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A könyvnyomtatás művészetét Gutenberg 1440-ben 
Maínzban találta fel. E h a művészet azonban csaknem 
harminc évvel később, azaz 1469-ben honosuk meg 
Franciaországban, ahová azt Gering Ulrich, Crantz Márton 
és Fríburger Mihály vezette be. Munkájuk zajtalan, de 
eredményes volt. Jeles művészeket neveltek, akikből 
néhányan nemsokára a francia könyvnyomtatás büszke
ségeivé váltak.

A XVI. század kezdetéig a francia könyvnyomtató 
műhelyek bátran állották a versenyt a külföldiekkel. A 
francia betűk tetszetősek és a termelt könyvek csinosak 
voltak. Ez a megállapítás azonban csak a latin munkákra 
vonatkozik, mert a francia sajtó alól kikerült görög 
kiadványok annyira alsóbbrendüek voltak, hogy ez 
magára vonta a bőkezű és nagy írodalombarát I. Ferenc 
figyelmét, aki 1538 január 17-én Néobar Konrad hellén 
nyelvtudóst a görög kiadványok királyi könyvnyomtató- 
jává nevezte ki ICO tallér fizetéssel, egyben pedig meg
bízta az általa nyomtatott könyvek forgalombahozatalával.

A következő — 1539-ík — évben már hozzáfogtak a 
görög betűk öntéséhez. Ezeknek mintáit egy Vergéce 
nevű jeles krétai kallígrafus készítette, aki a „három nyelv 
kollégiumához'* (College de Francé) volt beosztva.

Az első görög betűket a hírneves mester, Claude 
Garamond véste, akinek a garmond néven ismert szép 
latin és kurzív betűket köszönjük. Ezek a betűk már 
Róbert Estienne igazgatása alatt, 1540-ben készültek, aki 
mint a héber és latin nyelveknek már egy esztendő óta 
királyi könyvnyomtatója, az ugyanebben az esztendőben 
elhalt Néobar utóda lett.

Az uj típusokat a király görög betűinek nevezték, 
amelyek patricáít eltették, matricáit azonban Estíenne 
1551-ben, midőn el kellett hagynia Franciaországot, 
magávál vitte Genfbe. Fél századdal később, 1612-ben, 
Estíenne unokája, Paul ezeket a matricákat 1500 arany
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tallér kölcsön ellenében elzálogosította, 1621-ben azon
ban maga a zálogbatevő a király kívánságára vissza
hozta és a királyi kollégiumban helyezte el.

I. Ferenc utóda alatt véres polgárháborúk köszön
töttek Franciaországra, amelyek a könyvnyomtatás nagy 
lendületét megállították. Csak XIII. Lajos uralomra- 
jutásától remélték a kedvezőbb fordulatot.

Antoíne Vítré királyi könyvnyomtatónak Ríchelieu 
bíboros azt a parancsot adta, hogy a maga (Vítré) 
nevében, de a király számlájára szerezzen meg egy szép 
keleti betüpatríca-gyüjteményt, amelyet Savarv de Bréves 
örökösei bocsátottak áruba. Ez utóbbi ugyanis huszonkét 
évig (1589-1611) nagykövet volt Konstantinápolyban és 
itt vésette a szóbanlevő arab, szír és perzsa betüpatrícákat, 
amelyeket Vítré közvetítése révén meg akart szerezni.

Ugyanekkor Vítré azt az utasítást is kapta, hogy 
vésessen a király költségére örmény és ethiop betü- 
patricákat. Vítré ezzel a feladattal Jacques de Saulecquet, 
a kiváló hírnévnek örvendő jeles betüvésőt és öntőt bízta 
meg. Közben a díjazás kérdésében nézeteltérések támad
tak, s így csupán az örmény betüpatrícák készültek el.

Ríchelieu bíboros ösztönzésére, aki a kormányzat 
számára egy állami nyomda felállítását szükségesnek 
tartotta, végre XIII. Lajos elrendelte, hogy a Louvre-ban 
„királyi nyomda'* néven rendezzék be a kormányzat 
nyomdáját.

Királyi könyvnyomtatók már léteztek. Az állam
nyomda felállítása pedig elrendeltetett.

A Lou vre nyomdáj a az igazgatással meg bízott Sébastíen 
Cramoísy vezetése alatt üzembe helyeztetett és ettől 
kezdve itt készültek a kormány, a királyi udvar és az 
egyház számára, valamint az irodalmi remekművek ter
jesztésére szolgáló nyomtatványok.

Cramoísy 1669-ben halt meg. XIV. Lajos, Cramoísy 
kedvelt unokáját, Marbre Cramoísy-t tette meg igazgató
nak. A királyi nyomda törekvését, több párisi nyomda
tulajdonos heves versengése ellenére a legszebb siker 
koronázta.

XIV. Lajos 1691 január 15-én Jean Anissont, a lyoni 
hírneves nyomdászt és könyvárust nevezte ki a királyi 
könyvnyomda igazgatójává, akit azzal bízott meg, hogy 
a nyomda számára különleges betüsorozatot vésessen. 
Anísson a francia tudományos akadémia tanácsát kérte
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hí arra nézve, hogv minő formát, illetőleg jelleget kapja
nak a betűtípusok. Az akadémia Jaugeon akadémikust, 
Fílleau des Bíllettes-et és Sébastíen Truchet karmelita 
pátert bízta meg a jelentéstétellel.

A Jaugeon és munkatársai által bemutatott uj típusok 
elkészítésével Philíppe Grandjean királyi vésnök bízatott 
meg. Ez magához vette tanítványát, Jean Alexandret, 
később (1723-ban) utódát, akinek közreműködésével 
21-féle betűtípust vésett, amelyeket XIV. Lajos betűinek 
neveztek el. A betűk vésését Jean Alexandre veje, Louís 
Luce csak 1745-ben fejezte be teljesen. A király ezeknek 
a betűknek az utánzását szigorúan megtiltotta.

XIV. Lajos nem elégedett meg azzal, hogy nyomdáját 
uj betűkkel gazdagította, hanem egyszersmind I. Ferenc 
görög betűinek sorozatát is kiegészítette. XIV. Lajosnak 
1715-ben bekövetkezett halálakor a királyság régense, az 
orleansí herceg,elrendelte egy teljes 86,000-nyí kínai írás
jelnek a vésését. Ezek voltak a Párísban vésett első kínai 
betűtípusok. 1722-ben még négyféle nagyságú héber betű
típusok vésésére is utasítást adott.

A királyi betűöntődé, amelyet Grandjean, később 
ennek özvegye vezetett, 1725-ben a nyomdához csatol
tatok és az öntődével együtt az összes betűk a Louvreba 
szállíttattak.

Csaknem fél évszázadig semmiféle nevezetesebb föl
jegyzésre méltó esemény nem fordult elő a királyi nyomda 
történetében, 1773-ban azonban XV. Lajos 100,000 
fontnví költséggel egy poétíkus típusnak elkeresztelt 
román és ítalik betüsorozattal, valamint egy teljes ékít
mény- és vígnettagyüjteménnyel gazdagította a nyomdát.

A királyi könyvnyomdán kívülVersaílles-ban, 1771-ben 
egy másik tipográfiái műhelyt rendeztek be, amelyben a 
hadügyi, tengerészeti, valamint a külügyi minisztériumok 
rendeletéi és egyéb kiadványai készültek. A nyomda 
1775-ben szűnt meg és ettől fogva a közigazgatási nyom
tatványoknak a szállítását a királyi nyomdára bízták. 
XVI. Lajos ezenkívül a Louvre nagy üzeméhez azt a kis 
nyomdát is hozzácsatolta, amely Versaílles-ban az ő 
magánirodájának munkáit készítette. Ez a kis nyomda a 
királyi nyomdának a fiókja lett. Az 1789-ben bekövet
kezett események az udvart arra kényszerítették, hogy 
Párísba visszatérjen, ami csakhamar maga után vonta 
ennek a kis nyomdának a végleges megszüntetését is.
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