
noklás anélkül, hogy a szóban forgó eszméket, 
élményeket, magatartásokat magukban foglaló 
művek irodaimiságának, művésziségének krité

riumairól s bizonyítékairól akár csak szó is esnék. 

Németh G. Béla 

HOLL BÉLA: FERENCZFFY LŐRINC 
Egy magyar könyvkiadó a XVII. században. Bp. 19S0. Magyar Helikon, 2211.15 lapnyi sztlan 
melléklet + Diversa forma Typorum 22 levél sztlan. 

A múlt század utolsó harmadában kibontakozó 
és napjainkban egyre erősödő régi magyar nyom
dászat-, könyvtár- és könyvtörténeti kutatásokat 
Benda Kálmán, Berkovits Hona, Borsa Gedeon,, 
Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára, 
Fazakas József, Fitz József, Fógel József, Frak-
nói Vilmos, Gárdonyi Albert, Gulyás Pál, Haiman 
György, Hoffmann Edit, Irinyi Károly, Iványi 
Béla, Jakó Zsigmond, Käfer István, Kéki Béla, 
Mezey László, Soltész Zoltánné, Szabó Károly, 
Sztripszky Haidor, Takács Béla, Varjas Béla, 
Varjú Elemér neve és munkássága fémjelzi. Az ál
taluk publikált bibliográfiák, adatközlések, tanul
mányok, összefoglaló monográfiák teszik lehe
tővé számunkra, hogy a régi magyar művelődés
történet e fontos területén biztosabban eligazod
junk, folyamatokat és összefüggéseket mélyebben 
és átfogóbban érzékeljünk. 

Különösen becses, a további kutatások szem
pontjából alapvető mű: Gulyás Pál: A könyv
nyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. század
ban (Bp., 1931), Fitz József: A magyar nyomdá
szat, könyvkiadás és könyvkereskedelem törté
nete I-II. (Bp., 1959 és 1967), Soltész Zoltánné: 
A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században 
(Bp., 1961) és a Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, 
Holl Béla, Käfer István, Kelecsényi Ákos munká
jaként megjelent Régi Magyarországi Nyomtat
ványok 1473-1600 című kézikönyv, melynek 
második kötete, reméljük, rövidesen megjelenik. 

Az eddigi kutatások - miként az említett 
kötetek is jelzik - , főként a XVI. századi nyom
dászat- és könyvtörténet kérdéseivel foglalkoztak: 
a XVII. század feltárása erőteljesebben az utóbbi 
másfél évtizedben indult meg. 

Ferenczffy Lőrinc királyi kancelláriai titkár 
alakját, könyvkiadói munkásságát, a barokk iro
dalom s hangsúlyozottan a szépirodalom meg
indításában játszott szerepét Varjas Béla, Jenéi 
Ferenc és Klaniczay Tibor tanulmányai számos 
vonatkozásban megvilágították. 

Holl Béla ezeket az eredményeket fel
használta, ahol szükségessé vált, kritikusan felül
vizsgálta és helyesbítette. Könyve jelentőségét 

azonban az adja meg, hogy széles körű, önálló, a 
legapróbb részletekig hatoló kutatásokat végzett. 
A tárgyára vonatkozó, hazai és külföldi levél- és 
könyvtárakban fellelhető adatokat felkutatta, át
vizsgálta, értékelte és a társadalomtudományok 
csaknem minden ágának: család- és iskola
történet, hivatal-, nyomda-, kiadás-, irodalom- éc 
művelődéstörténet módszereit felhasználva kel
tette életre Ferenczffy Lőrinc alakját. 

Szerényen, Ferenczffy életének, pályájának, 
kiadói és mecénási tevékenységének részletes be
mutatását kísérletnek nevezi az irodalom- és mű
velődéstörténet egy hiányzó fejezetének meg
írására. Hozzá kell tennünk: eredményes kísérlet. 

Az I. fejezet a családi gyökereket és Fe
renczffy Lőrinc iskoláztatási körülményeit tár
gyalja. A família történetének, kapcsolatainak be
mutatásánál a szerző számos, eddig ismeretlen 
adatot használt fel. Különösen értékesek e feje
zetnek a Ferenczffy-testvérek (Lőrinc és Pál) 
iskolai életére vonatkozó megállapításai. Tanul
mányaikat a jezsuiták által 1566-ban alapított ? 
Olmützi Kollégiumban végezték, ahol a tanárok 
és diákok között Európa számos nemzetének 
képviselőit megtaláljuk: olaszokat, spanyolokat, 
németeket, cseheket, lengyeleket, magyarokat. 
Köztük a zavartalan érintkezést a latin nyelv biz
tosította. Diákéveik egybeestek a jezsuita iskola
rend végleges kialakulásával. Ezért is igen tanul
ságos számunkra annak bemutatása: mit? és 
hogyan? tanítottak az olmützi tanintézetben, 
Claudio Aquaviva: Ratio atque institutío studio-
rum című műve alapján. 

A II. fejezet a bolognai egyetemen 
1602-1606 között végzett tanulmányokról szól. 
Ferenczffy négy teljes tanévet töltött Itália e 
nevezetes, középkori alapítású, a XVI. század 
második felében - a tridenti zsinat szellemében 
- megreformált egyetemén. E nyolc szemeszter 
alatt elvégezte a teljes jogi kurzust, s mindkét jog: 
a római és a kánonjog doktorává avatták. Az 
egyetemi tanrendek, az un. rotulusok alapján 
részletesen szól Holl Béla az előadások és gyakor
latok tartalmáról, időbeni beosztásáról, az okta-
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tás módszeréről. Még élethűbbé válik e kép 
Ferenczffy Lőrinc egyik jogi tankönyvének, a 
Vocabularium iuris noviter impressum diligen-
tissimique castigatum című, a jogi szakkifejezé
seket alfabetikus rendben magyarázó szótárnak 
bemutatásával. Az Egyetemi Könyvtár e becses 
darabja eddig ismeretlen volt a kutatók előtt. 
Holl Béla figyelmét - miként a jegyzetekben 
olvashatjuk - Pajkossyné Manninger Olga hívta 
fel erre az adatra. 

Itt szól a szerző Ferenczffy Lőrinc egykori 
könyvtáráról, melynek jelenleg mindössze két 
kötetét ismerjük: egyik az említett jogi szótár, a 
másik pedig egy középkori kézirat, mely a 
possessor-bejegyzés tanúsága szerint, Mátyás 
király híres könyvtárából, a Corvinából szár
mazott s ma az Esztergomi Főegyházmegyei 
Könyvtár tulajdona. 

Figyelemre méltó, szép bekezdésekben szól a 
szerző Ferenczffy Lőrinc alapos kalligráfiai isme
retekre valló kézírásáról s arról, hogy milyen 
kézikönyvekből sajátíthatta el az ars scribendit, a 
szép írás mesterségét bolognai egyetemi tanul
mányai során, hiszen itt a középkortól kezdve 
nagy hagyománya volt a kalligráfia oktatásának. 

A III. fejezet Ferenczffy Lőrinc udvari titkári 
működését mutatja be. Az eddigi szakirodalom 
(Szilágyi Loránd: A miniszteri ellenjegyzés törté
netéről, A királyi secretáriusok intézménye és az 
újkori magyar állam című tanulmányai; valamint 
Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás 
története című kézikönyve) a magyar hivatal
történetnek ezt a fejezetét csak vázlatosan tár
gyalta. Annak a 34 esztendőnek története, 
amikor Ferenczffy a legfontosabb' magyar fő
hivatalnak, az udvari kancelláriának szolgálatában 
állt, minden eddiginél gazdagabban, árnyaltabban 
bontakozik ki előttünk Holl Béla könyvében. A 
szerző az 1606 és 1640 között kiállított, ellen
jegyzett okiratok, levelek vizsgálata és más forrá
sok, valamint a szakirodalom idevágó megállapítá
sai alapján, nem csupán a magyar hivataltörténet 
egy hiányzó fejezetét írta meg (noha ez önmagá
ban sem csekély érdem!), de megbízható be
tekintést nyújt a XVII. század első évtizedeinek 
bonyolult személyi-politikai viszonyaiba is. 
Ferenczffy Lőrinccel, éppen hivatali funkciója 
révén, a kor minden jelentős alakja kapcsolatba 
került: Pázmány Péterrel baráti jó viszonyban 
volt, a magyarországi főemberek éppúgy kérték 
szolgálatait, mint az erdélyiek: Kemény János, 
Péchi Simon és mások. E fejezetben az udvari 
magyar kancelláriának működése, a kancellár és a 
magyar titkár országos és magánügyekben vitt 

szerepe, a rendek és a király közötti közvetítő 
funkciója életszerűen, beható részletességgel 
bontakozik ki. 

A IV. fejezet új kutatási eredményeket közöl 
Ferenczffy Lőrinc nyomdász- és könyvkiadói 
tevékenységéről. A nyomda és könyvtörténeti 
kutatásokban a betűtípusok vizsgálata az egyik 
legbiztosabb támpont. Szerencsés helyzet, hogy 
Ferenczffy nyomdájának betűmintakönyve máig 
megmaradt. Ez a kis füzet Todoreszku Gyula 
hagyatékából került az Országos Széchényi 
Könyvtárba, s a jelenleg ismert legrégibb hazai 
vonatkozású betűmintakönyvünk. Varjas Béla és 
Jenéi Ferenc még főként a nyomtatványokban 
található fametszetekre építettek megállapításaik
ban és feltételezéseikben. Holl Béla e betűminta
könyv, a Forma typorum segítségével elvégezte a 
Ferenczffy-nyomda felszerelésének rekonstruk
cióját és megállapította, hogy nem Paulus Sessius, 
hanem Georgius Nigrinus prágai műhelyéből való. 
Az 54 fametszetű illusztrációról pedig kimutatta, 
hogy Ferenczffy-betűkkel nyomtatott bécsi 
könyvekben, illetőleg Ferenczffy által gondozott, 
más nyomdákban készült kiadványokban szere
pelnek. 

Az V. fejezet „Egy név nélkül találtatott régi 
fő imádságoskönyv" címmel bebizonyítja, hogy 
Ferenczffy Lőrinc könyvkiadó munkásságának 
első jelentős darabja, az Imádságos Könyvecske 
(Prága, 1615) szerkesztője, összeállítója maga 
Ferenczffy Lőrinc volt. Igen tanulságos e 
Könyvecske tartalmi, szövegtörténeti vizsgálata 
is. Holl Béla kimutatja, hogy a szövegek Pázmány 
Péter, Káldy György, Szenei Molnár Albert imád
ságaival tartják a rokonságot, de vannak olyan 
fejezetek is (pl.: Gonosz fölyhők ellen való imád
ság), melyek középkori eredetűek, és kései utó
életük a népi ráolvasásokban is kimutatható. El
ismerésre méltó kísérletet tesz a szerző arra is, 
hogy a középkori magyar nyelvű szövegekhez 
fűződő kapcsolatokat is feltárja, de ezeket a 
szálakat - számos ok folytán - igen nehéz 
nyomon követni. Nagyon örülnénk, ha Holl Béla 
alkalmat találna arra, hogy ezen a területen meg
kezdett kutatásait tovább folytatná, mert meg
ítélésünk szerint, értékes eredményeket érhet el, 
olyan összefüggéseket tárhat fel, melyek az egész 
magyar prózafejlődés szempontjából is lénye
gesek. 

A VI., VII. és VIII. fejezetben tüzetesen meg
vizsgálja a szerző az illusztrációk és betűtípusok 
segítségével összegyűjtött és azonosított nyomtat
ványokat. Megállapítja, hogy Ferenczffy kiad
ványainak elsőrendű célja a katolikus ellen-
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reformáció szolgálata volt. Ezt tükrözik - egye
bek között - a Pázmány Péterhez, Sennyei 
Istvánhoz, Eszterházy Miklóshoz szóló ajánlások, 
az általa kiadott művekben Szent István, Szent 
László alakjának központi szerepe és a magyar 
rendi ideológia szellemében a Szent Korona és a 
Patrona Hungáriáé eszméje; továbbá Ferenczffy-
nek a barokk költészet megindítására irányuló 
törekvései. 

Súlyának megfelelő részletességgel foglalkozik 
Holl Béla az Istenes énekek című könyvecskével, 
mely Balassi Bálint, Rimay János és Nyéki Vörös 
Mátyás vallásos énekeit tartalmazza. Dézsi Lajos, 
Eckhardt Sándor, Jenéi Ferenc, Klaniczay Tibor 
és Varjas Béla tanulmányai sok szempontból 
vizsgálat alá vették a problémát. Mégis, több 
olyan nyitott kérdés maradt, melyekre a feleletet 
Holl Béla munkájában találjuk meg. Főbb meg
állapításai a következők: Az Istenes énekek e 
bécsi kiadásában látható valamennyi betű, 
nyomdai cifra, és az illusztrációk kivétel nélkül 
Ferenczffy Lőrinc nyomdafelszereléséből valók. 
Ez a bécsi kiadás csak 1632 után, a Rimay halálát 
követő években jelenhetett meg, minden való
színűség szerint 1635-36-ban. Katolikus 
szellemű szerkesztmény és Ferenczffy rendel
kezésére forrásként Balassi és Rimay verseinek 
bártfai őskiadása, Pázmány Péter Imádságos 
könyvének 1631-ben Pozsonyban megjelent ki
adása és Nyéki Vörös Mátyás verseinek minden 
bizonnyal saját kezű kézirata állott. A gyűjtemény 
valamennyi darabját ezekből vehette, kivéve a 
negyedik részben a szerző nevének feltüntetésével 
közölt Rimay-verset (Mennyekben lakozó 
imádandó fölség), amely itt szerepel először, és 
csak a bécsi kiadásból ismeretes. Nagy való
színűséggel feltételezhető, hogy a szerkesztés 
vagy magának Ferenczffy Lőrincnek, vagy egyik 
közvetlen munkatársának tulajdonítható. 

Az országgyűlési artikulusok és a magyar 
szokásjog kézikönyve című részben, a nyomda- és 
könyvtörténeti eredmények mellett, igen érté
kesek azok a rflegfigyelések, melyeket Holl Béla e 
művek megjelenését támogató mecénások társa
dalmi hovatartozásával kapcsolatban tesz: hivatal
nokok, tisztviselők, a szepesi kamara elnöke, Esz
terházy Miklós titkára és más hasonló személyek 
tevékenysége mutatja az irodalom- és műveltség
pártoló rétegek kiszélesedését a XVII. század első 
felében. 

A IX. fejezet Ferenczffy hatalmas, de soha 
meg nem valósult tervéről szól. Vannak adatok 
már 1615-től kezdve arra, hogy szeretne egy a 

magyar királyok történetét és képeit tartalmazó 
könyvet megjelentetni, mely a rendi-nemesi 
törekvéseknek mintegy szimbóluma lett volna. 
Mint Holl Béla kimutatja, Berger Illés udvari tör
ténetírót kérte fel a mű megírására, vele együtt
működve kívánta nagy tervét megvalósítani. Bár 
rengeteg pénzt, fáradságot beleölt, végül is 
kudarcot vallott elképzelése. Az utókorra csak 
három kinyomtatott levél maradt, és azok a réz-
metszetű képek, melyeket a Nádasdy-féle 
Mauzóleumban használtak fel (Nürnberg, 1664). 
Lebilincselően érdekes e fejezetben Berger Illés 
pályájának rajza, valamint Ferenczffy Lőrincnek 
Berger Illéssel és másokkal folytatott levelezése, 
annak a sokirányú erőfeszítésnek bemutatása, 
melyet Ferenczffy az ügy érdekében kifejtett. 

A X. és egyben utolsó fejezetben Ferenczffy 
nyomdafelszerelésének útját követi nyomon, a 
pozsonyi és nagyszombati nyomdától a budai 
Egyetemi Nyomdáig: időben a XIX. század ele
jéig. Ebben a fejezetben is tartogat azonban szá
munkra a szerző igazi nyomdatörténeti cseme
gét: az eddig úgyszólván csupán névről ismert 
Némethi Jakab pozsonyi nyomdai prefektus 
munkásságának bemutatását, aki Ferenczffy 
betűkészletét nagy költséggel újraöntette. 

Ezután következik Ferenczffy Lőrinc kiad
ványainak mintaszerű bibliográfiai leírása 31 té
telben, majd a rövidítések jegyzéke és a hatalmas 
jegyzetapparátus. A jegyzetanyag talán minden
nél beszédesebben mutatja meg Holl Béla kutató 
tevékenységének mélységét, alaposságát, mód
szerességét. 

A kötetet mellékletek zárják le: l .A 
Ferenczffy-betűkészlet áttekintő táblázata 2. A 
betűsorok mérethű másolata 3. A Ferenczffy -
illusztrációk megközelítően mérethű másolata és 
az illusztrációk előfordulásának táblázata, vala
mint a legvégén, a kötéstábla kis tokjában a 
Diverse forma Typorum fakszimüéje. 

Holl Béla munkája a XVII. század első fele 
magyar nyomdászat-, könyvtörténetének és 
tágabb értelemben művelődéstörténetének egy 
eddig csaknem teljesen ismeretlen fejezetét tárta 
fel: olyan adatbőséggel, a részletek olyan gazdag
ságával, hogy nyugodtan mondhatjuk: Ferenczffy 
Lőrinc alakját az ismeretlenségből keltette életre. 
A Régi Magyarországi Nyomtatványok munkála
taiban való részvételének, é munka fegyelmező 
erejének nyomai meglátszanak könyvének 
minden során. Tárgyüagosan annyit mond
hatunk: maradandót alkotott. 

Tarnóc Márton 
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