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[z A RÉGEBBEN sokat hangoztatott kívánság, mely egy-
egy nyilvános könyvtár összes anyagát felölelő 
nyomtatott katalógusok kiadására irányult, újab
ban — miután néhány világhírű gyűjtemény, minő 
például a párisi Bibliothèque Nationale, már 
hozzáfogott a nagy anyagi áldozatokkal járó terv 
megvalósításához — a szakkörök részéről mind 

kevesebb méltánylásban részesül. A megvalósulás nyomába lépő 
tapasztalatok ugyanis arról győzték meg a szakembereket, hogy 
a több százezer kötetre rúgó könyvtárak katalógusainak kinyo-
matása korántsem biztosít a használat részére oly gyakorlati 
előnyöket, melyek a megvalósításhoz szükséges áldozatokkal arány
ban állanának. Hogy erről meggyőződjünk, elég csak egy futó
lagos pillantást vetnünk a Bibliothèque Nationale könyvkészle
téről kiadott katalógus eddig megjelent tizenhárom kötetére, 
melynek minden egyes íve sajtó alá adatása pillanatában tün
tetvén fel a könyvtár megfelelő részének állapotát, legelső köte
teiben már ma is, midőn alig másfél betűre való jelent meg 
belőle, tetemes pótlásokra szorul, az utolsó betű befejező kötetének 
több évtized után remélhető megjelenésekor pedig nem csak az 
újabb szaporulat, de a felállítás, szakosztályozás módjában esetleg 
elkerülhetetlen változások folytán is, teljesen el fog avulni. 

Ilyen s hasonló tapasztalások nyomán egyre erősbödik az a 
felfogás, mely a nyilvános nagy könyvtárak teljes jegyzékének 
kinyomatása helyett anyaguk egyes becsesebb részeinek közre-
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adását sürgeti. Ennek a felfogásnak kívántunk mi is némi szolgá
latot tenni, a midőn a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi orsz. 
könyvtárának tekintélyes anyagából a világhírű Aldus-czég nyomda
termékeit kiválasztva, azok részletes leíró jegyzékének megszerkesz
tésére s kiadására vállalkoztunk. 

Választásunk igazolására szükségesnek látják azonban, legalább 
néhány rövid szóban, méltatni az Aldinák nyomtatástörténeti jelen
tőségét. 

Ha ezelőtt 20—25 évvel fogunk e jegyzék kiadásához, 
eszünkbe se jut az Aldinákat méltató sorainkkal eljárásunk igazo
lására törekedni: hiszen akkoriban e velenczei nyomdász-dinasztia 
a hivatásos könyvtárosok s a magángyűjtők szemében egyaránt 
oly magasan állott, hogy műhelyeik termékei, különösen az öreg 
Aldus Manutius s lia Paulus-êi, a gyűjtemények legféltettebb 
kincseihez soroztattak ! Az a folytonos értékváltozás azonban, 
melynek nemcsak a tőzsdén jegyzett anyagi, hanem legnemesebb 
szellemi termékeink is szüntelen ki vannak téve — gondoljunk 
csak az oly szellem-óriások mint Homer és Virgil, Corneille és 
Jxacine, Schiller és Ooetlie értékelésének folytonos, mondhatnók 
periodikusan fellépő ingadozásaira — az Aldus-ok, s velük egy
idejűleg az Ustienne-k, Mzevir-ek, Plantin-dk s egyéb bibliográfiai 
hírességek nyomtatványait sem kímélte meg. 

E jelenség általános okait kutatva azt tapasztaljuk, hogy a 
szellemi értékelés terén mutatkozó örökös ingadozások legfőbb 
forrása az emberi lélek állhatatlanságában rejlik, mely folytonos 
változatosságra törekedve, bennünket szellemi életünk minden 
kicsiny és nagy megnyilatkozásában szüntelen irányváltoztatásra 
késztet s egy pillanat alatt értéktelenné teszi számunkra azt, 
ami az imént még vágyaink Mekkája volt. 

Az emberiség ezen eredendő fogyatkozása a rendesnél is 
fokozottabb mértékben van meg az amatőrök, bibliofilek lelküle
tében, a logikátlanság szeszélyével változtatva meg máról holnapra 
a gyűjtésre kiszemelt tárgyak praetium affectionis-dX. S a leg-
sajnálatosabb az ebben a dologban, hogy a pretium affectionis-
szal együtt a tárgyak benső, hogy úgy mondjuk, abszolút értéke is 
ki van téve az ingadozásnak, s gyakran megesik, hogy valójában 
becs nélküli, de a divat hóbortjától felkapott kuriózumok, legalább 
ideig-óráig, meggátolják a valóban értékes anyag kellő érvényesülését-
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Felfogásunk szerint ilyen helyzetben vannak jelenleg az 
Aldinák is : nyomdásztörténeti jelentőségük, dokumentáris értékük 
a hozzáértő előtt minden kétségen felül áll, de abszolút becsük 
érvényesülésének ez idő szerint útját szegi az amatőrök más 
irányban megnyilatkozó szenvedélye. 

E szenvedély egy újabb irányváltoztatásánál épen nincs 
kizárva, hogy az Aldinák ismét kellő méltánylásban ne részesül
jenek, ha mindjárt nem is érik el többé az értékelésnek azt a 
csúcspontját, melyre a divat szeszélye szokott túlzásaival egykor 
fölemelte. E kedvező fordulat biztosítékai egyrészt az Aldinák 
— első sorban a görögök — szövegtörténeti jelentősége, melynek 
tisztán históriai értékéből az ujabb s aránytalanul fejlettebb filo
lógiai munkálatok semmit sem vonhatnak le, másrészt azok a 
külső, formai szépségek, melyeket az öreg Aldus Manutius talá
lékonyságának, finom ízlésének s fejlett művészi érzékének köszön
het a nyomdász technika. 

Aldus Manutius, vagy olaszosan Aldo Manuzio, 1450 körül 
született a Róma közelében fekvő Bassianóban (innen Romanus 
mellékneve) s klasszikái tanulmányait Rómában, de főleg Ferra-
rában végezte, a honnan az 1482-ben kitört háború alkalmából 
tanulótársa s pártfogója Pico délia Mirandola kastélyába mene
kült, hogy továbbra is háborítatlanul folytathassa tudós kutatásait. 
A mirandolai kastélyban Aldus egy Adramythenos Emmanuel 
nevű görög menekülttel találkozott, s kettejüknek szinte két évig 
tartó, mindennapos érintkezése eredményezte azt a jártasságot, 
melylyel Manutius a görög filológiában később annyira kitűnt. 
Mirandolából Aldus Pico nővéréhez az özvegy carpii herczegnőhöz 
költözködött, a kinek udvarában mint Alberto Pio és Leonello 
berezegek nevelője 1490-ig működött. 

Aldus Manutius ez évben költözködött át Velenczébe, hogy 
partfogói pénzén az azóta lerombolt augusztinus-templom közelé
ben könyvnyomtatóműhelyt rendezzen be magának, ama régóta 
táplált szándékának megvalósítására, hogy az akkori tudományos 
igényeknek megfelelő, gondos kiállítású görög auktor-kiadásokkal 
lássa el a humanista világot. 

Hogy miért esett Aldus választása e szándéka kivitelénél 
épen Velenczére, annak magyarázatát egyrészt a hatalmas köz
társaságnak, jórészt Bessario bibornok hagyományából oda került, 
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gazdag görög kéziratgyüjteményében, másrészt az ott megtele
pedett tekintélyes görög kolóniában kereshetjük, két oly körül
ményben, mely Aldust nem csak megfelelő anyaggal, hanem haszna
vehető segítő társakkal is kecsegtette. 

Ehhez vehető még Velenczének nyomdásztörténeti jelentő
sége. Valóban nincs városa egész Itáliának, melyben a könyv
nyomtatás ily termékeny talajra talált volna. Gutenberg találmányát 
Johannes de Spira (Speyer) 1469-ben honosította meg a lagúnák 
városában s alig három évtized alatt oly hatalmas fejlődésnek 
indult, hogy 1500-ig Praetor indexe szerint 151 nyomda műkö
dött falai között! . . . 

Aldus műhelyének első, kelettel ellátott terméke Lasearis 
görög nyelvtanának negyedrétű kiadása 1495-ből, mely, igaz hogy 
csak töredékes állapotban, a Magyar Nemzeti Múzeum könyv
tárában is megvan. 

Az első kísérleteket követte 1496. novemberében a XV. sz. 
legtekintélyesebb könyvkiadói s mondhatni irodalmi vállalkozása: 
Aristoteles munkáinak első foliánsa, melynek ötödik és utolsó 
kötete 1498-ban hagyta el a sajtót. E nagyszabású vállalat mel
lett Aldus úgy a maga erejéből, mint más humanisták közre
működésével, a kiket az általa a görög nyelv művelésére alapított 
Neacademiában gyűjtött maga köré, több más kisebb terjedelmű 
latin és görög kiadványt is közre bocsátott; többek között Colonnct 
Ferencz dömés páter remekül illusztrált Hypnerotomachia Poli-
phili czímű allegorikus regényét, melynek mesteri fametszeteit 
egyre-másra Belliní, Carpaccio, Boticelli s Barbari müveinek 
tartották a szakértők s ha feltevésük nem is nyert beigazolást, 
annyi kétségtelen, hogy e nyomtatványban elsőrangú műalko
tásokkal találkozunk. Könyvtárunkban, sajnos, a Hypnerotornachiá-
nak sem ez az első, sem pedig 1545-iki második kiadása 
nincs meg. 

Technikai szempontból Aldus működésének az ősnyom
tatványok korszakába eső ezen első hat éve semmi külö
nösebb jelentőséggel sem bír. Görög könyveihez Aldus ugyan 
új metszésű betűket használt, melyekhez állítólag Musurvs 
kézírása szolgált mintául, de az ő görög betűi korántsem oly 
szépek és világosak, mint azok, melyeket az Aldnsí megelőző 
olaszországi görög nyomtatványokban találunk, s számtalan abre-
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viaturáival szinte napjainkig elidomtalanította a görög szedés 
esztétikáját.1 

Áldus legfontosabb újításai már az új századba esnek. 
Az eddig divatos folio és kvart alakú könyvek használata és szál
lítása épen nagyságuknál fogva igen kényelmetlennek, nehézkesnek 
bizonyult s azok a kor egyre erősbödő s mind szélesebb körben 
jelentkező tudományos szükségleteit csak tökéletlenül elégítették 
ki. Aldus elhatározta, hogy javit a helyzeten s 1501-től kezdve, 
a legolvasottabb auktorokat kis nyolczadrétű, kényelmesen zsebre
vágható formában adta ki. Az alak megváltoztatása szükségkép 
egy másik reformot is vont maga után: az eddigi ormótlan betűk
nek a könyv új arányainak megfelelő kicsinyítését. Aldus e czélból 
egészen különleges formájú, az írást utánzó rézsútos betűket 
hozott forgalomba, az ú. n. dőlt-, kurzív-, olasz- vagy aldina-
betüket, melyeket a közismert hagyomány szerint mesterünk 
Petrarca kézírása nyomán metszetett. Az új betűkkel, új alakban 
megjelent első szerző Vergilius volt, mely ma a legritkább kötetek 
közé tartozik. 

E két jelentős reformhoz járult később harmadiknak az 
Aldus nyomdájával kapcsolatos könyvkötő-műhely munkássága, 
mely Európában is általánossá tette a Keleten dívott, arany
nyomású maroquin-nal borított kéregpapirtáblákat s kiinduló 
pontul szolgált egy új könyvkötészeti típus, az ú. n. Grolier-
kötés kialakulásához. 

Aldus új alakú kiadványainak óriási sikere volt s legott 
egész sereg utánzót teremtett. Aldus, hogy a jogtalan utánzókkal 
szemben üzleti érdekeit megvédelmezze, már 1502. elején kért és 
kapott Velencze tanácsától egy kiváltságlevelet, mely legalább 
Velencze területére nézve 10 évre biztosította a feltalálónak fára
dozása gyümölcseit. E privilégium azonban, a velenczei köztársaság 
területének korlátoltsága folytán, korántsem elégítette ki Aldust, a ki 
a szenátusnál hatalmasabb védőt keresett s talált is VI. Sándor 
pápa személyében. VI. Sándor pápa 1502. deczember 17-én kelt 
kiváltság-levelében, ugyancsak tíz évre, egyházi átok terhe alatt 
tiltotta el az összes olaszországi könyvnyomtatókat az Aldus-iéle 

1 V. ö. Proctor, The printing of greek in the XVth century. Oxford 
1900. Idézve Fumagalli, Lexicon typographicum Italiae-ben Florence, 1905. 478 1. 
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sajtó termékeinek jogosulatlan utánzatától. A privilégiumot 1513. 
január 27-én II Gyula pápa, majd ugyanez év november 28-án 
X. Leó pápa is megújította, ez utóbbi újabb tizenöt esztendőre 
biztosítva Aldusnak az eddig élvezett monopóliumot. 

Sietünk megjegyezni, hogy ez a monopólium csak papiroson 
volt meg. Külföldön, főként Lyonban, de sőt Olaszországban is, 
a pápai kiváltságlevelek daczára vígan folyt az Aldinák jogosu
latlan utánnyomása s Aldus minden tiltakozása sem volt képes 
e rút visszaélésnek útját állani. 

Az utánnyomás megnehezítésére vette fel Aldus híressé vált 
nyomtatójegyét, a szigony köré tekerődző delfint is, melylyel elő
ször 1502-ben, a Poetae veteres II. kötetében találkozunk (lásd 
az ábrát jegyzékünk megfelelő helyén) s melyet többféle válto
zatban utódai — sőt elvétve utánzói — is alkalmaztak. 

Aldus Manutius 1515-ben halt el: nyomdájából az ő életére 
eső húsz évben nem kevesebb mint 126 mű került ki sajtó alól; 
közte két teológiai, 16 történeti, 20 esztétikai munka, míg a többi 
szövegkiadás és iskolai kézikönyv. 

Aldus halála után a nyomdát 1529-ig apósa s négy kiskorú 
árvájának gyámja Andrea Torresano de Asida vezette tovább 
»In aedibus Aldi et Andreáé soceri« czégjelzés alatt. 

Aldus harmadszülött íia, Paulus Manutius huszonegy éves 
korában, 1533-ban vette át az üzletet és sokféle válságon 
keresztül, de atyja hagyományaihoz méltó szinten tartotta nyom
dája hírnevét egész 1574-ben bekövetkezett haláláig. Miként atyja, 
Paulus is a tipográfust a filológussal egyesítette magában s élénk 
részt vett kora humanista mozgalmaiban. így a Frederico Badoero 
által 1558-ban alapított Academia Veneziana- vagy máskép 
Academia della Fama-nak egyik oszlopos tagja volt s mint ilyen 
a társaság nyomdájának vezetésére is vállalkozott, a mely két év 
alatt (1558—59) vagy húsz csinosan kiállított s ma már meg
lehetősen ritka kötetet produkált. E rövid életű vállalatnak a 
Hír istenasszonyát ábrázoló érdekes nyomtatójegyét jegyzékünk 
megfelelő helyén találja az olvasó. 

IV. Plus pápa, méltányolva Paulus Manutius tehetsé
gét, Seripando bibornoka tanácsára 1561-ben Rómába hivatta 
őt, hogy az újra megnyílt tridenti zsinat nyomdai szükségletei
nek fedezésére a Szent-szék költségén felállított műhely vezetője-
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nek megnyerje. Paulus elfogadta a megtisztelő megbízatást s az 
új nyomda első terméke gyanánt 1562. február havában kiadta 
Pole bibornok De concilio írt értekezését. E sajtó legfontosabb 
termékei a tridenti zsinat határozatainak 1563-ikí, római lapszá
mozású fólió kiadása s az 1566-ban megjelent káté, melynek 
latinságát maga a nyomdafőnök vizsgálta felül. E nyomda ter
mékei explicit-iükhen az »in aedibus Populi Romani« kitételt 
viselik, annak jeléül, hogy költségei városi adókból fedeztettek. 

IV. Pius pápa halálával Paulus Mauritius állása komolyan 
megrendült s hősünk belefáradva az elhatalmasodó ellenségeivel 
folytatott meddő küzdelembe, 1570-ben lemondott állásáról: egy 
időre el is hagyta Rómát, de 1574-ben ismét visszatért az örök 
városba, a hol még ez évben elhunyt. 

Velenczében Paulus Manutius távozása óta üa az ifjabb 
Aldus (1547—1597.) vezette az ősi nyomda ügyeit; de csak név
legesen: valójában teljesen a humanista tanulmányoknak szentelte 
idejét s a sajtó igazgatását Nicola Manassi-ra. bizta, a ki azt 
úgy látszik az utolsó években tulajdonába is átvette. Maga az 
ifjabb Aldus meglehetősen hányatott életet élt: megfordult Bolo
gnában, Pisában s Rómában is, a hol élete végére meg is telepe
dett, sőt ősei iparához is visszatért, a mennyiben Domenico 
Basa-val együttesen ő vezette az V. Sixtus pápa alapította Stam-
peria Vatieana-t. Halála 1597-hen következett be; vele a nagy 
nyomdászcsalád utolsó férfi sarjadéka szállt sírba. 

íme főbb vonásokban az Aldus Manutius alapította könyv
nyomda története: a három nemzedék keze alól Velencze e leg
híresebb sajtójából száz év alatt 823 mű került ki, nem számítva 
ide azt az 50 kétes nyomtatványt, mely közül pedig nem egy 
valószínűleg ugyancsak az ő műhelyük terméke. E nagy tevé
kenységről tanúskodó kiadványok tipográfiai szépsége s nyelvé
szeti jelentősége, mint már fentebb is jeleztük oly szellemi tőkét 
képviselnek, melyből a három Manutius évszázadokon át fenn 
tudta tartani hírnevét s azt a messze jövőnek is biztosítja. 

Dolgozatunk további részében azon Aldinák leíró jegyzékét 
adjuk, melyek a M. N. Múzeum Széchenyi könyvtárában talál
hatók. Az olvasók katalógusunkban, mely némelyek ízlése szerint 
talán kissé részletesebb a kelleténél, minden egyes kötetre nézve 
nem csak általános könyvészeti leírást fog találni benne, hanem 
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azon, sokszor aprólékos részletek, körülmények gondos feltünte
tését is, melyek az illető kötetek eddigi sorsára, specziális állapo
tára vetnek fényt s ily módon könyvészeti czikkelyeinket mintegy 
individualizálják. Még csak azt említem meg, hogy a latin szö
veget — a mennyire ezt a nyomda rendelkezésére álló betűanyag 
megengedte — változatlan formájában, összes rövidítéseivel és-
sajtóhibáival együtt adtam a reprodukált részletekben. A görög 
szövegnél azonban — tisztán technikai okokból — a nagyszámú 
ligaturákat kénytelen voltam felbontani, a helyesírási követke
zetlenségeket, sőt inkorrektségeket azonban itt is gondosan meg
őriztem. Még csak azt említem meg, hogy a görög szöveg kor
rektúrájánál dr. Schmidt József főgymn. tanár volt szíves segéd
kezni: nagy fáradsággal járó, lelkiismeretes közreműködéséért 
fogadja e helyen is hálás köszönetemet! 

A jegyzék — szigorú időrendi egymásutánban — a következő: 

1495. 
1. (Constantinus Lascaris: Grammaticae graecae epitome. 

Venetiis, 1495.)* 
l a 1. (Ai jelzéssel) ALDVS Manucius Romanus Studiofis 

S. P. D. |j NIHIL Príetermittere eft animus quod utile credamus || stb 
2a 1. ALPHABETVM GRAECVM CVM || Multiplicibus litteris jj 8b 1. 
ABBREVIATIONES PER PVLCHRAE ícituq,- |j bus frequentiífime 
grseci utuntur indifferenter & imprin- || cipio & in medio & in fine 
uerfus. || 9b 1. E'TXH' Xüpiax7j. ÍIA'TEP yjfxüjv 6 év xoîç oùpa j| voïç stb. 
8-ik sor : A1aTtaajj.dc; xoû à-tfëkoo Tcpôc; Gqtœxaxvjv 7cap£vov. || 12-ik sor: 
'EIS TH'N 'AÏTH'N ECTE'PA. || 21-ik sor . . . Eó^oXov xùv A^oatóXtov. || 
(V. ö. a 3. ábrával.) Ezekkel párhuzamosan 10a 1. Oratio dominica. 
Pater noíterqui in cœ || lis stb. 8-ik sor: Salutatio Angeli ad beatiííi-
mam uirginem. || 12-ik sor : AD EANDEM ALTERA. || 21-ik sor: . . . 
Symbolum apostolorum. || 10b 1. alulról az 5-ik sor: E^oa^ekiov 
xoö áyíoo "Iwávvou. || l l a 1. alulról az ötödik sor: Euangelium Sancti 
Joannis. l l b 1. 15-ik sor: XPTSA* ÍTCYJ XO5 nu&a?dpou. || 12a 1. 
15-ik sor: CARMINA AVREA PYTHAGORAE. || 14b 1. 13-ik sor: 
ST1XOI EIS TON OQKÏAI'AHN. |j 20-ik sor: E'IS TON A'ÏTO'X 
Ixspoi. H 23-ik sor : OQxuXtôou Tzoir^a vouíkx'.xov. || 15a 1. 13-ik sor: 

1 V. ö. Hain. Repertórium bibliographicum. Nr. 9924. 

http://aTtaajj.dc
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VERSVS IN PHOCYLIDEM. || 20-ik sor: IN EVNDEM ALTERI. || 
23-ik sor: PHÖcylidis poéma admonitorium. || 24b 1. Habetis ingenui 
Adolefcentes & ftudiofi bonarum lit |j teratü stb. végén: VALETE 
VENETIIS- M- Il CCCG- LXXXXV. Il OCTAVO || MÁRTII. 

ÉYXH&t/fi*x.«. ïlATEVH/AMVocvToîtifK 
VOÍ f ctn *oJ*tf iw?° OVÔ&LCLG-ÏAMÎT ff p#<r* A«flc <nr » 
'óUH3-HTT^SihH/-icL(r)ímcvtpctve} VIA art THSTHÇ 
*y 4 \ « * % » / n N ** * ' * 
TOI' etpTViAlû)y 7°y tTT/OVÖ"l ÍV àW HMt V (THtAA P0V-VA 
" \ir \ \ t / » „ « \ « A ' >* . ' 

A CÜTOLCUO ç TV i»ffcA* *7îföf cífiQTOCTHv TÇCtpfavùV + 

XAlPEte)gfiTW^HMelf l & oMÇAM &>*•>& oy 

euAcytf^H(Tvci/r\Jicu\j.\£$ÔJAvivai) oKctâTIft 

T KOI Ai«tr £rov,ÖT/crUTnfAÍTÍ^^P-^V^HÍX » 

EIS THN AYTHN ÉTE'PA. 
X<Ufi faesreft pctiAMTég lh\%^ct^fAvjy/W«KJ jAy 
*n*ïf H£twf/ 'wwpi.'7îf0ç<r* /àflco/x otT»ç £t /«ç t^f*-

1/ŐUVT CVTHM THtcVK.AűU/3>Utf/Mt<M ActifV*2t^i-f 
eP« (TüWhfofí H vite v \^&jeurAocy)cvôV(ï(ns êtphtAtty 

IH£YONièiFlJ*r#/fy?wir 
jtiritV K0iAictif(r4tA.iTKTHvvTri.pdfityt icwjnv 

I I / £&fW «f fci/ctŐVSTTUTfcfet•nretV'pKj'ctT/f-*7Töl « -
Tüveocvov /5\r«r J Mrjwrî. 7 w f %\ ÖLSP ctrv-VA H<f 

3. Constantinus Lascaris: Grammaticae graecae epitome 1495. 149b lapja. 
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4-rét. Lapnagyság: 13*4 X 18*8 cm. ívek jelzése A—C. Lapok 
száma : 24 (48 oldal). A latin szöveg antiqua betűkkel nyomtatva; 
élő oldalczímek, őrjelek nincsenek. Sorok átlagos száma olda-
lankint 24. 

Az itt leírt példány, töredéke a zárjelbe tett czímen isme
retes nyomtatványnak, mely Aldus Manutius sajtójának első datált, 
igen ritka terméke. Hain leírása szerint az egész mű 141 — 164. levele. 
Puha pergamenkötésű kolligatumban. Könyvtári jegye. Inc. e. a. 
877. (coll. nr. 2.) » 

1495. 

2. Theodori (Uazae) introductivae Grammatices libri quatuor 
etc. Venetiis, 1495. 

la 1. In hoc uoluinine hœc infunt. Theodori Introductiuse 
grâmatices libri quatuor. Eiufdem de Menfibus opufculum fane 
quäpluchtü (sie!) Apollonii grâmatici de conítructione libri qua
tuor. I Herodianus de numeris. lb 1. ALDVS MANVCIVS ROMA-
NVS LECTORI. S. D. || NON Sum nefcius ftudiofe leclor hanc Apollonii 
Theodoriq,grammaticenuifum-jiíri stb. 2a (an jelzésű) 1. [fejezetlécz] 
9E0ASÏP0T TPAMMATIKHE E'ISArQPHS | T£T N EMS TE'ÏÏAPA 
TO' IIPQTON. 1 [T]ÖN Tsaadpcov xai tSxoai ^{Jtfidtoiv. | stb. 198* 1. 
Kolofon: Impreifum Venetiis in sedibus Aldi Romani octauo calen-
das Januarias || M • CCCCLXXXXV. Conceffum eft eidem Aldo ab 
illuftrifümo Se natu Veneto ne cui hune librum liceat imprimere 
fub pœna ut in gratia. 198b 1. üres. 

Lapnagyság: 212 X 31 cm.,« illetve 19*1 X 28-3 m.3 Ivek 
jelzése: a, bß—1A, a—bum, AA—MMn. Lapok száma: 198 számo
zatlan levél (396 oldal). A latin czímlap és előszó antiquával van 
nyomatva. A kontúros olasz renaissancekezdőbetűk mintegy 4*5 cm. 
magasságúak. A sorok átlagos száma oldalankint 31. Élő oldal
czímek s őrjelek nincsenek. 

Két példány, mindkettő Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
Az egyik igen széles margóju példány, fekete és vörös tintával írt 
széljegyzetekkel, XVIIÍ. sz. egyszerű bőrkötésben. Kár hogy a czím-

1 V. ö. Horváth Ignácz. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának 
ősnyomtatványai. Budapest, 1891. — 112 1. 

2 Az Inc. c. a. 637. jelzésű példánynál. 
s Az Inc. c. a. 639. jelzésű példánynál. 
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lap s az AA—MMII ívek hiányzanak. Könyvtári jegye: Inc. c. a* 
637. í — A másik jobban körülmetszett s a czímlap híjján teljes 
példány, ugyancsak XVIII. századi, aranyozott hátú bőrkötésben. 
Az ctn lapon látható fejezetlécz és T kezdőbetű kifestve, az utolsó, 
egészen a nyomtatásig körül metszett lap új papirosra felragasztva. 
Könyvtári jegye: Inc. c. a. 639. 

1495. 

3. Organon Aristotelis (hoc est logici ac dialectici libri).. 
Görögül. Venetiis, 1495. 

1* 1. E'IS (TFTANON A'PISTOTE'AOïS. || A'Nö' NYMON. || IPor, 
ßißXog A'piototéXooq Xô ixvj<; icaiktyç. |j stb. 7-ik sor: SKIIU'ÛNOS 
KAPTEPOMA'XOr. !raÍ7]Q sx [ÜJ/GCTCDV, TÓV npév no-e xdojiovàxoXkùç.|( 
stb. 12-iksor: A*AAOï MANOïKI'Oï BASïA || NE'OSE'IS «DIAOÏE jj 
JMouaáwv cpíXoi, -ffi àpsT/jç, xai ejjieío cpíX"* AyXoou, | stb. l b 1. ALDVS 
Manucius Romanus Alberto Pio principi Carpeníi. S. P. D. || Neceffa-
riam effe grsecarü lra^- cognitioné hominibus nris ita iam oes 
exiftimät: |] stb. 2a 1. A'Xŝ ccv&poç àfaMflxepoç tpuaucoc tm toű őv-co; 
cpiXoao- j| cpslv spaarfl EUTTpátxstv. jj Xpdvoç YJV, őze jxdvov ftgpt Korqv.-
XTJV -£ xai pyjtop'.XTjv -zéyyqv xaxe | "fsvd|j.7]v. stb. 2b 1. SxiTtícov xapxs-
pd|j.ayoc; ó xiortaptsùç totç cpiXoaoĉ íav jj §'.(í)xooat yaípeiv. |j 3a (Am 
jelzésű) 1. [fejezetlécz] IIOPŒTPI'Oï E*I2ArQTH\ || [0]NTO£ 
A\cqxaíou Xpooadpte xai jj stb. 13* 1. 'APISTOTE'AOTS ' KATHIX)-
PI'AI. || nEPF O'MQNXMQN. [OjMöNTMA Aif««, œv ővo(xa, jj stb. 
233M. REGISTRVM HVIVS OPERIS 234* 1. Kolofon: Impreffum 
Venetiis dexteritate Aldi Manucii Romani. | Calendis nouembris. 
M. CCCC.LXXXXV. jj Gonceffum eft eidem Aldo inuentori ab illu-
ítriíümo Se jj natu Veneto ne quis queat imprimere neq3 huné 
librum: jj ne$ eeeteros quos is ipfe imprefferit: neq> eius uti 
inuento jj fub poena ut in gratia. jj 234b 1. In hoc uolumine con-
tinentur. j| Porphyrii introductio fine uniueríalia. liber unus. jj 
Ariftotelis. jj Pnedicamenta. liber unus. jj Peri herminias. i. de 
interprsetatione. liber unus: fine fectiones fex. || Priora refolutoria. 
libri duo. jj Posteriora refolutoria. libri duo. jj Topica. libri octo. || 
Elenchi. libri duo. j| 

1 Horváthnál I. m. 112. 1. Inc. c. a. 639a. jegy alatt szerepel. 
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2-rét. Lapnagyság: 19"7 X 29-3 cm. (Inc. c. a. 635) illetve 
20*7 X 30'5 cm. (Inc. c. a. 635a ). ívek jelzése. A — Nttt, a — fűi. 
Lapok száma 234 (468 oldal). A latin szöveg antiquával nyomatott, 
a fejezetléczek s kb. 5 cm. magas kezdőbetűk kontúros reneszánsz 
fonatidomokból vannak összeállítva. Sorok átlagos száma oldalan-
kint 30. Élő oldalczímek, őrjelek nincsenek. 

Két példány, mindkettő Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az 
Inc. c. a. 635. jelzésű XVIII. századvégi borjúfélbőrkötésben, czím-
lapján bejegyzéssel: Ad ufü noviotor(um) Vallisumbrosœ. 1620. Az 
lue. ec. a. 635/a. jelzésű, amannál szélesebb margója, de az első 
lapokon szúrágta példány egykorú fatáblás, kapcsos félbőrkötésben 
maradt fenn, melynek tii—tui jelzésű lapjai hiányzanak. Czímlap-
ján alul e bejegyzés: Tobias, Faber I) .1 

1497. 

4. Aristotelis operum volumen secundum. Görögül. Vene-
tiis, 1497. 

l a (*III jelzésű) 1. [fejezetlécz] APISTOTE'AOYS BI'OS EyK 
TÖN j| AAEPTI'OT. j| [A]Ptaxoxé)a]c; vixojtá^ou xal ©atOTte&oç, axa-
•ysipí- j| xTjQ. stb. 6b 1. 14-ik sor után [fejezetlécz] BI'OS 9E0-
íDPA'STOr KATA AIOrE'NHN. || [OjEdcppaoxoç jisXávta èféwoç, 
xvwpéoç ùdc. ófc | (pyjatv stb. 10b 1. BIOS 'APISTOTE'AOTS || 11* 1. 
KATA fclAO'IIONON. || stb. l l b 1. 22-ik sor: TAAHNOY ÏIEPI' 
$IAOSO'$OT TSTOPI'AE. || 31» (1 számozású) 1. [Fejezetlécz] 
APISTOTE'AOTS $TEIKH£ 'AKPOA'SEQE l f || nEPI' «DTSIKüN 
APXQN, TO(. A' |j [EjireiBy; TÓ síBévai xat xó úcpíaxaadai cuv-
ßaivst stb. 298a 1. Kolofon görögül és latinul: Excriptum Venetiis 
manu ftamnea I domo Aldi manutii Romani, & || grœcorum ítudiofi. 
Mense Februario. M.III.D. || Impetratü eft a dominis Venetis idë 
in hoc quod in caíteris impreffis |; grsece domi noítrse. 298b 1. üres. 

2-rét. Lapnagyság 21*6 X 31*1 cm. ívek jelzése *, X, 4-, Q, 
a a — zefí, & a), A—K. Lapok száma: 30 számozatlan, 265 számo
zott, összesen 298 levél (596 oldal). Kontúros fejezetléczek és ini-
cziálék 2—5 cm. magasságban. Sorok átlagos száma oldalankint 30. 
Élő oldalczímek és őrjelek vannak. 

Mint e leírásból is kitűnik, példányunk nem teljes: a két 

1 V. ö. Horváth Ignácz: I. m. 111—112. 11. 
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első levél, melyek Ham1 szerint a tartalomjegyzéket, s Aldusnak 
Albertus Pilishoz intézett előszavát tartalmazzák, hiányzik. Egy
korú liliomokkal és rozettákkal préselt barna bőrkötésben, melyről a 
rézköldökök és csatok hiányzanak. A felső tábla belső lapján, 
XV. sz. kézzel: iiijgulden r. se. és XVI. sz. kézzel a kötet tartalom
jegyzéke: alul »Jankovics MiM(ós) gyüjt(eménye«). Szövegközti 
és marginális jegyzetekkel. Könyvtári jegye: Inc. c. a. 675.2 

1497. 

5. Aristotelis opera volumen quartum. Görögül. Venetiis, 
1497. 

l a 1. Tù>v év T ^ £ r{j ßiß)u» xepi syo|is'vo)v óvójiaxa xoci xáfyc. || 
8eo<ppáoTOü rcept cpuxtov iaxop'aç, ßißXla oáxa. || Tou aüxou axspl cpuxcov 
ct'.x!(űv, ßißMa. ë£. H A'ptaxoxÉXo'j!; 7cpoß)iYj|jiax(ov, x[xVj[j.axa xptáxovxa 
xat oxxcó. || AXe£áv8pou ácppoöiaiétoc xpoßXvjjjLctTeov, ßißXia 86o. || Api-
oxoxéXbuç [ivjyavtxwv, ßißXiov gv. || Toû aùxoû x&v |X£xà xd ípuaixd, ßtßXia 
Ssxaxeaaapa. || 8so<ppáaroü x&v |x£xd xd cpuaixá, ßtßXiov ív, || Eorum 
quíe in hoc libro continentur, nomina & ordo. || Theophrafti 
de hiftoria plantarum, libri decem. j| Eiufdem de caufis plantarum, 
libri sex. || Ariftótelis problematum, fectiones duo de quadraginta. || 
Alexandri aphrodifiensis problematum, libri duo" |j Ariftótelis me-
chanicorum, liber unus. || Eiufdem metaphyficorum, libri quatuor-
decim. || Theophrafti metaphyíicorum, liber unus. || -f- || lb 1. Aldus 
Manutius Alberto Pio Principi Illu. S. P. D. || C Plató philofophus 
interrogatus Alberte Princeps Illu. icSç dv aptaxaBioi || stb. 2a 1. 
[Fejezetlécz.] 9EO<DPA'STOT fflSPf (DTTQN 'ISTOPI'AS TO\ A. || 
[T]Q'N <DÜXWV xdç Sioraopdç xai TTJV ahXrp |[ stb. 519*1. Kolofon 

görögül és latinul: Excriptum Venetiis in domo Aldi Manutii Galê-
dis Junii, M. III D. | Et in hoc Tpertata ë a dominis Venetis 
quod ï ceteris noftris grœce ipreffis. 619b 1. üres. 

2-rét. Lapnagyság: 20*1 X 29*1 cm. ívek jelzése: aaaccoca— 
(DCÜ(O&&&, AAA—DDDAAA5, AAAaaa—3B3ooo6, áa—ée5, aa-3—ß'b-3r 

AAAaáa—PPP0005. Lapok száma: egy számozatlan, 226, 116, 42, 
12, 121 számozott s végül egy számozatlan, mindössze 519 levél 
(1038 old.) Kiállítása ugyanolyan, mint az előző köteteké. 

1 Repertórium Bibliographicum-Stuttgart, 1827.1. köt. I. r. 200 1. 1657. sz. 
2 V. ö. Horváth: I. m. 122—123. 11. 
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Ép és tiszta példány, XVIII. századi bőrkötésben, Jankovich 
gyűjteményéből. Czímlapja alsó jobb sarkában e két kéztől eredő 
bejegyzések: »Abrahamus Seidel pt. Ecclefi in Nimritz« és 
Nunc jun : jure hab. 1664. Van ezenkívül egy pergamenkötésű 
töredék, mely az da jelzésű vagyis 344-ik laptól végig terjed s 
ugyancsak Jankovich gyűjteményéből való. Mindkét példány könyv
tári jegye: Inc. c. a. 675.x 

1497. 
0. Jamblichus de mysteriis Aegyptiorum etc. Venetiis, 1497. 
l a 1. Index eorum, quse hoc in libro habentur. || Iamblichus 

de mysteriis Aegyptiorum. Chaldeorum. || Affyriorum. | Proclus in 
Platonicum alcibiadem de anima, atq: | dsemone. | Proclus de 
facriíicio & mágia. Porphyrius de diuinis atqu: dsemonibus. | 
Synefius Platonicus de íbmniis. : Pfellus de damionibus Expofitio 
Prifciani & Marfilii in Theophraftü de fen í'u. phantaí'ia. & intel-
lectu. || Alcinoi Platonici philofophi liber de doctïa Piatonis. j| 
Speufippi Platonis difcipuli liber de platonis difiniti- onibus. || 
Pythagorse philofophi aurea uerba. Symbola Pithagone philofophi. || 
Xenocratis philofophi platonici liber de morte. Marfilii ficini 
liber de uoluptate. lb Marfilius Ficinus florentinus Reuerëdiffimo 
in christo patri. D. Ioäni Medici fancta- romanœ ecclefi« Car-
diali fuppliciter fe cömedat. Cum epiftolam ad te fcribere fta-
tuifí'em in cardinea dignitate nuper ti ; bi stb. 20-ik sor: ARGV-
MENÏVM IN LIBRVM IAMBLICHI, !; Porphyrius, q, iter platonieos 
propter excelletia phüs appellatur . lögá stb. 2* (aii jelzésű) 1. IAM-
BLICHVS DE MYSTERIIS. ] De cognitione diuinorum. [A]Egyptii 
ícriptores putantes omnia inuëta effe a Mer || curio stb. 1841' 1. 
Kolofon: Venetiis menfe Septembri. M.IIID. In sedibus Aldi, j 
Nequis hunc librum queat imprimere, coneeí'íüm eft, ab 111. S. V. 
185* 1. REGISTRVM. 185b h üres. 

2-rét. Lapnagyság: 20'6 X 29*3 cm.,2 illetve 19"8 X 28 cm.3 

ívek jelzése: A—Z, &v. Lapok száma 185 számozatlan levél 
(370 oldal).4 Szép metszésű antiqua tipusokkal szedett szöveg: 

1 V. ö. Horváth I. Id. m. 123. I. 
2 Az Inc. c. a. 683. jelzésű példányon. 
3 Az Inc. c. a. 685. jelzésű példányon. 
* Retwuard (Id. m. I. köt. 17. 1.) szerint a végén van még egy tiszta lap. 
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öregbetűs élő oldalczímekkel, az összes lapok verzóján kuszto-
szokkal. A kisbetűvel előnyomatott inicziálék számára 2—5 sor 
magas ür hagyatott; kivétel a 2b lap kezdőbetűje, mely â"5 cm. 
magas kontur-rajzú fametszet. A sorok átlagos száma oldalan
ként 37. 

Két példány, mindkettő Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
Az egyik XVIII. sz. félbőrkötésben, néhány széljegyzettel s erősen 
elpiszkolt, kissé szúrágta czímlappal, melynek felső margóján e 
bejegyzés látható: »Collegy Sóc. Jesv Crembsy Catalogo inscriptus 
Anno || 1633.« Könyvtári jegye: Inc . c. a. 683. A másik XVIII. sz. 
szürke papirkötésbe kötött, rendkívül tiszía példány könyvtári 
jegye: Inc . c. a. 685.1 

1498. 

7. Aristophanis comoediae no vem. Görögül. Venetiis, 1498. 
1» A'PISTO^A'NOÏS KQMQtAI'AI E'NNF'A (sic!) ! ARISTO

PHANIS COMOEDIAE NOVEM. | IIXoùxoc; Piatus. || NrçéXat Nebuke || 
Báxpayoi Ranse j| 'ITCTCSU;. Equités |j A^/apvetc. Acharnes |j S'fYjxsc. 
Vefpœ j| "Opvifrec. Aues [j E\pTfjvrj. Fax || 'ExxXvjaiáCouaai Contionan-
tes I E'xtxpaftjta ek ápioxocpávy]. || stb. l b 1. Aldus Manutius Roma-
nus Danieli Clario Parmenfi. S. P. D. || (p)Erbeati üli mihi uidentur 
clari uir doctiffime, qui hoc tem- || pore stb. 2a (2-vel jelzett) 1. 
11-ik sor: Mápxoc Mouaoupo:; ó Kpv]ç xotç SVISÜQOJÍSVOLC eurcpaxxeiv. 
stb. 2b 1. 22-ik sor: SX'.XLÜ)V9-OC Kapxspou.áyoo xoù maxojp'.éüx;. | stb. 
3 a 1. ' E K T O r 'EFXEIPIAIOÏ 'IKMIETI'QNOS, TOITOMH' TÖN | 
EWNE'A ME'TPQN. || stb. 3b 1. 16-ik sor: DHMHTPI'OÏ TOÏ' 
TPIKAlNrOT || stb. 5a 1. alulról 4-ik sor: 'EK TÖN nAATfíNI'OT, 
nEPÍ AIA$0PA*2 KÉ2MQAIQN. || 6a 1. 6-ik sor: A^ISTO^A'NOTE 
BI'OS. stb. 9a (a jelzésű) 1. [Fejezetlécz.] A'PISTOtDA'NOïS, ilAOY-
TOS. || Kapicüv OÍXSTTJC. | [Q]S A^a/^sov Típóqu. saxiv || w £eû xai. dsoí |, 
stb. 347b 1. Venetiis apud Aldum. M. IID. Idibus Quintilis. || In hoc 
idem quod in aliis noftris impetrauimus. 

2-rét. Lapnagyság 203 X 30*1 cm. ívek jelzése: a—CD, 
A—Tiii. Lapok száma: 347 számozatlan levél (694 oldal). A latin 
szöveg antikvával, a görög szöveg két nagyságú tipussal van szedve 

1 V. ö. Horváth. Id. m. 123. 1., a hol a 2-ik példány Inc. c. a. 683/a. 
alatt szerepel. 
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még pedig a bevezető részek s a szöveg alatt és szélén folyó-
jegyzetek a kisebbikkel. A fejezetléczek, nem az egész nyomtatás 
tükrére terjeszkednek ki, hanem csakis a főszöveg fölött állanak. 
Az inicziálék 4*4 cm. magas kontur-rajzú fametszetek. A szöveg
sorok átlagos száma oldalanként változik; a jegyzeteknél átlag 42. 
Az élő oldalczímek s az őrjelek kisebb típussal vannak szedve, 
mint a főszöveg. 

XVIII. századi aranyozott borjúbőrkötésű, jól konzervált 
példányunk a JanJcovich-gyüjteményböl való. Könyvtári jegye: 
Inc. c. a. 711.! 

1499. 

8. Epistolarum graecarum collectio. Görögül. Venetiis, 1499. 
2 kötet. 

I. kötet. l a 1. 'EitiaToXal oiacpopcov ö'AoadcuüJv. p*/]~o- || pojv. 
aacpiaiwv. £~ r.pàc, xo'.c, süxoa'.. II cov ~d övd|j.a~a £v rijj jj áíyjc supyjas'.; 

oekïïi. (I Epiftolse diuerforum philofophorum. ora- || torum. Rheto-
rum fex & uiginti. j| Quorum nomina in fe | qaenti in uenies || 
Pagina. || lb 1. A levélírók neveinek felsorolása görögül 2a 1. Epifto-
lares ftili & nomina eorü qui cöpofuerüt quas || hoc uolumen 
continet j| epistolas. j| Synefius, Diogenes. Theophylactus. || Demos-
thenes. Grates. Aelianus. | Plató. Anarcharfis. Aeneas. || Ariftoteles. 
Euripides. Procopius. Philippus. Theano. Dionyfius. || Alexander. 
Meliffa. Lyfis. || Hippocrates. Mya. Amafis. || Democritus. x^lciphron. 
Mufonius. Heraclitus. Philoftratus. || Epistolarum congregatio 
uirorum doctorum || Quos prifcum produxit ceu rofas tempus. |j 
Quarum & fi defluit flos, at unguenti elegätia | Permanet fatis ad 
flatum boni odoris. j| Sic & doctorum &íí uiridis íetas uitse 
Velociter tranfacta eft, at lucubrationü elegantia, | Permanet abunde 
ad fempiternam glóriám. || 2b 1. EIIISTOAIKOI Tl'IlOI. (t)'Qv 
£7riaToXtxù)v -'J-(ov yjpaxleíoT] áydvTtüv ríjv dscupí- | av stb. 7a 1. 
(a jelzettel): STNESIOT EniSTOAAI | NIKANAPÛt. [ (%)Mhaz è^ù 
\ófw<; £Y£vvyjaá|r/]v. toiç |ièv, áxo tfjç jj stb. 265;i 1. TEAOE. jj 
Ezután az ívek regisztere. 266a 1. Kolofon: Venetiis apud 
Aldum menfe Martio. M.ID. cum pri- j| uilegio ut in cœteris. 
266b 1. üres. 

1 V. ö. Horváth: Id. m. 197. 1. 
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II. köt. la 1. Első hasáb: EI1I2TOAAI || BO-O-XEÍOU TOŰ Rakott. || 
Atßavioo xoô ooíptooű. jj Xiiovoç XQÛ XXOCXÍÜV.XO'J. II A .̂cr/ivou xal j 
[aoxpaxooç xtov pvjxdpiov. [j OaXápiooc xoű topávvou ij Bpoúxou pcojxaiou. j| 
AitoXX<ovíoü xoü xoa^éoK ji IooXiavoü xoü zapaßdxou. jj Második hasáb: 
EPISTOLAE || Bafilii Magni JJ Libanii Rhetoris. || Chionis Platonici, II 
Aefehinis & Jj Ifocratis oratorum j| Phalaridis Tyranni. jj Bruü 
Romani. Jj Apollonii Tyanení'is. jj luliani Apostatse. lb 1. Aldus 
Manutius Romanus Antonio || Godro Vrceo. S. P. D. JJ Gollegimus 
nuper Codre doctiffime quotquot habe- Jj re stb. . . . Venetiis 
quinto- jj decimo calendas maias M. ID. 2a («u jelzetű) 1.: EfflSTO-
AAÍ AMOIBAIAI. BASIAEIOï jj TOT MErAAOY KAI AIBANIOÏ jj 
TOT 20<MET0T. jj Baa'Xsioç. AtßavUp. || stb. 137b 1. Kolofon: 
Venetiis apud Aldum. eadë qua estera cöditione. | 

ér-Tét, Két kötet. Lapnagyság: 15*4 X'21*2 cm.,1 illetve 
14*9X21*1 cm.2 ívek jelzése: I. köt. *, «—mi, A—áut; II. kötet: 
a—eau. Lapok száma: az első kötetben 266, a másodikban 138, 
összesen 404 levél (808 oldal). Latin szövege antikva betűkkel 
nyomatott. Őrjelek vannak, élő oldalczímek nincsenek. Sorok 
átlagos száma oldalankint 26. A kisbetűvel előnyomatott inicziálék 
számára 2—4 sornyi üres tér áll rendelkezésre. 

Teljes példány JanJcovich MiKlós gyűjteményéből: az első, 
XVIII. századi aranyozott borjubőrkötésű, rész czímlapjának verzó-
ján nagy tojásdad bélyegző, e felírással: »Ex BIBLIOTHECA ACAD. 
GEORGIA AUGUSTA.«, alatta a göttingeni könyvtár duplum-bélyegzője. 
A sima hártyakötésű második rész elülső őriapján e bejegyzés : 
»Ex Bibi. Carproviana Helm., [| *$tadii A° 1804 a Florenis 24.« 
Könyvtári jegye: Inc . c. a. 10(>1.3 

: Az első kötetnél. 
a A második kötetnél. 
3 V. ö. Horváth: Id. m. 138. 1. 

Magvai' Könyvszemle. Í907. I. füzet. ."> 




