
K olozsvárt alussza örök álmát, hogy
 figyelmeztesse és emlékeztesse a hatalom
  mindenkori urait, hogyan nem illik, hogyan nem

szabad a hatalom féktelen birtokosaként mûködni.
Betûmetszõ. Nyomdász. Gyengém, ha valaki

nyomdász. Már Vámos Miklósra is azért figyeltem
(Kisfiúk és nagyfiúk, Borgisz 1975, egek!), azóta se múlt
el a figyelem, azóta is csak tátom a szám. Szervácról nem
beszélve, aki ráadásul magasnyomó gépmester.
GÉPMESTER! Haláláig õ az egyetlen a kortárs magyar
irodalomban, akivel szót válthatok a dursuszról és
társaikról, a fabetûk és a plakátnyomás galaktikus
titkairól, késõbb a csehszlovák Romayor és Dominant
síknyomó (ofszet) gépekrõl.

Néhány napja hajnali beszélgetést hallok a rádióban
egy nyugdíjas kolozsvári kémiatanárnõvel és csapatával,
akik több történelmi sír mellett Misztótfalusi Kis Miklós
sírját is gondozzák. Ingyen és bérmentve, hazafiúi
felindultságból. Olyan szépen beszélt a hagyományõrzés

fontosságáról, hogy meghatódtam, azt hiszem. Nem hiszem. Meg voltam
hatva. Most is meg vagyok.

Mindez háromszázötven éve történik. Érdemes úgy olvasni. Tóth Miklós
iskoláit a szülõfaluban kezdi, 1662-tõl Nagybányán, 1666-tól pedig
Nagyenyeden folytatja. 1677-tõl lektor Fogarason; innen három év múlva
ismereteinek gyarapítása és egy új Biblia nyomásának felügyelete végett
külföldre utazik. Teológiai tanulmányok helyett Amszterdamban kizárólag
a könyvnyomtatás mesterségét tanulja.

1686-ban kiad egy magyar nyelvû Bibliát, a belõle válogatott
zsoltároskönyvet, és külön az Újszövetséget. Gutenberg, az európai
könyvnyomtatás atyja közel kétszáz évvel korábban hal meg (1468),
megállapítható, hogy a könyvipar közel sem foglalja el olyan sebességgel és
teljességgel az érvényes földfelszínt, mint teszi napjainkban az internet.

Misztótfalusi a magyar nyomdatörténet legkiemelkedõbb alakja, az
egyedüli magyar, akinek életmûve maga is hozzájárult az egyetemes régi
betûmûvészet továbbfejlesztéséhez. Külföldi tanulmányútja során néhány
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esztendõ alatt Hollandia legelsõ betûmetszõjévé küzdi fel
magát, aki – saját elbeszélése szerint – a hollandokon kívül
lengyel-, svéd-, német-, örményországi, angliai, itáliai és
grúziai megrendelõk részére metszett latin, görög, héber,
német, szír, szamaritánus, kopt, örmény és grúz betûket, s
nyomdamûvészete híre eljutott a Vatikánba is. Bár az
Erdélybe hazatérõ betûmetszõ tapasztalat és munkaeszköz
formájában mindent magával hozott, amivel az itthoni
könyvkiadást korszerûsíteni lehetett volna, az itteni
elõdöktõl kényszerûségbõl örökölt betûkkel készült
nyomtatványai elmaradnak az amszterdami kiadványok –
például a Károlyi-féle bibliakiadás – színvonalától.
Kolozsvári kiadványainak – így a szegedi Egyetemi
Könyvtárban õrzött, ma már csak egyetlen példányban
ismert Szakats mesterségnek könyvetskéje – címlapját
sokszor az úgynevezett funkcionális tipográfia jellemzi,
máskor a tagolás formáit szívesen alakította valamilyen
dekoratív szándék szerint. A szakácskönyvet nyomtató
Misztótfalusi elsõsorban tipográfus, a “gyomros matéria”
nemigen érdekelte. A Mentség elöljáró beszéde szerint
Hollandiában kárnak tartotta még azt is, “amit kenyérre
kellett költenie nyavalyás teste táplálására”, és néha “egy hónapig is bizony
bort nem ivott, és minél alábbvaló s olcsóbb eledellel lehetett, olyannal élt,
olyan szûkön-költõ volt...” (Jakó Zsigmond tanulmánya alapján: Erdélyi
féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. [Közread.], bev. tanulm. Jakó
Zsigmond. Bukarest, Kriterion, 1974. 546 p.)

1689 õszén hazaindul, 1690-ben Kolozsvárott telepszik le, 1694-ben
nyomdát alapít. Haláláig könyveket ad ki, javít, újraköt.

Helyi megrendeléseket követõen megbízások érkeznek Lengyelországból,
Németországból, Svédországból, Angliából, dolgozik a grúz fejedelemnek,
Cosimo de’ Medici toscanai hercegnek, a Vatikánnak, a bécsi jezsuitáknak,
örményeknek, kínaiaknak is. Az õ nevéhez fûzõdik az elsõ magyar
nyomtatott szakácskönyv kiadása, amely 213 receptet tartalmaz. Életmûve
része a Janson néven ma is ismert betûtípus.

Cosimo de’ Medici Misztótfalusi mûhelyében rendeli meg új firenzei
nyomdájának teljes betûkészletét. Antikva latin betûin kívül, amit róla
neveztek el, megbízást kap egyéb betûtípusok metszésére is. Tervez héber,
görög és örmény betûket, õ készíti el az elsõ grúz nyomtatott ábécét.

Mint a református egyház nyomdáinak kezelõje, reformigyekezetével,
mely szerint az iskolai latin tanítási nyelvet cserélje az egyház magyarra, és
Apologia Bibliorum címû kiadványával maga ellen fordítja az erdélyi
református papság és a professzorok nagyobb részét. Ráadásul, minthogy a
Bibliában helyesírási és egyéb kisebb javításokat végez, azzal vádolják, hogy
annak a szövegét meghamisította. Kora teológusai rossz néven veszik, hogy
– a korrektori feladatokat is ellátva – kéziratukba belejavít. Egymás között
csak „hitvány vasmûvesnek”, közönséges nyomdászembernek nevezik, de
a jómód miatti irigység is generálja az intrikák sorozatát, amely miatt
Misztótfalusi védekezésre kényszerül. Védekezése többet árt, mint használ:



kigúnyolják, házát adóval terhelik, életét katonai beszállásolásokkal
keserítik, a társaságokból kiközösítik.

A folytonos vádaskodások 1698-ban Mentség címû könyve megírására
késztetik, azonban még ebben az évben a zsinat elé kerül, és a zsinat arra
kényszeríti õt, hogy Apologiáját és Mentségét visszavonja.

„Testben és lélekben megtörve” hal meg, mint mindenki, aki megelõzi a
sort, a kort. Ötvenkét évesen hal meg.

 
Misztótfalusi Kis Miklós, Alsó-Misztótfalu, 1650. ?. – Kolozsvár, 1702.

március 20., magyar nyomdász, betûmetszõ.

A világítótorony olvasata idején mindösszesen
                 annyit tudtam az írónõrõl, hogy egyetlen napot
              se járt iskolába, és hogy a férjével egyetlen

amerikai kézisajtó (taposó Viktória) birtokában
könyvkiadót alapít. A kiadó ma is létezik Hogarth Press
néven, olyan különlegesnek ítélt szerzõk könyveinek
kiadását szorgalmazta, akik eltértek a kor irodalmi
hagyományaitól, pl. Gorkij, Freud, Katherine Mansfield,
R. Graves, T. S. Eliot, Rilke. De õk jelentették meg angolul
Madách Tragédiáját is 1933-ban. Nem volt nyilvánvaló,
hogy a primitív kisgépes könyvkiadó lényege nem a
könyvkiadás, hanem a függetlenség.

Elsõ kezembe került regényébõl, a tengerparti ház
történetébõl (A világítótorony), a Mrs. Dalloway köré
épített családból se azt fogtam fel, fordítottam vissza a
mindennapokra, amit – végeredményben – a regény diktál,
hanem a közvetlen családra vonatkoztatható
legkézenfekvõbb tételt: ott a cél, a világítótorony, amit
hétfõtõl hétfõig, hétrõl hétre meglátogatnának, de a
körülmények soha nem megfelelõek. Úgy értettem Virginia

Woolf üzenetét, hogy az álmok, a tervek nem juttatnak el a célig. Nem csak
mert így egyszerûbb, tovább lehet lépni, hanem mert a család eredményei
ezt fogalmaztatták meg.

Ma már nem tiszta, hogyan mertem a húszas éveimet se érve el Virginia
Woolfot olvasni. Tíz évvel késõbb az Orlandótól végem van, mint a botnak.
A regény maga derûs, sodor, diskurál az olvasóval, a végén mégis hülyébben
csuktam be a könyvet, mint voltam elõtte. Minden lényeges sarka túlhajol
akkori regiszterívemen. Az ember olvas, és azt reméli, tudja, merre jár, mi
tart, meddig tart (mint egy Gárdonyi-regényben). Közel négyszáz éven át
követjük Orlando életét, de amikor elköszönünk, harminchat éves, mini-
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mum gondot okoz. Gondot az is, hogy elõbb beleszeret egy orosz lányba,
különféle akadályt képezõ viharok okán csalódik, aztán mint törökországi
angol nagykövet nõként (elõjel, figyelmeztetés nélkül változik át, mint Kafka
hõse) elhajtja a román nagyherceget. Nem kicsi a káosz, de olvasható káosz.
A kedves olvasó csak pislog, most akkor mi van? Azt újabb tíz évvel késõbb
tudom meg, hogy a regény Orlando-ját Woolf a szerelmérõl,
Vita Sackville-Westrõl mintázta. A mû Nigel Nicolson angol
kritikus, szerkesztõ szerint “a leghosszabb és legszebb
szerelmes levél az irodalomban”. Na, tessék. A Vita nõi név.
Nem kérdés, aki a ráció felõl közeledik, eltéved.

Írónõnk Adeline Virginia Stephen néven születik egy
viktoriánus felsõ-középosztálybeli családban. Huszonkét éves
korától publikál. 1912-ben házasságot köt Leonard Woolffal,
érzelmi kapcsolat azonban végig nõkhöz kötötte.
Közérthetõbben úgy fogalmazható, hogy – férje ellenére – a
világ egyik leghíresebb leszbikusa. A férj, Leonard a
kezdetektõl kiiktatva az asszonyi jóból. A hiányt vélhetõleg
hosszú sétákkal és mélyen intellektuális beszélgetésekkel
pótolják. A szeretõ, Vita Sackville-West is férjezett. Viszont a
nõ férje vállaltan homoszexuális, náluk nyilván elmarad a
kiegyenlítést szolgáló pótcselekvés.

 “Virginia nemcsak zsarnoki édesapjától szenvedett, de
kislány korától 22 éves koráig kénytelen volt eltûrni
mostohatestvére rendszeres molesztálását is. Mindennek
következtében a férfiakkal való együttlét egybeforrt a pánikkal,
az ürességgel és a rémülettel. „Amikor néhány napja megcsókoltál, nem
éreztem többet, mint egy kõ” – írta egy ízben Leonardnak. Nem csoda hát,
hogy amikor az írónõ igent mondott az érte mindezek ellenére kitartóan
rajongó, sõt a házasság kedvéért ragyogó karrierjét is feláldozó Leonard
Woolfnak, egyben évtizedekig tartó önmegtartóztatásra is kényszerítette
leendõ férjét.” – hangzik el egy évfordulós szövegben. Megnyugtató, hogy
él, élt, élni fog a mindent feladó férfiúi heroizmus, önfeláldozás, szerelmes
rajongás.

Virginia Woolf mániás depresszióban szenved húszéves korától. Sikertelen
öngyilkossági kísérletekkel a háta mögött, miután az aktuális német
bombatámadás lerombolja londoni házukat, 1941. március 28-án az Ouse
folyóba veti magát és ott pusztul.

Ha azt mondanám, mindezek mellékes tartozékok, nem számítanak,
koncentráljunk az életmûre, nem volna igaz. Az irodalom többnyire az
életbõl születik (még Vernénél is kimutattak személyes vonatkozásokat).
Ha Virginia Woolf élete nem ez volna, amit megélt, ugyan hol találnánk
kulcsot a regények különös hangzásához, rejtélyeihez?

 
Virginia Woolf, London, 1882. január 25. – Rodmell, 1941. március 28.,
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