
TIPĂRITURILE ALBAIULIENE DIN SECOLELE XVI-Xvn 
ÎN COLECŢIA BffiLIOTECII BATTHY ANEUM 

Activitatea tipografi că din veacurile XVI şi XVII a reşedinţei principelui din Transilvania este 
ilustrată de producţia celor cinci tiparniţe, care au tipărit cu sprijinul curţii princiare din Alba Iulia. 

Astfel, după răspândirea invenţiei lui Johannes Guttenberg în Europa, înspre finele secolului al 
XVI-lea se înfiinţează la Alba Iulia o tipografie condusă de un tipograf de origine poloneză, pe nume 
Rafael Hoffhalter. Atelierul său a fost pus în slujba primului principe al Transilvaniei, Ioan Sigismund, 
al cărui blazon în gravură se poate întâlni la mai multe tipărituri ale meşterului Hofthalter1• Pentru 
secolul al XVI-lea se mai aminteşte activitatea unei tipografii slavone, în fruntea căreia se afla un 
discipol al lui Coresi, anume diacul Lorinr . Acestuia i se atribuie tipărirea unui Tetraevanghel 
slavonesc (1579), unui Octoih (1578) şi a unei Psaltiri (1577-1580), diacul Lorinţ obţinând de la 
principele Ştefan Bâthory (1571-1586) un privilegiu de a edita vreme de 30 ani, tiparniţa sa fiind 
patronată de episcopul ortodox Ghenadie 1 şi de principele Transilvaniee. 

În veacul următor, respectiv secolul al XVII-lea, sunt semnalate trei tipografii, dintre care două 
au imprimat doar în limba română cu litere chirilice - atelierul meşterului Dobre şi tipografia 
mitropoliei ortodoxe - , iar cealaltă oficină - tipografia princiară - în maghiară, latină, română şi, mai 
târziu, chiar cu litere ebraice şi greceşti4. 

Mergând pe firul cronologiei, amintim mai întâi tipografia princiară, care a activat Între anii 
1623-1658, fiind înfiinţată de principele Gabriel Bethlen (1613-1629). În perioada activităţii acestei 
tiparniţe, dar separat de ea, a funcţionat şi atelierul lui popa Dobre zis şi Dobre Dascălul, între anii 
1639-16425, care se datorează străduinţelor mitropolitului de Transilvania, Ghenadie II (1620-1640)6. 

Din această tipografie vor ieşi lucrări de învăţături calvine, intenţia curţii princiare de la Alba 
Iulia fiind propagarea Reformei în rândul românilor ardeleni. De aceea, principii transilvăneni au 
apelat la singura limba cunoscută de preoţii români simpli de la sate şi de către popor, la limba 
română. 

Cărţile imprimate În acest atelier se particularizează prin faptul că literele de lemn erau 
confecţionate separat, manual, iar foile nu erau imprimate cu presa, ci printr-o metodă de tipărire 
primitivă, care necesita o instalaţie foarte ieftină, şi anume suprafaţa oglinzii textului se colora cu 
cerneală de tipar şi apoi se imprima pe hârtie7• 

Spre sfârşitul veacului al XVII-lea activează o altă instalaţie chirilică, de data aceasta tipografia 
Mitropoliei ortodoxe de la Bălgrad, cu limite temporale între 1683-1689 şi cealaltă perioadă cu 
prelungire la Începutul veacului al XVIII-lea, Între 1699-17028• Această tipografie a fost fondată în 
timpul principelui Mihai Apafi, care a sprijinit încercările literare româneşti, în primul rând pe calea 
traducerilor, grăbind cu o excepţională energie eliminarea limbii slave din viaţa bisericească română. 

Cea mai importantă lucrare a tipografiei ortodoxe şi, totodată, una din cărţile cele mai citite În 
epocă, rămâne Chiriacodromionul din 1699, tipărit de meşterul tipograf Mihai Iştvanovici, zis şi Mihai 
al lui Ştefan, fiind fiul tipografului Ştefan de Ohrida9• 

După încetarea tipamiţei mitropoliei în anul 1702, decenii Întregi nu vor mai apărea lucrări 
chirilice în Transilvania; doar în veacul al XVIII-lea la Blaj, tipografie ale cărei baze o constituie 
tocmai această instalaţie adusă din Alba Iulia. 

1 Ecsedy Judit, A kănyvnyomtatas Magyarorszagon a kizisajto koraban 1473-1800/ Tipărirea de carte în Ungaria în 
perioada presei manuale 1473-18001, Budapest, Balassi Kiad6, 1999, p. 61-62. 

2 Ibidem, p. 124; Iacob Mârza, Cultura şi învătământul (sec.xVI-XVlII), în A/ba Iulia-2000, 1975, p. 193. 
3 Iacob Mârza, op. cit., p. 193. 
4 Ecsedy Judit, , op. cit., p. 125. 
5 Iacob Mârza, op. cit., p. 205. 
6 Ecsedy Judit, , op. cit., p. 141. 
7 Ibidem, p. 141-142. 
8 Ibidem, p. 143-146; EvaMârza, Din istoria tiparului românesc. Tipografia de la A/ba Iulia 1577-1702, Sibiu, 1998, 

p.64-109. 
9 Ibidem, p. 144; Dan Simonescu, Gheorghe Buluţă, Pagini din istoria cărţii româneşti, Bucureşti, 1981, p. 46-47. 
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În ceea ce priveşte tipăriturile albaiuliene propuse pentru studiu, care n-au fost cercetate şi nici 
publicate până în momentul de faţă, acestea includ lucrări imprimate în secolele amintite în limba 
maghiară şi latină. 

Aceste cărţi au ajuns prin căi diverse în fondul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia şi au fost 
tipărite în oficina lui Hoffhalter şi în tipografia princiară din Alba Iulia. 

Tiparniţa lui Hoffhalter a activat între anii 1567-1569, imprimând în primul rând polemicile 
unitarieneJO ale celui dintâi episcop al reformaţilor şi unitarienilor din Transilvania, David Ferencl1 , 
printre altele şi procesul verbal al polemicii ivite între biserica reformată şi cea unitariană. 

După moartea meşterului Hoffhalter, în 1568, se mai continuă activitatea atelierului său, pe o 
tipăritură din 1568 figurând numele soţiei sale, şi pe o alta, din 1569, numele lui Gregorius Wagner, 
un tipograf necunoscut, urmând ca celelalte imprimate să apară fără indicarea tipografului, respectiv a 
tipografiei 12. Din totalul de 12 lucrări albaiuliene, din secolele XVI-XVll, păstrate în colecţiile 
Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, pe care am reuşit să le identificăm cu ajutorul registrelor 
bibliotecii şi consultând cataloage le ungaricelor, 5 exemplare au fost tipărite între 1568-1569 la 
această tipografie a lui Hoffhalter şi îl au ca autor pe David Ferenc, menţionat anterior. Acestea sunt: 

[David Fereoc, Demonstratio falsitatis doctrinae Petrii Melii . . .  ,1568]; o polemică unitariană 
în 6 caiete (24 file), amintim numărul file lor deoarece literatura de specialitate - R M KJ3, R M Nt4 
/Biblioteca maghiară veche, Tipăriturile vechi maghiare / - menţionează doar 14 file privind paginaţia 
cărţii, ceea ce duce la concluzia că exemplarul analizat de cercetătorii maghiari a fost incomplet. 
Astfel, lucrarea prezentată de noi este o contribuţie la bibliografia din domeniu. 

David Fereoc,REFUTATIOII PROPOSITIOI/NVM PETRII MELII . . .  , [1568]; prin notele de 
proprietate de pe foaia de titlu, care ne ajută la descifrarea itinerariului cărţii în diferite medii culturale, 
putem deduce că această lucrare a aparţinut lui Ioan Synyi Marossino în 1568, ca pe urmă să ajungă în 
proprietatea lui Georgius Boloni, conform ex-librisului de pe f. 6 şi ulterior al profesorului de gimnaziu 
superior din Braşov, Sillye Bela, datat cu anul 1917. 

Fig. 1 

10 Ecsedy Judit, op. cit., p. 146. 

David Fereoc, DE REGNOII CHRISTI LIBERII 
primus . . .  , 1569; datorită semnului de proprietate putem 
afirma că ar fi fost un volum din biblioteca mai sus 
amintitului Ioan Synyi Marossino şi pe urmă a lui D. 
Faustinus Zenovius (fig. 1). 

David Fereoc, DE REGNOII Antichristi & eius 
myllsteriis . . .  , 1569; reprezintă o contribuţie la 
bibliografia de specialitate, fiind o lucrare nou 
descoperită. Privitor la circulaţia acestei cărţi, 
însemnarea lui Gheorghe Râkoczi - "Georgius Rakoci 
Dei graciae Princeps Transilvaniae, et Regni Hungariae 
Dominus & Sicu/orum Comes " - ne face să credem că ar 
fi facut parte din biblioteca principelui transilvănean, iar 
nota de pe ultima foaie îl indică pe Stephani Nagy Ajlas 
ca proprietar. 

[David Fereoc, ElslJ resze az szent irasnac . . .  , 
1569]; se păstrează fragmentar, în 8 file, fiind extrasă din 
coperta cărţii lui Geleji Katona Istvân, Praeconium, 
Alba Iulia, 1640, file care au fost ulterior restaurate. 

11 Szinnyei J6zsef, Magyar ir6k elete es mun/aii 1 Viaţa şi activitatea scriitorilor maghiari 1, Budapest, 1893, voI. 
II., p. 642. 

12 Ecsedy Judit, op. cit., p. 62. 
13 Szab6 Kăroly, Regi Magyar KonyvtarlBiblioteca maghiară vechei, voI. II, Budapesta, 1885, p. 29. 
14 Regi magyarorszagi nyomtatwinyok 1473-1600 /Tipăriturile vechi maghiare 1473-1600/, voI. 1, Budapesta, 1971, 

p.272. 
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După încetarea activităţii tipografiei lui Hofihalter, păşind peste pragul secolului, a mai trebuit 
să treacă mai mult decât o jumătate de veac, ca să se înfiinteze un alt atelier în 1622, de data aceasta 
din iniţiativa principelui Transilvaniei de atunci. În ambiţiiie sale de protector al culturii şi al artelor 
frumoase, principele Gabriel Bethlen voia să transforme Alba Iulia într-un Heidelberg de Est, astfel 
înfiinţând în anul 1622 Colegiul Academic cu trei facultăţi - teologică, filosofică si filologică - şi tot 
în acelaşi an tipografia care, prin întreaga sa activitate, trebuia să sprijine procesul de învăţământ de la 
şcoala superioară din localitate şi să susţină politica de calvinizare a principeluil5. 

Antecedentele fondării tipografiei de la Alba Iulia îşi au originea în tipografia catolică a 
arhiepiscopiei din Bratislava, fondată în 1610 şi mutată la Trnava în anul 1617, ca de acolo să ia 
drumul către Kosice ( Slovacia) în primăvara anului 1621, la porunca principelui Gabriel Bethlen. 
Kosice a însemnat doar situaţia provizorie a instalaţiei, pentru ca intenţia adevărată a principelui a fost, 
de fapt, transportarea ei la reşedinţa lui, la Alba Iulia, aceasta realizându-se în noiembrie 162216• 

Primul produs al oficinei nou instalate datează din primăvara anului 1623 şi din păcate nu se 
cunoaşte numele tipografului. Cei dintâi meşteri tipografi au fost chemaţi din Cluj; din anul 1624 
cunoaştem numele lui Valaszliti Andras şi Meszleni Marton, care au imprimat cuvântarea funerară 
rostită la mormântul soţiei lui Gabriel Bethlen, Susanna Kârolyil7• 

O adevarată schimbare în conducerea atelierului a intervenit în anul 1628, când tipografia a 
beneficiat de prezenţa unui meşter şi legător, originar din Silezia, pe nume Jacob Effmurdt 
Lignicensis, a cărui activitate se încheie în anul 1634. Începând de acum timp de zece ani toate 
tipăriturile vor apărea cu impressumul de "tipografie princiară" I 8. 

În existenţa tipografiei princiare a Început o nouă perioadă odată cu sosirea celor patru profesori 
chemaţi de principele Gabriel Bethlen de la universităţile celebre europene - Johann Heinrich Alsted, 
Johann Heinrich Bisterfeld, Ludovic Philip Piscator şi Isaac Basirel9• 

Aceşti învăţaţi de talie europeană, după stabilirea lor la Colegiul Academic din Alba Iulia, îşi 
încep planurile de dezvoltare a şcolii, în care un loc aparte ocupă şi tiparniţa. Astfel, în actul 
diplomatic din 10 februarie 1630 se anunţa procurarea literelor ebraice şi greceşti pentru atelier şi 
tipărirea de manuale20. Reînnoirea instalaţiei tipografice a avut strânse legături cu reorganizarea 
tipografiei însăşi. S-a păstrat un document din anul 1636 cu numele meşterilor aduşi din străinatate, 
act Întocmit de principele Gheorghe Râk6czi I, din care îi cunoaştem pe Matthias Elscholtz, Andreas 
Gregorius Schemnicensis şi Martin Maior din Braşov. În timpul activităţii acestuia din urmă s-au 
procurat instalaţiile chirilice pentru tipografie şi au apărut 5 lucrări în limba română21• 

După 35 de ani de funcţionare, tipografia princiară este prădată de atacul turco-tătarilor din 5-6 
septembrie 1658 şi mutată la Sibiu22• În anul 1667, pe baza unor izvoare de epocă, se atestă prezenţa 
instalaţiei amintite la Cluj, unde îşi va relua activitatea unindu-se cu tipografia orădeană în urma 
ordinului dat de principele Mihai Apafi în 1672- 1673. 

Pe lângă articolele de lege ale adunări lor de stat, în limba maghiară, care apăreau cel puţin o 
dată pe an, tipografia princiară a mai imprimat o serie de manuale, meditaţii reformate si opere 
teologico-ştiinţifice. 

Din punct de vedere tipografic şi literar cele mai remarcabile opere ale atelierului rămân: 
Gradualul vechi (1636), o operă reformată unică, care impresionează prin dimensiunile sale mari şi 
Noul Testament ( 1648) în limba română23• 

Din producţia editorială s-a ţinut până în prezent evidenţa a 150 de lucrări, sumă din care 
aproape o treime o constituie manualele. 

Totuşi, faţă de exemplarele albaiuliene păstrate la Sibiu - cca. 502\ în fondul Bibliotecii 
Batthyaneum găsim doar 7 tipărituri ale tipografiei princiare: 

15 Iacob Mârza, op. cit., p. 197-198; Ecsedy Judit, op. cit., p. 124. 
16 Ecsedy Judit, op. cit. , p. 124. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Iacob Mârza, op. cit., p. 199. 
20 Ecsedy Judit, op. cit. , p. 125. 
21 Ibidem, p. 126. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Doina Nligler, Catalogul transilvanicelor (sec. XVI-XVII), voI. l, Sibiu, 1974, p. 35-205. 
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[Exeqviarivm coeremonialium serenissimae principis . . . , 1624]; o lucrare de omiletică funebră 
dedicată soţiei principelui G. Bethlen, Susanna Kârolyi. 

Geleji Katona Istvan, PRAECONIII 
EVANGELICIII .. . , 1640; o carte religioasă a 
episcopului evanghelic reformat şi educatorului de curte 
al lui Ştefan Bethlen, fratele mai mic al principelui, carte 
care, conform însemnării de pe foaia de titlu, presupunem 
că ar fi aparţinut lui Kerezedi Mihail, care a cumpărat-o 
de la Andrei Nadudvari - rectorul Colegiului Reformat 
din Debrecen - cu 1 florin si 50 denari în anul 1686. 
Volumul acesta a mai fost şi în proprietatea Colegiului 
din Aiud în 1710, precum a lui Ladislaus Baronus (fig. 2). 

[Geleji Katona Istvan, Titkok titka ... , 1645]; o 
tipăritură care a aparţinut unei femei, Kassai Anna în 
1649 - fenomen mai rar întâlnit în secolele precizate -
această informaţie fiind transmisă de supralibrosul 
legăturii din piele a volumului. 

[Wendelinus Marcus Fridericus, edidit 
Bisterfeld ] Dicţionar de idiomuri latino-maghiare din 
anul 1646; exemplarul păstrat în colecţia Bibliotecii 
Batthyaneum se află într-o stare deteriorată (fig. 3), 
caietele fiind legate la începutul secolului :xx de către un 

Fig. 2 legător din Alba Iulia, numit Solomon Szabin. Aceste 
fragmente au fost descoperite în coperta legăturii unei opere a lui Geleji Katona Istvan, este vorba de o 
lucrare menţionată anterior, Praeconium din anul 1640. 

Fig. 3 

Juristul şi preotul calvin Kaszoni Janos publică la 1647 ROVID IGAZGATASII A Nemes 
Magyar Orszâgnak ... , o carte legislativă, care, după însemnările de pe ultima foaie, ne indică 
circulaţia ei la diferiţi ani - "Anno 1672", "1699 die 26 Octobris" � iar notele de proprietate de pe 
forzaţ dau dovadă că a aparţinut cândva lui Sigismund P6kai şi lui Antonius Batthyani de Jăk, ca pe 
urmă să fie semnalată în colecţiile seminarului iezuit la 1875 (fig. 4). 

CATECHISMUSII RELIGIONISII CHRISTIANEII . . .  , 1655, o tiparitură religioasă cu texte 
paralele în latină şi maghiară (fig. 6). Conform ex-librisului de pe forzaţ a fost un volum al Eleonorei 
Bliimin în 1730 - de asemenea un caz neobişnuit ca o femeie să-şi dateze cu semnul de proprietar o 
carte. 
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Pariz Pipai Imre, KESKENY vt// MeUyet ... , 1657 (fig. 5); o lucrare editată de predicato�l 
de curte al principelui Gh. Râk6czi II. Acest volum a aparţinut lui Enyedi Szocs Gyorgy din Sibiu, 
care şi-a datat ex-librisul cu anul 1665. După aceea, la 14 martie 1739 îl găsim la Sigismund Forkos 
din Seuca (jud. Mures), care atrage atenţia, că în cazul pierderii cărţii, să-i fie inapoiat ca la un prieten 
bun, dacă cel, care o va găsi este creştin. Tot Sigismund Forkos mai consemnează pe forzaţul cărţii un 
proverb în latină: "Non omnes sunt Sancti qui caedant Limina Templi" = "Nu toţi sunt sfinţi, cei care 
trec pragul bisericii ". 

În concluzie, aceste tipărituri albaiuliene, păstrate în fondul Bibliotecii Batthyaneum în număr 
destul de mic, constituie doar un modest capitol la istoria producţiei editoriale albaiuliene din 
veacurile XVI-XVII, contribuind la configurarea evoluţiei presei de pe teritoriul României de astăzi. 

CSALLA RITA 
Univesitatea ,,1 Decembrie 1918" 

Alba Iulia 

PRINTED BOOKS OF ALBA ruLlA FROM THE 16-17m CENTURIES IN THE BATTHYANEUM 
LYBRARY 'S COLLECTIONS 

SUMMARY 

The typographical activity of the Prince's residence of Transylvania in the 16-17111 centuries is iIlustrated 
by the production of five printing shops that functioned with the financial support of the Princely Court from 
Alba Iulia. 

We know about the activity of two presses from the 16th century: one of them was led by Raphael 
HojJhalter between 1567-1569 and the other - the Slavonic one - by a disciple of Coresi, named diacul Lorinţ. 

From the next century - 17th century - are known three printing oftices: two of these have printed only in 
Romanian with Cyrillic letters, and the other oftice - the princely press - in Hungarian, Latin and Romanian, 
later with Hebrew and Greek letters. This printing house functioned between 1623-1658. 

The printings of Alba Iulia, proposed for this artic1e, that have not been studied or published yet, include 
works in Hungarian and Latin from the mentioned centuries. These books arrived in different ways in the 
Batthyaneum Library's funds and were printed by the Hofthalter's oftice and the princely press of Alba Iulia. 
Here we found 12 volumes from Alba Iulia, printed in the 16-17th centuries, that we have identified with the 
library's registers and consulting the cathalogs of the Hungarian books. Five of them were pressed in the 
Hofthalter's oftice and seven in the princely press of Alba Iulia. 

Although, in the library from Sibiu there are almost 50 exemplars of printings from Alba Iulia, this little 
number of books kept in the Batthlaneurn Library form a short chapter in the history of the editorial production 
from Alba Iulia between the 16-17 centuries. 
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