
Ksz2010-1-03.doc [M. Könyvszemle 2010/1.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.25. 19:52:00 [56] 

FEKETE CSABA 

L. F. mester nyomában* 

utóélete a magyarországi nyomtató műhelyekben 

Brassótól Váradon át Gyulafehérvárig és Szebenig ível annak a szász plebejus 
metszőnek és nyomdásznak a pályája, akit Melius Juhász Péterrel is, felekezeti 
törekvésekkel is hírbe hoztak, majd továbbra is azonosítatlan személyként lappang 
a hazai könyvészet és nyomdászat szakirodalmában az 1970-es évek óta, holott 
kilétét akkor elég nagy valószínűséggel sikerült a szorgos kutatóknak feltárniuk.

1
 

 Mondhatni diák-fametszőként tűnt föl az erdélyi könyvnyomtatás történetében. 
Hány évesen? Családi örökség bírta erre, vagy éppen ennek hiánya sarkallta? Va- 
jon milyen környezetben és milyen indítékkal válhatott belőle fametsző, majd 
nyomdász? 

Adattárunk Brassó és gimnáziuma könyvtárához, gyarapításához kapcsolódva 
a 16–18. századi Froniusok

2
 közül ismeri Andreas, Daniel junior et senior, Marcus, 

Matthias, Petrus és Thomas nevét,
3
 ők többségükben a háromszor nősült Matthias 

Fronius (1522–1609) szenátor tizenkét fiának és egy leányának utódai.
4
 A Fronius 

családokról maradt adatok folyamatosak a 19. századi Erdély és a szászság törté- 
netében is. Értelmiségiek, magánkönyvtárat gyűjtők és közkönyvtárat gyarapítók 
voltak. Ezek a vonások a reformáció századában már megjelentek. 

Petrus Fronius neve 1624-ben tulajdonosként olvasható a gimnáziumi könyv- 
tár egyik kötetén (1705-ben jegyzékelték); ő is külföldön tanult, értekezése Frank- 
furtban jelent meg 1595-ben.

5
 1630-ban Brassó gimnáziumának ajándékozott 

117 kötet könyvet Daniel Fronius (1579–1631) városi tanácsos. Elégett a könyv- 
tára a másik Daniel testvérének Marcus Froniusnak (1659–1713) 1689-ben. Mar- 

 
* Készült az OTKA K 73139 számú pályázat támogatásával 
1 Köszönetet mondok Bányai Rékának, Gernot Nussbächernek és Verók Attilának az adatok 

tisztázásához nyújtott szíves segítségért. 
2 Vö. SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. III. Bp 1894. 799–810. további 18–19. szá- 

zadi Froniusokról tudósít. 
3 Erdélyi könyvházak. Bibliotheken in Siebenbürgen. Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen 1575–

1750. IV/1. Bistritz, Hermannstadt, Kronstadt. IV/2. Schäßburt, Kleniere Orte. Hrsg. István MONOK, 

Péter ÖTVÖS, Attila VERÓK. Bp. 2004. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink törté-

netéhez. 16/4. 1.–16/4. 2./ 
4 Gernot NUSSBÄCHER szíves közlése. 
5 RMK III. 851 
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cus jeles lelkész volt, utoljára Brassóban, zenélt és rajzolt is.
6
 Daniel Fronius (1672– 

1743) városi lelkésznek könyvek ügyében írott levele is maradt, 1701–1717 kö- 
zötti naplójegyzeteiben 260-nál több tételben jegyzett fel könyvészeti adatokat, 
többek között 1692–1694 közötti saját kéziratos munkáiról. 128 kötetét az 1694– 
1698 közötti jegyzék őrizte meg. 1711-ben Kolozsvárott elhangzott lelkészszen- 
telő prédikációjának kézirata megvolt a Brassóból Jénába és Halléba áttelepült 
Martin Schmeizel (1679–1747) magyar történelmi bibliotékát gyűjtő könyvei kö- 
zött;

7
 szintén megvolt Luther katekizmusához és egyéb teológiai tételekhez készült 

munkáinak 1709-es kézirata, ugyanabból az évből esküvőre szerzett köszöntője, 
de megvolt 1682-es Wittenbergben megjelent értekezése is.

8
 Testvére, Thomas Fro- 

nius 1709-ben tíz kötettel szerepelt. Andreas Fronius De febrium malignarum indole 
et curatione című munkája (Halle, 1740) megvolt Martin Schmeizel könyvtárában. 
Michael Fronius csak említésekből ismert munkája 1697-ben jelent meg Lipcsé- 
ben.

9
 A reformáció századában Wittenbergben tanult a már említett patricius 

Matthias városi tanácsos, igyekezetéből 1587-ben könyvet vásároltak a gimnáziu- 
mi könyvtárnak, és ezt a kötet címlapjára jegyezték. Ugyanő németül és latinul 
is kiadta a szászok jogszokásait 1583-ban.

10
 Andreas Fronius (†1567) brassói lel- 

kész Matthias öccse szintén Wittenbergben tanult 1546-ban. 
Honterus és iskolája vonzáskörében aligha maradhatott hatástalan az ifjú Lau- 

rentiusra a Froniusok művelődése, Brassó városában vállalt tisztsége. Ha közülük 
eredt volna akkor azért, ha meg nem, akkor talán a nemes példa még csak annál 
jobban vonzotta. Mert L. F. nem a föntebb emlegetett ágból származott, hanem 
egy külvárosi, főleg kézműves Fronius családból.

11
 

*** 

Korán felfigyeltek igyekvésére, szép kézírására, és rögvest alkalmazták írnoknak, 
nyomdai segédül vagy fametszőként? Kézműves és képíró mesterséget is tanulha- 
tott, mint kevésbé tehetős család feltörekvő sarja, és ezért később is kezdhette 
a diákéletet, mint társai, amikor pártfogója akadt, például a városi lelkész felfigyelt 
adottságaira és szorgalmára. Brassó humanista főgimnáziumának diákjaként talál- 
kozunk tudniillik legkorábban Laurentius Fronius Coronensis nevével 1556-ban,

12
 

 
06 SZINNYEI: i. m. III. 1894. (2. jegyzet) 801–802. 
07 Index bibliothecae… Martin. Schmeizel… instrvxit Michael Gottlieb Agnethler… Hallae propter 

Salam ex Officina Kitleriana A. P. P. V. MDCCLI. – Az Adattár… 16/4. 2. hasonmásban tartalmazza. 
08 RMK III. 3213; – A szorgos szerzőnek több más munkája is megjelent ugyanabban az év-

ben, vö. RMK III. 3212, 3214, 3215, 3217 
09 RMK III. 4040 
10 RMNy 523–524 
11 BINDER, Paul–HUTTMANN, Arnold: Laurentius Fronius, ein Kronstaedter Buchdrucker, Holz- 

schnittmeister und Maler des 16. Jahrhunderts. = Forschungen zur Volks- und Landeskunde (14.) 

1971/1. 41. 
12 BINDER–HUTTMANN i. h. (11. jegyzet) 47. Hivatkozása: SCHIEL, Friedrich: Civium Gymnasii 

Coronensi Matricula. = Programm des evang. Gymnasium in Kronstadt. 1862–1863. 17. 
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de már vagy még ugyanebben az évben fölbukkan később ismétlődő L. F. mo-
nogramja egy írószalagon, a brassói nyomda akkori vezetőjének neves kiadvá-
nyán. 

Johann Honterus munkatársa és utóda, azaz Valentin Wagner városi lelkész és 
1549-től a nyomda vezetője (†1557) Geystliche Lieder und Psalmen durch D(omi- 
num) M(artin) L(uther) und andere gelerte Leuth gemacht című hangjegyek nél- 
küli kiadványának címlapot keretező fametszetes dúcait L. F. készítette.

13
 Szintén 

1557-ben jelent meg az a kiadástörténetünkben neves görög−latin Újtestamen- 
tum, amelyhez János Zsigmond öt évre szóló privilégiuma fűződik.

14
 Az ebben 

található metszetek is, és esetleg a Magyarországon páratlan Imagines mortis
15

 
(egyes?) metszetei (valójában újrametszések) is lehetnek munkái ugyanannak a szak- 
irodalmunk megítélése szerint „szerény képességű” minősítéssel említett mester- 
nek. Lehetett-e tapasztalt mester, ha valóban tizenhatodik évét töltötte, mikor első 
ismert munkáit készítette? Érthető, ha művészileg érnie kellett. Jelentős nem lehet 
a különbség, de elképzelhetjük azt is, hogy nem tizenhat évesen, hanem évekkel 
idősebb sociusként alkalmazták, esetleg tanulmányait megszakítva dolgozott a vá- 
rosi nyomdának. Századokon át körülbelül tizenhat éves korban kezdte felsőbb 
tanulmányait a legtöbb diák. Ezért okkal következtethetünk körülbelül 1540-re, 
mint születése évére. Csak az igen jó körülmények között élők és tehetségesek 
voltak fiatalabbak egynéhány évvel, mikor felsőbb tanulmányaikhoz láttak. A kéz- 
műves Fronius család fiatal tagja előtt nem ilyen pálya állhatott nyitva. 

A brassói nyomda történetében L. F. munkáit tehát ismeri a szakirodalom.
16

 Az 
1557 utáni években fametszőnknek nyomát vesztjük forrásaink hiánya miatt. Hi- 
hető, hogy a több helyen használt metszetek között az ő szorgos munkái is lappan- 
ganak ismeretlenül. Ezeket nem szignálta, mert részben korábbi díszek és dúcok 
alkalmi újrametszései. A legkorábbiak között sem szignálta valamennyi metszetét. 
 Érettebb korára abból is gyanakodhatunk, hogy cirill betűs saját nyomdája mű- 
ködött Brassóban 1567–1579 között.

17
 Vállalkozott német és latin mellett román 

és óegyházi szláv liturgikus nyomtatványok kiadására. Mindezért szintén nem 
1540 tájára, hanem inkább azelőtti időre tehetjük születését. Bármilyen igyekvő 
és rátermett volt ugyanis, meglett emberként esélyesebben merészkedhetett litur- 
gikus kiadványok előállítására a század legjelentősebb román nyomdásza Coresi 
környezetében, aki szintén főleg Brassóban működött. A romául Octoihul sla- 
von néven emlegetett Osmoglasnik (1567),

18
 majd a Sbornik (1569),

19
 a töredékes 

 
13 RMNy 131 
14 RMNy 138 
15 RMNy 142 
16 V. ECSEDY Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600. Bp. 2004. /Hun- 

garia Typographica I./ 52–64., 137 [237]. 
17 V. ECSEDY: i. m. (16. jegyzet) 98–99., 164 [459]. 
18 RMNy 224 
19 RMNy 261 
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Pravila sfinţilor oteţi (1568–1577?),
20

 és a szintén csak töredékben megmaradt, 
sőt ma már csupán leírásból ismert Zsoltárok könyve, Psaltir (1568–1577)

21
 isme- 

retes bizánci rítusú liturgikus kiadványai közül. 
Perelte Fronius 1570-ben Coresit,

22
 ő volt tudniillik a Koriza néven emlegetett 

diakónus, akinek Thoma nevű patrónusát Froniusnak megítélt térítésre kötelezte 
a bírói ítélet, de a sajtó maradt Coresi tulajdonában.

23
 Úgy látszik, később együtt 

is dolgoztak.
24

 1571–1576 között Brassó város írnokaként működött Lorenz Schrei- 
ber. Vállalta épület, illetve terem kifestését is, erről számla tanúskodik, a városi 
fogadó felső termét ő pingálta. A Katalin negyedben volt első írnok (Quartalschrei- 
ber), negyedévente öt forint járt neki. 1574-ben ezt így nyugtázta teljes nevét írva: 
„Ich Laurentius Fronius hob an menynem lon empfangen, den 24 Marty fl. 5.”

25
 

 „Maler Laurenzius Fronius” tíz forintot kapott a fogadó említett termének és 
egy másik falnak a kifestésért (részben segédjével), ez bizonnyal az elkészült fali 
vagy mennyezeti díszítések, festmények díjazása volt.

26
 

Aztán Báthory Kristóf fejedelem Gyulafehérvárra hívta. Valószínűleg már itt 
jelent meg ismét a Coresi által többször kiadott Osmoglasnik (1578).

27
 1579-ben 

a szintén ószláv nyelvű, románul Tetraevanghelul slavon din Bălgrad elnevezés- 
sel emlegetett Tetroevangilie kiadása fűződik Fronius nevéhez.

28
 

Nem ismerjük L. F. pályája összes részletét. 1846 óta ismeretes volt, de azono- 
sítása hiányában ez is feledődött, hogy a 16. század végén még élt, mert „Lorencz 
Buchdrucker” neve Szebenben bukkant föl 1593-ban.

29
 Eltűnődhetünk, hogy vajon 

ifjabb éveiben – 1557 és 1565 között – nem tanult-e és dolgozott-e Coresi keze 
alatt (erre a román szakirodalom alapján Binder és Huttman is utal), és talán 
Szebenbe sem csak a század végén vezetett az útja? 

Szász anyanyelve miatt nem mindig használta tökéletesen Laurentius Fronius 
a többi erdélyi nemzet nyelvét, akiknek dolgozott. Úgy volt ezzel, mint Heltai Gás- 
 

 
20 RMNy 309 
21 RMNy 310 
22 1570. Kroner. Den 19 Juny. Hatt Laurentius Fronius wider den Korÿzam den Walachischen 

buchdrücker einer Presz halber getedigtt und etlige schuld halben. So haben Meine Herren also darin 

geurtheilt das der Korÿza die Presz behalten, vnd mitt andren gutern dem Laurentio die schulden be- 

zalen, vnd der Thoma soll Ihm fo. 12. geben.” Archivele Statuli Brasov, Gerichtsprotokoll IV D 

1, 198 p. Közli BINDER–HUTTMANN: i. h. (11. jegyzet) 40.  
23 V. ECSEDY: i. m. (16. jegyzet) 82–84., 149 [365].  
24 Alexandru MAREŞ vélekedésére hivatkozik BINDER–HUTTMANN: i. h.(11. jegyzet) 47. 
25 Arhivele Statului Braşov, Register II D c 3, Quartale Catherina, f. 139a és 188a. Közli (további 

adatokkal) BINDER–HUTTMANN: i. h. (11. jegyzet) 41. 
26 Register III, B 15, 46. Közli BINDER–HUTTMANN: i. h. (11. jegyzet) 41. 
27 RMNy 410 
28 RMNy 435 
29 BINDER–HUTTMANN: i. h. (11. jegyzet) 47. Hivatkozása KURZ, Anton: Jaresrechnung des Johann 

Wayda, Bürgermeister von Hermannstadt für das Jahr 1593. = Magazin für Geschichte, Literatur 

und alle Denk- und Merkwürdikeiten Siebenbürgens, Kronstadt, 1846. 478. 
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pár, akinek egyébként ékes magyarságában is gyakorta fölbukkantak idegensze- 
rűségek, ha nem javította írását magyar korrektor. Csonkán megmaradt imádságos 
könyve erre az egyik legjobb példa.

30
 Nyomtatványai révén jól ismert volt a román 

nyomdatörténetben is Lőrinc deák munkássága, míg aztán 1970-ben Alexandru 
Mareş román nyelvész felfigyelt arra, hogy „diacul Lorinţ” nagy valószínűség-
gel nem lehetett román anyanyelvű.

31
 

Indítékul ez szolgált Binder Pál történésznek. Ő összefogott Arnold Huttmann 
brassói nyomdatörténésszel, és eme felismerés nyomán keresték a megfejtésre ve- 
zető iratokat Brassó városi levéltárában az addig csak kezdőbetükkel vagy hiányos 
néven ismert nyomdászról, és meg is találták az L. F. monogram feloldását, vala- 
mint az írnok és nyomdász teljes nevét is tartalmazó dokumentumokat, ezért 
mondhatjuk el a föntebb vázolt életrajzi és kiadástörténeti adatokat.

32
 

*** 

Nekünk, magyaroknak különösen fontos, hogy vándorútra kelt Lőrinc deák, 
aki így több helyen tanulta a mesterséget, illetve próbálkozott különféle vállal- 
kozásokkal. Egy évtizeddel gimnáziumi beiratkozása után Raphael Hoffhalter 
alkalmazta Váradon, mielőtt Fronius saját nyomdára tett szert Brassóban. Valahol 
a nyomdaállításra valót meg kellett keresnie L. F. nyomdásznak, aki nem tehetős 
patríciuscsaládból származott. A Váradon megjelent, egyetlen külföldi példányban 
ismert

33
 protestáns énekeskönyvet mai napig több vélekedésbeli megoldatlanság 

övezi. Címlapja ellenére, a korábbi vélekedésekkel ellentétben, ez a kiadvány Lau- 
rentius Froniusnak első renden bizonnyal nem mint liturgusnak vagy himnológus- 
nak a szerkesztménye (ároni családban ilyen tapasztalatokra is szert tehetett volna), 
hanem Lőrinc deák nevéhez zömében a nyomdai szedés-korrigálás fűződhetett 
a szintén nem magyar anyanyelvű Hoffhalter keze alatt, a vállalkozás ellenben 
a Fronius érdeme lehetett. A címlap fametszetét a szakirodalom nem az ő, hanem 
Raphael Hoffhalter alkotásaként tartja számon. Lehet, hogy így van. Nem a nyomda 
tulajdonosa, hanem Lőrinc deák kezdeményezett, valamilyen indítékkal belevágott 
az énekeskönyv kiadásába, a címlapon jegyzett emendálásnak ez volna a való ér- 
 
 

 
30 RMNy 289; „A tévesztések […] elég nagy számúak és rendszert mutatóak ahhoz, hogy ne egyedi 

hibáknak tekintsük ezeket, s ne is a nyomtatvány esetleges sietős elkészülésében keressük a magya- 

rázatot.” Vö. Heltai Gáspár imádságos könyve (1570–1571). Bevezető tanulmánnyal közzéteszi 

BALÁZS Mihály. Kiadja az Erdélyi Unitárius Egyház. Kolozsvár, 2006. 62–63. /Az Erdélyi Unitá-

rius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 5./ 
31 MAREŞ, Alexandru: În legătură cu activitatea tipografică a diacului Lorinţ. = Limba Română 

(19.) 1970/2. 129–137. 
32 BINDER–HUTTMANN: i. h. (11. jegyzet) 37–50. Magyarul is megjelent az adatok összegzése, 

BINDER Pál: Összefonódó szálak. Laurentius Fronius alias Diacul Lorinţ. = Művelődés (31.) 1978. 

8. sz. 53. 
33 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 241.14 jelzettel. 
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telme. Binder és Huttmann 1971-ben a váradi énekeskönyvnek is közölte, mint 
Laurentius Fronius kiadásának, a címlapképét.

34
 Ez azonban, és az itt körvonalazott 

azonosítás, nem nyert támogatást a hazai bibliográfiai szakirodalomban akkor, 
sőt visszhangja azóta is meglehetősen gyér. 

Ezért érdemes fölelevenítenünk a kutatástörténet korábbi álláspontját. Tudni- 
illik Melius Juhász Péter sógorára fogták rá néhány évtizede a Váradon megjelent 
és a vélhetően Melius Juhász Péter-féle debrecenit folytató énekeskönyv szerkesz- 
tését a múlt században. „Franciscus Literati” avagy „Jánosdeák” azonban semmi 
módon nem keverhető vagy téveszthető össze a szász Laurentius Froniusszal, 
avagy Lőrinc deákkal. Ez az azonosítás a maga korában, tehát a 20. századi köny- 
vészet viszonylagos feltáratlansága miatt szükségből és hézagpótlónak elfogadható 
volt. Mára (a Melius Juhász Péter személye körüli egyik) alaptalan találgatásnak 
számít, mégsem született cáfolata azóta. Sőt ez az elképzelés hozzájárult ahhoz, 
hogy Várad és Debrecen nyomdatörténetének énekeskönyveket illető kapcsola- 
tára árnyék vetődjék, azaz mai napig nem látunk egészen világosan. 

Ismeretlen tehát továbbra is az 1566-os váradi énekeskönyvnek a valódi szer- 
kesztője? A piros-fekete címlapszöveg szavai valóban értelmezhetők úgy is, hogy 
a sajtó alá rendezőt és a szerkezet koncepciójának kiötlőjét, megvalósítóját jelen- 
tik, hisz egyértelmű az az állítás, hogy „újonnan öregbitetek és emendáltattatak 
L. F. által.” Könnyű átsiklanunk a megelőző szavakon, hogy tudniillik ezek az 
„Isteni Diczeretek egyben szedögettek es mostan nyomtattatak…” Az igealakok 
hibás használata nem sajtóhibáról és következetlen helyesírásról, régies vagy táj- 
ejtésről árulkodik. A portékát kellető kijelentést pedig szükségtelen betű szerint 
értelmeznünk. Pedig ismételten ezt tették a korábbi tanulmányok. 

S[árói] Szabó József (1862–1944) debreceni tanár és egyháztörténész ötlete 
volt a szerkesztő előző azonosítása. 

„Az 1569-iki énekeskönyv Sz. Gergel névvel jelzett javítóját és öregbítőjét azonnal 
fölfedezték Szegedi Gergely, debreceni rektor, majd lelkész személyében, de L. F.- 
nek a kilétével egyházhistorikusaink nem foglalkoznak. Zoványi Jenő is megelégszik 
annak a kinyilvánításával, hogy »L. F. kilétét nem tudjuk – legalább ez idő szerint – 
megállapítani«. Én ezúttal bizonyos sejtésemnek adok kifejezést, melyet elfogadható 
okkal bizonyítani megkísérlek.”35 

Horhi (Melius) Juhász Erzsébet férje Bocskai Györgyné Sulyok Krisztina tiszt- 
tartójának Jakabnak a fia volt „Franciscus Literatus” alias „Jánosdeák” (Literáti 
 

 
34 BINDER–HUTTMANN: i. h. (11. jegyzet) 43, Abbildung 4. 
35 S.[ÁRÓI] SZABÓ JÓZSEF: Ki volt az 1566-ik évi váradi énekeskönyv emendátora? = Debreceni 

Szemle 1929. 350–351. – Véleményét később több helyen megismételte. Például: Melius Juhász 

Péter kiadott „1562-ben egy énekes könyvet, mely az ő szerkesztésében, de mindenesetre az ő égi- 

sze alatt jelent meg. Ezt 1566-ban, valószínűleg sógorával, Literatus Ferenccel javíttatva tette újra 

közzé, harmadszor pedig Szegedi Gergely javításaival és bővítésével 1569-ben”. Méliusz és Deb- 

recen. = Debreceni Képes Kalendárium 1935. 41.  
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Ferenc). 1573-ban és 1574-ben Debrecen város jegyzőkönyvében megörökítették, 
hogy sógora számára még maga Melius Juhász Péter vett kölcsön száz forintot, 
ezért aztán testvére szőlőjét (ez az egykori városkapun kívül, a nyugatra eső Mik- 
lós utca végén volt), zálogba lekötötte a mondott tartozás fejében az özvegy. Jogos 
megállapítás, hogy tanult ember volt a prédikátor sógora, de kétséges a hozzá 
fűzött elvárás. 

„Melius keresve sem találhatott alkalmasabb embert énekeskönyve második ki-
adásának javított és bővített alakban leendő sajtó alá rendezésére, mint tudós sógo-
rát, akivel mindent bizalmasan megbeszélhetett s akit utasításokkal láthatott el.”36 

Ez az elképzelés gyökeret vert a szakirodalomban, Binder és Huttmann az RMKT 
nyomán utal Dézsi Lajos jegyzetére az 1566-os énekeskönyv L. F. szerkesztőjéről: 
„amely monogramm minden valószínűség szerint Literatus Ferenc nevét rejti…”

37
 

 Az énekeskönyv történetének irodalmában másik különös mozzanat az unitárius 
kiadvánnyá minősítés. Kanyaró Ferenc (1859–1910) arról a korábban 16. száza- 
dinak vélt unitárius énekeskönyvről, amelyet legkorábbiként ismerünk, de ma már 
eldöntött, hogy 1602–1615 közötti időben készült,

38
 kimutatta, hogy nem 16., ha- 

nem 17. századi.
39

 Ám mások továbbra is bizonyságot kerestek arra, hogy ha ez 
nem, mégis csak volt vagy Dávid Ferenc szerkesztette, vagy más unitárius éne-
keskönyv a 16. században, és ezt Borbély István (1886–1932) az 1566. évi vára-
diban meg is találta.

40
 

 
 
 

 
36 S. SZABÓ: i. h. (35. jegyzet) 351. 
37 XVI. századbeli magyar költők művei. Hetedik kötet. 1566–1577. Közzéteszi DÉZSI Lajos. Bp. 

1930. 440. /Régi Magyar Költők Tára 8./ – Vö. BINDER–HUTTMANN: i. h. (11. jegyzet) 43. 
38 RMNy 983 
39 „A máig fenmaradt hagyomány is Thoroczkai Máté püspököt tartja az unitárius énekeskönyv 

egyik kiadójának s még az időpontot is megjelöli, a melyben az ő kiadása napvilágot látott. Ez idő- 

pont, a ma is élő hagyomány szerint, Bocskay idejében, 1605–1607. körül kereshető.” A legrégibb 

unitárius énekeskönyvekről. = MKsz (3.) 1895. 325. – Ezt a keltezést fogadta a jegyzeteket össze-

állító VARGA Imre In: Az unitáriusok költészete. Bp. 1967. 539. /Régi Magyar Költők Tára XVII. 

század 4./ 
40 „Dávid Ferencz […] nem szerkesztett, illetőleg nem adott ki unitárius templomi énekesköny- 

vet.” [Borbély István kurzívál!] „Nagyváradon volt az első unitárius nyomda. […] Hoffhalter volt 

itt a könyvnyomtató, ez a lengyelből lett magyar, kit 1567-ben János Zsigmond Gyulafehérvárra 

hívott, hogy typographia regia-jával az unitárius írók könyvnyomtatója legyen. […] Az a szigorú 

czenzúra üldözte el Debreczenből, melylyel Melius egyházát védte a terjedező unitárizmus ellen. 

E helyütt megjelent könyvei közül csak egy maradt ránk […] Varadon. Nyomtatot Raphael Hoff- 

halter, Anno D., M.D.LXVj. Ezt az énekeskönyvet tartom én a magyar unitáriusok legelső templomi 

énekeskönyvének. Ha Hoffhalter nem unitárius, hanem kálvinista könyvet nyomtatott volna, akkor 

János Zsigmond bizonyosan nem hívja magához s nem segélyezi munkájában!” A legrégibb uni-

tárius templomi énekeskönyvek. (1566–1607). = EPhK (37.) 1913. 171., 172. 
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Czeglédy Sándor (1909–1998) egykori professzoromtól a váradi emendáló nyom- 
dász Froniusként való feloldásáról korábban hallottam, mint ahogy azt is fölve- 
tette Schulek Tibor (1904–1989) a hasonmás kiadással /Bibliotheca Hungarica 
Antiqua IX./ megjelent kísérő tanulmányában.

41
 Melius himnológiai szemléletét 

és tevékenységét taglalva maga Czeglédy Sándor mégsem utalt eleinte erre a fel- 
oldásra, Huszár Gál 1560-as énekeskönyvének megtalálása (1975) előtt nem vélte 
lezártnak a kérdést. „Fel kellene adnunk S. Szabó József feltételezését, hogy az 
emendátor L. F. Méliusz sógora, Literatus Ferenc lett volna”, írta még 1967-ben 
(négy évvel Binder és Huttmann tanulmányának megjelenése előtt), ha tényleg 
lutheránus volt a váradi emendátor.

42
 Csaknem egy évtizeddel később (1976-ban) 

aztán ő is utalt rá, úgy mint „Arnold Huttmann tételére”, de akkorra már Borsa 
Gedeon megtalálta Huszár Gál és Kálmáncsehi Márton 1560–1561-es gyüleke- 
zeti és szertartási énekeskönyvét.

43
 Ekkortól immár lehetséges volt a tartalmi és 

szerkezeti összehasonlítás, amely a korábbi megállapítások mellől hiányzott. A re- 
formáció korának protestáns énekeskönyvei között így feltárult összefüggések nem 
támogattak számos korábbi meggyőződést. Laurentius Fronius 1971-ben publikált 
teljes neve és közreműködése viszont nem talált megerősítésre, hamar teljesen fe- 
ledésbe merült. Ideje felelevenítenünk. 

Magyar, latin, görög, román és ószláv nyelven nyomtatott a brassói szász kép- 
író és sculptor, tipográfus és írnok, kezdőbetűre rövidítve használt névvel, teljes 
nevén Laurentius Fronius. Három nemzetnek is dolgozó, vállalkozó szellemű nyom- 
dász volt. Szászoknak „Lorenz Schreiber”, románoknak „Lorinţ diac din Braşov” 
és „diacul Lorinţ”, magyaroknak „Lőrinc deák”. 1540 táján (inkább korábban) 
született, élete 1593 után ért véget. 

Legutóbb Kurta József figyelt fel arra, hogy föntebb említett Wagner-féle görög– 
latin Evangélium-kiadásában Erasmus hatását tükrözi még a fametszetes címlap- 
keret – egyébként teljesen érthetetlen – elhelyezése is, hisz ez nem a nyomtatvány 
címlapján díszeleg, a címlap dísztelen és egyszerű. Pál apostol levelei elé helyez- 
ték, meggondoltan, mintájukat követve, Erasmusnak az apostoli levelek különös 
fontosságát hangsúlyozó véleményét osztva. Ezzel képileg kapott hangsúlyt, és 
így általa látványosan dokumentálható az erazmista hatás Honterus brassói kö-
rére és a korabeli erdélyi szászságra.

44
 

A szász Fronius valóban lutheránus volt. Sokkal inkább kereskedelmi vállalko- 
zóként igyekezett az énekeskönyv manuális munkálatainak végzésére, mintsem 
kiadóként és átgondolt himnológiai meg liturgikus koncepció szerint. Énekvál- 
 

 
41 Bp. 1975. 12. 
42 CZEGLÉDY Sándor: Méliusz ágendája és himnológiai tevékenysége. In: A Második Helvét Hit- 

vallás Magyarországon és Méliusz életműve. Bp. 1967. 371. /Studia et Acta Ecclesiastica… II./ 
43 CZEGLÉDY Sándor: Néhány megjegyzés Huszár Gál most megtalált énekeskönyvéről. = Re-

formátus Egyház (28.) 1976. 174–175. 
44 KURTA József: Erasmus és a 16. századi erdélyi Bibliakiadások. = Könyv és Könyvtár (30.) 

2008. Sajtó alatt. 
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tozatok válogatásáról, adalékokról, csoportok átrendezéséről és hasonlókról érde- 
mében így nem szólhatunk a váradi énekeskönyvvel kapcsolatban. Bár a kora- 
beli nyomdászok iskolázottak voltak, Raphael Hoffhalter nyomdavezető szintén 
alig szólhatott bele akár magyar református, akár unitárius szellemben, liturgikus 
és teológiai jártassággal a szerkesztésbe, ő is a kiadvány kelendőségre számítha- 
tott. Váradon magyar anyanyelvű segítségük mindenképpen került, nem támasz- 
kodtak rá, mikor a címlapot fogalmazták. „Egyben szödegöttettek nyomtattattak, 
emendáltattak” helyett ezért találunk nyelvileg hibás szóalakokat a piros-fekete 
sorokban. Schulek Tibor is felfigyelt az anyanyelvi kérdésre. Ő az impresszum 
hibás jelölését tette szóvá 1964. februárjában („nyomtattatott Hoffhalter által” 
vagy „nyomtatta Hoffhalter” helyett „Hoffhalter által nyomtatot”).

45
 Ugyancsak 

az idegen anyanyelvűség számlájára írhatók egyes árulkodó elírások. 
Az óprotestáns gyülekezeti énekeskönyvnek ez a maga nemében egyszeri, és 

a korábbi elméletekben megrajzolt folyamatba kevésbé beleilleszkedő szerkeszt- 
ménye bizonyos tekintetben megelőzi azon énekeskönyvek 17. századi sorozatát, 
amelyeket (a korábban szokásos felekezeti elkülönítés helyett) helvét hitvallású 
és lutheránus felekezet által egyaránt használható közös „protestáns” típusként 
határozott meg Hubert Gabriella.

46
 Ennek az 1566-os énekeskönyvnek a szerkesz- 

tésével kapcsolatban ő is jelzi Schulek Tibor nyomán a lehetséges feloldást, de 
a kérdést továbbra is bizonytalanként ítéli meg: 

„Nem tudni, hogy Melius Juhász sógora (Jánosdeák Ferenc, akinek neve Literatus 
Ferenc alakban is előfordul) vagy a szász nyomdászlegény és képmetsző, Laurentius 
Fronius vagy valaki más rejtőzik a monogram mögött.”47 

Mindezek után vajon lehet-e az azonosítást véletlen egybeesések sorozataként 
vagy pedig merő képzelgésként szemlélnünk, majd ennek következtében bizony- 
gatni az ellenkezőjét? Azt például, hogy bár két vagy három L. F. mester is mű- 
ködhetett ugyan Erdélyben a 16. század folyamán, de ezek közül egyik sem 
azonosítható Laurentius Fronius brassói szász képíróval, fametszővel, írnokkal és 
nyomdásszal? Közelebbről pedig az 1566-os váradi magyar énekeskönyv úgymond 
emendálójával? 

Viszont az azonosítást elfogadó közelítéssel, friss szempontok érvényesítésével 
esetleg feltárható, hogy milyen eddig még nem gyanított összefüggések rejlenek 
Szeben, Brassó és Gyulafehérvár nyomdatörténetében, nyomtatványai, metszetei 
hátterében; kezdve a Brassóba és Laurentius Fronius kezébe eljutott 1528-as sze- 
beni dúctól

48
 a század végéig, vagy tovább. Kiderülhet, hogy Fronius munkái közé 

még mely ismeretlen metszőtől valóknak tekintett lécek, díszek és dúcok sorolha- 
 
 

 
45 SCHULEK Tibor közlésére hivatkozik BINDER–HUTTMANN: i. h. (11. jegyzet) 42. 
46 H. HUBERT Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének. Bp. 2004. passim. /Historia Litteraria 17./ 
47 H. HUBERT: i. m. (46. jegyzet) 115.  
48 V. ECSEDY: i. m. (16. jegyzet) 99. 
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tók, vagy hogy a gimnáziumi tanulóként fametszeteket készítő ifjú érettebb alko- 
tásokra is képes volt a század vége felé.

49
 Mindenestre az 1566-os váradi énekes- 

könyv vizsgálata és értékelése még ma sem tekinthető végleg lezártnak. 

CSABA FEKETE 

In the footprints of Master L. F. 

The Transylvanian Diaconus Laurentius (Diacul Lorinţ) run his own printing office in Kron-
stadt (Brassó, Braşov, Corona) between 1567 and 1569, where he published four ceremonial vol-
umes of Bizantinian Rite in Church Slavic. In 1971 the Rumanian linguist Alexandru Mareş pub-
lished a paper stating that his mother tongue certainly was not Rumanian. Starting from that 
assumption a few years later Paul Binder and Arnold Hutmann have drawn up the carrier of the 
earlier unidentified printer based on recently detected archive documents. He came from a hand-
worker Saxon family settled in the outskirts of Kronstadt, and not from the patrician family of the 
same name, well known citizens there of long line. Laurentius Fronius Coronensis matriculated at 
the famous Grammar School of the humanist Johann Honterus in 1556. In the same year and the next 
he prepared woodcuts for Luther’s Hymnal and Psalter (Geystliche Lieder und Psalmen… 1556), 
and the bilingual Erazmian New Testament (Novum Testamentum Graeco–Latinum, 1557). In these 
volumes he signed his cuts as L. F. Later he acted as printer in Alba Julia (Gyulafehérvár) since 
1578, and published the Osmoglasnik (1578) and the four Gospels in Church Slavic (Tetroevan-
gelie, 1579), than appeared also as printer in Hermannstadt (Szeben, Cibinium, Sibiu) in 1593. In 
the meantime, between 1571 and 1576 Lorenz (Lorencz) Schreiber alias Fronius had salary as a 
scribe to the quart of town Kronstadt (Quartalschreiber, Quartale Catherina), and also as painter 
for the decoration of the hall of the town inn. 

The above mentioned prints were all registered in Hungarian and Rumanian bibliogpraphies 
but the woodcutter known as L. F. and the printer and also town scribe himself became identified only in 
1975 as one and the same person named differently in Rumanian, Saxon, Latin or Hungarian. 

Laurentius Fronius also seems to be the printer of a Hungarian Hymnal (A keresztyeni gyüleke-
zetben valo isteni diczeretek…) of 1566 published at Várad (Varadinum, Oradea, Großvardein). 
His L. F. signal on the fontispiece mistakenly became explained in the 20th century as Literatus 
Franciscus of Debrecen, supposed editor of this Hymnal. As Fronius was a born Transylvanian 
Saxon and Lutheran, applied by the owner of the printing office, i.e. Hoffhalter, a born Polish, 
Fronius can be responsible only for the enterprising print of a manuscript or an earlier edition of 
the same book, not for selection of these hymns, canticles, and paraphrases, emendation of their 
text, or for their proper arrangement. 

 

 
49 Tanulságokkal kecsegtethet Laurentius Fronius kézírásának tanulmányozása írnoki állása meg- 

maradt levéltári dokumentumaiban (cirkalmaira, díszes kezdőbetűire utal BINDER–HUTTMANN: i. h. 

(11. jegyzet) 41.). Nem volna eredménytelen a fametszetek további stílusvizsgálata sem. Kívánatos 

az azonosítatlan könyvdíszek stílusának újra való áttekintése, bár bizonyos mértékig a művészeti 

kérdésekben elkerülhetetlen a szubjektív megítélés, ezért stílusjegyeknek a tárgyilagosságra törekvő 

megállapítását mindig lehet vitatni. Binder és Huttmann felvetései közül mai tudásunk szerinti meg- 

fontolásra érdemes az 1602-es szebeni magyar nyelvű kalendárium töredéke a 27×27 mm-es fa-

metszetek miatt (vö. NUSSBÄCHER, Gernot: Tipărituri sibiene necunoscuter de la 1600. = Revista 

Arhivelor (10.) Bukarest, 1966. 113–118. Hasonlóképpen a Fons vitae debreceni kiadásainak (RMNy 

337B és 623) valamint brassói kiadásának (RMNy 453) esetleges kapcsolata, vagy a Vásárhelyi Ke- 

rekes István verseinek kiadásába illesztett fametszetek (RMNy 1170) is megérdemlik a nyomda-

történet kitüntető figyelmét.  


