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A SOKOLDALÚ  
KÖNYVNYOMTATÓ, AKINEK 

FONTOS VOLT ERDÉLY

•
Misztótfalusi Kis Miklós 1650-ben született a Máramaros 
vármegyében fekvő Alsó-Misztótfalun (románul Tăuţii de 
Jos). Szegény sorsú szüleinek neve nem maradt fenn, csak 
annyit tudni róluk, hogy kézművességből éltek s tehetséges, 
jó eszű fiukat a helyi iskolában taníttatták. Miklós 1662 
körül Nagybányán tanult tovább, de négy év múlva átment 
az egyre népszerűbb nagyenyedi református kollégiumba, 
ahol különös módon ezt a négy esztendőt megismételte. Ez 
a lépése arról tanúskodik, hogy már fiatalon is türelmes, 
kitartó és célratörő volt, s ezek a tulajdonságok egész éle-
tén keresztül végigkísérték. Pályáját kezdettől fogva Hor-
ti István nagybányai rektor egyengette. Horti nem értett 
egyet iskolája szabályzatával, ezért Misztótfaluba ment 
lelkésznek. Dézsi Lajos irodalomtörténész a következőket 
írta Hortiról: „attól kezdve, hogy pártfogásába vette, soha-
sem vette le kezét róla, s akit gyermekifjú korában segített 
és támogatott, mint meglett férfinak is mindvégig jóakaró 

tanácsadója maradt”.

•Misztótfalusi (Tótfalusi) Kis Miklós sorsa igazi magyar sors. 
Tele küzdelemmel, tanulással, szívós munkával és azzal az eltö-

kélt szándékkal, hogy egyszer nagy szolgálatokat tehet szűkebb hazájá-
nak, Erdélynek, amely a szétszabdalt magyarság egy részének is remény-
sége és menedéke volt. Miklós, miután elvégezte a négy középosztályt, 
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bölcsészeti és teológiai tantárgyakat hallgatott. Olyan kiváló tanárai 
voltak, mint például Bethlen Miklós nevelője, Csernátoni Pál, aki kö-
vetkezetesen magyarul tanította diákjait. Ez abban az időben korántsem 
volt magától értetődő.

Misztótfalusi kezdetben a prédikátori pályához vonzódott, azonban 
Tofeus Mihály református püspök, aki újonnan kiadott bibliákkal sze-
rette volna ellátni az erdélyi hívőket, arra biztatta a jó képességű fiatal-
embert, hogy vállalja inkább a biblia nyomtatásának felügyeletét és a 
nyomdai javítást. Erre próbálta őt rábeszélni barátja, a nagy tudású Pápai 
Páriz Ferenc és persze Horti István is. Misztótfalusi érdeklődése egyre 
inkább a könyvnyomtatás felé fordult. Erdélyben akkoriban ennek nem 
volt nagy hagyománya, legalábbis Nyugat-Európához képest. A fiúnak 
hamarosan merész gondolatai támadtak. Tervei messze túlmutattak a 
nyomdai munkálatok felügyeletén és a korrektori teendőkön.

Pártfogóinak támogatásával 1680 őszén Amszterdamba utazott, ahol 
felkereste a leghíresebb és legjobbnak tartott nyomdát, amelyet a Blaeu 
fivérek, János és Péter vezettek. Dézsi Lajos, Misztótfalusi életrajzíró-
ja Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században című munkájában 
(Budapest, 1899) így írt az amszterdami nyomdáról: „Az óriási, mind-
két oldalon számtalan ablakokkal ellátott termen kívül, mely nyom-
dai műhelyül szolgált, volt külön térkép-nyomda, betűöntő műhely, 
correctori szoba, szárító hely stb. A főutcára néző oldalon vasrácsok 
jelentették, hogy ott fekszik az a szoba, melyben a térképek rézlapjait 
őrzik, amelyek egy tonna aranyba kerültek. A szomszédos palota volt a 
Blaeu-család lakóháza.”

Ezen a helyen jelentkezett Misztótfalusi azzal az eltökélt szándékkal, 
hogy kitanulja a többféle mesterséget magában foglaló könyvnyomtatás 
összes fortélyát. A tulajdonos meglepve hallgatta, hogy a jövevény mi 
mindent szeretne megtanulni a műhelyében. Közölte vele, „hogy Hol-
landiában egyik ember acélbetűkre metsz s abban gyakorolja magát, a 
másik matrixot, azaz rézbetűt vagy betűágyat csinál vele, amibe egy har-
madik mesterember a betűt önti s azután jön a könyvnyomtató. S egy 
ember még a metszésben sem lehet tökéletes”. Misztótfalusi ragaszkodott 
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a teljes körű tudás megszerzéséhez, amire végül Blaeu is rábólintott. Fél 
évre kétszáz tallér tandíjat kötött ki, de „lakásról, élelemről s a szükséges 
szerszámokról Misztótfalusinak magának kellett gondoskodni”.

A szorgalmas tanítvány egy éven belül „közel százezer latin és héber 
betűt öntött, sőt annyira vitte, hogy mestere a maga matrixait is vele 
javíttatta ki”. Blaeu az elképesztő fejlődést látva kijelentette, hogy egy 
belgát százezer forintért sem tanított volna minderre, nehogy az elvegye 
a kenyerét. Misztótfalusi tudásának gyarapodásáról és anyagi gondjai-
ról is rendszeresen tájékoztatta pártfogóit. Dézsi Lajos idézett abból a 
levélből, amelyet 1681 januárjában írt Pápai Páriz Ferencnek, aki akkor 
már nagyenyedi tanár volt.

„Költségemben ugyan bizony sokban telik, mert a tanítómnak csak 
félesztendeig kétszáz forintot fizetek; azonkivül a szállás- s asztaltartásra 
sok mégyen, eszközökre is. Hazamenetelemkor kelletik, ha mit akarok, 
150 tallér. Mely éntőlem bizony ki nem telhetik, de talán valami segít-
séggel lészen a haza e közönséges jóra való igyekezetemben. Avagy ha a 
sem lészen, kölcsön kérek itt pénzt s mégis véghezviszem, amit elkez-
dettem. Tiszteletes püspök uramnak már két ízben írtam mindezekről 
a dolgokról, kérem kegyelmedet, […] emelje kegyelmed is ott kerekemet.”

Tofeus püspök föllelkesült Misztótfalusi szakmai fejlődésének halla-
tán és azon, hogy a könyvnyomtatás terén szerzett tudását haza szeretné 
hozni. Most már az erdélyi biblianyomtatás tervén gondolkodott, s ezt 
közölte Apafi Mihály fejedelemmel és a főurakkal is. A terv minden-
kinek tetszett. Megállapodtak, hogy külföldről hozatják a betűket és a 
papírt, míg a nyomdát Erdélyben rendezik be. Mintaként az 1645-ben 
kiadott amszterdami bibliát fogadták el. A fejedelem és a rendek felha-
talmazták a püspököt, hogy a szükséges költségeket egyházi forrásokból 
fedezze. Tofeus Mihály ezután levélben értesítette Misztótfalusit, hogy 
őt szeretné megbízni a nyomdai munkálatok vezetésével. Ez tovább fo-
kozta az ambiciózus fiatalember lelkesedését, aki most már végképp 
elhatározta, „hogy nem csak megtanulja a betűmetszést, betűöntést és 
könyvnyomtatást, hanem maga által metszett és maga által öntött be-
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tűkkel kinyomtatja a Zsoltárokat és az Új-Testamentumot: hadd lássák, 
mennyire érti mesterségét”.

Csakhogy ennél többre is vetemedett. A biblia szövegének tanulmá-
nyozása során számos nyelvtani, illetve értelmezési hibát fedezett fel, ami 
arra indította, hogy a nyomdai munkálatok megkezdése előtt kijavítsa, 
illetve kijavíttassa ezeket. Kiváló segédeivel, Csécsi János későbbi sáros-
pataki, valamint Kaposi Sámuel későbbi gyulafehérvári tanárral hozzáfo-
gott a hatalmas munkához, amiről azonban nem értesítette a megbízóit. 
Akkoriban a háborús idők nem kedveztek a békés levelezéseknek, így 
a bibliát érintő erdélyi intézkedések híre sem jutott el Amszterdamba. 
Misztótfalusi és társai rendületlenül végezték a dolgukat, miközben Er-
déllyel a rendszeres kapcsolattartás megszakadt. Ott valahogy értesültek 
arról, hogy Misztótfalusi javítgatja a bibliát, amin nagyon megütköztek. 
A szigorú protestáns felfogás e tekintetben nem különbözött a katoli-
kustól, s a legkisebb beavatkozást is csak az erre hivatott és felkért teo-
lógusok, illetve a zsinat jóváhagyásával tudta elképzelni.

Dézsi Lajos évszám megjelölése nélkül említette az alábbi példát arra, 
hogy egyetlen apró, gúnyolódó szócska beiktatása milyen következmé-
nyekkel járt. „Nyilvános megseprőzés és örökös fegyház lett azon né-
met nő büntetése, aki a nőnem uralmát szentesíteni akarván, éjjel férje 
nyomdájába lopózott s az Éva végzetét magában foglaló szavakat: »Er 
soll dein Herr sein.« [Ő legyen a te Urad] így javította ki: »Er soll dein 
Narr sein.« [Ő legyen a te Bolondod].” Ennél sokkal kisebb vétségek, 
akár egyetlen szavas eltérések miatt is lefoglalták, elkobozták a bibliákat. 
Nem csoda, hogy még a nagyhatalmú Teleki Mihály erdélyi kancellár 
is így nyilatkozott Misztótfalusi készülő szent könyvéről: „Méltó volna 
annak a tengerbe vettetni.”

A háborús viszonyok egyre nagyobb terheket róttak Erdélyre. 1683-
ban a Habsburgokkal háborúzó török nagyvezír például negyven nap 
alatt tízezer aranyat követelt a fejedelemségtől, ami egy időre félresöpörte 
a biblianyomtatással kapcsolatos szép terveket. Egyesek ráadásul sokal-
lották a munkálatokra szánt összeget, vagyis a kettőezer-ötszáz aranyat. 
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A keresztény seregek Bécs alatti fényes győzelme (kahlenbergi csata) 
után valahogy mégiscsak együtt volt a pénz, de akkor már elfogyott az 
egyházi és a világi vezetők türelme, és a biblianyomtatást Misztótfalusi 
nélkül akarták megvalósítani. 

Dézsi Lajos szavaival: „Felindulásukban mindent megpróbáltak, hogy 
azt most mentül előbb kinyomtassák. Még az örményeket is felszólítot-
ták, hogy öntsenek betűket e célra. Midőn e kísérlet sikertelen maradt, 
sürgősen megbízták Kolosvári Istvánt, az éppen Berlinbe követségbe 
menni készülő gyulafehérvári tanárt, hogy ejtse útjába Hollandiát s 
ott a bibliának mindenáron keressen kiadót. Misztótfalusi Kisnek neve 
sem volt többé.” Pedig 1684-re elkészültek a javítások és hozzákezdtek 
a nyomtatáshoz. Az erdélyi megbízók közben arról határoztak, hogy 
Misztótfalusi térjen haza, hozza magával a betűöntéshez szükséges 
matrixokat és a tipográfiához szükséges egyéb eszközöket. E határozat-
ról viszont Amszterdamban semmit sem tudtak.

Kolosvári István végezte a dolgát Berlinben, Frigyes Vilmos bran-
denburgi választófejedelemnél, akit küldetésének megfelelően arra 
kért, „legyen közbenjáró Lipótnál, hogy Erdélyt hagyja meg önállósá-
gában”. Miközben Berlinben időzött, egy magyar diáktól megtudta, hogy 
Misztótfalusi szépen halad a biblia nyomtatásával. Erre nem volt felké-
szülve, és fogalma sem volt, hogy mit tegyen. „Levelet írt Apafinak, Te-
lekinek, Tofeusnak, Désinek, Vajda László postamesternek és másoknak, 
akikről föltette, hogy ez ügy iránt érdeklődnek s utasítást és tanácsot 
kért, hogy ezeket tudva, mit csináljon? […] Hónapok teltek el várakozás 
közepette, az 1685. év is beköszöntött, de a válasz még mindig késett.”

Ezalatt Misztótfalusi is értesült a vele kapcsolatban kialakult otthoni 
elégedetlenségről és arról, hogy a bibliakiadás terve megváltozott. Ez ér-
zékenyen érintette. Telekinek és Tofeusnak írt leveleiben bocsánatot kért 
a hallgatásáért, tájékoztatta őket a végzett munkáról, és igyekezett visz-
szanyerni a jóindulatukat. Példákkal támasztotta alá, hogy milyen nagy 
szükség volt a szövegjavításokra. Felajánlotta: ha Kolosvári Amszterdam-
ba jön, az ő felügyelete alatt folytatódjon a nyomtatás, mert neki nyere-
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ség, ha megoszthatja vele a terhet. Egyelőre semmiképp sem ajánlotta az 
otthoni betűöntést és nyomtatást, mert addig itt elkészül a bibliájával.

Az eddigi munka egyébként nemcsak rengeteg energiát és pénzt emész-
tett fel, hanem sok nélkülözéssel is járt. Misztótfalusi a célja eléréséért 
olykor az éhezést is vállalta, mert gyakran még kenyérre sem maradt pén-
ze. Így írt erről: „Hozzá fogok én, egy szegény legény lévén és megmu-
tatom, hogy egy szegény legénynek szíves devotiója [felajánlása] többet 
tészen, mint egy országnak immel-ámmal való igyekezeti…” Kolosvári 
István Berlinben továbbra is úgy tudta, hogy neki kell intéznie a biblia 
kiadását, de nem kapott újabb instrukciókat. Erdélyben viszont ismét 
megmozdultak Misztótfalusi támogatói.

Tofeus püspök azt írta Teleki kancellárnak, hogy nélküle nem dönt eb-
ben az ügyben, Teleki viszont Tofeus véleményére szeretett volna támasz-
kodni. Így aztán abban maradtak, hogy nem háborgatják Misztótfalusit. 
Kolosvári közben egyik levelében éppen azt a Dési Mártont kérte fel 
bibliajavítónak, aki tudatában volt Misztótfalusi teljesítményének. Dési 
azt írta Telekinek, hogy szerinte Kolosvárit és Misztótfalusit egyezség-
re kéne bírni, s ha ez utóbbi jól végezte a munkáját, akkor semmi szük-
ség arra, hogy Kolosvári mindent elölről kezdjen. Javasolta, kérjenek 
Misztótfalusi bibliájából mintapéldányt, s annak alapján döntsenek a 
további teendőkről.

Kolosvári továbbra sem tudta, mit kellene tennie, ezért az eredeti meg-
bízatása szerint járt el. 1685 februárjában elindult Hollandiába. Amsz-
terdamban fölkereste Misztótfalusit, és megpróbálta lebeszélni arról, 
hogy folytassa a munkát. Ő azonban már a nyomtatás vége felé járt, és 
esze ágában sem volt föladni a cél előtt mindazt, amiért évek óta küzdött. 
Kolosvári az erdélyi református egyház, illetve Erdélyország küldötte-
ként lépett fel, s ebben a minőségében szerette volna megakadályozni a 
további munkálatokat. Azt találta ki, hogy eltántorítja Misztótfalusitól 
az embereit, a nyomdai javításokat végző egyetemi hallgatókat. Dézsi 
Lajos, művében erről így írt:

„Mindannyi Erdélyben szeretett volna pap vagy tanár lenni s nem lett 
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volna tanácsos Teleki pártfogoltját ellenségükké tenni: nemcsak elállot-
tak volna tehát, de ők is ajánlották Kisnek, hogy hagyja abba a nyomta-
tást. A két főcorrector is azt mondta: »Engedni kell a kényszerűségnek«. 
De nem jól ismerték mesterük jellemét. Kis arra a bibliai jelenetre em-
lékeztette segédeit, mikor Pál apostolt sírva kérték a keresztyének, hogy 
ne menjen Jeruzsálembe, mert ott bilincs vár reá s egy bibliai idézettel 
hallgattatta el őket: »Mit míveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? 
Mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok az úr 
Jézusnak nevéért«”.

 Kolosvári kísérlete kudarcot vallott, ezért keményebb eszközökhöz 
folyamodott. Az amszterdami egyházi konzisztórium elé idéztette Misz-
tótfalusit, hogy ez a testület állítsa le a munkát. A szívós erdélyi nyom-
dász e grémium előtt is állta a sarat. Kijelentette: „Ha az egész világ 
ellenem szegül, szembe szállok az egész világgal, s nem hagyom félbe, 
míg csak tagjaimat mozgathatom, minthogy tudom, hogy Istenemmel 
kezdettem, azaz Istenemnek indításából és abban őfelsége segít olyan 
láthatóképen engemet: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.” Az amsz-
terdami egyházi hatóság méltányolta Misztótfalusi válaszát és kitartását, 
munkáját pedig buzdításra méltónak tartotta.

Hamarosan Kolosvári is megkapta a választ Erdélyből. Eszerint Misz-
tót falusi folytathatta a nyomtatást, Kolosvárit pedig utasították, hogy 
hagyja el Amszterdamot s végezze követi teendőit. Misztótfalusi Kis 
Miklós 1685 pünkösdjén végre elkészült a bibliájával. Azonnal küldött 
egy példányt Teleki Mihálynak, megköszönve, hogy lehetővé tették 
számára a munkát. Dézsi így ír erről: „Az egyház vezető férfiainak nem 
volt okuk megbánni az utolsó órában tett elhatározásukat; akár a szöveg 
hibátlanságát, akár a nyomás tisztaságát, akár a betűk szépségét nézték, 
gyönyörködhettek benne: minden tekintetben messze felülhaladott ez 
minden addig megjelent kiadást s bátran oda állíthatták akár az ams-
terdami elsőrendű műhelyből kikerült nyomtatványok mellé.”

Misztótfalusi nyomdájának jó híre ez idő tájt rohamosan terjedt. Időn-
ként húsz emberrel dolgozott. Fizetnie kellett az emberei munkabérét, 
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a papírt, s csupán könyvkötésre akár száz forintot is ki kellett adnia he-
tente. Műhelye hatalmas munkát végzett: a teljes bibliából há rom ezer-
ötszáz, az Újtestamentumból és a Zsoltárokból külön-külön négy ezer-
kétszáz példányt gyártott. Ez akkoriban óriási mennyiségnek számított. 
Misztótfalusi ott takarékoskodott, ahol tudott. A betűket saját kezű-
leg véste, öntötte, illetve a szedési feladatokat is elvégezte, és gyakran 
dolgozott éjszaka is. Elsősorban a megrendelésre végzett munkákból, 
betűmetszésből, öntésből és a matrixkészítésből termelt jövedelmet. 
Méghozzá egyre többet.

Gyönyörű betűmintákat küldött mindenfelé. Számos európai ország-
ból érkeztek a megrendelések. Megkeresték Németországból, Lengyel-
országból, Svédországból és Angliából is. „Jó hírét növelte vállalkozási 
kedve is, hogy a legnehezebb munkára, idegen nemzetek változatos, sok-
szor szeszélyes alakú betűinek metszésére is habozás nélkül vállalkozott. 
Neve e téren lassanként oly jó hangzású lett, hogy később az ilyenekkel 
már csak hozzá fordultak.”

Készített betűket az örményeknek is, majd amikor 1686-ban az amsz-
terdami polgármester őt ajánlotta Georgia (Grúzia) királyának, Artsil-
nak, akkor a grúzok számára is. Misztótfalusi sikereiről tanítómestere, 
Blaeu is tudott. A híres nyomdász megbánhatta, hogy tanítványa a fejére 
nőtt, mert amikor a debreceniek odakülték hozzá Töltési Istvánt, nem 
vállalta a képzését. Misztótfalusi azonban kész volt tanítani Töltésit, aki 
azonban fél év után abbahagyta a munkát, mert egy betű helyett már 
kettőt látott. Egyik egyetemi tanár ismerőse írta Misztótfalusinak: „Azt 
mondták, hogy te minden belgát felülmúltál a betűöntés és betűmet-
szés művészetében. A te hajdani mestered panaszkodott, hogy elvetted 
a kenyerét; a könyvnyomtatók elmentek háza előtt s téged kerestek, akik 
betűket akartak metszetni.”

Igazán nagy elismerés érte, amikor III. Cosimo de’ Medici toszkán 
nagyherceg választása is rá esett. A nagyherceg meg akarta újítani a fi-
renzei nyomdát, ezért a legjobb betűmetszőtől és öntőtől szeretett volna 
nyomdafelszerelést vásárolni. Misztótfalusi vállalta a megbízást, és „ké-
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sőbb is dicsekedve hivatkozott reá, hogy az olaszok, akik a legkedveltebb 
betűmintákkal látták el Magyarországot, sőt az egész világot, egyszer 
végre a magyar emberre is rászorultak”. A nagyherceg bőkezűen hono-
rálta a munkát, és szerette volna, ha Misztótfalusi legalább fél évet Firen-
zében tölt és berendezi az ottani műhelyt. Ő ezt már nem vállalta, mert 

„feltette magában, hogy Amszterdamot csak hazájáért fogja elhagyni”.
Rómába is eljutott a híre. A törökellenes hadjáratok nagyszerű támoga-

tója és szervezője, XI. Ince pápa is öntetett vele betűket. „Bécsbe küldött 
betűmintáiról a betűkészítők, tudósok, köztük jezsuiták is úgy nyilat-
koztak, hogy annál szebbet soha nem láttak.” Ekkor már gazdag ember 
volt. „Az utolsó két esztendőben, midőn minden idejét mesterségének 
szentelhette, mellékesen legfeljebb csak a bibliák köttetésére ügyelvén 
föl, többet keresett tizenötezer forintnál, melyből csak a firenzei nagy-
herceg tizenegyezer forintot fizetett, úgy hogy néha targoncával tolták 
a pénzt szállására. Oly gyorsan és ügyesen dolgozott, hogy minden óra 
alatt megkeresett egy tallért.”

1689 őszén úgy ítélte meg, hogy elérkezett a hazatérés ideje. Össze-
gyűjtött pénzének egy részét szétosztotta a magyar diákok között, más 
részéből könyveket és atlaszokat vásárolt. Elképzelhető, mekkora rako-
mánnyal indult útnak, amikor magával vitte hatalmas nyomdai felsze-
relését, szerszámait, a csaknem tizenkétezer bibliát és zsoltárt. Lipcsén 
és Lengyelországon keresztül tartott Erdély felé. Az út biztonságosnak 
látszott, mert ezt választották a külföldi egyetemeken tanuló, könyveiket 
szállító erdélyi fiatalok is. Misztótfalusinak azonban óriási balszerencséje 
volt. A szokatlanul nagy rakomány szemet szúrt egy lengyel katolikus 
főúrnak, akinek a birtokán keresztülhaladtak. Megvizsgáltatta a ládá-
kat, s az egyikből előkerült a bepakolt könyvek leltára.

„E leltárban a lengyel főúr, ki nem tudott magyarul, megpillantotta 
az »Aranyos biblia« szót, amint Kis Miklós díszkötésű, aranymetszé-
sű bibliáit nevezte s hirtelen különös gondolat villant meg agyában: 
világosodni kezdett előtte a dolog. A tizenhatodik és tizenhetedik szá-
zadban az unitáriusokat széltére nevezgették arianusoknak a másvallá-
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súak, Ariustól, aki tagadta Krisztus istenségét. Ez elnevezés ismeretes 
volt Lengyelországban éppen úgy, mint Magyarországon. A lengyel úr 
arianusnak olvasta az »aranyos« szót, azt képzelte, hogy az unitariusok 
külföldön nyomtatták ki a tanaik szerint módosított bibliát s Kis most 
ezeket akarja becsempészni.” A vallási türelmetlenségnek és ellentétek-
nek ebben a nehéz időszakában a legapróbb félreértés is elegendő volt a 
gyanakváshoz, a barátságtalan lépésekhez. A lengyel főúr lefoglaltatta 
a szállítmányt és letartóztatta a kísérőket.

Misztótfalusi hiába tiltakozott, a főúr hajthatatlan maradt. A két-
ségbeesett nyomdász segélykérő levelet írt Apafi Mihály fejedelemnek, 
majd panasszal élt III. (Sobieski) János lengyel királynál, de ez sem hasz-
nált. Apafi követet küldött Varsóba, ahol elrendelték a szállítmány visz-
szaszolgáltatását, de a makacs főúr a királyának sem engedelmeskedett. 
Azt felelte, hogy a lefoglalt könyveket elküldi a pápának, hadd döntsön 
ő a sorsukról. Ebben a reménytelen helyzetben a szerencse mégis Misz-
tót falusi kezére játszott. Váratlanul hegyi rablók támadtak a vidékre. 
Udvarházakat és kolostorokat pusztítottak el. A lengyel főúr azt hitte, 
hogy ez a magyarok bosszúja, amiért lefoglaltatta a bibliákat. Gyorsan 
vissza szolgáltatta azokat, és megfogadtatta Misztótfalusi val, hogy ezután 
nem küldi rá a rablókat. A nagy műgonddal készített „aranyos” bibliák 
és zsoltárok így némi késéssel mégiscsak magyar földre érkeztek.

Főként Pataki István tanár támogatásának köszönhetően Misztót-
falusi megkapta a református egyház hivatalos könyvnyomtatói állását, 
és letelepedett Kolozsvárott. Arra számított, hogy hazahozott könyveit 
könnyedén eladja, ha alacsony árat kér. „Kassa után Debrecenre gondolt, 
amelynek vásáraira az egész Alföld összesereglett, melynek kálvinista 
népe, városi tanácsa messze híres volt vallási buzgóságáról. […] A díszkö-
tésű zsoltárt tíz susztákra vagyis húsz garasra, a közönségest 75 pénzre, 
az aranyos Új-Testamentumot két forintra tartotta, holott azelőtt ennek 
tizenkét forint, az Új-Testamentumnak egy arany volt az ára. Papnak, 
tanítónak még olcsóbb árat szabott. Így is nagy összeg pénz, harmincezer 
forint jött volna be könyveiből, ha mind eladhatta volna.”
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1690. június elején érkezett Debrecenbe, ám hiába kínálta alacsony 
áron a könyveket, az érdeklődők még olcsóbban akartak hozzájuk jutni. 
A vásár olyan rosszul sikerült, hogy a befolyt összeg csupán élelemre volt 
elég. Egyik kísérője ezt írta Bethlen Miklósnak: „Tótfalusi uram nagy 
bajjal innét-onnét szerezgetvén valami kevés költséget, azzal vagyunk.” 
Misztótfalusi ezután régi pártfogója, Teleki Mihály támogatását keres-
te. Nem is csalódott benne, mert a kancellár száz bibliát vásárolt tőle, 
darabonként öt forintért.

Misztótfalusi Kolozsvárott megnősült, és felesége házában elkezdte 
berendezni nyomdáját. Apafi Mihály fejedelem ekkor már nem élt (1690 
áprilisában hunyt el), és augusztusban a nagy patrónus, Teleki Mihály 
is elesett a Thököly Imre elleni zernyesti csatában. Nem lehet pontosan 
tudni, hogy Misztótfalusi mikor kezdte meg a könyvnyomtatást, de az 
biztos, hogy 1694-ben már több nyomtatványa napvilágot látott. „1695-
ben tizenhárom, 1698-ban tizenöt mű került ki sajtója alól; összes ki-
adványainak száma, melyekből csaknem ugyanannyi a magyar, mint a 
latin munka, mintegy százra tehető.” Túlzás nélkül mondható, hogy 
munkásságával új korszakot nyitott a magyar könyvnyomtatás történe-
tében. Kár, hogy ezt sokan nem ismerték fel. Az egyházon belül is egyre 
több irigye és rosszakarója akadt, akik különféle módokon gáncsolták 
és akadályozták.

A kiváló nyomdász nagyon nehezen viselte a munkájával kapcsolatos 
igaztalan vádakat és sértéseket. 1697-ben egy temetésre utazott, amikor 
két ellenlábasa, Csepregi Turkovics Mihály lelkész és Szathmár-Némethi 
Sámuel tanár sértő megjegyzéseket tett a bibliájára. Az inzultus annyira 
felkavarta Misztótfalusit, hogy hazatérte után Apologia Bibliorum cím-
mel kinyomtatta latin nyelvű válaszát. Rosszakarói ezután még elszán-
tabb aknamunkába kezdtek, s a befolyásuk alatt álló egyházi tanácsot 
rávették, hogy szűkítse Misztótfalusi hatáskörét. Ám ezzel sem eléged-
tek meg. „Azzal is fenyegették, hogy elveszik tőle a nyomdát s másnak 
adják; hogy holta után családján állanak bosszút.” A nyomdász ekkor 
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Veszprémi István püspökhöz fordult védelemért, aki aztán elrendelte, 
hogy szüntessék be a zaklatását.

Az ármánykodók befolyásos, fölkészült, egyházi ügyekben jártas fér-
fiak voltak. Ráadásul remek előadók, akikkel szemben az élő viták-
ban Misztótfalusi rendre alulmaradt. Ő írásban volt jó, az volt az igazi 
fegyvere. Ellenfelei 1697 őszén a püspök előtt olyan ügyesen érveltek, 
hogy ezúttal mindenki nekik adott igazat. Az elkeseredett Misztótfalusi 

„előbb arra gondolt, hogy örökre fölhagy a könyvnyomtatással, majd az 
a sötét gondolat villant meg fejében, hogy szétrombolja nyomdáját, me-
lyet annyi költséggel és »véres verejtékkel« készített s örökre elhagyja 
Erdélyt”. Azután jobb belátásra tért és megint írni kezdett.

Ezúttal Mentség címmel, magyar nyelven jelent meg „maga személyé-
nek, életének és különös cselekedetinek mentsége”. Dézsi Lajos szerint 

„a benne elszórt adatok miatt nemcsak mint életrajzi forrás, hanem mint 
korrajz is becses e kis munka s azonkívül egy érdekes fejezet hazánk e 
korbeli művelődéstörténetéből”.

 Misztótfalusi e munkájában kifejtette, hogy Amszterdamban szépen 
haladtak a dolgai, s hazatérésével egyházának és hazájának akart használ-
ni. Mindent alárendelt e célnak, mégis akadtak, akik hálátlanok voltak 
vele szemben, s becsületét, jó hírnevét sárba tiporták. Ezúttal nevesítet-
te rosszakaróit, azonban akaratán kívül Erdély kormányzóját, Bánffy 
Györgyöt is magára haragította.

Misztótfalusi az őt ért méltánytalanságok között megemlítette, hogy 
felesége és sógora örököltek egy elpusztult malmot Bálványosváralján. 
Erre Bánffy is igényt tartott. Az örökösök felajánlották Bánffynak, hogy 
bizonyos kárpótlási összeg fejében lemondanak a malomról, ellenkező 
esetben viszont belefognak a rendbehozatalába. A kormányzó megígérte 
a kárpótlást, de sokáig nem tett semmit, mire az örökösök belefogtak 
a malomépítésbe. Bánffy akkor vette el tőlük a malmot, amikor már 
majdnem elkészültek a munkával, ráadásul az ígért kárpótlást (a malom 
hasznának a felét) is megkurtította. Misztótfalusi a következő, rövidke 
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megjegyzéssel bőszítette fel Bánffyt: „mindazáltal nem tudom, honnét 
vagyon, hogy majd esztendeje lészen, hogy onnét csak huszonöt véka 
buzát adtanak”. 

Ez elegendő volt ahhoz, hogy a kormányzó nyilvános bűnbánatot 
(úgynevezett eklézsiakövetést) követeljen tőle, továbbá azt, hogy a Ment-
ség valamennyi példányát semmisítsék meg és Misztótfalusi írásban, 
kinyomtatva vonja vissza állításait. Bánffy György a Habsburgok fel-
tétlen híve, kapzsi, élvhajhász, részeges ember volt. E sorok írója többek 
között ezt írta róla Kinizsi özvegyétől Horthy testőréig című kötetében 
(Budapest, 2014):

„Gyakran rendezett lakomákat, és különösen kedvelte a kártyázást, 
no meg a szép asszonyokat. Elég nagy úrnak érezhette magát ahhoz, 
hogy semmibe vegye az egyház által is fennen hirdetett erkölcsi út-
mutatásokat. A hazafias érzésekkel is hadilábon állhatott, mert egy 
pillanatra sem hagyta, hogy megérintse lelkét II. Rákóczi Ferenc soka-
kat magával ragadó szabadságharca. 1704 áprilisában, amikor a kuru-
cok mozgalma már Erdélyben is jelentős hullámokat vert, a gubernátor 
gróf Bussy-Rabutin császári tábornagy, Erdély katonai főparancsnoka 
és vezérkara kegyeit kereste. […] Állítólag része volt abban, hogy 1704 
júniusában Bussy-Rabutin letartóztatta gróf Bethlen Miklós erdélyi 
kancellárt. Bethlen, aki Lipót híres rendeletének, az 1691-ben kiadott 
Diploma Leopoldinumnak szellemi atyja volt, e művével elősegítette a 
kormányzótanács felállítását. A császár ezzel az intézménnyel Erdélyt 
közvetlenül a bécsi udvari kancellária irányítása alá helyezte. Bethlen 
idővel kiábrándult a Habsburgokból, s a Rákóczi-szabadságharc idején 
már Erdély önállóságát szorgalmazta, így érthető, hogy a császárt vak-
buzgalommal szolgáló Bánffy kormányzó készséggel részt vett a félre-
állításában.”

Elsősorban tehát Bánffynak volt köszönhető az a megszégyenítő el-
járás, amelyre 1698. június 13-án, református zsinat keretében került 
sor Nagyenyeden, a szász templomban. Misztótfalusi itt „nyilvánosan 
bocsánatot kért és visszavonta »Mentség«-ében tett nyilatkozatait. […] 
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Ez utolsó nyomtatásban megjelent műve szomorú okmány szomorú 
időkből”. Négy hónappal később a nyomdász többek között azt kérte a 
kolozsvári egyháztanácstól, hogy ne kelljen függnie esküdt ellenségétől, 
Szathmár-Némethi Sámueltől, hanem csak a püspöktől és az egyetemes 
egyházi gyűléstől, és „legyen ezután is szabadsága, miként eddig is meg-
volt, a helyesírási és sajtóhibák kijavítására”. A kérvényére adott választ 
jóakarója, Bethlen Miklós fogalmazta meg. Ebben már teljesítették ké-
réseinek zömét és Bánffy György is ígéretet tett, hogy a férfi megkapja 
a malom jövedelmének felét.

Misztótfalusi Kis Miklós soha, semmilyen nehézségtől sem rettent 
meg. A megaláztatás, amellyel meghátrálásra kényszerítették, nyilván-
valóan megtörte. Ettől függetlenül továbbra is keményen dolgozott, de a 
testi és lelki megpróbáltatásokba nemsokára belebetegedett. Egy szélütés 
végleg ledöntötte a lábáról. „Három évig szenvedett így, mint élő-halott, 
megtörve testben, de mind végig ép és egészséges lélekkel.” 1702. március 
20-án távozott az élők sorából. A sors iróniája, hogy korábbi ellenlába-
sainak egyike, Csepregi Turkovics Mihály tartott felette halotti beszédet.

A legnagyobb magyar könyvnyomtató a házsongárdi temetőben nyug-
szik.  Dézsi Lajos szerint „legméltóbban régi, őszinte barátja Pápai Páriz 
Ferenc ünnepelte emlékét a halálára írt magyar verseivel, a nagyenyedi 
collegiumban, melyre soha el nem múló dicsőséget hozott”. 
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