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A könyvnyomdászat vázlata. Irta Aigner Karoly. I. rósz. Budapest, Wil- 
keus és Waidl könyvnyomdája, 1883.

Ily cziraű könyv (k. 8-r., XV+91) hagyta el a napokban a sajtót. 
Az Előszóban, mely 1883 május havában kelt, a szerző hivatkozik arra, 
hogy Ballagi Aladárnak érdekesen írt műve azon hiányban szenved, 
hogy a nyomdászat úttörőit, korszakalkotóit sorolja fel csupán, és fel- 
adatuál tűzi ki magának a «nyomdászok lehetőleg teljes jegyzékét ÖRsze- 
állítani, s a mennyire lehetséges volt azok működési idejét m eghatá
rozni*. Azoukivűl iparkodott a magyarországi könyvnyomtatás tö rté
netére vonatkozó értekezéseket és kisebb-nagyobb közleményeket jegy
zékbe szedni (p. V—X). Felosztására nézve ezen első rész a nyomdászat 
története Magyarországon annak behozatalától a 18-ik század végéig ; 
a második rész fogja a 19. századot tárgyalói.

Ennyit általános tájékozásul. A részletek bírálatába e folyóirat
ban nem bocsátkozhatunk, csak egy pár példát akarunk felhozni annak 
bebizonyítására, hogy Aigner mily felületesen dolgozott s hogy mily 
ovatosan kell használni munkáját.

Az első 10 lapon a nyomdászatnak történetét adja külföldön, 
elég zavartelőadásban. így pl. p. 10 mondja, hogy a XVI. század be
álltával Francziaországban a nyomdászat gyorsan elterjedt. Nevezetes 
nyomdászok voltak Badius, Morei, Stephanus, Wechel és Didót, a 
miből az olvasó ugyan nem sejtheti, hogy évtizedek, sőt századok 
esnek az itt egymás mellé állított nyomdászok működési ideje 
közé. P. 2 Alexander de Villa Deit «Gallus Sándor**nak, p. 9 Ko- 
burgér Antalt «Koburger Antóniának, Joannes de Spira-t, Speyeri 
Jánost tSpeyer János»-nak nevezi. Vagy mily érdekes és mily nagy 
kritikára vall a következő passus (p. 2. 3): «Ezen nagyszerű ta
lálmány felfedezőinek nevei, kiknek érdemeiket három század óta foly
ton kisebbíteni akarják, a fentemlitett hárman [Cennini Bernardo, 
Vailbecke Lajos, Briton János] kívül a következők: Panfilo, Gensfleisch, 
Coster, Gutenberg, Füst, Schötfer, Han Ulrich, Jenson, Mentelin, 
Pannartz, Regionion! anus, Gresmund, Pfister, Bamler, Zainerés Sweyn- 
heim*. Ebből tehát egyebektől eltekintve az is kitűnik, hogy Geus- 
Üeiscli alias Gutenberg János, kinek életét Aigner nem épen alaposnak 
mondható előadásban ismerteti, két egészen külön személy volt. — 
Áttérve a hazai nyomdászat történetére, valóbau bámulatra méltó 
Aigner tájékozatlansága. Szerinte (p. 10. 17. 19) Hesz András a Chro- 
nicon Budense-t 1472ben fejezte be (14-73 helyett), nem tudjuk «hogy 
Hess mely könyveket nyomtatta vagy hogy egyáltalán nyomtatott e még
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valamit*. Egészen új, hogy «1484-ben alapította KirchemiFegerTibold 
nyomdáját Budán. Feger műhelye 10 évig működött s 1494-ben, hihe
tőleg Feger halálával a nyomda megszűnt*; két oldallal odább pedig 
a XV I. század második felébe helyezi úgy Kirchemi Feger Tiboldot 
mint a mohácsi vész előtti többi könyvárusunkat, kik közöl csak a követ
kezőket ismeri: Riim György, Pa;p János, Kaym Orbán, Heckel István, 
Schaller Jakab, Milcher Mátyás és Muer György. A többi részletekre 
nézve legyen elég megjegyezni, hogy Aigner Szabó Károlynak a könyv- 
kiállitási Kalauzban közzétett dolgozatát nem ismerte, minek követ
keztében művének 1711 ig terjedő része csak úgy hemzseg a hibáktól. 
Reméljük, hogy Aigner művének második részének kidolgozására 
több gondot fog fordítani; az első rész azon adatai, melyeket ha
marjában ellenőrizhettünk oly hibásak, hogy méltán bizalmatlanokká 
tettek bennünket a többi adatok hitelessége iránt. Á. J.

Magyar stilisztika és gyakorló könyv. A legújabb tanterv és utasítás sze
rint a gymnasium IV. osztálya számára irta Dengi János. Budapest,
1883. Eggenberger.

E könyv világos, jó magyarsággal van irva, és a mint a czimből 
is megtudjuk a «Tanítás terve* s a hozzá adott «utasítások* szerint ké
szült. — Az utasítások azt követelik, hogy a IV. osztálybeli stilisztikai 
tanítást össze kell kapcsolni az olvasmányokkal, tehát az olvasmányok 
adataiból, a melyeket a IV. osztályban fejtegetnek, magyaráznak, kell, 
hogy a stilbeli kellékek ismertetése induljon. E kissé homályos utasítás azt 
akarja értetni, hogy az olvasmányokon kell, mind az értelemre ható 
(egyszerű, közönséges), mind az érzelemre ható (szép, felsőbb) stilus 
kellékeit felmutatni s azután szabályokba foglalni. — Ez igen helyes 
utasítás ; de való értelme nem az, hogy tehát a IV. gymnasiumi osztály
nak külön olvasó s külön stilisztikai könyve legyen, hanem, hogy olyan 
olvasó könyv kell, mely azon tekintetből készült, hogy a stilisztikai 
tanításnak megfelelő alkalmas darabokat magában foglalja. Itt támad
hatna ugyan paedagogiai kérdés, vájjon lehet-e már a gymnasium IV. 
osztályában az egész stilisztikát tanítani, vagy helyes-e a stilisztikai 
tant is felszabdalni, hogy több osztálynak jusson belőle ? Azonban mel
lőzvén ezt a kérdést, mert most a tanterv és az utasítások döntenek, 
ismétlem, az utasítások helyesen követelik, hogy a IV. osztályban fej
tegetett olvasmányokon kell a stilisztika kellékeit kimutatni, minél
fogva a szabályokba foglalt stilisztikai kellékek az olvasó könyvnek 
szükségos colloramiumát tegyék.

Ámde van-e olyan olvasókönyv, mely a stilisztikai tanítás czéljá- 
ból készült a gymnasium IV. osztálya számára ? Én ilyet nem ismerek 
s Dr. Dengi János sem imer, különben azt vette volna elő, s annak co-
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