
BUDAY GYÖRGY 

Ujabb jegyzetek Kis Miklósról, a „Janson"-betűk megalkotójáról 

A 17. századi betűmetsző, nyomdász és tudós TÓTFALUSI K I S Miklós élet
művének váltakozó értékelése jellegzetes példája annak, ami honfitársai között 
hagyományos osztályrésze azoknak a magyar embereknek, akik egy vagy más 
téren kitüntették magukat. 

Ifjúsága csupa ígéret volt: a jóeszű fiú elnyerte az erdélyi politikai, tudomá
nyos és egyházi élet vezető személyiségeinek pártfogását és barátságát csakúgy, 
mint néhány saját korosztályához tartozó ifjúét. 

A következő lépcsőfokot életében azok az Amszterdamban töltött évek 
jelentették, amelyek ifjúságának ígéretét minden szempontból valóra váltot
ták. Tudományos téren a hollandiai egyetemeken tanuló két ifjú honfitársa 
közreműködésével korrigálta az 1646-ban J . JANSONITJS által Amszterdamban 
nyomtatott KÁnoLi-féle magyar.bibliafordításban fellelhető hibákat és téve
déseket és egyúttal, mintegy „mellékesen" bevezette a magyar helyesírás 
reformját, mely azóta is a magyar írás és nyomdászat fundamentuma.1 

E rendkívül termékeny évek alatt az abban a korban és azon a területen 
legfejlettebb országban megtanult mindent ami megtanulható volt a betű
metszés, betűöntés és könyvnyomtatás terén, hogy a magyar biblia javított 
kiadását kinyomathassa Amszterdamban a saját költségén és a saját betűivel. 
Az erdélyi fejedelemség hivatalos körei szándékoztak ugyan kihozni egy új 
kiadást, mely régóta esedékes lett volna, és ami egy túlnyomóan protestáns 
országban, mint Erdély volt akkoriban, nemzeti ügynek számított, de a tervet 
nem sikerült megvalósítaniuk. 

Bár eredeti feladatának csupán a magyar nyelvű biblia erdélyi kinyom
tatásához szükséges betűanyag produkálását tekintette, Kis Miklós nemzet
közi méretekben és szinten is hozzájárult az emberi művelődéshez azzal, hogy 
megalkotta antikva, kurzív, görög, héber és több keleti betűtípusait, melyek 
közül számos, különféle nevek alatt él tovább és kiváló nyomdászok és kiadók 
favorizálják őket a világ legalábbis két kontinensén. 

Ezek közül a betűtípusok közül a legutóbbi időkig a kiváló holland Anton 
jANSOisrnak tulajdonított és róla elnevezett betűkről Harry CARTER derítette 
ki 1953-ban, hogy azok valójában Kis Miklós alkotásai voltak.2 

1 TOLDY Ferenc: Régi Magyar Nyelvészek, Pest, 1866. 
2 A Janson—Kis betűk azonosításáról szóló első publikáció: CARTER, Harry—BTXDAY 

György: The Origin of the Janson types: with a note on Nicholas Kis Liontipe Matrix 18, 
London, March, 1954; később, sokkal részletesebben, ugyanazon szerzők tollából ld. 
Nicholas Kis and the Janson Types, Gutenberg Jahrbuch, 1957. 207—212. TOLNAI Gábor: 
Tótfalusi Kis Miklós világhíre. Filológiai Közlöny, 1968. 563 — 575. Kis működésére vo
natkozó külföldi kutatásokról szóló tanulmánya végén, TOLNAI mint „minden eddiginél 
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Az erdélyi magyar mester elismertetése két és fél századdal idő előtti halála 
után következett be, távol szülőhazájától, ahol kiábrándult, megnyomorított, 
megalázott emberként temették el 1702-ben. 

Amikor hollandiai éveinek optimizmusában és szabadságában, virágzó 
karrierjének közepén visszaemlékezett eredeti, lelkesen vállalt szándékára, 
hogy szép könyvek olcsó áron való előállításával szolgálja Istenét és hazáját, 
hogy a szegény emberek is megvásárolhassák — életének legtragikusabb hibá
ját követte el. 1690-ben visszatért Magyarországra, pontosabban Erdélybe, 
ahol olyan állapotokat talált, melyekben nem volt biztosítható a számára az a 
hely, amelyet korábban élvezett; a hazába, amely nem tudot t és nem is kívánt 
olyan otthont adni a számára, mint amilyen megillette. 

K i s távolléte alatt az erdélyi állapotok — a szakadatlan háborúság és a ka
tonai megszállás következtében — rendkívül leromlottak. Ezenkívül régi 
patrónusai, hívei és barátai legtöbbje vagy még hazatérése előtt, vagy kevéssel 
azután meghalt. Helyükre rosszindulatú, irigykedő, gyűlölködő emberek 
kerültek. Ádáz ellenségek raja ármánykodott ellene, coccejanizmusa ós carté-
zianizmusa címén és pl. azért az „irritáló szokásáért", hogy kézirataiban a 
nyomtatás megkezdése előtt észrevette és kikorrigálta a hibáikat. Nehezteltek 
reá a templomban, az istentiszteleteken neki engedélyezett helye miatt és az 
öltözékért, amelyet fiatal felesége hordott, és amely túl jó volt a „vasmíves" 
feleségéhez. Amszterdam után mindezek a kicsinyességek és az egész életmód 
általában a szerencsétlen ember utolsó tíz évét a megpróbáltatások elleni 
teljesen reménytelen küzdelemmé tették. 

A nyolcvan s egynehány kisebb-nagyobb kiadvány, amelyet 1694 és 1702 
között Kolozsvárott megjelentetett, a magyar nyomdászat történetének érté
kes teljesítménye, bár az olvasónak sokszor gondolnia kell azokra a súlyos 
műszaki nehézségekre, melyeket Kisnek az adott körülmények között le kellett 
győznie. De figyelembe véve azt, hogy jól sikerült munkája valóban milyen 
kitűnő volt, méltó dolog néhány további adalékot közölni a 17. századvég e 
kiváló magyar betűmetszőjének fejlődését és munkásságát illetően. Mielőtt 
erre rátérnék, legyen szabad megemlítenem, hogy milyen öröm a számomra ez 
a cikk, melyben alkalmam van hangsúlyozni, hogy a J A N S O N — K I S betűk 
azonosságának első felismerése teljességgel Harry CARTER érdeme, az én 
szerény részem a kutatómunkában csak abból állott, hogy segítettem neki 
annak magyar aspektusaival. 

Kis pályája szülőhazájában is elég kedvezően indult. 1650-ben született az 
Alsó Miszt-Tótfalu nevű községben — a szülőfalujára való utalást gyakran 
használta részben, vagy teljes alakjában nyomtatványain. Szüleiről semmit sem 
tudunk, bár Kis temetésén az egyik szónok elmondta, hogy „Jóllehet nem Űri 
Nemzetből, mindazonáltal tisztességes emlékezetű Szüléktől vévén eredetet." 
Bár írásaiban sohasem vindikálta, hogy „kiváló diák" lett volna, az ifjú 
Miklósnak tanítói véleménye szerint elég jól kellett dolgoznia a szomszédos 
Nagybányán, mivel tanulmányai következő állomásán a „nagyenyedi kollé
gium kenyerét e t t e" — ahogy az ösztöndíjas diákokat e híres erdélyi főiskolán 
még az én édesapám ottani diákoskodása idején is nevezték. Teológiai tanul
mányai során Kis különösen a latin és a héber nyelvben tünte t te ki magát 

meglepőbb" és „valóságos szenzáció számba menő" felismerésnek minősíti a Janson-Kis 
betűk azonosítását; a következő évben pedig a Gutenberg Jahrbuchh&n megjelent cikket, 
némileg rövidítve, magyarul is közölte a Magyar Könyvszemle 1969. 136—141. 
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— és mint egyik új életrajzírója, MOLNÁR József felhívta reá a figyelmet —, 
a később vele kapcsolatban oly gyakran használt ,,híres" jelzőt először az 
enyedi időkben alkalmazta rá a kollégium egyik legkitűnőbb diákja, aki fenn
maradt naplójában feljegyezte, hogy „kaptunk híres preaceptort, úgymint 
Tótfalusi uramat". 3 

Az enyedi professzorok között számos nemzetközileg ismert személyiség is 
volt és ezekben az években alapozódott meg egész életre szóló barátsága 
PÁPAI PÁRIZ Ferenccel, aki egy évvel volt idősebb nála. PÁPAI tanácsa döntő 
fontosságúnak bizonyult az amszterdami évei vonatkozásában. Kis tanul
mányai befejezése után mintegy három évet a fogarasi kollégium tanáraként 
töltött el és elég pénzt te t t félre, hogy az erdélyi akadémiai szokásoknak meg
felelően induljon a nyugat-európai tanulmányútra — a 17. században ez általá
ban Hollandiát és Angliát jelentette —-, hogy az ottani egyetemeken koronázza 
meg tanulmányait. ,, . . . Kegyelmed praeter propria studia, circumspicialna 
a' Typographiákban, és ott annyira vehetne eszébe, hogy itthon dirigálhatná a' 
Typographiát (minthogy a' sok tudatlan emberek tractálásokkal igen eltöltek 
az itt nyomtatott könyvek a' sok errorokkal) és kitisztítaná azokat, igen jól 
tselekedné. Mert Prédikátoraik Istennek hála elegen vannak Erdélyben, de 
illyen ember kellene igen, a' ki nintsen," — javasolta PÁPAI . HORTHT István, 
helybéli lelkész, később püspök, D É S I Márton és.PATAKI István professzorok, 
akikkel Kis a tervet megbeszélte, teljesen egyetértettek ezzel az elképzeléssel, 
míg BETHLEN Miklós — mikor Kis már Hollandiában volt — azt írta neki, 
hogy „Tsak lopd-el Hollandiának mesterségeit és tsináljunk Erdélyből egy kis 
Hollandiát" — tréfásan hozzátéve, hogy „míg mind nékem, mind néked egy-
egy tonna aranyunk lészen." TÓFEUS püspök szintén azt mondta neki, hogy a 
biblia korrigálásával több hasznot tehet nemzetének mint a prédikátorsággal.4 

1680 őszén Kis elindult Hollandiába, 350 tallérral a zsebében, csatlakozva 
A P A F I fejedelemnek a hivatásos diplomata ABSOLON Dániel vezetésével XIV. 
Lajos francia királyhoz küldött követeihez. Hivatalosan és teológiai tanulmá
nyok mellett mint a magyar biblia új kiadásának korrektora ment Hollandiá
ba, de a szíve mélyén eltökélte, hogy amint csak lehetséges, mindent elsajátít 
a nyomdászatból. A kutatás mindezideig nem derítette fel, hogy pontosan 
hogyan és miért utazott ilyen diplomáciai küldöttséggel — lehető következteté
sek e cikk további részleteiből esetleg levonhatók. 

Belgiumba — ahogy Hollandiát vagy a Németalföldet akkor gyakran nevez
ték — megérkezésükkor Kis elhagyta a követeket és ellátogatott Leydenbe és 
Utrechtbe, mielőtt döntött volna az Amszterdamban való letelepedésről. 
Utrechtből 1680. november 12-ón kelt és ABSOLONIIOZ intézett leveléből kitű
nik, hogy a delegáció már továbbutazott Franciaországba anélkül, hogy elbú
csúzhatott volna tőlük az amszterdami Svéd Király nevű vendégfogadóban, 
amint azt megbeszélték volt, és mielőtt ABSOLONtól megtudhatta volna, hogy 
a megígért „Teleki beneficium"-ra számíthat-é vagy sem. A levélből nem derül 
ki, hogy Kis hollandiai tanulmányainak finanszírozására — ami a legvaló
színűbb — szolgált ez a beneficium, vagy a bibliakiadás előkészítésével kapcso
latos munkálatok kiadásainak fedezésére vagy valami más célra volt fordí-

3 MOLNÁR József: Tótfalusi Kis Miklós ébresztése. Új Látóhatár (München) 1971. 5. sz. 
465 — 493. A cikk első fejezete egy Kisről szóló magyar nyelvű kötetnek, mely München
ben sajtó alatt van. 

4 Mentség, 52. 1. és 70 — 71. 1. 
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tandó. Kis kérte, hogy a választ, ül. leveleket az ELZEVIR nyomda címére 
küldjék neki. 

Kis Miklós Mentségéből,5 melyet húsz évvel később Kolozsvárott írt és jelen
te te t t meg, tudjuk, hogy a híres BLAEU nyomdász cég tulajdonosa, miután 
Kis beszámolt neki az erdélyi könyvkiadás állapotáról és szükségleteiről, azt 
tanácsolta neki, hogy legelőször is tanulja ki a betűmetszés művészetét, annak 
ellenére, hogy a szokásos inas-évek életkorát már régen túlhaladta. Bár K i s 
a nevét nem említi meg, az indirekt utalásokból nagyon valószínű, hogy Dirk 
VosKENS-szel állapodott meg, hogy az hat hónapon át oktatja őt betűmetszésre 
200 forintért.6 

„Mert az én Mesterem-is azt mondja vala az alkuváskor, hogy ő ugyan fogadja, hogy a' 
princípiumokat hiven communicdlja,; de kilencz vagy tíz esztendei praxis teszi az embert 
perfectussá mert én azt kívántam volna, hogy engem perfectussá tegyen."7 

Kis erőfeszítését siker koronázta. Rövidesen nemcsak mint a „romána" 
és ,,italica", hanem görög, német és héber betűk, nemkülönben a ritkább keleti, 
„orientális" betűk, mint a szír, kopt, örmény és grúz betűket metsző és öntő 
mesterként is igen keresett lett. A Mentségből és néhány fennmaradt és publi
kált levélből tudjuk, hogy munkáját angol, német, svéd, olasz és lengyel nyom
dák is igénybe vették. Egyeseknek inasokat taní tot t be, másoknak matricát 
készített, megint másoknak betűket szállított.8 

Távoli országok, például Grúzia, ahol azelőtt még nem volt könyvnyomtatás, 
„hanem — mint a törökök — csak kézzel ír tak", első nyomdai betűiket tőle 
rendelték meg amszterdami tartózkodása idején. Míg a grúziai megrendelés 
hollandiai működésének volt az eredménye, talán mint magyar a legbüszkébb 
— mint TOLNAI Gábor írja9 — arra a megrendelésre volt, amely Itáliából 
érkezett hozzá Amszterdamba, a Toscan nagyhercegtől, Cosimo del MEDicitől, 
aki „generosus" ember lévén elhatározta, hogy egy jó betűöntő műhelyt állít 

5 M. Tótfalusi Kis Miklósnak maga személyének, életének, és különös tselekedeteinek 
Mentsége, Mellyet az Irégyek ellen, kik a' közönséges Jónak ezaránt meggátolói, írni kénszerít-
tetett. Kolosváratt, 1698. Esztendőben. — Ez a több mint 100 oldalas önéletrajzi könyv 
sok adatot és információt tartalmaz a nyomdászatról ós általában mind Hollandiában, 
mind Magyarországon, a 17. század végén. Nem tévesztendő össze Kis Apológia Bibliorum 
c. művével (Kolozsvár, 1697), amely — latinul — megvédi az Amszterdamban 1685-ben 
kinyomtatott magyar biblia kiadásának szövegkorrekcióit ós a magyar helyesírás javí
tásait. A szókimondó Mentség nem hozott igazi védelmet szegény Kisnek. Ellenkezőleg, a 
fejedelemség vezetőinek többsége még inkább ellene fordult. B Á N I T Y gubernátor eklé
zsia előtti nyilvános megkövetésre kényszerítette, ami a mélységesen vallásos embert igen 
bánthatta; azonkívül elkobozták és megsemmisítették a Mentség minden hozzáférhető 
példányát és kierőszakolták, hogy Kis mind írásban, mind nyomtatásban visszavonja az 
abban írottakat. (1698. június 13.) BOD Péter látta a visszavonó nyilatkozatnak, a 
Retractio-nsbk egy példányát és megállapította, hogy az utókor szemében ez nem Kisre, 
hanem ellenfeleire hozott szégyent. (Magyar Athenás 302. 1.) A Mentség egyik fenn
maradt példánya jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtár birtokában van, Budapesten. 
Űjra-kiadták: GYALUI FARKAS, Kolozsvár, 1902; TOLNAI Gábor, a Kner nyomda kiadásá
ban, Gyoma, 1940; BÁN Imre, Budapest, 1952; TOBDAI Zádor, Bukarest, 1954. 

6 Gutenberg Jahrbuch, Mainz, 1957. 209. Id. még Kis 1681. január 15. keltezésű levelét 
Amszterdamból PÁPAI PÁRIZ Ferenchez, melyet idéz BOD Péter: Erdélyi Féniks (Nagy
szeben, 1767.), 27. jegyzet. 

7 Mentség, 56.1. 
8 B O D : Erdélyi Féniks, 28. jegyzet. 
9 TOLNAI Gábor: A great Transylvanian Printer. The Hungárián Quarterly 1940 — 41. 

4. sz. 567-577. 
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fel Itáliában. Emberei alapos tudakozódás után úgy találták, hogy Kis 
volt ,,a legjobb betűmetsző Európában". Következésképp nemcsak hogy 
nagymennyiségű felszerelést vettek tőle az új öntöde részére, de megpróbálták 
rábeszélni, hogy — igen előnyös feltételek mellett — vagy egy fél évre menjen 
el személyesen is Firenzébe, „hogy ott disciplusok&t tanítanék, ós Fusoria 
Officinát erigálván megmutogatnám, miképpen kell élni az eszközökkel, a' 
mellyeket tőlem szerzettének volt", írta.10 

Mindez akkor történt, amikor Kis már készülődött az Erdélybe való haza
térésre s nem ment Firenzébe a bőkezű ajánlat ellenére sem. ,,Tsak ezt-is nagy 
Rónának tar thatná a' Magyar nemzet, hogy mi, a' kik anakelőtte Itáliából 
vöttük a' Betűket . . . most azt megértük, hogy ök szorúltanak mi reánk Betű 
végett" — kommentálta az ügyet Ki s 1698-ban.11 Az utókor szemszögéből 
azonban nemcsak Kis személyes életsorsa vonatkozásában kell az olasz aján
lattal szembeni negatív elhatározását hibásnak ítélnünk, hanem még inkább 
a betűalkotás és a könyvművészet egyetemes története szempontjából. A „Jan-
son-betűk" tényleges alkotója számára MEDICI pártfogása minden bizonnyal 
más, azokkal egyenértékű, de talán még azoknál is szebb további alkotások 
létrehozását eredményezhette volna a nyomdászat történetében. 

Ehelyett K i s folytatta előkészületeit a hazatérésre. Számos ékezetes betűk
kel is ellátott betűsorozatot készített: az ékezetes betűket jobban szerette, 
mint a ligatúrákhoz hasonló betűkombinációkat, melyek abban az időben a 
magyar nyomdászatban még széltében használatosak voltak magánhangzók 
esetében is. Mindez beleilleszkedett azokba a tervekbe, melyeket az egyházi és 
világi rendek néhány évvel ezelőtt a fejedelem rendelkezésére egybehívott 
kolozsvári gyűlésen elhatároztak. A gyűlés célja az volt, hogy jó előre tisztázza 
a biblia nyomtatásával kapcsolatos különféle problémákat. Többek között egy 
petíciót nyújtottak be A P A F I fejedelemhez, amelyben azt javasolták, hogy 
,,az mi kegyelmes urunk eő Nagysága is requirálja az Lengiel királyt arról, 
hogy eő Nga valami Typographiához való eszközöket és exemplárokat akar 
hozatni, [itt az „exemplár" könyvet jelent, kötve vagy bekötetlenül] hanem 
annak mind securitással, mind penig az mi az vámokat s harmincadokat illeti, 
azok iránt mutassa jó akaratytyát , quod justum et aequum eő nga is praestal-
ja."12 

Azonban az otthonról jövő hírek egyre rosszabbodtak és egyre világosabbá 
vált, hogy a biblia kinyomtatása Erdélyben a fennálló körülmények között 
nem lesz lehetséges. Viszont sem a fejedelemnek, sem más hatóságnak nem volt 
módjában, hogy Amszterdamba megfelelő összeget átutaljanak a biblia Hol
landiában való nyomtatása költségeinek fedezésére — akár be lesznek kötve a 
példányok, akár nem. (Történetesen A P A F I fejedelem támogatásával jó könyv
kötészet fejlődött ki ebben az időben Erdélyben, a kötés tehát helyileg is el
készíthető volt.) Ezen körülmények között jutott Kis arra az elhatározásra, 
hogy a bibliát nemcsak előkészítse, hanem ki is nyomtassa Amszterdamban, 
mondván, hogy „Hozzá fogok én egy szegénylegény lóvén, és megmutatom, 
hogy egy szegénylegénynek szíves devotioja többet tészen, mint egy Országnak 
immel-ámmal való igyekezeti . . . " 

10 Mentség, 67.1. 
» U . o., 69. 1. 
12 ld. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. III. k. Művelődési 

törekvések a század második felében, H E B E P E I János cikkei, Budapest—Szeged, 1971. 
268. 1. 
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Az 1683 végi kolozsvári gyűlés petíciójában anticipált könyvszállítási prob
lémákkal néhány évvel később, 1690-ben is szembetalálta magát, amikor bib
liáit, psaltériumait és Új Testamentumait Lengyelországon keresztül próbálta 
Erdélybe jut tatni . Bár kétféle fokozatú antiqua és kurzív betűket és négy héber 
betűkészletet átadott a lengyel Marcus FEANKEL megbízottainak, amiért 
a lengyelországi útvonalon érvényes oltalomlevelet ígértek, egy lengyel főnemes 
a könyvesládákat mégis lefoglalta. A P A F I fejedelem közvetlenül a lengyel ki
rályhoz fordult kérve közbelépését túlbuzgó honfitársánál, hogy a könyveket 
felszabadítsa. Az azonban hajthatatlan volt s nem engedelmeskedett sem a ki
rály, sem a püspök parancsának. A könyveket elküldi Rómába, a pápának, 
hogy „lássa, mit tsinál vélek" mondotta. Az érvelése az volt, hogy Kis könyves
ládáinak jegyzékére bukkanva feltűnt neki az „Aranyas Biblia" (biblia ara
nyozott kötésben) megjelölés, amit ő „Ariánus" bibliának értett . Az arianiz
must 325-ben a niceai zsinat ítélte még el, de a 17. század végén újjáéledt 
nemcsak Közép- és Kelet-Európában, hanem Angliában is. John EVELYN 
naplójában is találunk utalást reá.13 A Mentségben Kis Isten áldásába ajánlja 
az elhunyt fejedelem emlékét jó szándékaiért és amiért annyit költött a bib
liák visszaszerzése érdekében. De elmeséli, hogy Isten után ténylegesen a nagy 
hegyi tolvajoknak köszönheti a könyvesládák felszabadítását . . . A véletlen 
folytán ugyanis éppen akkoriban egy rablóbanda rontott rá a környék kúriáira 
és kolostoraira, nagy károkat és veszteséget okozva Lengyelországnak azon a 
részén. A lengyelek valahogyan arra gyanakodtak, hogy az átutazó magyarok 
küldték rájuk a banditákat, megtorlásként jószágaik lefoglalásáért. így aztán 
azzal a feltétellel szabadították fel azokat, hogy többször nem küldjük rájuk a 
fosztogatókat, írja Kis hozzátéve, hogy „mi pedig azoktól szinte úgy féltünk, 
nemhogy vélek egyet értettünk volna."14 

De térjünk vissza a biblia nyomtatására Amszterdamban. Világos volt, hogy 
a nyomtatás költségeinek fedezésére Kisnek mind több ós több betűt kellett 
metszenie olyan megrendelőknek, akik ezért a munkáért hajlandók voltak jól 
fizetni. Megemlíti, hogy a betűmetszéssel óránként egy tallért keresett, azonban 
télen gyertyafénynél kellett dolgoznia. Munkája természetével magyarázza 
hallgatag ember voltát és, hogy miért nem vállalt prédikálást: „ . . .mert az a' 
mesterség, a' mellyet én oda-fel űztem tized fél esztendeig, annyira meg 
kivánnya, hogy az ember reá függessze minden elméjét és szemeit; hogy semmi
képen nem lehet ezt jól tractálni, 's egyszersmind beszélleni. Innét volt, 
hogy kivált eleintén, módnélkül el-szoktam volt a' beszédről. Hogy haza jövék 
pedig, azólta a' sok tribulatio kimondhatatlan sok búba és melancholiában 
mérite."15 

A helyzet, mely Erdélyben fogadta, egyáltalában nem volt szívderítő. A váro
sok a Habsburg császár német katonái kezében voltak. Felszabadító vagy meg
szálló csapatok? — a vélemények eredetileg nyilván megoszlottak. A legtöbb 

13 1699-ben és 1702-ben EVELYN azt írja, hogy ez a hitvallás most csodálatosan elter
jedt. 1699 július 26-án egy prédikátorról ír, aki „a délutáni katekizmus után beszélt az 
istentelenség, arianizmus, a kvékerek és a libertinusok kárhozatos eltévelyedéseiről . . . 
ebben a korszakban." Erdélyben az unitárius egyház határozottan virágzott és Kis, 
a legjobb erdélyi tradíciónak megfelelően, kolozsvári működése során számos unitárius 
könyvet is nyomtatott, például egy unitárius püspök és egy lelkész imakönyvét. Termé
szetesen ugyanebben a szellemben nyomtatott könyveket és egyebeket az Erdélyben újra
éledő jezsuita rend számára is az 1690-es évek végén. 

14 Mentség, 100. 1. 
15 U. o. 16. 1. 
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házba katonaság volt beszállásolva és a generálisok, akik Ki s hazatérése ide
jén a hatalmat gyakorolták, kis zsarnokokként viselkedtek, nem hagyva semmi 
kétséget a tekintetben, hogy ők a fejedelemséget megszállott területnek tekin
tet ték és aszerint kezelték. 

Bár LIPÓT császár — ebben az időben, amikor az erdélyi fejedelemség függet
lensége jóformán teljesen megsemmisült — angol, holland és porosz nyomásnak 
engedve kiadta a ,,Diploma Leopoldinum"-ot, mely a vallásszabadságra vonat
kozó korábbi törvények érvényben tar tását ígérte; és ámbár Angliában a még 
megmaradt protestáns kápolnákban, a White-hall templomában és Windsor-
ban — mint valamivel előbb EVELYN feljegyezte — hálaadó istentiszteletek 
tartását rendelték el a török elleni háború sikerességéért, az erdélyi református 
egyház számára valójában a megpróbáltatások idejét jelentette.16 

A 17. századvég felfordulásai azonban nem korlátozódtak a Duna és a Kárpá
tok országaira. A vallási és politikai türelmetlenség Angliát sem kerülte el 
teljesen, azt az Angliát, amely pedig századok során többnyire jó példát adott 
arra, hogy történeti fejlődés és változások hogyan valósíthatók meg kevésbé 
erőszakos és kevésbé kegyetlen eszközökkel, mint ahogy az a legtöbb más ország
ban történik. Az 1680-as években, amikor Kis a Csatorna túlsó oldalán, Hol
landiában élt és dolgozott, ilyen kivételes korszak ébredt Angliára. 1683-ban 
az ún. Rye-házi összesküvést leplezték le és a vádlottakat könyörtelenül bün
tették. J E F F R E Y S bíró és a nevéhez kapcsolódó „véres" vésztörvényszék kor
szaka volt ez Angliában — kevéssel azelőtt, hogy a vérszomjas CABAFFA 
generálist, az ugyanolyan mértékben gyűlölt RABUTIN elődjét, császári hely-
nöknek nevezték ki Erdélyben. És ez volt az az év, amikor Kis Miklós szép 
magyar bibliája elhagyta a sajtót. 

A hírhedt J E F F R E Y S egyik életrajzírója nemrégiben a bíró mentségére han
goztatja, hogy személyisége és tettei megítélésében a történeti diszciplínát 
szükséges alkalmazni, tehát saját korának és nem a mának viszonylatában lát
tatni őt. A 17. század tory-jai nem egyenlők a modern konzervatív párt tagjai
val, és a protestáns „disszidensek" nem azonosak a 20. század methodistáival, 
írja. De helyeslőleg idézi egy Lancashire-i békebírónak ,,északi józanságról" 
tanúskodó szavait, aki „Anglia lakosságát ebben az időszakban három csoportra 
osztotta fel: gazfickókra, bolondokra és bölcs emberekre; az első csoportban 
levők összeesküvéseket szőnek, a másodikban levők hisznek bennük, míg a 
harmadik csoportba tartoznak azok akik átlátnak mindezeken."17 

Számolnunk kell e korszak kivételes jellegével, ha megkíséreljük megérteni 
Kis keserű latin versikéjét, melyet Mentségében idézett: 

Anglica terra vale: fueras mihi Carcer & Orcus; 
Angelicam quo te dicere jure queam? 

16 NAGY G.: The Reformed Ohurch in Transylvania. The Hungárián Quarterly (Buda
pest) 1940. 672 — 673. A protestantizmus helyzetére nézve ld. MAKKAI, László: Histoire de 
Transylvanie. Paris, 1946. ,,. . . Ez az Erdély volt az amelyet Európa 1550-ben úgy ismert 
meg, mint az első vallási kompromisszum megvalósítóját, amikor az erdélyi országgyűlés 
proklamációt adott ki a katolikus és protestáns vallásszabadság gyakorlására. Marti -
nuzzi halálával a katolicizmus elveszti fő védnökét és 1556-ban Izabella királyné már 
egy főként protestáns országba tér vissza. . . . Méliusz Juhász Péter hatására a kolozsvári 
egyház 1559-ben a genfi hittételeket fogadta el, s ezt az irányt akkor a »magyar« vallásnak 
neveztek, a »német«-nek nevezett lutheránizmussal szemben . . . és az ország többsége 
kálvinista lett ." 164—165. 

17 P . J. H E L M : Jeffreys. London, 1966. 12. és 16. 1. 
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Keserű versének összefüggése az, hogy saját szülőhazáját kárhoztatja ha
sonló keserűséggel, amiért egész életét haszontalannak érzi, amiért megfosztotta 
őt korábbi ambícióitól és munkakedvétől. „Nem-is tsuda, ha engem idő előtt 
el-ér a' vénség: mert Belgiumban (azt merem mondani) 30 esztendeig nem őszül
tem, és nem vénültem volna annyit, mennyit i t t a' 9 esztendőtől fogva", 
— és ehhez teszi hozzá: „Úgy hogy igazán mondhatnám Erdély felöl, a' mit 
Anglia felöl (mert ott is volt valami bajom) mondottam volt, mikor onnét ki
jöttem."18 

Isten hozzád angol föld: számomra börtön és pokol voltál; 
Mily joggal mondhatnálak téged Angyalinak? 

Csak természetes, hogy e cikk írója, aki maga is Erdélyben született és nőtt 
fel, és aki mint iskolásfiú virágcsokrot vitt néhány osztálytársával évenként 
Ki s magányos sírjára az öreg házsongárdi temetőbe, és akinek angliai tapasz
talatai annyira ellentétesek a kolozsvári kollégium híres nyomdászának sorai
val, zavarban van a keserű sorok olvastán. Valami olyan kényelmetlen érzés 
ez, mint amikor az ember meghitt barátai közül az egyik nem szereti a másikat. 
Mindez évszázadokkal ezelőtt történt, mégis jó lenne kideríteni ennek az ért
hetetlen haragnak az okait. Amint az 1957. évi Gutenberg Jahrbuchb&n megjelent 
cikkben írtuk volt: angol források eddig nem produkáltak semmi érdemlegeset 
Kis itteni látogatását illetőleg. Ez a helyzet azóta sem változott. 

Ami Kis Angliában is használt matricáit és betűit illeti, Harry CARTER 
és Christopher RICKS azonosítottak egy dupla cicerónak megfelelő héber 
betűtípust, amelyről megállapították, hogy egyike a TÓTFALUSI K I S által met-
szetteknek és amelyet amszterdami mintalapján „Augistin. Hebr." nek nevez. 
CARTER és R ICKS azt is kimutatták, hogy ezt a betűt használták 1695-ben egy 
héber Haggadah-kiadásban.19 

Más betűtípusokon kívül CARTER és RICKS a JAMES-féle öntöde betűmintái 
között talált egy angolul „Two-line English Roman and Italick"-nak nevezett 
betűtípust (sorszáma: 103), amelyről megállapították, hogy főként, ill. teljes 
mértékben, azonos Kis „Clein Canon" betűivel. A katalógus szerint JAMES-
nek 235 matricája volt ebből a betűtípusból és valószínű, hogy ezek „ugyan
azok amelyekből Robert Andrews-nak 255 matricája volt". Ezekre a „Two-line 
English" betűkre utalt Harry CARTER Horace H A R T : Notes on a Century of 
typography at the University Press, Oxford, 1693 —1794 c. művének új, fakszimi
le kiadásához írott jegyzeteiben. (A HART-kötet eredetileg 1900-ban jelent 
meg.)20 E két betűtípust úgy látszik 1692-től kezdődőleg használták Londonban 
és ennek a betűkészletnek a megvásárlását jegyezték fel számadásaikban az 
oxfordi egyetemi nyomda raktárnokai 1695-ben: „Szept. 13. Mr. Andrews-
nak görög »Brevier« (azaz 8 pont méretű) és »2-line English« betűkért ." — 
csak persze angolul. HART egyik jegyzetében megállapította, hogy annak írása
kor, 1899-ben, az Oxford University Pressnól e készletnek sem patricája, sem 
matricája, sem maguk a betűk nem voltak már meg és a könyvében közölt 

18 Mentség 38.1. 
19 Edward Rowe MORES: A dissertation upon English typographical founders and 

foundries [1778~\ with a catalogue and specimen of the typefoundry of John James [1782]. 
Kiadta, bev. és jegyz. CARTER, Harry és RICKS, Christopher. Oxford University Press, 
1961. 105. 1. 

20 CARTER kiadása a Clarendon Pressnél jelent meg, 1970-ben. 
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reprodukcióit kliséről nyomják. Megjegyzi azonban, hogy az eredeti betűket a 
The Works of Mr. William Shakespeare, 1770, Royal 4 t0, Clarendon Press c. 
kiadványuk belső címoldalain használták; és az, hogy a betűkészlet 1794-ben még 
megvolt és nyomtattak vele, azt bizonyítja, hogy az említett 1794. évben más 
szedésmintákon is megtalálhatók a nyomda eredeti betűmintakönyvében. 

Aligha van olyan erdélyi betűmetsző, aki ennél, hogy ti . ,,Mr. Shakespeare" 
munkáinak nyomtatásához használják a betűit, nagyobb dicsőségre tar tana 
igényt és biztos vagyok benne, hogy Kis Miklós se vindikált volna nagyobbat. 
Különösen ha megsejthette volna, hogy a 20. században az ő régi szép betűit 
U P D I K E , van K R I M P E N , Stanley MORISON, és persze Harry CARTER állandó 
érdeklődésének eredményeként — a világ két legnagyobb betűkészítő vállalata, 
a Linotype és a Monotype cégek, felújított változatokban — jóllehet „Janson" 
és „Ehrhardt" néven — újra kihozták a közelmúlt években. 

De a 17. században ezek és feltehetően Kis más, még nem azonosított betű
típusai, csak közvetett úton kerültek az angol nyomdászok kezébe, nem köz
vetlen, személyes vásárlás útján. így nem vetnek fényt Kis nyilvánvalóan 
szerencsétlen kimenetelű angliai tartózkodására. 

Ez a személyes látogatás nem szükségképpen a magyar biblia, a zsoltárok és 
az Újszövetség kinyomtatása, vagy az amszterdami betűmintalap kibocsátása 
— ezt általában 1685 —86-ra teszik — után történt. A nyugat-európai kutatás 
különösen az amszterdami mintalap reprodukálása és még inkább a „titokzatos 
holland 'Janson' betűk"2 1 azonosítása óta hajlamos arra, hogy Kis Miklósban 
elsősorban a kitűnő betűmetszőt — ami kétségtelenül volt is — értékelje. 
Ez volt az a terület, amelyen a nemzetek feletti, egyetemes emberi művelődés
hez hozzájárult. Szülőföldjén viszont leginkább mint nyomdászt és kiadót, 
írót, fordítót, sőt mint költőt és filológust értékelték, és ez bizonyos mértékben 
megkönnyíti annak megértését, hogy az előkerült és Kolozsvárott 1940-ben, 
majd Budapesten 1942-ben újra reprodukált amszterdami mintalap után is, 
a történészek és tipográfusok egyike sem tudta meglátni, ül. felismerni a Ki s 
által alkotott betűk és az ún. Janson-betűk azonosságát — noha sokan közülük 
Kis őszinte nagyrabecsülői voltak. 

Nem felejtendő el az sem, hogy amikor Ki s útnak indult ,,Belgium"-ba 
legfőbb feladatának azt tartot ták, hogy elvégezze a magyar biblia korrigálását 
és nyomtatásra való előkészítését, ami mint említettük, nemzeti ügy volt az 
abban az időben főként protestáns Erdélyben. Nem volt-é lehetséges, hogy a 
fejedelemség vezetői valami más és hasonló, nemzeti szempontból is hasonló 
jelentőségű feladattal is megbízták volna? 

Az 1680-as években A P A F I fejedelem kénytelen volt katonailag összefogni a 
pogány törökkel a Habsburg császár ellen, hogy annak a „goodly K: dorne of 
Hungarie" — ahogy EVELYN utalt meleg rokonszenvvel Magyarországra — 
népének szenvedéseit enyhítse és különösképp, hogy a magyar protestánsokat 
a császári hadak és kegyetlen parancsnokaik elnyomása alól kiszabadítsa. 
Ennek a lépésnek magyarázatára egy széles körű propagandakampányt 
indított, hogy a keresztény Európát biztosítsa, hogy távolról sem a keresztény 
hit cserbenhagyását célozza katonai vállalkozása, hanem éppen ellenkezőleg, 
a vallás szabad gyakorlatát kívánja biztosítani minden magyar számára. 

A kampánnyal egy időben, nyilván annak részeként, egy szép kiállítású 
tizenhat leveles fólió formátumú pamflet jelent meg, latinul és angolul, a követ-

BAHKER Nicolas: Stanley Morison. Macmillan, London, 1972. 175. 1. 
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kező címen: The Déclaration of the War Lately set out by the most Illustrions 
Michael Apafi, Prince of Transilvania against the Emperour's 8. Majtesty. 
According to the Transylvanian Copy 1682. 

A címzettek, akiknek a röpirat dedikálva volt : 
A keresztyén világ minden királya, hereege, állama, az egész Szent Római Császárság 

minden Előkelősége és Reridjei, végül pedig az elnyomás terhe alatt nyögő szerencsétlen 
Pannónia népéhez, amiről örökkévaló Emlékezetre, Apafi Mihály, Isten kegyelméből 
Erdély fejedelme, a Magyar királyság csatolt részeinek Ura és a Székelyek grófja, kinyilat
koztatom és bizonyságot teszek, őszinte Igazsággal ós tántoríthatatlan Hittel . . . 

Kiadóként „Francis Smith, Sen. at the Eléphant and Castle in Cornhill, 
London" és a megjelenés évszámaként 1682 van feltüntetve.22 

ApAFinak 1678-tól kezdődően különféle manifesztumai ismeretesek, de a 
SMiTH-féle pamflet azért is érdekes, mert a kiadója az a Francis „Eléphant" 
SMITH (a címében szereplő londoni „Elefánt és Kastély"-ból), aki „Anabaptist" 
SMiTH-ként is ismeretes és John BUNYAN műveinek a kiadója volt. Ellen
ségei nyomtatványaikban mint az anglikán vallástól elszakadó „hitehagyót", 
„pimasz csalót", „okirathamisítót" ós liberális „whig pamfletistát" emlegették. 
J E F F E R Y S bíró ítélkező karrierje 1680-ban történetesen azzal indult, hogy meg
bízatást kapott két whig pamfletíró, nevezetesen Francis SMITH és egy HARRIS 
nevű ember elleni büntető eljárás vezetésére. SMiTH-t rágalmazással vádolták 
amit „Tom Ticklefoot" [„Viszkető Láb Tamás"] és „Tabouer" néven egyik 
pamfletjében követett volna el. Még ugyanennek az évnek az őszén ismét és 
hasonló vád alá helyezték. Ez alkalommal Jefferys hízelgőén „igen tehetséges" 
embernek nevezve őt megpróbálta rávenni, hogy ismerje be bűnösségét.23 

SMITH folyóirata: a Protestant Intelligence közölt magyar híreket is.24 

Nem volt elképzelhetetlen, hogy ellenzéki felfogású emberek, akik a magyar 
helyzet alakulását az angliai körülményekre is alkalmazták, börtönben találták 
magukat, mivel a törökkel szövetkezett THÖKÖLYnek a császári haderők elleni 
küzdelmét Angliában országszerte tárgyalták. (Erről sok fennmaradt vitairat 
tanúskodik.) Hogy Kis kapcsolatban lehetett ilyen protestáns ós „dissenter" 
körökkel, kiadókkal vagy nyomdászokkal, talán magával Francis SMiTH-tel, 
egyáltalában nem kizárt dolog. Valószínűbb, hogy a megpróbáltatások, amelye
ket sorai szerint Angliában elszenvedett, ilyen okokra vezethetők vissza, mint
sem betűszállítmányokra, amelyek először 1685 körül jutot tak el amszterdami 
műhelyéből angliai nyomdászokhoz. 

De, hogy visszatérjünk A P A F I 1682-es kétnyelvű deklarációjára: BETHLEN 
Miklós önéletrajzában említette, hogy ezt valójában PATAKI István professzor 
írta KOVÁSZNAI püspökkel együtt.25 PATAKI egyike volt Kis régi és őt nagyra
becsülő barátainak, akivel levelezést Hollandiából is fenntartotta. PATAKI 
volt az, aki visszatérése után azt tanácsolta Kisnek, hogy nősüljön meg s így 

22 A holland verzió : Unt 't Latijn vertaald, Na de Copie, Qedrukt in Sevenbergen Anno 
1682; 4 r. 12 sztlan lev. (RMK I I I . 3225. H. n. 1682.) ld. még: RMK II . 1483. Kolozsvár, 
1681. 4 r. 2 ív, 8 sztlan lev. Kezdete: „Universis Orbis Christiani Regibus, Principibus . . ." 

2 3 HELM, im. 62—69. 1. 
24 ORSZÁGH László: Kis és az első magyar könyv Amerikáról. Magyar Könyvszemle 

1958. 2 2 - 4 1 . 
25 BETHLEN Miklós: önéletírás. Budapest, 1955. 1. köt. 423. 1. 



Jegyzetek Kis Miklósról, a „Jansori"-betűk megalkotójáról 71 

tanúsítsa, hogy tényleg Erdélyben kíván letelepedni, ismert külföldi kapcsolatai 
ellenére is. 

A másik körülmény, amely Kis „angol—angyali" szójátéka megetti rossz 
emlékeit okozhatta az e koszak virágzó vállalkozása — az angol nyelvű bibliák 
Hollandiából Angliába való rendszeres becsempészése is lehetett. Kis kétszer 
is említi az ATHIAS —SCHIPPER amszterdami nyomdászcéget, melynek ez a 
könyvcsempészés egyik specialitása volt annak idején.26 

Kis Mentségében szembeállítja a magyar nyelvű kiadványok példányszámá
nak korlátolt voltát az angolokéval, aminek az oka a magyarul értők és olva
sók viszonylag csekély száma. ,, Anglicana Bibliát pedig tsak Athias Amster
damban (a' mint nékem referah&k) ötven ezerét minden esztendőben iktat-bé 
Angliába: azt pedig tsak lopva; 's hát ottben mennyit nyomta tnak?" írja Kis 
mindjárt hozzátéve, hogy ,,Mert ott curiosusok, és könyv 's tudomány szeretök 
az emberek, nem úgy mint itt . Tsak egy közönséges embernek-is derék Bib-
liothecaja vagyon ott . . ,"27 Ezek az eléggé hízelgő mondatok mutatják, hogy 
Kis szerzett más tapasztalatokat is, mint a börtön és pokol, angliai tartózko
dása idején. (Különös, hogy ezek a sorok legtöbb szakíró figyelmét elkerülték.) 

Ha Kist , aki egy időben közvetlenül kapcsolatban volt az Athias nyomdával, 
bibliacsempészés miatt állították volna bíróság elé, ezt nem tekintették volna 
valami szégyellni való dolognak szülőhazájában. Az a tény, hogy míg ő maga 
nyíltan ír Angliáról, mely börtön volt a számára, erdélyi ellenségei pedig egy 
szóval sem említik angliai balsikerét különböző gyalázkodásaikban, arra vall, 
hogy saját személyére nézve bármily sajnálatosan alakult angliai tevékenysége, 
az nem lehetett olyan jellegű, hogy megszégyenítette volna őt az erdélyi köz
vélemény szemében. 

Ez a rágalmazási kampány Kis ellen olyan intenzív és körültekintő volt, 
hogy még a halála után is, mind E N Y E D I , mind PÁPAI PÁBIZ professzorok megem
lékezéseit kiszaggatták a gyászbeszédeket tartalmazó egykori kiadvány minden 
egyes példányából.28 Szerencsére PÁPAI K I S életét versalakban megéneklő 
szövegének egy példánya, feltehetően Pápai saját példánya, a 18. századig 
— talán az enyedi kollégiumban — fennmaradt. így került az Erdélyi Féniks 
B O D Péter kezébe, aki jegyzetekkel lát ta el és újra kinyomtatta az Életnek 
Könyve c. kötetben (Nagyszebenben, 1767-ben). B O D a könyvhöz írt bevezeté
sét ezekkel a sorokkal fejezi be: 

Ollyan volt azért Tótfalusi Miklós a Magyaroknál, mint Frobénius, Oporinus a' Hel-
vétusoknál, Henricus Stephanus, a' Frantziáknál, Manutius az Olaszoknál, Platinus, 
Elsevir, Jansonius a Belgáknál, Bombergus a' ,Sidóknak a' Vénétusoknál; hanem ez any-
nyival volt elébb-való, hogy nem Atyjáról maradott gazdagsággal folytatta a' Mester
séget; hanem a' maga metszésbéli Mesterségével kereste a' gazdagságot, 's folytatta köz
haszonra a' szükséges jó dolgot. Méltán meg-érdemli azért a' Féniks nevezetet; mellyrŐl 
azt írja Seneka: Semel quingentesimo anno nascitur. Öt-száz Esztendők alatt egyszer 

26 Az Amszterdamban 1684-ben aug. 15-én kelt levélben, melynek címzettje TELEKI 
Mihály, ,,a teljhatalmú kancellár" és TOFETJS Mihály református püspök volt, megjegyzi, 
hogy holland pártfogója J . LETTSDEN professzor — másokkal együtt — azt tanácsolják, 
hogy ,,a' mi Bibliánk nyomtatásának azt a' módját vegyem elő, és kövessem, mellyet itt 
követnek a' Schipper és Athias műhelyekben az Anglicana Bibliának nyomtatásában". 
(Közölte DÉZSI KisrŐl szóló könyve függelékében, 195. 1.) 

"Mentség, 89. 1. 
28 GYULAI Farkas: Vita M. Tótfalusi Kis M. ravatala fölött. Erdélyi Múzeum 1909. 

3. sz. 



72 Buday György 

születik. Kívánnám én hogy nem öt-száz hanem öt, vagy bár tsak Ötven Esztendő alatt 
születnék illyen Féniks . . . 

B O D említi, hogy ,,mind kéz-írásban 's mind Nyomtatásban" kezébe akad
ván „Medicináé Doctor és a' Nagy Enyedi Kollégiumban a Görög Nyelvnek 
és a Filosofiának híres Tanítója" PAPAI PARIZ Kisről szóló versei, „holmi oda 
tartozó szükséges és Emlékezetre méltó Jegyzésekkel megvilágosítván, kí
vántam hogy azokban ez a' Daciae Phoenix meg-elevenedjék". 

Azóta ez a példány és a különböző kéziratok mind elvesztek, de a BoD-féle 
kiadás és más publikációk, amelyek egy kevésbé destruktív korban születtek, 
fennmaradtak ós segítettek igazságot szolgáltatni Kisnek, akinek a nevét meg 
akarta örökíteni. B O D szintén érdemlegesen és elismeréssel írt a Kis-féle biblia
kiadásról mind a nyelvi, mind a nyomtatási szempontok ismeretében a Szent 
Biblia Históriája c. művében (Nagyszeben, 1748). 

TÓTFALUSI K i s elismertetésében egy másik feléledés a múlt századforduló 
idején történt. H E R E P E I Gergely kolozsvári lelkész, később főesperes, megtalál
t a és érdeklődő nyomdászoknak és professzoroknak megmutatta Kis — akkor 
elhagyott és elfelejtett — sírját és sírkövét a kolozsvári temetőben az 1880-as 
években.29 Ez a szerény gesztus a közérdeklődés újjáéledésére vezetett. GYALUI 
Parkas, D É Z S I Lajos, KONCZ József, CSERNÁTONI Gyula és mások tanulmányo
kat jelentettek meg; D É Z S I professzor megírta Kisről máig is forrás-értékű 
könyvét, GYALUI újra kiadta a Mentséget és Kis halálának 190. évfordulójára 
a Siralmas Panaszt. Ez egy „feddő költemény", amelynek a dallamát K i s 
komponálta és arról a nagy tűzvészről szól, amely 1697 tavaszán Kolozsvárott 
pusztított. K i s a nagy égést jól megérdemelt isteni büntetésként értelmezte 
és az ének végén „megtérésre való intés" és a város egészének nevében mondott 
„áhitatos könyörgő ének" rekeszti be a verset. A nyomdászok Kis halálának 
kétszázadik évfordulójára, 1902-ben a temetőben felállították emlékművét. 
Ezen mint „Európa-hírű nyomdászt és betűmetszőt" és mint a mi (magyar) 
„helyesírásunk alapítóját" ünnepelték. 

Azóta Kis és Mentsége elismert részévé vált a magyar és különösen az erdélyi 
kulturális hagyományoknak, bár kissé szunnyadó hagyomány, amint az már 
az ilyen relikviákkal lenni szokott. Ha megemlékeztek róla, akkor rendszerint 
irodalomtörténészek idézték Kis életművét. 

Munkásságának elismertetésében a következő, potenciálisan jelentős állo
más amszterdami betűmintalapja egyetlen fennmaradt példányának felfede
zése és közlése volt. Ez betűtípusainak gazdag választékát és néhány sornyi 
kotta-jegyét foglalja magában, amelyeket amszterdami címén vevőinek el
adásra ajánlott az 1680-as években. 

Felbukkanása a véletlen — vagy sorsszerű — utazásnak köszönhető, amelyet 
a kiváló Kner nyomda vezetője K N E R Imre te t t meg Gyomáról Kolozsvárra 
1942 nyarán. K E L E M E N Lajossal, a kolozsvári korábbi levéltárossal társalogva 
a beszélgetés során TÓTFALUSI K I S neve is felmerült. K E L E M E N — akit az én 
időmben úgy ismertek, mint „keveset publikáló, de mindenttudó embert" — 
megmondta KNERnek, hogy Kis betűmintalapja Budapesten van és egész 
pontosan megadta a lelőhelyet: az Országos Levéltárban, a HATFALUDY 
család iratai között. Gyomára visszatérve K N E R továbbította a hírt SZENT-
KUTY Pálnak, Budapestre, akinek 1940-ben megjelent publikációját a régi 

29 Adattár i. m. 161. 1. 
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magyar nyomdák betűmintakönyveiről Gyomán nyomták. K i s mintalapját 
így találta meg és egy cikk keretében reprodukálta SZENTKTTTY a Magyar 
Könyvszemlében.50 

Londonba azonban a háború után is még sokáig nem jutot t el egyetlen 
példány sem. Különös módon — amint azt csak a közelmúltban HAIMAN 
György felfedezte — a Kis-féle amszterdami betűmintalapot publikálták a 
viszonylag közeli Kolozsvárott már 1940-ben, egy GYALUI Farkastól származó 
régi fényképről.31 Erről viszont Budapesten sem tudtak. 

Amszterdami betűmintalapja felfedezése és műveinek azonosítása óta 
— igen helyesen — TÓTFALUSI életművét szakértő tipográfusok és nyomdászat
történészek is egyre gyakrabban választják — odahaza csakúgy mint külföl
dön — tanulmányaik tárgyául. 

Befejezésül szeretnék beszámolni két olyan publikációról, melyek a közel
múltban láttak napvilágot. Mindkettőt HAIMAN György, a Magyar Iparművé
szeti Főiskola tipográfiai tanszékének professzora írta. 

Az első egy hosszabb cikk, címe : Tótfalusi Kis Miklós betűmetszői és tipográ-
fusi hagyatékához.32 Ebben HAIMAN elsőnek publikálja és elemzi Ki s felszerelé
sének nemrég felfedezett leltárát, melyet 1702. április 25-én vettek fel Kolozs
váron, közvetlenül Ki s halála után. Maga a tény, hogy egy ilyen leltár készült 
K i s ingóságairól kevéssel halála után, ismeretes volt előzőleg is BETHLEN 
Miklós önéletrajzának és CZEGEI VASS György naplójának utalásaiból,33 de a 
szöveg nem került elő. 

HAIMAN beszámol arról, hogy a nagy érdeklődést kiváltó dokumentumot 
KRIZSÓ Kálmán találta meg, aki az említett 1940-es Grafikai évkönyvet 
publikálta, és aki 1971-ben a kolozsvári Református Egyházkerület központi 
gyűjtő-levéltárában találta meg. A leltár 6 levélből áll, melyek mérete egyen
ként 200 x 315 mm és ugyanazon kéz írása. Az utolsó lap üres. Sajnos, a doku
mentum nincs szignálva. KRIZSÓ szorul szóra lemásolta a 11 lapnyi szöveget 
és HAIMAN a cikkében ennek alapján közölte a szöveget, cikke 205—208. oldalán. 
A leltár eredeti kéziratának fotókópiája — mint HAIMAN Györgytől értesü
lök — a közelmúltban eljutott Magyarországra, de Angliában még nem kap
tuk meg. 

HAIMAN — nagyon helyesen — a most felfedezett 1702-es leltárat összeha
sonlítja egy 1711. október 21-i dátummal keltezettél, melyet IMREH Sándor, 
„ev.ref. főtanodai nyomdász" másolt le és publikált 1880-ban a Typográphia 
c. folyóiratban. Bár ezt a leltárt D É Z S I és mások is ismerték és röviden említet
ték is, a két lista alapos egybevetése most Kis felszerelésének rendkívül tanul
ságos feltárásához ad alkalmat HAiMANnak. 

Az 1702-es leltár regisztrálja a Ki s amszterdami betűmintalapján szereplő 
teljes betűkészletet, de például, míg az utóbbiban 37 betűváltozat fordul elő, 
a leltárban 50 van. A betűtípusok nagyobb száma arra vall, hogy ezekből sokat 
Hollandiában készített és onnan hozta magával, viszont egy részüket soha 

30 M. Tótfalusi Kis Miklós amszterdami betűmintalapja. Magyar Könyvszemle 1942. 
(Az Egyetemi Nyomda újra-nyomtatta különlenyomatként Budapest, 1943.) 

31 TERHES Gyula: Misztótfalusi Kis Miklós, 1650—1702. Grafikai Évkönyv, Kolozsvár, 
1940. 

32 HAIMAN György: Tótfalusi Kis Miklós betűmetszői és tipográfusi hagyatékához. 
Magyar Könyvszemle 1972. 3—4. sz. 193—209. 

33 Czegei Vass György és Vass László naplói, 1659—1739. Monumenta Hungáriáé Histo-
rica, Budapest, 1896, XXXV. 
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nem használta Kolozsváron nyomtatott ismert kiadványainak egyikében sem. 
A leltár sok érdekes revelációjának egyike a 'contrapensum contrapensorum' 
nevű komplikált instrumentum, mely — mint HAIMAN írja — kiváltképpen 
olyan mesternek lehetett hasznos, aki nagy számban gyártott patricákat és 
matricákat, mint Kis tet te volt Amszterdamban. 

HAIMAN folytatja a leltárban szereplő betűtípusok és Kis azon betűinek 
összehasonlítását, amelyeket — mint ismeretes — Lipcsében hagyott 1690-
ben, Erdélybe való visszatérésekor, és amelyeket a Mentségben és számos le
velében is többször megemlített. Ezek, mint ma már tudjuk, részben a lipcsei 
Drugulin W. nyomda, betűöntöde, részben pedig a Frankfurt a/M.-i Stempel 
D. cég tulajdonába kerültek. HAIMAN véleménye szerint például a Drugulin 
utódai, az Andersen Nexö nyomda mai 20 pontos betűje az amszterdami 
mintalap ,,Paragon"-jának a megfelelője, míg a frankfurti Stempel cég kb. 
1920-as mintalapján levő 36 pontos betű azonos a Kis-féle ,,Groot Canon" 
nagyságú betűkkel. ,,S ami még érdekesebb — írja HAIMAN —, a frankfurti 
minta kurzív címbetűinek megfelelő grádusaival a Ki s Miklós Groot Canon 
és Parangon kurzívja azonosítható, az ezeket követő két kisebb fokozat azon
ban más kéztől származik." Vagyis — amint HAIMAN több példán is kimutat
ja — az a típus, ül. méret, amely az 1702. évi leltárban, tehát Kis kolozsvári 
anyagában megvolt, az a Lipcsében hagyott sorozatokból hiányzott, és megfor
dítva. 

Az 1702-es leltár tele van igen érdekes információval, melyek nemcsak a 
„Janson" betűk, hanem általában a 17. századi tipográfia vonatkozásában is 
tanulságosak. HAIMAN cikke a jelen sorainknál részletesebb ismertetést érde
mel, vagy talán lefordítást angol, vagy valamely más, általánosabban beszélt 
nyelvre. 

A másik publikáció, amelyet meg szeretnék említeni, szintén HAIMANÓ, 
és egyike azoknak a kiadványoknak, amelyeket a magyar könyvnyomtatás 
500. évfordulója alkalmából adtak ki Budapesten.34 

Ez egy nagyon gondosan megírt és szép kiállítású könyv, amelyben HAIMAN 
jó áttekintést ad Kis betűművészi és tipográfusi pályájáról és az erre vonatkozó 
kutatásokról. A szerzőn kívül gratulálhatunk a Magyar Helikonnak és a 
Kossuth Nyomdának is, amelyek a kiadványt együttesen jegyezték. Az olvasó 
mégis sajnálja, hogy a kiadók nem lát ták el indexszel a kötetet. (Nyilvánvaló, 
hogy nem a szerző a felelős ezért a mulsztásért: a 106. oldalon dicséri Kist , 
amiért nagy gondot fordított rá, hogy kiadványait tartalmi jegyzékekkel, 
indexekkel stb. lássa el !) 

HAIMAN történeti vonatkozású megjegyzései és véleménye itt-ott vitára 
adhatnak alkalmat — ez az ilyen széles körű kutatási területre vonatkozó 
műveknek a természetéből következik. De talán a legnagyobb erénye, hogy 
ebben a kötetben Kis kolozsvári nyomtatványainak legtöbbjéről jó reproduk
ciót ad közre. Ezek a publikációk ma különféle országhatárokon innen és túl, 
szótszórva találhatók, ahol is a kutatómunkával és a reprodukciókészítóssel 
kapcsolatos rendelkezések rendkívül eltérőek. E nehézségek ismeretében a köte
tet ebben a tekintetben is igen kiváló teljesítménynek találom. 

Személy szerint igen hálás vagyok Kis nyomtatványainak bibliográfiájáért 
is, amelyet SOLTÉSZ Zoltánné gondosan és felkészültséggel állított össze a 

34 HAIMAN György: Tótfalusi Kis Miklós, a betűművész és a tipográfus. Magyar Helikon 
1972. (Megjelent 1973 nyarán.) 



Jegyzetek Kis Miklósról, a „JansorC-betűk megalkotójáról 75 

kötet végén. (Ez emlékeztet arra a buzgó, de eleve reménytelen erőfeszítésre, 
mellyel az 1950-es években a British Múzeum olvasótermében megkíséreltem 
Összeállítani K i s könyveinek valamiféle ,,szükség-megoldás" bibliográfiáját az 
ot t hozzáférhető forrásokból.) 

Most mindezek a szükséges adatok megtalálhatók ebben a szép kötetben, jól 
választott reprodukciókkal, melyekhez egy olyan szerző írt kommentárt, aki a 
betű, a könyv és a könyvnyomtatás technikai és tipográfiai aspektusait is jól 
ismeri. 

Bár néhány részletkérdésben HAIMAN véleménye eltér a mi Kisről szóló 
cikkeinkben kifejtett nézetektől, nemcsak korrektül hivatkozik azokra könyve 
történeti részeiben, hanem az ,,E kötet célja" c. előszavában hangsúlyozza a 
Janson-betű 1954-es első azonosításának jelentőségét a szakirodalomban, mint 
amely Kis Miklós betűmetsző munkásságára irányította a figyelmet, beleértve 
a külföld érdeklődését és elismerését is. Ez persze igaz, de kell, hogy némi elég
tételt adjon annak a tudósnak, aki — sok más kiváló teljesítménye mellett — 
a ,,Janson" és Kis-féle betűket először azonosította. 

Elismerés nem mindig követi a jól végzett munkát. 

GEORGE BUDAY 

Some More Notes on Nicholas Kis of the „Janson" Types 

(See in English: The Library. Transactions of the Bibliographical Society, Publ. Oxford 
University Press. 1974. pp. 21 — 35.) 


