
HA AZ ÉNEK RÓLUNK SZÓL.
Irta LUB1K ZOLTÁN.

jó kétszázötven esztendeje múlt, hogy a magyar irodalom
nak egyik kiváló alakja s a magyar tudományosságnak egyik 
úttörője: dr. Pápai Páriz Ferencz megpillantotta a napvilágot. 
Sok szép jeles dolga között még mai napig is haszonnal forgat
ható munkája az ő nagy latin-magyar szótára, mely csodálatos, 
de igaz, megérte azt az időt, hogy ma, midőn talán húsz jobb 
szótár szorítja ki helyéből az öreget, húszszor oly kevesen tud
nak oly jól latinúl, mint mikor az egész országban csak az 
ő egyetlen szótára v o lt! Minket azonban nemcsak az késztet 
megemlékezni e kiváló képzettségű és tudományé emberről, 
hogy mennyit fáradozott a magyar művelődés felvirágzása 
érdekében, hanem örömmel és lelkesedéssel jegyezzük fel róla, 
hogy a m agyar nyomdászoknak is Páriz Pápai egyik kiváló 
barátja, támogatója és lelkes híve volt.

Barátja és kortársa volt ő a legkiválóbb magyar nyomdász
nak, a magyar nyomdászok feje és királyának, a ki rajzoló, 
metsző, öntő és tervező volt egy személyben, a tizenhetedik 
század egyik legkiválóbb művelődési bajnokának, a mi büszke
ségünknek : Tótfalusi K is Miklósnak. (Élt 1650-től 1702-ig.)
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Lehet mondani, hogy Páriz dr. buzdításai egyik fő indító
oka volt annak, hogy Kisünk Hollandiában léte alatt letérvén 
a  papi állás kecsegtető útjáról, egyet gondolt s mint meglett 
ember beállt Blaeuhoz nyomdászinasnak. Érdekes, hogy biz
tatja őt erre Páriz :

»Tudom én, — írja neki — hogy eleitől fogva idegenkedett kegyelmed 
a belső hivataltól, azért én javallanám, a mit én magam százszor megbántam, 
hogy nem cselekedtem, hogy kegyelmed praeter propria studia (azaz : a papi 
tanúlmányai mellett!) circumspiciálna a tipographiákban, mert prédikátorink, 
Istennek hála, elegen vannak Erdélyben, de ilyen ember kellene igen, a ki 
nincsen !«

Látszik e szavakból, hogy e szerint még maga Páriz dr. sem 
idegenkedett attól a gondolattól, hogy a nyomdászmesterségbe 
beártsa magát.

Jó embere is maradt ő Tótfalusi Kis Miklósnak mindvégig 
s meleg barátsága kárpótlás volt azért a sok keserűségért, 
azért a sok sértegetésért, melylyel az ő végső napjait kolozs
vári irigyei keserítették.

Dr. Pápai Páriz Ferencz egy nemrégiben kiadott versében 
ósdi ugyan, de lelkes hangon fejezi ki szeretetét és lelkesűlt- 
ségét úgy a könyvnyomtató-művészet, mint kedves embere, 
Tótfalusi Kis Miklós iránt*

Az első nyomdát e versében így* köszönti:

Mintegy közönséges Könyveli Műhelyéből.
Sok régi auctorok kelének ki ebből, 
írásokat kirázák molyból és szennyből 
És új ábrázatba hozák a régiből.

Folytatólag megemlékezik a nyomdászat elterjedéséről Európa- 
sze rte ; de már abban hibázik, hogy Pozsonyt tiszteli meg azzal 
a  dicsőséggel, hogy Magyarországon az első nyomdát állította. 
Sokkal kisebb hely, a vasmegyei Új-Sziget volt (1539-ben) 
az újabb magyarországi nyomdászat kiindulópontja. De már

Dézsi Lajos : Magyar iró és könyvnyomtaió a XVII. században czímű 
művében.
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Erdély első nyomdászának (1535-ben) nagyon helyesen említi 
H onter Jánost, a k i :

Ezen kis országban Skolákat is nyita,
Régi barbariest belőle kiírta :
Könyveket s tudományt bőven elfolytata,
És emlékezetét jó példában hagyta!

Egészen helyesen említi azután Kolozsvár kezdését (1551-ben) 
művészetünk terén, írván ekképen:

Szállá e mesterség osztán Kolozsvárba,
Hátai Gáspárnak forgolódására.
Ott vala a Műhely, míglen mind elkopa;
Ki megújíthatná, Mestere nem vala !

Kár, hogy a nyomdászat mozgalmas múltjának és főbb 
embereinek hosszabb időt nem szentelvén, hamarosan áttér 
Tótfalusi életének festésére. Elmondja, mily gyorsan és mily 
messze hordozta a hír hátán Tótfalusink nevét, szépen meséli 
el, miként keresett A rtsil örmény király oly nyomdászt, ki 
szép georgiai betűket öntene. Nem talált ily embert sehol, — 
h a b á r:

Futják levelei egész Hollandiát,
Mindenfelé viszik azoknak a párját!
Kis Miklós megértvén Király akaratját,
Betűk metszésére megindítja ujját!

Mert ő előtte nem volt semmi lehetetlen! . . .

Mindenféle nyelvben és minden formában 
Betűt metszhet vala nagyobban s apróbban ; - - 
Úgy jár vala tudós keze az aczélban,
Mint másnak a könnyen engedő viaszban !

HA AZ ÉNEK RÓLUNK SZÓL

Azonban haza vágyakozik Kis uram, h iszen:

Édes hazájának mivel kormos füstje 
Világosbnak tetszik, mint más nemzet tüze, — 
Honjában keserű édesb, mint más méze, — 
Vágyakozik haza forró szeretete !
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Haza is jön, küzd, fárad, izzad ; teremt szebbnél szebb m ű
veket, elhull és sírja felett zeng a hű barátnak búcsúzó szava, 
engesztelve őt s elitélve némiképen a sorsot a Kis nemes lelkét 
sújtó bántalm akért!

Sirasd  m agyar nem zet k á ro d a t 6 benne,
Z árjad  bé k incsedet k o p o rsó b a  vé le !

Idegenségünket az Isten ne nézze,
Támaszszon Hazánknak inkább mást helyette!

Boldog kor, melyben a tudós a munkást és művét így meg
becsülte ! Boldog kor, melyben a munkás oly közel állott a 
tudományhoz és a becsüléshez!

Ekkor szólott az ének m irólunk.. .

É v k ö n y v . 1900. 7


