
FEDOROVICS IVÁN
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AZ ELSŐ OROSZ KONYVNYOMTATO n K A ’cw v

ANDOR

A  -------X m  mozgatható betühhel való nyomtatást Moszk
vában Fedorovics Iván 1563-ban kezdte. Tehát pontosan 
száz évvel későbben, mint a többi európai ország, vezette 
be Oroszország a könyvnyomtatást. Ennek az évszázados 
késedelemnek a főoka az orosz középkor volt, amely 
— támogatva a tatár fejedelmek civilizálatlanságától — a 
kultúra terjedésének legerősebb akadályozójául mond
ható. A tatár és általában a mongol uralom 1480-ban 
szűnt meg csak teljességgel. Ezeknek a kényuraknak az 
uralma, még hosszú ideig nyomokat hagyott az ország 
minden intézményén. A deszpoták, az uj orosz hatalma
sok, a legcsekélyebb kedvet sem mutatták a könyvnyom
tatás iránt, mert még a régi „kultúra" hordozói, a pópák 
is írástudatlanok voltak. A könyvnyomtatás előtti idők
ben a könyveket kézzel írták Oroszországban. A törté
nelem bizonyítása szerint Oroszországban az első könyv
másolók a tizedik szá
zadban jelentkeztek.
Valamennyi irottköny v 
fordítás volt és tisztára 
vallásos volt a tartal
muk. Betűként a cirill 
betűt használták. A ci
rill betűk föltalálója a 
két szláv apostol: Cirill 
és Metód volt. Cirill 
827 - ben született. A 
pápával való megegye
zés után ez a két szláv 
apostol bevezette a 
Cirill nevét viselő betű- 
rendszert, amelyet az 
összes pravoszláv (gö
rögkeleti, görög-nem- 
egyesült, óhitű) vallásu

Az első orosz (moszkvai) könyv
nyomda. Makármetropolita egy pap 
kíséretében megszemléli Fedorovics 
Iván munkáját az „Aposztol" cimii 
könyvnek a nyomtatása alkalmával.
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Esláv népek (oroszok, ukránok, bolgárok, szerbek) még 
ma is használnak, főként azonban eredeti formájában 
az egyházi könyvek nyomtatására.

A moszkvai hatalom terjeszkedése folytán, úgyszintén 
a pravoszláv vallásnak általános bevezetése következté
ben megszaporodtak a templomok is, miáltal a papságnál 
jelentkezett a könyv szükséglete. Igen sok írott könyvben 
rengeteg volt a hiba. A könyvek újbóli lemásolásakor 
ismét újabb hibák keletkeztek. Majd könyvtárak alakul
tak, amelyek csupa ilyen írott könyvből állottak. Más 
szláv országokból bevitt nyomtatott könyvek Orosz
országban nem tudtak elterjedni, még pedig gazdasági 
és főleg vallási okokból, minthogy ezek legnagyobbrészt 
a római katolikus befolyásnak voltak alárendelve.

Az orosz állam uj országrészek elfoglalása révén egyre 
nagyobbodott. (Délen Kazan, majd a Volga mentén stb.) 
Mindenütt uj templomok épültek, a papságnak pedig 
szüksége volt vallásos könyvekre. Ez okból Rettenetes 
Iván parancsot adott ki, hogy az országában található 
összes könyveket vásárolják meg az ő számára. Ezt vég
rehajtották és Ivánt értesítették, hogy azokban a köny
vekben töméntelen hiba van. Akkorára már teljesen 
megérett egy könyvnyomtatóműhely alapításának a kér
dése is.

Iván elhatározta, hogy Moszkvában könyvnyomtató
műhelyt alapít. Ezt az eszmét Makár metropolíta jóvá
hagyta és azt mondta, hogy ezt az ötletet az Isten sugallta 
a cárnak. Mi azonban ma azt kérdezzük: Kicsoda vagy 
mi kényszerítette Ivánt arra, hogy nyomdát alapítson. 
Annak a kornak történetíróitól megtudjuk: a tárgyi oka 
ennek az elhatározásnak az volt, hogy Iván a maga hatal
mát a vallásos irodalom utján még jobban meg akarta 
erősíteni. Ezt mindenekelőtt a papságnak kellett elvé
gezni, amely a cár hatalmának legerősebb támasza volt, 
habár Iván reszkető ellenségeivel, a bojárokkal is jóban 
kellett lenníök.

A történelem szerint Iván 1533-ban, Grek Maximmal 
való beszélgetése után nyomban kiadta a parancsot egy 
könyvnyomdának a megépítésére. A történelem köze
lebbi felvilágosítást nem ad, csak azt állítja, hogy két 
szakértő állott Iván rendelkezésére: Fedorovícs Iván és 
Msztíszlavec Péter. Hogy ezek hol szerezték könyvnyom- 
tatási tudományukat, arról nincsenek feljegyzések. Kicsoda
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Greb Maxim szerzetes? Erre a kérdésre választ a követ
kezőkben nyerünk: Ivánovics Vazul nagyfejedelem 
1500-ban egy könyvtárt örökölt apjától, amelyben sok 
görög kéziratot őriztek. Minthogy azt kívánta, hogy ezt a 
könyvtárt lelkiismeretesen rendben tartsák, Moszkvában 
oly személyt kerestek, aki eléggé művelt és alkalmas 
ezeknek a teendőknek elvégzésére, minthogy azonban 
ilyet ott nem találtak, Athénbe fordultak. Athénből a 
nagyfejedelem kívánságára, 1515-ben elküldték Grek 
Maxim szerzetest, aki feladatát kilenc év alatt befejezte. 
Ez alatt az idő alatt Grek megtanulta a szláv nyelvet és 
észrevette, hogy a Moszkvában forgalomban levő köny
vek tele vannak hibákkal. Ivánovics nagyfejedelem erre 
elrendelte, hogy a hibákat javítsa ki. Ezalatt az orosz 
szerzetesek erős riválisukat látták Grekben és minden 
eszközt felhasználtak arra, hogy Greket a nagyfejedelem
nél befeketítsék azzal, hogy a könyveket rejtegeti és 
hogy ístentagadó. Áskálódásuk végül is sikerrel járt, 
amennyiben Greket egy kolostorba száműzték, ahol 
1556-ban meghalt. Azt állítják, hogy Grek Aldus Manutíus 
olasz könyvnyomtatónak barátja volt és Moszkvába 
különböző nyomtatott könyveket hozott, de semmi tör
ténelmi adat nincs arról, hogy Grek maga is könyvnyom
tató lett volna. Fedorovícs Iván és Msztíszlavec Péter 
abban a kolostorban voltak szerzetesek, amelybe Greket 
száműzték. A föltevés tehát az, hogy a három ismert, 
megnevezett személy egymással közelebbi érintkezésbe 
lépett, ami aztán magyarázatát adná Fedorovícs Iván és 
társa szakértelmének és tudásának. Még egy történeti 
adattal kell szolgálnunk. Rettenetes Iván még 1548-ban 
határozta el, hogy könyvnyomdát alapít, mert azzal a 
kérelemmel fordult V. Károly német császárhoz, küldjön 
neki szakértőket, akik között könyvnyomtató is legyen. 
V. Károly császár eleget is tett a cár kérelmének, küldvén 
neki százhúsz szakértőt, ezeket azonban Lettországban 
visszatartották. Ezután Iván 1550-ben III. Keresztély dán 
és norvég királyhoz fordult hasonló kérelemmel. III. 
Keresztély Míesenheím Jánost küldte hozzá egy levéllel, 
amely levél az utókor számára megmaradt. Míesenheím 
a bibliát és az egyéb magával hozott könyveket le akarta 
fordítani szláv nyelvre uralkodójának megbízása szerint 
azzal a föltétellel, hogy Iván cár térjen át a luteránus 
hitre. Ezt a követelést Moszkvában a legnagyobb meg
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vetéssel visszautasították, Míesenheímnek pedig igye
keznie kellett, hogy minél előbb tűnjön el Moszkvából.

Iván tehát 1553-ban adta ki a parancsot egy könyv
nyomdának az alapítására. A nyomda építése és beren
dezése egykori adatok szerint 
tíz évig tartott, úgyhogy még 
csak 1563-ban kezdték meg 
a tulajdonképpeni munkál
kodást. Az első munkát Fedo- 
rovics Iván az 1563. évnek 
április 19-én kezdte meg és 
1564 március 1-én fejezte be. A 
közelebbi adatokat az „ Aposz- 
tol“ cimü könyvében lehet 
látni. Ennek az első orosz 
könyvnyomdának első mun
kája, az „Aposztol“ 267 lapból 
(534 oldalból) áll, 25-soros az 
oldala. 36-betüs a sora, cirill 
betűkkel, két szinben nyom
tatták: feketével és pirossal.
A papírost és festéket Hollan
diából hozták. Az „Aposztol" 
első oldalán Fedorovícs Iván 
fametszetet alkalmazott, amely 
Lukács evangélistát ábrázolta.
Ezt a fametszetet még más mun
kánál is használta. Érdekes, 
hogy az „Aposztol“-nak már 
első kiadásában a sorok végén, 
elválasztásoknál kötőjelet nem 
használtak, valószínűen a szé- 
pészet iránti érzésből. Vájjon 
az első orosz kiadásokban az
olasz vagy a német ízlés volt-e túlsúlyban: nem fontos. A 
fődolog, hogy Fedorovícs, az első orosz könyvnyomtató, 
mint a történelem bizonyítja, tudott fabetüket metszeni, 
matricákat csinálni, betűket önteni, szedni és nyomtatni. 
Úgy hisszük, és vannak bizonyos jelek, hogy a szakma 
alapvető tudnivalóit Grek Maximtól sajátította el. Fedo
rovícs Iván 1520-ban született Kaluga kormányzóság egy 
falujában. Hogy hol élte fiatalságát, ismeretlen. Rövidesen 
az „Aposztol" kiadása után Fedorovícs Iván ugyanabban
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A Fedorovícs Iván által 
1564- ben kiadott „Apósától" 
című könyvnek első oldala. 
Fz volt az első, mozgat
ható betűkkel nyomtatott 
könyv Oroszországban. A 
XVI. század könyvnyomta
tója igyekezett utánozni a 
XI. század könyvmásolóját.
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a nyomdában nyomtatott egy ímahönyvet is, „Csaszlov" 
címen, hét kiadásban, az első 1565 október 29-én látott 
napvilágot, 172 lapból (344 oldalból) áll, ugyanazokkal 
a betűkkel van szedve, mint az „Aposztol", azonban más 
kerettel, más díszítéssel. Egyetlen példányát a brüsszeli 
királyi könyvtárban őrzik.

Mint egyebütt is a könyvmásolók és papok köreiben 
(a könyvmásolók a papságból kerültek ki) a könyv
nyomtatóműhelyt az „ördög műhelyének" tekintették, 
valószínűleg azért, mert a könyvnyomda a könyvmásolók 
legnagyobb versenytársa volt. A nyomdászokat isten- 
tagadóknak és szakadároknak kiáltották ki, a kultúra 
hordozói elleni íntríkusoknak tehát jó talajuk volt. 
A papság nem óhajtotta, hogy a kultúra a nép széles 
rétegeibe hatoljon. Az intrikák a legmagasabb helyig, a 
metropolítáíg értek, ahol a sötét erők meg is találták a 
támogatást. Amint már jeleztük, Makár metropolíta 
jóváhagyta Rettenetes Iván cárnak egy nyomda alapítása 
iránti elhatározását, hozzáfűzvén, hogy ezt az eszmét a

cárnak az Isten sugallta. Ámde 
később, amikor a nyomda elleni 
intrikák egyre jobban elhatal
masodtak, a metropolíta azt 
mondta a cárnak : ha a könyv 
olvasása a nép széles rétegeiben 
elterjed, a betűvetés tudománya 
mindenkinek hozzáférhető lesz, 
akkor majd nem tudja a nép 
fölött hatalmát megtartani és 
tovább fejleszteni. Egy éjjel 
azután meg is gyújtották a 
nyomdát. Fedorovícs Ivánnak 
és Msztíszlavec Péternek sike
rült megmenteni néhány apa- 
betüt és klisét, amivel aztán kül
földre menekültek. Hogy minő 
állapotok uralkodtak akkor 
Oroszországban, azt egy könyv
ben terjedelmesen megírta Gíles 
Fletcher angol tudós és követ, 
ki 1588-89-ben élt Moszkvában. 
Ez a könyv egészen 1905-ig 
ki volt tiltva Oroszországból.

« í f ....tt -r-\ r, „o5.
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Osztromir Evangéliuma, 
amelyet az 1056— 1057 . 

evekben Qrigorije diákon 
irt. Rendkívül ritka pél
dány, amelynek csodá
latos sorsa volt. Királyok- 
tól-cárokig vitték és leg
utoljára Katalin cárnő 
halála után ruhatárában 
találták. Csak azután 
szerzett tudomást róla a 
nyilvánosság. Ma is őrzik 
a pétervári könyvtárban,
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Ennek a könyvnek szerzője azt állítja, hogy az orosz 
papság a nyomda égése alkalmával áldást osztogatott. 
Később Fedorovícsot és Msztíszlavecet Lettországban 
találjuk, ahol Szabludovban, Hotkevícs hetmannál jó 
fogadtatásban részesültek. Itt Fedorovícs egy 407 lapból 
(814 oldalból) álló, huszonnyolcsoros evangéliumot 
nyomtatott. Az ornamensei és betűi ugyanazok, mint az 
„Aposztol“-éí. Fedorovícs menekülése alkalmával alig
hanem megmentette apabetüínek és kliséinek jó részét. 
Az evangélium nyomtatása 1568 juníus 8-tól 1569 március 
17-ig tartott. E munka befejezése után Msztíszlavec elvált 
társától, mert elfogadta a vílnai Száreckí testvérek meghí
vását, hogy Manovícs (Mamonics) K. és L. számára 
rendezzen be nyomdát. A Mamonics testvérek nyomdá
juk alapítása és a „Pszalm" első kiadása körül kiaknázták 
Msztíszlavec tudását, majd 1575-ben elbocsátották és 
maguk bővitették ki nyomdájukat. További életéről 
nincsenek adataink.

Fedorovícs 1570 márciusáig Szabludovban kiadta a 
„Pszalme“-ket ímakönyvvel együtt; e munka befejezése 
után a nyomda is megszűnt dolgozni. Hotkevícs hetman 
megjutalmazta Fedorovícsot, amennyiben birtokot ado
mányozott neki. Fel lehetne tenni, hogy Fedorovícs ott 
nyugalomban töltötte életét. Ámde nemcsak hogy nagy
lelkűen lemondott erről az életről, hanem nemtetszően 
vissza is utasította ezt az ajándékot, mert ő életét a szel
lemi kultúra fejlesztésének óhajtotta szentelni, „Isten kul
túrájának'', amint azt később, az „Aposztol" lwówí (lem- 
bergí) kiadásának utószavában ki is jelentette. Fedorovícs 
elutazott Galíciába. Az utazás alkalmával sok kínos él
ményt ért meg, amint azt ő később maga is megírta. 
Lwówba érve, hosszú ideig hiába keresett pénzügyi támo
gatást egy nyomda alapítása céljaira. Jótékony hozzá
járulásokkal, melyeket ő maga és a papság gyűjtött, végül 
is sikerült neki egy kis nyomdát alapítani, amelyben 1578 
február 25-én kezdett el dolgozni, ott azután 1579 február 
15-íg újból kiadta a moszkvai „Aposztol''-t. (Ez a mű is 
ugyanolyan betűkkel van szedve, mint a Moszkvában 
megjelent.) Az „Aposztol"-nak ebbe a kiadásába Fedo- 
rovics ismét írt egy utószót, amelyben életének sok ese
ményét írta le. Ebből az utószóból megtudjuk, hogy 
utazásai és küszködései alkalmával mindig elkísérte őt 
fia is, névleg ugyancsak Iván, szakmájára nézve pedig
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könyvkötő. Lwówban Fedorovícsnak nem jól ment a 
sora. Nagy adósságokba keveredett és kénytelen volt 
elzálogosítani könyvnyomtató-műhelyét, ami után uj 
helyet kellett keresnie munkájának folytatására. Végül 
is elérkezett a volhíníaí Osztrogba, Osztroskí Konsztantín 
herceghez. Itt a herceg nyomdát rendezett be számára 
uj metszésű betűkkel, amelyekkel azután kinyomtatta 
az Uj Testamentumot és a Zsoltárokat 494 lapon (988 
oldalon), két színben. Itt adta ki továbbá Fedorovícs a 
híres osztrogi bibliát is. Ez a biblia hat különböző nagy
ságú betűvel van nyomtatva, 628 lapból (1256 oldalból) 
állott, kompressz szedésü kéthasábos volt, hasábonként 
50 sornyi. Ezen a művön Fedorovícs teljes öt évig 
dolgozott. Ez volt az akkori időkben a szláv országokban 
végzett könvvnyomtatóí munkák legszebb kiadása, amely 
minden tekintetben versenyezhetett a nyugateurópaí 
művekkel. Fedorovícs utolsó alkotása ez a biblia volt. 
1581-ben innen is el kellett mennie és újból Lwówban 
bukkant fel. Itt sok adósságát meg kellett fizetnie és hite
lezői szakadatlanul üldözték. Nyomdáját egyik hitelezője 
1400 rubelnek követelése 
fejében magához kaparin
totta, aminek következté
ben munkáját tovább nem 
tudta folytatni. Fedorovícs 
a legnagyobb nyomorban 
élt. Az első orosz könyv
nyomtató 15S3-ben halt 
meg a legnagyobb nyo
morban, Lwów egyik kül
városában. Az elhunytnak 
holt tettemét a Lwów mel
letti, szent Onufríjéről el
nevezett kolostorban te
mették el. Pár év múlva a 
temetőt megszüntették, a 
szerzetesek pedig a sír
emlékköveket a templom 
padlóburkolására felhasz
nálták. Erre a célra hasz
nálták fel a többi közt az 
első orosz kön^vnyomtató 
síremlékkövét is, amelyen

Ezt a záródiszt alkalm azta F e-  
dorovics Iván az 1579~ben Lwów
ban (Le m bergben) kiadott „Apó í z 
től" befejező oldalán. Balról 
Lwów város címerét, jobbról Fe- 
dorovics Iván címerét ábrázolja. 
Az aláírás ó-cirill betűkkel: Iván 
Fedorovícs, drukar moszkovszki.
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ahövetkező felíratvolt bevésve :,,Fedorovics Iván könyv- 
nyomtató, amely művességet előtte senkímásnem tudta". 
Ez az emlékkő azután látható helyre is került és a lábak 
törlésére használódott. De az emlékkő fölötti gúny 
később még ridegebben nyilvánult meg.Halálának három- 
századik évfordulója előtt rövid idővel, a szerzetesek a 
templom padlóburkolásának újabb javítása alkalmával 
azoknak az emlékköveit, akiket a szentek közé soroztak, 
megőrizték. Minthogy a szerzetesek a szakmájáért önzet
lenül lelkesedő első orosz könyvnyomtatót nem sorozták 
a szentek közé, az emlékkövét egyszerűen elpusztították.

„KIBOSA", JAPÁN KÖNYVKIADÓ EGYESÜLET. Japánban is 
a többi kulturnemzetek példájára m egalakult a „Kibosa“ nevű 
könyvkiadó egyesület. Az egyesület központja Tokióban van, 
ahol grandiózus épületet em eltek a sajtónak. Ez egy három- 
em eletes hatalmas épület, amely két utcának sarkát foglalja el. 
A palota hom lokzata éppen két egymást keresztező utcának 
sarkán van és monumentálisán, csillagvízsgálótorony alakjá
ban építették. Ez a könyvkiadó egyesület japánnyelvü kia
dásokon kivül másnyelvü müveket és lapokat is kiad. A leg
utóbbi időkben ennek a kíadóegyesületnek kiadásában m eg
jelent eszperantónyelvü szemle is „Esperanto Kíbosa“ címen. 
Az egyesületnek Tokióban és Japán főbb városaiban jól beren
dezett nyom dái vannak és igen gazdag irodalm i egyesület 
hírében áll. Az egyesület kiváló japán szem élyiségek és egye
sületek által tett gazdag alapítványokból alakult és maga a 
japán kormány is szubvencionálja. A „Kibosa" kiadványai 
évente néhány millió példányban jelennek meg. Az egyesület 
cé lja : olcsó és jó  könyvet kiadni; tehetséges japán írókat, akik 
szegénységük folytán nem tudnak érvényesülni, tám ogatn i; 
azonkívül megism ertetni a japán nemzettel a kulturnemzetek 
irodalm át, valamint népszerűsíteni más nemzetek körében a 
japán nemzetet és annak eddig nem igen ism ert irodalmát.

RITKA PÉLDÁNYSZÁMOT ÉRT EL a „Nyugaton a helyzet 
változatlan" cimü regény, amely Rem arque német regényíró
nak műve, még pedig úgyszólván minden kulturnyelven. Egy 
összeállítás szerint a különböző nyelvekre lefordított regényt 
a következő példányszámokban adták k i: Angolul 300.000, 
am erikai-angolul 250.000, franciául 385.000, hollandul 60.000, 
spanyolul 52.000, dánul és norvégül 60.000, csehül 50.000, japá
nul 32.000, lettül 23.000, magyarul 21.000, finnül 16.000, lengyelül 
10.000, horvát-szerbül 10.000, héberül 8000, románul 6000, jid 
disül 4500 példányban olvasták különböző nemzetek hozzátar
tozói ezt a szenzációs érdekességü, irodalmi háborús regényt.
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