
A TIZENHATODIK SZAZAD ELEJERÜL.

"V aló b a n , m elyre lépsz, d icső  a p álya ! 

N a g yság  s erény leszen tehát vezéred  . . . !»

e m b e r  t r a g é d i á j a .

A kegyelet és az ereklyék iránt érzett tisztelet | 
indítottak arra, hogy néhány, közvetlen a nyomdászat 
föltalálása után alkotott, munkáról e helyütt meg
emlékezzem.

Azt a nagy értéket, melyet a jelenkori tudomány 
és műveltség minden őskori emléknek tulajdonít, mi 
nyomdászok sem hagyhatjuk fölismeretlenűl s közö- ; 
nyöseri magunk mellett elvonulni. Reánk nézve szak
mánk őskora ugyanazon értékkel bír, mint a mily i 
értékkel bír Egyptom és Görögország a világ általános 3 
műveltségére nézve, lís a mi érdeklődésünk szintén 
csak azt a kort keresi föl, melyben a nyomdászat | 
őskorának oszlopai fekszenek romokban.

Mint minden nagyobbszabású társadalmi intéz- 1 
ménynek egy ős, cgv fejlődési és egy fénykora van, 
úgy a nyomdászatra nézve is áll e korbeli osztályzat. 1

Ezúttal a nyomdászat csupán ős- és némileg fejlődési j 
korának kezdetére szorítkozva, dolgozatomat kizárólag 1
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ama kor nyomtatványainak szentelem, melyek 1450-től 
egész a XVI. század első negyedéig hagyták el a sajtót, 
és melyek Európa különféle részeiből összekerülve, 
azokat mint nagyszerű gyűjteményt legközelebb sze
rencsém volt szemlélhetni.*

Azonban távolról sincs szándékomban e művekről 
bírálat szempontjából szólani. Soraimat vegyék úgv, 
mint a nyomdászatnak nem csak jelenje, de múltja 
iránt is érzett lelkesedés nyilvánulásait.

4

1.

A nyomdászat, a mint jogunk van hinni, tudva
levőleg Németországot nevezi hazájának, Mainzot pedig 
szülővárosának, a honnan Európa többi részébe is 
elterjedt, s habár az előttünk fekvő anyagból kitűnik, 
hogy e nagyszerű találmány —  ámbár mindjárt föl
találása után nagymérvű hódolatban részesült is ** — 
mégis leginkább ott telepedett meg, a hol valamely 
fontosabb körülmény következtében égetőbb szükség 
volt reá. Ily körülménynek tekinthető a XV. században 
a keresztény vallás erős propagandája, a keleti tüdő-

* H álás köszönetcinnek akarok kifejezést adni, midőn e helyen 

megemlítem, hogy főtisztelendő D e z s ő  A d o l f  főkönyvtárnok úr volt 

oly szíves engem  a nyitrai egyházm egye k ö n yv tárá b a n . le vő  ezen 

könyvek tanulm ányozásában kalauzolni.

** I f i .  F r ig y e s , ném et császár, kit H u n yad i M á t y á s  trónjáról 

elűzött és ki kortársa volt GuTENBERG-nek, adom ányozta a  nyom 

dászoknak az ism eretes czímert : a  fekete, egy fejő s a s t ; karm ai közt 

tcnakulum m al és sorszedővel ; a nyitott sisakból grifm adár em elkedik 

ki, karm aiban két festéklabdával. E gyéb  jogo kon  k ívü l a nyom dá

szoknak m eg volt engedve, hogy paszom ántos ruhában és kardosán 

járhattak.



Hiányoknak a nyugaton való fölelevenítése és meg
honosítása, valamint a XVI. század második tizedének ] 
végén keletkezett reformküzdelem Németországban.

Eme fölfogásnak támogatása mellett, valamint a 1 
kezeink között levő bizonyítékok alapján állíthatjuk, ■ 
hogy Németországban terjedt el a nyomdászat lég- ! 
általánosabban, az egyháznak és a vallásnak tevékeny 1 
szolgálatában.

Azonban általános és nagymérvű elterjedése tar
tott-e lépést a művészet hivatásos igényeivel és kö
vetelményeivel ; ez képezi reánk nézve ama nagyértékű 
fontosságot, s ez ösztönöz bennünket arra, hogy a 
mikor csak alkalom kínálkozik a fátyol föllebbentésére, j 

örömmel visszapillantunk szakmánk fejlődésének ho- I 
mályba borult múltjába: kutatva szakmánk művészi i 
oldalát, melyet a jelenkori nyomdászat is oly nagyfokú 
tiszteletben részesít, hogv haladásának jövője számára 
alapmintául kívánja fölállítani.

A  nyomdászat ugyanis eleinte a gót styl uralma 
alatt indult fejlődésnek, mely styl a X III. század 
kezdetétől egészen a X VI. század elejéig tartotta fenn 
magát Németországban ; a mikor aztán a divatossá j 
vált franczia renaissance styl általános kedveltsége előtt j 
meg kellett hátrálnia.

Az előttünk levő latin szövegű ódon könyvek I 
ennek következtében kizárólag gót betűkkel vannak j 
szedve s bennök Németországnak szépszámú városai j 
vannak képviselve. Nevezetesen: Nürnberg, Köln, i 
Ulm, Eichstadt, Lipcse, Erfurt, Hága, Basel stb., egész > 
az 1500-dik évig.

Ezek közül Nürnbergiről találjuk a legszebb nyom- j 
dai termékeket.
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Fölemlíthetek innen egy könyvet, mely bizonyos 
Creuszner FRiGYES-nél nyomatott s melynek czíme : 
«Francisci de la Rovere Card. postea Sixti P. IV. 
Tractatus de Sanguine Christi». Kis-ívrétű könyv, erős 
papírra * nyomtatva, vörös, kék és zöld initialékkal; 
azonban czímlap, margináliák és ívjegyek nélkül. 
A szöveg gót betűkkel van szedve. Az első lapon van 
a nyomdász dedicatiója Sixtus pápához ; az utolsón 
colophon: «Impressus Nuremberge per Fridericum 
Creuszner stb.» E könyv műítészi szempontból is kü
lönös említést és méltánylást érdemel, a mennyiben 
a többi németországi városokban készült könyvek 
mellett, csinos kiállításra és szabályos, egyöntetű tech
nikai beosztásra nézve, első helyet foglal el.

A második könyv: «Viola Sanctoiumn, hasonlít a 
CREuszNER-féle kiadványra alakban, papírminőségben 
és a betűk fajára nézve ; de nincs rajta se évszám, 
se czímlap.

(dncipit notabilis expositio super canonem misse». 
Ez egy kis-ívrétű munka, mely összesen 14 lapból áll ; 
kiállítása egyszerű, szabályos és F'ridericus Creuszner 
említésével fejeződik be. Az évszám ezen sincs meg.

«Andreae Joa. Arbor Consanguineitatis». Szintén 
kis-ívrétű nyomtatvány, mely kilencz levélből áll s mely
nek középső lapjain színezett rajzban egy nemzetségi fa 

közöltetik, e felirattal: «Haec est Arbor Consanguinei- 
tatisn. A könyv végén következő colophon olvasható : 
dmpressum per Fridericum Creuszner de Nurmberga». 
Az évszám hiányzik.

•

* A zért hangsúlyozom  e szót, mert ez időben m ég a papírra 

való nyom ás új volt: G utrnbf.rc. latin bibliájának fele példányszám át 

is m ég pergamenre nyomtatta.
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E CnErszN ER -féle négy munka préseit bőrrel bevont 
táblák-, rézcsattok- és sarkokkal ellátva, egy kötetbe 
van kötve.

Ezeken kívül van Nürnbergböl még két könyv 
bizonyos Cobikgkr  AxTAL-tól, az elsőnek czíme: «Anitii 
Manlii Torquati Seuerini Boetii ordinarii patricii stb.'>. 
mely nagy-ívrét alakú, göt betűkkel, lapszámok, ív- 
jelzők és initialék nélkül. A  végén colophon van, 
melyben az évszám közöltetik és : « . . .  Condidit hoc 
cívis Nurimbergensis Opus arte sua Antonius Co- 
burger». Nyomtatási éve 1473.

A második könyv 1496-ból való, czíme : «Guilhermi 
diui Parisiensis episcopi opera stb.» Kis-ívrét, göt 
betűkkel, initialék nélkül. Miután a végéről a colophon 
hiányzik, bajos lenne a nyomtatási évet meghatározni ; 
de lehetségessé teszi ezt egy, a könyv elején közölt 
levél, melyben az évszám fölemlíttetik. Mint nyomtatót 
Coburger AntalA említik a könyvészek. E munka más
különben igen tiszta és szép példány, mégis gyönge 
termék az azon korbeli, kivált olasz- és francziaországi 
nyomtatványokhoz képest, melyek már az 1496. évben 
mindenféle ékesített czímlapokat használtak.

Ezeken kívül vannak még többé-kevésbé csinos 
kiállítású nyomtatványok más német városokból i s ; 
némelyiken a nyomatás helye nincsen m egnevezve; 
mivel e korban a haladás nem mindenütt egyformán tört 
útat magának s a czímlap használatára vagy az évszám 
alkalmazására nem egyformán gondoltak. Miután pedig 
ez utóbbi sokaknál hiányzik, ennek következtében a 
könyvet csakis amazon korbeli nyomtatványokkal való 
összehasonlítás útján volt lehetséges a megközelítő 
korba osztani.
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Általán véve a czímlapot rendesen az első oldalra 
nyomtatott kezdősorok szokták pótolni, melyekben 
röviden a mű tartalma volt fölsorolva. A  végén utóirat 
(colophon) jelezte az évszámot s az illető nyomdák 
nevét és lakhelyét.

Leginkább Nümberg városának nyomtatványait 
volt szándékomban fölemlíteni, mellőzve Baselt, Er
furtot, Kölnt, Bécset, Eichstadtot, Ulmot, Hágát stb. 
E városok nyomtatványai többnyire igen primitívek. 
Gót betűkkel, czímlap és colophon nélkül, számozatlan 
lapokkal vannak kiállítva. Legföljebb Lipcséből említ
hetek egy könyvet, de ez is már az 1499. évből való. 
E könyvnek van czímlapja, de initialék nélkül és 
számozatlan lapokkal van nyomtatva. A  czímlapon 
nagy, compact betűkkel ez á ll: «Bonauentura de cas- 
titate et mundicia sacerdotum et ceterorum altaris
ministrorum». Végén pedig colophon: « .........  per
prouidum Melchiorem Lotter Liptzensis opidi con- 
ciuem impressum a. salutis stb.»

Hadd említsem még egyszer Nürnberget, C o bu k g er*  

A n t a l  képviseletében, az 1498. évből: (Ludouici de 
prussia) «Trilogium anime non solum religiosis verum 
etiam secularibus predicatoribus confessoribus stb.» 
Ez egy negyedrét alakú, gót betűkkel és fametszvé- 
nyes czímlappal nyomtatott könyv ; azonban számozat
lan lapokkal, két hasábos sorokkal és lapőrök nélkül.
Végén colophon : « ......... Fost haec in impiali civitate
Nuremberg ad preces fratrum minorum ibidem com- 
morantium per Anthonium Koberger ad laudem dei 
impressum stb.»

* Egy •Homillarius doctorum* ez. negyedrétű könyv van még 
Niirnbergbó'l 1494-bŐl. Colophonjában egy C obu rber g kr  is szerepel.

ŐSNYOMTATVÁNYOKRÓL

Evkönvv
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A németekről áttérek az olaszokra s itt hangsú
lyoznom kell, hogy e nemzetnek nyomdászati tekin
tetben sokkal kedvesebb, mert érdekesebb nyomtat
ványai vannak. Mindjárt Mantua városából említhetek 
egy könyvet az 1479-dik évből, melynek czíme: rEusebii 
história ecclesiastica ex  versioné Ruffini». Kis-ívrétű, 
gömbölyű betűkkel szedve, színezett initialékkal és 
lapőrökkel ; azonban lapszámok és ívjegyek nélkül. 
Talán ezek ama gömbölyű betűk, melyek a közép
korban «szerzetes-írásnak» neveztettek?

Különben Olaszországból szépszámú nyomtatvány 
van a gyűjteményben fentartva; nevezetesen : Róma, 
Velencze, Verona, Patavia és Mantua városokból.

Noha az van mondva, hogy a könyvnyomtatás 
csak 1492-ben kezdődött más órszágokl>a kivándorolni, 
mely üdvös tény ama körülménynek köszönhető, hogy 
A d o l f , nassaui választó-fejedelem, ebben az évben fog
lalta el Mainz városát; minek következtében F üst és 
Schüffer segédei a várost odahagyták, s délnek tartva, 
Olaszországban telepedtek le. Az is mondatik, hogy az 
első antiquával* nyomtatott könyv : <‘De Aetna liberó 
1495-ben jelent meg Velenczében, és hogy A ldus 

Ma m t h 's e betű feltalálója ; valamint hogy ő cserélte 
volna föl az ívrét-alakot is a negyedréttel.

A z Olaszországból még meglevő régi nyomtatvá
nyok azonban azt bizonyítják, hogy a nyomdászat nem 
1492-ben vándorolt oda, hanem hogy 1479-ben már 
Mantuában volt nyomda s 1480-ban Veronában ** 
egy misekönyv is nyomatott, melynek czíme : oMissale 
secundum ritum dominorum ultramontanorumo. To-

* E betűfaj elnevezését az utánzott antik római írástól nyerte.
** D ankó  Jó zse f  egy missalct 1475-ból említ Milánóból
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vábbá pedig azt, hogy az első antiqua betűkkel 
nyomtatott könyv nem 1495-ben jelent meg,* hanem, 
hogy Velenczében már 1487-ben egy latin betűkkel 
szedett s czímlappal ellátott munka készült, a oTullius 
de Officiis cum commentariis petri Marsi eiusque 
recognitione». **

Azonban igenis valószínű ama föltevés, mely szerint 
azon alkalommal, hogy 1453-ban II. M o h a m e d  török 
császár ostrom alá vette Konstantinápolyt, onnan 
a görög tudósok gazdag kézirat-kincseikkel nyugat felé 
menekültek s következőleg Olasz- valamint Franczia- 
országban letelepedve, szellemi működésük által a 
könyvnyomtatásra a szükséget megteremtették.

Ugyancsak Velencze városából találunk az 1485-iki 
évből egy igen szépen és csinosan kiállított munkát, 
melynekczímc: «AlbohazenHalvde Judiciis Astrorum*. 
Ivrét, gót betűkkel és csinos fametszetű initialékkal. 
Elől czímlappal. Szövege pedig a harmadik oldalon 
kezdődik.

Argentinából szintén igen csinos munka van az 
1487-ik évből. Czíme: «Kasciculus temporum». Rendes 
czímlappal, színezett *** initialékkal, számos kisebb fa- 
metszvényekkel; sőt még tartalommal is. E könyvben 
a technikai haladás ritka mintáját bírjuk, bizonyságot 
tévén arról, hogy Krancziaországban is a nyomdászat 
kitűnő mesterek által kezeltetett.

* Mát yás  király nyomdászát, Hüss-t, szintén VelenczébÖl ho
zatta, ez pedig inár 1473-ban Budán végezte be az első magyarországi 
nyomdaterméket.

** E két utóbbi könyvet illetőleg lásd V ágner Józskf : «A nyitrai 
egyházmegyei könyvtár kéziratai és régi nyomtatványai* czimu mun
kájának 142. és 146. lapjait.

* * *  A  színezés alatt az értendő, hogy kézzel festett.
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Rómából mindössze csak két könyv van e korból; 
az 1483- és 1484-diki évekből. Az előbbi negyedrét, j 
gót betűkkel, hat számozatlan levéllel és eolophon : 
nélkül. Az utóbbi szintén 4-rét, gót betűkkel.

Velenczéből van a legtöbb példány fentartva. | 
1498-ból van egy mű, mely ívrét, antiqua betűkkel és 1 
lapszámok nélkül. Ez különben csonka könyv,, mert 
elöl és hátul hiányzanak már lapok. Az ívek betűkkel 
vannak jelezve (signálva).

Q uarengis P éter  János-íó I van még egy munka, 
szintén Velenczéből, czíme : vStatii Syluae cum Domitii 
Commentaris stb.» Ez ívrét, antiqua betűkkel, fa- : 
metszetű initialékkal és ívjegyekkel. Elől czímlap és j 
a végén eolophon, a nyomdász fölemlítése mellett, 
az 1498-diki évszámmal.

E gy nyolezadrét is van ugyanonnan, czíme : «Ma- 
motrectusn. Czímlap nélkül, petit gót* betűkkel. A végén 
eolophon, Franciscum de Hailbrun említésével.

Ezeken kívül vannak még kitűnő és középszerű 
nyomtatványok Olaszországból, de azok ismertetését 
mellőzöm. Összegezve már mondtam véleményt a meg
szemlélt anyag fölött, a melynek értelmében Olasz
ország határozott elsőbbségben van Németország fölött.

Francziaország nyomdászati állapota még sokkal 
hangosabban szól ama föltevés ellen, mintha ott a 
könyvnyomtatás csak a mainzi kivándorlás után hono
síttatott volna meg ; mivelhogy a X V . század nyolezadik 
tizedében Párisban már oly remekművekkel találkozunk,

* M eg kell itt jegyezn em , h o gy  az olasz gót betű  egészen eltér 

a  ném et gót betű képétől, a  m ennyiben az kerekd ed  alakú , in ig a 

ném eté széles és s zö g le te s ; m in élfogva az olasz aesth etika ilag  a 

szem re so k k al kellem esebb b enyom ást gyakorol.
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melyek csodálatunkat méltán fölébresztik. Sőt kétséget 
támasztanak az iránt is, hogy Francziaországban a 
nyomdászat csak a XV. század második felében kelet
kezett volna; sőt inkább ama lehetőség elfogadására 
késztetnek, hogy ott a könyvnyomtatás valószínűleg 
még a X V. század első felében létesíttetett.

Fájdalom, ez ország nyomdászatának ecsetelésénél 
csak néhány munkára hivatkozhatom, a mennyiben 
a könyvtár nem nagyon bővelkedik e korbeli franczia 
nyomtatványokban. Mindamellett e néhány könyv is, 
mely a szakértő szemlélőnek rendelkezésére áll, fényes 
tanúbizonyságot tesz a mellett, hogy Francziaország
ban már a renaissance kora előtt is képesek voltak 
pompás remekművek előállítására.

Az egyik nyomtatvány, melyet említeni akarok, 
ugyancsak —  még a mai fogalmak szerint is —  
remekmű; czíme: oHorae B. M. V.))* E könyv az 
1495. évből való és egyike azon imakönyveknek, 
melyek Francziaországban a XV. és XVI. században 
nyomattak, s melyek az akkori időben nemcsak a 
külföldet, de saját hazájuk nyomdatermékeit is messze 
túlszárnyalták. E nyolczadrétű munka gót betűkkel van 
szedve, arabeszkekkel díszítve, ó- és újszövetségi 
képekkel ellátva; azonkívül mindenféle emberi, állati 
és más sajátságos alakokból álló keretekbe, czímlappal, 
finom hártyapapirra nyomtatva.

A másik könyv 1493-ból való, czímlappal, gót 
betűkkel szedve, kis nyolczadrét; lapszámok, kezdők és 
lapőrök nélkül. Nyomtatta Mitei.iius György. A könyv

* E z im akönyvek bővebb ism ertetését lásd dr D anicó József  : 

"A  franczia könyvdísz a Renaissance-korban» czímtí akadém iai szék

foglaló értekezésében.
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prológgal kezdődik és colophonnal végződik. Czíme : 
«Stimulus diuini amoris deuotissimus a sancto johanne 
bonauentura editus cordium stb.»

Az 1499-ik évből van még egy igen nagyszabású 
könyv. ívrét, gót betűkkel, czímlappal és díszes fa
metszetű initialékkal. A  könyv elején tartalomjegyzék 
van s a végén colophon : «Udairici Bering et magistri 
Bertholdi Rémbőldt sociorum». A czímlapon a nyom
dász bélyegén (signette) kívül a könyvnek igen hosszá 
czíme van : oDiui Augustini in sacras Pauli epistolas 
noua et hactenus abscondita : per Venerabilem Be- 
dam stb. stb.o

E három munka Párisban nyomatott és meglátszik 
rajtuk a magasabb szabály és értelem kifejezése. A leg
utóbb említett pedig az első könyv e korból, melyen 
a nyomdász bélyegével találkoztam.

Ezeken kívül van még az 1493-dik évből Argentína 
városából egy ívrétű könyv, melynek czím e: oOpus 
insigne de laudibus beate Marié virginis alias Mariale 
appellatum». Tiszta és szép, bőrbe kötött példány, 
végén colophonnal; elől pedig czímlap. A szöveg gót 
betűkkel van szedve.

II.

A XVI. század elején a nyomdászatban általán véve 
már rendezettebb állapotokat találunk. E  korban kezdik 
már a lapokat számokkal ellátni. Ugyanis egy lapot 
két oldalnak számítva. Az ívjegyeket, margináliákat 
és kisebb-nagyobb fametszvényeket, sőt egyes köny
vekben aczélmetszeteket is ez időtájban már nagyobb 
figyelemben részesítik.
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Mondhatni, hogy e korban kezdődik a nyomdászat 
igazán fejlődni. Ekkor látjuk az arabeszk-díszítményből 
a renaissance-styl örök szépségű motívumait kiemel
kedni , a lombdíszítmény által születve, hogy hervad
hatatlan szépségével egész Európát meghódítsa.

Az ívrét és gót betű ugyan még mindig használ
tabb, de már antiqua betűkkel is gyakrabban talál
kozunk, czímlappal pedig rendesen, sőt a szövegben 
előforduló czímeknél még beosztással is.

A czímlapon levő nyomdászbélyeget csak párisi 
nyomtatványokon találtam. Igaz, hogy ezekben nem 
ritkán a legérthetetlenebb és legdrasztikusabb alle
góriák kerülnek szemünk elébe ; a mint Dankó József 
jeles művében mondja: « . . .  gyakorta hasztalan ke
ressük a kulcsot e sybillai oraculumok megfejtésére').

Azonban ettől eltekintve, a nyomdászatban ez idétt 
országkülönbség nélkül határozottabb jelleg észlelhető. 
Igaz, hogy a kiemelést még nem találjuk sehol, semmi
féle dőlt vagy vastagabb betűfaj által kifejezve, úgy 
szintén az idézést sem. De azért van már kettőspont, 
s ha a szöveg gót betű, akkor az idézendő mondat 
nagyobb írásból vagy antiquából van szedve.

Temesvári PELBÁRT-tól is van öt vallásos tárgyú könyv, 
melyek közűi négyet Ry .nman János (1501 — 1504-ig) 
Hágában nyomtatott.

E könyvek ívrét alakúak; egyikük számozott, a 
többi három számozatlan lapokkal, czímlappal, elő
szóval, mely utóbbi nagyobb írásból van szedve. A 
végén colophon.

Az ötödik PKLBÁRT-féle könyv Nürnbergben nyoma
tott 1519-ben. Ez is ívrét, czímlappal és előszóval. 
Végén colophon, Joannis Ivobergii említésével.
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Még egy PELisÁRT-féle könyvet említek Nürn- 
bergböl, melyen K oberger  A ntal  van nyomdásznak 
megnevezve. Ivrét, gót betűk, czímlap és előszó. Czíme: 
<‘Stellarium Coronae benedicte Virginis Marié stb.»

Róma 1501. oConstitutiones Alexandrine stb.» 4-ed- 
rét, gót betűkkel, számozott és számozatlan lapokkal. 
A végén colophon: oEucharum Silber alias Francke».

Páris 1501. «Sermones Super omnes epistolas qua- 
dragesimei) ; nyolczadrét gót betűkkel és két hasábos 
lapokkal. A czímlapon J e h a n  P e t it  bélyege,* s ugyan- 
ottan « E x liber» is van N icolai M iticzky  névre.

Úgyis már hosszúra nyúlt czikkemet e néhány 
XVI. századbeli nyomtatvány említésével befejezve, 
csak azt akarom még Francziaországról fölemlíteni, 
hogy ebben a korban Lyon városa is nagyban remekel 
és egyes nyomdászok ilyenféle reklámot használtak: 
((Nyomatott a nyomdászvilág leghíresebb és legkitűnőbb 
piaczán: Lyonban» stb. Egy másikon pedig szintén 
e városból, a kiadó azt mondja: ((Nyomatott a világ 
legszorgalmasabb nyomdászánál».

Falli Henrik.

* Lásd Dankó József már idézett művének 1 3 9 -dik lapját.


