
K E R T É S Z Á R P Á D 

Századok 
legendájából 

Üdv az olvasónak! 

Kedves olvasóm, nem tudom ki vagy, nyomdász vagy-e, vagy csak 
búvárkodó lélek, aki olyant is olvasol, ami nem a mesterséged? Ha 
nyomdász vagy, nem tudom, szereted-e ezt a gyönyörűséges foglal
kozást, vagy csak élsz belőle jól-rosszul, de akárhogy is áll a dolog, 
azért megkérlek, karolj belém, jöjj velem! Elmenekülök a mostani 
sivár világból a múltba, hogy újra erőt szerezzek az én lelkemnek, 
amelyen ólomsúlyként nehezedik el a nyomdászmesterség siralmas 
állapota. Jöjj, oszd meg velem az örömet, amikor igaz, nagy magyar 
nyomdászok életébe pillantunk majd és búslakodjál velem, ha emberi 
sorsuk szomorúságait látni fogjuk. Mert sok bajon, gondon mentek 
át az előttünk már az enyészet mélységében eltűnt embertársaink, 
akiket a jó sors a nyomdászmesterségre vezetett. Jó sorsnak mon
dom, mert olyan szép, olyan fenséges a nyomdászmesterség, hogy 
azért szenvedni.és gyötrelmeket kiállni érdemes. 

Megszoktuk, hogy történetíróink bizonyos mértékben jogos nemzeti 
büszkeséggel szóljanak a könyvnyomtatás Magyarországon való meg
jelenésének időpontjáról. Tény az, hogy ebben a tekintetben több 
nyugati, kedvezőbb művelődési viszonyok között fejlődő országot 
megelőztünk, így egyebek közt Ausztriát is, tagadhatatlan azonban, 



hogy nálunk csak kérészéletű volt a nyomdászat akkoriban és a budai 
nyomda eltűnése után jó 60 esztendeig nem volt nyomdánk. 
Magyarország legelső könyvnyomtatója Hess András volt. Ebben 
mindenki megegyezik, ehhez nem fér semmi kétség, az azonban hosszú 
ideig felderítetlen kérdés volt, hogy ki tette lehetővé Hess András 
Budán való letelepedését. Azt a feltevést, hogy maga Mátyás király 
lett volna figyelmessé a nyomdászat frissen zsendülő művészetére: 
elvethetjük, mert hiszen Mátyás királynak abban az időben diplomá
ciai és hadvezetési feladatok raja nyüzsgött az agyában, minden ideg
szálával a saját dinasztikus érdekeinek a biztosításán fáradozott. 
Magánembernek tulajdon anyagi eszközeivel és saját kockázatára kel
lett tehát megalapítania a nyomdát, ami mindenesetre csak öregbíti 
és mindörökre felejthetetlenné teszi érdemeit. 
A budai nyomda megalapítójának felfedezése Fraknói Vilmosnak az 
érdeme; a vatikáni levéltárban végzett kutatásainak köszönhető, hogy 
ma már, ha csak nagy vonásokban is, de eléggé tisztán láthatjuk 
magunk előtt Karai László, az első magyarországi nyomda megalapító
jának rokonszenves, nemes alakját. 
Karai László Somogy megyében, Kara helységben született, 1455-ben 
a bécsi egyetem diákja lett, majd az egyházi pályára lépett. Állan
dóan Mátyás király oldala mellett volt és nyilván kivette részét a 
személyes viaskodások kockázatából is és királyának szeretetét és 
bizalmát a legteljesebb mértékben megnyerte; ennek tulajdonítható, 
hogy Mátyás kegye őt egy-kettőre a főpapok sorába emelte, majd 
1470 elején az alkancellári tisztségre nevezte ki. 
Mátyás király a pápa és a német császár kérésére háborút kezdett 
apósa, Podjebrád György cseh király ellen, a háború azonban válsá
gosra fordult és a király sűrűn küldözgette követeit II. Pál pápához 
segítségért, ámde eredménytelenül. Erre a jómegjelenésű és ékesen 
szóló, minden tekintetben megbízható Karait küldte követnek a pápá
hoz és ami eddig sehogy sem akart sikerülni, az ő közreműködésével 
egyszeriben meglett: a pápa pénzbeli segítséggel és teljes erkölcsi 
támogatásával állott Mátyás mellé. 
Római tartózkodása idején Karai megtekintette az örökváros akkori 
látványosságát: Sweynheim és Pannartznak és subiacói kolostorból 
Rómába, a Massimi-palotába áttelepített nyomdáját és ekkor. adta 
bizonyságát széles látókörének és igaz magyar honszeretetének. 
Átlátta a könyvnyomtatás roppant jelentőségét; felismerte, hogy a 
tudományok, terjesztésének a sajtó lesz a leghatalmasabb eszköze; 
harcos múltja ellenére is érezhette, hogy minden háborús dicsőség 



elenyészik majdan a művelődés diadala mellett és mert jó magyar 
ember volt: ennek a művelődési lehetőségnek az áldásaiban a maga 
magyar népét is részesíteni kívánta. Ebből magyarázható későbbi 
nagy áldozatkészsége, hiszen anyagi hasznot nem remélhetett abból, 
hogy a könyvnyomtatás művészetét Magyarországra áttelepíti. 
A római nyomdának nagyműveltségű, kiváló munkása volt akkoriban 
Hess András, aki, neve után ítélve, német ember lehetett. Karai 
valószínűen sokat elbeszélgetett vele, megszerette egyenességéért és 
szerénységgel párosult tudásáért. A beszélgetések azzal végződtek, 
hogy Karai egyességre lépett a kitűnő könyvnyomtatóval és meg
hívta őt Budára. A nyomda felszerelése kétezer ezüstforintjába 
kerülhetett a tudós főpapnak, amin nem is csodálkozhatunk, annyira 
kitűnő felszerelésű volt a budai műhely. 
Valószínű, hogy a megegyezés után Hess András rövidesen útra kelt. 
Az 1471-ik esztendő jó részét már Budán töltötte és a nyomdát a 
prépostság épületében rendezte be. 
Kezdetben volt dolga bőven. A betűk megöntése, a szekrények, áll
ványok elkészítése, a nyomtató sajtó megépítése, a kencefőzés és fes-
tékkotyvasztás, az összes többi anyagnak előteremtése hónapokig 
eltarthatott. 
1472 elején már teljesen felszerelten, munkára készen várta a nyomda 
a megrendelőket. Mindhiába. A királyt a politika és hadvezetés 
foglalta le és ha a királynak nem kellett a könyvnyomtatás, hogyan 
kellett volna az a főuraknak, akiknek nagyrésze bizony írni meg 
olvasni sem igen tudott. 
Hátra lett volna még a főpapság, amelynek sorában európai hírű 
humanistáink voltak, így Vitéz János esztergomi érsek, meg az unoka
öccse, Czezmicei János pécsi püspök, akit Janus Pannonius néven 
ünnepeltek messze külföldön is. Ők azonban éppen abban az időben 
hűtlenség bűnébe estek. Vitéz Jánost Esztergomba internálták és 
már 1472 augusztusában bele is halt internáltságába, Czezmicei pedig 
Horvátországban bujdosott és csakhamar követte nagybátyját az 
elmúlásba. 
Hess András, miután megrendelésre hiába várakozott, saját kockáza
tával vállalkozott munkára. Főrangú segítség hiányában -— mint ma 
mondani szoktuk •—• a nagyközönséghez fordult. Olyan könyvet 
akart nyomatni, amely számos vevőre számíthat. A nyomdász éles 
szeme felismerte a magyarok kiváló kegyeletét és érdeklődését nem
zetünk múltja iránt és ezért arra határozta el magát, hogy nyomdája 
első termékéül a magyar nemzet történetét bocsátja közre. 



Többhónapos ernyedetlen munkálkodás után 1473 pünkösd ünnepére 
megjelent végre a budai nyomda híres szép terméke: a Chronica 
Hungarorum. Hess András budai nyomdájának második és utolsó 
terméke a Magni Basilii de Legendis Poetis című munka volt. 
Több nyomtatványt nem ismerünk Budáról. Valószínű, hogy Hess 
András, elkeseredve a király meg a nagyurak részvétlenségén és 
Karainak sem akarva tovább terhére lenni: otthagyta a nyomdát 
betűstől-sajtóstól és vándorbotot véve a kezébe, valahol Olaszország
ban vagy német földön csendes, névtelen szedőemberként fejezte be 
viszontagságos életét. 
Íme egy nyomdász sorsa a 15. században, a nyomdászat feltalálása 
után alig több mint 25 esztendővel. 

A 16. századbeli nyomdászok nagyrésze vándorkönyvnyomtató volt, 
aki csak a nyomda főbb részeit cipelte magával és így bizony minden 
cók-mókja ráfért egyetlen kerekes kordéra. Kezdetleges viszonyok 
közt az ezermesterség virágjában állt a nyomdászat és a nyomdász 
maga egy személyben minden volt. 
A 16. század megemlíthető nyomdái a brassói Honter vagy latinosan 
Honterus János nyomdája, Nádasdi Tamás nyomdája Üjszigeten, 
amelynek kezelését 1540 körül Abádi Benedek vette át. 
Abádi Benedek személyével megjelenik a magyar nyomdásztörténe
lem színpadján az első ízig-vérig magyar nyomdász, aki minden csín
ját-bínját megtanulta a könyvnyomtató művészetnek és amit tud: a 
magyar népnevelés szolgálatába állítja. Hess András művésze volt 
a hivatásának, de magyar könyvet nem csinált, Honter János az 
erdélyrészi német kultúrának volt fáradhatatlan munkása, Abádi 
Benedek az első magyar ember, aki tudott szedni, nyomtatni, ha kel
lett patricát faragni, matricát csinálni és betűt is önteni. 
Mire Abádi Üjszigetre került, ennek a nyomdának már háromeszten
dős vesződséges múltja van. Az Üj testamentum volt a főmunkája, de 
alighogy avval elkészült, fegyverzaj verte fel Sárvár és Üjsziget kör
nyékét; török martalócok és nem kevésbé barbár landsknechtek meg 
spanyol zsoldosok léptek egymás nyomába. Az újszigeti nyomda 
elpusztult, nyomdászainak menekülniük kellett. Abádi másféleszten
dős bolyongás után Wittenbergbe kerül, ahol pap lesz. Hogy mikor 
költözött el az élők sorából, alig is lehetne többé megállapítani, 
emléke azonban élni fog, amíg csak jóravaló magyar nyomdász lesz 
ezen a földön. 
Erdélyben Heltai Gáspár és Hoffgref Gáspár voltak a nyomdászat 



kitűnő mesterei. Heltainak jelentős szerepe volt az erdélyi evangé
likus egyház megszervezésében, de nem a prédikátoroskodás volt 
tulajdonképpeni működési területe. Könyvnyomtatói és írói tevé
kenysége az, amivel örök időkre beírta nevét a magyar művelődés 
történetébe. Heltai és Hoffgref nem nagyon fértek meg egymással 
Hoffgref tűrhetetlen természete miatt. A társasviszony hol meg
szakadt, hol meg felújult, amíg azután Hoffgref 1559-ben végleg ki
válik a nyomdászságból. 
Hoffhalter Rafael, II. János király „királyi könyvnyomtató"-ja sem 
dicsekedhetett nyugodalmas élettel. Lengyel ember volt és a Hoff
halter nevet csak későbbi üldöztetése idején, álnévül vette fel. Szülő
földjéről menekülnie kellett, Németalföldre került és ott elsőrangú 
könyvnyomtató művésszé képezte ki magát. Németalföldről Svájcba, 
majd Ausztriába vándorol, ahol Bécsben Kraft Gáspárral, a híres 
betűmetszővel nyomdát nyitott. 
A kémkedés és árulás már akkoriban is otthonos lévén Bécsben, 
1562-ben menekülnie kellett. Hogy hol és micsoda álneveken lap
pangott ezután három esztendeig, senki sem tudja. 1565-ben Debre
cenben bukkan fel és két, az akkori viszonyok közepette remeknek 
nevezhető munkát nyomtat. Még az év végén Nagyváradon találjuk, 
majd Gyulafehérvárra megy. Egyik könyvének a szentháromságot 
ábrázoló fametszetével végleg magára haragította az őt, unitáriussá
válta miatt úgyis rossz szemmel néző kálvinistaságot. Mint mondják, 
„hirtelen halála ezzel a dologgal függ össze". 
Ennek a századnak még két híres-szerencsétlen könyvnyomdásza van: 
Huszár Gál, a nép nyelvén „Gál pap" az egyik és Bornemissza Péter 
a másik. 
Huszár Gálról senki sem tudja, hol ringott bölcsője, mivel töltötte 
fiatalságát. 1554-ben tűnik fel először, amikor Oláh Miklós eszter
gomi érsek üldözése elől Magyaróvárra menekül. Bécsben Hoffhal-
ternél tanulta meg a nyomdászmesterséget, akitől, magyarországi 
missziós útjára térvén, kész kis nyomdát kapott. Az óvári papok 
ellenségeskedése miatt távoznia kellett onnan és Kassára ment, meg
nyugvása azonban itt sem volt. 1560. év végén tömlöcbe kerül. 
Érdekes diplomáciai harc indult meg a szegény prédikátor-tipográfu
sért. Egerbe akarták szállítani, de a kassaiak jól tudták, hogy ez mit 
jelentene és a foglyot nem adták ki. Erre huszárokkal akarták Gál 
papot elraboltatni, a dolog azonban kitudódott és a lakosság zendü
lésben tört ki. A nagy kavarodásban Gál papot hívei álruhában Deb
recenbe szöktették. 



1561-ben jelent meg az első debreceni nyomdatermék, melyet még 
négy nyomtatvány követett, de már a következő év nyarán vándor
botot vesz kezébe. Októberben Révkomáromban találjuk. Onnan 
is menekülnie kell. ^ Merre vette útját az öreg bujdosó, nem tudjuk. 
Homályos, még kellően fel nem tárt esztendők következtek, legalább 
is három-négy olyan, amelyről nem tudjuk, mely tájakon lappangott 
Gál pap, kezeügyében volt-e a nyomdája és nyomtatott-e közben vala
mit. Hosszú, keserves bolyongásai után a nyitramegyei Komjáti 
faluba kerül állandó hitszónokul, majd 1574 vége felé a pápai refor
mátus egyház hívja meg lelkipásztorává. Csakhamar útra kel, de 
vesztére teszi. Egy év sem telt bele és a Pápa városát is végigsöprő 
keleti pestis magával ragadja. 
Huszár Gál tanítványa, Bornemissza Péter sem hivalkodhatik békes
séges élettel. 1535-ben született az akkoriban még a mai Belváros 
területénél is kisebb Pest városában. 1573-ban Semptén állít szép 
kis nyomdát. 1579-ben rászakadt a veszedelem Bornemissza Péterre. 
Kíméletlen írásaival magára vonta a szárnyait bontogató ellenrefor
máció haragját és menekülnie kellett. 1585-ben halt meg. 

A 17. század a hanyatlás korszaka az emberi szellem minden megnyil
vánulásában. Üj, nagy eszmét nem hozott ez a század; a mult idők 
megcsontosodott eszményein rágódott akkoriban az egész emberiség 
és azokon marakodott elkeseredett dühvel. Ágyúk zengése, muské-
ták ropogása, hóhérpallos suhintása lett az érvek legmeggyőzőbbje 
világszerte. 
A léleknélküli, rideg üzletiesség uralkodó hatalommá lesz a világ 
tipográfiájában és csak elvétve akad olyan, mint például a magyar 
Tótfalusi Kis Miklós, aki nagy volt mint ember, világhírű mint betű
metsző, örök emlékezetű mint magyar nyelvtudós. 
Tótfalusi Kis Miklós 1650-ben született Alsó-Misztótfalu községben, 
szegénysorsú kálvinista szülőktől. Tizenkét éves korában szülei a 
nagybányai iskolába vitték, majd az enyedi kollégiumba került, ahol 
huszonhétéves koráig élte a munkával, lelkesedéssel, vígsággal teli 
diákéletet. Diákévei kiteltével 1677-ben rektornak ment és Fogarasra 
jutott. Tisztelet-becsület környezte, jövedelme is volt jócskán és mert 
nem költött feleslegesen, három esztendő alatt háromszázötven tallért 
sikerült apródonként összegyűjtenie. 
Nagy körvonalakban már ezldőtájt kirajzolódott Kis Miklós előtt a 
maga feladata. Tanulótársa és jóakarója, Pápai Páriz Ferenc, a ké
sőbbi nagyhírű enyedi professzor, kereken a szemébe mondta Kisnek, 



hogy nem papnak való ember és azt tanácsolta neki, hogy ha majdan 
külső országokban végzi teológiai tanulmányait, nézzen körül a nyom
dákban is. Pápai Páriz ezen tanácsáról Tótfalusi Kis Miklós meg
emlékezett Horti István előtt is, aki szintén bátorította a vállalko
zásra, biztatva őt, hogy keressen odakünn nyomdászt a biblia kiadá
sára, amely esetben a korrektúrát őreá fogják bízni. 
Teológiára Hollandiába jártak a magyar diákok akkoriban. Tótfalusi 
Kis Miklós is oda vette útját és Amszterdamban a világhírű Blaeu-
nyomda főnökét megkérte, hogy tanítsa meg őt a könyvnyomtatásra, 
de úgy, hogy annak minden ágazatában tökéletes legyen. Hiába 
mondta neki Blaeu, hogy aki a nyomdászatnak csak egyetlen ágazatát 
is akarja tüzetesen elsajátítani: szívvel-lélekkel rajta kell, hogy legyen 
a munkáján. 
Fáradságos, munkával és ihletséggel teli esztendők következtek, de 
Tótfalusi Kis Miklós győzött. Három év alatt megtanulta a betű
metszést, betűöntést és a szedés- meg a nyomtatóműveletek százféle 
csínját-bínját. 
Hazulról ezidőtájt nagyon rossz híreket kapott. A biblia ügyét mintha 
egészen elejtették volna. Erre érlelődött meg benne az a gondolat, 
hogy saját erejéből, saját költségén kinyomtatja a bibliát. Apostoli 
lelkesültséggel vágott neki a céljának. Késő éjszakába nyúló ernye
detlen munkálkodással metszette és öntötte a betűt magának is és jó 
pénzért másoknak is. Amit így keresett, azt mind a bibliába ölte. 
Tökéletességre törekvő természete ez esetben majdnem vesztére volt. 
A szentírás figyelmes olvasgatása közben észrevette, hogy abban érte
lemzavaró fordítási hiba és tévedés is jócskán van a sajtóhibákon 
kívül. Fejébe vette, hogy az ő bibliájának, a lehetőséghez képest, 
hibátlannak kell lennie. 
Amíg Tótfalusi Kis Miklós Hollandiában a maga emberfeletti munká
ját végezte, idehaza az a hír járt felőle, hogy haladó szellemben meg
hamisítja a bibliát. Ennek a kósza pletykának nem volt gazdája, de 
eljutott mindenhová. Szigorú vizsgálat volt a következménye, de az 
amszterdami egyháztanács, amely elé idézték, teljesen igazolta őt és 
amikor 1685-ben végre elkészült a bibliával és a vizsgálatot elrendelő 
Teleki Mihálynak, Apafi fejedelem mindenható miniszterének egy pél
dányt küldött belőle, az a legnagyobb elismeréssel illette. Ez azután 
tökéletesen lefegyverezte és elhallgattatta — egyelőre — többi ellen
ségét is. 
Tótfalusi Kis Miklós életéből megemlítetlenül hagyhatom a mások 
részére vállalt betűmetszést, betűöntést és matricakészítést. Mint 



érdekes dolgot azonban megemlítem, hogy még XI . Ince pápa is beállt 
rendelői sorába és vele, a református emberrel öntetett a vatikáni 
nyomda részére betűket. 
Hollandiában léte idején, kizárólag magyar könyveket nyomtatott Kis 
Miklós, mert elejétől kezdve az volt a célja, hogy ha majdan hazajön 
a maga nyomtatványkincsével, hallatlanul olcsó áron bocsátja azt 
boldog-boldogtalan épülésére. 
Reményében csalatkozott, mert amikor sok kellemetlenség után, rop
pant poggyászával hazaérkezett, hiába tartotta olcsón áruit, azt még 
olcsóbban kívánták. Oly rossz vásárja volt Kassán is, Debrecenben 
is, hogy alig kapott több pénzt, mint ami az élelemre szükséges volt. 
Kis Miklós megérkezvén Erdélyországba, Kolozsvárt állapodott meg 
és úgy gondolkodott, hogy új nyomdát rendez be magának. Erről a 
szándékáról azonban lebeszélték és azt ajánlották, vegye kezelésbe 
a református egyház nyomdáit. így is lett és amikor a püspök meg 
a konzisztórium elfogadta javaslatait, mintha a sokat küzdött és fára
dozott nyomdász nyugalmasabb időknek nézhetett volna elébe. 
Nem is lett volna különösebb baja hátralevő életében, ha megmaradt 
volna a nyomdászmesterség korlátai között. De hát Kis Miklós sze
rint a nyomdásznak közösséget kell vállalnia az író minden gondolatá
val és az íróval együtt felelős a kifejezések szabatosságáért és ezen
felül a könyvnyomtató az, aki természetszerűen letéteményese a 
helyesírás tudásának. A magyar helyesírásról szóló nézeteit az „Apo
lógia" egy fejezetében foglalta össze. Ha egyebet sem tett volna, 
mint hogy ezt megírta, már ezzel is emlékezetessé tette volna a nevét. 
A kicsinyességeken felülemelkedni tudó emberek szeretettel nézték 
Kis Miklós törekvéseit, voltak azonban hiú és kicsinyes professzorok, 
akik nem tudták elviselni, hogy a „hitvány vasmíves" beleszóljon az 
ő dolgukba. Különösen Pap Sámuel kolozsvári professzor volt Kis 
Miklós törekvéseinek és érdemeinek makacs lecsepülője. Kis Miklós 
önérzetesen válaszolt a támadásokra és szavainak igazsága egyidőre 
újra elnémította ellenségeit. ' 
Üzleti sikerei Kolozsvárott nem voltak. Amennyire jól ment a sora 
Hollandiában, annyira rosszra fordult hazajövetele után. Bibliáit 
és zsoltároskönyveit gyakran még önköltségi áron alul is oda kellett 
adnia, ha pénzre volt szüksége. 
1697 körül különösen megnehezedett Kis Miklós sorsa. A korábban 
megadott könyvnyomtatói kiváltságait csorbítgatni kezdték. Sok 
keserűségét nagyban súlyosbította a kolozsvári papok és tanárok újra 
fellángolt gyűlölködése. Minden elképzelhető módon bosszantgatták. 



megrágalmazták, gyanúsítgatták, asszonyaikat a feleségére uszították. 
És miután tudták, mi a legkönnyebben megsebezhető oldala: a bibliá
ját ócsárolták. 
Kis Miklós nagyon rossz szótehetségű ember volt és éppen ezért, ami
kor már torkig volt ellenségei áskálódásaival: megírta bibliája készül
tének történetét, az „Apológia Bibliorum"-ot. Ebben a könyvben 
elmondja, hogy milyen körülmények hatására határozta el magát a 
biblia kinyomatására. Műve előszavában megemlékezik ellenségei 
irigységéről és rágalmazóiról, amivel újabb olajat öntött a tűzre. 
Most még jobban rajta voltak, hogy ártsanak neki és Tótfalusi Kis 
Miklós, amikor hiába keresett a püspöknél védelmet, újra a toll fegy
veréhez folyamodott. Megírta az akkoriban Erdélyben óriási fel
tűnést keltő különös munkáját, amely a sértett férfiúi becsület és 
önérzet feljajdulása. Ez a „Mentség"-e az indulatok kitörésének műve 
volt, nem az érett átgondolásé. Nem csoda, ha hevességében bakot 
lőtt benne, még pedig azzal, hogy ez írásában megemlítette Bánfi 
György erdélyi gubernátor nevét is. Erre Bánfi is belekapcsolódott 
Kis ellenségeinek érdekkörébe és a nagyúr közbelépése eldöntötte 
Kis Miklós sorsát. A kormányzónak elégtétel kellett. Követelte a 
nyilvános bűnbánatot, az úgynevezett eklézsia-követést. 
Megtörtént. Kisnek engedelmeskednie kellett és 1698 június 13-án 
megjelent Nagyenyeden és itt a templomban alávetette magát a meg
szégyenítő eljárásnak. 
Szegény Kis Miklósnak életébe került az eklézsia-követés. A rette
netes lelki vihar derekbe törte a magyar kultúrának ezt a gyönyörű 
szálfáját. Rövid időre a nagyenyedi megszégyenítés után, féloldali 
gutaütés érte. Kihullott a toll a kezéből, árván maradtak dicsőséget 
szerző vésőcskéi. 1702 március 20-án lobbant utolsót élete mécsese; 
a halál megváltás volt neki, de csapás a magyar nyomdászatra. 

íme, három évszázad nyomdásztörténelme! Csupa ismerős, nevezetes 
név, csupa küzdés, gyötrelem és csalódás! Mi látszik ebből, milyen 
következtetés vonható le ebből? Csak az, hogy a nyomdászat a műve
lődés legnagyszerűbb fegyvere és mégis mostohagyermeke, az igazi 
nyomdászok a művelődés lánglelkü apostolai és vértanúi, mert az ő 
örökös szenvedésük, áldozatuk útján és árán jut előre nagyrészt a 
művelődés a maga diadalmas útján. 
Ezért kell vállalnunk, magunknak is, a jelenlegi idők sanyarúságának 
és nélkülözéseinek nehéz keresztjét zúgolódás nélkül. Mert ez a mi 
hivatásunk, ez a mi sorsunk! 




