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İbrâhîm Müteferrika az els� török-
országi oszmán-török nyomda alapítója. 
Az Oszmán Birodalomban már korábban 
is m�ködtek nem török nyelv� kiadványo-
kat kibocsátó nyomóm�helyek, a biroda-
lom határain túl pedig arab írásos m�vek 
nyomtatására van b�ségesen példa. 
Az oszmán kormányzat id�r�l id�re 
rendeletekben tiltotta az oszmán-török 
írások nyomdai sokszorosítását, miközben 
a birodalom területén él� nem muszlim 
kisebbségeknek engedélyezte, hogy saját 
nyelv� könyveiket ilyenképpen sokszoro-
sítsák. Háromszáz évvel ezel�tt, 1710-ben 
készült İbrâhîm Müteferrika egyetlen 
fennmaradt kézirata.

Egy rejtélyes nyomdászmester életm�ve 
két kultúra határán
Kovács Nándor Erik

Az Oszmán Birodalomba 
vándorló szefárdi zsidók 
1493-ban, az örmé nyek 
1567-ben, a görögök 
1627-ben létesítették az 
els� nyomdájukat. E ki-
sebbségek a 18. század 

elejére már több tucat különböz� nyomó-
m�helyt üzemeltettek a török felségterületen, f�-
leg Isztambulban, Thesszalonikiben és Izmirben.

Több elmélet is született annak magyarázatára, 
hogy miért éppen a török nyomtatás késett ilyen 
sokáig. Az egymással összefügg� okok egyike 
vallási-ideológiai természet�. Az arab-iszlám 
kultúrkörben az írás szerepe elválaszthatatlan az 
isteni kinyilatkoztatás hordozásában betöltött 
els�dleges szerepét�l. Így annak kurzív jellegét 
a szedés során megtör� „feldarabolása” a szent 
arab írás meggyalázásaként hathatott. Ezért az 
iszlám világban kezdetben sokkal kedvez�bben 
fogadták az írástükör egyszer� másolással törté-
n� sokszorosítását, a litográfi a eljárását.

A nyomtatás kés�i engedélyezésének termé-
szetesen gazdasági okai is voltak. E technika 
ugyanis hosszú távon félelmetes konkurenciát 
jelenthetett a f�városban nagy számban m�kö-
d� írnokok, könyvmásolók számára.

A vallási elitnek a nyomtatás kérdésében is 
megmutatkozó konzervativizmusa abból a felis-
merésb�l indulhatott ki, hogy a „hitetlen” Nyu-
gathoz köthet� technika gyorsan, olcsón és óriá-
si mennyiségben teszi lehet�vé ellen�rizhetetlen, 
potenciálisan az iszlámmal ellenkez� és termé-
szetesen közvetve saját hatalmi pozíciójukat is 
fenyeget� tartalmak terjesztését. A török könyv-
nyomtatás meghonosításához a Tulipán-korszak-
kal beköszönt� kedvez� politikai légkörre és egy 
hivatástudattal rendelkez� szakember megjele-
nésére volt szükség. İb râ hîm Müteferrika felbuk-
kanása ebben a helyzetben a legszerencsésebb 
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véletlennek tekinthet�. Nyomdászatban jártas, 
humanista m�veltség� európai intellektus, illet-
ve elkötelezett muszlim tudós külön-külön nem 
számított ritkaságnak, de e két min�ségi feltétel 
egy személyben való egyidej� megléte annál in-
kább. E nélkül pedig nehezen képzelhet� el, hogy 
a törökországi nyomtatás ebben az id�szakban, 
ezzel a célkit�zéssel megvalósulhatott volna.

Müteferrikát Isztambulban kamatoztatott 
szaktudása több szállal is köti egyébként kevéssé 
ismert ifjúkorának erdélyi környezetéhez. A reál-
tudományok és a nyomdászat iránti nyitottsága, 
teológiai m�veltsége egyéb bizonyítékok híján 
is a kolozsvári unitárius iskoláztatás és az ottani 
protestáns szellemiség hatását mutatják.

A nyomda létrehozását a nagyvezír pártfo-
gása mellett er�sítette a Porta nyugatos refor-
mok iránt elkötelezett els� párizsi nagykövete, 
Yirmisekiz Mehmed Çelebi (megh. 1732) kez-
deményez�, odaadó támogatása. Több korai kli-
sé, illetve nyomtatott térkép bizonyítja, hogy 
İbrâhîm a török nyomóm�hely hivatalos m�kö-
dését megel�z�en – részben a tömeges nyomta-
tás népszer�sítése, elfogadtatása céljából – éve-
kig kísérletezve készült terve megvalósítására.
További információk: http://muteferrika.mtak.hu/

Ötvenéves a PNYME 
Békés megyei szervezete

1961. szeptember 21-én jött létre 79 f�vel 
a PNYME Békés megyei szervezete Békés-
csabán, els�sorban a helyi, a gyulai és a gyo-
mai nyomdászok köréb�l. Az eltelt ötven 
év fontosabb eseményeit összefoglaló írást 
Malatyinszki József tollából honlapunkon, 
http://www.mgonline.hu/50-%C3%A9ves-
pnyme-b%C3%A9k%C3%A9s-megyei-
tagcsoportja a csatolt pdf-ben olvashatják.
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