól jött elegyes Levelek" 
főcím alatt 1784-ben a következő tartalmú iratot találtam felsorolva: ,,Hogy 
a' Collegium Typographiaja Kaprontzai Uram 0 Klmes keze alól ki-vétetvén, 
a' Tisz. Doctor Pataki Sámuel Ur[am] directioja alá adattassék."79 E lelkes, 
buzgó, de szerencsétlen nyomdászunk sorsáról INCZE Mihály esperes a pesti 
orvosi egyetemen tanuló Mihály nevű fiát 1784. április 19-én így tudósította: 
„Rosszul van a szegény Kapronczai dolga, ki kelle mennie a typographiából; 
mindenét el pecsételték számadatlansága miatt. Sajnáljuk, eszünkbe jutván, mi 
hűséges vala hozzám is, elbúcsúzván egy tallér ajándékkal. . . . Deáki Sámuel 
(városi tanácsos) megy helyébe provisornak."80 KAPRONCZAI tehát — úgy lát
szik — nem értett a pénzügyek kezeléséhez; ezokozhatta vesztét. Innen eltávozva,, 
folyamodást terjesztett fel Bécsbe egy Marosvásárhelyen felállítandó nyomda 
engedélyezése végett. Az engedély 1785. május 2-án kelt leirattal csakugyan meg 
is adatott. Az év végére KAPRONCZAI le is költözött Vásárhelyre, és 1786 elején 
már meg is kezdette működését. Ez volt itt az első könyvnyomtató műhely.81 

KAPRONCZAlnak sok küzdelemmel teljes élete azonban nem terjedett 
hosszú időre: 1786. július 17-én már nem volt az élők sorában.82 Azért is tartottuk 
szükségesnek vele egy kissé hosszasabban is foglalkoznunk, mivel ővele csak
ugyan lezárult Kolozsvár nagy könyvnyomtatóinak, vagyis a nyomda művészei
nek szép, hosszú sorozata. Utódai, ha egy ideig még mindig iskolákat végzett, 
tanult emberek is, de már csak jó iparosok, akik nem értenek a betűmetszéshez,, 
öntéshez sem, s ha rajzokat is metszenek fába, vagy ha ólomból képdúcokat 
öntenek is, azok fölötte kezdetleges alkotások, az ízlés minden nyoma nélkül. 
Emellett magának a szövegnek tördelése, valamint a könyv kiállítása sem mutat 
semmi különösebben jó ízlésre. 

75 / . h. 159. 1. 
76 A nagybaconi iNTZE-családra vonatkozó adatok 13/D. ív. (Gyűjteményemben.) 
7 7 M I K Ó : Lm. 341.1. 
78 / . h. 161. 1. 
79 Egykorú összeírás MÉHES Sámuel hagyatékából. (Gyűjteményemben.) 
80 iNTZE-családi adatok. 25/B. ív. 
81 KELEMEK Lajos: Az első marosvásárlielyi nyomda története. Erdélyi Múzeum. 1910. 55. L 
8 2 FERENCZI : / . m. 86. 1. 
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KAPRONCZAI eltávolítása után a nyomda provisori tiszte 1784—87-ig, 
adminisztrátorsága pedig 1791-től DEÁKI F I L E P Sámuelre bízatott.83 Időközben 
a helybeli konzisztórium 1787. január 3-án PATAKI Mihály egyházközségi és 
kollégiumi pénztárnokot választotta meg ,,typographiae inspector"-rá.84 DEÁKI 
és PATAKI, valamint az új nyomdavezető idejében a számadások felülvizsgálása 
MÉHES György kollégiumi mathesis professzorra ruháztatott.85 E többszörös 
óvatosságot bizonyosan KAPRONCZAI hanyagsága váltotta ki, s az új nyomda
vezető is ezért bízatott meg az önálló provisorság helyett csupán társas adminiszt
rátorsággal. Ezeknek a komoly közéleti férfiaknak irányítása és ellenőrzése a 
nyomda pénzügyeit kétségtelenül jó mederbe terelte, de tanultságuk is másféle 
.lévén, működésük ideje alatt a nyomda művészi színvonala többé már nem emel
kedhetett az egykori magas fokra. 

KAPRONCZAI után új nyomdavezetőül törökszentmiklósi TÖRÖK Istvánt 
szerződtették. Róla tudjuk, hogy a kollégiumban járta végig a középiskola osztá
lyait, majd 1781 táján írván alá az iskolai törvényeket, lépett a filozófia évfolya
maiba. Élete pályáját a diákok névsora így örökítette meg: ,,Steph. Török 
typographus. in ill[ustrissimo] Collfegio] Claud[iaco] factus."86 Nyomdai mun
kálkodásáról semmi különösebben érdemlegeset nem mondhatunk. Kz 1805-ben 
készített képes leltárkönyvből egynehány nem sikerült nyomódúcát ismerjük 
meg.87 Nyomdánknál hosszasan működött, mert még 1820-ban is itt találjuk. 
Elete további folyásáról különben a következőket jegyezhetjük még meg. 

Az unitárius egyháztanács nyomdát akarván felállítani, 1814-ben 1230 
rhénes forinton megvette DÖBRENTEI Gábortól 6 mázsa 48 font súlyú betűanya-
gát, Bécsben azonban megtagadták az engedélyt, s ezért a megvásárolt betű
anyagot beszerzési áron eladták TÖRÖK István nyomdásznak,88 Török azonban 
nem sokáig tartott fenn önálló műhelyet. 1829-ben, mint a róm. kat. lyceumi 
nyomdának provisorával és correctorával találkozunk; mint ilyen július 16-ánkö
telezvényt állított ki a kolozsmonostori katolikus uradalomtól vásárolt összesen 
872 r. frt. árú papirosról.89 Eletét 1839. március—május hónapok valamelyikében 
fejezte be, miután elöregedvén, a Lyceum-nyomda bérletéből is kilépett. 

Összegezve az elmondottakat, megállapíthatjuk Kolozsvár XVI—XVIII. 
századbeli nyomdásziparosainak nemcsak mesterségbeli képzettségét, sőt 
•olyiknál valóságos művészetét, hanem tudományokbeli ismeretét, egyiknek
másiknak pedig kétségtelen tudományos értékét is. Ha azután e helyzetet 
tovább latolgatjuk, azt is észre kell vennünk, hogy aki az elméleti ismeretek terén 
minél jártasabb, egyszóval minél műveltebb volt, az minden képességét mes
terségének szolgálatába állítva, ipari téren is a legkiválóbbat alkotta. 

A XVIII. század végére már bizonyos hanyatlást tapasztalhatunk, ami a 
XIX. században nem csekély hullámzással tovább folytatódott. KAZINCZY 
Ferenc erdélyi leveleiben Kolozsvárral kapcsolatosan azt olvassuk, hogy „typo-
^raphiája a helynek kettő van, de arról 1816. még nem volt jó szólni. De azóta 
•el van törölve e szenny is, s egy magyarországi írónk nem mondhatja többé, a 
mit egy Erdélyben nyomtatott munka megpillantására monda, hogy ez a föld 

83 iNTZE-család adatai. 25/B. íven. 
84 Séries rerum. 245. 1. 
8 5 TŐRÖK István: / . m. 2. köt. 90. 1. 
88 Nomina studiosorum. 71. 1. 
87 Nyomdai leltárkönyv a kollégium levéltárából a Román Akadémia levéltárában. 
88 GÁL Kelemen: Lm. 2. köt. 187. 1. 
89 Gyűjteményemben a Király utcai házra vonatkozó iratok között. 
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nagyon szereti az „an t i qu i t á s t " . Az 1823-diki t iszti kalendar iom m a r szép met
szésű be tűkke l van kiadva, . . . Anacharszisznak utazásai pedig, ha heterogra-
phiájára szemeinket néhol behunyjuk, még szebben. Ennek fordítója s kiadója 
polgári koronát érdemlet tek ." 9 0 Még azt is meg kell á l lapí tanunk, hogy jobb 
nyomdásza ink főiskolai képzettsége — a régi hagyományok örökségeképpen — 
még a múl t században is elő-előfordul. í gy ta lá l juk a bécsi képzőművészet i 
akadémiá t végzet t , de — sajnos — korán e lhunyt B A R R A Gábor t , a nyomda 
megújí tóját , 1831—37. esztendei vezetőjét s a kőnyomda (litográfia) megszerve
zőjét.91 Azu tán valamivel későbbi évekből emlí tem az 1892. március 1-én 66 éves 
korában Egeresen e lnyugodot t SZATHMÁRY Mihály 1848—49-i honvéd altiszt, 
n y o m d á n k egykori művezetőjének nevét , akiről az ada tok megőrizték, hogy 
teológiát végzett diák volt.92 

JÁNOS HEREPEI : SCHOOL EDUCATION OF PRINTERS IN KOLOZSVÁR (CLUJ) 
FROM THE 16th TO 18 th CENTURIES 

The first printing-office to be opera led in Hungary belonged to András H E S S ; it 
began its activity in 1473. Regrettably, not much is known of the intellectual and technical 
preparedness of the printers who worked there, but ever since the arise of Protestantism 
in the 16th century, it has been apparent that, in generál, printers in Hungary were not 
only well trained in their profession, but without exception, were men with an 
appropriate schooling. 

Let us take, for example, Kolozsvár, one of the Hungárián towns with the oldest 
printing trade, beginning to work as far back as already in 1549/50. I t has been found 
that all the youths who chose the printing profession as a career, finished their studies 
a t a secondary school first, and then enrolled as students of philosophy, philology and the
ology. At the same time they concluded a contract of apprenticeship with one of the local 
printing offices for the duration of 4 years. During daytime they visited the school, in 
the evenings, by the light of a candie, they worked as type setters. After the expiration 
of their apprenticeship, they completed their studies of theology, but at the same time 
continued working as printers. Later, they visited académies in foreign lands and to 
improve their professional knowledge, strove for admission to one or the other of the 
most famous printing offices of their time, such as LANCELLOTITS, ELSEVIER, BLAETJ, 
BLACKMORE, etc. 

Such an educational background, together with the appropriate professional skill 
can be found when examining the careers of most of the printers who lived in Hungary 
in the 16th, 17th and 18th centuries. It is also a fact that the 19th century saw more 
than one printer who held his degree in theology. Such a high grade of learning was 
actually required of the printers, because the greatest part of the printed publications 
then were in the Latin language, but Greek or Hebrew ones were not rare. In order to be 
able to cope with the task, the knowledge of thèse tongues, the acquaintance with 
literature and the différent religious views and philosophical trends of the period 
were essential. 

I t Was felt necessary to mention the educational background of thèse printers, 
because particularly those among them who completed their theological studies at foreign 
académies in Holland and England were the ones to bring home and popularize Puritán 
ideals. 

90 KAZINCZY Ferencz Utazásai. Budán, 1839. 187. 1. 
91 HEREPEI János: Adatok a „A Kolo'svári Évang. Reformatum Kolêgyom Kbnyomô 

Intézeté"-nek művészi nyomataihoz. (Kézirat.) • 
92 Az egeresi templom cintermében levő sírkövének felirata, valamint az 1848—49. Történelmi 

Lapok. 1892. 40. 1. 
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