
IRODALMI SZEMLE 

a) Hazai irodalom. 
A kolozsvári nyomdászat története. Irta Ferenczy 

Zoltán. Kiadja a kolozsvári keresk. és iparkamara. 
Egy darab művelődéstörténet ez a könyv, mely Kolozsvár 

történeti múltjának egyik legfényesebb s méltán csodálatot és elisme-
rést keltő részét mutatja be azzal a félreismerhetetlen czélzattal, 
hogy kimutassa, miszerint Kolozsvár nem egy csupán újabban mes-
terségesen alkotott mivelődési középpont, a minek ma sokan mond-
ják, hanem oly mivelődési középpont, mely azzá a maga erejéből 
lett s magának hazánk mívelődéstörténetében halhatatlan érdemeket 
szerzett. 

A munka három fejezetben tárgyalja a nyomdászat történetét, 
azon korszakok szerint, a melyek a nyomdászat fejlődésében mutat-
koznak. Ezek: I. A Heltai-nyomda időszaka 1450—1660-ig; II. 
A nyomdászat mint műipar 1669—1784-ig. III. Hanyatlás és újjá-
születés 1785—1896-ig. 

Bennünket s általában az irodalomtörténet iránt érdeklődőket 
a nyomdászat eme fejlődésében az első két korszak közelebbről 
érdekel, mert főleg az első korszak története összefüggésben van a 
reformatio történetével, terjedésével s irodalmi érdemeivel. 

Kitetszik e könyvből, hogy a nyomdászatot, mint műipart s 
mint az eszmék propogatiójának leghatalmasabb eszközét a refor-
mátusok majdnem állandóan kezükben tartották. Az a küzdelem, 
melyet a protestantismus az ellenreformatio legelszántabb janicsár-
jaival a szószéken s az életben egyaránt vívott, az ipar terén sem 
volt kisebb, mint az irodalom s a tudás mezején. Háromszor sike-
rül a jezsuitáknak kicsavarni feleink kezéből a zászlót, a hatalmat 
s a hatodik nagy hatalmat, a sajtót, a győzelem mindazonáltal a 
mienké marad. 

A kolozsvári nyomdászat története megérdemli, hogy főbb 
vonásaiban vázoljuk azok kedvéért, a kiknek nincs vagy nem lesz 
módjuk e különben is ritka könyvet bírniok. 
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Magyarországon Budán Hess András állította fel az első nyom-
dát 1473-ban, utána Zeng 1507., Zágráb 1527., Szeben 1529., 
Fiume 1531., Brassó 1535., Sárvár 1539-ben állítottak nyomdát 
s ezeket követte Kolozsvár 1550-ben. 

E nyomda íelállítója Heltai Gáspár, a ki irodalomtörténe-
tünknek is ismert alakja. Nyomdászati munkásságát Hoffgreff György 
társaságában kezdette meg, a ki vagy német, vagy szász eredetű 
volt, de mindenesetre képzett nyomdász. A legelső kiadott könyv 
magyar volt, czíme: Catechismus Minor, 31 számozatlan levélből 
áll, hat részre osztva. Betűi kétfélék: egyik kisebb, szögletesebb, 
tömöttebb, a másik nagyobb, kerekebb fajta s oly szép, hogy ezzel 
a korábbi magyar nyomtatványok nem versenyezhetnek, sőt szebb, 
mint a Heltai-nyomda XVII. századbeli kiadványainak betűi. Ez év-
ben jelenik meg ugyanott két latin nyelvű munka is : Buceri Con-
fessio de coena Domini és a Ritus explorandae veritatis. Az 1551-ik 
évtől e nyomda négy terméke ismeretes: 1. Heltai Gáspár: A Bib-
lianac elsoe resze, 2. A Jesus Sirah keonyve, 3. Helth: Summa 
christlicher Lehre és 4. Helth: Trostbüchlein mit christlicher Unter-
richtung, wie sich ein Mensch bereiten soll zu einem seligen Ster-
ben, melyet 1553-ban magyarul is kiadott s melyet a Régi Magyar 
Költők Tára VI. kötetének ismertetésekor mult füzetünkben mél-
tattunk. 1552-ből 3 könyve ismeretes: 1. Boelts Salamon Kiralnac 
Koenyvei, 2. Helthai Gaspar: A Biblianac negyedik resze, 3. Helthai 
Gáspár: A reszegsegnec es tobzódásnac veszedelmes voltarol való 
Dialógus. 

Ebben az évben Hofigreff kiválik a nyomdából s azt egy évig 
Heltai maga kezelte. Ekkor, 1553-ban jelenik meg nála: 1. A már 
emiitett cathekismus magyar fordítása, a Vigasztaló koenyuetske, a 
Keresztyeni Tudomannac fondamentoma, mely utóbbi ma a leg-
régibb abc töredékét foglalja magában. 1550—53. között jelentek 
meg: 1. Heltai Agendája, 2. a Hoffgreff-féle énekeskönyv, 3. Heltai 
Gáspár: Euangeliumok es epistolae, 4. Molnár Gregorius: Erote-
matum dialectices libri tres. 

1554-ben ismét megjelenik Hoffgreff s maga kezeli a nyom-
dát 1558-ig. Ez idő alatt csak két magyar munka kerül ki sajtója 
alól: Tinódi Sebestyén Cronicaja (1554.) és Batizi András Cathe-
cismusa (1535). Ez idő alatt nyomja az első iskolai tankönyvet: 
a Donáti (Aelii) viri clarissimi, de octo partibus orationis methodus-t 
kiadva Culmann Leonard magyarázataival (1554.). Heltai maga ez 
idő alatt sem nem írt, sem nem adott ki könyvet. 1559-ben újra 
átveszi a nyomdát s kiadja újra az Agendát, az Urnac vacsorairol 
való közönseges keresztyéni vallas-t, a következő évben két latin 
munkát (egyet Bullingertől, egyet Dávid Ferencztől). 1560-ban meg-
jelennek a Zsoltárok rövid magyarázatokkal, 1561-ben új kiadást 

Digitized by v ^ o o Q l e 



1 2 2 IRODALMI HZHMT.B 

ér a Zsoltárkönyv, s ugyanakkor az Újtestamentum. -1569-ig csak 
egy magyar művét és kiadását ismerjük: a Száz Fabulát; ekkor 
kezdi nyomtatni Dávid Ferencz váradi disputatióját, 1570-ben jele- -
nik meg Gonsalvius Reginaidus Haló czímfi könyve, Nagy Bánkai 
Mátyás Hunyadi Jánosról szóló éneke s Melanchtonnak 1566-ban 
Kolozsvárt kiadott latin grammatikája. 1571-ből négy magyar nyom-
tatvány maradt reánk: Dávid F.: Az egy es magatol való Felseges 
Istenroel, Dávid vallástétele, Verbőczy törvénykönyve magyarul 
javitva és Csanádi Demeter: Vita Joannis Secundi cz. műve; 
1573-ban adta ki Valkai András három Cronica-ját, 1574-ben a 
híres Cantionalet és a Heltai Chronicat, melynek nyomása közben 
meghalt 

Az ő munkája, vagy legalább kiadványa a Fortunatusrol való 
szép história, az Evangéliumok és epistolak protestánsok részére, az 
Isteni dicséretek, Temesvári István éneke a kenyérmezei diadal-
ról, Torkos János: Absolonrol szóló históriája, Nagy Sándor his-
tóriája. 

Ennyi e nagy fontosságú nyomdászati és írói működés máig 
ismert eredménye, mely az egész XVL századbeli nyomdászatunkban 
a legfontosabb s eredményeiben leggazdagabb. 

A XVI. században Heltaién kívül Kolozsvárt még egy nyomda 
működött: a jezsuiták főiskolájához kapcsolt nyomda. 

E nyomdának csak két terméke ismeretes, az egyik 1581-ből 
Schreckius Wolfgangus német jezsuitának Theses de puro et ex-
presse Dei verbo, mely vallásos tételeket tartalmaz Pusch János 
jezsuitától, a másik 1585-ből ugyancsak Schreckiusnak egy vitairata 
Adversus authores Juliani ut vocant Pseudocalendarii Varadini im-
pressi, mely egy Váradon 1585-ben megjelent Julianus-féle naptár 
ellen volt intézve. E nyomda valószínűen 1588-ig, a jezsuiták 
kiűzéséig működött s bizonyára több, bár előttünk ismeretlen, mft 
is jelent meg benne. 

Heltainak 1574-ben bekövetkezett halála után nyomdája 
1680-ig működött, s többnyire az unitáriusok szolgálatában állott* 
Nem egyszer cserélt gazdát, de egészben a Heltai családjának egyik -
másik tagja birta, kik typographus által kezeltették. 

1575-től 1582-ig Heltai özvegyéé volt; 1584-ben Heltai 
hasonló nevű fiára szállott, ki mint fordító is ismeretes s Kolozsvár 
szenátora s birája volt. Az ő halálával sógorára, Lang Tamásra 
szállott, de 1621. óta Heltai Anna nevén találjuk a nyomdát. Utána 
vejére, Szőrös Mátyásra szállt a nyomda, a kinek halála után 
1637-ben két fia, Mátyás és András örökölték, s utánok egyikök fia, 
János. Ezután Lang Tamás fia, Lang András birtokába került. 1660-
ban azonban az elhasznált és meg nem újított nyomda működése 
megszűnt s magától elenyészett. 
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1675—77-ben egész sor magyar könyv kerül ki e sajtó alól, 
köztük híresebbek: Bogáti Fazakas Szép históriája, egy névtelentől: 
Ester dolga, Tinódi: János király testamentoma, a Salamon és 
Markai!. 1578-ban Melius Herbariuma, Telamon királyfi, melynek 
egyetlen ismert példánya a British Museumban van; Dávid F. Isteni 
dicsiretek, a melynek csak egyetlen csonka példánya ismert; 1579-
ben Ráskai G. Vitéz Francescoja; Temesváry István éneke a kenyér-
mezei diadalról; 1580-ban Bogáti Fazakas Mátyás királya, Istvánffy 
Volter és Griseldise, Pécsi A házasok éneke, Volkai két szép histó-
riája stb. 1581-ben Görcsönyi Ambrus Szép ieles históriás éneke, 
Sztáray Miklós: A viz eozeonnec historiayarul; Vajda-Kamarási 
Lőrincz: História Jason királlynac hazassagarol; 1582-ben csak két 
magyar munka jelenik meg, 1583-ban csak egy latin, a Donatus 
könyvének negyedik kiadása. 1583—85-ig magyar könyv nem jelent 
meg, csak hat latin; 1586-ban újból néhány magyar; 1589-ben 
három magyar és egy latin s a Salamon és Markalf második, javí-
tott kiadása; 1590-ben két magyar és egy latin; 1591-ben két 
latin és hat magyar könyv, köztük az Apollonius királyfi; 1592-ben 
hét magyar könyv, köztük Balassi Bálint: Euryalus és Lucretiája. 
1593-ból valók az Evangeliomoc és Epistolae s a Decsi munkája: 
Syntagma institutionum iuris imperialis ac Ungarici, melyet az ifjú 
Heltai saját költségén adott ki s egyike a legnagyobb kiadványoknak, 
melyből a szerző díj fejében 100 példányt kapott. 1593-tól 1596-ig 
nem maradt ránk kolozsvári nyomtatvány. 1597-ben két magyar 
költői mű jelent meg: Illyefalvi Jephtajának második kiadása és az 
1576-iki Trója históriájának újabb kiadása a : Paris es georeog 
Ilona historiaja. 1598-ból egy magyar és egy latin könyv van, az 
utóbbi a híres tiltott könyv volt: Enyedi György magyarázatai az 
ó- és újtestamentum azon helyeiről, melyekből a szentháromságot 
bizonyítgatni szokás. Példányait Báthory Zsigmond rendeletére nagy 
részben elégették. 1599-ben jelent meg Fischer Simon Dialectices 
praecepta cz. unitárius tankönyve és négy magyar könyv, köztük 
Vásárhelyi Gergely jezsuita egy nagyobb műve, a Canisius Péter 
catechismusának magyar fordítása. 

Ettől kezdve a termelés az évekhez viszonyítva kevesbedik. 
Nevezetesebb nyomtatványok: 1613-ból az Ordo et series Rerum 
in Transsylvania; 1620-ban Gato libellus elegantissimusa magyar-
latin-német szöveggel, 1621-ből Melotai Agendája, 1622-ből az 
1622-iki szebeni országgyűlés Articulusai; Huszti Péter Aeneise, 
1635-ben 27 könyvet nyomnak. 

A nyomda, mely 110 évig állt fenn s 252 könyvet adott 
forgalomba, megszűnik. Betűi elkoptak, a tulajdonosok új betűket 
nem vásárolnak, tovább fentartható nem volt, már csak azért sem, 
mert 1661-ben egy addig hasonlíthatatlan fölszerelésű nyomda, a 
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reformátusoké, kezdi meg működését, s melynek élén a Hollandiában 
tanult Seencey Kertése Ábrahám állott, ki elzevir betűket hozott 
magával s páratlanul csinos nyomtatványokat készített Sajnos, nem 
sokáig élt s már 1667-ben az erdélyi fejedelmi kincstárra szállt 
nyomdája, melynek részéről a typographia kezelésével Krakói Beszer-
mény István bízatott meg, majd Udvarhelyi Mihály szebeni nyomdász 
kezelése alá kerül, a ki a fejedelemasszony kívánságára meg is-
kezdi Nadányi János Kerti dolgoknak leírása cz. munkáját nyomni 
1667-ben, de elvi differentiák miatt a nyomda vezetésétől visszalép 
s uelyét veresegyházi Szentyel Mihály foglalja el, a ki valószínűleg 
Nagybányáról való volt. 1670-ből való nyomtatványok: Benitzky 
Péter Magyar Rhythmusai, Czeglédi J. Dágon ledülése, Nánási L. 
Szue titka, s az 1670-iki országgy. articulusai 1671-ből Comáromi 
Cs. Gy. Pápistaság Újsága, Nyéki Vörös Mátyás jóra intő könyvecs-
kéje. 1673-ból Commenius: Janua linguae latinae reserata aurea-ja. 
Ilosvai Tholdijának 3-ik kiadása; Posaházy: Libelius Gáspárnak 
Imádsági, 1675-ből a híres Göntzi-féle Énekes könyv, Czeglédi István 
Sión Vára; 1676-ból Posaházy: Hitszakadás ellen való orvosság, 
Nagyszőlösi Mihály Lobogó szövétnek, Némethi M. Mennyei Tárház 
Kultsa; Szántai M. Bujdosó Magyarok Fuestoelgoe Csepueje; Tolnai 
M. Szent Had stb. 1677-ből Balassi B. és Rimái J. Istenes éneki; 
Szathmár-Némethi M. Dominica Catethetica. 1678-ból: Pernyeszi Zs. 
Lelki Flastrom; Szentgyörgyi P. István: Jó cselekedetek gyémánt 
koeve, s a Liturgia Claudiopolitana és ez évtől kezdve 1692-ig 
még 56 munka, a mikor Veresegyházi István működése megszűnik 
s helyét Erdély legnevezetesebb nyomdásza, Tóthfalusi Kis Miklós 
váltja fel. 

Tóthfalusi 1650-ben született Alsó-Miszt-Tótfaluban; szülői 
szegények lévén az ottani ref. pap, Horthi István segítette tanulásá-
ban szülőfalujában, majd N.-Enyeden, hol praeceptor, senior s utóbb 
a fogarasi ref. iskola tanítója lett. Tofeus Mihály, akkori erdélyi 
ref. püspök Amsterdamba küldötte s megbízta, hogy az ott nyomandó 
biblia javítására is fölügyeljen. Itt a nyomdászat tanulásához fogott, 
megtanulta a betűöntést, az erre szükséges betűminták metszését 
és matriezok készítését is. Oly nagy ügyességre tett szert, hogy 
mesterét is meghaladta. Megrendeléseket kapott egész Európából, 
dolgozott és inasokat nevelt Anglia, Svédország, Német- és Lengyel-
ország számára. Nagy jövő és nagy vagyon kecsegtette, ha ott marad 
Hollandiában vagy Belgiumban, de ő visszajött hazájába, hol a feje-
delem is szivesen fogadta s miután ígéretet nyert az iránt, hogy az 
erd. ref. egyház számára Kolozsváron nyomdát állítanak fel, ott 
letelepedett s nőül vette Székely András nemes birtokos leányát, 
Máriát 

Épen ez időben halt meg Veresegyházi, a kitől Tóthfalusi 
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1693-ban átvette a nyomdát, öntőműhelyt és a nyomda czéljaira 
külön házat kap és a ref. egyház és kollégium nyomdáit is ő kezeli, 
s ennek betűit újraönti. 

Tóthfalusi mint afféle tanult ember, nyomdája segélyével a népi 
kulturára kivánt hatni s ezért nem volt barátja az akkor már tel-
jesen diadalra jutott latin iskolázásnak, s e mellett megvolt benne 
a rendkívüli emberek büszke önérzete, ideges, uralomravágyó, fölényt 
gyakorolni szerető természete. E miatt sok kellemetlenség érte, főleg, 
mert elleneit ő sem kímélte, tudatlanságukat túlságosan is hangoz-
tatta, a kik csak annál inkább igyekeztek megakadályozni a «vas-
műves* fölülkerekedését s legjózanabb kezdeményeit is fitymálták, 
elvetették. Ez bírta rá őt az Apologia Bibliorum czímű védőműve 
írására is, a melyért ellenségei még jobban megalázni s kicsinyes 
vexákkal keseríteni törekedtek. Erre ismét könyvvel felelt, melyben 
őszinteséggel tárta fel sérelmeit, a miért a gubernátor synodus elé 
idéztette, 1698. jún. 13. Enyeden, a hol müvei visszavonására 
kényszerítették s könyvét megsemmisítették. Élete ez időtől kezdve 
1702. márcz. 20-án történt haláláig, haldoklás számba megy. Kezét, 
lábát guta érte s elkeseredve halt meg mind nagyobb visszavonult-
ságra kényszerítve. 

Munkásságának 80 könyv kiadását köszönjük, melyek között 
a Haller Hármas históriája nyomdai kiállítása még ma is kiállaná 
a versenyt. 

Tóthfalusival egy időben, a XVII. század második felében műkő* 
dött özv. Lengyel Andrásné nyomdája is. Nyomdájából csak 12 köny-
vet ismerünk. 

Az unitáriusok, bár elhagyták enyészni a Heltai-féle nyomdát, 
1697-től kezdve újra megkezdték a könyvnyomtatást, s vagy 12 
könyvet adtak ki, de működésöknek további nyoma 1716-tól kezdve 
megszűnik. 

Annál nagyobb buzgóságot találunk református részről. Emlí-
tettük, hogy Tóthfalusi a ref. egyház és kollégium nyomdáját is kezelte. 
E két nyomda az ő halála után különvált, az egyház nyomdája 
főleg 1702—1784-ig, a kollégiumé pedig leginkább az 1755— 
1785-ig terjedő években virágzik. Az egyház nyomdájának kezelői: 
Telegdi Pap Sámuel, a ki alatt 37 munka látott napvilágot s e 
mellett állandóan kiadta évenként a mult hagyományai alapján a 
kis 16-rétű 40 lapra terjedő Ó- és Új-Kalendarium-oi és számos 
halotti beszédet, melyek a XVllI. századnak legfontosabb nyomdá-
szati termékeihez tartoznak s a melyek a legjövedelmezőbb kiadvá-
nyok is voltak. Ugyané nyomdát használták az időközben vissza-
költözött jezsuiták is, míg megint nyomdát állíthattak. Utána a 
Szatmári Pap családra szállt a nyomda, melynek tagjai közül Sándor 
Frankfurtban tanulta a betűmetszést és öntést s megfordult Amster-
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damban, Utrechtben, Halléban s hazatérvén a Telegdi nyomdát 
újból felvirágoztatta. Utóda 1745-ben Pataki József lett, 8 mint az 
egyház külön nyomdásza 1770-ig működött Halála után 1784 végén 
a betűk a főiskola lomtárába kerültek s így az egyház nyomdája 
megszűnt. 

A ref. kollégium és egyház ú. n. nyugvó nyomdáját Páldi 
Székely Istvánnak adták át, a ki 10 évig lakott Belgiumban 8 mind 
a metszés, mind a betűöntés mesterségét megtanulván, Tóthfalusi 
után ő volt a legtanultabb nyomdász. 1717-ben született Kolozsvárt, 
gymnasiumot is ott végzett s 1773—4l-ig togátus deák volt. Már 
akkor bejárogatott a Szathmári nyomdába tanulni s egy kis nyomdát 
is készítvén, Vitringa Campegius egy kis theologiai munkáját kinyom-
tatta. 1741-ben Hollandiába ment 1755-ben a Pataki József nyom-
dáját kapta meg, a melylyel sok baja volt s évek teltek el, mig 
használhatóvá tette. Ekkor nyomatta ki a Helvetica confessiot, az 
Abc-t és Kalendáriumot, s néhány más tankönyvet, a Rudimentat, 
Grammaticat és a kis Cellarius-t. Mindazonáltal munkája keveset 
jövedelmez, alig bír megélni. De ez idő alatt sok jeles mesterembert 
képezett ki, a debreczeniek nyomdáját az ő egyik tanítványa igazí-
totta meg, matricokat is csinált nekik. Páldi sorsa is hasonló Tót-
falusiéhoz, hogy többet nem tett, a kollégium az oka, mert heverni 
hagyták, sőt mortificálták. 1769-ben halt meg, képzett ember létére 
minden valamire való eredmény nélkül. Ettől kezdve a kollégium 
maga kezelte a nyomdát s igazgatását dr. Pataki Sámuelre bízta, 
a ki tekintélyes összegeket gyűjtött a nyomda javára s nyomda-
vezetőket állított élére, a kik közül Kapronczai Ádám mint a nyom-
dászatot, betűmetszést és öntést műipar gyanánt űző nyomdászaink 
legutolsója, említésre érdemes. 

Az 1693-ban visszatérő jezsuiták csak 1727-ben tudtak szert 
tenni új nyomdára még pedig b. Antalfi János erdélyi püspök támo-
gatásával, melynek felügyelője mindig a rendtagok egyike volt. Nyom-
dájuk 1773-ban a r. kath. tanulmányi alap birtokába ment át 
45 év alatt feles számban nyomtak magyar és latin könyveket; 
nyomtatványaik első sorban iskolakönyvek s jegyzékök meglehetős 
teljes az 1774-iki leltári jegyzékben. A jezsuiták örökét a piaristák 
vették át, de a nyomda mégsem lett az övék, mert az udvar elren-
delte, hogy r. kath. vállalkozónak adassék bérbe. így kapta meg 
Hollmann József bécsi nyomdász tíz évre évi 30 frt bérért Ugyanő 
volt az első könyvkereskedő-nyomdász is. Mivel azonban magyarul 
nem tudott, a nyomda hanyatlott, a miért a r. kath. egyházügyi 
bizottság eladását javasolta. Meg is vette gr. Batthyány Ignácz 
püspök s vezetését Béla Józsefre bízta. Halála után Bergai József 
tanár vette meg, tőle meg a r. kath. lyc. nyomda vette át, vele 
összeolvadt. 
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Ezután még a ref. kollégium nyomdájának rövid történetével 
(1786—1896.) ismerkedünk meg, a melylyel majdnem egy időben 
keletkezik a Hochmeister és Barth-féle nyomda. Hochmeister arról 
nevezetes, hogy ő adta ki 1790. ápr. 3-án az első magyar erdélyi 
hírlapot is, az «Erdélyi Magyar Hirvivő»-t, melyet Fábián Dániel 
és Cserei Elek főkormányszéki hivatalnokok szerkesztettek. A lap 
1—56. száma Szebenben, a többi Kolozsvárt jelent meg. Ára hely-
belieknek 2 rénes frt és 15 kr., vidékieknek 3 r. frt 15 kr. volt. 
Megjelent hetenként kétszer, de 1791. jan. 18-án megszűnt. 

Hochmeister 1809-ig működött Kolozsvárt, ekkor nyomdáját 
a tanügy fölsegélyezésére a r. k. lyceumnak adományozta s azóta, 
1832 óta kőnyomdával bővülve működött 1884-ig. 1889 óta Bur-
chardt Á. vette meg s használja cLyceum-nyomda» néven. 

Ez időtől kezdve egymásután több nyomda keletkezett Kolozs-
várt. így a Pethe-Méhes-Ocsvai-féle nyomda (1807—1849.), a 
B. Wesselényi-nyomda (1834 -1835.), a Gámán-féle nyomda (1860.), 
Magyar Mihály nyomdája (1880.), A Kelet nyomdája (1880-1882.), 
Ajtai K. Albert nyomdája (1882.), Mederschitzky József nyomdája 
(1884.), Lehmann V. Sándor nyomdája (1888.) és a Burckhardt-
Gombos-féle nyomda (1889.) 

Ezekben ismertettük a kolozsvári nyomdászat történetét, a 
mely mint egy részlet nemzetünk művelődéstörténetéből, nemcsak 
érdeklődésünkre tarthat számot, hanem komoly méltánylásra is. 
Ferenczy Zoltán szépen, pontosan, lelkesedéssel írta meg e munkát, 
mely neki tartalmát, Ajtai K. Albertnek a páratlanul szép, ízléses 
és finom kiállítást illetőleg méltó dicséretére válik. 

Budapest. Dr. Rupp KornéL 
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