
BOTTA ISTVÁN 

A reformáció és a nyomdászat Magyarországon 

Nyomdászatunk megindításának első sikertelen kísérletei és az újraindulás 
feltételeinek kialakulása 

„Noha a könyvnyomtatás mind Budán, mind pedig Krakkóban ugyanazon 
évben, 1473-ban kezdődött, véglegesen a 15. század folyamán sem Magyar
országon, sem lengyel földön nem tudott meggyökeresedni" — írja VARJAS 
Béla. Kifejti, hogy hiányoztak a társadalmi, irodalmi, gazdasági-technikai fel
tételek ahhoz, hogy az 1473-ban H E S S András által állított budai és az 1477 — 80 
között Pozsonyban működő nyomda fennmaradhasson. 

Azt világosan látjuk, hogy hazai nyomdászatunk újraindulásának feltételei 
a reformáció térhódítása nyomán értek be, a nyomdákat is olyanok állították, 
akiknek a reformációval valamiféle kapcsolatuk volt, tisztázatlan azonban a 
túlnyomóan humanista tartalmú könyvkiadással induló nyomdáknak a re
formációval való kapcsolata. Erre csak akkor derül fény, ha ismerjük a refor
máció megindítójának LuTHERnak társadalmi programját s annak hazánkra 
gyakorolt hatását. Mivel előadásom célja a hazai nyomdászat újraindulásá
nak összefoglaló ismertetése, azért a reformáció kezdetének társadalmi prog
ramját csak abban az egyetlen és egyre szúkülő aspektusában vizsgálom, hogy 
mi módon és mennyiben segítette elő a társadalmi feltételek megteremtését, az 
igények és igénylők szélesebb rétegének kialakulását, amelyek lehetővé tették 
a nyomdák felállítását. Az előadás idői keretei azt sem teszik lehetővé, hogy e 
program későbbi alakulását és módosulását árnyaltan tárgyaljam, azért az 
1560. év után csak a töretlenül tovább futó szálakra, vagy csupán egy-egy 
szükséges példára, a nyomdák közül is csak típusokra utalok. A kolozsvári 
nyomdát mellőzöm, mert azzal külön előadás foglalkozik. 

A reformáció társadalmi programját LUTHER fogalmazta meg. Az új tár
sadalmi rend kialakításáért folyó harcra a feudális-hűbéri hatalom hordozóit 
és a feltörő új erőket ő állította szembe egymással. Ez a társadalmi konfron
táció hazánkban is az ő programja alapján tudatosult és hatott . Irodalmunk 
számos alkotása csak az ő társadalmi programja ismeretében válik érthetővé, 
de ugyancsak a nyomdászatunk újraindulását megalapozó feltételek, sőt a 
nyomdák sorsának és könyvkiadásunk tartalmának alakulása is. 

Már ENGELS egész munkássága során hiányát érezte annak, hogy LUTHER tár
sadalmi programja nem állt megfelelő formában rendelkezésére. 1850-ben meg
írta A német parasztháborút, fiatalon, az azonos történelmi kategóriák alkalma
zására csábító 1848 — 49-es polgári forradalom bukása után, a jogosult rokon
szenv érzésétől áthatva, de bizonyos mértékben irányítva is. Munkájában első 
ízben alkalmazta a történelmi materializmus szemléletét a német történelem egy 
szakaszára. Műve megírása után még hosszabb idő telt el a történelmi haladás 
törvényszerűségének érvényesítéséig, amely a parasztháborúkról egyértelmű 
képet rajzol: ezek lehetnek jogosultak, de nem haladók, radikálisak, de nem 
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forradalmiak, bukásuk pedig szükségszerű. A legújabb szovjet munkákban 
pedig egyre erősebb hangsúlyt kap az a megállapítás, hogy MÜNZER „utó
pisztikus" tervei és vallásos eszméktől á thatot t „kommunisztikus" mozgalma 
sem előzménye a munkásosztály forradalmának. ENGELS maga is érezte ezeket 
a feszültségeket, mert ennek már művében is hangot ad. Leveleiben pedig 
ismételten szól arról a tervéről, hogy művét újra írja. 1892. február 1-én Lon
donból KAUTSKYhoz írt levele világít rá, hogy miben érezte a hiányt: ,,Ma öt
lött eszembe, hogy igen szükséges munka lenne Luther ábrázolása, saját tettei 
és írásai alapján . . . s a mi szempontunkból annak kimutatása, hogy a refor
máció mennyire polgári mozgalom volt, direkt szükséges". Biztatja KAUTSKYt, 
hogy vállalja el ezt a munkát, s örül, mikor beleegyező választ kap. (E munkát 
már sem ENGELS, sem KAUTSKY nem végezhették el, de megfelelő tudományos 
feldolgozására azóta sem került sor.) 

ENGELS megnyilatkozásából is kitűnik, hogy a LUTHER által indított refor
mációt nem tekinthetjük puszta teológiai tan-mozgalornnsuk s vizsgálatát nem 
szűkíthetjük a csupán felekezeti megoszlásokat előidéző jelenségekre. így 
éppen társadalmi hatása maradna számunkra érthetetlenné. 

Ha pedig a társadalmi tudatosulásra ós megvalósulásra törő jelenségeket és 
tar talmakat vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy LUTHER programjának szinte min
den tétele megtalálható már a középkorban, főleg annak felbomló szakaszában, 
majd a kibontakozó reneszánszban és annak szellemi-erkölcsi tartalmát fogal
mazó humanizmusban. Az új gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási tartal
mak már régóta a megvalósulás dinamikus mozgásában voltak. Ez könnyen 
késztethet arra a megoldásra, hogy a reformációt beleszorítsuk egy szelíd fej
lődési kategória, egy evolúciós teória kereteibe. így a reformációból egy „bázis
tágí tó" mozgalom lesz. 

LUTHER valóban teológiája és társadalmi programja számára a legtöbb építő
követ készen kapta, mégis ő volt az a történelmi személyiség, aki ezekből az 
építőkövekből megalkotta az új társadalmi és egyházi programot oly módon, 
hogy az rendszerként tudatosulhatott és hathatott , társadalmat és egyházat 
formálhatott, széles rétegeket foghatott egybe egy alkalmatlanná vált társa
dalmi struktúra elleni harcra és egy új társadalmi rend kialakítására. Es éppen 
annak a polgárságnak volt szüksége erre a programra, amely kitörőben volt a 
régi társadalmi keretekből. Az sem véletlen, hogy a programot fejlettebb 
és iránymutató példákra tekintve egy olyan ország szülötte fogalmazta, s 
azokban az országokban hatott legerősebben, amelyekben a régi társadalmi 
rend szorítása a legnagyobb volt. Társadalmi programja azonban serkentően 
hatot t azokban az országokban is, amelyek teológiai tanítását nem fogad
ták el. 

A társadalmi konfrontációt LuTHERnek a Német nemzet keresztyén nemességé
hez intézett és V. KÁROLY császárnak ajánlott irata váltotta ki. E „tanácsadó" 
programja szerint le kell dönteni azt a három falat, amellyel a pápa és a római 
egyház körülbástyázta magát és kiépítette hűbéri hatalmi rendszerét. Az első 
fal az a tanításuk, hogy a világtól „elkülönülő", magának több kiváltságot 
vindikáló „papi, egyházi rend" (geystlich stand) felette áll a neki alárendelt 
és általa egységbe fogott „világ rend"-nek (weltlich stand). A második ledön-
tendő fal az a tanításuk, hogy a Szentírást magyarázni és dogmát megállapí
tani csak a pápának van joga. Ezzel nemcsak a Szentírást vették ki a nép kezé
ből, hanem megkötötték lelkiismeretét, és hatalmuk alá vontak minden élet
megnyilvánulást. A harmadik fal az a tanításuk, hogy zsinatot csak a pápa 
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hívhat össze, s ezzel kivették a világi hatóság kezéből azt a jogot, hogy a bűnt 
elkövető pápát megbüntethesse. 

LUTHER programja szerint Isten a világot kétféleképpen kormányozza. 
Ennek egyik formája az, amellyel az emberek üdvösségét munkálja, a ,,lelki 
kormányzás" (geystlich Regiment). Erre semmi mást nem rendelt, csak az ,,ige
hirdetői hivatal' '-t. LUTHER tehát nem szervezett soha új „egyházi társadal
mat vagy rendet". Az egyház fő funkcióját társadalmi aspektusból nézve egyet
len foglalkozásra koncentrálta a polgári foglalkozások közt. A lutheri egyházjog 
lényegében nem tartalmaz többet, mint a lelkészek képzésének és szolgálatba 
állításának szabályozását. Az egyháznak egyetlen kötelessége és „hatalma" a 
szólás. Ebben pedig semmiféle kényszer nem alkalmazható, mert a lelkiisme
retet meggyőzni lehet, de kényszeríteni nem. „Az eretnekeket iratokkal kell 
megcáfolni, mint ahogyan a régiek tették, nem pedig tűzzel. Ha olyan nagy 
mesterség volna máglyával győzni meg az eretnekeket, akkor a hóhérok volná
nak a föld legtudósabb teológiai doktorai, — akkor nem is kellene többet tanul
nunk, hanem aki erőszakkal le tudja gyűrni ellenfelét, hát meg is éget
heti ." 

A világ és a társadalom kormányzására pedig a „világi felsőséget" (weltlich 
Regiment) rendelte Isten. Feladata a rend és a béke biztosítása, a társadalom
nak a bűn pusztító hatalmától való megőrzése, a társadalom javára munkál
kodó polgárok nevelése. Feladata végzésére három eszköz van kezében. Az első 
a „kard hatalma", a bűn megtorlására és az alárendeltek védelmére. Ezt a hatal
mukat nem az egyház adományozása jogán gyakorolják, és ennek a papok is 
alá vannak vetve. Hatalma gyakorlásában nem korlátozhatja sem az egyház, 
sem valami evangéliumból alkotott törvény, de nem is degradálhatja „brachium 
saeculareként" ítéletvégrehajtóvá. Feladata a lelkiismeret, hit és szólás szabad
ságának biztosítása, de nem feladata az, hogy „defensor fidei et ecclesiae" 
legyen. Kormányzásának második eszköze a természet és ráció alapján alkotott 
jog és törvény, amelynek érvénye szintén kivétel nélkül minden emberre ki
terjed. „Jó volna az egyházi jogot az első betűtől az utolsóig gyökerestül ki
irtani . . . A világi jog, az Isten tudja csak, hogy elvadult az is, mégis sokkal 
jobb, művészibb és igazabb, mint az egyházi." Ki kell mondani világi ügyekben 
a világi bíróságok illetékességét. A világi felsőség feladata és kötelessége — mint 
a polgárok kormányzásának harmadik eszköze — iskolák állítása. Ezekben kell 
a jövő jól képzett polgárait nevelni és felkészíteni a „köz javára" (publica uti-
litas) végzendő tevékenységükre és különböző foglalkozásokra. 

LuTHERnek ez az irata óriási vihart kavart, s hatalmas társadalmi konfron
tációt váltott ki. Öt nap alatt 4000 példányt kapkodtak el, s egyetlen esztendő 
alatt 16 kiadása látott napvilágot. Egyik fő terjesztője a baseli FROBENIUS, 
ERASMUS kiadója, HONTERUS barátja volt. 

A LUTHER harci programja által előidézett, társadalmi konfrontációból adó
dik a reformáció megértésének szemantikai nehézsége. A reformációt nem lehet az 
elnevezés etimológiája alapján megérteni, hanem számolnunk kell a szavak 
megtévesztő erejével (corruption of words). A reformáció szóval adekvát 
módon a római egyház belső megújulási folyamatát jelölhetjük, amely azon
ban egybekapcsolódott hatalmi pozíciója visszaszerzésére irányuló törek
véssel is. Erre utal elnevezése kettőssége is: „ellen-reformáció" és „restau
ráció". 

A lutheri konfrontáció a reformok hívei között is táborszakadást idézett elő. 
A továbbiak megértése érdekében csak LUTHER és ERASMUS útjának szét-
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válására kívánok rámutatni. ERASMUS társadalomszemléletében hu-
mana" biztosítéka: a keresztyén társadalomnak a pápa uralma alatti egysége 
s a fejedelmek közötti egyetértés (concordina). A felsőség fő feladata pedig a 
,,defensor fidei" szerepe. 

A reformációnak ebben a szakaszában az osztálybázis alakulóban volt, azért 
ez a kérdés nem tisztázható retrospektív kategóriákkal. ENGELS is úgy vélekedik, 
hogy ,,a 16. század sokkal bonyolultabb viszonyai között a rendek és osztályok 
látszólag ennyire összekuszálódtak". LUTHER egy hűbéri felépítésű „egyházi 
rend"-del szemben egy hűbéri felépítésű „világi rend"-et konfrontált, de fő
ként oktatási programja a polgáriasodás felé mutatot t utat . Hasonló jelenség
gel később is találkozunk. Ahol teokratikus és ekkléziokratikus jelenségek 
mutatkoznak, ott a „világi rend" széles rétegei egységesen konfrontálódnak az 
egyházi hatalmi törekvésekkel szemben. 

LUTHER látta, hogy tanácsaiból a „fejedelmek" inkább csak az egyházi javak 
szekularizációját valósítják meg, de „világi felsőségi" kötelességeiket, főként 
iskolák állítását és polgárok nevelését nem szorgalmazzák. A vallási rajongók 
fellépése és a polgárok tanácstalansága miatt pedig a népnevelés és az egyetemi 
oktatás is óriási hanyatlásnak indult. Ekkor mint a „világi felsőség"-re tar
tozó ügyekben ugyan illetéktelen, lelkiismeretétől indíttatva mégis tanácsot 
adott 1524-ben „Németország összes városai polgármestereinek és tanácsosai
nak keresztyén iskolák felállítása és fenntartása végett". E művében is kifejti, 
hogy a tanítás nem lehet a hitre nevelés „kényszereszközé"-vé, mert a keresz-
tyénségre senkit nem lehet kényszeríteni. A világi célkitűzésű oktatást, pol
gárok nevelését azonban kötelezővé kívánta tétetni, — amint egy másik mű
vében fejtegeti: ugyanúgy, mint az adófizetést. A reformátorok közül egyedül 
ő ad programot kifejezetten világi oktatásra s a neveléstörténetek téves szem
léletével szemben megállapítható, hogy ő az egyetlen, aki állást foglal a nem 
keresztyén nevelés teljes jogosultsága mellett: „Minthogy a nyers tömeg látja, 
hogy fiait, leányait, barátait nem lökheti be többé kolostorokba és alapít
ványi iskolákba, nem utasíthatja ki házából és birtokából, és nem helyezheti el 
idegen birtokokon, hát most már senki sem hagyja gyermekeit tanulni. Igen, 
mondják, miért taníttassuk, ha nincs szükség papokra, barátokra, apácákra? 
. . . Ámde, édes atyámfia, van egy más életmód is, amely kedves az Istennek és 
üdvösséges a mi gyermekeinknek; mert mi örömest akarunk gondoskodni gyer
mekeinknek nem csupán hasáról, hanem lelkéről is . . . Mert ha se lélek, se menny, 
se pokol nem volna, úgy csupán a világi kormányzást a világ szerint tekintve, 
ugyan nincs-e annak sokkal inkább szüksége jó iskolákra és tanult népre, mint 
az egyháznak? Mert eddig a szofisták (Luther a skolasztikusokat gúnyolja e 
szóval) azt éppen semmibe sem vették és az iskolákat annyira az egyházi rendre 
alapították, hogy úgyszólván szógyen volt, ha valamely tudós megházasodott 
és hallania kellett: íme, ez világivá lesz és nem akar egyházi lenni . . . Há t 
semmi szükség arra, hogy it t elmondjuk, hogy a világi kormányzás isteni rend 
és állapot, erről én már sokat beszéltem, úgyhogy remélem, senki sem kételke
dik abban; hanem arról kell tárgyalnunk, hogyan nyerhetünk arra derék és 
ügyes férfiakat és ebben a pogányok roppant mód megszegyénítenek minket, 
akik hajdan, különösen a rómaiak és görögök éppenséggel nem tudták, hogy 
az efféle rend tetszik-e Istennek, vagy nem, és mégis oly nagy komolysággal és 
buzgósággal taní t ta t ták és neveltették a serdülő fiúkat és leánykákat, hogy 
arra alkalmasakká lettek". 

Tanácsolja jó könytárak felállítását, mert ezek elhanyagolása miatt „minden 
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tudomány és nyelv hanyatlott . . . a latin nyelv teljesen tönkre silányult 
s azért por- és féreglepte könyvek egy és más töredékeiből kaparták ki újra a 
nyelveket és tudományokat s keresik és dolgoznak azokon napról napra, mintha 
csak valamely elpusztított városban ásnának hamvak közt kincsek és drága
ságok után" . 

Tanítani kell minden tárgyat, ,,amire a görögök a maguk gyermekeit hajdan 
megtanították, és így bámulatosan ügyes emberekké lettek:" nyelveket, zenét, 
matematikát, „költőket és szónokokat (Poeten und Oratores), számba nem 
véve, vajon pogányok vagy keresztyének-e, görög vagy latin nyelvűek . . . 
a krónikákat és históriákat (Chroniken und Historien), bármely nyelven legye
nek". 

Hangoztatja a munkára nevelés, a nőnevelés fontosságát, szegény sorsú 
gyermekek anyagi támogatását. Minderre tudós tanítókra és tanítónőkre van 
szükség, de „hiszen it t vannak körünkben azok az igen derék tudós fiatal tár
sak és férfiak, akik nyelvismerettel és mindenféle tudománnyal felékesítve 
nagy hasznot hajtanának nekünk, ha hozzájuk fordulnánk az ifjúság oktatása 
ügyében". 

LuTHERnek e műve is sajtórekordot jelentett. 1524-ben 11 német és több 
latin kiadása jelent meg. E programot dolgozta ki négy esztendő múlva M E -
LANCHTHON az óriási mértékben megszaporodott iskolák számára, Unterricht 
der Visitatoren címen, mégpedig magával LuTHERrel közösen. Aki e kérdésben 
LUTHER és MELANCHTHON között különbségről vagy ellentétről szól, ezt csak a 
tények ismerete hiányában teheti. LuTHERnek és MELANCHTHONnak ez a prog
ramja lett alapjává STURM, TROTZENDORF, BRENZ, Veit DIETRICH rendszeré
nek és a magyar oktatási rendszereknek is. A wittenbergi egyetemen is e kettős 
irányú program szerint oktattak. Teológiája papokat képzett, de egyéb fakul
tásai „világi rendet", protestáns humanistákat, tudósokat, tanítókat stb. 

LUTHER oktatási programja megvalósítására harci eszközként vetette be 
a nyomdákat is. „Calcographia est summum et postremum donum, durch 
welche Gott die Sache treibet" — mondja sajátos keveréknyelvén. Az iskola
program hatása a német nyomdászatban nyomon követhető a tankönyvkiadás 
ugrásszerű megnövekedésében, a könyvek karakterének és tartalmának válto
zásában. Magyarországon pedig ennek a programnak hatására szerveződtek 
és szaporodtak gombamódra a világi iskolák, s ezek teremtették meg nyomdá
szatunk újraindulásának feltételeit, s adták fő programját szinte az egész 16. 
században. 

Iskola és nyomda kapcsolata Magyarországon 

A Wittenberget járó, LUTHER és MELANCHTHON hatása alá kerülő tanulók
ban tudatossá vált, hogy a tanítás elsőrendű feladatuk. Ez a „hivatástudat" 
olyan erősen érvényesült, hogy ha később pályát vagy hitvallást változtattak 
is, egy dologban bizonyosak maradtak: a nép tanítása a legfőbb feladat és köte
lesség. Szinte törvényszerűen jelentkezik az a tény, hogy többségük először 
tanítóvá, mesterré, rektorrá lesz, s gyakran akkor szentelteti fel magát ós lép 
át a papi „tiszt"-be, amikor gyülekezetet nevel magának. Tanítókként a „vi
lági rend"-be tartoztak, protestáns humanista programmal munkálkodtak, lel
készi tisztet vállalva nemcsak hivatást, stílust is cseréltek. Szinte csak az egyet
len hivatást cserélő BORNEMISZA tar to t ta meg, többnyire illusztrációként, a 
humanista műveltség-készletét. 
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A római egyház iskoláiban is nevelődtek már „világiak", de ezeket tanu
lásuk vagy érvényesülésük érdekében az egyház még magához tudta kötni, 
s már csak csekély számuk miatt sem voltak konfrontálhatok az egyházi hű
béri hatalommal szemben. A protestáns iskolák, növelték a konfrontálható 
réteget, egyre nagyobb lett a tankönyvigény, s ez újra életre hívta a nyomdá
szatot. 

FEAKNÓI Vilmos statisztikája a 16. század 156 iskolája közül 132 iskolát 
mond protestánsnak. Saját kutatásaim ennél többet mutatnak ki. Sajnos a 
magániskolák és a mezővárosi iskolák kielégítő statisztikáját nélkülözzük. 

A 16. század egyik törvényesen elismert iskolatípusa volt a magániskola, 
amelynek még oktatási iránya is alkalmas volt a reformáció programjának 
megvalósítására. Ezekben a földesúr, illetve világi felsőség, városi, mezővárosi 
tanács engedélyével működő iskolákban anyanyelvi és polgári szakismereti 
oktatás folyt. Tandíjat fizető gyermekeket és felnőtteket nevelt hivatásukra. 
Ilyen magániskolát állított SZIGETI Imre Tolnán, s megteremtette a reformáció 
társadalmi bázisát, a Révayak Vágsellyén, ahol Somogyi MELIUS Péter némi 
tandíj fejében a környező falvak bejáró gyermekeit is tanította. HONTEKUS 
Brassóban, NADASDY Sárváron, HUSZÁR Gál pedig Magyaróváron magánisko
láik támogatására nyomdát is állítanak. 

Már az említett magániskolák közül is a tolnai, sárvári és vágsellyei egyben 
mezővárosi iskolák is voltak. A mezővárosok, oppidumok földesúri hatóság alá 
tartoztak, de az egy összegben fizetett adó, a kiharcolt városias privilégiumok, 
az önkormányzati jog a polgári szabadság és életforma bizonyos magas fokára 
emelte őket. A mezővárosiasodás egyben a földhöz kötött jobbágy felszabadu
lásának, polgáriasodásának gazdasági, társadalmi mozgásiránya. Történészek 
és irodalomtörténészek kétséget kizáróan megállapították már, hogy a magyar 
reformációnak a mezővárosi polgárság volt a legfőbb társadalmi bázisa. Ke
vésbé vizsgálták azonban a reformáció programjának ezt a bázist alakító szere
pét. A reformáció „plebejusi" megnyilvánulásait nemcsak abban kereshetjük, 
hogy a reformátorok milyen sokat emlegetik a „szegény községet". A mező
városi iskolák olyan uta t tudatosítanak és egy olyan felemelkedést munkál
nak, amely úton maguk is kiemelkedtek a mélyből, többnyire jobbágysorból 
polgárokká, néha nemesekké is. Ez az út pedig a „világi rend" tanulása és 
tanítása. Ennek a programnak támogatására alapít nyomdát NADASDY Tamás 
Sárváron, engedélyezi nyomda működését Enyingi TÖKÖK János Debrecenben. 
A nyomda sorsa hozzá volt kapcsolva a városnak és iskolájának sorsá
hoz. A földesurak érdeke aránylag csak rövid ideig esett egybe a mezőváro
siasodással. Ahol a földesúri hatalom megmaradt, a városnak és iskolájának 
fejlődése megrekedt, a nyomda is megszűnt. Sárváron többszöri kísérlet után 
sem tudott nyomda megmaradni, s az egyik főok ez volt. Debrecen viszonylag 
gyorsan függetlenedik, fejlődésnek indul, s nemcsak munkáltat, állít is nyom
dát. 

Külföldön a nyomdákat többnyire egyetemek mellett és a tudományos szín
vonalú munkák megjelentetésére is állították. Nálunk a reformáció programjá
nak hatására egyre szélesedő népoktatás folyt, s kevés helyen haladta meg a 
triviális szintet. Ez meghatározta nyomdáink felszereltségét, de a kiadványok 
tartalmi színvonalát is. A magasabb humanista tudományosság számára a 
hazai nyomdák színvonala alacsony, az igénylő réteg pedig csekély volt, azért 
a nagyobb igényű s szélesebb nemzetközi érdeklődésre számot tar tó humanis
táink műveiket külföldön jelentették meg. 
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A befolyását mindig megőrizni tudó római egyházi főhatóság a humanista 
oktatási programot nem akadályozta, de a reformáció teológiai-társadalmi 
programja propagálásának gátat tudott vetni. Ez az oka, hogy bár iskoláink
ban folyt a vallásos oktatás is, ezt a célt szolgáló művek kezdetben csak it t-ott 
jelennek meg. 

Mecénásság és hatósági tevékenység 

A reformáció társadalomszemléletének következményeként a mecénási 
tevékenység is új tartalommal telítődött. A változás iránya az, hogy egyre 
kevésbé tekintenek a mecénásra úgy, mint a kiadást anyagilag biztosító szabad 
megrendelőre, jótékonykodó gazdag adakozóra. BATizitól és SzKHÁROSitól 
BoRNEMiszÁig és MELiusig mind gyakrabban figyelmeztetik őket ,,felsőségi 
tisztük"- re, akiknek „kötelességük" iskolákat állítani, nyomdát, könyvkiadást 
támogatni. 

A felsőség tisztével kapcsolatban kell megemlíteni, hogy a nyomdák tevé
kenysége tisztán látásához nem elegendő a mecénások, a patronáló „földesúr" 
és a nyomdák tulajdonjogának, vagyis magánjogi helyzetének vizsgálata. 
Működési engedély nélkül a 16. században nyomda nem munkálkodhatott. 
Működési engedély adása pedig hatósági, közjogi aktus. Más, mint a patronálás 
és mecénásság. Arra is van példa, hogy a nyomdásznak patronáló földesura 
a főispánnal szemben nem tudott oltalmat nyújtani. MANLiusnak el kellett 
hagynia a helvét irányt támogató patrónusát s a lutheri irányzat mellett állást 
foglaló főispán, NÁDASDY Ferenc szolgálatába kellett állnia, hogy a nyomta
tást folytathassa. 

Kezdetben regionális hatóságok is biztosíthatták nyomdák működését, 
később királyi, fejedelmi rendeletek a működési engedély adását központi ha
táskörükbe vonták. De bármilyen hatóság adta is az engedélyt, föltétele szinte 
kizárólag a kiadványok vallásos tartalma volt. Ez azt jelenti, hogy a 16. század 
nyomdatermékei nem tükrözik szabad nyomtatási program megvalósulását, 
vagyis a század valódi művelődési képét. Ezt bizonyítja a következő fejezet is. 

Kéziratosság és nyomtatás viszonya 

Egy tanulmányomban már megkíséreltem adalékot szolgáltatni az ellen az 
egyoldalú szemlélet ellen, amely a 16. században csupán egy ébredő és hódító 
reformációi irodalomról, s nagy hagyományok után hosszabb időre álomba 
merült római katolikus irodalomról vesz tudomást. Számolnunk kell egy kéz
iratos, könnyebben megsemmisült római katolikus irodalommal is. Azonban 
éppen a reformáció és a nyomdászat viszonyának vizsgálata során tűnik ki, 
hogy a reformáció társadalmi programját és teológiai tartalmát hordozó hazai 
irodalom is hosszú ideig maradt kéziratos. 

Kezdetben LUTHER iratai terjedtek. OZOBAI Imre vitairatának két kiadása 
— hazai nyomda hiányában is — Krakkóban jelent meg. 

SZTÁEAI program-drámája, a Comoedia de matrimonio sacerdotum az első 
nyomtatásban megjelent konfrontációs irat hazánkban, de a Kolozsvárt 1550-
ben kinyomtató HELTAI kénytelen Krakkóban megjelentnek feltüntetni. 

A 40-es években a reformáció fent ismertetett társadalmi programja meg
születik magyar nyelven, hazai viszonyokra alkalmazva, a szellemi színvonalat 
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és tanulhatóságot figyelembe vevő propagandaénekekben. Megjelenésükre 
mégis évekig, évtizedekig kellett várni. 

BATIZI András három énekben verseli meg a lutheri társadalomszemléletet: 
1544-ben a Meglőtt és megleendő dolgokban, 1546-ban az Izsák pátriárka szent 
házasságában, majd a Gantio de matrimonioban, de több mint tíz, illetve húsz 
esztendőt kellett várni, hogy az 1554 — 55. évi HOFFGREFF és az 1569. évi 
SZEGEDI Gergely énekeskönyvben napvilágot láthassanak. 

SZKHÁROSI HORVÁT András 1542-ben írta énekét Az Antikrisztus országa 
ellen, 1545-ben Az fösvénységről szólót, 1548-ban a Pál érsek levelére való feleletét, 
de ezek csak 40—37—34 év múlva jelentek meg BORNEMISZA 1582. évi énekes
könyvében. Az 1549-ben Tállyán szerzett Panasza Krisztusnak című éneke 17 
év múlva a Varadi énekeskönyvben jelent meg. 

E néhány példa is mutatja, hogy a nyomdászatnak a reformáció hatására 
történő újraindulása után is számolnunk kell a reformáció teológiai és társa
dalmi programját tartalmazó művek hosszú ideig tartó kéziratosságával és sok 
elveszett anyaggal. Egy részük látott csupán nyomdafestéket, főleg énekes-
könyvekben. Ezek is csak ott és akkor, ahol és amikor a reformáció nyomdáira 
kezdettől ránehezedő, a régi társadalmi rendet védő erők sokféle nyomása 
valamiféle okból csökkent, vagy a lutheri és helvét hitvallások viszonylagos 
elismerést tudtak kivívni. 

Iskola és nyomda: humanizmus és reformáció szétválása 

Szinte véget alig érő vita folyt arról, hogy SYLVESTER János reformátor 
volt-e vagy humanista, míg az alapos vizsgálat el nem döntötte, hogy huma
nista volt. A vitát kiváltó zavaró tényezők azonban véglegesen csak úgy tisz
tázódnak, ha a sárvári nyomdát és SYLVESTER munkálkodását a reformáció 
által előidézett társadalmi konfrontációnak, harci helyzetnek összefüggéseiben 
és az iskolához való viszonyukban vizsgáljuk. 

LUTHER meghirdette a harcot a római hűbéri hatalom megdöntésére, s ez 
Európa-szerte vihart váltott ki. A döntés azonban különböző területekén és 
körülmények között, más és más személyeknél hosszú idői eltolódással követ
kezett be. Sokáig még a reformáció hazájában is reménykedtek valamiféle 
békés megoldásban és kibontakozásban, bizonyos reformok megvalósítása 
révén a helyzet megnyugvásában. Voltak olyanok, akik a reformációnak csak 
teológiai problémáját látták, társadalmi programját és annak következmé
nyeit nem. A tudatosulásra, döntésre és átalakulásra nincs kézzelfoghatóbb 
példa a sárvári udvarnál és iskolánál, NÁDASDYnál és SYLVESTERnél. Ha az 
események alakulását, a nyomda sorsát, SYLVESTER pályáját ebben az össze
függésben tekintjük, sok megmagyarázhatatlannak tűnő ellentmondás válik 
érhetővé. 

NÁDASDY Tamás alapos humanista iskolázottsággal kezdte pályáját, s a 
Mohács után feltörő új arisztokrata réteg legnagyobb szabású egyénisége, aki 
gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, egyházi téren is önálló elképzelés
sel, kezdeményezéssel és nagy aktivitással működött. Pártállása, majd hiva
tása is Bécshez kötötte, a konfrontációs harc egyre élesedő csatateréhez. Tö
kéletesen tisztában volt az erasmusi és a luther—melanchthoni programmal, de 
azzal is, hogy a római egyház s a vele összefogó V. KÁROLY császár és F E R D I 
NÁND király a reformáció megsemmisítésére harcot kezdtek, bár az uralkodók 
a belső egyházi reformoknak nem voltak ellenségei. Ennek ellenére nem E R A S -
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278 Botta István 

MUS, hanem LUTHER és MELANCHTHON programjának megvalósítására töreke
dett. Ha abban a korban valaki, akkor ő volt az a kiváló diplomata, aki e prog
ram megvalósításának kifogásolhatatlan útját járta, s bár hosszú ideig remény
kedett a római egyházat békés megoldásra kényszerítő diplomácia sikerében, 
ebben a politikai harcban a reformáció oldalán állók közé tartozott. Hivatala 
megkívánta álláspontja leplezését s szándékának diplomatikus érvényesítését, 
hiszen a nyílt harc még akkor sem vezetett eredményre, amikor a reformáció 
már tömegeket vallhatott magáénak. Ennek ellenére félreérthetetlen meg
nyilatkozásai nem hagynak kétséget afelől, hogy „világi felsőségi tisztét" egy
házi korlátozás nélkül kívánta gyakorolni. A reformáció tanítását hirdető, 
társadalmi programját képviselő s emiatt veszélybe is került lelkészeket minden 
lehetséges módon támogatta. Ezt az ország legtávolabbi részében is tudták róla, 
és számtalan esetben fordultak hozzá. 0 maga az evangélium által kívánt élet
módot nyíltabban élte, mint például a bécsi udvar és OLÁH Miklós kancellá
riája kétségtelenül protestánsnak elismert, de állásfoglalásukat hosszabb ideig 
leplezni tudó tisztségviselői. LUTHER és MELANCHTHON oktatási programja meg
valósítására ő építtetett olyan nagyszabású új iskolát, amely még egy évszázad 
múlva is túlméretezettnek számított. Célkitűzése tehát nem egy szűk réteg 
tudományos nevelése, hanem a nép anyanyelvű általános oktatása volt. Isko
lájába széles körültekintéssel ő keresett humanista műveltségű, reformátori 
beállítottságú tanítót, s alkalmazta SYLVESTER Jánost az anyanyelvű oktatás 
és kultúra felvirágoztatására. Ennek az oktatási programnak megvalósítására 
— bizonyára SYLVESTER tanácsára — nyomdát szerzett be, s Vas vármegye 
főispánjaként, nyilván királya tudtával és beleegyezésével, biztosította mű
ködését. Egyre erősebb kapcsolatba került a reformáció harcos híveivel — 
többek között DÉVAI Mátyással —, s ezek mind határozottabban a reformáció 
oldalára állították. Bár támogatta őket s munkálkodásukat, s az iskolai 
oktatásban is nélkülözhetetlen lett volna a reformáció tanítását összefoglaló 
művek, káték megjelentetése, a nyomda működése érdekében ilyenek mégsem 
jelenhettek meg, annak ellenére, hogy a nyomda irányítását és ellenőrzését 
teljesen a maga számára tar tot ta fenn, s még SYLVESTERnek sem engedte át. 
Maga DÉVAI sem gondolt arra, hogy Sárváron írt latin nyelvű teológiai mun
káját pártfogója nyomdájában, Magyarországon nyomattassa ki. A főurak 
által fenntartott nyomdák rövid életűek voltak. Anyagilag sem tudtak olyan 
folyamatos támogatást nyújtani, mint a városok, a polgáriasodást munkáló 
nyomdák tevékenysége sem felelt meg feudális hatalmuk megszilárdítására 
irányuló törekvéseiknek. A sárvári nyomda megszűnésének okai között azon
ban az anyagi kudarc és a nyomdászok magatartása mellett a kiéleződő tár
sadalmi harcot és NÁDASDY hivatali pozícióiban való emelkedését is figyelembe 
kell vennünk. A nyomda működését megszüntette, de egyre többet te t t a re
formáció érdekében. Megtartotta szolgálatában és barátságában a reformáció 
buzgó híveit, akik reá is döntő befolyást gyakoroltak: PERNESZITH Györgyöt, 
FRAXINUS Gáspár doktort, s udvara többi nyíltan protestáns tisztségviselőjét. 
Támogatott reformátorokat, segítséget nyújtott minden hite miatt üldözött
nek. SYLVESTER helyett iskolamesterré annak öccsét, Mihályt tet te, aki az 
iskolában olyan kéziratban is terjesztett kátészerű könyvet tanított , amely 
Vagsellyén Somogyi MELIUS Péternek csaknem vesztét okozta. Az anyanyelvű 
írás—olvasás és kultúra felvirágoztatásán mindvégig munkálkodott, s ha korán 
árvaságra hagyta is fiát, az mégis az ő udvarában és szándéka szerint nevel
kedett buzgó lutheránussá. 
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SYLVESTER János Krakkóban erasmusi hatásokkal s az anyanyelvű kultúra 
ápolásának szeretetével telítődött, Wittenbergben MELANCHTHON humaniz
musa ragadta meg, de LUTHER hatása alól sem vonhatta ki magát. Nemcsak ő, 
de senki, aki Wittenberget megjárta, még akkqr sem, ha társadalmi harci 
programját nem is vállalta. A tudományos és reform-programokkal hazatérőt 
a reformáció hívei ajánlották NÁDASDYnak. Az ajánlásból az is kitűnik, hogy 
miféle embert keresett NÁDASDY, vagyis ez az ajánlás pártfogóra és párt-
fogoltra egyaránt fényt vet. Azt írják SYLVESTERről, hogy „Zalában először 
emelheti fel Krisztus zászlaját és az evangéliumi igazság tanítását". NÁDASDY 
ezért fogadta szolgálatába. SYLVESTER a sárvári iskolában tanított , a tanítás
nak elengedhetetlen része volt a vallásos nevelés, annak fő eszköze a káté, s a 
vallásos nevelésben kétségtelenül alárendeltje volt a papoknak. Leveleiből 
világosan kitűnik, hogy nehézségei miből adódtak, ha leszámítjuk a nyomdá
szokkal való jogos ellentétét, figyelmen kívül hagyjuk felesége botrányos csa
ládi életét, amely pedig nem lehetett kis jelentőségű és a betegsége miatt meg
megújuló panaszait. Az ellentétek éppen vallási téren éleződtek ki. Meggyűlt 
a baja az ,, ál-presbiterekkel", akik még akkor is „zaklatnák", ha Afrikába 
menekülne, viszálya támadt a „kevély" ABÁDI Benedekkel és öccsével, Mihály
ival, az „elvetemült ifjú"-val. Ezek ellen morális vagy magatartásbeli panasz 
NÁDASDY udvarában Sylvesteren kívül senki részéről fel nem merült, de később 
kiderült, hogy mind a reformáció harcos egyéniségei voltak. SYLVESTERnek 
velük való ellentéte, tehát valóban kiküszöbölhetetlen volt. SYLVESTER előtt 
egy magasabb színvonalú anyanyelvű humanista kultúra képe villant fel: a 
magyar nyelv kiművelése a Grammatica Hungarolatinával, amely nyelvünket 
és népünket is európai színvonalra emelheti, de e mű itthon csak egy szúk réteg 
használatában érvényesült, s kötetlen íveit inkább csak borstakarásra hasz
nálták, — majd egy, a hazai oktatás szintjét magasan túlhaladó „tankönyv"-
vei, a magyar nyelven első ízben megjelenő, magas tudományos igényességgel 
készült teljes Új Testamentummal. A társadalmi céljaiért harcoló főúr és kör
nyezete, de a polgárosodásért vagy a reformációért lelkesedő, feltörő mélyebb 
réteg szeme előtt más cél lebegett és más színvonalat igényeltek. SYLVESTER
nek ebben a kiéleződő helyzetben döntenie kellett, s ő a magasabb szintű tu
dományos humanizmus mellett döntött. Az magától értetődő, hogy egy harci 
helyzetben a színvallás soha nem zavartalan folytatása a kitűzött cél meg
valósításának. Szembekerült még az „ellentábor" oldalán állást foglaló párt
fogójával, NÁDASDYval is. A Gógánfalvát ura háta mögött magának megszerző 
SYLVESTERnek FERDINÁND király előtt nemcsak tudományosságát, hanem hit
hűségét is igazolnia kellett, s ezt nem tehette meg anélkül, hogy volt környezetét 
és urát ne kompromittálja. Ez lehetett oka FERDINÁND király neheztelésének 
és nem egy falucska eladományozása vagy visszafoglalása. A király részéről 
már a NÁDASDY terhére történő adományozást is barátságtalan lépésnek tekint
hetjük, NÁDASDYnak pedig egy volt szervitorával szemben kellett tisztáznia 
magát. A döntés SYLVESTER számára is törést jelentett. Nem követte többé azt 
az anyanyelvű programot, amelyre kezdetben életét tet te. Bécsben két 
latin nyelvű művet adott ki: 1544-ben a De hello Turcis inferendo és 1551-ben 
a Querela fidei címűt. Mindkettő humanista célkitűzésének változásáról is 
tanúskodik. Nemcsak kezdeti lendülete torpant meg, de szembefordult még a 
wittenbergi protestáns humanizmussal is. Nyíltan hitet t e t t ERASMTJS mellett, 
s változatlanul átvette társadalomszemléletét : a keresztyén hit védelmére kell 
csatába szállni a pogány török ellen. A harc sikerének biztosítéka, a társadalom 
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egységének is alapja a keresztyénség egysége, s a fejedelmek egyetértése 
(concordia). Ezt az egységet bontotta meg a „pestises eretnekség ragálya", s ezt 
kell helyreállítania a felsőségnek, hiszen legfőbb kötelessége, hogy a hit védel
mezője (defensor fidei) legyen. 

E két művével megdönthetetlen bizonyítékát kívánta nyújtani annak, hogy 
meg akar maradni a régi hűbéri rend oltalma alatt munkálkodó „tudós huma-
nistá"-nak, s nem kívánja vállalni a régi társadalmi rend megdöntéséért ví
vandó harcot, a ,,pax humana" felborítását. 

A reformáció bázisalakítása iskola és nyomda együttműködésével 

A lutheri társadalmi program figyelembevételével HONTERUS nyomdászi 
tevékenységének problémáját nem arról az oldalról közelíthetjük meg, hogy 
miként lett a humanista HoNTERUsból reformátor, hanem arról az oldalról, 
hogy a lut her — melanchthoni programmal induló HONTERUS az iskola és nyom
da együttműködésével hogyan teremtette meg a reformáció egyházának polgári 
bázisát és szervezetét. 

Krakkóban, majd a LUTHER műveit óriási mennyiségben terjesztő Hieroni-
mus EROBENIUS mellett Baselben megismerte LUTHER és MELANCHTHON prog
ramját, s azokat magáévá tet te. Hazatérve anyja házában iskolát állított, s 
magániskolájában magyarok is tanultak. A brassói városi tanácstól nyomda 
állítására is engedélyt kapott . Az indulás pillanatától kezdve rendkívül ügyes 
diplomáciával biztosítja működésének zavartalanságát, de megteszi a refor
máció programja megvalósításának első óvatos lépéseit is. Az iskolai oktatás 
céljára kiadja ARISTOTELES műveiből a LUTHER által is elfogadott és ajánlott 
logikai és retorikai tankönyvet — ESZÉKI János pécsi püspöknek ajánlva 
pedig AUGUSTINUS Eretnekségek katalógusát. Ez utóbbi műnek nemcsak elő
szavában, de az eretnekségek felsorolásán végrehajtott korrekciókban is ki
villannak a reformátor arcvonásai. Ezt azonban ügyesen ellensúlyozza a könyv 
végére nyomtatott Magyarország és a SZAPOLYAI család egyesített fametszetű 
címere. Még ugyanabban az 1539-ik esztendőben két külön mű ajánlásában 
biztosítja a királyné és a király számára a halhatatlanságot, a nyomda számára 
a védelmet, s a reformáció programjának az előhaladást. Az AUGUSTINUS mű
veiből válogatott Szentenciákat IZABELLA királynénak ajánlotta, Magyar- és 
Lengyelország, a SZAPOLYAI- és JAGELLÓ-család egyesített címerével s szinte 
leplezetlen reformációi tartalmú ajánlással. JÁNOS királynak pedig Magyarország 
és a SzAPOLYAi-család egyesített címerével díszített „világi jogi könyvet" aján
lott, amelyet VERANCSIOS levele szerint a budai királyi udvarban igen szívesen fo
gadtak. Azt nem remélhette, hogy a királyi családot megnyeri a reformáció ügyé
nek, de azt elérte, hogy ügyes szervező munkája számára a védelmet biztosította. 

SZAPOLYAI János halála után egyre szabadabban munkálkodott a reformá
ció programjának teljes megvalósításán. 1541 második felében prédikációkat 
ta r to t t tanítványainak, majd anyja házának udvarán — ahol magániskolája 
és nyomdája volt — a nagy számban egybegyűlt városi polgároknak is prédi
kált. Munkálkodásával a reformáció híveinek egyre szélesebb bázisát terem
tet te meg, egy olyan konfrontálható réteget, amely csak a kellő pillanatra várt , 
hogy a vezetést kézbe vegye, egyházi életét és társadalmi rendjét új alapokra 
helyezze és teljesen átszervezze. 

1542. április 8-án meghalt STATILEO váradi püspök. A reformáció ügyének 
megnyert városi tanács és egyházi vezetők elérkezettnek lát ták az időt, hogy 
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a káptalan kezéből kivegyék a vezetést, a római egyház mellett kitartó papo
kat elmozdítsák, a székesegyházat elfoglalják, HoNTERUSt papjukká és veze
tőjükké tegyék. Ő pedig nyíltan folytatta a reformáció szervező munkáját. 
A következő, 1543-ik évtől egymás után jelennek meg szervező és építő iratai; 
énekeskönyve, kátéja, ágendája. Mindent megvalósított, amit LUTHER prog
ramjában tanácsolt: világi és egyházi oktatást, nőnevelést, történelemtaní
tást, könyvtár állítását, szegény tanulók támogatását, a világi jog fejlesztését. 
Munkáját LUTHER, MELANCHTHON, BUGENHAGEN a szervezés mintájaként 
magasztalják, maga LUTHER HONTERUSÎ ,,az Űr magyarországi evangélis
tája"-nak nevezte. 

A teológiai program nyomdája 

A nyugati országrészben a sárvári nyomda leállása után tizenhét esztendő 
telt el újabb nyomda állításáig. Ezt HUSZÁR Gál szerezte be Bécsben H O F P -
HALTER Rafaeltől, s 1558 elején Magyaróváron állította fel. 

HUSZÁR Gál reformátor volt, „lelkészi tiszt"-et viselt, reformátori, teológiai 
célkitűzést kívánt megvalósítani. Iskolát állított, de abban nem ,,világi rend"-
et nevelt, hanem lelkészeket. Egy ideig ott tanult, bizonyára taní tot t is, s 
később a nyomdászatban is segített neki BORNEMISZA Péter. Külön tanul
mányban szeretném bizonyítani, hogy megfordult nála BEYTHE István, sőt 
MELIUS Péter is. Lelkészi hivatást vállaló tanítványait SZTÁRAI Mihály tolnai 
püspök szentelte pappá. 

Nyomdáját is reformációi programja végrehajtására állította fel, amint 
maga írja: ,,a mi vidékünk egyházainak gyarapítására" s azért, hogy „még 
jobban szolgálhassam Isten egyházát". Magyaróvár katonai parancsnoka, 
WOHNICZKY Zakariás szerint is: „Az Isten igéjének még nagyobb elterjesztése 
céljából egy nyomdát állított i t t fel". Nyílt teológiai programot tűzött ki célul 
maga elé, és tervszerű harcot kezdett. 

Kiadta az első magyar nyomtatásban megjelent prédikációs könyvecskét. 
Ebben igazolja pártfogója és főhatósága, MIKSA király előtt lutheri hitvallási 
irányát. Tanítványai számára minta-prédikációk és rövid hitvallás (confessio 
succisa), hívei számára pedig építő irat. 

BULLINGER Henrik svájci reformátornak magyarok számára írt, hosszú 
ideig kéziratban terjedő rövid latin hitvallását dogmatikaként pap-tanít
ványai s tanult hívei használatára nyomtatja ki, az úrvacsora helvét formá
ját lutherivé alakítva. 

SZTÁRAI Mihálynak irodalmi példák szem előtt tartásával írt művét, Az igaz 
papságnak tikörét minta-disputációnak szánhatta tanítványai képzésére, szín
játékként adhatták elő, hogy „igaz papok" szolgálatba állítására serkentsék 
a népet, s előkészítsék önálló protestáns püspökség szervezését. Ez utóbbi 
szempontból azt mondhatjuk, hogy — nem általánosságban a protestáns — de 
a lutheránus egyházjog teljes kézikönyve. 

Harcos reformátori munkálkodását hét, nyomdászi tevékenységét csaknem 
két esztendeig folytatta. Ebben az sem akadályozta meg, hogy a győri szent
szék emiatt már harmadszor excommunikálta, s FERDINÁND király rögtön az 
indulás évében, az 1558. év november 1-én és 8-án kelt parancslevelével a leg
szigorúbban eltiltotta eretnekségek terjesztésétől és könyvek nyomtatásától. 

Mi tet te lehetővé HUSZÁR Gál számára ezt a harcos reformátori munkásságot, 
s az üldözés éveiben is ezt a viszonylag hosszú ideig tar tó szabad nyomdászi 
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tevékenységet? Annak a MIKSA királynak védelme, akinek szilárd elhatáro
zása volt, hogy a reformáció ügyét diadalra viszi. Ennek érdekében hosszú ideig 
tartó, heves harcot vívott atyjával is, és kiterjedt diplomáciai tevékenységet 
folytatott. A küzdelemben azonban alul maradt, s szövetségesei is cserben 
hagyták. Engedelmeskednie kellett a HABSBURG családi akaratnak, el kellett 
bocsátania bécsi udvari papját, s családi birtokáról, Magyaróvárról HUSZÁR 
Gált is. Annyi rokonszenve a reformáció iránt és ellenszenve a római egyház
zal szemben azonban megmaradt, hogy a lutheránusok később is számíthattak 
mérsékelt támogatására. HUSZÁR Gált is az ő befolyása segíthette, hogy még 
csaknem egy esztendeig Kassán lelkészkedhetett és nyomtathatott , talán még 
harcosabb formában folytatva megkezdett programját. Megjelentethetett egy 
iratot, amelyben már nemcsak a pápát, hanem magát a császárt is támadta, s 
kiadott egy lutheránus énekeskönyvet, a hazai protestáns templomi énekes
könyvek törzskönyvét. Kassai munkálkodásáért azonban már börtönnel kel
lett fizetnie. A hűbéri hatalom és a város polgárságának szembenállása láza
dásban tört ki. HUSZÁR Gált fogságából a. másik országrészbe mentették, ahol 
a reformáció már győzedelmeskedett, s a nagy mezővárosban, az „aranylábú" 
Debrecenben ,,exul"-ként tevékenykedett. Amikor lehetősége nyílt a nyugati 
országrészbe való visszatérésre, nyomdáját hátrahagyta. A nyomda sok viszon
tagságon ment keresztül, el is pusztult egy tűzvész alkalmával, csak matricái 
maradtak meg. De amit egy nagyhatalmú főúr és egy király sem tudtak meg
tenni, a nyomdát a mai napig fenntartotta a városi polgárság anyagi áldozata 
és szellemi igénye. 

A nyugati országrészben azonban, bármilyen nagy tömegeket hódított is 
meg a reformáció, a hűbéri és klerikális hatalom meg tudta tartani kormányzó 
és ellenőrző tisztét. HUSZÁR Gál távozása után 13 esztendeig, VERANCSICS 
érseknek 1573-ban bekövetkezett haláláig, az érseki szék vakanciájáig sem 
országos, sem megyei, sem városi hatóság védelme alatt és engedélyével, sem 
teológiai, sem iskolai programot teljesítő nyomda nem működött, bár időköz
ben a lutheri egyház viszonylagos elismerést nyert. OLÁH érsek halála után 
ugyan 1569-ben, BORNEMISZA Péter vagy HUSZÁR Gál megkísérelte nyomda 
felállítását. A DOBÓ—BALASSA összeesküvés következményeként veszthették 
el patrónusaikat, ellenfélként pedig az a VERANCSICS Antal került az érseki 
székbe, akit a római egyház egész tanításából csak a hatalmát biztosító egy
házjog érdekelt. így tervüket, nyomda felállítását csak 1573-ban sikerült meg
valósítaniuk. 

A „vándornyomdák" kérdése 

Nyomdászatunk újraindulásával kapcsolatban kell felülvizsgálnunk a 16. 
századi ,,vándornyomdászat" kérdését. A feudális-hűbéri társadalom jogrend
jét, a reformáció által kiváltott társadalmi konfrontációt és a nyomdász szán
dékát figyelembe véve meg kell állapítanunk, hogy Magyarországon a 16. szá
zadban a szó adekvát értelmében nem működtek vándornyomdák. Ennek 
megállapítására azért is szükség van, mert ez a kategorizálás éppen a társa
dalom harci helyzetének, vagyis a 16. századi társadalom valódi képének el
takarására szolgálhat. 

A feudális-hűbéri társadalomban még a király sem biztosíthatott volna ván
dorlási vagy általános működési engedélyt egy nyomdásznak a regionális 
hatóságok akarata ellenére, még kevésbé garantálhatta volna az anyagi ala-
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pot és az igényt egy társadalmi törekvéseikkel és vallási meggyőződésükkel 
ellentétes kiadói terv számára. Az ellenőrzés legfőbb jogát azonban mind 
nagyobb mértékben sikerült a központi hatalomnak kiterjesztenie a kezdet
ben viszonylagos önállósággal működő regionális hatóságokra. A nyomdák 
ügyében hozott legfelső intézkedések pedig szinte kivétel nélkül a társadalmi 
konfrontáció jegyében születtek, s idézték elő a nyomdák kényszer-helyzet
változtatásait. Ez az általunk tárgyalt kor határain túl is kimutatható, H O F F -
HALTER Rafaelnél ugyanúgy, mint fiánál, Rudolfnál. MANLIUS János hányódó 
életének vizsgálata külön tanulmányt igényel, mert nyomdája sorsának ala
kulásába döntő módon belejátszott a Dunántúlon végsőkig kiéleződő lutherá
nus—helvét ellentét. 

Semmiképpen nem „vándornyomdászok" HUSZÁR Gál és BORNEMISZA 
Péter. Reformátorok voltak, s a nyomdát lelkipásztori munkájuk támogatá
sára állították. Szolgálati helyet változtattak, nem pedig a könyvkiadás és 
kereset céljából vándoroltak, még akkor sem, ha kényszerű helyzetváltozta
tásuk oka nyomdászi „mellékfoglalkozásuk" volt. 

A nyomdák helyzetének és sorsának alakulásánál figyelembe kell vennünk 
a társadalom harci helyzetét'. Nem nyomdák, de még könyvek sem vándorol
hat tak veszély nélkül, „kóborlás"-ról pedig szó sem lehetett. Amikor 16. szá
zadi nyomdáinkat állították, azok nem vándorlásra rendezkedtek be, nem a 
kereset reménye, mecénások bőkezűsége vagy szűkmarkúsága, hanem lelké
szek szolgálati helyének változtatása vagy a reformáció által kiváltott egyházi 
és társadalmi harc magyarázzák nyomdászok és nyomdák kényszerű hely
változtatásait. 

A cenzúra 

A cenzúra kérdésében is figyelembe kell vennünk, hogy a reformáció tár
sadalmi konfrontációt váltott ki, különben nem tudunk differenciálni a külön
böző megítélés alá tartozó jelenségek között. 

Mindenképpen el kell választanunk a házkutatásnak, a könyvelkobzásnak 
és könyvégetésnek a reformáció megsemmisítésére irányuló törekvését a cen
zúra fogalmától. Még a könyvégetésben is különbséget kell tennünk egy szim
bolikus hadüzeneti aktus és a rendszeres megsemmisítés között. A működés 
központi ellenőrzésére irányuló törekvés és a cenzúra különböző tevékenysé
gek. A tanítás tisztaságának belső ellenőrzése, lelkészek hit vallási hűségének 
megkövetelése vagy a működési engedélyt biztosító hatóság kiadói terv-ellen
őrzése, belső cenzúrája is más megítélés alá tartozik, mint egy külső hatóság 
ellenséges és erőszakos beavatkozása. 

Ha mindezeket az intézkedéseket szétválogatjuk, s mégis azt kell tapasztal
nunk, hogy ezeket válogatás nélkül és együttesen vetették be, s nem is csupán 
a nyomdák és könyvek ellen, akkor világosan látjuk, hogy a 16. században 
nemcsak a nyomdák helyzetének és a nyomdászi tevékenységnek vagy a 
könyvkiadásnak szabályozására törekedtek, hanem társadalmi rendszerek 
harca is folyt.* 

* Mivel dolgozatom áttekintő jellegű, s igen tág probléma-csoportot ölel át, sem a rész
letes bizonyításra, sem a teljes felhasznált irodalom felsorolására nincs mód. Ezért mellő
zöm a hivatkozást arra az irodalomra és azokra a bibliográfiai adatokra, amelyek szak
ember számára könnyen elérhetők a Régi Magyarországi Nyomtatványok megjelent I. 
kötetében és a Régi Magyar Költők Tára köteteiben. 
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ISTVÄX BOTTA 

Reformation und Buchdruckerei in Ungarn 

Das im Jahre 1473 in Buda entstandene ungarische Buchdruckergewerbe ist in Erman
gelung entsprechender Voraussetzungen eingegangen. Die Bedingungen der Errichtung 
heimischer Buchdruckereien waren erst nach Verbreitung der Reformation gegeben. 

Laut Luther sollte der „weltliche Orden", gemäss den gesellschaftlichen Programm 
der Reformation die Rückeroberung der regierenden Macht vom „geistlichen Orden" 
fordern und die Kirche zwingen ihr, nach Luther's Wort „Amt des Lehrens" auszuüben. 

Die „Macht des Schwerts" zum Schutz der Bürger, und die Schule zum Erziehen 
der Bürger sind dem „weltlichen Orden" als die zwei Mittel der Regierung zur Verfügung 
gestanden. 

Über Errichtung der Schulen und Lehrstoff gibt Luther Rat : Errichtung der Schulen 
ist Aufgabe der Leiter der Städte, Zweck des Lehrens ist die Erziehung nützlicher Bürger. 

Zur Lenkung der sich stets vermehrenden Schulen bearbeitete Melanchthon dieses 
Programm ausführlich, in 1528 in Gemeinschaft mit Luther. 

Die zwei Programme sind zur Grundlage nicht nur des Unterrichtsystems von Agricola, 
Sturm, Trotzendorf, Brenz und Veit Dietrich, ferner der lutheranischen und helvetischen 
Kirche, sondern in manchen Belangen auch des Unterrichtssystems der römisch-katholi
schen Kirche geworden. 

Durch die Entwicklung der ungarischen Marktflecken und das Verkünden des Wortes 
Gottes ist es den „Gutsherren" stets mehr bewusst geworden, sie allein tragen, als „welt
licher Orden" das Amt der „Obrigkeit", womit auch „Macht und Verpflichtungen" der 
Regierung verbunden sind. Errichtung und Schutz der Schulen und Buchdruckereien 
gehören ebenfalls zu ihren Pflichten. 

Diesem Schul- und Unterrichtsprogramm, als einem der verfassungsmässigen Rahmen 
der Verbreitung der Reformation ist die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit der 
Wiedererrichtung des Buchdruckgewerbes, und dessen Programm für das ganze XVI. 
Jahrhundert zuzuschreiben. 

Nyomdászatunk megindításának első sikertelen kísérletei és az újraindulás feltételeinek 
kialakulása c. fejezethez. 

VARJAS Béla: A magyar könyvkiadás kezdetei és a krakkói magyar nyelvű kiadványok. 
Akadémiai Kiadó. Bp. 1961. 

ENGELS: A német parasztháború. Marx—Engels Művei. 7. k. Bp. 1962. 319—401. 1. 
— Műve átdolgozására vonatkozó levelezése: Karl MARX—Friedrich ENGELS Werke. 
Institut für Marxismus—Leninismus beim ZK der SED. Dietz Vlg. Berlin. BERNSTEiNhez 
1884. nov. 11. 36. k. 234. 1. — KATTTSKYIIOZ 1892. febr. 1. 38. k. 260. 1. — KAUTSKYIIOZ 
1892. marc. 5. 38. k. 287. 1. 

LUTHER idézett művei német és magyar kiadásban: D. Martin LETHERS Werke. Kri
tische Gesamtausgabe. Weimar 1883—1943. (Továbbiakban: W.) — Luther Márton 
művei. I—VII. k. Budapest—Pozsony 1904—1917. (Továbbiakban: LM.) A német nemzet 
keresztyén nemességéhez. W. 6, 392—403. — LM. I I . 23—110. 1. Idézetek folyamatosan 
e műből. — Németország összes városai polgármestereinek. . . W. 15, 27—53. — LM. IV. k. 
157—187. 1. Idézetek folyamatosan e műből. — Unterricht der Visitatoren. Corpus Refor
mátorain. XVI. k. 1—6. 29—42. 1. — LUTHER-idézet a nyomdáról. W. Tischreden. 1. Bd. 
1038. 2. Bd. 2772. ab. — 5. Bd. 6303. 

Kéziratosság és nyomtatás viszonya c. fejezetben hivatkozott saját cikkem: Fráter 
Gáspár. Irodalomtörténeti Közlemények. 1972. 4. sz. 481—495. 1. 

A reformáció bázisalakítása iskola és nyomda együttműködésével c. fejezetben hivat
kozott LUTHER—MELANCHTHON—BuGENHAGEN-levélek: Joseph DUCK: Geschichte des 
Kronstädter Gymnasiums. Kronstadt. 1845. 

A teológiai program nyomdája c. fejezetben HUSZÁR Gál és WOHNICZKY Zakariás levelé
ből idézet: Staatsarchiv Wien. Hung. Fasc. 431. a. fol. 292—295. 

A ,,vándornyomdák" kérdése c. fejezetben főként FITZ József: A magyarországi nyomdá
szat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. II. rész: A reformáció korában. Bp. 1967. 
c. művének e kérdésre vonatkozó szempontjaival polemizálok. 

A cenzúra c. fejezetben arra a minden egyéb megnyilvánulást e fogalom körébe meg
tévesztő módon egybevonó álláspontra utalok, amelyet irodalmunkban SCHERMANN 
Egyed tanulmánya képvisel: Protestáns egyházak cenzúrája. Pannonhalmi Szemle. 1930. 
24—39. 1. 
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Das Heranreifen der Bedingungen der Herausgabe der kirchlichen Literatur der 
Reformation und der Entfaltung der auch in Druck erscheinenden Werke der Literatur 
in Ungarn war durch den Schulunterricht und die Veröffentlichung der Lehrbücher 
ermöglicht. 
• Ihre inkonsequente Bezeichnung erschwert das Verständnis für die Rechtslage der 

ungarischen Druckereien. Erst durch Beachtung der Rechtsordnung der feudalen Gesell
schaft, durch Trennung des Eigentumsrechts, der zivilrechtlichen Lage, des Betriebs-
befugnisses und der öffentlichrechtlichen Lage der Druckereien wird ihre Lage ver
ständlich. Die offizielle „behördliche" Tätigkeit soll, in dessen Anbetracht, von der 
Tätigkeit durch „Mäzen" unterschieden werden. 

Auch in der Entfaltung des Geschickes der Druckereien soll die Absicht des Eigen
tümers, oder des Auftraggebers möglichst klar von der Notlage unterschieden werden, 
die das Schicksal der Druckereien beeinträchtigt und die durch die Gegenangriffe der 
sich mit der weltlichen Macht verbündeten römisch-katholischen Kirche bedingt ist. 
Als Ergebnis dieser Unterscheidung lässt es sich feststellen, dass im XVI. Jahrhundert 
in Ungarn keine Wanderdruckereien errichtet wurden. 

Bei Beachtung der Restaurationskämpfe der Kirche von Rom und auch in gewissen 
Gebieten des siegreichen Kampfes der Reformation gegen Rom kann auch die Frage 
geklärt werden, was unter dem Begriffe „Zensur" juristisch zu verstehen ist, und was 
diesen Begriff überschreitet bzw. ausserhalb dessen Begriffskreis bleibt. . 

* 

Benda Kálmán hozzászólása 

Hangsúlyozom, hogy az előadás fontos hozzájárulás a 16. századi magyar 
művelődési törekvések megértéséhez, hiszen LUTHER társadalmi programja, 
művelődési tanításai nálunk is erőteljesen hatottak. Az előadás jelentőségét 
még növeli, hogy nemcsak kerek egészbe fogta LUTHER tanait, hanem azoknak 
társadalmi indítóokait is megvilágította. Mindez komoly segítséget ad a kor 
jelenségei közti eligazodásra, történésznek és irodalomtörténésznek egyaránt. 

Ugyanakkor néhány dologban vitatkozni kell Bottával. így mindjárt 
abban, hogy a magyarországi reformáció kulturális törekvéseit vizsgálva, csak 
LuTHERre és tanaira korlátozta figyelmét. A reformáció nálunk nem állt meg 
a lutheranizmusnál és a 16. század derekától kezdve mindinkább a kálvinizmus, 
majd részben az unitarizmus nyomta rá bélyegét a fejlődésre, s ez a bélyeg 
legalább olyan markáns volt, mint a korábbi, a lutheri. BOTTA előadása, az
által, hogy a 16. század első felének vallási ideológiáját mintegy rávetítette 
a század második felére is, akaratlanul is azt a benyomást kelti, hogy a lutheri 
eszmék kizárólagos érvénnyel szabták meg a reformáció századának egész 
hazai fejlődésót. Ugyanakkor a közállapotok rajzánál mintha ellenkező irá
nyú hibába esett volna az előadó: az ellenreformáció korának a légkörét vetí
te t te vissza a reformáció kezdeti időszakára. A 16. század első kétharmadában 
ugyanis az ellenreformáció korántsem volt olyan tudatos és erőteljes, mint 
amilyennek BOTTA rajzolta. Túlzás, hogy az új hit terjesztői szinte állandó élet
veszélyben cselekedtek, hogy tanaikat csak titokban terjeszthették, hogy az 
állami ellenőrzés folytán a protestáns nyomdatermékek csak csonkított prog
ramot tükröznek, s hogy a reformátorok csak ,,sub rosa" mertek a hit dolgai
ról beszélni, minden szavukat százszor megfontolva, és félszemmel állandóan 
a hatalomra meg a pápai tilalmakra ügyelve. BOTTA előadásában a reformáto
rok működése egy kicsit a 18. századi titkos szekták, szabadkőműves társa
ságok földalatti tevékenységére emlékeztet. A reformáció korabeli állami gépe-
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zet azonban nem azonos a 17. vagy a 18. századival, ahogy a katolikus egyház 
ereje és szervezettsége sem. A 18. században pl. valóban uralkodói engedély 
kellett a nyomdák működéséhez. A tárgyalt korban azonban ilyenre nem volt 
szükség, s biztosan tudjuk, sem Debrecen városa, sem a vizsolyi nyomdát 
működtető Báthoryak és Rákócziak senkitől nem kértek engedélyt. Arról pe
dig, hogy a nyomdatermékeket vagy a templomi prédikációkat állami vagy 
katolikus egyházi cenzúrának kellett volna alávetni, néhány kivételes esettől 
eltekintve, szintén nem beszélhetünk. 

De az előadás nemcsak az ellenreformáció megtestesítőinek tulajdonított, 
némileg anakronisztikusán, tudatos magatartást, hanem a másik oldalon a 
protestánsoknak is. A felekezeti határok csak lassan alakultak ki, az emberek 
szinte észrevétlenül fejlődtek át a régi hitből az újba. Nem hihető, hogy pl. 
NÁDASDY Tamás, aki élete végéig nem szakított nyíltan a katolikus egyházzal, 
tisztában lett volna azzal — amint az előadás mondja —, hogy MELANCHTHON 
tanai nem egyeztethetők össze a katolikus egyház tanításaival, éppen ezért 
titokban és ravaszsággal kell azt, Bécs kijátszásával, terjeszteni. Nem lehet 
egyetérteni I I . MIKSA császár jellemzésével sem, azzal a megállapítással tudni
illik, hogy MIKSA elhatározta: a lutheri reformációt Magyarországon is dia
dalra segíti. Ez legföljebb a császár trónörököskori magatartására lehet igaz. 
Köztudott , hogy MIKSA, aki fiatal korában komolyan rokonszenvezett a luthe-
ranizmussal, a trónra lépve, politikai okokból megalkudott lelkiismeretével 
— és bár nem üldözte LUTHER híveit —, de nem is segítette őket. Az pedig egé
szen valószínűtlen, hogy a császárnak saját állami apparátusával szemben, ti
tokban kelljen HUSZÁR Gált segítenie. Egyébként is fölmerül ebben az esetben 
a kérdés, miért csak HuszÁRt segítette volna? 

Végül: akár LUTHER, akár MELANCHTHON (akár a későbbiekben KÁLVIN) 
tanairól szólunk, fel kell vetnünk a kérdést, vajon ezek eredeti formájukban 
érvényesültek-e Magyarországon. A kálvini tételekről már RÉVÉSZ Imre be
bizonyította, hogy nem. S nyilván ugyanez volt a helyzet a lutheri eszméknél is. 
Az eltérő társadalmi viszonyokhoz, a lényegesen más politikai és művelődési 
helyzethez ezeknek az eszméknek is alkalmazkodniuk kellett. Nem elég tehát, 
ha azt nézzük, hogy miben álltak LUTHER törekvései, hanem azt is vizsgálni 
kell: hogyan, milyen torzulással érvényesültek Magyarországon. 

Székely György hozzászólása 

Bekapcsolódva a BOTTA István nagy érdeklődést kiváltó előadását követő 
élénk vitába, magam is hangsúlyozom a felvetett sok kérdés jelentőségét és a 
kísérlet fontosságát, hogy BOTTA a hazai nyomdászat és nyomtatott művek 
meghatározottságának azokat a gyökereit igyekezett felfedni, amelyekkel 
mint adottságokkal szokott számolni az irodalom anélkül, hogy elemezné az ok 
és okozat összefüggéseiben. Ha magam is polemizálok az előadás néhány meg
állapításával, az két módszertani meggondolásból adódik. Az általános és kül
földi viszonyokban gyökerező reformáció útját nem lehet csak bizonyos pontig, 
az elvi alapvetésig követni és abból vonni le a következtetéseket, elmulasztva 
a megvalósulás áttekintését. Ezt éppen azért emelem ki, mert a lutheri refor
máció kiindulását, eszmei alapvetését csakúgy fontosnak látom és nagyra be
csülöm, akár az előadó. További kérdés a külföldön lejátszódott fejlemények, 
kialakult társadalmi-hatalmi-művelődési programok Magyarországra alkal-
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mazása, ami helyesen nem értelmezhető egyszerű átültetésnek, hanem eltérő 
történelmi-társadalmi alapjait, körülményeit szem előtt tar tva lehet csak 
megnyugtatóan értelmezni. 

így mindenekelőtt magam is úgy látom, hogy a reformációnak nagy lendítő 
szerepe volt a magyarországi nyomdászat kibontakozásában, amiért azonban 
nem szabad eltúloznunk a kezdeti magyar nyomdászat folytatás nélküliségé
nek jelentését, hanem ennek okait kell keresnünk, egyáltalán mennyire volt ez 
sajátos. Már az első előadás vitája kapcsán kiderült, hogy nem késve, sőt 
Európa peremvidékeit megelőzve jelentkezett a nyomdászat Magyarországon. 
Természetesnek vehető ennek német és sziléziai kapcsolata az akkori termelési 
ós politikai állapotok folytán. A mély művelődési kapcsolatok ellenére ebben 
nem az olaszoknak jutot t szerep Magyarországon, mivel ott is (de egyebütt is) 
a német nyomdászok jutot tak először szerephez, sőt más közép-európaiak 
is követték őket, ha Velence, Róma, Nápoly vagy kisebb olasz városok korai 
nyomdászatára gondolunk. Északi nyomdász készítette bibliapéldányt látott 
el széljegyzetekkel SAVONAROLA is. Az sem csak a JAGELLÓ-kor visszaeséséből 
magyarázható, hogy a hazai nyomdászat először pillanatnyi kísérlet maradt, 
mert ezt pótolták a MÁTYÁS birodalmába eső s a humanista kapcsolatok egye
temi színterein azon is túl működő nyomdák, az egyházi kapcsolatoknak meg
felelő nyomdai helyek, ahol természetesen adódott a Magyarország számára 
•nyomtatás MÁTYÁS uralma további szakaszától a magyarországi nyomdászat 
felújulásáig. Egyébként az internacionális méretű és jellegű könyvtermés 
hozzáférhető volt a hazai filológiai igényű humanistáknak. Tulajdonképpen 
csak Anglia volt az a terület, ahol korai és folyamatos könyvnyomtatás ki
bontakozott, tartalmi összetételben nem különbözve a kontinens kiadványai
tól. Anglia haladottabb társadalmi fejlődése, erős egyetemi élete, sikeres és 
tartós centralizációja a magyarázat. Még Flandria emelhető ki mint fontos 
nyomdászat folyamatos területe Németország mellett. Az a BOTTA előadásá
ban foglalt tézis, hogy hazai nyomdák felállításának feltételei csak a refor
máció térhódítása nyomán értek be, főleg ha az erazmista irány könyvkiadá
sunkban játszott szerepére is gondolunk, csak az egyik, bármilyen fontos szem
pontra hívja fel a figyelmet, de nem ad teljes magyarázatot. 

A külföldi nyomdászat azonban nemcsak mint a hazai nyomdák pótlója 
vagy versenytársa jön tekintetbe, hanem éppen a sokat emlegetett krakkói 
nyomdászat a több nyelven (többféle betűvel, szláv nyelveken való nyomásra 
is felkészülve) működéssel példát is mutatott . Ennek pedig a többnyelvű 
magyarországi lakosságra való tekintettel éppen az anyanyelvűséget terjesztő 
reformáció korában nagy volt a szerepe. A szlovákiai fejleményeket illetően 
igen tanulságosan szólt hozzá CAPLOVIC professzor. Ahhoz és annak kapcsán 
legföljebb annyit lehet most hozzátenni, hogy ennek megvoltak az előzményei 
és előfeltételei a nyomdászat előtti kortól, ha a XV—XVI. század cseh, szlo
vák vagy sziléziai írnokaira, káplánjaira gondolunk, az olvasott cseh könyvek 
előzménye éppen a nevezettek írási, levélolvasási szerepe volt. De éppen így 
a XVI. századi dél-erdélyi szász városokban román írnoki, tolmácsi szerep előzi 
meg a cirillírású kalligráfusi szerepet felváltó román nyomdászat korát. Ha 
tehát MEZEY László és VARJAS Béla a terjedelmi statisztika arányaiból bizo
nyos mellékzöngéket véltek kihallani, mert ez egészen eltér a könyvek számá
ból adódó nyelvi aránytól (román ül. egyházi szláv könyveké VARJAS szerint 
2%, míg a BoRSA-előadás a CORESI kiadta művekből adódó nagy nyomdai 
kapacitást kellett hogy kiemelje). Az ellentmondást épp azzal lehetne feloldani, 
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hogy az erdélyi magyar és általában a romániai kutatás eredményeit aláhúzzuk 
a vonatkozó korai román nyomdászat műhelyei és termékei körüli kutatások
ban és azok társadalomtörténeti alapja felfedésében. (KLANICZAY Tibor szerk.: 
A magyar irodalom története 1600-ig. Bp., 1964. 320. o.; S. J A K Ó : Tipográfia de 
la Sibiu si locul ei ín istoria tiparului romínesc din secolul al XVI-lea. Anuarul 
Institutului de Istorie din Cluj, Tómul VII 1964. 97 — 115. o.; Sigimund J A K Ó : 
Editarea cärtilor românesti la Sibiu ín secolulal XVI-lea. Noirezultate îndomeniul 
cercetärilor eu privire la prima carte tipäritä în limba romána. Anuarul Institu
tului de Istorie din Cluj VI I I 1965. 115—126. o.; JAKÓ Zsigmond: A hazai 
magyar történetírók szerepe. Klny. Korunk, 1970. 4. szám, 491. o. ; Emil P E T -
ROVICI—L. DEMÉNY introd. : Evangheliarul slavo-român de la Sibiu 1551—1553. 
Bucuresti, 1971. 419 oldal). Ezeknek a román kiadványoknak az erdélyi lu
theri reformációval való összefüggése indokolta, hogy ebben a felszólalásban 
tegyek említést róluk. 

Még mélyebbre hatolt azonban BOTTA István előadása azzal, hogy a magyar 
reformáció nyomdászatának oktatásügyi feltételeit, a XVI. századi oktatás
nak pedig lutheri társadalomszemléleti és lutheri-melanchthoni nevelési el
vekben gyökerezését fedte fel. Ez az élőszóban bemutatott rész sajnos arány
talanul nagy volt, és ez elfedte a németországi és a még áttételesebben jelentkező 
magyarországi megvalósulás fejtegetését. Ami a BOTTA szerint megtorlásra és a 
polgárok védelmére szolgáló ,,kard hatalma" kérdését illeti, i t t az előadás nem 
tet te világossá a megvalósulást. Ez nyilvánvalóan nem egy szétválasztott álla
mi és egyházi szférát eredményezett, hanem az összefonódás sajátos német súly
pont-eltolódását, a világi fejedelmek javára. A zavart az is fokozza, hogy BOTTA 
a „Regiment" fogalmat birodalomként adta magyarul, pedig kormányzatról 
van szó. Nem követte azonban az előadó a lutheri politikai programot, a csá
szársághoz is fűződő várakozást történeti útján. A császár pedig egyáltalán 
nem tet te magáévá a reformátor politikai igényeit, a lutheri reformáció a 
világi fejedelemségek keretében és védelmük alatt bontakozott ki, a fejedel
mek hatalmát erősítve. Ha pedig ennek skandináv vetületében a király köz
ponti szerepe domborodott ki a lutheri reformáció sodrában, Magyarországon 
ilyen központi hatalmi funkció ki nem bontakozott, sőt a tartományi fejedelem
ségeknél is szétaprózottabb főúri védnökség alakult ki a reformáció fölött. 
Az előadás helyesen emelte ki a lutheri programból, hogy annak milyen Róma
ellenes éle volt, a megtorlás síkján is, de azt sem szabad feledni, hogy 1525-
ben a reformátor a megtorlást a felkelő parasztság elnyomására hogyan fes
tet te alá, hogy fellépett — és ez már közvetlenül érinti a nyomdászatot — a 
rajongóknak, hordaszelleműeknek minősített radikálisabb reformátori irá
nyoknak bibliafordítási tevékenysége, kiadott értekezései ellen, hogy egyáltalán 
nem zárkózott el a világi fejedelmek parasztellenes megtorlásától. így ter
mészetes, hogy a magyar reformáció sem a lutheri vagy más reformátori korai 
elvekhez, hanem a feudális igények valóságához igazodott jogfelfogásában, 
jogi kiadási tevékenységében. A magyar nyelvre fordított Hármaskönyv ezért 
jelent meg Debrecenben (1565), Kolozsvárt (1571), a horvát változat pedig 
Nedeliscsén (1574). Ezért volt tisztában BALASSI Bálint a Hármaskönyv hazai 
fölényével a római joggal szemben: ,,Mert az mi az törvén dolgát illeti, nem 
azért hozom elő az Justinianus írt törvényét, hogy az Tripartitum ellen vala
mit magamnak használhatnék avval, mert tudom, hogy annak semmi ereje 
nincsen Magyarországban . . . " (1585-ben. ECKHARDT Sándor: Az ismeretlen 
Balassi Bálint. Budapest, 1943. 111. o.) 
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Az előadó helyesen hangsúlyozta LTTTHEB, és MELANCHTHON egységét a re
formáció sodrában, ezt magam is így látom. De éppen témánk szempontjából 
hangsúlyoznom kell, hogy volt kettejük közt bizonyos munkamegosztás, éppen 
a művelődésügyi feladatok nagyrészt MELANCHTHON vállára nehezedtek, 
továbbá mivel túlélte a reformátort, egyre inkább ráhárult, hogy legalább 
pedagógiai téren átmentse a program polgári jellegű részét, midőn a fejedel
mek és általában a feudális földesurak hatalmát végül is megerősíteni segített 
a lutheri reformáció 1525. évi társadalmi állásfoglalása és a fejedelmek egyház
vezetői szerepe. Nem véletlenül éppen ezt a tevékenységi szférát ta r to t ta fenn 
MELANCHTHON méltató jelzője, a Praeceptor Germaniae. (Ilyen árnyaltan 
fogalmazó, de következetesen marxista megközelítésre példát mutatot t Leo 
STERN: Philipp Melanchthon. Humanist, Bej ormator, Praeceptor Germaniae. 
Halle, 1960.) 

A német kiindulási területtől társadalmi felépítésében és települési képében 
eltért a reformáció magyar érvényesülési terepe. Nem BOTTA István egyéni 
felfogása, hanem számos történészi munkában is szereplő tézis a magyar refor
máció mezővárosi jellege. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy ennek a 
vonásnak erősödése maga is történeti fejlemény volt, mert kiindulásában a 
magyarországi reformáció is városi volt, és a városokban sokáig lutheri jellegű 
is maradt. Az viszont nem mond ellent ennek az óvásunknak, hogy a városok 
mellett feltárjuk a magyar reformációk mezővárosi színtereit (ahogy a török 
megszállta szögletben Pécs mellett Tolna, Nagyharsány, Laskó jutott szóhoz). 
Nyomdák ugyan it t nem lehettek, de külföldről (Bécs, Wittenberg) behozott 
könyvek gyarapították a protestáns tanítókat. (Vö. RúzsÁS Lajos: Városi 
fejlődés a Dunántúlon a XVI—XVII. században. Budapest, 1966. 24. o.) 

Befejezésül: nagyra értékelem BOTTA előadásának azt a finom szempontját, 
amely a cenzúrát és a hasonló célú, de jogi eszközöket mellőző erőszakos lé
péseket elkülöníti egymástól. Ezt a könyvtárak összetétele is igazolhatja. 
Az erdélyi jezsuita felsőoktatás így hordhatott össze ellentétes szellemű könyve
ket humanista és unitárius gyűjteményekből, rakówi nyomású munkákat is 
beleértve. Ez igazolja BOTTA gazdag szempontú előadását ebben a vonatkozás
ban. De arra is utal, hogy erősebbnek ot t mutatkozott, ahol nemcsak célkitű
zésekből, programokból, hanem a megvalósulásból, az élet valóságát meg
ismerve fejtett ki nézeteket. 


