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Tótfalusi Kis Miklós-problémák* 

Nyugat-Európában a könyvnyomtatás és kiadás már a XV. század folyamán 
a kapitalista jellegű vállalkozás formái között bontakozott ki. Ehhez nyugaton 
megvolt a megfelelően fejlett gazdasági-társadalmi-kulturális bázis, olyan szé
lesebb körű, irodalom-igényes, jómódú olvasóréteg, amely a polgárosodás előre
haladásával egyre csak gyarapodott. Érdekes megfigyelni, hogy a mainzi 
GUTENBERG találmánya a XV. század folyamán igazán Itáliában virágzott ki, 
ott, ahol akkoriban Európa gazdasági súlypontja volt, s a nyomtatott könyv 
első jelentős továbbfejlesztője a velencei ALDUS MANUTIUS lett, aki meg
teremtette az apró reneszánsz kurzívával és antikvával nyomtatott , modern 
kisformátumú könyvet. De amint a XVI. század első évtizedeitől Európa 
gazdasági súlypontja, Amerika felfedezése után a Földközi-tenger közepe 
tájáról az Atlanti partok országaira terelődött át, a könyvkiadás és könyv
művészet is áttolódott előbb Franciaországra, majd a XVI. század közepétől 
a mindinkább gazdagodó és polgáriasodó Németalföldre. Európai hírű nyom
dász-kiadóinak sorát Christof PLANTIN nyitotta meg, majd a XVII. században 
az ELZEvntek, BLAEuk és MoRETUSok folytatták. Másfél évszázadon át, 
a XVIII . század elejéig a kontinensen vitathatatlanul a németalföldi nyomdá
szoké a vezető szerep. Az ország kedvező gazdasági körülményei tették lehe
tővé, hogy egyebek mellett a könyvnyomtatásban is Németalföld álljon a fej
lődés új szakaszának az élén. A reneszánsz és a XVIII . század klasszicizáló 
antikvái között a XVII. században az ún. „hollandi betű" hódított mint 
a legjobban olvasható típus, amelynek tökéletesítéséért a legkiválóbb betű
metszők versengtek. S ennek megformálásába — amint ez most már egyre 
nyilvánvalóbbá válik — meghatározó módon, vagy inkább ahogyan 
HALMÁN György könyve elején óvatosan megjegyzi — „talán vezető szerepet" 
vállalva szólt bele egy Európa keleti szögletéből Hollandiába szakadt jövevény: 
TÓTFALUSI K i s Miklós. Olyan megkésett világból érkezett, ahol a könyvnyom
tatás és kiadás még a XVII. század végén is szinte teljesen feudális jellegű volt, 
s csöppent Európa akkor gazdaságilag és társadalmilag egyik leghaladóbb 
országába. Mint fiatal református teológus, az erdélyi egyház megbízásából 
a magyar nyelvű biblia új kiadása ügyében indult el 1680-ban Hollandiába. 
I t t dőlt el a sorsa. A magyar bibliát kiadta, de nem holland mesternél, hanem 
három év alatt maga sajátította el a betűtervezés és metszés mellett a könyv
nyomtatás minden fogását és saját amsterdami műhelyében készítette el 
a Szentírást. A teológusból - egy életre: tipográfus lett, de nem egyszerű 
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mestere, hanem európai pályatársai közül is kiváló művésze a betűnek és 
a könyvnek. 

TÓTFALUSI K i s Miklóst, a betűművészt és tipográfust elemzi és ismerteti 
HAIMAN György munkája. Kijelöli helyét és jelentőségét abban a fejlődési 
folyamatban, amely ,,a római kőtáblák feliratainak lapidáris hagyományaitól 
és a kódexek tollírásának vonásait őrző reneszánsz nyomdabetűtől végül is 
a mai betűhöz" vezetett, s egy olyan tipográfust, olyan formateremtő embert 
állít elénk, aki „korának ízig-vérig modern részese, aki azonosulni tud az íróval, 
annak minden gondolatát a maga technikai publikációs eszközének — a tipog
ráfiának — mesteri kezelésével önti látható formába". 

HAIMAN György a filológus gondosságával és művészi érzékenységgel végezte 
munkáját, megfigyeléseit, kutatásait, TÓTFALUSI betű- és tipográfusi művésze
tének teljes felmérését, rendszerezését, hazai és nemzetközi jelentőségének 
meghatározását. Monográfiájának nem TÓTFALUSI mindenfajta tevékenységére 
kiterjedő, általános művelődéstörténeti szempontú értékelés volt a célja. Sőt 
ettől tudatosan elhatárolta magát, minthogy TÓTFALUSI méltatói eddig jórészt 
kultúrprogramját, irodalmi szerepét emelték ki. HAIMAN György viszont ezeket 
csak annyiban érintette, amennyiben a betűmúvész és tipográfus életművének 
jobb megértését segítik elő. Ezért tűnik egyoldalúnak az a kép, amely e könyv 
lapjain TÓTFALUSiról kibontakozik. De szándékosan az, hogy annál részlete
sebben foglalkozhasson TÓTFALUSI tárgyformáló művészetének elemzésével, 
s ezáltal éppen a betű és tipográfia iparművészére összpontosíthassa a figyel
mét, akiről életrajzírói jobbára csak mellékesen ejtettek szót. Ám az utóbbi 
évtizedekben, főleg külföldön, a nyomdai betű típusvizsgálatai során egyre 
inkább szaporodtak azok a megfigyelések, amelyek nyomán végül is TÓT-
FALUSinak a XVII. századi ún. „holland betű" kialakításában meghatározó 
szerepet tulajdonítottak. Ezzel elérkezett az ideje annak, hogy — egyes, még 
tisztázatlan részletkérdések ellenére is — a mester teljes tipográfusi tevékeny
ségéről korábban kialakult hiányos, illetve részben hibás vagy torzított néze
teket egy módszeres szintézis végre helyre igazítsa, s a kutatások új felismeré
seiből a betű és tipográfia művészének nemcsak gazdagabb és árnyaltabb, 
hanem valósághűbb értékelését is nyújtsa. 

HAIMAN György a típusvizsgálat és a szedéstechnika szakmai és esztétikai 
komplex módszerét alkalmazta munkájában, természetesen nem hanyagolva 
el témájának gazdasági, társadalmi és művelődéstörténeti összefüggéseit sem. 
A típuskutatás és a szedéstechnikai elemezések a jelen század eleje óta az 
ősnyomtatvány-meghatározásban és a XV. század nyomdászattörténetében 
általánosan elfogadott és a legsikeresebben használt módszernek bizonyult. 
A nyomtatott könyv előállításának 1500 utáni feltárásához azonban, úgy 
látszott, ez a módszer már alig alkalmas, s ezért kevésbé volt ösztönző az újabb 
kori típuskutatások széles körű elterjesztéséhez. A betűmetszés iparrá vált, 
s a nyomdák egész sora azonos típusokkal dolgozott. Az egyes könyvnyomta
tókat már nemigen lehetett a maguk által készített speciális betűkészletük 
alapján egymástól megkülönböztetni, amint ez még az ősnyomtatvány
korszakban lehetséges volt. Ám a betűformák újabb kori fejlődéstörténeti 
kutatása szempontjából a típusvizsgálatokat az 1500 utáni időszakra vonat
kozólag sem lehetett mellőzni. Bár a nyomtatvány-meghatározásnak ez időtől 
fogva önmagában már rendszerint nem elégséges eszköze, mégis egyik, sokszor 
nélkülözhetetlen komponense. Nemcsak a könyvnyomtatás terén nagy múltú, 
s annak fejlődését irányító és befolyásoló nyugat-európai országokban foglal-
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koztak az 1500 utáni típusok összehasonlításával, hanem pl. Lengyelországban 
is, ahol a megindított Polonia Typographica c. kiadvány a XVI. századi lengyel 
nyomdáknak teljes típustáblázatait közli fakszimilében. 

HAIMAN György e műve pedig kitűnő bizonyítéka annak, hogy a betű- és 
tipográfiai vizsgálatok komplex alkalmazása TÓTFALUSI K I S Miklós egész 
nyomdásztevókenységének megítélésében mennyi hasznos szemponttal, tudo
mányos értékű, új eredménnyel gazdagíthatja ismereteinket. 

A kötet két fő részre oszlik. Az első a tanulmány szövegét és az illusztrációkat 
tartalmazza, a második TÓTFALUSI műveiből vett reprodukciókat és kiadványai
nak címjegyzékét foglalja magába. 

A tanulmány szerkezetileg jól megkomponált három nagy fejezetben szól 
1. a betűmetszőről, 2. a tipográfusról és 3. K i s Miklós örökségéről. E nagy feje
zetek számos további kisebb fejezetekre tagolódva részleteiben vetítik elénk 
TÓTFALUSinak, a tipográfusnak életművét. A bevezető fejezetek arról adnak 
szemléletes leírást, hogy a „holland" vagy amint HAIMAN György nevezi, 
az „átmeneti" típus miben különbözik a XVI. század reneszánsz, illetve 
a XVIII . század klasszicista betűitől. A következőkben K N E R Imre, E. MUZIKA 
prágai professzor és mások megfigyeléseire támaszkodva HAIMAN György is 
meggyőzően amellett érvel, hogy az Elzevirek betűmetszője, Christoffel VAN 
DYCK-nél a „holland" típus kialakításában a Blaeu-ház betűmetszőinek sokkal 
jelentősebb szerepe volt. BLAEU betűöntődéjét 1678-ban átadta Dirk VOSKENS-
nek és Johannes AüAMSznak. TÓTFALUSI betűmintalapját összehasonlítva 
VosKENSével, HAIMAN György arra a megállapításra jut, hogy „Kis Miklós 
merített ugyan mesterének örökéből is, elsősorban a nagyobb fokozatú antikva 
típusoknál, a tanultakat azonban magasabb művészi és technikai színvonalon 
s egyedülálló következetességgel fejlesztette tovább. A kurzív típusoknál 
viszont határozottan megelőzte mesterét s jóformán közvetlen előzmények 
nélküli újat alkotott". VOSKENS mintalapjának egyetlen típusa sem származik 
TÓTFALUSitól, viszont Johannes ADAMSZ özvegye és Abraham E N T E által 1700 
körül kiadott mintalap 21 antikvája közül kettő és 16 kurzívája közül 9 TÓT
FALUSI betűivel azonos vagy az ő kezétől eredhet. Harry CARTER és BUDAY 
György 1954-ben először azonosította az ADAMSZ és ENTE-féle mintalap betűit 
TÓTFALUSI típusával, s ők még U kurzívát tulajdonítottak Kis Miklósénak. 

A TÓTFALUSI—JANSON vitában HAIMAN György állásfoglalása rendkívül 
higgadt és körültekintő. A lipcsei EHRHARDT-féle 1739-ből származó minta 
betűit, amelyeket a hollandi antikva legkiforrottabb példájának tekintettek 
s Anton JANSON (1620—1687) alkotásának tulajdonítottak, az újabb kutatások 
sem az ő, sem a feltételezett holland mesterek, hanem TÓTFALUSI K I S Miklós 
művének látják. A betűk JANSON-féle eredetét már 1939-ben Stanley MORISON 
kétségbe vonta, 1954-ben pedig Harry CARTER és BUDAY György amellett 
foglalt állást, hogy a betűk valóságban TÓTFALUSitól származnak. Ezt a véle
ményüket számos külföldi kutató is elismerte. Felmerültek e nézettel szemben 
azonban kételyek is. Ezek közül HAIMAN György különösen Hermann Z A P F 
tapasztalataira hivatkozik, aki 1951-ben megtervezte a jANSON-antikva szedő
gépre alkalmazott változatát. ZAPF úgy nyilatkozott: a betűk egyes fokozatai 
között mutatkozó eltérések pl. onnan erednek, hogy azokat különböző betű
metszők készítették, kiegészítések következtében pedig egyetlen fokozat sem 
tartalmazza az összes eredeti figurát. HAIMAN György tehát úgy látja — s azt 
hiszem, ebben igazat kell neki adnunk —, hogy „amíg a mű egésze mögött való
szerűen bontakozik ki az alkotó Tótfalusi Kis Miklós alakja, a részleteket még 
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homály fedi". Éppen ezért szerinte helyes lenne az eddigi kutatásokat teljes 
körű bizonyítással lezárni. Erre azonban a jelen könyv keretei nem adtak 
lehetőséget, de felveti a megvizsgálandó kérdések egész sorát, s kijelenti, hogy 
szívesen vállalkozik a jövőben a JANSON-kérdés teljes és végleges tisztázására. 

A továbbiakban a szerző arra keresett feleletet, hogy TÓTFALUSI hazatérése 
után, kolozsvári működésének idején milyen színvonalon dolgozott amszter
dami éveihez viszonyítva. Hazai munkásságát illetően — többek között — 
különösen SZENTKUTY Pálnak erre vonatkozó jónéhány megállapítását HAIMAN 
korrigálni kénytelen, összehasonlító típusvizsgálatai, véleményem szerint, 
meggyőzően igazolják, hogy TÓTFALUSI betűkészlete itthon sem volt szegényes. 
Amszterdami mintalapja 37 féle betűt tartalmaz, de ennek a felét sem használta 
fel kiadványaiban. Kolozsvárt 27 féle betűje volt s ebből 17 saját metszésű. 
Ezek pedig arról tanúskodnak, hogy a mester otthon sem szállította le igényeit 
és a hollandiaiakhoz hasonlóan tökéleteset alkotott. Az erdélyi mostoha körül
mények ellenére is megteremtette saját szövegbetűit, kiadványainak főszöve
gében az elődöktől örökölt kopott szövegbetűket nem használta, 9, 10, XX, 
13 pontos méretekben csakis az új , magametszette betűkkel nyomtatott . 
A címbetűk többségének alkalmazásában azonban kénytelen volt a Kolozsvárt 
talált régi betűkkel megalkudni. Ami mégis a kolozsvári kiadványok össz
hatását rontja, az nem a betűk metszésének kivitelezéséből, hanem a nyomtatás 
technikai fogyatékosságából származott: a durva papír, a rosszabb festék és 
a képzetlenebb vagy gyakorlatlanabb segédek, betűöntők, szedők, nyomtatók 
gondatlanabb munkájának következménye. TÓTFALUSI Amszterdamban és 
Kolozsvárt készített betűinek összehasonlításából tehát korántsem lehet arra 
a megállapításra jutni — amint azt SZENTKUTY Pál tet te —, hogy ti. éles határ
vonalat kell vonni Kis Miklós amszterdami és kolozsvári működése között, 
mert a mester alkotó ereje időhaladtával szemmel láthatólag csökkent. De 
ugyanígy téves SZENTKÚTYnak az a következtetése is, hogy a hazai viszonyok
hoz alkalmazkodva, kénytelen volt nagyobb és vastagabbra metszett betűket 
készíteni. Ezeket csak a gyakori túlfestékezés láttatja ilyeneknek, a tisztább 
nyomatokon nincs szembetűnő különbség a külföldön és az itthon metszett 
betűk képe között. 

HAIMAN György kétségtelenül megcáfolja SzENTKUTYnak azt a nézetét is, 
hogy TÓTFALUSI a Kolozsvárt talált régebbi betűkből semmit sem tar tot t meg, 
valamint azt is, hogy HALLÉK Hármas históriájának, text antikváját és kurzí-
váját Kis Miklós metszette volna. HAIMAN György egybevetve SZENCZI 
KERTÉSZ Ábrahám, VERESEGYHÁZI SZENTYEL Mihály, NÉMETHI Mihály és 
VERESEGYHÁZI István kolozsvári nyomdászoknak a XVII. század második 
felében TÓTFALUSit megelőzően használt betűkészletét és TÓTFALUSI kiadvá
nyait, meggyőzően igazolja, hogy pl. az említett 1.8 — 20 pontos reneszánsz 
antikva és kurzíva már valamennyi megnevezett elődjénél megtalálható, s így 
az nem lehet TÓTFALUSI alkotása. 

E részhez volna azonban néhány észrevételem. Nem tartozik ugyan a fel
vetett kérdések érdemi részéhez, mert hiszen egy olyan típusról van szó, 
amelyet TÓTFALUSI már nem használt, de elődeinél, pl. NÉMETHI Mihálynál 
1690-ben még előfordul mint kisegítő betű. HAIMAN György ezt a 12 pontos 
korai reneszánsz betűt joggal ősnyomtatvány típusnak nevezi. Külföldön igen 
elterjedt volt a XVI. század első felében, s erre több példát is említ, amelyeket 
még hosszan folytatni lehetne (pl. a krakkói és wittenbergi nyomdákkal). 
A magyar nyomdák közül 1550-től, tehát kezdettől fogva kétségtelenül meg-
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található pl. HOFFGREFF-HELTAI műhelyében, de nem egészen érzem ideillőnek 
BORNEMISZA Péter inkább csak hasonló, viszont jóval egyenletesebb metszésű, 
arányosabb és erőteljesebb vonalú betűjét. A másik észrevételem HAIMAN 
Györgynek a 42 — 43. lapon olvasható alábbi magyarázatára vonatkozik: 
NÉMETHI Mihály ,, 1690-ben megjelent Páriz Pápai: Pax corporis-át (RMK I. 
1387.) már újabb betűkből szedte, a könyvben azonban egy helyütt megszakad 
az egységes tipográfia és a 'A 88-czadik Soltárban . . .' kezdetű lapon megjele
nik a 12 pontos ősnyomtatvány típus, hogy a 19. sor után ez is egy hasonló, 
de jobban tömörített és 12 pontosnál valamivel kisebb változatával folyta
tódjék. Nyilvánvalónak látszik, hogy a nyomdász kifogyott a könyv 'kenyér
betű j éből' és hogy a szedést befejezhesse, a tartalékhoz kellett nyúlnia (27. kép)." 
Az utóbbi megállapítással kezdve, eleve gyanús volt, hogy NÉMETHinek kifo
gyott volna a ,,kenyérbetűje". Ez még XVI. századi nyomdászainknál sem 
igen fordult elő. Ellenben az igen, hogy valamilyen oknál fogva tömöríteni 
akarták a szedést, pl. papírtakarékossági szempontból, hogy ne kelljen néhány 
sor miatt új ívet vagy új lapot kezdeni. Nos hát, u tána nézve a dolognak, 
NÉMETHI is így járt el, mert a kötetben még négyszer, tehát összesen öt 
esetben folyamodott a szedés tömörítése végett az eredeti szövegbetűnél kisebb, 
ún. ,,ősnyomtatvány típushoz". Mégpedig a könyv elején azért, hogy a cím
levél, a szerző ajánlása és SZATMÁRNÉMETI Sámuel üdvözlő verse másfél íven 
elférjen; a kötet végén ugyancsak azért, hogy a szöveg után a tartalomjegyzé
ket, új lapon kezdve, fél íven elhelyezhesse. A közbülső három esetben (130., 
249. és 269. lapon) pedig azért, mert minden fejezetet új lapon akart kezdeni, 
s hogy e három helyen néhány sor átvitele miatt ne éktelenkedjenek nagy, üres 
lapfoltok a kötetben, e fejezetek végén a szedést a kisebb típussal tömörí
tette, így kötetenként kb. másfél ív papírt takarí thatot t meg. 

Másik megjegyzésem HAIMAN Györgynek a „tartalék-betű" típusára vonat
kozó megállapítását illeti. Nézetem szerint i t t nincs típusváltozatról szó a 
betűkép mérete tekintetében. Ezt a látszatot az a körülmény kelti, hogy egy
részt a festékezés egyenetlen, a felső 19 sorban erősebb, alább viszont halvá
nyabb, másrészt pedig a szedést nyilvánvalóan rosszul zárták a formába, 
s ennek következtében a felső 19 sorban a sorközök kilazultak és jobb felé 
néhol szétnyíltak, amit az is bizonyít, hogy a szedés bal oldalán a 20 sor mérete 
(87 mm) közel 3 mm-rel kisebb, mint a jobb oldalon. Észrevételemre azóta 
HAIMAN György újra megvizsgálta a betűket, amelynek eredménye az volt, 
hogy a betűk kép-mérete valóban azonos, de az is kétségtelenné vált, hogy 
ugyanakkor a matricákat kisebb (alacsonyabb és keskenyebb) betűtörzsre 
öntötték. HAiMANnak ezt a megfigyelését magam is alátámaszthatom azzal, 
hogy az ajánlásnak ,,A 88-czadik Soltárban . . . " kezdetű lapja kivételével e 
kisebb betűtörzs 20 sor mérete mindenütt 83 mm körül mozog. De egyúttal 
magyarázatát kapjuk annak is, hogy az ajánlás idézett lapján miért nem sike
rült a szedést szorosan formába zárni: a felső 19 sorban a szedéstükör szélessége 
valamivel keskenyebb, mint az alsó 18 sorban, a kétféle méretű betűtörzs 
miatt. S a két szedésrészlet szintkülönbsége okozhatta azt is, hogy a felső 
19 sor magasabb betűtörzsre öntött betűit már a festékezés is erősebben érhette, 
mint a valamivel alacsonyabb alsó 18 sorét, s a nyomóprés lapja is a kiemelkedő 
19 sorra jobban rányomhatta a papirost, mint a kissé mélyebben fekvő alsó 
18 sorra. 

E fejezet 49. jegyzetében HAIMAN György azt írja: „További kutatásokra 
vár annak megállapítása, hogy az 1660 táján megszűnt Heltai-nyomda betű-
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készletéből, díszeiből megőriztek-e valamit a későbbi kolozsvári nyomdák." 
Nos hát ez a NÉMETHI Mihály által 1.690-ben nyomtatott Fax Corporis-kötet 
kenyérbetűje nem egyéb, mint a HOFFGREFF által 1549-ben hazahozott betű
készlet 1. antikvája; NÉMETHI „tartalékbetűje" pedig HOFFGREFF 2. antikvá
jával azonos, amelyeket HELTAI 1.559-ben új jelekkel kiegészített, s a későbbiek 
folyamán valamivel kisebb betűtörzsre átöntöttek. A H O F F G R E F F — H E L T A I 
féle betűk matricái tehát másfél évszázad múlva is használatban voltak még 
Kolozsvárt. 

A következő fejezetben HAIMAN György szemlét tar t a kolozsvári unitárius 
nyomda, illetve LISZKAI Andrásné műhelyének betűi felett, s meghatározása 
szerint bár ezek újabb típusok, mint a már említett VERESEGYHÁZI Szentyel 
Mihály, NÉMETHI Mihály és VERESEGYHÁZI István betűi, de nem azonosíthatók 
a TÓTFALUSiéval s nem is tekinthetők az ő alkotásának. Mindezek után joggal 
úgy dönt, hogy a TÓTFALUSI típusaival megjelent kiadványok sorából törölni 
kell a neki tulajdonított FELVTNCZI György: Római császár . . . protonota-
riainak . . . dicsireti (1699) c. munkát; a Jövendőt magyarázó kis könyvecskét 
(1699) és ÇANISIUS Catechismusának 1700. évi kolozsvári kiadását. Megállapítja 
továbbá azt is, hogy MIKOLA László: Lampas pietatis accensa . . . c. 1694-ben 
a nyomdász neve és a megjelenés helye nélkül közzétett munkája, valamint 
CORDERIUS: Colloquiorum centuria c. művének a sárospataki könyvtárban 
őrzött töredéke nem TÓTFALUSI műhelyében készült. 

Ismeretes, hogy amszterdami működése idején TÓTFALUSI több más ország 
nyomdái számára is készített betűket. Ezek közül az eddig ismertté vált 
holland, angol, német és olasz műhelyek számára metszett típusokról ad össze
foglaló képet HAIMAN György, majd a nem-latin betűs örmény ós grúz nyelvű 
kiadványokhoz készített jelkészletet ismerteti. Végül táblázatban összesíti 
a Didot-féle pontrendszer méretei szerint az amszterdami mintalapon és az 
ottani kiadványokban, majd a kolozsvári kiadványain, valamint TÓTFALUSI 
1711. évi betűöntő szerszámainak leltárjegyzéke alapján fennmaradt betűit. 
Vitatható, hogy a Didot-féle pontrendszer elterjedése előtt helyes-e ennek 
mértékegységként való használata a típusvizsgálatokban. Az ősnyomtatvány
kutatásban, de a XVI —XVIII. századi típusleírásokban is a betűméreteket 
a szakmunkák milliméterben, illetve tizedmilliméterben szokták megadni. 
A betűméretek pontos meghatározásával részben helyesbíti HAIMAN György 
GULYÁS Pálnak A magyar könyv sorsa c. művében közölt adatait, de főként 
SzENTKUTYnak A régi hazai nyomdák mintakönyvei c. munkájában közölt 
csaknem teljes egészében hibás felsorolását. 

Ezek után HAIMAN áttér TÓTFALUSI könyvdíszeinek bemutatására. Amszter
dami kiadványai mértéktartó, de jó ízléssel megáldott könyvművészről tanús
kodnak. Kolozsvári nyomdatermékeinek díszei gazdagabbak, viszont szín
vonalban alatta maradnak az amszterdamiaknak. Ennek okát HAIMAIST György 
abban látja, hogy TÓTFALUSI a könyvdíszeket — akárcsak a címbetűket 
a szövegnek alárendelt, kevésbé fontos elemként kezelte, s úgy látszik, ideje 
sem volt azok megújítására. Díszített kezdőbetűi, szedett ornamensei, fejlécei, 
címlap- és záródíszei nem eredeti alkotások, általában az Európa-szerte elter
jedt reneszánsz díszeket alkalmazta. Korának jellegzetes grafikai technikája, 
a rézmetszet is csak öt műben tűnik fel: az amszterdami biblia és az 1687. évi 
Újtestamentum címlapján, valamint a Kolozsvárt készült H ALLER: Hármas 
históriája címlapján, az 1695-ben kiadott A Szentírás summájának KORNIS 
Kata címerét ábrázoló lapján, továbbá az ugyanezen évben megjelent Viaticum 
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spirituálé c. munkában, amely 21 rézmetszetével az egyetlen TÓTFALUSI ter
mék, amely szövegközti illusztrációkat tartalmaz. 

HAIMAN György kitűnő szakmai hozzáértéssel és érdekesen bontakoztatja 
ki értekezésében Kis Miklós sokoldalú tipográfusi leleményességét, amellyel 
különféle kiadványait a tartalomnak megfelelő sajátos formába öltöztetve 
igyekezett megjeleníteni. Elemzése nyomán azonban az is nyilvánvalóvá lesz, 
hogy TÓTFALUSI tulajdonképpen rendkívül szigorú ipari és gazdasági szervező 
egyéniség, aki sokszínű tipográfiai alkotásait szinte szabályosan megkonstruált 
építőelemekből szerkesztette meg. Mindennek okait, magyarázatát HAIMAN 
György helyesen tapintja ki, amikor ennek alapját TÓTFALUSI gazdasági hely
zetében, könyvnyomtatói kulturális célkitűzéseiben, a németalföldi könyv
kiadás példamutató hatásában és a mester könyvtervező művészi tehetségében 
ismeri fel. Az ökonomikus munkaszervezés és a nyomdatermékek lehető leg
gazdaságosabb kivitelezése, a jól olvasható és könnyen kezelhető kis formá
tumú könyv előfeltétele Kis Miklós ama programjának, hogy könyvekkel 
bővítse és olcsósítsa a hazát. Nemcsak a papírral gazdálkodott rendkívül taka
rékosan — noha kétféle papíralakból 8 féle könyvméretet állított elő a fólió 
nagyságtól a 24-ed rétig —, hanem a szedéstükör megtervezésében is hallatlan 
ökonómiával járt el. 

TÓTFALUSI tipográfiai forma-alkotó magatartását HAIMAN György alap 
vetően szövegközpontos szemléletűnek nevezi, de jól érzékelteti azt is, hogy 
eme ősi tipográfiai felfogást, amikor a könyvet még csak egyetlen szöveg
tömbnek tekintették, hogyan törik át TÓTFALUSinál a funkcionális és a deko
ratív tipográfia elrendezési elvei. 

Az értekezés utolsó fejezetei azzal foglalkoznak, hogy mit hagyott a XVII . 
század e nagy betűmetszője és tipográfusa kortársaira, utódaira, a magyar 
nyomdászatra. Miután idehaza nehéz körülmények között saját műhelyét kel
lett felszerelnie, betűmetszői tevékenységét más hazai nyomdák számára nem
igen hasznosíthatta, de azoknak — Szebent és Debrecent kivéve — talán nem 
is igen voltak ilyen igényeik. Szebenről tudjuk, hogy az ottani műhely részére 
öntött betűket, s ott 1699-től a XVIII . század első felében nyomtat tak TÓT
FALUSI típusival, sőt 1708-ban betűmetsző és öntőműszereit is, a háborús 
viszonyok miatt Szebenbe menekítették. A debrecenieknek is szándékában 
volt, hogy TÓTFALUSival betűket Öntessenek, de hogy ennek eleget tett-e, 
annak nincs nyoma. Viszont VINCZE György debreceni nyomdász 1699-ben 
kiadott SZENCI MoLNÁR-féle zsoltároskönyvének két változata közül az egyik 
fametszetű kottákkal, a másik azonban kétségtelenül TÓTFALUSI 10 pontos 
szedett hangjegyeivel jelent meg. 

BENDA Kálmán és IRINYI Károly (A négyszáz éves debreceni nyomda, Bp. 
1961.. 30, 35.) nyomán HAIMAN is arra gondolt, hogy ez utóbbit Kolozsvárt 
nyomtatták. Ez kétféleképpen képzelhető el: 1. A kötet kétfázisos nyomással 
készülhetett, azaz a szöveg kinyomtatott íveit átszállították Kolozsvárra és 
ott — második fázisban — a kottákat a szöveg közé nyomtatták. De a két
fázisú nyomásnak egyrészt semmi jele sjncs a kötetben, kotta és szöveg mindig 
pontosan illeszkedik egymáshoz, holott kétfázisos nyomás esetén kisebb-
nagyobb elcsúszások elkerülhetetlenek lettek volna; másrészt ez az eljárás 
a két nyomda között olyan precíz együttműködést kívánt, amely abban az 
időben még elképzelhetetlen. 2. HAIMAN éppen ezért úgy véli, hogy nem 
a kinyomtatott íveket, hanem a debreceni szedést szállították át Kolozsvárra. 
Szerintem ez épp oly hihetetlen, mint az előbbi feltételezés, hiszen csak törde-
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letlen szedést vihettek volna, körülményesen csomagolva Kolozsvárra, s ott 
kellett volna a szöveg közé szedni a kottákat, majd kinyomtatni a kötetet és 
visszaszállítani az egészet Debrecenbe. Ez annyi munka és költség, hogy azért 
akár az egész könyvet TÓTFALUSinál szedethette volna VINCZE. HAIMAN, saját 
nézetének támogatására idézi VINCZE György 1,705. évi zsoltárkönyvének elő
szavát: „A' fellyeb való időkben elmúlt 1.699-dik Esztendőben, a' Sz. David 
Sóltáros könyvét . . . az Amstelodamban 1684-dik Esztendőben kinyomtatott 
. . . példájára hasonló kisded formában mi is ki-nyomtattuk volt, a' b . eml: és 
mind a' két Hazának nagy hasznosan szolgált M. Tótfalusi Kis Miklós Uram 
accomodálván a' maga kisded formában való kótáit; mivel pedig . . . eddig 
olyan apró kótákat nem szerezhettünk . . . mostan ujolag kóták nélkül is ki 
nyomtattuk . . . " Ebből az előszó-részletből HAIMAN György — szerintem 
tévesen — azt következteti, hogy ,,Kis Miklós . . . nem adott kottát a debre
ceni nyomdának, hiszen Vincze szerint ők ilyet »nem szerezhettek« és 1705-ben 
is kénytelenek voltak »kóták nélkül« újranyomtatni a könyvet". A „nem 
szerezhettek" kijelentés azonban az idézet tanúsága szerint nem az 1699. évi 
kiadásra vonatkozik, hanem az 1705. évire, hiszen 1699-ben, amint a fenn
maradt példányok tanúsítják, szereztek kottát , méghozzá nem is egy, hanem 
kétfélét. Ebből tehát még nem következik az, amit HAIMAN György alább 
bizonyítani is próbál: ,,Minden arra mutat , hogy a könyvecskét debreceni 
szövegszedésről, kolozsvári kottákkal kiegészítve, Kis Miklósnál nyomtatták. 
S így megvilágosodik Vincze György előszava, akinek szedéséhez Kis Miklós 
»accomodálta«, vagyis hozzáillesztette a maga kottáit. És az is világos, hogy 
az 1699. évi debreceni elszámolás szerint miért küldtek Tótfalusinak egy bála 
papírt. Bezárja a következtetést, hogy nyilván a szedést is kocsira rakták és 
Kolozsvárra szállították — ott kiegészítették a kottákkal és elvégezték a könyv 
nyomtatását ." E látszólagos bizonyítékokhoz azonban meg kell jegyeznem, 
hogy az „accomodál" nemcsak annyit jelent, hogy „hozzáilleszt", „hozzá
alkalmaz", hanem azt is, hogy kölcsönöz, kölcsön ad. A bála papírt pedig lehet, 
hogy éppen a kölcsön adott kottajelek vagy esetleg más szolgáltatások fejében 
kapta TÓTFALUSI. Nem látom tehát bizonyítottnak, hogy az 1699. évi zsoltáros
könyv Kis Miklós kottáival megjelent variánsát Kolozsvárt nyomtatták volna. 
Sőt a közel 400 lapra terjedő könyv több mázsa súlyú szedéséhez viszonyítva 
az 1 — 2 ív zsoltárszöveg dallamához szükséges (kb. 4000) kottajel apró zsá
kokba szortírozva egyetlen kis ládában egyszerűbben és könnyebben volt 
Debrecenbe szállítható. Szerintem tehát TÓTFALUSI igenis kölcsön adta VINCZÉ-
nek 1699-ben a kottajeleket, s a zsoltárokat a hangjegyekkel együtt Debrecen
ben nyomtatták. 

Ezzel szemben HAIMAN György elfogadható bizonyítékát adja annak, hogy 
I I . RÁKÓCZI Ferenc 1705-ben Debrecenben megjelent postai pátensét nem 
TÓTFALUSi-féle betűkkel nyomtatták, amint ezt többen hirdették. Viszont 
ZRÍNYI Török Afium&nak 1705. évi, hely és nyomdász neve nélkül közzétett 
kiadása nem lehet nagyszombati vagy bártfai műhely terméke, mert az 
TÓTFALUSI betűivel készült, s így minden valószínűség szerint TELEGDI P A P 
Sámuel kolozsvári nyomdájából származik. 

HAIMAN György TÓTFALUSI betűinek utóéletét is végigkíséri a kolozsvári 
nyomdászatban. Három utódjánál: TELEGDI P A P Sámuelnél, SZATMÁRI P A P 
Sándornál és SÁROSPATAKI Józsefnél TÓTFALUSI típusai 1770-ig használatban 
voltak. De 1755-től SÁROSPATAKI József műhelyével párhuzamosan működő 
református kollégiumi nyomdában is jelennek meg nyomtatványok egészen 
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a XVIII . század, végéig Kis Miklós készletéből való betűkkel, noha 1.780-tól 
kezdve KAPRONCZAI NYERGES Ádám már a klasszicizmus irányába mutató új 
típusokkal szereli fel a nyomdát. 

A XVIII . század végétől mintegy másfél századra TÓTFALUSI betűművészeti 
és tipográfiai hagyományai feledésbe merültek. A XIX. század végétől többen 
is foglalkoztak munkásságával, de hagyományainak újjáélesztésére itthon az 
első kísérletet 1940-ben TOLNAI Gábor és K N E R Imre tet te meg a Mentség 
betűhű kiadásával, s K N E R Imrének ehhez fűzött tipográfiai megjegyzéseivel. 
1942-ben a Tíz írás a nyomdászatról c. kötetben éppen HAIMAN György te t t 
javaslatot TÓTFALUSI típusainak felújítására azzal, hogy ez ,,a modern fel
ismerések alapján célszerűnek tar tot t betűforma, népszerűsítésén és külön
leges betűproblémáink megoldásán kívül, hatalmas lépést jelentene nemzeti 
tipográfiánk újjáépítésében is." Javaslatának megvalósítására azonban ide
haza csak mintegy másfél évtized múlva került sor, amikor GÁBOR Pál 
TÓTFALUSI antikváját nem másolva, hanem művészien átértékelve, teljes 
betűcsaláddá fejlesztette. Ugyancsak modern átértékelés a Monotyp Corpora
tion 1937-ben kibocsátott EHRHARDT-féle betűje, amelyet a cég ismertetőiben 
Kis Miklóstól származtat. 1934-ben az amerikai Linotype Társaság a Janson-
antikvának elkészíttette szedőgépre alkalmazott változatát. 1951-ben pedig 
Hermann ZAPF feldolgozásával — amint HAIMAN György írja — „megszületett 
a Tótfalusi-antikva leghitelesebb, úgyszólván tökéletes felújítása." Korszerű
ségét az a tény is bizonyítja, hogy legújabban a fényszedő eljárások terén is 
bevezették. 

Befejezésül hadd idézzem HAIMAN Györgynek néhány figyelemre méltó meg
állapítását: ,,Kis Miklós betűje, íme szerves részét képezi annak a történelmi 
eredetű betűkincsnek, amely korunk betűállományának törzse. Csak eredetét 
tekintve történelmi: funkciójával a jelenkort szolgálja, teljesen korszerű, 
voltaképpen modern betű . . . Amíg Tótfalusi Kis Miklós betűje a ma számára 
átvehető volt, úgy tipográfiája még csak nem is utánozható a tartalmatlan 
archaizálás vagy az eklekticizmus veszélye nélkül . . . A művek viszont töme
gével kínálják a példáit az olyan építőelemeknek, amelyek a mai könyv épüle
tében is a szerkezet hasznos részét képezhetik, vagy olyan alkotói módszerek
nek, amelyek mai gyakorlatunkat is gazdagíthatják." 

HAIMAN György könyve több szempontból is jelentős tudományos mű. 
Nemcsak módszerében tartalmaz számos új elemet, hanem eredményeit 
tekintve — azon túl, hogy végre TÓTFALUSI K I S Miklósnak, a betűmetszőnek 
és tipográfusnak alkotásairól eddig hiányzó, teljességre törekvő szintézisét 
nyújtja - a maga egészében, valamint részlet-eredményeiben a magyar 
könyv- és nyomdászattörténetet, az irodalomtörténetet és általában a művelő
déstörténetet is értékes új felfedezésekkel, ismeretekkel gyarapítja. Külön 
értékelendőnek vélem azt a javaslatát, hogy a típusvizsgálatok a magyar
országi nyomdászat és könyvtörténet 1,500 utáni egész szakaszára kiterjesztes
senek, és hogy e feltáró munkát folyamatosan pótolandó feladatnak tűzi ki. 
Saját kutatási tapasztalataim alapján is meg vagyok győződve arról, hogy 
a típusvizsgálatok nélkülözhetetlenek, s a magyarországi nyomdák típus
repertóriumának összeállítására már eddig is nagy szükség lett volna. 

HAIMAN György munkájához SOLTÉSZ Zoltánné készített TÓTFALUSI művei
ről kitűnő jegyzetekkel kísért teljes bibliográfiát. A kötet a hazai könyv
nyomtatás 500. évfordulójának ünnepére jelent meg, s szép kiállítása a Magyar 
Helikon és a Kossuth Nyomda együttes munkáját dicséri. 
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BÉLA VARJAS 

Über Miklós Tótfalusi Kis 

Es ist in unseren Tagen eine weltweit anerkannte Tatsache, daß Miklós Tótfalusi Kis, 
ungarischer Herkunft, in den 80-er Jahren des XVII Jahrhunderts die vollendetste Form 
der Drucktype »Holland« sowohl in der Antiqua, als der Kursive angefertigt hat. In 
seiner Monographie über Miklós Tótfalusi Kis, den Typenkünstler und Buchdrucker, 
analysiert György Haiman die charackteristischen Züge der Schriftschneidekunst des 
Tótfalusi Kis; Haiman ist bestrebt auf Grund vergleichender Typenuntersuchungen fol
gendes Problem in einer alle früheren Versuche übetreffenden Weise zu lösen, Antiqua 
und Kursive Typen wie vieler Grade hat der Meister in Amsterdam, und nach seiner 
Rückkehr in die Heimat angefertigt. Laut Feststellung György Haiman's stammt die 
Leipziger sogenannte Janson-Antiqua eigentlich von Tótfalusi Kis, doch sollen gewisse 
Typen, nach Vorschlag Haiman's einer ausführlichen Prüfung unterzogen werden, um 
klären zu können, ob alle Typen in jeder Hinsicht als Tótfalusi Kis' Typen zu betrachten 
sind. Mit der ausführlichen Vorführung der nicht lateinischen (grusischen, armenischen 
etc.) Typen des Tótfalusi Kis ist uns Haiman einstweilen schuldig geblieben. 

Mit Ausnahme einiger unwesentlichen Einzelheiten, bietet Haiman's Monographie 
über Tätigkeit und Wirkung des Meisters in Ungarn ein überzeugendes Bild. Mit ausgezeich
netem Verständnis weist Haiman darauf hin, in welchem Masse die Typen Tótfalusi Kis' 
gut leserliche »moderne« Typen darstellen, dieser Umstand macht es verständlich, daß 
die Typen Tótfalusi Kis' auch bei den modernsten Lichtsetzsystemen weltweit neue 
Verwendung gefunden haben. 




