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A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
O R S Z Á G O S S Z É C H É N Y I - K Ö N Y V T Á R Á N A K 

Á T S Z E R V E Z É S I MUNKÁLATAI. 

I. 
Százhuszonötödik évfordulója múlt ez év november 25-én, hogy 

SZÉCHÉNYI Ferenc gróf a MAGYAR NEMZETI MuzEUMmal az ország 
első könyvtárának alapját vetette meg. Ennek a százhuszonöt évnek 
közel felét nemzetünk életében sorsdöntő küzdelmek tették csak
nem meddővé. De a mag életképes és erős volt : az alapító könyv
tára, mely mintegy 15.000 nyomtatványból, 2.000 kéziratból és 
20.000-re menő oklevélből állott, ma már nyomtatvány- és kézirat
anyagában több mint negyvenszeresére, levéltári részében százszo
rosánál is nagyobbra növekedett, új osztályokkal, új gyűjtemények
kel gazdagodott. 

Ez a nagyvonalú fejlődés, mely egyszer az állam, máskor a 
társadalom áldozatkészségéből juthatott erőhöz, az elmúlt idő alatt 
csak a legnagyobb gond és fáradságos munka mellett bontakozha
tott ki. A könyvtárak történetében ritkán találunk példát arra az 
önfeláldozó munkára, mellyel az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRat 
tisztviselői, csekély létszámukat erejük túlfeszítésével pótolva, egy
részt a gondos gyűjtés és megőrzéssel, másrészt a tudományos 
használatra való közzétevéssel igyekeztek a nemzethez méltó kultúr
intézménnyé fejleszteni. Nem ő rajtuk múlt, hogy az ORSZÁGOS 
KÖNYVTÁR épen örvendetes fejlődése következtében hova-tovább 
oly aggasztó helyzetbe került, mely anyagának épségét, termé
szetes gyarapodásának lehetőségeit és szakszerű használatát már a 
legkomolyabban veszélyeztette. 

Ezért kell egy rövid pillantást vetnünk az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI 
KÖNYVTÁR százhuszonötéves sorsára, hogy minden oldaláról áttekint-
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214 DR. NYIREŐ ISTVÁN 

hessük azt a komoly helyzetet, melyből KLEBELSBERG Kuno gróf, 
miniszterségének legnagyobb kultúrpolitikai gondjai közepette is 
gyors elhatározással nyújtva segítő kezét, biztos alapra mentette át. 
Megértő támogatása tette lehetővé, hogy a dr. HÓMAN Bálint főigaz
gató kezdeményezésével megindított átszervezési munkák dr. LUKI-

NICH Imre igazgató keze alatt oly szerencsés megoldásra találtak,, 
melyek az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnak nemcsak fejlődő
képességét biztosítják már hosszabb időre, de tudományos haszná
latát és forgalmát is erősen fokozhatják. 

Egy minden részében átgondolt könyvtári tudománypolitika 
első szakasza vált valóra a nagyközönség elől hét hónappal ezelőtt, 
május 15-én elzárt s azalatt sokban átalakult Könyvtár újramegnyi-
tásának percében. Aránylag rövid idő alatt oly munka folyt le, mint 
amilyen félszázadnál nagyobb ideje nem volt e falak közt. Oly vál
toztatások történtek, melyek nemcsak sajátos viszonyainkra voltak 
tekintettel, hanem arra is, hogy az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRat 
példaadó szerep illeti meg az ország többi könyvtárai előtt. 

Beszámolónk végén összefoglaltuk a még megoldásra váró 
komoly feladatainkat. Ha lesznek talán megokolható kifogások is, 
melyek észrevétetik, hogy a Könyvtár igazgatósága nem oldhatta 
meg még több feladatát, azt kell hangsúlyoznunk, hogy nagyobb 
átalakítások ezidőszerint csak a Könyvtár további zárvatartása és 
korlátolt költségvetésünk erős túllépése árán történhettek volna. 
Minden reményünkkel bízunk azonban miniszterünk további támo
gatásában, hogy munkánk folytatása megszakítatlanul haladhat tovább 
s az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR mielőbb meg fogja kapni az 
értékéhez méltó végleges elhelyezést és az életképességét biztosító 
javadalmazást. 

IL 
Azok az okok, melyek az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

átszervezésének szükségességét megérlelték, legelsősorban az elhe
lyezés gondjaiból támadtak. A megszűnt pálosrend pesti kolostorá
ban 1803-ban mintaszerűen elhelyezett könyvtárnak két év múlva 
már a francia támadók elől kellett Temesvárra mentenie 9 szekérnyi 
legértékesebb részét. Mikor hónapok múlva visszakerült helyére, 
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alig harmadévre újra hajléktalanná vált. SZÉCHÉNYI Ferenc gróf, aki 
nemes életcélja megvalósítását látta az ORSZÁGOS KöNYVTÁRnak 
eme stílszerű és mindenképen alkalmas felállításában, legnagyobb 
utánjárás árán sem tudta megakadályozni, hogy a nagy áldozat
készségével renovált teremből az alig élni kezdő Könyvtárat ki ne 
lakoltassák. Előbb az Egyetem régi központi épületében, majd 1817-
ben a Múzeum mai telkén állott épületek egyikében szorítottak 
számára szűkös helyet. De időközben, az újra fellobbanó francia 
háború elől 1809-ben újra menekülhettek a könyvtár értékei 
Nagyváradra, míg a gyűjtemény helyén maradt részét a múzeumi 
helyiségekbe költözéssel egy hadikórház veszélyeztette. Az 1838. 
évi nagy árvíz idején órák alatt kellett a Könyvtárat a menekü
lőkkel teli helyiségekben a földszintről az emeletre átmenteni, 
majd a múzeumi építkezés előrehaladtával részben a pestmegyei 
levéltárba, részben az Egyetem és Ludovica-Akadémia épületeibe 
átszállítani. 

Mikor végre 1847 tavaszán az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

elfoglalhatta helyét az új palotában, a szabadságharcot követő meddő 
években termei még sokáig padozatlanul és berendezetlenül marad
tak. Elsősorban ez volt az oka, hogy az alapítás óta eltelt közel hét 
évtized alatt vásárlásokkal, adományokkal és kötelespéldányokkal már 
tízszeresére, 150.000 kötetre növekedett könyvtár rendezése csak 
1859-ben indulhatott meg. Bútorozva akkor is csak egy terem volt, 
a Széchényi-termet — m i n t másodikat — a magyar hölgyek ado
mányából 1860-ban rendezték be. A rendezés, melynek zavartalan 
előhaladását 1868-tól kezdve EÖTVÖS József br. kultuszminiszter 
erősebb anyagi támogatása biztosította, 1869-től más szempontok 
szerint újrakezdve folytatódott s a kellő bebútorozással lépést tartva 
1875-ben fejeződött be. Hosszú idő után tehát az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-

KÖNYVTÁR ismét nyitva állott a közönség előtt. 
A következő egyetlen évtized, 1875-től 1885-ig volt az, melyet 

ha az állandó és később is egyre növekvő tisztviselőhiánytól elte
kintünk, a háborítatlan fejlődés korszakának mondhatnánk. Kettős 
lendülettel mozdult előre ezalatt a Könyvtár gyarapodása: 1882-től 
kezdve a családi levéltárak növekvő letéteményeivel a Levéltári osz-

16* 
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tály, 1884-től a fővárosi könyvtárak egybevont hirlapanyagából 
létesített külön Hirlaposztály indult addig nem remélt fejlődésnek. 

A Könyvtár gazdagodása azonban hamarosan komoly ellen
állásra taláit a fokozódó helyszűkében, melyet az országgyűlés 
kiküldött bizottsága már 1880-ban megállapított. Azóta mindjobban 
felpanaszolják az évi jelentések. Előbb csak a Levéltárban és Hirlap-
tárban, majd a Könyvtár főrészében, a nyomdai kötelespéldányok
nak az 1897: XLI. t.-c. által megszigorított beszolgáltatása miatt, de 
a vásárlás és ajándék folytán amúgy is erősen gyarapodó Nyom
tatványosztályban. A Képtárnak és a Főrendiháznak a második 
emeletről 1905-ben történt kiköltözése szintén nem a Könyvtárnak 
jelentett térnyerést, csak egyik osztályának, a Levéltárnak jutott a 
földszinten megürült tisztviselői lakásokból néhány szűk raktárszoba. 
Már 1896-ban szóbakerült, hogy a Hirlaptár nagyrészének ki kell 
költöznie az épületből. Ez később, a használhatóság rovására, való
ban meg is történt. 

Idővel a Könyvtár termeiben a tér utolsó szabad helyét kihasz
náló pótállványok tömkelegével is alig lehetett már a fokozódó 
gyarapodást elhelyezni. Ezért a Múzeum akkori igazgatósága, előbb 
az épület beosztásának változtatásával, majd külső megtoldásával, 
hozzáépítésével szeretett volna alkalmas elhelyezést találni. Mint
hogy ez nem sikerült, 1909-ben már egy külön könyvtárpalota 
építésének gondolata merült fel, melyet a kultuszkormány az Ország
ház és a Margit-híd közt kívánt volna elhelyezni. Azonban sem 
a tudományos központoktól távoleső hely, sem pedig a NEMZETI 

MÚZEUM épületéből való kiköltözés gondolata nem tette általában 
rokonszenvessé az új építkezés tervét, míg az a világháború kitöré
sével a napirendről is lekerült. 

A világháború alatt új gyűjteményekként kellett a Könyvtár
ban helyet szorítani a háború irodalmának és plakátanyagának. 
Majd a zenei gyűjtemény indult örvendetes fejlődésnek. Bár a 
kommün idején veszteségre nem került még sor, a Hirlaptárnak 
újabb költözést kellett átszenvednie s Szentkirályi-utcai bérhelyi
ségeiből pár nap alatt a FESTETiCH-palota nedves istállóhelyisé
geibe költöztetni át nagy anyagát. 
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így érte meg az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR fennállása óta 
legnehezebb korszakát: a háború utáni éveket. A helyhiány soha 
nem képzelt méreteket öltött. A Könyvtár csaknem nyolcvanadik 
esztendeje volt már kénytelen, évről-évre minden terjeszkedési lehe
tőség nélkül mindig ugyanazokban a helyiségekben összébbzsúfolódni. 
Még azt a kettős örömet is, melyet számunkra 1919-ben a TODO-
RESZKü-HoRVÁTH-könyvtár és 1924-ben az AppoNYi-könyvtár rend
kívüli értékű adományai jelentettek, a méltó elhelyezés nagy gondjai 
kisérték nyomon, hiszen a Könyvtár gyűjteményei alig használhatóan 
szorongtak állványaikon, asztalokon, szekrények tetején, sőt a föl
dön. Egyes részük, mint pl. a FESTETiCH-istállóban elhelyezett hír
lap- és duplumanyag, épségükben is veszélyeztetve volt. A Könyvtár 
I. emeleti helyiségeinek padozatát a ránehezedő könyvrakások és 
zsúfolt állványok a megengedettnél jóval nagyobb mértékben vesze
delmesen terhelték meg. A tisztviselők könyvállványok közé tor
laszolva, igen gyakran fűtetlen és sötét helyiségekben, csak a leg
nagyobb nehézségek közt folytathatták munkájukat, melyet amúgy 
is egyre improduktívabbá tett az altisztek hiánya és a régi, elavult 
könyvtári rendszer. Könyvköttetésre, vásárlásokra a költségek hiá
nyában alig kerülhetett sor. Az addig állandóan forgalmas olvasóte
rem az újabb külföldi tudományos müvek hiánya következtében mind 
kevésbbé vonzotta a közönséget. Egyes években a fütéshiány miatt 
hónapokon át megbénult a könyvtár munkája. A Könyvtár folyó
irata, az ötvenéves MAGYAR KÖNYVSZEMLE alig tudott két évben egy 
füzettel megjelenni. Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR több mint 
százéves múlt után nemcsak vezetőszerepét kezdte elveszteni, de a 
pusztulás kétségtelen lejtőjére siklott. 

III. 
Mindezen veszélynek s a reá súlyosan nehezedő felelősségnek 

tudatában a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM főigazgatója sürgős beadvány
ban kérte 1924. tavaszán a gyors segítséget, megjelölve annak lehetsé
ges módozatait. De ki kellett jelentenie, hogy enélkül az út most már 
«a biztos pusztuláshoz vezet». És ez alkalommal a jövőt féltő jogos 
panaszok nem maradtak visszhang nélkül. Miniszterünk, dr. KLEBELS-
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BERG Kunó gróf, ki nagykoncepciójú kultúrpolitikájában már az 
ORSZÁGOS MAGYAR GYÜJTEMÉNYEGYETEM megszervezésével tudomá
nyos közgyűjteményeinknek belső értékükhöz mért oly szép szere
pet juttatott, különös szeretettel jött segítségünkre. 

Pedig a segítség nem volt könnyű. Már a MÚZEUM klasszikus 
szépségű palotája is fenyegető romlásnak indult a kénytelenségből 
évek óta halogatott tatarozások elmaradása és a kiöregedett farészek 
korhadása miatt. Egyes tárak, különösen a NÉPRAjzi-tár, a leg
teljesebb pusztulásnak voltak kitéve. De a végsőkig fokozódott hely
hiány úgyszólván valamennyi osztályt a megbénulásra kezdte 
kárhoztatni. Az utolsó percek izgalmas aggodalmai közt megjelent 
szeretőén gondos kéznek hol itt, hol ott kellett első segítséget nyúj
tani s az elégtelennek bizonyult rendes költségvetési kereteken kívül 
biztosítani kellő fedezetet oly feltétlenül szükséges és sürgős teen
dőkre, melyeknek még sorrendjét is nehéz volt megállapítani. Való
sággal egymás nyomába kellett a munkálatoknak lépniök, hogy a 
kibontakozás útja valahogyan szabaddá váljék. 

Az első lehetőség az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR anyagá
nak mentésére azzal nyilt, hogy az ORSZÁGOS LEVÉLTÁR új palotájá
nak a háború alatt félbeszakadt berendezési munkálatai időközben 
közelebb jutottak befejezésükhöz. Ezért a miniszter úr elérkezett
nek látta az időt régi tervének megvalósításához, hogy az ORSZÁGOS 

SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR Levéltári-osztályát, egyrészt annak megfelelő 
és évtizedekig fejlődésképes elhelyezése miatt, részben pedig a levél
tári kutatások kétségtelen előnyére, az ORSZÁGOS LEVÉLTÁR palotá
jában, annak gyűjteményétől azonban teljesen elkülönítve helyezze el. 
1926 július 5-én megindult tehát a költözés munkája. Minthogy a 
felállítás módja sokban változott, az átszállítás előtt a két milliónyi 
oklevélanyagot még gondosan fascikulálni és átcsoportosítani kellett. 
A tisztviselők napi 12 órai megfeszített munkája és az alapos elő
készületek következtében, Levéltárunk a nagy távolság dacára fel
tűnően rövid, alig kétheti idő alatt költözhetett át új helyére. 
A szállított anyag 5000 fascikulust, 1700 fiókot és 90 ládát tett ki. 

A második lépéshez az ALLATTÁR laboratóriumainak kiköltözése 
juttatta a Könyvtárt, melyek helyén a második emeleten négy 
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terem és két folyosórész szabadult fel. Itt kellett ideiglenesen el
helyezni 1926 szeptember 15-től a Hirlaptárnak a FESTETiCH-palota 
istállójában volt anyagát, melynek kiköltöztetését a tulajdonos 
annyira siettette, hogy a Könyvtár már nem is várhatta meg a Hir
laptár küszöbön álló és félévvel később megkezdett végleges el
rendezését. Az átköltözés munkája amúgy is kétszeres fáradság volt, 
mert már az előző évben, az elfoglalt két helyiség egyikét, az anyag 
teljes áttolásával kellett kiüríteni és átengedni. 

Mivel a Hirlaptár itt elhelyezett része jórészt rendezetlen volt, 
a költözést a rendezés és betáblázás három évig tartó nehéz mun
kája előzte meg. A több mint 700 m2 terjedelmű hirlapanyag fel
szállítása a Múzeum második emeletére, valamint felállítása a hirte
lenében összetákolt és átalakított állványzaton további nehéz próbára 
tette a Hirlaptár tisztviselőinek munkaerejét. Feladatukat a kellő 
segédmunkaerőkkel 12 nap alatt fejezték be, de csaknem ugyannyi 
munkára volt még szükség, hogy a rossz elhelyezés miatt sokat 
porosodott hírlapokat újra megtisztítsák. 

A Levéltár és a Hirlaptár költöztetési munkálatainál szerzett 
tapasztalatok jelölték meg az utat az ezután következő és csaknem 
tízszeresen nagyobb vállalkozáshoz, a Könyvtár egész gyűjtemény-
anyagának átcsoportosításához. Ezt a feladatot azonban elsősorban 
a végzetesen nagy helyhiány nehezítette meg. 

Levéltári-osztályának kiköltözése árán az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-

KÖNYVTÁR a földszinten már korábban, átvett KRENNER-féle lakás
sal együtt 10 kisebb és tisztviselői szobáknak alkalmas, összesen 
320 m2 alapterületű helyiséggel, az első emeleten pedig egy terem
mel és egy folyosóval gyarapodott. Ez utóbbi helyiségek átengedése 
azonban távolról sem jelenthetett térnyerést, mert az APPONYI-

könyvtár elhelyezésére kellett őket fenntartani. Sőt el kellett szige
telni a könyvtár elégtelen raktárhelyiségeiből egy szomszédos további 
termet is, hogy a ToDORESZKU-HoRVÁTH-könyvtár is megkapja a 
gazdag anyagához méltó s az ajándékozási szerződésben biztosított 
helyét. 

Tulajdonképen csak az 1927. év márciusában bővült az ORSZÁGOS 

-SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR az első emeleten a RÉGÉSZETI- és TÖRTÉNETI-
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osztályok részleges továbbköltözése folytán az épület keleti oldalán 
egy sarokteremmel és egy folyosóval, összesen 250 m2-rel, melyek 
a Hirlaptárnak jutottak. Ez a helynyerés azonban a gyűjtemények 
fejlesztésénél egyedül számottevő elsőemeleti teremsorban minden 
fáradságos és költséges változtatás ellenére is csak látszólagos, mert 
egyrészt a Hirlaptár anyagának visszaköltöztetésével ennél nagyobb 
területet kellett a Könyvtáron kívül átengednünk, másrészt pedig 
különösen azért, mert a termeket és folyosókat a néhol boglya-
szerűén összeépített s a padozatot túlságosan megterhelő könyvanyag
tól, illetve a pótállványok tömegétől mielőbb mentesíteni kellett. 

Minthogy a Múzeum épületének végleges beosztási terve szerint 
és ha a miniszter úr önagyméltósága az átalakításhoz szükséges 
fedezetet rendelkezésre fogja bocsátani, a Könyvtár csak két év 
múlva terjeszkedhet az első emeleten tovább, az igazgatóságnak már 
eleve számolnia kellett azzal, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

megfelelő elhelyezését szűk területén csak a saját gyökeres áts^er-
vetődése árán érheti el. Minden eszközt meg kell ragadnia, mely 
helyének jobb kihasználását, anyagának célszerűbb csoportosítását s 
főleg védelmét elősegítheti. Mindent el kell követnie, hogy használ
hatóságát fokozhassa, ha kell, a Könyvtár hatvanéves — de ma már 
fejlődésképtelen — rendszerének, módszereinek feláldozása árán is. 
Végül azt is jól tudta az igazgatóság, hogy bár a miniszter úr nagy
lelkű anyagi segítsége számértékében nem volt csekély, a minden 
oldalról előtoluló és megoldásukat sürgető feladatokat csak a leg
nagyobb gonddal és takarékossággal oszthatja be, ha a célul ki
tűzött legmagasabb munkaeredményt valóban el akarja érni. 

Mindezek tudatában indult meg az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYV

TÁR tulaj dónk épeni átszervezésének nagy munkája, melynek nehéz
ségét legjobban talán az jellemezheti, hogy a végeredményben alig 
változott alapterületén és szorongásig zsúfolt helyiségeiben nem
csak anyagának teljes elhelyezését, hanem a több évtizedes fejlődés 
lehetőségeit is biztosítani kívánta. Ennek a látszólag szinte meg
oldhatatlan vállalkozásnak első lehetőségét a miniszter úr önagy
méltósága nyújtotta azzal, hogy legelőször is elrendelte a két leg
fontosabb raktárterem modern vasállványozását, hogy e termek 
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befogadóképességét az eddiginél nyolcszorta nagyobbra fokozza. Meg
értő támogatása adta meg tehát az erőt és lendületet az átszerve^ 
zési munkálatok harmadik lépéséhez, mely a Könyvtár százhuszon
ötödik évében új élet és új virágzás felé nyitott utat. 

IV. 

Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR átszervezésében a sürgős 
és fontos feladatok tömege tolult előtérbe, melyek minél egyszerűbb 
módon és a legkisebb költséggel való megoldása egyaránt nagy 
gondokat okozhatott. 

a) Legelőször is az átalakítás előtt álló elsőemeleti 1330 m2 és 
földszinti 600 m2 alapterületű helyiségeket kellett kevés kivétellel 
teljesen kiüríteni, ami a helyhiány miatt alig megoldhatóan nagy 
feladat volt. E helyiségeket többé-kevésbbé át kellett építtetni, padló-
zásukat, ablakaikat, ajtóikat átjavíttatni, fűtőberendezéseiket pótolni, 
mosdókkal ellátni és valamennyit az évek hosszú sora óta nélkü
lözött s a legtökéletesebben biztosított villany világítási hálózattal 
felszerelni, bútorzatukkal együtt tataroztatni, átfestetni. 

b) Két összesen 400 m2 alapterületű termet kellett, a lehető leg
nagyobb befogadóképességet tartva szem előtt, SCHLICK-VAjDA-rend-
szerü vasállványzattal, továbbá a nagy olvasótermet és az új hirlap-
tári folyosót meglevő szekrények galériás berendezésű átalakításával 
beépíteni és három kisebb földszinti raktárhelyiséget beállványozni» 

c) Szükségessé vált az olvasótermet, katalógustermet, ruhatárat, 
hirlapfolyosót részben új bútorzattal berendezni, a földszinti tiszt
viselőszobákat átbútorozni, egyes lépcsőket átszerelni. 

d) A Nyomtatvány-, Hirlap- és Zeneosztály közel 5000 m 2 

anyagát az elsőemeleti teremsorban összpontosítva és az újonnan be
rendezett termekre való tekintettel át kellett költöztetni, a raktárterme
ket a használhatóságot korlátozó túlzsúfoltságtól mentesítve logikus 
csoportosításban átrendezni, a ritka kiadványokat (editio princeps, 
díszmüvek stb.) kiemelni és alkalmasabban, zárt szekrényekben el
helyezni ; a múzeumi kiadványokat, duplumokat és remotákat pedig 
külön helyiségekben rendezve raktározni. 

e) A fölöslegesen helypazarló és állandóan változó jellegű szak-
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csoportos, illetve betűrendes felállítás helyett a könyvek teljes reví
ziójával és új leltározásával a végleges helyhez kötött, végtelen 
számozású felállítást kellett fokozatosan bevezetni; az új számozá
soknak a régi nominális és szakkatalógusokon való egyidejű átírásával. 

f) Az olvasótermi kézikönyvtár számára a Nyomtatvány- és 
Hirlaptár legfontosabb anyagából mintegy 30.000 kötetnyi anyagot 
kellett kiválogatni és szakok szerint csoportosítva felállítani. 

g) Az új kézikönyvtárt könnyen kezelhető újonnan írt kataló
gussal kellett ellátni, a nagy katalógust alkalmasabb módon és az 
olvasóteremhez közelebb elhelyezni. 

h) Régóta szükség volt a megfelelő könyvrenováló és fény
képező laboratórium felállítására és felszerelésére. 

i) Az elavult müncheni könyvtári szakrendszer helyett meg
felelő bibliográfiai utasítással együtt újat kellett kidolgozni, célszerűbb 
naplózási rendszert bevezetni, a könyvkötés ügyét rendezni. 

j) Gondoskodni kellett arról, hogy a Könyvtár az eddigi nehezen 
hozzáférhető bejárat helyett a MÚZEUM előcsarnoka felől a legrövi
debb úton legyen megközelíthető és hogy akiállítási jellegű gyüjte-
ménytermek az olvasótermi forgalomtól és raktártermektől el legye
nek szigetelve. 

k) Végül mindezen feladatot úgy kellett a lehető legrövidebb 
idő alatt megoldani, hogy az átszervezés ideje alatt a Könyvtár 
használata — ha korlátozottan is — meg ne akadjon, a Könyvtár 
rendes ügymenete, egyes osztályok, illetve munkakörök működése 
(kötelespéldány-osztály, Régi magyar könyvtár, Kézirattár, Zene
osztály, az elszakított országrészek irodalmának gyűjtése, könyv-
köttetések stb.), valamint legfontosabb részében a Nyomtatvány
osztály rendes gyarapodásának feldolgozása, zavartalanul tovább foly
jon, sőt a tisztviselők is beoszthassák rendes évi szabadságidejüket. 

Nagy könnyebbséget jelentett, hogy a TODORESZKU-HORVÁTH-

Könyvtár és az AppoNYi-Könyvtár méltó új berendezését és részben fel
állításuk gondját is a nagylelkű adakozók özvegyei vállalták magukra. 
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V. 
Amint a MÚZEUM RÉGÉSZETI- és TöRTÉNELMi-osztályai ez év 

márciusában az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnak átengedték a 
termeinkkel szomszédos saroktermet és folyosót, a ScHLiCK-féle vas
szerkezeti gyár azonnal megkezdte és négy hét alatt be is fejezte a 
korábban megrendelt vasállványzat felszerelését. Erre április 19-én 
a Nyomtatvány osztályban, egy nappal később pedig a Hirlaptárban 
párhuzamosan egyszerre indult meg a költözés. 

A sokirányú lekötöttség, de még inkább az iparosok munkájá
nak kiszámíthatatlansága miatt is a költözést egyszerre több oldalon 
kellett kezdeni s annak menete hol itt, hol ott lendülhetett előre 
erősebben. Ezért a munka bonyolult sorrendjének naplószerű fel
sorolása helyett, csak az egyes feladatok megoldásának összefoglaló 
leírása adhat áttekinthető képet. 

A Nyomtatvány-osztály munkája a földszint mennyezetig 
zsúfolt öt raktárszobájának kiürítésével kezdődött, melyekben nagy
részt duplumanyag, továbbá a törzsgyüjteményhez tartozó hírlapok, 
naptárak, népiskolai tankönyvek, háborús kiadványok, valamint a 
HERALDIKAI és GENEALÓGIAI Társaság kiadványai voltak. Ez az anyag 
a földszint három már korábban renovált szobájába került, míg a 
kiürített helyiségekben dr. LECHNER Jenő műegyetemi tanár veze
tésével nyomban megkezdődött az átépítés. 

Amint az építés munkája szobáról-szobára haladt tovább, illetve 
befejezést nyert, úgy tartott vele lépést a berendezkedés is. A külső, 
kertrenyíló földszinti szobák a tisztviselők részére alakíttattak át oly-
képen, hogy a tisztviselők elhelyezése pontosan megfeleljen munka
körüknek, illetve annak a sorrendnek, mely a Könyvtárba érkező 
anyag teljes feldolgozásáig vezet. A szobák középpontjában, az épület 
sarkán, az igazgatóság foglalt helyet, az igazgatói, titkári és gépíró 
szobával (ez utóbbiban van elhelyezve az irattár is), ehhez balról a 
Kézirattár két szobája, jobbról a Kötelespéldány-osztály 2, a Zene
osztály egy és a Nyomtatványosztály 5 szobája csatlakoznak. Négy 
osztályvezető kivételével a tisztviselők másodmagukkal vannak szo
báikban elhelyezve. Bár itt a nélkülözhetetlen bibliográfiai szak-
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könyvtár mellett csak a feldolgozás alatt álló anyag számára van 
hely, ideiglenesen itt vannak felállítva, a legnagyobb szobában üveg
szekrényekben, az elszakított országrészek irodalmi gyűjteménye és 
egy másikban a zenei kéziratok. 

A folyosó felőli sötétebb szobák közül négy előszoba ma
radt, három pedig részben a középfalak kiemelésével megnagyítva^ 
különálló raktárhelyiségek lettek. Az egyikben a MÚZEUM és a 
HERALDIKAI Társaság kiadványai, a másodikban a duplum-, a har
madikban a remotaanyag lett rendezve és elhelyezve. 

Bár a földszinti helyiségek kiürítése és átalakítása nagy
jában a megállapított sorrendben folytatódott le, egyes helyiségek 
átengedésének késlekedése komoly próbára tette úgy az építkezés,, 
mint a költöztetés fogaskerekekhez hasonlóan egybekapcsolódó 
munkarendjét. Ennek dacára is június 15-ig a földszint átalakítása 
elkészült két helyiség kivételével, melyekre az ORSZ. KÖNYVFORGALMI 

és BIBLIOGRÁFIAI KÖZPONT kiköltözése után a közeljövőben fog sor 
kerülni. E két helyiségben a házi könyvkötészet kap majd helyet. 

A földszinti helyiségek átalakítása azért volt rendkívül sür
gős, hogy az első emeleti nagytermeket ki lehessen üríteni. E ter
mek addig raktári jellegük mellett a Nyomtatvány osztály, Hirlaptár 
és Zeneosztály tisztviselőinek közös dolgozószobái voltak. Az át
alakítások előbbre haladásával egymásután kerültek le a föld
szintre a használható bútorok s velük együtt megindult a termek
ben elhelyezett 1126 m2 könyvanyag kitelepítése is. 

Ez nemcsak a nagy helyhiány miatt volt nehéz feladat, hanem 
főkép azért, mert az átköltöztetéssel egyúttal a szakok szerint 
felállított, de a főcsoportjuk szerint egyáltalán nem csoportosított 
szakok átrendezését is feladatának érezte az igazgatóság. Arra 
törekedett, hogy pl. az összes hittudományi, vagy jogtudományi 
szakok egymás mellé kerüljenek és a könyvtár használatában ne 
lehessen többé bizonytalanság az egyes szakok keresésénél. Mint
hogy azonban a kiürítés alatt álló nagyteremben a korábbi hely
hiány következményeképen a legkülönbözőbb főcsoportba tar
tozó szakok voltak elhelyezve, a szomszédságra való minden 
tekintet nékül (pl. erkölcstan, külföldi közjog, szülészet, címer-



AZ ORSZ. SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR ÁTSZERVEZÉSI MUNKÁLATAI 225 

tan, állatorvostan egymásután következtek), az egyes szako
kat a legkülönbözőbb termekből kellett összehordani. Helyükre 
ismét mások kerültek, hogy a végleges felállítás megfelelhessen a 
szakok eredeti főcsoportosításának. Előfordult, hogy csak 2—3 szak
csoport átköltöztetésével lehetett a könyveket végül is elhelyezni, 
ami az átköltöztetendő anyag megháromszorozódását jelentette. 

Nagyon elősegítette a kiürítés munkáját az a szerencsés vé
letlen, hogy a Levéltár volt terme és folyosója az AppoNYi-Könyv-
tár céljaira való átalakítás végett, még üresen állott. Ide került az 
a könyvanyag, mely a nagyteremben felállítandó új vasállványra 
volt szánva : a teológia 17, a jog-, állam- és társadalomtudományok 
n alszakja, a háborús gyűjtemény stb. Ezeket hely- és állványok 
hiányában végleges elhelyezésükig 60—80 cm magas oszlopokban 
a földre kellett lerakni, ami mellett a könyvek számszerű pontos 
sorrendjét nem volt könnyű megőrizni. Az orvos- és természet
tudományok egyrésze azonban, a katalógus-terem galériáján, azon
nal helyére kerülhetett. 

Június elején a nagyterem és a vele szomszédos termek már 
üresen állottak. Faliállványzatuk az új hirlaptári folyosóra és az 
olvasóterembe lett áthelyezve, s így a vasállványozási munkálatok 
azonnal megkezdődhettek. A 25 m hosszú, 10 m széles és 6*8 m 
magas boltozatos terem számára Schlick-Vajda-rendszerű és terv
rajzban kétszer átdolgozott, két emeletes — összesen három szin
tes — üvegpadlós állványok készültek 2*1 m, a legfelsőnél i*8 m 
állvány magassággal. A terem középútja a mennyezetig nyitott 
maradt és a két emeleten összesen hétszer van áthidalva. A raktár
emeleteket a régi könyvtári galeriarácsok mintájára készült karfás 
vasrácsok szegik harmonikusan körül. 

A termet körülfutó, valamint a középen álló 33 állvány 
magassága összesen 6 méter. Tengelytávolságuk 1*30 m és egyfor
mán hármasbeosztásúak 0*97 m hosszú zománcozott vaspolcokkal, 
amelyek galvanizált fogasléceken 1*5 cm távolsággal, tetszőlege
sen állíthatók be. A terem befogadóképessége az új berendezés 
folytán közel nyolcszorosára, 300.000 kötetre növekedett, a könyvek 
kezelése szintén rendkívül sokat könnyebbedett. A berendezés előnyére 
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azonban legjellemzőbben talán azt emelhetjük ki, hogy a könyv
anyagában erősen megnövekedett terem szerkezeti megoldása 
oly kedvező, hogy sok helyen felét sem éri el a teli^súfolt nehéç 
faállványok korábbi veszedelmes padlómegterhelésének. Emellett jól esik 
hangsúlyoznunk, hogy e legmodernebb szerkezeti szempontok és 
a terem fokozott kihasználása mellett a 3 tetőlámpával és 216 
különgyujtású középlámpával megvilágított csarnokterem esztétikai 
hatása is növekedett. 

A szerelés munkája, a terem átfestése s a kapcsolatos egyéb 
teendők — a lámpaszerelés kivételével — programmszerüen haladva 
előre, két hónap alatt, augusztus 11-én fejeződtek be. Másnap 
már a részleteiben is teljesen kidolgozott tervek szerint a könyvek 
beköltöztetésére kerülhetett a sor, amit nagyon megkönnyített 
az, hogy a vasállványokhoz öt darab könyvtári kocsi is készült, az 
állványokkal egyező méretű, kiemelhető vaspolcokkal. A kocsikra 
számozásának ellenőrzésével került a porszívógéppel megtisztított 
könyvanyag, melyet egyszerű csigán húztak fel az emeletek meg
felelő szakaszán. A költözés szállítási részét az altisztek és az e 
célra alkalmazott egyetemi hallgatók hajtották végre, kiknek nagy 
intelligenciája az átszervezés egész ideje alatt nagyon sokat könnyí
tett a munka menetén. Ezért augusztus végére, tehát alig 14 
munkanap alatt, a terem két emeletén közel kétszázezer kötetet 
helyezhettünk el, a további munkálatokhoz és gyarapodáshoz 
üresen hagyva az alsó szintet. 

A terem szakcsoportosításának egysége miatt a beosztás a 
következőkép alakult ki. A második emeletre kerültek a ritkábban 
használt szakok: a teológia és a jogtudományok. Az előbbi az 
emelet három-, az utóbbi kétötödét foglalja el. Mellettük a 
fal körül a naptár, népiskolai tankönyv és iskolai értesítő gyűjte
mények vannak felállítva. Az első emeleten a háborús gyűjtemény, 
a természettudományok folytatólagos része, valamint általánosabb 
jellegű szakok kaptak helyet, melyek csoportosításánál az is döntő 
volt, hogy az új elrendezési tervek szerint a hét raktárteremben 
csak a történelmi és nyelvészeti szakok maradhattak. Itt a szaba
dalmi leírások nagy gyűjteménye jutott alkalmas külön helyhez. 
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A könyvek felállítása, amellett, hogy számsoruk rendje kétsze
resen is ellenőriztetett, a korábbi módszerhez képest is változott. 
Ugyanis a régi és kellőleg meg nem okolható alulról-felfelé számo
zás és felállítás helyett, itt már a keresést inkább megkönnyítő, felül-
röl-lefelé számozást vezette be a Könyvtár. Másrészt, mivel a Könyv
tárnak azzal kellett számolnia, hogy a régi berendezésű raktárter
mek néhol 60 cm mély faliállványait célszerűen csak nagyméretű 
könyvekkel használhatja ki, az új vasállványzaton, melyeket fölös
legesen megterhelni sem akart, az átvitt szakcsoportoknak csak 
30 cm-nél alacsonyabb és a polcok méretének megfelelő részét 
helyezte el. 

Az így kiemelt folióanyag a második könyvteremtől kezdve 
pontosan nagyság szerint és megjelenési korszakuk lehető figyelembe
vételével állíttatott fel. Ezzel a régi könyvtermek befogadó képes
sége szintén növekedett, a könyvek épebben, jellegüknek megfelelőb
ben állíthatók fel, a pár oldalas füzetek külön tokokba össze
gyűjtve nem rongálódnak, szakadoznak a nagy kötetek közé szo
rítva, végül a könyvek elrendezése szebb, tisztántartásuk lényegesen 
könnyebb lett, a kis könyvek hátraesésének és eltűnésének vesze
delme pedig megszűnt. 

A könyvanyag e része már a véglegesen elhatározott folyó-
számozás elvéhez képest, teljesen újonnan és i-től a végtelenig, 
minden exponens nélküli numerus currenssel lett átszámozva. Hogy 
ez a szám áttekinthetőbb legyen, a számozás minden raktárrésznél 
kerek számmal folytatódik. Minthogy az új nagyterem három szint
jén az apróbb anyag megfelelő csoportosításával összesen kb. 300.000 
mű helyezhető el s a további hét raktárteremben, azok vasállványo
zását is szem előtt tartva, egyenként 100.000 mű elhelyezésére szá
míthatunk, a számozás termenként, illetve emeletenként 100.000-rel 
halad előre. Az új nagyterem földszintén balról kezdődik a számo
zás i-el s balról-j óbbra, felülről-lefelé folytatódik az első emele
ten 100.001-el, a másodikon 200.001-el, úgy hogy a hét további 
raktárteremben 300.001-tői 999.999-ig terjedhetnek idővel a szá
mok. Ezzel sikerül fokozatosan kiküszöbölni a régi, valóságos 
mathematikai képletekként bonyolult szakrendszeres ugrószámozást, 



228 DR. NYIREŐ ISTVÁN 

mely a hetvenéves közbeiktatások folytán képzelhetetlenül nehéz
kessé vált. (Pl. 8°. L. elég. g. 273 ax/s4-) 

Nagyon fontos változást jelent azonban ez az új felállítási rend 
abban, hogy az újonnan beszámozott könyvek most már véglegesen 
aZ elfoglalt helyükön maradhatnak s ahhoz alkalmazkodva azt teljesen 
kitölthetik. Ezzel szemben, a régi szakok szerint s a szakokon belül 
betűrendben csoportosított könyvanyag az állandó tömeges közbe
iktatások folytán mindenkor eltolódott, úgy hogy a tisztviselők csak 
közbeékelt pótállványokkal adhattak az új gyarapodásnak helyet. 
A helyhiányt az is fokozta, hogy az eddigi müncheni felállításmód az 
anyag három méretű (20 , 40, 8°) szétosztásával sem tudta a pol
cokat egyenletesen és jól kihasználni. A különböző alakú és kötésű 
könyvek pedig egymás épségét állandóan veszélyeztették. 

Az új számozási rend mellett a különleges szempontok szerint 
gyűjtött könyvcsoportok (pl. háborúsgyüjtemény, zenei gyűjtemény, 
elszakított országrészek irodalma stb.) együtt maradhatnak s arészükre 
fenntartott számok terjedelmén belül kellőképen fejlődhetnek. Végül 
nagyjelentőségű a megőrzés szempontjából az is, hogy a ritka kiad
ványokat (díszmüvek, első kiadások, értékes ajánlású könyvek stb.) a 
Könyvtár kiválaszthatta törzsanyagából és záros szekrényekben, meg
különböztetett számozással, értéküknek megfelelően helyezte el. 

Hogy azonban a régi számozások megváltoztathatók legyenek, 
a felállítás nehéz munkája mellett ki kellett szedni a régi kataló
guslapokat is s azokat átszámozás után, új számukat a szakkataló
guson is átvezetve, visszaosztani a nagy katalógus betűrendjébe. Az 
új számozásoknak megfelelően természetesen új leltári katalógust 
kellett kezdeni, melyben most már a könyvek külsőségei is fel 
vannak jegyezve. Mellettük a régi szakkatalógusok az új számozások 
átírásával egyidejűleg a legpontosabb revizió alapjául szolgálhatnak. 

A törzsgyüjteményen kívül a költözéssel kapcsolatban ren
dezni kellett az erősen felszaporodott közel 100 m2 duplumanya
got, hogy a részére külön berendezett duplum raktárban elférjen, 
valamint a múzeumi kiadványokat és remótákat. Gróf SZÉCHENYI 

István letétként elhelyezett könyvtára anyagának leltári revíziójával 
kapott a KOSSUTH Lajos könyvtára mellett zárt szekrényekben helyet. 
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Külön kell megemlítenünk az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

villanyvilágítási berendezését, melynél az igazgatóság a sok szo
morú külföldi tapasztalaton okulva, a legnagyobb gonddal igye
kezett eljárni. Az elektromos hálózat méretezését, fektetését és biz
tosítását, valamint a lámpák megválasztását a K. M. JÓZSEF MŰEGYE

TEM I. elektrotechnikai tanszéke volt szíves felülvizsgálni SÖPKÉZ 

Sándor udv. tan. műegyetemi tanár úr irányítása mellett. 
A hálózat mindenhol a falban van elhelyezve kellőképen mére

tezett és többszörösen biztosított Bergman-csöves vezetékekkel. 
A vezeték iránya kettős. Az első a földszinti helyiségeket, a máso
dik pedig az első emeletieket látja el árammal. Ez utóbbi az igaz
gatóság földszinti előszobájából indul ki s onnan szükség szerint 
teljesen kikapcsolható. így érhettük el, hogy a szükséges világítási 
időt kivéve, tehát a hivatalos órákon túl, a Könyvtár termeiben 
az áramszolgáltatás teljesen szünetel. A jól biztosított és kellőkép 
ellenőrizhető kapcsolótáblák az előbbi nagy előnyt kiegészítve, 
emberi számítás szerint teljes mértékben tűzbiztossá teszik az új 
berendezést. Az első emeletnek egyelőre csak a hat újonnan átala
kított terme és négy folyosója szereltetett fel villanyvilágítással, míg 
a továbbiakra a kellő anyagi eszközök rendelkezésére bocsájtása 
esetén a jövőben kerül a sor. 

VI. 

A Hirlaptir egy nappal a Nyomtatvány-osztály után kezdte 
meg költözését, az annak hét raktárterme után nyolcadikként követ
kező sarokterembe. Ez a terem, mely alig négy héttel a RÉGÉSZETI 

Osztály kiköltözése után a ScHLiCK-gyár vasállványaival szereltetett 
fel, kisebb a Nyomtatvány-osztály új vasterménél. Szintén két
emeletesen állványozott, de állványainak tengelytávolsága i'éo m, 
tehát annál 0*30 m-rel nagyobb. Ez a beosztás, valamint a 4—5 
darab 31 cm mélységű polcozás a hirlapok nagyobb terjedelméhez 
kívánt alkalmazkodni. Nyolc híd keresztezi a termet kettéosztó utat a 
két emeleten, melyekre új rendszerű, osztottfokú lépcső visz fel, a kis 
helyet kényelmesen kihasználva. A fal körül vezetett és középen álló 
állványzat férőhelye összesen 654 m2, kb. 40.000 kötet hirlap számára. 

Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. 17 
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Második új helyiségét a TÖRTÉNETI-Osztálytól átengedett 40 m 
hosszú és 3'5 m széles világos folyosón nyerte a Hirlaptár. Ide 
helyeztetett át a Könyvtár nagy termének korábbi galériás fali
állványzata, melynek emeleti részét még o*8o m-rel emelték. 
A mély s a hirlapok méreteinek kitűnően megfelelő faállványok 
férőhelye 435 m2, tehát épen kétharmadrésze az előbbi hirlap-
teremnek, ablak fülkéj ében jól szigetelt tisztviselőmunkahelyek van
nak. Helykihasználása és berendezése a nagy rendezőasztalokkal 
igen célszerű, csak fűtése nem kielégítő még, mert a vezetékeit 
tápláló elavult Perkins-kazán legnagyobb megerőltetéssel sem tudja 
kellő meleggel ellátni. A négy tetőlámpával felszerelt új folyosó 
egyik látványossága lesz a könyvtár látogatóinak. 

A Hirlaptár költöztetésének vezetőszempontja szintén az volt, 
hogy anyagát a most már véglegesnek tekinthető helyén minél logiku
sabban és a fejlődésnek megfelelőbben csoportosíthassa. Ezért a 
még élő hírlapokat a már befejezett sorozatoktól teljesen elkülö
nítette, s ez utóbbit a hely teljes kihasználásával a VIII. terem 
földszintjén és I. emeletén állította fel. A még állandóan gyarapodó 
élő anyag a folyosó állványain kapott alkalmas helyet. Ez új be
osztás természetesen a korábbinak teljes megváltoztatását jelentette, 
úgy hogy miatta a Hirlaptár teljes egészét meg kellett mozdítani. A fel
állítás pontosságának ellenőrzésére, arról egyidejűen ideiglenes 
helyrajzi katalógus készült. 

Minthogy az új folyosó beállványozása és átfestése a munkás
viszonyok miatt csak több mint kéthavi késedelemmel, szeptember 
15-ére fejeződött be, az ideiglenesen átengedett II. emeleti helyi
ségeket pedig már augusztus 15-ig ki kellett üríteni, a költözés 
munkája a reméltnél jóval nehezebb lett s a kétszeres átrakodást 
nem lehetett elkerülni. Közben az új folyosó bútorozásához át 
kellett adni az ideiglenes faállványokat, s a rendezés munkáját a 
földön folytatni. A hirlapok 30°/o-a már amúgy is hozzáférhetet-
lenül állott néhol 2 m. magasan a padlón feltornyosítva. Át kel
lett rendezni a csaknem teljesen kötetlen külföldi és a háborús, 
továbbá a duplum hirlapanyagot, melyek az ottani anyag átrakása 
árán a régi hirlapfolyosók galériájára kerültek. 
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E munkálatok mellett zavartalanul folyt a kötelespéldányok és 
külföldi folyóiratok rendszeres, valamint a külügyminisztérium sajtó' 
osztályától a költözés ideje alatt váratlanul kapott két autórako
mány hirlapanyag (megszállott területi hírlapok) átvétele és fel
dolgozása. További nagy munkát jelentett az elmaradt köttetések 
tömeges pótlása, amennyiben májustól októberig közel kétezer 
kötet hirlap lett kötésre előkészítve és bekötés után címtározva. 
Ehhez járult az olvasótermi kézikönyvtár számára a legfontosabb 
hirlap- és folyóiratsorozatok kiválasztása és felállítása. 

Mindezen feladatokat a Hirlaptár költözésének hetedik hónap
jában sikerrel fejezte be. A nehézségek jellemzésére elég felhozni azt, 
hogy a több mint 1262 m2 hirlapanyag nagyrészét a második emelet 
távoli termeiből vállon kellett átköltöztetni. Ezek után a régóta ten
gődő és nehezen hozzáférhető Hirlaptár gazdag anyaga átrendezve, 
minden részében használhatóvá vált, s november 17-től már a beszá-
mozás és leltári naplózás további négy hónapra tervezett munká
ját kezdhette el. Ezzel párhuzamosan halad tovább a hirlaptári 
főcímtár hibás lapjainak folytatólagos kicserélése. 

VII. 

Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR átszervezési munkájában a 
Nyomtatványosztály és Hirlaptár átcsoportosítása mellett harma
dik nagy feladat az Olvasóterem gyökeres átalakítása volt. A hasz
nálhatóságában erősen megnövekedett könyvtár növekvő forgalmára 
való tekintettel itt is nagy változásokra volt szükség. 

A terem berendezése, az asztalok kivételével, teljesen kicserélő
dött, az olvasóhelyek száma szaporodott. Nagyrészében átváltozott a 
korábbi ötezer kötetes s erősen avult kézikönyvtár harmincezer váloga
tott kötetre szaporított anyaga, melynek most már külön és könnyen 
áttekinthető címtára áll az olvasóközönség rendelkezésére. Az Olvasó
teremmel szomszédosán a nagy katalógus is használhatóbb elhelye
zést kapott. Végül a jól elosztott villanyvilágítás bevezetésével lehe
tővé vált, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR régi vágyát meg
valósítva, ezután a különösen forgalmas esti órákig is nyitva állhas
son a nagyközönség számára. 

17* 
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Mindezen átalakítások, különösen pedig az új kézikönyvtár 
összeválogatása, felállítása, beszámozása és teljesen új címtározása,. 
igen nagy mértékben vették igénybe a vele foglalkozó tisztviselő
ket, kik az utolsó hónapokban, váltott segédszemélyzettel, reggel 
nyolctól este hétig dolgoztak feladatuk mielőbbi befejezésén. 

Bár az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR már munkájának meg
kezdésekor tisztában volt annak nagy méreteivel, hivatásának az 
utolsó percig meg akart felelni azzal, hogy az Olvasóterem bezárá
sát, a könyvtár belső használatának megszakítását, minél későbbre 
tolja ki. Május 15-én azonban itt is meg kellett indulni a munkának.. 
Először a kézikönyvtár megrostálásra szánt anyaga került eredeti 
sorrendjében a szomszédos raktártermek padlójára. Alacsony üveg
szekrényeik a földszinti szobákban kaptak sokkal megfelelőbb el
helyezést. Egy nappal később pedig a szobafestők a hatvanévi korom
patinát is lemosták az Olvasóterem falairól. 

Mivel a korábbi alacsony üvegszekrények nem voltak elég 
erősek, hogy némi kiegészítéssel a régóta szükséges galériát elbír
hatták, vagy pedig egy nagyobb kézikönyvtárnak helyet adhattak 
volna, helyükre a ToDOREszKU-HoRVÁTH-Könyvtár számára kiürítés 
alatt álló terem szilárd bútorzata került. Jellemző a MAGYAR NEM

ZETI MÚZEUM palotájának gondos méretezésére, hogy e fali szekré
nyek — kellő beosztással — a legpontosabban találtak az Olvasóterem 
falterületeihez is, csak egy 80 cm sarokrésszel kellett őket pótolni. 
A 3*40 m magas üvegszekrényekre viszont, kellő átalakításokkal, a 
volt levéltári berendezés rácsos galériája került, mely az ajtók magas
ságában a terem három oldalát úgy futja körül, hogy az ablakok 
világításából mitsem von el. A galeriára egy más teremből átvitt 
vascsigalépcső visz fel a terem sarkában. 

Az Olvasóterem e régóta szükséges megfelelő új bútorozását 
a kellő költségek hiányában, a Könyvtár előreláthatólag még hosszú 
ideig nem oldhatta volna meg. így azonban a legszerencsésebben és 
minimális költségekkel könnyen jutott hozzá. A felhasznált beren
dezések korábbi helyükön a terveknek megfelelően épen a kellő 
időben váltak feleslegessé s minthogy a többi termek berendezése 
már mind végleges, szétszedve csak nyersanyagul szolgálhattak 
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volna valahol. Most kevés javítással és átfestve, teljesen megújultak 
és, ami fő, a célnak kitűnően megfelelnek. Ezzel most már a Könyv
tár utolsó terme is megkapta a helyet legjobban kihasználó galériás 
állványozást, melyhez az ajtók részben újonnan kiegészített falbur
kolása stílusosan kapcsolódik. 

A termet a MÚZEUM díszterméből áthozott két aranyozott 
bronzcsillár, összesen 960 watt fényerővel bőségesen világítja meg. 
Addig is, míg sor kerülhet arra, hogy a világítást az asztalokon 
sorbaszerelt alacsony lámpákkal esetleg még kedvezőbben oldhatjuk 
meg, minden tekintetben megfelelnek a várakozásnak. A csillárok 
kapcsolása két áramkörös, ezért a terem világítását takarékosan és 
a forgalomnak megfelelően lehet négyszeresen változtatni. A koráb
ban szintén elégtelen fűtést a fűtőtestek szaporításával, szellőzteté
sét két külön y6 m2 felületű szellőztető ablakokkal, párateltségét 
pedig a fűtésre szerelt párologtató medencékkel sikerült javítani. 
A fütőhálózat kiegészítése azért is szerencsésen oldódott meg, mert 
ezzel egyúttal a nagy raktárterem erős túlfűtését is kellő mértékére 
csökkenthettük le. 

Minthogy a főkatalógus új elhelyezése miatt a szomszédos 
teremben korábban üvegfallal elkülönített 12 férőhelyes szűk és 
nem elég világos ú. n. kutatóhelyiség kiszorult helyéről, az átalakí
tások kapcsán a Könyvtárnak gondoskodnia kellett komolyabb 
munkát végző tudós kutatóinak kényelmesebb és kézikönyvekkel 
jobban felszerelt, zavartalan munkahelyéről is. Ezt úgy lehetett 
megoldani, hogy az Olvasóterem felügyelőemelvényét és asztalát 
a terem végéről a Katalógusterembe vezető középajtó terébe 
helyezte át és így annak volt helyén a terem négy nagy asztalát 
az asztalközök szűkítése nélkül egy ötödikkel szaporíthatta. További 
helynyereséget jelent, hogy a terem öt ablakfülkéjébe visszakerültek 
a régi kétszemélyes asztalkák. Minthogy a könyvtár új használati 
rendjének megfelelően az olvasóhelyek most már számozva vannak és 
minden olvasó csak a ruhatári számával jelzett helyet foglalhatja el, a 
kutatók számára fenntartott— a többieknél kényelmesebb, sőt 12-ről 
22-re szaporított — helyet más olvasók el nem foglalhatják. Ezzel 
az olvasóhelyek száma a korábbi 72-vel szemben 94-re emelkedett. 
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Az Olvasóterembe visszakerültek a régi berendezés rácsoshátú 
stílusos tölgyfaszékei is, melyek az asztalokkal együtt erős meg
újításon estek át. Az asztalok végénél a könnyen áttekinthető 
katalógusok kérőlappal, írószerekkel felszerelt állványai kaptak helyet, 
melyek nagy lexikon és szótáranyaga a könyvszekrények sok 
kézikönyvével együtt mindenkinek hozzáférhető. Minden remé
nyünk megvan arra, hogy a mennyezetéig könyvekkel rakott 
egyszerű, de monumentális Olvasóterem, melynek középfalát 
a MUZEUMUNK sorsát lelkesen előmozdító JÓZSEF nádor nagy képe 
díszíti, a jövőben is oly látogatott kedves helye lesz olvasóközön
ségünknek — és legelső sorban a tudományos kutatóknak — mint 
régen volt. 

A felügyelőemelvény áthelyezésével az Olvasóterem ellen
őrzése is sokat javult. Az új helyről nemcsak minden olvasó figyel
hető közelebbről, de a felügyelő tisztviselő az üvegajtón át a mö
götte levő katalógus-, sőt raktártermet is áttekintheti. Mivel az 
Olvasóterembe beosztott két altiszt egyike állandóan a galérián 
köteles tartózkodni, minden reményünk megvan, hogy e megszigo
rított ellenőrzés az esetleges könyvrongálásoknak elejét fogja venni. 

A galéria könyvforgalmát egy kis könyvlift könnyíti meg. 

VIII. 

Az Olvasóteremben elhelyezett 5000 kötetnyi kézikönyvtár 
gyökeres selejtezésen ment át, a szükségesnek talált harmadrésze a 
Könyvtár egész anyagának átválogatásával lett lényegesen kiegé
szítve. A teljes kiépítés után 30.000 kötetre emelkedő kézi
könyvtár felállításában az az elv jutott hangsúlyozásra, hogy 
az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnak, mint az ország első és 
muzeális jellegű könyvtárának, elsősorban praesens könyvtárnak kell 
lennie, azaz könyvanyagát, annak lehető erős védelmére, kikölcsö
nöznie nem szabad. Minthogy ez az elv kétszeresen vonatkoztat
ható azon legfontosabb kézikönyvekre, melyek használata minden
napos, az Olvasóterem kézikönyveit általános könyvtári szokások 
szerint a kölcsönforgalomból teljesen kivonta. így akarja elérni, 
hogy e könyvek, melyekre állandóan szükség van, ne legyenek 
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hónapokig egy-egy kölcsönző számára lekötve, de mindenkinek 
kéznél legyenek. Az olvasótermi könyvek feltűnő piros címkén 
külön számozással vannak ellátva a belső táblára ragasztott exlibri-
sen megjelölt kikölcsönzési tilalommal. Egyébként a kézikönyvtár 
kiválasztása még nem végleges, mert a külföldi újabb tudomá
nyos anyag erős kiegészítésre szorul, amit a miniszter úr jóakaratú 
további támogatásában bízva, remélhetőleg a közel jövőben meg 
is fogunk kapni. A beérkező új kiadások a korábbiakat állandóan 
ki fogják szorítani s így az idővel kevésbbé fontosnak, vagy épen 
fölöslegesnek talált könyvek visszatérnek helyükre, a nagy raktárba. 

Hogy azonban az Olvasóterem számára lekötött nagyobb 
kézikönyvanyag miatt a kölcsönzőforgalom se csökkenjen túlsá
gosan, a Könyvtár arra törekszik, hogy a legfontosabb müvek 
másodpéldányban is meglegyenek. 

A kézikönyvtár a katalógusállványok nyitott polcain és a fal
körüli üvegszekrényekben van elhelyezve. Hogy ez utóbbiak hasz
nálata könnyebb legyen, kulcsok helyett egyszerűen kilincsekkel nyíl
nak. Mivel az alsó szekrények mélysége a kelleténél nagyobb, pol
caikat hosszában kettéfűrészelve, úgy állítottuk be, hogy a hátsó 
rész 10 cm-rel magasabban álljon. Ezzel nemcsak azt sikerült elérni, 
hogy a könyvek már nem eshetnek hátra, hanem kétsorosán állítva 
is jól használhatók. Az Olvasóterem férőhelye egyébként az alsó 
szekrényekben 39e m, a galérián 200 m, a kézikönyvtár folytató
lagos elhelyezésére szolgáló katalógusterem alsó szakaszán 238 m, 
felső szakaszán 200 m, a hirlapfolyosón pedig 250 m. Összesen 
tehát 1284 m. 

A kézikönyvtár összeválogatása és katalóguslapjaik kikeresése 
júniustól október végéig tartott. Ezután a könyvek egységes szem
pontok szerint revideálva, az egyes szekrényekben szakok szerint 
helyeztettek el. A nagyobb sorozatok és folyóiratok a galérián, a 
fontosabb és gyakrabban használt hírlapok pedig — a budapesti élő 
hírlapok teljes sorozatával — a szomszédos katalógusteremben és 
hirlapfolyosón kaptak megfelelő helyet. 

A felállítás vezetőszempontját az egyes szakokon belül kizá
rólag a gyakorlati igények, a használat lehető megkönnyítése szab-
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ták meg. A gyakrabban használt kisebb, valamint lexikális müvek a 
legkönnyebben hozzáférhető első sorokba kerültek, míg a kevésbbé 
fontosak, használatuk lehető mérlegelésével felsőbb, vagy hátsó 
sorokba. Egyébként a könyvek az egyes szakokon belül nagyság 
szerint rendeztettek a polcokon, hogy i., a kis helyet minél jobban 
ki lehessen használni, 2., a hátsó sorok számozása jól kitűnjék, 3., 
könnyebb legyen a könyvek tisztítása, takarítása, de azért is, mert 
így 4., az esetleg tévesen helyretett könyvek jobban észrevehetők. 

A felállítást a számozás követte, mely az első szekrénynél felül
ről lefelé kezdődött. Minden egyes önálló, vagy sorozatos mű külön 
számot kapott, még akkor is, ha kivételesen két példány is volt belőle. 

Minthogy a Könyvtár törzsanyaga új felállításában most már 
minden exponens nélküli numerus currens-stl lesz beszámozva i-től 
a végtelenig, ezért az Olvasóterem számozását — tekintettel az itt 
elhelyezett müvek ideiglenes voltára — a számsor elé tett nulla 
különbözteti meg. De a kézikönyvtár különös igényeihez képest 
számozása abban is eltér a törzsanyag folyamatos számozásától, 
hogy a szekrényekhez és a polcokhoz igazodó ugrórendszert követ. 
E számozásban — pl.: 014.512 — a nulla az Olvasótermet, utána 
egy-két szám (14) a szekrényt, a következő annak polcát (5), a 
két utolsó pedig a könyv sorszámát jelzi a polcon. így elég egy 
pillantás a számra, hogy a könyv helye a legkönnyebben megálla
pítható legyen. E számozás megkönnyítésére a könyvek úgy lettek 
csoportosítva, hogy egy polcon száznál több mü ne legyen és a 
beszámozás a felállított müvek számához mérten kisebb-nagyobb 
ugrásokkal haladjon. Ez a rendszer megengedi, hogy amennyiben 
pl. egy több kötetes mű helyére idővel több egykötetes kerül, min
den egyes új szám a megfelelő helyen közbeiktatható legyen, tehát 
a kézikönyvtár összetétele mindenkor a legteljesebb mértékben 
a szükséghez képest módosulhasson. 

Beszámozás előtt a könyvek katalóguslapjait és a megfelelő 
utalásokat a főkatalógusból kiemeltük, a hiányzókat pótoltuk. 
A beszámozás géppel történt, és pedig a könyvön a belső ^táblára 
ragasztott exlibrisen, a katalóguslapon pedig a régi szám felett. 
Ezután a sorok szerint kocsikra rakva a címtározókhoz kerültek a 
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könyvek, akik a címeket a régi katalóguslapok adatainak ellenőrzé
sével, de részben új bibliográfiai szempontok szerint írták le. 
A leírás e munkához külön felszerelt és a nyomtatáshoz hasonló 
ú. n. gyöngy betűs és bibliográfiai jelekkel ellátott Adler Írógépen 
történt. A tisztviselők diktálása után másoló gépírók a címeket 
viaszpapirosra írták s az így készült címhasábot, a kellő revizió 
után, Opalograph-í-ú öt példányban sokszorosították. A kész címeket 
a szak- és betűrendes címtárra, valamint a szükséges utalásokra való 
tekintettel csoportosították és az Index címtábláiban elhelyezték. 
Ezután az átszámozott főkatalóguslapok új számait a régi szak
katalóguson átvezetve, a lapokat a főkatalógusba osztották vissza. 
Végül az új kézikönyvtár számsorának megfelelően vezetett leltári 
naplóba jegyezték fel a címeket és a könyvek külsőségeit. 

Mint a munkálatok rövid felsorolásából is kitűnik, az új kézi
könyvtár címtárainak megírása és összeállítása igen fáradságos és 
nagy gondot kívánó munka volt. Növelte a nehézségeket, hogy a 
kiválogatott könyvanyag új feldolgozása és leltározása egyúttal a 
régieknek revíziója volt. De különösen az jelentett rendkívüli munka
többletet, hogy az új címfelvételeket, melyek sokkal nagyobb pon
tosságot és figyelmet kívántak, mint a korábbiak, elegendő sze
mélyzet hiányában e külön alkalomra felvett és betanított teljesen 
szakképzetlen rendkívüli munkaerőkkel kellett végeztetnünk. Hogy 
a Könyvtár e feladatát a legrövidebb idő — alig három hónap 
— alatt megoldhatta, noha másutt, hasonló átszervezési munkáknál 
évek voltak az ilyenre szükségesek — azt elsősorban a nagy erő
megfeszítésnek és a pontos munkabeosztásnak köszönhette. 

Az Olvasóterem Index-rendszerü katalógusa, mely álló író
asztalszerű állványokon az olvasótermi asztalok végénél van elhe
lyezve, egészen új szempontok szerint készült. 

Egyesíteni kívánja a könyvkatalógusok hasábos könnyű áttekint
hetőségét és tetszőlegesen hosszú címleírásait a kartoték-rendszer 
közbeiktathatóságának előnyeivel. Ezek mellett a bibliográfia leírá
sait a gépírás és sokszorosítás útján, esetleg nyomtatott címírások 
célszerű felhasználásával akarja megkönnyíteni, gyorsabbá és főképen 
olcsóbbá tenni. 
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Az Index itt használt alakja 40X15 cm méretű 4 mm vastag 
fémvázas címtáblák sorozatából áll, melyek állványasztaluk felső 
lapjába mélyítve, hosszabb oldaluk két sarokcsapján könyv-
szerüen nyithatók és lapozhatok. A címtáblák két oldalán, egy
máshoz láncszerűen kapcsolódva külön papiroscímkéken sora
koznak a könyvcímek. E címkék szélessége a hosszabb-rövidebb 
címeknek megfelelően más és más, tehát a címeket tetszésszerinti 
részletezéssel, de helypazarlás nélkül jegyezhetik fel. A belőlük ki
alakuló címhasábok a nyomtatott könyvoldalakhoz hasonlóan gyor
san áttekinthetők, a kellő szemtávolságban jól olvashatók. Nagy 
előnyük azonban, hogy további címek közbeiktatása, egyesek ki
cserélése, vagy akár a címek sorrendjének teljes változtatása tetszés
szerinti helyen, esetleg teljes címtáblák közbeiktatásával is, könnyen 
lehetséges. A táblák címsorát egyébként átlátszó cellophan lemezek 
védik nemcsak a sorrend illetéktelen megzavarásától, hanem a többi 
katalógusok minden faját előbb-utóbb elpusztító elpiszkolódástól, 
elrongyolódástól. Időnként tehát — s különösen járványos időben — 
az egész katalógus a legkönnyebben fertőtleníthető, tisztítható. 
Mivel a címtáblák szélein a tartalmat jelző rendszavak, vagy csoport
címek gyorsan áttekinthetők, az Indexet azonnal a kívánt helyen 
lehet felnyitni. 

Mindezen előnyei mellett az iwű^;t-rendszer olcsóbb is a kevésbbé 
célszerű korábbiaknál. Különösen ha azt vesszük figyelembe, hogy 
a nyomtatott könyvcímek milyen jól felhasználhatók, a gépírásos 
címleírások milyen könnyen sokszorosíthatók és hogy egy költséggel, 
egyszerre készülhetnek a betüsoros, szak- és nominális katalógusok 
a kellő számú utalásokkal, hogy az Index addig használható, míg 
a benne feldolgozott könyvanyag: elpiszkolódás vagy a későbbi 
közbeiktatások lehetetlensége miatt újraírásra többé nem szorul. 

Az Olvasóterem új címtára öt állványon, kb. 600 címtáblán 
van elhelyezve. A címanyag betűrendes, valamint erősen részlete
zett új szakcsoportosításban kétszeresen van összeállítva. 

A Könyvtár teljes nyomtatványanyagát nyilvántartó betűrendes 
fokatalógus használata a költözés ideje alatt állandó és zavartalan 
maradt, bár nagy terjedelme dacára kétszer is át kellett helyezni. Most 
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azonban az Olvasóteremmel szomszédos teremben részben a fali-, 
részben pulpitusállványokon szintén újonnan lett elhelyezve, és sok
kal könnyebben kezelhető, mint korábban. Ugyancsak e teremben 
kapott helyet a Könyvtár fontosabb kurrens folyóiratanyaga. Négy 
üvegszekrény polcain állnak itt egymás mellett a folyóiratok utolsó 
számai, míg mögöttük az évfolyam korábbi füzetei feküsznek. 
E folyóiratokat eddig csak az évfolyamok befejezése és a bekötés 
után, tehát legalább egy évvel megkésve használhatta a közön
ség, ezért ez újítást bizonyára szívesen fogja mindenki fogadni. 
A kölcsönzés adminisztrációja és az olvasójegyek kiadása továbbra 
is e teremben maradt. 

Az Olvasóterem várható nagyobb forgalmára és a megszapo
rított olvasóhelyekre való tekintettel átépült a ruhatár is, melyet a 
korábbi rácsajtó helyett a folyosó szép architektúráját nem zavaró 
szekrényasztal választ el. Nagy helyet igénylő fafogasai célszerű 
fali vasfogasokkal lettek kicserélve és új mosdóberendezést kapott. 
Az ajtókon és falakon elhelyezett tájékoztató feliratokkal a Könyv
tár szintén régi hiányokat pótolva igyekezett megfelelni az olvasók 
kívánságainak. 

IX. 
A ToDORESzKu-HoRVÁTH-Könyvtár, mely hét évig értékéhez nem 

méltó módon szorongott a földszint két helyiségében, az átszerve
zéssel kapcsolatban külön termet kapott a SzÉCHÉNYi-terem szom
szédságában. A terem belső átalakításának gondját és nagy költségét 
az adományozó dr. SCHÖFFER Aladárné sz. HORVÁTH Aranka úrnő áldo
zatkész szeretettel vállalta magára. A mennyezet stílusos fehér stukkó
díszétől kezdve, a nemesen egyszerű üveges tölgyfaszekrényekig 
minden megújult a teremben. A Régi Magyar Könyvtár terjedelmének 
megfelelően lett elhelyezve, legszebb darabjait kiállításszerüen 
csoportosítva. A gyűjtemény helyszíni használatát kényelmes beren
dezés teszi kellemessé. 

Az AppoNYi-Könyvtár a volt levéltári teremben és folyosón fog 
helyet kapni a lengyeli kastély eredeti könyvtárberendezéséveL 
így most az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR legértékesebb része : 
a SzÉCHÉNYi-terem Corvin-codexei, középkori kéziratai és ősnyomtat-
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ványai, a ToDORESZKU-HoRVÁTH-Könyvtár Régi Magyar Könyvtára 
és az AppoNYi-Könyvtár egymást kiegészítő gazdag hungaricum-
és metszetgyüjteménye új rendezésében egyike lesz a MAGYAR NEM

ZETI MÚZEUM legértékesebb látványosságainak. E kiállítási termek a 
MÚZEUM előcsarnokából közvetlenül nyílnak, ezért látogatottságuk 
a Könyvtár belső forgalmát nem fogja keresztezni. 

Régi szükségleteket pótolt a Könyvtár a külön fényképészeti 
és könyvrenováló laboratórium felállításával. Ennek létesítésében 
szintén Dr. SCHÖFFER Aladárné HORVÁTH Aranka őméltóságának 
volt nagy szerepe, aki a laboratórium fontosságának tudatában egy 
értékes Ica-Famulus reprodukciós gépet, egy könyvprést és más 
szükséges felszerelési tárgyakat adományozott. A laboratórium egy 
jól berendezett földszinti sötétkamrából és egy világosabb első emeleti 
mellékhelyiségből áll. Ez utóbbi a bonyolult könyvrenoválási el
járások (mosás, fehérítés, enyvezés, sterilizálás stb.) mellett fénykép
felvételekre is alkalmas. Ugyanitt kap helyet az Index címmásolatát 
sokszorosító Opalograph is. 

E laboratóriumok nemcsak a rongált, gombák és férgek által 
megtámadott könyvek szakszerű konzerválásával fogják magukat 
hasznossá tenni, hanem a régóta szükségessé vált reproduktív fény
képezéssel (hasonmások, diapozitívek, klisék stb.) a rendes könyv
tári munkákon kívül remélhetőleg hamarosan állandó külön jövede
lemhez is juttatják az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁRAT. 

Nem volna teljes képe az átszervezés eddig végzett s egyes 
kisebb részletében már három évre visszanyúló munkájának, ha fel 
nem említenénk, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYYTÁR ez idő 
alatt két nagy kiállítást (KOSSUTH- és JÓKAi-kiállítások) rendezett, két 
továbbiban pedig (Sporttörténeti és egyetemi nyomdatörténeti kiállí
tások) tevékeny részt vett. Ötvenéves folyóiratát, a MAGYAR KÖNYV

SZEMLÉT újra békebeli terjedelmében, közel harminc íven jelenteti 
meg, kiadta a zenei kéziratok címtárának befejező részét, az 
AppoNYi-Könyvtár ritkaságainak jegyzékét, sajtó alá készítette az 
Irodalmi levelestár II. füzetét és a KossuTH-Könyvtár katalógusát, 
átdolgozta és szakszerűen felállította az évről-évre szépen gyara
podó zenetörténeti gyűjteményt, mely 1924-től mint Zeneosztály 
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önálló vezetést kapott. Átszámozta, revidiálta és a magyar szerzők
től 1711 előtt külföldön megjelent müvek sorozatával egészítette 
ki a Régi Magyar Könyvtárat. Külön gyűjteményben egyesítette az 
1790 óta megjelent országgyűlési nyomtatványokat, átrendezte 
és szakszerűen csoportosította az 1897 óta összegyűlt, eddig fel
dolgozatlan plakátanyagot. Nagy lendülettel indította meg az el
szakított országrészek irodalmának gyűjtését. 1926-ban új gyűjte
ménynek vetette meg alapját a nevezetesebb kortársak arcképeiből. 
Sikerrel értékesítette duplumanyagának egy részét. Ezek mellett 
egyenletes menetben folytatta a rendes könyvtári munkálatokat s a 
Könyvtár használata a külföldi kölcsönzés ügyének megújításával 
nemzetközi viszonylatban is előbbre jutott. 

A Könyvtár átköltözésének ideje alatt sem vesztette el kap
csolatát olvasóközönségével, mert az igazgatóság indokolt esetekben 
mindig megengedte a kölcsönzéseket, sőt a tudományos kutatók
nak — amennyiben hely volt — a Könyvtár helyszíni használatát is. 

Ki kell még azt is emelnünk, hogy a Könyvtár az átszer
vezés másodrendű munkálataira segédmunkaerőkként egyetemi 
hallgatókat alkalmazott, akiknek nagy intelligenciája a munka egész 
ideje alatt igen sokat könnyített a munka menetén. így a Könyvtár, 
amennyire tehette, nemcsak anyagi támogatásban részesítette az arra 
nagyon is rászoruló tanulóifjúságot, kiknek száma a munka termé
szete szerint 2 és 15 közt váltakozott, hanem a munka előnyére 
mindvégig megbízható munkásokhoz jutott. 

Végül az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR megújulása alkalmával 
kegyelettel és hálával gondolva azokra, kiknek százhuszonötévi fenn
állása óta mai gazdagságát köszönheti, akik nemes céljait elősegí
tették, a nagyobb adományozók címereit, névtábláit a főbejáró 
folyosón helyezi el, hogy emléküket minél láthatóbban örökítse meg. 

X. 
Mikor az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnagy részében átalakulva 

újra megnyílik látogatói előtt, korántsem akarja ezzel a ténnyel az 
átszervezés teljes egészének befejezését is jelezni. Bár a Könyvtár 
fokozott forgalma s a rendes gyarapodás feldolgozása a tisztviselők 
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és altisztek nagy részét teljesen le fogják kötni, a munka a Könyvtár 
használatának lehető háborítása nélkül, ideiglenes segéderők igénybe
vételével tovább is folytatódni fog, hogy a még rendelkezésre álló 
költségek felhasználásával mihamarabb nyugvópontra juthasson. 

A legközelebbi feladataink közé tartozik az olvasótermi kézi
könyvtár részére összeállítani a legszükségesebb újabb külföldi 
kiadványok, valamint a hiányos magyar és külföldi müvek és 
sorozatok jegyzékét. Az új gyarapodás feldolgozásával kapcsolat
ban a Könyvtárnak gondoskodnia kell arról is, hogy az Index 
állandóan kiegészítve és revideálva, az Olvasóterem használatát 
minél jobban megkönnyíthesse. 

A Nyomtatványosztálynak a könyvraktár átcsoportosítását kell 
folytatnia és befejeznie. A munka előhaladásával a régi raktártermek 
helypazarló és a világosságot túlságosan elfogó pótállványai végre 
fölöslegessé válhatnak. Raktárba félretéve fogják várni, míg a Hirlaptár 
további terjeszkedésénél célszerűbb beosztással új szükség lesz rájuk. 

A raktártermek átcsoportosítása következtében a hét korábbi 
teremben csak a történelmi, nyelvészeti, irodalomtudományi és 
zenei szakok, valamint az elszakított országrészek irodalma és az 
újfelállítású folióanyag maradnak. Az utóbbi felállítása és beszá-
mozása, valamint leltározó naplózása a díszmüvekkel, első kiadá
sokkal együtt tovább folytatódik és mielőbb befejezést fog nyerni. 
A raktártermek n szépirodalmi csoportja az új nagy terem föld
szintjén kerül a helyet jól kihasználó szoros felállításra; ugyan
csak itt kezdődik meg a gyarapodások pontosan alakszerű fellítá-
sával az új végtelen számozás, mely az egyes szakok fokozatos 
bevonásával haladhat majd előbbre. A terem első emeletén egy
idejűleg és hasonló elvek alapján a háborús és proletárirodalmi 
gyűjtemények, valamint a velük szomszédos res militares-szsk 
átszámozása indul meg. Az új felállítási rend a szükséges könyv
kötési és javítási munkálatok párhuzamos folytatását, az új lel
tározás pedig az egyes művek és sorozatok hiányainak mielőbbi 
pótlását fogja megkívánni. Nagy lendülettel halad tovább az elsza
kított országrészek irodalmi termékeinek gyűjtése, különös tekin
tettel az idegen nyelvű magyarvonatkozású kiadványokra. 
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Átrendezésre fog kerülni nagy munkával az egész főka-
talógus, melynek pontos sorrendje és teljessége a nehézkes 
használat következtében sokat szenvedett az utóbbi évek alatt' 
bár a kézikönyvtár új összeállításával kapcsolatosan egyes 
észlelt hiányok már a lehetőségig pótoltattak. Minthogy a régi 
szakkatalógus leltári szerepe a gyarapodás végtelen számrendü 
felállításával és az egyes szakok átrendezésével megszűnik, az 
új átrendezéssel és új leltározásával kapcsolatban jelentősége 
egyre jobban csak a törzsanyag teljességének ellenőrzésére fog 
szorítkozni. 

A következő hónapokban fejeződik be az AppoNYi-Könyvtár 
részére a volt Levéltár termének és folyosójának átépítése, vala
mint az új könyvtári termek villanyvilágítási berendezése. 

A Hirlaptár folytatja és befejezi a beszámozás munkáját és 
ezzel kapcsolatosan a leltári naplózást. A régi főkatalógus hibás 
lapjait kicserélve, a katalógus fokozatos teljes átírását kezdi meg 
a kiadói, szerkesztői és a megjelenési helyek szerinti új utaló
katalógusokkal együtt. Ezek befejezése után a Hirlaptár gazdag 
anyaga minden tekintetben áttekinthető és a legkönnyebben hasz
nálható lesz. A Zeneosztály új elrendezése után az átszámozás 
munkáját kezdi meg és hiányainak pótlásáról igyekszik gondoskodni-
A Levéltár, hogy raktárhelyiségét jobban használhassa ki, anyagát tö
mörebben állítja fel és a kellő áttekintés megkönnyítésére tájékoztató 
katalógust állít össze. A Kézirattár az utóbbi évek gyarapodásának 
egyes nagyobb terjedelmű tételeit dolgozza fel és az átszervezés 
folytán bővült férőhelyén megfelelőbb módon helyezkedik el. 

XI. 

Ezek voltak azok a munkálatok, melyekkel az ORSZÁGOS 

SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR átszervezése megindult, hogy százhuszonöt
éves küzdelmes múlt után az élet, a fejlődés és a virágzás alap
feltételeit igyekezzék biztosítani magának. Ezek a lépések azon
ban, bármilyen erőteljeseknek látszanak is, csak az elsők lehet
tek az igazi cél felé : az ország első könyvtárának méltó elhelye
zéséhez, anyagának szakszerű felállításához, gyűjteményeinek meg-



244 DR. NY1REŐ ISTVÁN 

felelő kiépítéséhez. Az a nagylelkű segítség, mely az ORSZÁGOS 

SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRat valósággal sorsdöntő pillanatban állította 
meg a lejtőn, a múlt sok mulasztását pótolta, a jelent életerőhöz 
juttatta, de a jövőnek szilárd alapját még nem építhette ki. Saj
nos, még mindig alig elérhető távolságban látszik tőlünk ennek 
legelső feltétele: az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR külön épülete, 
mely egyúttal a NEMZETI KÖNYVTÁR régóta óhajtott megvalósulá
sát is közelebb hozhatná. 

Csak ideiglenes megoldásról beszélhetünk akkor is, mikor 
az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR két-három éven belül a RÉGÉ

SZETI- és TöRTÉNETi-osztályok kiköltözésekor reményeinkhez ké
pest teljesen megkapja a NEMZETI MÚZEUM épületének első eme
letét. Ezzel a Könyvtár gyűjtőterülete az eddiginek több mint 
harmadrészével növekednék. Itt kapnának helyet a Hirlaptár gya
rapodása, a megnagyobbított Kézirattár, a Zeneosztály, egyes külön 
gyűjtemények és legelsősorban az új Olvasóterem, mely most már 
közvetlenül a MÚZEUM előcsarnokából nyílnék. Mivel azonban ez a 
megoldás is csak átmeneti jellegű és nem a legkedvezőbb, tovább kell 
táplálnunk ama reményünket, hogy a Könyvtár forgalmában tapasz
talt nehézségek fogják siettetni az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

végleges elhelyezésének megoldását és azt, hogy végül is a haszná
latát megkönnyítő, a mainál legalább kétszeresen nagyobb, jól vilá
gított és a raktártermek központjában álló Olvasóteremhez jusson. 

További feladatunk a raktártermeket jól kihasználó vasállvá
nyozás folytatása. A Könyvtár rendes évi gyarapodása csak a 
Nyomtatványosztályon meghaladja már a húszezer darabot s e 
számnak alig hetedrésze ajándék. Ha csak ezt vesszük alapul -— 
bár az ajándékozások a Könyvtár kellő gyüjtőpropagandája mellett 
ezt évenkint egyedül is megközelíthetnék — az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-

KÖNYVTÁR a legközelebbi jövőben minden rendelkezésére álló terét 
betölti és fejlődésében megakad. Ezért van mielőbbi szükségünk 
a hét raktárterem stílszerű vasállványozására, mellyel a Könyvtár 
a minimális gyarapodást számítva, még húsz évi fejlődéshez juthat. 

Helyének szükségszerű kihasználását azzal is elősegítheti a 
Könyvtár, hogy a Nyomtatványosztály anyagát a már megkez-
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dett felállítási mód szerint teljes egészében átrendezi. Ez a munka 
azonban már szorosan összefügg a nagy címtár teljes átírásával, 
és a könyvanyag pontos reviziójával. Ezek mellett a címtár 
modern átdolgozását már az is nagyon sietteti, hogy a könyvtári 
kutatások egyre fokozódó igényeinek címtárunk alig tud meg
felelni és az új gyarapodások feldolgozásával az átirandó anyag 
évről-évre növekszik. Ezért az ORSZÁGOS SzÉcHÉNYi-KöNYVTÁRnak 
törekednie kell arra, hogy címtárainak átírását arra alkalmas és 
óvatosan megválasztott alakban mielőbb megkezdhesse. 

Ennek a nagy feladatnak megoldása, a munkaerők szaporí
tását feltételezve, legalább ötévi megfeszített munkát jelent. De 
párhuzamosan történnék vele a könyvanyag gyökeres revíziója, és 
pedig nemcsak az eredeti leltárak alapján, hanem a Petrik-féle 
bibliográfiával egybevetve is. Az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnak 
fontos kötelessége, hogy az észlelt hiányokat, melyek különösen 
a kötelespéldány-törvény előtti évek kiadványaira vonatkoznak, 
haladéktalanul, talán most már az utolsó órában, kipótolhassa. 

Ki kell pótolnunk azokat az itt-ott feltűnően nagy hézagokat is, 
melyek az utóbbi másfél évtizedben keletkeztek, a modern kül
földi tudományos irodalom vásárlásának elmaradásával. Tekin
tettel arra, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁRiiak hungaricum 
anyagát már alapítója szándékaihoz képest is teljesen enciklopédikus, 
modern, tudományos segédkönyvtárral kell kiegészítenie, gondos
kodnunk kell mielőbb arról, hogy ez a segédkönyvtár minden tudo
mányszakban a legfontosabb kézikönyvek nem nagy, de a legválo
gatottabb gyűjteményével legyen kiépítve. Ezért minden egyes tudo
mányszak fejlesztésével, az új beszerzések kiválasztásával meg
felelő szakembert kell megbízni, és pedig ha a tisztviselők közt 
nem volna egyes szakokra eléggé hozzáértő, a könyvtáron kívül 
álló elismert tudósokat. A Könyvtár gyarapításánál különös tekin
tetbe kell venni az olvasóközönség igényeit is, részben a különö
sen használt tudományszakok erősebb fejlesztésével, részben pedig 
a konkrét kívánságok méltányos teljesítésével. 

A kötelespéldány-törvényjavaslat évek óta húzódó ügyének el
intézésével kell elősegítenünk a magyar kiadványok hiánytalan 

Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. l8 
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összegyűjtését és főleg a megjelenés után azonnal való beszolgál
tatását. Nagy gondot kell fordítanunk a külön gyűjtemények 
(elszakított országrészek irodalma, bibliográfiai szakkönyvtár, zenei-, 
háborús-, plakát-, fénykép-, térképgyűjtemények stb.) fokozott ki
építésére. Jobban kell figyelnünk a piacra kerülő magyar vonat
kozású ritkaságokra, magánkönyvtárakra. Elő kell mozdítanunk 
a rokongyüjtemények természetszerű beolvadását. Pótolnunk kell 
a hiányos köttetéseket, javítási és renoválási munkákat, elsősorban 
a házi könyvkötészet és a laboratóriumok modern felszerelésével. 

A Könyvtár gyüjteményanyagát a címjegyzékek kiadásának 
folytatásával, állandó kiállításokkal kell közelebb hoznunk a nagy
közönséghez. Egyszerűbbé és áttekinthetőbbé kell tennünk a napló
zást, feldolgozást, kölcsönzést. A könyvtári szabályok korszerű átdol
gozása mellett szükség van a bibliográfiai szabályok magyar szem
pontú összegezésére. Tatarozni kell a Könyvtár helyiségeit, pótolni 
a még mindig nagyon hiányos berendezéseit, technikai felszerelését. 

Azonban mindezek a feladatok csak akkor oldhatók meg, ha 
az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR a jövőben sem fogja nélkülözni 
a minisztérium megértő támogatását és megkapja azt az évi java
dalmat, azt a megfelelő tisztviselői létszámot, melyek a mai gond
terhelt gazdasági viszonyok mellett is megilletik az ország első 
könyvtárát. Meg kell kapnia azt a rendkívüli anyagi támogatást, 
mellyel gyűjteményeinek, berendezésének, felszerelésének legégetőbb 
hiányait pótolhatja. És a miniszter úr őnagyméltósága megértő 
anyagi támogatásában annál inkább is bízhatunk, mert eddigi nagy
lelkű intézkedései beigazolják, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-

KöNYVTÁRra alapítóinak rendelkezései, múltjának hagyományai, nem
zeti jellege, de talán még sokkal inkább a ma élő szigorú köz
vélemény, egyformán végzetesen komoly kötelességeket rónak. Nem 
óhajtásunk már, de kifejezett kötelességünk, hogy a Könyvtár 
a magyarság írott emlékeit összegyűjtse, a jelennek tudományo
san feldolgozza, a jövő századok számára gondosan megőrizze. 
Minden lépés, amely e kötelességünk teljesítéséhez közelebb visz, a 
magyarság kultúrfölényének elvitathatatlan bizonyítéka marad. 

DR. NYÍRE Ő ISTVÁN. 



APRAY-KODEX ÍRÁSÁNAK HELYE ES 
TOVÁBBI SORSA. 

Midőn egy középkori liturgikus emlék írásáról beszélünk, soha. 
sem szabad azt gondolnunk, hogy azt az író források nélkül, ön
állóan, a saját tanulmányai alapján állította össze. Különösen így 
van ez a kéziratos sacramentariumoknál és missaléknál, melyek a 
katolikus egyháznak gondosan őrzött és rendkívül fontos könyvei. 
Ezekre már a PRAY-kódex korában megvoltak a hivatalos formulák 
és általános egyházi utasítások. A már meglevő müveket állan
dóan másolták, az újabb dolgokat az idők és az egyházi rendele
teknek megfelelően beléjük írták, vagy esetleg egyes dolgokat, 
melyeket általános vagy helyi intézkedések eltöröltek, kihagyták. 
A pontos és hü másolásra rendkívül kényesek voltak. Mivel így 
a missalék írása nagyobbrészben merő másolás volt, azért nagyon 
sok régiséget is megőrizhettek, mert gyakran megesett, hogy a 
másoló is régi kéziratból dolgozott. 

A PRAY-kódex írásának idejében és már jóval előtte is az 
egész nyugati egyházban a fuzionált sacramentarium Gregorianum 
volt használatos, és már említettük, hogy kódexünk is egy ilyen 
tipus. Tehát mikor írásáról és annak helyéről beszélünk, akkor 
inkább másolás helyéről beszélünk, mert eredetiségről csak annyi
ban lehet szó, amennyiben a helynek vagy a magyar környe
zetnek megfelelő részeket is belevette, vagy pedig azokat, melyeket 
az általános szabályok vagy helyi intézkedések újabban elrendeltek. 

A kéziratos liturgikus könyvek eredetére, írásának és haszná
latának helyére igen sokszor legbiztosabb irányítók azok a közös 
oratiók, melyekben az illető templom védőszentjének neve is benn-
foglaltatik vagy általános szokás szerint belefoglalták. Ezek az 
oratiók árulják el azon templom védőszentjét, melyben a könyvet 
használták. Ma nem írják bele, sőt sokszor a középkorban is csak 

18* 
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N-nel jelölték a szent nevét és a szertartást végző vagy miséző 
pap egyszerűen belemondotta a megfelelő helyen a nevet. 

Mivel a PRAY-kódex eredetére rendkívül fontos a használó 
templom védőszentjének ismerete és e körül téved a legtöbb vizs
gáló, azért részletesen fogjuk ismertetni mindazon helyeket, hol 
a védőszent neve előfordul. Majdnem minden kutató úgy fogja 
föl, hogy a PRAY-kódex templomának védőszentje Szűz MÁRIA, 

némelyek még KER. SZENT JÁNOSt is beleveszik és a két szentet 
együtt tartják a templom védőszentjeinek. Más misekönyvekkel 
való összehasonlítás eldönti ezt a kérdést és világosságot derít a 
homályos, vitás pontra. 

Vizsgálódásaink e részében a PRAY-kódex törzsrészét vesszük 
alapul, mely kétségtelenül együtt készült és együvé tartozik, kivéve 
azon kisebb bejegyzéseket, melyek szemmelláthatóan más kéz 
írásai. Ezen törzsrész a naptár és a teljes sacramentarium, mely 
magában foglalja a praeparatio ad missam-ot, a canont, a proprium 
de tempore és de sanctis-t, továbbá a commune sanctorum-ot, a 
votiv miséket, kolostori áldásokat és a halotti szertartásokat. Belőle 
körülbelül csak két fólió hiányzik, amely az agenda mortuorum 
eleje volt. Ez a túlnyomóan nagy rész az igazi törzsrész, a) mert 
mindvégig ugyanazon kéz írása, b) mert ez a fölépítése igen sok 
középkori sacramentariumnak. A halotti szertartások az 1506-ban 
készült magyar bencés breviárium végén is megvannak. 

Az oratiók szövegének kutatásába belevontuk hazai néhány 
missalénkat és néhány nevezetesebbet a külföldiek közül is 
A «Missa communis pro vivis atque defunctis» oratiójának szövege 
a következő : 

Pietate tua quesumus domine no-
strorum solue uincula omnium pecca-
torum et intercedente beata Maria 
semper uirgine cum omnibus sanctis 
domnum apostolicum episcopos et 

Ugyanígy : A St. Blasien-ből való 
sacramentariumban, 1 az egri 1399 bői 
való missaléban,2 az ősnyomtatványok 
közül az esztergomi 1515-ból 3 és pécsi 
1499-ből való 4 missalékban stb. 

1 GERBERT: Monumenta veteris Liturgiáé Alemannicae. I. 271. 1. 
2 169' folio. 
3 Megjelent Velencében. 256 folio. 
4 Velence, 1499. 2 4 x folio. 
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St. Blasienben: atque locum nostrum 
istum in omni sanctitale custodi et me 
famiilum tutim atque monasterium no
strum fratres nostros et lolam famí
liám . . . 

A többi fönnebbi helyeken ilyen 
természetű betoldás nincs. 

abbates et omnem gradum ecclesiasti-
cum, reges et principes famulos et 
famulas tuas (atque loca nostra una 
cum omni congregatione et família beati 
yohannis baptiste) in omni sanctitate < 
custodi omnesque affinitate, fraterni-
tate, familiaritate et confessione nobis 
iunctos et omnes xpanos a uiciis 
purga, uirtutibus illustra, pacem et 
salutem nobis tribue, hostes uisibiles 
et inuisibiles remoue, aeris temperiem 
indulge, fruges terre concède, carnalia 
desideria repelle infirmis nostris sani-
tatem restitue, iter agentibus prosperi-
tatem concède, inimicis nostris ac 
discordantibus et nobis ueram karita-
tem largire, incredulos conuerte, erran
tes corrige, symoniacam haresim et 
omnes hereses et scismata in ecclesia 
catholica destrue, omnibus fidelibus, 
uiuis atque defunctis in terra uiuen-
tium eternam pariter et requiem con
cède. 

Ezen összevetésből kitűnik, hogy MÁRIA neve benne van 
mindegyik formulában, pedig a közölt helyek közül egyiknek sem 
volt védőszentje Szűz MÁRIA, kivéve Esztergomot, hol a titulus 
SANCTA MARIA et SANCTUS ADALBERTUS. Viszont a későbbi betol
dásnál, hol KER. SZENT JÁNOS neve előfordul, csak a PRAY-kódex 
használ határozott nevet, a korábbi St. Blasien-i csak általánosan 
említi a bencés kolostort. Különben is a későbbi két ősnyomtat
vány kétségtelenné teszi, hogy Szűz MÁRIA neve nem jellemző 
szentje a PRAY-kódex használati helyének, hanem az oratio szövegé
be^ tartozik ho%%á. 

Hogy ez így van, azt a «Missa communis» szövegének 
egy, a kódexünknél régebbi szentgalleni sacramentarium oratió-
jáyal való összevetése ismét igazolja, hol ismét benne van 
Szűz MÁRIA neve, jóllehet Szent Gallen védőszentje csak SZENT 

GÁL volt. 
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in commemoratione beatae Mariae sem-
per Virginis 

ac pro cuncta sancti Gallt congrégation« 
ac família eius 

PRAY-k. St. Gallen. » 

Suscipe clementissime páter omni-
potens eterne deus supplicaciones et 
preces, quas ego tibi peccator prae- « 
sumo offerre in honorem domini 
nostri ihesu christi et in commemora-
tionem beaté Marie semper virginis 
matris domini nostri ihesu christi et 
omnium supernorum ciuium patri-
archarum, prophetarum, apostolomra 
martirum, confessorum ac uirginum 
tuarum pro pace et sanitate populo-
rum tuorum et pro aeris temperie 
et fructibus terre et stabilitate ec-
clesie et ordine sanctorum et sanitate 
régis et episcoporum atque abbatum 
ac pro cuncta congregacione sancti 
iohannis baptiste et familia eius et pro 
me misero famulo tuo et pro omnibus 

uiuentibus famulis ac famulabus tuis a 

uiuis atque defunctis fidelibus tuis et 
quibus propter nomen tuum domine 
bona fecerunt et mihi in nomine tuo 
peccata confessi fuerunt et concède 
propicius, ut intercedentibus omnibus 
sanctis tuis ante conspectum diuine 
maiestatis tue misericordiam conse-
quantur. Per. 

Ebből az összehasonlításból szintén világos, hogy MÁRIA neve 
itt szintén az oratio szövegéhez tartozott. Ugyanezt igazolj a MARTÈNÈ 

Missa Communisának oratiója is, mely a fönnebbinek rövidebb 
formája.2 Mindkét oratio bizonyítéka, hogy az illető templom 
védőszentje KERESZTELŐ SZENT JÁNOS. 

A következő oratiókban a Szűz MÁRIA neve nem tartozott 
ugyan bele a szövegbe, de mégis belefoglalták, mert ez akkor 
általános szokás volt. Példának adjuk a ST. FLORIAN (ágostonrendü) 
kolostor XII. sz.-i rituáléjának, a corbiei (SZT. PÉTER) bencés 
kolostor sacramentariumának és az egri 1399-ből való missalénak 

1 GERBERT M. i. m. I. 270. 1. 
2 G. MARTÈNE : De antiquis Ecclesiae Ritibus. Antverpiae, 1763—1764. 

I. 201. 1. 
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(itt a védőszentet nem ismerjük) megfelelő oratióit. A kolostor 
megáldása után a körmenet befejezésekor általánosan a következő 
imát mondja a pap: 

Rituale Sti Floriani: * qui locum istum 
in honore sancte Marie uirginis et sancti 
Floriani martyris lui consecrasti. 

Corbie : 2 qui locum istum sanctorum 
tuorum Martyrum nomine vei sanguine 
consecrasti. 

Egri missale : . . . sancte Marie et 
sancli N. consecrasti. 

Rituale Sancti Floriani : ti per sanc-
tam Mariam ... 

Corbei : et per sanctum Petrum mili-
tem tuum... 

PRAY-IC. 

Via sanctorum ihesu christe, qui 
ad te uenientibus claritatis eterne gau-
dia contulisti aditum templi istius Spi
ritus sancti luce perfunde, qui locum 
istum itt honore sancte Marie sancti que 
ioannis baptiste consecrasti ; presta que-
sumus omnipotens deus, ut omnes 
istic intercedentes obtineant ueniam 
pro delictis, ab omnibus liberentur 
angustiis, impetrent quicquid pecierint 
pro necessitatibus suis, piacere semper 
preualeant coram oculis tuis, qua 
nenus per te et per intercessionem 
Sancte Marie sanctique Johannis baptiste 
tecnon et omnium sanctorum muniti. 
mereantur aulám paradisi introire. 
Saluator mundi, qui cum patre in 
unitate eiusdem spiritus sancti uiuis 
et régnas Deus. Per. 

Tehát MÁRIA nevét belefoglalták az oratiókba olyan helyek 
is, melyek nem MÁRIA tiszteletére voltak felszentelve. Ugyanilyen 
szokás alapján került bele MÁRIA neve a föltámadási körmenet 
végén mondott oratióba, amely nem más, mint a kolostori áldások 
közül «in atrio» mondatni szokott ima.3 

Suscipe domine preces nostras et per 
resurrectionem filii tui domini nostri 
ihesu Christi a cunctis malis liberemur 
intercedente beata Maria semper uirgine 
beato Joanne baptista m uro custodie 
tue, hoc sanctum ouile circumda, ut 
omni aduersitate depulsa hoc semper 
domicilium sit incolumitatis et pacis. 
Per. 

Esztergomi 1515-ban nyomtatott 
missale (121. fol.) intercedente beato 
N. martyre tuo ... 

1 FRANZ A. : Das Rituale von St. Florian aus dem XII. Jahrhundert. 
Freiburg im. Br., 1904. 100. 1. 

2 MARTÈNE : i. m. I. 202. 
3 FRANZ A. : Die Benedictionen im Mittelalter. I. 636. 1. 
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A közölt összevetésből az tűnik ki, hogy a «beata virgo 
Maria» az első két oratiónál hozzátartozott a szöveghez, az 
utóbbiak pedig arra példák, hogy szokás volt ezt a kifejezést bele
foglalni olyan helyeken is, hol MÁRIA nem volt védőszent, pl St. 
Gallenben, Szt. Flóriánban vagy Pécsett. 

Hazánkban világos példáit látjuk annak, hogy MÁRIA neve 
helyet foglal olyan kolostorok okleveleiben is, melyeknek nem ő 
volt a védőszentje. A tihanyi alapítólevél «ad ecclesiam Sancte 
Marie Sanctique Aniani episcopi»-t mond, 1 ugyanezt ismétli közel 
egykorú hátirata i s ; 2 a pécsváradi monostort az alapítólevél Szűz 
MÁRIA és SZENT BENEDEK tiszteletére emeltnek mondja, jóllehet 
Tihanynál a kolostornak története, Pécsváradnál meg éppen a 
PRAY-k.-ben levő Pozsonyi Kis Krónika élénk bizonyságunk, hogy 
az első csak SZENT ÁNYOS, az utóbbi pedig SZT. BENEDEK tiszte
letére volt felszentelve (1038. «Dedicatum est monasterium S. 
BENEDICTI») Ugyanez volt a szokás külföldön is. 3 Mindez igazolja 
azt a közismert tényt, hogy a hyperdulia dogmája milyen mélyen 
gyökerezett a középkori lélekben. 

Alább idézni fogjuk a bélai bencés apátság egy oratióját, 
hol szintén benne van MÁRIA neve, pedig a védőszent SZT. MARGIT 

volt. Ennek okát a külföldi szokáson kívül abban is látjuk, hogy 
Magyarországon Mária «Patrona Hungáriáé» volt. 

E^ek alapján kimondjuk már, hogy a%on templomnak, mely
nek a Pray-kódex készült, védőszentje Keresztelő S^ent János volt 
és nem S^û^ Mária, sem pedig a két s^ent együtt. 

További kérdés már, hogy azon templom valamely kolostor 
temploma volt-e, vagy világi papoké. Erre az első felvilágosítást 
a «Missa pro salute uiuorum et pro requie mortuorum^ adja, mely
nek első oratiójának ezen része így szól: 

Sanctorum t u o r u m . . . et animas famulorum famularumque tuarum 
omnium videlicet fidelium catholicorum orthodoxorum, quorum commemora-
tionem agimus et quorum corpora in hoc monasterio requiescunt, uel quorum 

1 PRT X. 488. 1. 
2 PRT X. 495. 1. 
3 KARÁCSONYI : Szent István Király Oklevelei. 86. 1. 
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nomina ante sanctum altare tuum scripta adesse uidentur, electorum tuorum 
iungere digneris. 

Ez a hely nyílt bizonyság amellett, hogy egy kolostor szá
mára készült a kódex. De kétségtelenné teszi ezt a kolostori áldá
sok sorozata is,* amely annyira sajátja a kolostoroknak, hogy más 
templomokban ilyen áldások nem is voltak szokásosak. Teljesen 
megmagyarázhatatlanok volnának ezek, ha világi papok írták volna 
őket bele, pedig mindenki elismeri, hogy ezek is a kódex törzs
részéhez tartoztak. 

Az egyes szertartásoknak a szerzetesekre vonatkozó meg
jegyzései sem hagyhatók figyelmen kívül. Hamvazó szerdán meg
hagyják az utasítások: «ante missam discalceant se fratres ad 
processionem»,2 gyertyaszenteléskor pedig : «custos ecclesie distri
buât candelas fratribus».3 Mindezek a helyek a clunyi szokásokhoz 
mennek vissza. 

Erős bizonyíték az is, hogy a naptárban SZT. BENEDEK ünne
pének octávája van, mely egyedüli az összes középkori naptáraink
ban, ez csak a bencéseknél volt így. 

A legnagyobb nehézségnek tartja OCSKAI és utána KARÁCSONYI 

és ERNYEY, hogy a szertartásoknál episcopus, pontifex, archidiaconus 
és más kifejezések szerepelnek, melyek csak világi papokra vonat
kozhatnak. Erre vonatkozólag tudnunk kell, hogy a kolostorok és 
apátságok számára külön hivatalos ordo nem jelent meg, hanem 
ezek is a világi papok számára készült ordókat használták. Kolos
tori használatra készültek a szerzetes consuetudók, de ezeket nem 
a hivatalos egyház adta ki. Egyszerűen lemásolták az apát számára 
azokat a helyeket, melyek a püspökre vonatkoztak, vagy többé-
kevésbbé átalakították a római ordót. A szerzetes apátok mai nap
ság is a Pontificale Romanumot és a Caerimoniale episcoporumot 
használják, hol az összes terminusok a világi papokról vannak és 
mégsem gondolja senki, hogy az asszisztenciában szereplő archidia
conus világi pap (pl. a pannonhalmi perjel). Hogy ez régebben 

1 L. Magyar Könyvszemle 1927. I—II. 60—62. 1. 
2 Magyar Könyvszemle 1927. 49. 1. 
3 ü . o. 56. 1 
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is így volt, mint legismertebb példákra hivatkozunk RÁTOLD corbiei 
apát sacramentariumára,1 vagy a St. Germain des Près kolostor 
ponti ficaléj ára,2 vagy egy ferencrendi missaléra,3 hol ezek a kife
jezések Cpontifex, archidiacohus etc) mind benne vannak, pedig 
az első kettő bencés hely volt. Voltak helyek, hol a szokásokat 
írták bele a liturgikus könyvekbe, vagy a római ordót átalakí
tották. Ilyen átalakítás látszik a PRAY-k.-en is,4 de ez korántsem 
volt általános. A civitas szó is a világi ordókból került bele, mert 
azok a püspöki egyházakat vették alapul és minden püspöki helyet 
civitasnak neveztek abban az időben. 

OCSKAI után többen ellentétet látnak a kódex nagypénteki 
szertartásai és a kolostori bencés szokások között abban, hogy 
kódexünk rubrikái azt rendelik, hogy a nagypénteki istentiszteletnél 
nem szabad mezítláb szolgálni, holott a szerzetes szokások meg
követelik, hogy a szerzetesek nagypénteken a prímától a vesperásig 
mezítláb legyenek. Ez az érv OcsKAinak egy tévedésén alapszik. 
A bencés consuetudók csakugyan azt követelik, hogy ezen a napon 
a szerzetesek mezítláb legyenek, de ugyanezen szokások elrendelik, 
hogy a nonához és a miséhez vegyék fel a lábbelit. így intézked
nek a német szokások (((post primum signum hőre nőne calciatis 
ministris et revestitis» etc.),5 az einsiedelniek,6 ez olvasható ki 
SIGIBERT apát clunyi szokásaiból is, hol az adoratio crucis előtt 
le kellett vetni a cipőt («his finitis exuant se casulis et calceis 
redeantque in chorum»),7 ami nem történhetett volna akkor, ha 
mezítláb lettek volna az oltárnál. Ezek pontosan megegyeznek a római 
ordók követelményeivel, tehát ez inkább érv a bencés eredet mellett. 

Többen helytelenül következtettek a pünkösd vigiliáján mon
dott két litániából arra, hogy kódexünket szerzetesek és világi 
papok közösen használták volna, vagy világi papok azért vették 
bele a második litániát, mert a szerzeteseket is berendelték az 
istentiszteletre. A szerzetes consuetudók tanúsága szerint a szerze-

1 MARTÈNE: i. m. I. 202. 5 ALBERS : i. m. V. 35, 
2 U. o. IV. 158. 6 U. o. V. 94. 1. 
3 U. o. I. 79. 7 U. o. II. 97. 
4 Magyar Könyvszemle 1927. 64—65.1. 
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tesek több helyen két litániát mondottak ekkor (Dijon, Compiègne),1 

sőt Corbieben hármat. Épen így két, esetleg három litániát jelez
nek többször a világi papok szertartásai is.2 Mi lehetett most 
már kódexünknek első «secundum canonicos» és a második 
«secundum ordinem monachorum» litániája? Pünkösd vigiliájának 
szertartása körülbelül azonos a nagyszombatiéval és itt is két 
litániát találunk a PRAY-k.-ben. Az első a «Rex sanctorum», melyet 
rubrica «versus»-nak nevez, mert verses litánia, azt a kereszt-
kúthoz menet énekelték, a másodikat a keresztkúttól eljövet mon
dották. Az első sok, világi papok számára készült könyvben meg
van és csak általános kéréseket tartalmaz,3 a második litánia 
pedig a szentek litániája volt, mely az egyes helyekhez alkalmaz
kodott. Hogy a másodiknál odateszi azt, hogy «secundum ordinem 
monachorum» mondandó, csak annak bizonysága, hogy szerzetesek 
használták, mert az első a világi papok könyveiben is benne van, 
mivel általános használatú volt. Tehát ez a rész is a szerzetes 
eredet mellett bizonyít. 

A% a Ker. S^. János tiszteletére emelt templom tehát, melynek a 
kódex készült, kolostori templom volt. 

Hogy milyen szerzetesek voltak abban a kolostorban, akik 
a sacramentariumot használták, arra a votiv misék adják meg a 
választ. G. MoRiN a zágrábi egyetemi könyvtárban megtalált egy 
XII-XIII. századi sacramentariumot, melyről a jeles kutató meg
állapította, hogy a bélai bencés apátság sacramentariuma volt. 
Vessük össze az említett sacramentarium és a PRAY-L második 
«pro congregatione» miséjét, melyek, ha nem teljesen azonos 
szövegüek is, tárgyunkra döntők. 

Bélai sacramentarium:4 

Alia tnissa. Famíliám huius cenobii quesumus domine intercedente beata 
dei génitrice Maria et b. Benedicto confessore t u o . . . pro omni familia in hoc 

1 MARTÈNE : De antiquis monachorum ritibus. 159. (C. XXL, XIII.) 
2 U. o. III. 194. 
3 Közli MARTÈNE : i. m. 194. és Jahrbuch für Liturgiewissenschaft IV. 

8 8 - 9 . , de megvan a németújvári missaléban és az egri missaléban is. 
4 G. MoRiN : Manuscrits Liturgiques Hongrois des XIe-et XII e Siècles. 

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. VI. 64. 1. 
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cenobio degente... ut professionis sancte propositum, quod te inspirante 
suscepimus, te gubernante custodiamus. 

PRAY-kódex: 

Alia tnissa pro congregatione. Familiam huius sacri cenobii quesumus 
domine intercedente beato Benedicto confessore tuo perpetuo guberna modera-
mine, ut adsit nobis et in securitate cautela et inter aspera fortitudo.1 

Béla bencés apátság volt, védőszentje SZENT MARGIT. EZ az 
összehasonlítás a következő konklúziót vonja maga után: ha a 
bélai kolostorban is belefoglalták MÁRIA nevét, hol az nem volt 
védőszent, akkor nem védőszent a PRAY-k.-ben sem s ha ott a 
congregatio szentje SZENT BENEDEK volt, akkor a PRAY-k. helyén 
sem lehetett más. 

Ez a két oratio-szöveg maga eldönti, hogy a Pray-kódex 
használati helye bencés monostor volt. Ezt igazolják a fráter, custos, 
magister, apát kifejezések, melyek előbb voltak a szerzeteseknél, 
mint a világi papoknál. De élénk bizonyítéka ennek a naptár és 
misék sorozata is. SZENT BENEDEK mindkét ünnepének (márc. 21 
júl. 11.) octávája van, ami egyedüli naptárirodalmunkban, ott van 
sz. ALTO, Altenmünster apátság alapítója, mely egyedüli nálunk és 
ritka más külföldi naptárakban ; csak egyszer fordul még elő naptá
rainkban, ATTALAS bobbiói apát, páratlan LUITRUDIS is (szept. 22.), 
kinek ereklyéi a korveyi és esseni bencés apátságokban pihentek. 
Nem érv az a bencés eredet ellen, hogy Sz. BENEDEK translatiója 
nem vörösbetüs ünnep a naptárban, hanem érdekes jele a cassinói 
hatásnak, amely váltig küzködött ezen ünnep ellen, ugyanide vezet
hető vissza JACOBUS MiNORnak június 22-re tett ünnepe is. Sorban 
szerepelnek a hazai apátságok védőszentjei is. Rendkívül fontos 
kultúrtörténeti szempontból a CORBINIANUS miséje, mert a híres 
apátpüspök nemcsak nagy tiszteletben állott a külföldön, hanem 
állítólag Savia területén mint missionárius nálunk is járt a Dunán
túlon. Jóllehet a naptárban nincs jelezve napja, mégis meglévő 

1 Van a misék közt még egy másik Missa pro congregatione is, mely
ben Mária neve van csak, ez azonban a «Missa specialis pro omni congregatione 
s. Mariae», mely más bencés missalékban is megvan. (GERBERT : i. m. 
I. 26s. 1.) 
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miséje élénk útmutatás a kézirat útjára, mert ő volt a freisingi káp
talan alapítója. Mindezek nem kerülhettek véletlenül egy naptárba, 
hanem határozott bizonyítékai a bencés eredetnek. 

Tehát a Pray-kódex egy Ker. S%. János tiszteletére emelt bencés
kolostor számára készült. 

Ez a szigorú következtetéssel adatokból levont eredmény ki
zárja azt, hogy a PRAY-k. Deáki számára készült, mely mellett PRIK-

KEL foglalt állást, 1 de kizárja KARÁCSONYI2 elméletét is, ki Fehér
várra és végre ERNYEY-ét, ki Veszprémbe teszi eredetét.3 Ezen véle
mények nagyrészt OCSKAI adataira támaszkodnak, melyek közül igen 
sok már elavult. Nem mehetünk el ERNYEY nézete mellett anélkül, 
hogy föl ne hívjuk arra a következetlenségre a figyelmet, hogy ő 
a veszprémi püspök számára készültnek mondja a kódexeket, jól
lehet a veszprémi püspök templomának védőszentje, SZT. MIHÁLY 

említve sincs az említett oratiókban.4 

Melyik volt már az a SZENT JÁNOS bencés kolostor ? BATTYÁNYI 

és HORVÁT István 5 helyes sejtéssel a Boldva mellé tették eredetét, 
támaszkodva arra, hogy kétszer is bele van írva a Boldva melletti 
kolostor leégése. (Húsvéti tábla : MCCIII. monasterium S. iohannis 
baptiste comburitur. Krónika : MCCIII. Monasterium iohannis baptiste 
comburitur iuxta bulduam situm) HORVÁT I. azonban a boldvai 
kolostort Jászon sejtette egyrészt, mert nem tudta, hogy Boldván 
volt bencés kolostor, másrészt mert a «prepositus» szóból helyte
lenül következtetett. 

A bencés kolostorok közül kettőnek volt KER. SZ. JÁNOS a védő
szentje. A két apátság : Szent János Várad alatt a Sebes Körös part
ján és Boldva az azonos nevű folyó hajlásánál (Borsod m.). Az 
előbbiről a XII. sz.-ból nincs biztos adatunk és csak kikövetkezte-
téssel tudjuk azt is, hogy bencés volt.6 A másik a Boldva mellett 

1 PRT I. 46 . 1. 
2 Magy. Nyelv. XXI. 226. 
3 Magy. Könyvszemle. XXXIV. 78. 1. 
4 Van ugyan egy «missa communis», melyben SZT. MIHÁLY neve megvan, 

de ez nem jellemző hely a templom védőszentjére. 
5 Tudományos Gyűjtemény I. (1835.) 110. 
6 SÖRÖS P . : Elenyészett Bencés Apátságok. PRT. XII. B. 451. 
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épült kolostor, melyről későbbi adatok vannak és határozottan állít
juk, hogy ott monostor volt.1 

Azóta két lelkes kutató munkája világot vetett a boldvai kolos
torra is. 1927 nyarán M. Kiss Lajos és NYIRY Dániel próbaásatásokat 
végeztek Boldván és az eredmény a következő: 1. A boldvai ref. 
templom azonos a régi bencés apátsági templommal. 2. Ezen temp
lom háromhajós román templom, melynek építése a XII. századra 
tehető, vagy legkésőbb akkor már elkészült. 3. Stílusa megegyezik 
a korabeli bencés apátsági templomok követelményeivel. A templo
mon óriási égések nyomai láthatók, melyek nemcsak az 1755-iki 
égésre vihetők vissza. Fontos tárgyunkra 4. az is, hogy a templom 
mellett 80 m hosszúságban egy négyszögű kolostor alapfalai tűnnek 
elő, melyek a korabeli kolostori építkezés ismertető jeleit viselik 
magukon és azonkívül az alapkövek metszési formája és anyaga is 
azonos a temploméval. 

A PRAY-k. két bejegyzése a Boldva melletti kolostor leégéséről, 
továbbá a széplaki bencés kolostor felszentelésének bejegyzése, mely 
Boldvától nem messze van, továbbá az a körülmény, hogy a be
jegyzésnél egyszerűen csak azt mondja, hogy «a venerabili episcopo 
MARTIRIO» a püspök székhelyének megnevezése nélkül azt igazolja 
hogy a használó monostor abban az egyházmegyében volt, amely
nek MARTIRÍUS püspöke volt. Más alkalommal hozzáteszi az érsek 
székhelyének nevét is. Különben sincs semmi ok arra a föltevésre, 
hogy kéziratunk a bihari szent János kolostoré lett volna. 

A SZENT MARGiT-kápolna nem okoz különösebb nehézsége^ 
Tudjuk, hogy a középkori kolostorok mellett szokás volt kápolnát 
építeni a hívek számára. Ez sokszor egybe épült a templommal. 
A boldvai kolostortól 50—60 lépésnyire volt azonban egy kápolna
szerű épület. Romjai legalább erre engednek következtetni, de 1770-
ben a kegyúrtól a már akkor is ismeretlen célú és eredetű épület 
romjainak lebontására engedélyt kapott a sziráki plébános. 

A fönnebbi érvek alapján kimondjuk, hogy a Pray-kódex tör^s-
rés%e, mely a HB-et is magában foglalja, a boldvai bencés kolostor 
számára készült. 

1 SÖRÖS P. : i. m. 377. 1. 
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Sok töprengést okozott már azon egyházi ruhák viselőjének 
kiléte, amelyek kódexünkben szerepelnek. Jóllehet ÁRPÁD-kori egy
házi ruháinknak magyarázata és vizsgálata terjedelmes cikket kívánna, 
mégis röviden végigvizsgáljuk a preparáció ruháit, melyek a kor 
jellegét viselik magukon. Az kétségtelen, hogy az előkészület a 
ritkábbak közé tartozik A preparáció előtt ez olvasható: «Incipit 
ordo quomodo presbiter se ad missam preparare». Bármennyire is 
kényelmes volna a «presbiter» szó alapján kimondani, hogy ezek 
a ruhák egyszerű pap számára vannak, ezt nem tehetjük azért, mert 
más egyenesen püspök számára készült preparációk is néha sacer-
dost és episcopust felváltva emlegetnek,1 másrészt meg az előké
születben szereplő ruhák csakugyan pontificalis ruházatot adnak 
Vizsgálódásunk arra fog irányulni, hogy megállapítsuk, hogy föl
tétlenül püspöki ruhák-e ezek, vagy viselhette-e őket bencés apát is. 

Az előkészületi imádságok elmondása után a pap rövid ima 
közben levetette felső ruháját és egy imádság következett a fésűhöz 
(ad pectinem). A fésű a középkorban sok helyen használatos volt 
az istentisztelet előtt. Kézmosás után a pap a fésűvel rendbehozta 
a haját, vagy először megfésülködött és azután mosta meg kezét. 
A külföldi leltárakban gyakran szerepel a fésű presbitereknél, apá
toknál és püspököknél egyaránt.2 A bencés szokások közül három 
helyet találunk, ahol a fésű használata különösebben ki van emelve, 
még pedig a német, einsiedelni és a lüttichi bencés apátságok 
szokásaiban, melyek sokfelé voltak használatban. A német bencés 
szokások a következőket hagyják meg az ünnepekre vonatkozóan 
a custos (templomőr) és a edituus (sekrestyés) számára: «A 12 
leckés napokon a templom sekrestyése a sekrestyében korábban 
rendesen készítse el azon dolgokat, melyekre a következő napon 
az istentiszteletnél segédkezüknek szüksége lesz, azaz vizet, fésűt 
(pecten), evangéliumos könyvet, misekönyvet, füstölőt, gyertyatar
tókat, hogy midőn a harmadik nocturnum után a felöltözéshez 

1 Pl. a mindeni püspök számára készült Missa Illyrica. MARTÉNE : i. m. 
I. 176. 1. 

2 MARTIGNY: Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes. 1865.190. Du CANGE: 
Glossarium : Pecten. BRAUN : Liturgisches Handlexicon : Kamm. 
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kimennek, mindent rendben találjanak».1 Ugyanígy rendelkeznek az 
einsiedelni szokások2 és a lüttichi sz. jAKAB-kolostor ordináriusa is.3 

Többször találjuk plébániák és püspökségek missaléiban is, tehát 
a fésű soha kitüntető jelvény nem volt. Elavult OcsKAinak és 
PRiKKELnek azon állítása (Régi Magy. Nyelvemlékek I. LXXXI. és 
PRT 451.1.), hogy a fésűhöz mondott ima speciális sajátja kódexünk
nek, mert ez az oratio megtalálható több plébániai és püspöki 
missaléban vagy pontifkaléban.4 

A fésű használata után a főpap imák közepette megmosta és 
megtörölte kezét, azután felvette a tunicá-t Ezt a ruhadarabot 
határozottan el kell választanunk a diaconus tunicellájától vagy a 
dalmaticatól, annyival is inkább, mert ezek már felső öltözékek, ez 
a tunica pedig az első ruhadarab, melyet a főpap felvett. A hozzá
fűzött ima szövege («tunica iusticie et innocencie») azt bizonyítja, 
hogy fehér vászon ruhadarab volt. Bármilyen korai adat is ez, nem 
kételkedhetünk benne, hogy itt a rochetum egy fajtájáról van szó, 
melyet nyugaton már korán viseltek egyszerű papok és püspökök 
egyaránt.5 

A vállkendő (humerale), alba és öv (cingulum) után a balteust 
vette föl a pap, melyet a cingulumra függesztettek. Ez a balteus 
manipulus-szerü ruhadarab volt, színében rendesen egyezett a mise
ruhával, a végére pedig keresztet vagy bárányt szoktak hímezni.6 

Jelenleg is megvan még, mint külön pápai díszruha. Középkori 
nevei : subcinctorium, balteus, subcingulum, praecinctorium, semi-
cinctium. A balteus szó sokszor közönséges cingulum jelentésben 
is előfordul.7 A PRAY-kódexben külön ruhadarab szerepel ezen a 
néven, amit a hozzáfűzött imádság is kétségtelenné tesz. 

1 ALBERS : Consuetudines Monasticae. Monte Cassino. 1912. V. 49. 1. 
2 ALBERS: i. m. V. 80. 1. 
3 Liber Ordinarius des Lütticher St. Jakobs-Klosters 49—31. (Beiträge zur 

Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens. Heft. 10.) 
4 K Ö C K : Handschriftliche Missalien in Steiermark. Graz u. Wien 1916-

103., 95., 98. 11. 
5 BRAUN I. : Liturgische Gewandung. Freiburg i. Br. 1907. i26. 1. 
6 Képe BRAUN i. m. 117. 1 
7 U. o. 120. 1. 
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Ezen ornatus-darabnak, mely a IX. században Rómában még 
ismeretlen, főpapi használata nem volt határozottan világos még a 
XII. században sem. Innen van, hogy a coyacai zsinat (1050) még 
a presbiteri ruhák között sorolja fel, a liturgiái írók közül pedig 
HoNORius és ROBERTUS PAULULUS (XII. sz.) szintén papi ruhadarab
nak tartják,1 jóllehet sz. TAMÁS és III. INCE már pontificalis ruhának 
ismerik. De már korán találkozunk vele, mint a püspököknek sajátos 
és külön ruhadarabjával, vagy mint egyszerű presbitereknek és 
apátoknak adott kitüntető ornatus-darabbal. Legrégibb említését 
ilyen néven corbiei RÁTOLD sacramentariumában találjuk (X. sz.), 
később egy besançoni pontificaleban, majd Le Becben (XII. sz.) és 
egy cambraii pontificaleban. Megtalálható gyakran a középkori lel
tárakban pl. a pfäfFeri (X. sz.), speieri (105 1), roueni (1200 körül) 
székesegyházaknál, sőt előfordul még a XV. sz.-ban is a missa-
lékban és pontificalékban.2 A pápák is ajándékozták kitüntetéskép. 
ANASZTÁZ Braunau apátja, aki később Pannonhalma első npátja lett, 
993-ban kapta meg a jogot a balteus viselésére.3 Ez az adat a 
magyar bencésekre azért is fontos, mert az első bencések Braunau-
ból jöttek hozzánk. Hogy a középkorban különösen Franciaország
ban sok apát viselte, azt onnan is láthatjuk, hogy két apáti bene-
dikálási ordot is találunk, ahol az újonnan benedikált bencés apátnak 
a pásztorboton kívül a balteu^t és keztyüt adja át a főpap, mint 
apáti jelvényt,4 melyet más rendű (pl. premontrei) apát nem kapott. 

ERNYEY a balteus viselését összefüggésbe hozza a kardáldással 
és ezt mondja: «Az a pap, aki balteust köt, ami tulajdonképen 
kardöv, tehát «cingulum militare», miután papi cingulumát már fel
öltötte, tulaj donképen a kardöve^ést akarta jelképezni, tehát ez a 
magyar pap valamikor valóban karddal lépett az oltárhoz, aminek 
nyoma az olasz krónikákban (PAULER I. 356.), valamint a királyi 
koronázásokon Rómában megmaradt».5 Erre a következő a meg-

'i U. o. 118. 1. 
2 Xénia Bernardina II. 2. 216. 1. Wien. 1891. 
3 MIGNE PL 137. 847. 1. Ezen adattal azonban vigyázva kell bánnunk, 

mert a bulla kétségtelenül interpolált, a mitra egész biztosan később került belé. 
4 MARTÈNE: i. m. II. 153., 156. 1. 
5 Magyar Könyvszemle 1927. 70. 1. 

Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. 19 
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jegyzésünk: i. a liturgiatörténetben a karddal oltárhoz lépő pap 
ismeretlen, sőt ellenkezik a kath. liturgiával és erre adatunk nincs. 
2. PAULER idézett helye sem erre vonatkozik, hanem általánosságban 
a világiasan viselkedő és esetleg kardosán járó papokra. 3. A papi 
balteus sohasem tartott kardot, hanem valószínűen azért kezdték 
viselni, hogy a hosszan lelógó stólát vele fölkössék.1 Fejlődése a 
szó öv jelentéséből történt és épen azért fordul elő a cingulumnak 
balteus neve is. Mivel azonban a profán használatban a szó kard
övet jelentett, azért ment át az oratiója a lovagi áldásokba is, ép-
úgy, amint az egyszerű cingulusra is használták a balteus felöltése
kor mondott imát. Ugyancsak nem állhat meg az az állítás sem, 
hogy a X. századon túl már nem igen találkozunk vele. Ezzel 
szemben tény az, hogy legtöbb adatunk a XI— XIII. sz.-ig van 
róla.2 ERNYEI szerint kódexünk «világirodalmi jelentőségű», mert a 
balteushoz való ima a külföldi emlékekben sehol sem található. 
Ez az ima épen azért, mert a balteust a cingulus értelemben is 
használtak, átment a cingulus fölvevésének imái közé is és néha a 
cingulusnál találjuk és egyáltalában nem ismeretlen a külföldön.3 

A balteusról BRAUN feltűnőnek találja, hogy azon emlékek és 
helyek, ahol a név előfordul, mind francia, normann vagy német 
eredetűek, ebből azt következteti, hogy az említett név vagy maga 
a ruhadarab északon volt használatban vagy itt is keletkezett.4 Ez 
határozott ujjmutatás kódexünk eredetére nézve. 

A balteus után a manipulust vette fel a pap. Az a szokás, 
mely a főpapoknál mai napság megvan, hogy a manipulust csak 
a Confiteor után veszik fel, csak a XIII. sz.-ban kezdődik és pre
parációnk ebben még a régi szokást követi. 

Azután a stólát bekötötték a cingulussal. Nem dönthető el a 
szövegből, hogy a stóla két vége egyenesen lefüggött-e, vagy 
keresztbe volt vetve, de ez a középkorban különben sem volt hatá
rozott megkülönböztető jel.5 

1 BRAUN : i. m. 123. 
2 U. o. 117—124. 11. 
3 Megtalálható : KÖCK : i. m. 99. (ad cingulum). 
4 BRAUN: i. m. 121. 5 BRAUN: i. m. 588. 
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' A megfelelő imák kíséretében négy főpapi jelvény következik 
ezután: a kereszt (crux), kesztyű (cyrotheca), gyürü (anulus) és a 
dalmatica, melyet meg kell különböztetnünk a diaconusok dalma-
ticájától. A IX. sz.-tól kezdve szokás, hogy a püspökök és más 
papok is engedélyt kapnak főpapi dalmatica viselésére.1 A XI. sz. 
közepéig szinte általános szokás, hogy a szandálok viselésének jogá
val kapcsolódik a dalmaticáé, míg ettől kezdve a mitra és kesztyű 
vagy más ruhadarab szerepel a pápai kiváltságlevelekben. 

A felszentelt papok általános ruhadarabja, a casula után már 
csak két főpapi jelvény következik : a püspöksüveg (ad cydram) és 
pásztorbot (baculum). 

Az ad cydram kifejezés, mely kétségtelenül a mitrát akarja 
jelenteni, nagyon kihívja figyelmünket, mert a liturgiatörténetben a 
cydra szó sehol sem található. Volt azonban a püspöksüvegnek 
egy középkori neve, melyből a szó megérthető. Az infula és mitra 
mellett ennek a darabnak még négy neve volt a középkorban : 
cidaris, cuphia, tiara és pileum. Ez utóbbi kifejezések azonban a 
XIII. sz. után már ritkábbak. A cydra szó nem lehet más, mint a 
mitrának a cidaris szóval összevont alakja és róla semmi más 
különöset nem kell tartanunk, mint hogy íráshiba. 

Ez a véleménye dr. BRAUN J.-nek, az egyházi ruhák jelenlegi 
legkiválóbb szakemberének.2 A mitra püspöki jelvény volt ugyan, 
de ebben az időben sok apát nyert már engedélyt a viselésére. 

A cidarishoz mondott ima sem ismeretlen a liturgiatörténetben. 
Több, kevesebb lectio variánssal megtaláljuk az infulához mondott 
imák és az amictus (humerale) felöltésekor mondott imák között, 
mert régebb időben ezzel is betakarta a pap az egész fejét. 3 

A preparáció ruhái együttvéve főpapi ruházatot adnak ugyan, 
de ezeket már együtt is sok apát viselhette abban az időben, sőt 
sokan engedély nélkül is kezdték őket viselni. Ezért tiltakoztak 
viselésük ellen a püspökök, de ez a tilalom csak azokra vonatkoz
hatott, kiknek erre a pápáktól külön engedélyük nem volt, mert a 

1 U. o. 256. 1. 
2 BRAUN J. úrnak a szerzőhöz írt szíves levele. München, 1926, V. 2. 
3 KÖCK : i. m. 106. 1. és MARTÉNE: I. 173., I. 171. 1. 

19* 
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pápai engedély ellen semmiféle particularis zsinat tilalmat nem 
adhatott. 

Ezeken a pontifikáliákon kívül még néhány más ruhadarab is 
szerepel kódexünkben. Virágvasárnap a körmenet visszatértekor a 
diaconusra és subdiaconusra a rubrikák ezt mondják: «Ministri 
autem déponentes dalmaticas et subtilia, assumunt casulas». A minis
terek itt csak a diaconus és subdiaconus lehetnek. A két egyházi 
rend ruháit határozottan elválasztja a SZENT LÁszLÓ-féle összeírás1 

és a bakonybéli összeírás is,2 melynek ezen része a XII. sz. végé
ről vagy a XIII. sz. elejéről való. A subtile a subdiaconus dalmati-
cája volt. 

Nagypénteken említés történik a planéta fusca-ró\, mely sötét 
miseruhát jelent. Ugyancsak nagypénteken még egy lintheusról 
vagy «syndon»-ról van említés, melyet a passió ezen szavaira: «és 
szétosztották ruháit», a diaconusok az oltárról magukkal vittek, 
esetleg kettéhasítottak.3 Nagyszombaton ismét egy «lintheamen» 
szerepel, melyet a sírra tettek. 

Hasonlítsuk most össze a PRAY-kódex egyházi ruhakészletét 
azon helyekével, melyek eddig mint a kódex keletkezési helyei 
szóbakerültek. 

PRIKKEL M. azt állította, hogy kódexünk Pannonhalmán készült 
Deáki számára és ezek az egyházi ruhák azért kerültek belé, mert 
némely alkalmakkor szükség lehetett rájuk, mikor az apát a szerze
tesek meglátogatására Deákiban tartózkodott.4 Ennek ellene mond 
az, hogy Pannonhalmán, melynek története egyházi ruhák tekinte
tében elég világos, hiányzik a balteus. Lehetetlen, hogy kihagyták 
volna a leltárból, ha ez itt csakugyan meg lett volna, annál is inkább, 
mert már ekkor inkább kitüntető jelvény volt. Pedig ez a ruha két
féleképen is kapcsolatba kerülhetett Pannonhalmával. Tudjuk, hogy 
ANASTASIUS braunaui apát, ki később Pannonhalma első apátja lett, 
midőn 993-ban kolostora megépült, jogot nyert arra, hogy a balteust 

1 PRT I. 591. 1. 
2 PRT VIII. 270. 1. 
3 ALBERS: Consuet. Mon. I. 52 ; I. 97 : IV. 61 ; V. 36 ; KÖCK : i. m. 151. 1. 
* PRT I. 468. 1. 
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viselhesse. De felhívtuk már a figyelmet arra, hogy az engedélyező 
bulla interpolált. Ostiai LEO arról értesít bennünket, hogy Monte-
cassino apátja 7 semicinctiumot vett. Itt meg az a gondolat vetőd
hetnék fel, hogy a cassinoi jogközösség folytán nem jutott-e el ez 
a jog Pannonhalmára is. Mindezekre azonban tagadó feleletet ad az 
a tény, hogy Pannonhalma történetében ez a ruhadarab sohasem 
fordul elő. 

Még nagyobb nehézséget kelt egy másik merőben főpapi ornatus-
darab, mely Pannonhalmán megvolt és a PRAY-kódexben hiányzik : 
e% a főpapi harisnya és skandál. Már SZENT LÁSZLÓ összeírása említi 
ezeket az istentiszteleti tárgyak között és viselésének joga szakadatlan 
sorrendben kimutatható a pannonhalmi okleveles adatokból.1 Ez a 
két különbség ellene mond a pannonhalmi eredetnek. 

Nem jöhet szóba Székesfehérvár sem, mert itt a prépost csak 
1366-ban kapta meg a pontificatiók jogát és ekkor sem mind vala
mennyit, mert a gyürü és egyéb jelvények viselését csak 1411-ben 
kapta meg.2 Ha pedig a koronázó főpapnak készült volna, akkor 
hiányos lenne ez a ruhatár (pallium, szandál etc.). 

ERNYEY Veszprémbe teszi kódexünk eredetét. Veszprémben egy 
1429—37 közötti időben készült leltárból kimutatható a pontificalis 
fésű (pecten pontificale (sic),3 de tudjuk, hogy a fésűt más papok 
is viselhették. MIHÁLY püspök (1399—1402) ajándékai között pedig 
egy «főpapi kard» tűnik föl. (Item unus gladius pontificalis, compositus 
de camucato rubeo deaurato cum floribus).4 Ezt a ruhadarabot FEJÉR-

PATAKY az ékszerek és drágaságok között püspöki kardként szerepelteti. 
A püspöki kardot BRAUN az egyházi ruhák között nem említi, de ez 
nem is lehet kard, mert azt istentiszteletnél nem viselhettek és ellene 
mond ennek az is, hogy a ruhák között sorolja föl a leltár és anyaga 
is vörös kamuka, virágos díszítéssel. Azt hisszük, hogy a balteus 
név analógiájára történt ez a szokatlan megnevezés és a ruha nem 

1 PRT I. 62—63., 592-, 603. 1. 
2 SEBESTYÉN J. : A székesfehérvári prépostság és káptalan egyházi kivált

ságai. Századok 1925. 392., Századok 1926. 463. 1. 
3 Történelmi Tár. 1887. 187 1. 
4 Tört. Tár. 1887. 186. 1. 
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más ,mint balteus. MIHÁLY püspök mint nyitrai püspök jött át Vesz
prémbe.1 Nem tudjuk, hogy nem Nyitráról hozta-e ezt magával, 
mert viselése a veszprémi oklevelekből ki nem olvasható. Ezen kétes 
bizonyságok mellett nagy nehézség az, hogy a PRAY-kódexben hiány
zik a szandál és harisnya, amelyet ekkor már minden püspök viselt. 

A boldvai kolostor kiváltságait nem ismerjük és így nem tudjuk, 
hogy milyen ruhákat viselhetett az apát, de ezek a ruhák nem támasz
tanak semmiféle olyan nehézséget, melyek a boldvai eredet ellen 
szólnának, viszont igen nagy nehézségei ezek a ruhák a többi elmé
leteknek. Nem állítjuk itt véglegesen azt, hogy ezeket a ruhákat 
tényleg Boldván viselte is az apát. Sok példa van arra, hogy az 
ilyen preparaciót egyik könyvből a másikba átmásolták anélkül, hogy 
ott a megfelelő ruhák meg lettek volna. A «cydra» hibás írás is ezt 
látszik igazolni. 

A balteus és subtile nevekből azonban egy nagyon fontos 
kultúrtörténeti tanulságot vonhatunk le. Az előbbi név igen kevés 
kivétellel csak francia, normann és német helyeken fordul elo. 
A subtile szót, mely nálunk az ÁRPÁD-korban sokszor előfordul 
bencés helyeken (Pannonhalma, Bakonybél, Tihany (alapítólevél),2 

Almádi)3 csak merőben német helyeken használták. Az egyetlen 
nem német eredetű forrás, mely ezt használja HONORIÜS Gemma 
animae-]e; ebből sem azt következtetik, hogy e név máshol is hasz
nálatos volt, hanem azt, hogy az író német volt, vagy müvét Német
országban írta. A hét név nemcsak a Pray-kódex útját viszi Német
országba, hanem mutatja a nagy német hatást hazai liturgiánkra 
és bizonyíték, hogy az itteni bencések valószínűen német eredetű 
consuetudokat használtak. 

Áttérünk már a kézirat azon ívére, melyet PRIKKEL M.4 a bencés 
szentek külön miséinek, KARÁCSONYI pedig a francia szentek miséinek 
mond.5 Ezen misék a következők:6 ( i . ) ADALBERTI ep. et mart. (ápr. 

1 Mon. Rom. Ep. Veszpr. II. LV. 1. 
2 PRT X. 495. 1. 
3 Magyar Nyelv XXIII. 364. 
* PRT I. 460. 1. 
5 Magyar Nyelv. XXI. 225 — 26, 228. 1. 
6 Közli őket KARÁCSONYI is Magy. Nyelv. XXI. 225. de néhányat kihagyott. 
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24.) — (2.) Nat. S. FLORIANI (máj. 4.) — (3.) De S. MAIOLI abbate. 
(máj. 13.) — (4.) MAXENCII conf. (jún. 26.) — (5.) MARCIALIS conf. 
(jún 30.) — (6.) S. KYLIANI sociorumque eius (júl. 8.) — (7.) 
ALEXII conf. (júl. 17.) — (8.) Vig. CHRISTOFORI (júl. 24.) — (9.) 
Alia in die Sto (júl. 25.) — (10.) Storum martirum Nazarii et 
celsi. (júl. 28.)— (11.) GERMANI conf. (júl. 31.) — (12.) RADEGUNDE 

(aug. 11.) — (13.) Vig. S. MARIE uirginis (aug. 15.?) — (14.) 
ARNULFI cf. (aug. 16.) — (15.) GENESII (aug. 25.) — (16.) CIPRIANI 

M. — (17.) JUSTINE (szept. 26, a naptárban hibásan: CYPRIANI et 
JULITTE vörössel) — (18.) DoMNi (okt. 9.) — (19.) QUINTINI mr. 
(okt. 31.) — (20.) VITÁLIS et AGRICOLE (nov. 27.) — (21.) WÍLLI-

BORDI nov. 7.) — (22.) ANIANI epi (nov. 17.) — (23.) GREGORII 

(thaum.) (nov. 17.) — (24.) COLUMBANI abbatis (nov. 21.) — (25.) 
BARBARE (dec. 4.) — (26.) SIGISMUNDUS (töredék) (okt. 16.) — (27.) 
SEUERI et SEUERIANI (okt. 25.) SEVERINI (okt. 23.) — (28.) WOLFKANGI 

cf. (okt. 31.) — (29.) Pro congregacione. 
E misékről a következőket állapítjuk meg : 1. nem mondhatók 

bencés szentek külön miséinek ; 2. de nem mondhatók francia szentek 
miséinek sem, mert a néhány francia szent neve nem elégséges 
ok arra. Mint a naptári dátumokból láttuk, a három utolsót kivéve, 
a naptár sorrendjébe halad, ez már maga is elárulja, hogy a sacra-
mentarumhoz készült függelék. De a további vizsgálat még jobban 
igazolja ezt. Az 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 22, 26, 29. számú alkal
makra már van mise a sacramentarumban is, azonban ez utóbbi íven 
lévő misék szövege más, mint az eredeti részben lévő miséké, a 
többi alkalomra nincs mise, de ezekről így külön nézve sem állapít
ható meg francia vagy bencés jelleg. Ezt a függeléket azért írta a 
kódex után a másoló vagy más kéz, mert a már meglévő misék 
elavultak, vagy szövegüket valami okból nem tartotta megfelelőnek, 
a többit pedig azért írta bele, mert azok meg hiányzottak. Ez a 
függelékkészítés a törzsrészt vette alapul. Ezek nem voltak specialis 
ünnepek az illető kolostorban, jóllehet a naptárban ezek közül né
melyek vörösbetükkel vannak odajegyezve. Ez a vörösbetűs bejegy
zés a következőkép történt. Mikor a függelék készen volt, a másoló 
átnézte a naptárt, hogy nincsenek-e a függelékben olyan szentek, 
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kiknek neve a naptárból hiányzik és úgy találta, hogy MAIOLÜS, 

MAXENTIUS, MARTIALIS, JÜSTINA, DOMNUS és GREGORIUS nincsenek 

benne. Most ezeket hibásan figyelmetlenségből mind vörössel irta bele 
a naptárba. Hogy ez így történt, két tény igazolja. SZT. CYPRIÁN már 
benne volt a naptárban, de utána írta hibásan a JULITTA nevet, JÜSTINA 

helyett. Most, hogy ezen páros szenteknek egyike vörös volt, a másik 
meg fekete, kivakárta a fekete CYPRIÁN nevet és odaírta vörössel 
újra, hogy az összetartozó két szent egyszínű legyen. Ha ez olyan 
nagy vörösbetűs ünnep lett volna, akkor elképzelhetetlennek tarta
nánk, hogy a nevet elhibázta volna. Ugyancsak vörössel nov. 8-nál 
a IIII. coronatorum-hoz odaírva : CLAUDI N. EZ a Quatuor corona-
torum magyarázata akar lenni, kik közül kettő CLAUDIUS és Nico-
STRATUS volt. Ezek napja épúgy nem volt ünnep, mint nov. 17-én 
GREGORIUS thaumaturgos napja (kit hibásan pápának ír a bejegyző), 
hanem épúgy másoláshibából kerültek a naptárba vörössel, mert az író 
épen akkor vörös festéket használt. Amint CLAUDIUS és NICOSTRATUS, 

CYPRIANUS és JÜSTINA, GREGORIUS THAUM. nem voltak specialis somogy-
vári szentek, épúgy nem állítható ez a többiről sem (azok inkább 
clunyi szentek). 

KARÁCSONYI és ERNYEY a szt. EGYEDRŐL szóló itt feljegyzett 
himnusból is Somogyvárra következtettek. Ebből épúgy nem lehet 
Somogyvárra következtetni, mint az ugyanitt meglevő MÁRiA-himnus-
ból következtetést vonni. Téves OcsKAinak és PRiKKELnek az az állí
tása, hogy a sequentia sehol sem található máshol. Ez a sequentia meg
van egy melki (bencés) és egy azillei missaléban is,1 pedig egyik 
hely sem volt szoros kapcsolatban a francia szt. EGYED kolostorral, 
sem pedig ezen szent tiszteletére nem volt temploma szentelve. 

Hogy a krónikában az IMRE királyról szóló bejegyzést a közbe
eső zavarok miatt Somogyvárott törölték volna, az épen olyan 
bizonytalan, mint amilyen bizonytalan az, hogy volt-e egyáltalában 
ott ilyen bejegyzés. Az «A cunctis» oratióból — ha csakugyan III. 
Ince idejében jegyezték be — csak annyit lehet következtetni, hogy 
ez a bejegyzés 1198 —1216 között történt. 

1 BLUME-DAEVES : Analecta Hyrnnica M. Ae. IX. 90. CHEVALIER : Reper
tórium Hymnologicum. II. 585. 1. 
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Ezen ívről csak az bizonyos, hogy a sacramentariumhoz tar
tozó függelék, melyet még a bencések írtak hozzá. Hogy kolostori 
használatra volt szánva ez is, mutatja a legutolsó, «pro congrega-
tione» mise oratiója: 

Deus, qui famalos tuos in hoc hoco degentes sub sancta professionc de tempe-
statibus huius seculi eripuisti et ad portum monasterii et quietis uenire fecisti, 
concède, ut hic in perpetuum de auxilio tuo seruentur etc. 

Ez a hely ismét csak kolostorra vonatkozhatik, mert semmi
féle világi pap ilyen oratiót nem használt. Tehát e^en függelék iiása 

még Boldván, vagy a következő állomáshelyén, Deákiban történt. 
PRIKKEL óta senkisem vonta kétségbe, hogy a PRAY-k. követ

kező használati helye Deáki volt. Ezt igazolja a deáki templom fel
szentelésére vonatkozó bejegyzés (1228. nov. 14.). * Az ok erre az 
átszállításra talán épen a boldvai kolostornak 1203-ban történt le
égése volt. 

Azonban Deákiból, talán a szomszédos Taksonyon keresztül 
(templomának felszentelését szintén feljegyzi a naptár), még a XIII. 
sz. második felében Pozsonyba került a kódex. Ezt az állításunkat 
a naptár necrologjával igazoljuk, melynek adatait a vizsgálat még 
alig magyarázta. CSUKÁR családról a következő bejegyzéseket találjuk : 
húsvétmutató tábla: 1241 uxor Johannis occiditur et uxor Chucar 
et uxor . . . a Cumanis captiuatur; naptár, március 29 : Obiit Sukar 
Basa filius; naptár, május 21 : (Obiit íi\)ia Sceleu comitis (ch?)ucar 
(nagyon homályos írás). 

Ezen adatokra vonatatkozóan tudnunk kell, hogy a CSUKÁR-

család nagyon közeli vonatkozásban volt a pozsonyi káptalannal. 
CSUKÁR unokája, János, 1291-ben Turne (másnéven Csukárd) nevű 
birtokát a Megváltóról felszentelt pozsonyi káptalani templomra 
hagyja, melynek «cimiteriumában» atyja Péter és más ősei (alii pro
génitures) nyugosznak.2 Péter CsuKÁRnak fia volt.3 Ugyanezen évben 
megismétli végrendeletét a káptalan számára, melynek ősei és 
elődjei igazi patrónusai (cuius progenitores et antecessores eius sunt 

1 PRT 462 skk. 1. 
2 KNAUZ: Mon. Strig. II. 283. 
3 ü. o. III. 122. 1. 
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veri patroni) és ő maga is oda akar temetkezni szerettei közé a 
pozsonyi templom cemeteriumába, hol szülei és rokonai nyugosz-
nak.1 Ezek a bejegyzések tehát nem Deákiban kerültek a naptárba 
és nem azért, mert CSUKÁR Deákit feldúlta, hanem Pozsonyban és 
azért, mert e család a pozsonyi káptalan kegyura volt, és ezért 
szükség volt a családra vonatkozó halálozási évfordulókra, melyeket 
ekkor a naptárba volt szokás feljegyezni. 

Ugyancsak Pozsonyra utal a márc. 6-hoz jegyzet: Obiit Bud 
is. Ez a név vagy a CsuKÁR-családnak egy Nicolaus dictus Bud2 

nevű tagjára vonatkozik vagy a Bud CastrensisPosoniensis deMonar-ra.,3 

de lehet hogy a két név azonos személyt jelent. 
Az említett halálesetek a XIII. sz. második felére estek, tehát 

a Pray-k.-nek már a XIII. s%. második felében vagy végén Pozsonyban 
kellett lennie. 

A «libellus»-ról újabban megállapítást nyert, hogy ezen két 
ív nem más, mint konstanzi BERNOLD Micrologus néven ismert mun
kája.4 A két ív írása különbözik a kódexben található többi írások
tól és ezen íveken található írásjelleg egyike sem lelhető kódexünk
ben másutt. 

Már ez maga is felkelti a gyanút, hogy a Micrologus nem vett 
részt a kódex korábbi sorsában. Ezen két ívből álló mü eredetére 
frappáns felvilágosítást ad a pozsonyi káptalan könyveinek 1425-
ből való jegyzéke. A nevezett leltár negyedik lapja az IPOLYI-

A Micrologus kezdősorai a Prűy-k.-ben. 

1 KNAUZ: i. m. II. 297. 
2 KNAUZ : L m. III. 122. 
3 W E N Z E L : ÁUO. VII. 358. 
4 Magyar Könyvszemle XXXIII. (1926) 272—6. 1. 
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tói 67. számmal jelzett könyvet így írja le:1 altem unum librum 
in pergameno in parvo volumine, cuius rubrica incipit de jejunio 
autumpnali cum cruce nigra supra, scripta et asseribus cum cooper-
torios). 

E leírás mindenben megegyezik kódexünk Micrologusívzl, mely 
1. vörös rubricával kezdődik ; 2. kezdőszavai : «De ieiunio autumnali» 
3. folio kezdetén fönn, csakugyan egy fekete kereszt van rajzolva 
és 4. ez is csakugyan két kis folio nagyságú ternióból álló kis 
volument ad külön. Ezen okoknál fogva most már azt állítjuk, 
hogy a leltár nevezett darabja és a Micrologus egy és ugyanazon 
könyv. A mindenben pontosan vágó adatok erejét még növeli az 
is, hogy a Micrologusnak nem az a rendes kezdete, mint amelyet 
leltárunk és a PRAY-k. felmutat, mert ez a XXVI. fej. kezdete. Tehát 
a kis kötet rendje mindkét helyen egyformán össze van forgatva, 
még pedig ugyanazon külsőségekkel (vörösbetü, kereszt). Mivel 
ez a kezdés rendkívül különös és mindkét helyen azonos, nem kép
zelhetjük, hogy egy másik példányt egész véletlenül így állíthattak 
volna ki. Csak azt gondolhatnánk még, hogy ez későbbi másolat 
lehet a pozsonyi példányról, de ezzel szemben áll, hogy írása igen 
korai eredetre vall és nem valószínű az sem, hogy a másolat ilyen 
részletes külsőségekben is megtartotta volna az eredeti alakját és a 
zavaros fejezetbeosztást. 

A kezdőszavak hasonlóságát már IPOLYI is észrevette, ezt a 
leltár közlésénél említi is, de az azonosságot kimondani nem merte. 
Ennek oka az, hogy ő nem ismerte pontosan a Micrologust, mert 
kezdetét is csak KOLLER ismertetéséből közli,2 de itt a kezdet nem 
pontosan idézi az eredetit. Egyébként IPOLYI abban a hitben volt, hogy 
a kódex e része szervesen hozzátartozó agendarius, mely az egész 
kézirattal együtt került PÁZMÁNY ajándékából Pozsonyba. Ma már 
tudjuk, hogy ez nem szerves része a kódexnek. PRAY-nak azon állí
tását pedig, hogy kéziratunk PÁZMÁNY ajándékából került Pozsonyba, 
a tudós tekintélyén kívül semmi adat sem támogatja és már PRIKKEL 

1 Új Magyar Múzeum VI. évf. (1856) III. füzet 170. 1. 
2 História Episc. Quinqueeccl. I. 387. 1. 
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sem fogadta el.1 Viszont a naptár necrologja azt igazolja, hogy már a 
XIII. sz-ban Pozsonyban volt, sőt egy pozsonyi XV. sz-i kézirat naptá
rának egyes adatai azt árulják el, hogy már akkor föl is használták 
(Nemz. Múz. 94. sz.), mert sok szent van, amely csak e két naptárban 
fordul elő és megegyeznek igen sok kisebb tévedésben vagy jellemző 
megnevezésben (pl. máj. 17 : TIMOTHEI apostoli; nov. 21 : Represen-
tatio S. MARIE; jan. 30: SIRENE; febr. 9 : ALTO; szept. 4 : MOYSI 

servi dei; szept. 19: EUSTACHII M et uxoris íiliorum eius, etc.). 
A Micrologusról a következőket állapítjuk meg: 1. még 1425-

ben a pozsonyi káptalan könyvtárában külön kötet volt. 2. A PRAY-
k.-szel való egybekötése ezen idő utánra teendő. 3. A kódex korábbi 
sorsában, mint annak darabja, nem vett részt és így a vele kapcso
latban történt kombinációk is elvesztik reális alapjukat. Azt azonban 
tovább is valljuk, amit PRIKKEL is állít és már korábban kifejtettünk, 
hogy azért került egy helyre a zsinati határozatokkal, mert ezeknek 
a libellusra vonatkozó intézkedése a Micrologusm vonatkozott. 

A kis mü másolásának ideje az 1210 előtti időre tehető, ezt 
lehet következtetni az Antikrisztus 1210-ben való megjelenésére 
vonatkozó jövendölésből, ugyanezt engedi meg az ír ás jelleg is. 

Nem tudjuk pontosan igazolni, de néhány adat valószínűvé 
teszi, hogy a magyar zsinati végzések is Pozsonyban kerültek a 
PRAY-kódexhez. Ezen ív egyik lapján adja a karácsonyi és vízkereszti 
officium 9—9 lectiójához a megfelelő áldásokat. A bencéseknél 
sohasem volt az ünnepi officiumban 9 lectio, hanem 12, tehát ez a 
bejegyzés csak világi papoktól eredhet. Esztergomi egyházmegyei 
eredetre vall a rajta közölt csízió is, mert benne van SZT. ADALBERT 

translatiója, mely esztergomi vonatkozású. 
Az elmondottak alapján a PRAY-k. sorsát így foglaljuk össze: 

1. A Pray-kódex törzsrészét, amely a naptárt, sacramentariu-
mot és halotti szertartásokat foglalja magában, a boldvai Ker. s%. János 
bencés monostor számára írták. Ezzel együtt írták a HB-t is. 

2. A függeléket, mely 2$ misét foglal magában, még akkor írták, 
midőn bencés használatban volt, akár Deákiban, akár Boldván. 

1 PRT I. 469. 1. 
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3. Az 1228. évben és a körülötte lévő időben a deákii bencés «cella1» 
használatában volt. 

4. Még a XIII. sz- második felében a pozsonyi káptalanhoz 
került és itt kötötték hozzá a Micrologust, mely 142J-ig a káptalan
nak önálló könyve volt. Valószínűen itt tették hozzd & magyar zsinati 
határozatok ivét is.1 

Pannonhalma. ZALÁN MENYHÉRT. 

1 Reflektálnunk kell ERNYEY J.-nek a Magy. Könyvszemle legutóbbi szá
mában megjelent cikkére, melyben a veszprémi eredetet hirdeti és eredményeinkre 
is kitér, a) A BEDA-ból vett részletekre vonatkozólag szórói-szóra ezt írtuk : 
«Ismételjük, nem vitatjuk azt, hogy a hivatkozott művek BEDA-ÍÓI származnak-e. 
Sok adat van arra, hogy ezek csak az ő nevével kerültek forgalomba és némi-
kép az ő gondolatvilágának jellegét viselik magukon, de több méltatlan hozzá 
és nagy idő választja el korától. De mivel az ő neve alatt szerepelnek, azért 
neve alatt említjük mi is őket.» (265. 1.) «Mindaz, amit BEDA műveiben 
találunk, egyrészt még ókori hagyomány a latin és görög tudományból, más
részt középkori szellemi termék». (264. 1.) Tehát nagyon jól tudtuk, hogy csak 
az említett írónak kétes művei közül valók és nem is állítottuk, hogy föltétle 
nül ő írta őket. Hogy ezek után mire való a nagy hadakozás BEDA ellen, é 
az ókor tudósainak felsorakoztatása, az egyszerűen érthetetlen. Hogy POMPONIUS 
MÉLÁT, STRABÓT, vagy SOLINUST többet olvasta volna a világ, mint BEDÁT, az 
azért nem hihető, mert BEDÁnak legalább húszszor annyi kézirata maradt meg 
mint amazoknak. Különben elhisszük, hogy a tőlünk citált részek ezen íróktól 
valók, ha valaki a közölt részleteket azok közül bárkinél együtt kimutatja. 

BEDA naptárára már a X. sz-ban történik hivatkozás (Clm 6421, LECHNEK : 
Mittelalterliche Kirchenfeste u. Kalendarien. 1891. 8, 1.), de már egészségi 
szabályairól is van tudomása a korai középkornak, vele merül fel a kolostori 
érvágás szokása is ; mint hazai forrásra hivatkozunk szent GEixÉRT-re, aki az 
akkori köztudatot fejezi ki, midőn BEDÁT «divinus therapeuta»-nak mondja 
(BATTYÁNY : S. Gerardi Ep. Chanad. Scripta et acta. 1790. 67. 1.) Ilyen és 
hasonló okok miatt nem merték és még máig sem merik végleg a sok inter
polációval bővült művektől B. szerzőségét megtagadni, b) Angol hatásról sehol 
sem beszéltünk, c) Hogy BEDA az ókor szellemi értékeit a középkorra átszár
maztatta, azt nem «rosszul sikerült frázisnak» szántuk, hanem olyan szerzőtől 
vettük ( W E R N E R : Beda der Ehrwürdige u. seine Zeit. Wien 1875. 35. 1.), kinek 
véleményét tudós szerzők is elfogadták. (HURTER : Nomenclator Litterarius. 
1903. I. 632). 

A veszprémi elméletre vonatkozólag felelet fentebbi cikkünk. Nem mulaszt
hatjuk el azonban, hogy ERNYEY-nek néhány tévedésére fel ne hívjuk a figyel
met, Értekezésében a következőket mondja : «kódexünk szelleme nem vall 
mindenütt a XII. századra, hanem sokszor archaizál» (70. 1.). Megállapítottuk 
már, hogy a P R A Y - L fuzionált sacramentariiim Gregorianum. (Magy. Könyv-
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szemle 1927. 62. 1.), tehát ha a régebbi sacramentariumokból benne sokat 
találunk, az nem «archaizálás», hanem az ilyen sacramentariumok természetéből 
következik. A sacr. Gregorianamból való a HB könyörgésének latin szövege is. 
Épen ezért nem szabad csodálkoznunk, hogy az egyes napokra rendelt lecke 
és evangélium vagy az egész nagyheti passzió ugyancsak hiányzik belőle. Ez 
nincs benne a sacramentariumokban, mert körükön kívül esik. — Missa erismalis 
a PRAY-kódexben nincs, hanem csak nagycsütörtöki miseoratiók. — Nagy különb
ség van pontificale és missale között és egy pontificale sohasem lehet falusi 
missalevá (78.1.). — «Hamvazó szerdán a hamu, a húsvéti (? talán virágvasárnapi) 
pálmaszentelés, vagy a temető megáldása stb. itt határozottan pontifikális funk
ciók» (73. 1.) A hamvazó szerdánál szó sincs főpapról, virágvasárnapján is pap 
végzi az áldást és az ERNYEY-től idézett (75.) «pontifex circumstante clerö et 
populo» kifejezés így nincs meg a virágvasárnapi szertartásban. A temető meg
áldását is végezhette engedéllyel apát (PRT I. 9.29., 756) vagy más presbiter. 
A szent EGYEDRŐL szóló sequentia költői alkotás. Tehát nem magyarázhatjuk ki 
a «tuba ductilis» kifejezésből azt, hogy az ottani szerzeteseknek volt harsoná
juk, annál kevésbbé, mert akkor még az ilyen zene a templomokban ismeretlen 
és ahol feltűnt is, az egyház nem engedélyezte. Ugyancsak hibás a clerus és 
plebs-re vonatkozó magyarázat, mert akkor Melkben is meg kellett volna min
dennek lennie, amit itt belemagyarázunk. Itt ezek a kifejezések költői, átvitt 
értelműek. 

Mindezek a hibák csak azt igazolják, hogy liturgia-történeti kérdéseknél 
rendkívül fontos az alapfogalmaknak és a rá vonatkozó irodalomnak ismerete. 
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(Negyedik közlemény.) 

Lindauer János és utódai, Institoris Gábor és Károly, Szubuly 
György, Wigand Ottó. 

(1788-1833.) 

DiEPOLD és LINDAUER eredetileg budai könyvkereskedők vol
tak1 s az elsők azon könyvkereskedők sorában, kik üzletüket Budá
ról Pestre tették át. Átköltözési kérésüket elsősorban azzal indo
kolták, hogy WEINGAND és KÖPFF pesti könyvkereskedők is tartanak 
boltot Budán. A pestvárosi tanács 1788 október 28-án megadta 
számukra az engedélyt a boltnyitásra2 s egyelőre DIEPOLD és LIN-

DAUER-cég alatt folytatták az üzletet,3 rövidesen azonban külön
váltak, DIEPOLD a budai üzletet tartotta meg4, LINDAUER pedig a 
pestit vette át. 

A müncheni származású LINDAUER János testvére volt a 
müncheni LINDAUER Józsefnek, e kitűnő családi összeköttetés elle
nére sem tudta magát azonban sokáig fenntartani, csődbejutott s 
1795-ben bezárták az üzletét.5 Csődtömegére elsősorban felesége 
Katalin, SCHWENTNER Fidél kassai asztalosmester leánya jelentett be 
igényt 1000 forintnyi hozománya címén, melyet 1786 november 
23-án Kassán kötött házassági szerződésük alapján könyvbeszer
zésre átadott ugyan férjének, a tulajdonjogot azonban fenntartotta 
a maga számára. Amint a pesti üzlet bukásának híre Kassára 

1 1785. évi katalógusuk szerint többen is társultak. (Apud Flor. DIEPOLD 
et socios.) 

2 Tan. jegyzőkönyv. 
3 Pestvárosi levéltár. Int. am. 3157. 
4 DIEPOLD Floridus boltja 1812-ben még fennállott a Vízivárosban, a 

kapucinusok melletti Krazer-házban. Pesther Zeitung 1812. nov. 5-i szám. 
5 Pestvárosi levéltár. Miss. am. 3646. 
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eljutott, 1796 augusztus 3-án a kassai tanácshoz folyamodott, hogy 
1000 forintnyi hozományát biztosítsa. Előzetesen azonban a pest
városi tanácsnál is bejelentette igényét, amely 1795 november 13-án 
utasítást adott a nevezett 1000 forint bírói végrehajtására. 

A másik hitelezője MARHER Pál váci káptalani egyházfi volt, 
akinek 1000 forinttal tartozott s amely adósság bírói végrehajtá
sára a pestvárosi tanács ugyancsak 1795 november 13-án adott 
utasítást. LINDAUER József müncheni könyvkereskedő 1460 forintot 
követelt testvérétől, amit a pestvárosi tanács ugyancsak 1795 
november 13-án megítélt. Szállított könyvekért 2094 frttal tarto
zott LINDAUER Józsefnek, aminek behajtását 1795 december 9-én 
rendelte el a pestvárosi tanács. 

A végrehajtásra DOMOKOS József pestvárosi tanácsnok nyert 
megbízatást, aki 1801 nov. 30-án jelentette a tanácsnak, hogy LIN-
DAUER János nem tudott fizetni s így mindegyik hitelező számára meg
felelő értékű könyvet foglalt le a csődtömegből. A háztulajdonos 
Kiss Sándor azonban mindaddig nem volt hajlandó a lefoglalt 
könyveket kiadni, míg a hátralékos házbért meg nem kapta. Meg
kísérelte a könyvkereskedői jog és a könyvek értékesítését, de ered
ménytelenül, hasztalan hirdette az újságokban éveken át. Végre 
HARTLEBEN Konrád Adolf hajlandónak nyilatkozott először 600, 
majd 1000 frtot adni az egész csődtömegért, amire GALY Jakab 
helybeli polgár még 200 frtot igért s ezenfelül az első vevőnek 
50 frt kártérítést ajánlott fel. LINDAUER ekkorra már meghalt s 
özvegye az ajánlatot nem csupán elfogadta, hanem 50 frt foglalót 
is felvett az ajánlattevőtől, akinek erre az üzlet kulcsát átadta. 

Az 1200 frt vételárból a háztulajdonosnak 400 frt házbért kel
lett kifizetni, MARHER Pál megkapta a 600 forintját, az özvegynek 
pedig 200 frt jutott. Ilyenformán a legjobban érdekelt hitelező, 
LINDAUER József semmit sem kapott s testvére bukása őt káro
sította meg a legerősebben. 

Az ügyiratok számunkra legérdekesebb darabjai azok a könyv
jegyzékek, melyekben a már említett hitelezők számára lefoglalt 
könyvek vannak felsorolva. Alig hihető, hogy ez lett volna a LIN-
DAUER-féle könyvkereskedés teljes állománya, mert a lefoglalt 
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könyvek összértéke csupán 5793 frtot tett ki s ennél jóval nagyobb 
értéket kellett képviselni egy pesti könyvkereskedés állományának. 
Ezekből a könyvekből is következtetést vonhatunk azonban a LIN-
DAUER-könyvkereskedés jellegére, mert a lefoglalás válogatás nélkül 
történt s nagymennyiségű könyvre terjedt ki. Ezek nyomán meg
állapíthatjuk, hogy LINDAUER túlnyomóan német könyvekkel keres
kedett, ami egyébként már abból is megállapítható lett volna, hogy 
főszállítója LINDAUER József müncheni könyvkereskedő volt. Voltak 
azonban a könyvkereskedésben magyar könyvek is s ezek épen az 
újabb irodalom termékeiből kerültek ki. Ez utóbbiak jegyzékét az 
idézett könyvjegyzékek alapján már volt alkalmunk ismertetni,1 

a felvétel azonban nem történt szakszemen s így indokoltnak lát
szott a könyvcímeknek a SÁNDOR István müve (Magyar Könyves
ház 1803) alapján való teljes megállapítása, hogy azokról szabatos 
képet nyerhessünk. 

A LINDAUER üzletében felvett könyvjegyzékek magyar könyvei 
a következők voltak : 

SZEITZ Leó: Magyar- és Erdély országnak történetei (1793) 
n o péld. 

SZEITZ Leó: Igaz magyar 1. k. (1785) és 2. k. (1788) 2 péld. 
Ugyanaz: 3. és 4. k. (1789—90) 77 péld. 
SZERELEM példája (?) 1 péld. 
SZEITZ Leó: Más is iga% magyar (1789) 6 péld. 
ALEXOVITS Vazul: A könyvek szabados olvasásáról (1792) 

3 péld. 
ZRÍNYI Miklós: Ne bántsd a magyart (1790) 13 péld. 
Gróf ESSEX, ford. SEELMANN K. (1792) 1 péld. 
LANGE M. : Leányoknak, anyáknak és gyermekeknek orvos 

asszonyjuk (1791) 5 péld. 
Nemes magyar nemzethez^ rövid beszéd (1790) 27 péld. 
Erdélyi játékos gyűjtemény (1793) 5 péld. 
SEELMANN Károly : Minden Európában virágzó vitéz_ rendeknek 

tüköré (1793) 5 péld. 

1 Magyarországi könyvnyomdászat stb. 57. s k. 1. 
Magyar Könyvszemle. 1927. III-^-IV. füzet. 20 
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WEISSE: Gyermekek barátja (1794) 17 péld. 
GRANDVILLE: A fekete epés mértéktelenek új tapasztalások 

(1791) 2 péld. 
SZEITZ Leó : Magyar- és Erdélyországnak rövid ismeretije 

(1791) 5 péld. 
ALMANZI ford. SEELMANN K. (1793) 2 péld. 
Világ nagyjai veszedelme, ford. DÖME K. (1792) 6 péld. 
Magukkal elhitetett philosophusok, ford. SEELMANN K. (1795) 

4 péld. 
Két ministernek egymással közlött gondolatai (1790) 1 péld. 
MENDELSOHN M. : Fedőn vagyis a lélek halhatatlanságáról 

beszélgetések (1793) 1 péld. 
BENKŐ József: Középajtai dohány (1792) 3 péld. 
BARCLAY: Argenis (1792) 2 péld. 
Hét mennyei s^ent cárnak (?) 24 péld. 
NAGY János: József Egyptomnak vicekirálya (1790) 2 péld. 
Jelesebb rendeken (?) 5 péld. 

rr 

Kegyesség segítő keresztény, BAUDRARD után ORI-FÜLÖP Gábor 
(1795) 1 péld. 

VESZPRÉMI István: Magyarországi öt különös elmélkedések (1795) 
5 péld. 

A török birodalomról szóló tudósítások (1790) 3 péld. 
ARANKA György : Anglus és magyar igazgatás egybevetése 

(1790) 10 péld. 
Áruló Júdás (?) 1 péld. 
WIELAND: Araspes és Panthea (1794) 10 péld. 
KOTZEBUE: Nemes hazugság (1793) 24 péld. 
LANGE M. : Marha dögről (1791) 16 péld. 
VÁSÁRHELYI Sámuel: Egészséges hosszú életről (1792) 6 péld. 
Joseph eladattatása, MILTON után HUNYADI Ferenc (1795) 

3 péld. 
ARANKA György: Az igazgatás formáiról (1791) 2 péld. 
DALNOKI László Ferenc : A materialisták vallásának leírása 

(1795) 1 péld. 
SCHULTZ: A természetről való beszélgetések (1795) 5 péld. 
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A% halálfő, ford. G. B. E. (1793) 2 péld. 
Egy plébánosnak elmélkedése a böjtről (1791) 9 péld. 
Pikkó herceg, ford. SZÁLKAI Antal (1793) 3 péld. 
BENYÁK: Ókori elméknek mulatozásai (1783) 1 péld. 
KOVÁCS Ferenc: Utak és utcák (1798) 1 péld. 
TSCHUPICK: Vasárnapi s^ent igék (1790) 1 péld. 
VAJDA S. : Jé^us Krisztus élete (1792—94) 1 péld. 
SZÉP János: Aesthetika (1794) 1 péld. 
SZABÓ József: Váci gabona (1793) 4 péld. 
ETÉDI S. Márton: Magyar gyász (1792) 1 péld. 
A jó magyarhoz (?) 11 péld. 
A% ítélet napjának (?) 9 péld. 
Nyár kezdete vagyis budai koronázás (1792) 15 péld. 
Valéria és Scipio avagy a Toskánai változások (1790) 15 péld. 
Ebből a felsorolásból megállapítható, hogy LÍNDAUER a magyar 

könyveket is megválogatta, tehát a műveltebb olvasóközönségre 
számítva szerelte fel boltját könyvekkel. De megállapítható az is, 
hogy figyelemmel kísérte az újabb magyar irodalom termékeit s 
elsősorban ezek beszerzésére helyezett súlyt. Egyszóval jó könyv
kereskedő volt, akit csupán a kedvezői len körülmények sodortak a 
bukásba. 

Sajnos, a LINDAUER üzleti könyvei nem kerültek a tárgyalási 
iratok közé, ide került azonban az üzleti levelezése, melyet az eljáró 
tanácsnok szükségesnek tartott lefoglalni. Ezekből a levelezésekből 
láthatjuk, hogy a pesti könyvkereskedők számára a pesti vásárok 
nagy jelentőséggel birtak, mert a vásárosok révén alkalmuk nyílott 
vidékre küldeni a megrendelt könyveket s ugyanazok a vásárosok 
hozták fel az elszállított könyvekért járó pénzt. Amíg a posta pénzt 
és csomagot nem szállított, más mód nem volt a kereskedelmi ügy
letek lebonyolítására s ezért a vásárosok nélkülözhetetlen szerveivé 
váltak a kereskedelemnek. 

GALY Jakab a hivatalos jelentések szerint nem a maga, hanem 
könyvkereskedői pályára készülő fia számára vásárolta meg a LIN
DAUER üzletét. Számításaiban azonban valami hiba történhetett, mert 
az üzlet előbb a LEYRER József, 1804 január 7-én pedig a mossóczi 

20* 
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INSTTTORIS Gábor és fia Károly tulajdonába ment át, utóbb pedig az 
INSTTTORIS Károlyé lett.1 

INSTTTORIS Gábor eredetileg könyvkötő volt s már 1794 június 
4-én folyamodott a pestvárosi tanácshoz, hogy engedje meg neki a 
könyvkötői mesterség gyakorlását s adjon egyszersmind engedélyt 
magyar kölcsönkönyvtár alapítására. Igazolta, hogy nemes szülők
től származott s 16 esztendős korától kezdve a komárommegyei 
Bókodon gyakorolta mesterségét, melyet atyjától, aki a budai 
könyvkötő-céh tagja volt, tanult meg. 

A pestvárosi tanács meghallgatta a helybeli könyvkötőket, akik 
sok kifogást hoztak fel az engedély megadása ellen. INSTTTORIS azon
ban 1792 augusztus 3-án kelt beadványában sorra megcáfolta érvei
ket. Elsősorban arra válaszolt, hogy sokan vannak s nem tudnak 
megélni s rámutatott arra, hogy minden iparág hasonlóan védeke
zik a megtelepedni kívánók ellen, pedig ha sokan volnának, akkor 
nem küldenék a helybeliek könyveiket Bécsbe kötésre. Szemükre 
veti, hogy nem is azért ellenzik letelepedését, hanem azért, mert 
protestáns s hivatkozik a berlini eredetű MORLIN Károly esetére, 
akitől házasságkötése alkalmával reverzálist vettek, hogy nem fog a 
városban megtelepedni. Pedig épen protestáns volta biztosíthatná 
őket a versenye ellen, mert amint eddig kizárólagosan protestánsok
nak dolgozott, úgy ezentúl is ilyen munkával tartaná fenn magát, 
amihez a helybeli könyvkötők úgy sem juthatnak hozzá. Tiltako
zást jelent be az ellen, hogy MAYER Antal helybeli könyvkötő 
kisajátítsa a magyar kölcsönkönyvtár alapítására vonatkozó tervét, 
mert ez az ő saját eszméje s ilyen eddig Pesten még nem volt. Végül 
feleslegesnek jelenti ki a könyvkötők azon javaslatát, hogy ügyé
ben a könyvkereskedőket is meg kellene hallgatni, mert azok 
csupán fűzött könyvekkel kereskednek s a könyvkötő úgyis tőlük 
kénytelen vásárolni. 

A tanács eleget tett INSTTTORIS Gábor kérésének s 1792 aug. 
6-án az összes kért engedélyeket megadta. A könyvkötőknek azon
ban mégis sikerült megakadályozni INSTTTORIS Gábor tervét, mert 

1 Pest városi levéltár. Rel. an. 2263. 
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felszabadítólevelet követeltek tőle s minthogy ezt nem sikerült fel
mutatni, céhszabályaikra hivatkozva, megtagadták a céhbe való fel
vételét. Ez ellen aztán hiába próbált érvelni, mert a pestvárosi 
tanács 1792 november 21-én a könyvkötök javára döntött.1 

Ez a döntés nem befolyásolta az INSTITORIS számára enge
délyezett magyar kölcsönkönyvtár felállítását s inkább csak 
arra szolgált, hogy a könyvkereskedésre szorítsa. A Kecskeméti
utcában felállított kölcsönkönyvtár «erkölcsös könyvekből, prédiká-
ciós könyvekből, levelekből, különbféle versezetekből, krónikákból, 
históriákból, románcokból, orvosi s más elegyes könyvekből, víg-
és szomorú játékokból» állott.2 A kölcsönkönyvtár könyvei azonban 
nem csupán olvasásra, hanem eladásra is szolgáltak, tehát valósá
gos könyvkereskedés folyt itt, s minthogy a könyvek az engedély 
szerint magyar nyelvűek voltak, INSTITORISÍ kell az első pesti 
magyar könyvkereskedőnek tekintenünk. 

INSTITORIS Gábor fia Károly 1802 május 3-tól 1803 szeptember 
30-ig WOLF Fülöp lipcsei könyvkereskedőnél volt szolgálatban s a 
LiNDAUER-féle üzlet átvétele után Pestre költözött, majd atyja 
halála után átvette az üzlet vezetését. A könyvkereskedés mellett 
kölcsönkönyvtárral is kívánt foglalkozni s 18 r í május 14-én ez 
ügyben folyamodványt adott be a helytartótanácshoz. A pestvárosi 
tanács nem kifogásolta az engedély megadását s különösen azt 
hozta fel javára, hogy már atyjának is volt kölcsönkönyvtára. 
A helytartótanács 1811 szeptember 10-én megadta a kért enge
délyt, kötelezte azonban a folyamodót, hogy 400 frt biztosítékot 
tegyen le. Minthogy ugyanakkor a helytartótanács LEYRER József 
hasonló kérvényét elutasította, 1813 március 11- én INSTITORIS Ká
roly azon kéréssel fordult a helytartótanácshoz, hogy LEYRER 

Józsefet társul vehesse maga mellé, amit a helytartótanács 1813 
március 16-án meg is engedett. Ebből a kölcsönkönyvtárból azon
ban még így sem lett semmi, mert INSTITORIS rövidesen csődbe 
került. 

1 Pestvárosi levéltár. Rel. am. 1756. 
2 Corvina X. évf. 68. 1. 
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Az INSTITORIS Károly elleni csődeljárást HERCSUTH Sámuel indí
totta meg 1814 szeptember 23-án, aki 1804 április 24-én INSTITORIS 

Gábornak és Károlynak 2000 frtot adott kölcsön s minthogy az 
üzlet bukásáról különböző hírek keringtek, biztosítani kívánta kö
vetelését. Az ügy elintézésével megbízott tanácsnok indokoltnak 
tartotta a csődeljárás megindítását s 1815 február 21-én beterjesz
tette a könyvkereskedés leltárát. Az egész könyvállomány becsérté
két 1857 frtban állapította meg, ami amellett tesz tanúságot, hogy 
szerény könyvkereskedés lehetett. Egyedül azt írhatjuk a javára, 
hogy túlnyomóan magyar könyvekből állott s ezt tekinthetjük a 
legrégibb pesti magyar könyvkereskedésnek. A leltár a következő 
osztályokat tünteti fel: magyar theologiai könyvek, magyar orvosi 
könyvek, magyar jogi könyvek, magyar történeti könyvek, magyar 
természettudományi könyvek, magyar philologiai könyvek, magyar 
paedagogiai könyvek, magyar költői munkák, magyar színmüvek és 
különfélék, csaknem az egész akkori irodalom. A latin, német és más 
idegennyelvü munkák nincsenek szakonként felsorolva s csupán az 
egyházi és iskolai könyvek vannak külön csoportosítva, mert azokra 
különös súlyt helyezett. Nagyobb példányszámban csupán fuzetlen 
(in cruda) könyveket találunk, amelyek hasonlóképen nincsenek cso
portonként feltüntetve. Ezekből kiemeljük INSTITORIS 1808. évi kiad
ványát, a «Magyar régiségek és ritkaságok» című munkát (KAZINCZY 

Ferenc), amelyből 63 példány volt raktáron. Nagyszámban voltak 
ezenfelül ábécéskönyvei és egyéb iskolakönyvei s végül voltak bizo
mányi könyvei GEORCH Illéstől (Honnyi Törvény), VÁLY Klárától 
(Magyar Tempe), PETHE Ferenctől (Ultrajectomi kis zsoltár), OKOLI-

CSÁNYI Jánostól (Lavinia maradékainak történetei) stb. 
A bizományi könyvek levonása után a könyvállomány értéke 

csupán 1458 frt maradt s nagyobb részüket az eljáró tanácsnok 
csupán mint papíranyagot tartotta értékesíthetőnek. Minthogy az 
adósságok nyilvánvalóan meghaladták a vagyont, 1815 február 
21-én a tanács elrendelte a könyvkereskedői jog és a könyv
állomány elárverezését. ! 

Pestvárosi levéltár. Act. judic. 1200. 
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Ezzel egyidejűleg özv. FÜREDY Györgyné Pest vármegye előtt 
indított pert INSTITORIS Károly ellen s a vármegyei törvényszék 
elrendelte INSTITORIS ingóságainak lefoglalását. A pestvárosi tör
vényszék ezzel szemben 1815 február 27-én azt vitatta, hogy a 
könyvkereskedés lefoglalása nem a vármegye, hanem a város jog
körébe tartozik. A vármegyei törvényszék álláspontja viszont 
az volt, hogy a foglalás tárgyát nem a könyvkereskedői jog, 
hanem az INSTITORIS Károly tulajdonát képező könyvek alkotják 
s a városokban lakó nemesek ingóságainak lefoglalására a vár
megyének joga van. A március 8-ára kitűzött árverés megtartását 
FÜREDY Györgyné ügyvédje meghiúsította s 1815 március 16-án 
a vármegyei esküdt a bíróilag lezárt boltot lakatossal felnyittatta 
s a könyvek nagyrészét kocsin elhordatta. Ezzel az árverés lehetet
lenné vált s INSTITORÍS hitelezői elhallgattak. 

Hét esztendeig volt az ügy ilyen állapotban, amikor is HERCSUTH 

Sámuel újból megindította az eljárást. Ekkorra már csak INSTITORIS 

Károly könyvkereskedői joga állott rendelkezésre s az özvegy kíván
ságára a pestvárosi törvényszék 1822 február 25-én elrendelte 
annak árverés útján leendő értékesítését. Az árverés 1822 március 
15-én történt meg, amikor is SZUBULY György 100 frton megvette 
a könyvkereskedői jogot. Maga INSTITORIS Károly még 1815-ben 
eltűnt Pestről s a legkalandosabb hírek keringtek róla; 1822 
március 17-i levelében azonban Bécsből életjelt adott magáról s 
közölte, hogy titkári állást vállalt s élete legszomorúbb emlékei 
közé sorozta pesti viszontagságait. 

A SzuBüLY-féle könyvkereskedés a Kecskeméti-utcában állott 
s SZUBULY György halála után 1827 december 13-án 1000 frton 
a kassai WIGAND Ottó tulajdonába ment át.1 A WiGAND-féle könyv
kereskedés a Váci-utcai KAPPEL-házban volt elhelyezve s rövid idő 
alatt egyike lett kora legkeresettebb könyvkereskedéseinek, amely 
azonban néhány esztendő múlva ismét gazdát cserélt s HECKENAST 

Gusztáv tulajdonába ment át. GÁRDONYI ALBERT. 

1 Pestvárosi levéltár. Rel. an. 2263. 



ADATTAR. 
A Széchényi-könyvtár első katalógusa. 

SZÉCHÉNYI Ferenc gróf élete betetőzésének tekintette azt, hogy 
nagy áldozatkészséggel és hozzáértéssel összegyűjtött könyveit, kéziratait, 
metszeteit és érmeit a nemzetnek átadhatta. 1775-től 1812-ig mintegy 
160.000 pengő forintot, akkor igen tekintélyes összeget áldozott a 
gyűjtésre. 

Nemes törekvése sikerülvén, a politikai élet zajától visszavonulva 
«a világtól elzárt remetének» — ahogyan önmagát akkoriban nevezi, — 
második vágya az volt, hogy az átadott anyagról megfelelő katalógus
ban számoljon be ; lássák a nyugati műveltebb államok lakói, hogy 
Magyarország nem szegény a kultúremlékekben, s vére hullása mellett 
anyagilag is sokat áldozott a művelődés terjesztésének szolgálatában. 

1791-ben Rómából visszatérve, nyomban hozzáfog a Sopronban 
őrzött könyvek katalogizálásához, a házánál levő két nevelő : TIBOLTH 
Mihály és PETROVICS Ignác vagy öt éven keresztül írják a cédulákat. 
1798 tavaszán DENIS Mihály bécsi udvari könyvtáros az előszót írja 
meg hozzá, s így jelenik meg 1799-ben a katalógus első két kötete 
Sopronban, a harmadik 1800-ban Pesten. Kiállításuk előkelő, a bennük 
közölt anyag pontos, megbízható, itthon és külföldön osztatlan elisme
rést váltanak ki. 

KovACHiCH Márton György közben a kéziratok, TIBOLTH beteges
kedése és MILLER húzódozása miatt az érmek feldolgozását SCHÖNWISNER 
István végzik, így jelenik meg az utóbbi szintén díszes kiállításban 
1807-ben.1 A könyvtárnak Pestre történt felszállítása után 1803 nyarán 
jelent meg a nyomtatványok I. pótkötete, amelyhez ENGEL János Keresz-
tély történetíró, akkor udvari kancelláriai fogalmazó írt előszót, 1807-ben 
pedig a II. pótkötet. Ezeket rövid időközben követték a hozzájuk való név
mutatók, amelyekkel a katalóguskötetek száma nyolcra emelkedett. 

A kilencedik lett a kisterjedelmű Appendix, amelyben MILLER az 
1 Numizmatikai Közlöny II. és III. évf. GRÜN Albert cikkei. — PEER 

Jakab a katalógus leírásáért 1791-ben 225 forintot kapott. 
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éremkatalógusban talált hibákat és hiányokat javítja ki. Ennek szét
küldése alkalmul szolgált arra, hogy a már előbb megjelent kötetekből 
található készleteket is számba vegyék. Ez a gróf sajátkezű följegyzése 
szerint 1811 január i-én a következő volt: 

hollandi félvelin közöns. összesen 

teljes példány (7 k.) 32 1 161 210 drb 
I. sz. pótlék 1 69 — 70 « 

•II. « « 7 — 141 148 « 
éremkatalógus 36 — 43 /9 Ä 

23 közönséges papírra nyomott éremkatalógus ábrák nélkül, végül 
SZÉCHÉNYI Pál leveleiből 20 fűzött példány. 

Az akkor már nyomtatás alatt levő ^/wz&c-példányokat XÁNTUS 
Ignác november 28-án Pozsonyban két ládába csomagolva veszi kézhez, 
amelyek tartalma ez volt: 

közönséges nyomtató papirosra nyomott 470 pld. 
jobb irni való « « 78 « 
velin « « 4 « 

összesen 552 darab,1 de köztük a rossz csomagolás következtében vagy 
10 darab teljesen használhatatlanná lett. Levelében arra kéri LIEBENBERG 
Jánost, István gróf volt nevelőjét, hogy küldje meg neki azok név
jegyzékét, akiknek annak idején az érmek katalógusát megküldötték, 
hogy valaki ki ne maradjon a szétküldésnél. 

Egy másik, december 16-iki levelében már nyugtázza is LIEBENBERG 
összeírásának megküldését, s jelzi, hogy november 29-én MILLER is 
elküldte neki a kért kimutatásokat. A két jegyzéket ő gondosan össze
hasonlította, s úgy találta, hogy köztük több eltérés van : néhányan 
nem kapták meg a pótlék-katalógust, akiknek az érmekről kiadottakat 
megküldték. Nem tudja, az azoknak szánt példányokkal, akik közben 
meghaltak (HORVÁTH Mihály pozsonyi prépost, PLACHY András szent-
mártorii prédikátor), mi történjék? A jegyzékből hiányzanak továbbá a 
pozsonyi kanonokok, akik hivatkozva arra, hogy a gróf 1808-ban is 
adott 1—1 példányt nekik, most is számot tartanak reá. SALAMON Balázs 
páter, a történelem akadémiai tanára szintén kívánna egyet.2 

A mű kiosztása az előbb megjelent köteteknél bevált módon tör
tént : a Bécsben élő előkelőségekhez a gróf maga juttatta el a példányo-

1 Ebből következtethető, hogy a katalógus egyes kötetei szintén 550 pél
dányban készülhettek. 

2 Levelei a cenki SzÉCHÉNYi-levéltárban. 
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kat, a jelen esetben 79 db közönséges papírra, 45 db írópapírra és 2 db 
velinpapírra nyomottat, a többit a könyvkereskedők (EGGENBERGER 
Pesten és VITÉZ Kolozsvárt), továbbá az alkalmazottak kézbesítették. 
XÁNTUS 1812 április 2-án a megmaradt készletet: 

331 db közönséges papírra nyomott 
31 « író « « 

2 « velin « « 
összesen 364 darabot visszaküldte Sopronba LiEBENBERGnek, hogy a 
katalógus többi megmaradt kötetéhez csatolja!1 

A kéziratok katalógusa első részének kéziratát MILLER Ferdinánd 
könyvtárigazgató 1813 február 20-án küldi el a grófnak, aki hozzá 
SCHWARTNER Mártonnal megíratván az előszót, azt haladéktalanul nyom
dába adja. A korrigálást MILLER mellett TIBOLTH végzi. Az így meg
jelent három kötettel befejeződött a katalógusok sorozata, a metszetek
ről és képekről a MILLER által végzett előmunkálat kéziratban maradt.2 

Ha a katalógusok kiosztási jegyzékeit figyelemmel szemügyre vesz-
szük, elvonulnak előttünk mindazok, akik 1800 körül állásuknál fogva 
számottevők voltak az országban. SZÉCHÉNYI Ferenc figyelemmel kísért 
minden valamit jelentő irodalmi kísérletet, s igyekezett felkarolni. Köz
ismert, hogy a szegényebb sorsú írókat műveik kiadásában anyagilag 
segítette s egy-egy jobb munka szerzőjét és munkáját maga iktatta bele 
a jegyzékekbe s gondoskodott arról, hogy az illetőnek a katalógusok 
megküldessenek. Semmi mást nem várt, ahogy a nyomtatásban vagy 
kézírásban mellékelt kísérőlevélben írja, csakhogy az illető elismerje a 
mü átvételét. Gondosan eltétette a? ekként beérkezett válaszokat a 
levéltárba,3 s gondosan feljegyeztette a jegyzékekben is. 

A jegyzékek egy további becsét az teszi, hogy az írók egykorúan 
megjelent müvei közül kiemelték a fontosabbakat, köztük néhány névtele
nül megjelentet is, ami az 1790-iki fellendülés korára való tekintettel 
különösebb értéket ad ezen lajstromoknak s indokolttá teszi azok meg
ismertetését. 

Megjegyzem, hogy a jegyzékekbe a müvek címeit rövidítve, gyakran 
nem bibliográfiai pontossággal, úgylátszik, inkább emlékezetből jegyezték 
fel, de így is érdekes részletekkel gyarapítják bibliográfiai ismereteinket. 

1 Levelei a cenki SzÉCHÉNYi-levéltárban. 
2 KOLLÁNYI Ferenc : A Széchényi orsz. könyvtár története I. k. 
3 A SzÉCHÉNYi-levéltár I. k. 13. sz., továbbá I. k. 54., 55., 56. sz. csomói

nak nagyrészét ezen levelek képezik. 
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Milyen rt +•* 

pél
dányt Lakóhely 

OH 0 
N 
en Ki adta át M u n k á i 

kapott s ^3 
> 

Holl. S U A MAJESTAS + (A királyi család 
i< P A L A T Í N U S 

celsissimus 
+ + tagjai közül meg

kapták még FERENC, 
F E R D I N A N D , A N T A L , 
R E I N E R , K Á R O L Y , 
AMBRUS, JÁNOS és 
LAJOS főhercegek a 

katalógust.) 
Kalocsa ALBER János 

theológiai tanár 
+ Justitutiones históriáé 

ecclesiasticae. 2 k. 
Kalocsa 1793. 

Interpraetatio sacrae 
seripturaecontinuata. 
( 1 8 0 5 — 1 8 0 7 , 17 k.) 

Bécs ALMÁSY Ignác + + Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

Buda ALMÁSY Pál 
b. t. t. 

Br. AMADÉ Antal 

+ + 
Hv. Pest 

ALMÁSY Pál 
b. t. t. 

Br. AMADÉ Antal + + SZALAY 
Radvány* AMBRÓZY Sámuel + EGENBERG Die Gotteshäuser der 
Zólyom ev. lelkész Christen stb. 1796. 

Hv. Gr. ANDRÁSSY 
Lipót 

+ MILLER 

+ Bécs Gr. APPONYI 
Antal 

+ + N Ó V Á K 

* Maros
vásárhely 

ARANKA György, 
Zágonyi, az er
délyi kir. tábla 

bírája 

+ + VITÉZ Egy erdélyi nyelv-
mívelőtársaság felál

lításáról. 1791. 
A hudai basa. For

dítás. 1791. 
Uf módi gonosztevő. 
Fordítás. 1791. stb. 

Hv. Sopron ARTNER Terézia + + TlBOLTH Feldblumen auf Un
garns Fluren gesam

melt. 1800. 
Das Fest der Tugend. 

1798. stb. 
+ Keszthely ASBÓTH János 

gazdasági tanár a 
Georgiconban 

+ + TlBOLTH Commentatio de in-
terpretatione codicis 

sacri etc.. 179«. 
Több cikke a Zeit
schrift von und für 
Ungern-ben és a To
pographische Ta

schenbuch für Un-
garn-ban. 

* Utóbb kihúzva. — Az első rovatban látható jelek : Holl. = hollandi 
papíron nyomott, Hv. = (Halbvelur) félfinom, * a másod ik kötettől kezdve 
fine m, 4- az e ső kötettől kezdve finoi n pc ldányt kapott. 
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kapott 

Lakóhely 
a. 

V 

'S 
« 
> 

Ki adta át M u n k á i 

Bécs Gr. ASPREMONT 

Pest ACZÉL István + + Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

+ Pest AYGELL1 Glicér 
piarista, a huma

niórák tanára 

+ TlBOLTH An Herrn Jacob v. 
Pethő, Oberaufseher 
der Nationalschulen 

etc. Költemény, 
1790. 

+ Bécs BACSÁNYI János + + TlBOLTH Amagy aroknakvitér^-
sége régiek példáival 

megvilágosítva. 
1785. 

Ode ad incl. SS. et 
00. regni Hungáriáé. 

1796. 

+ Nagy
szombat 

BAERENKOPF Ig
nác kőszegi apát, 
esztergomi kano

nok 

+ 1. De dominio nobi-
lium Hungáriáé stb. 

1790. 
2. De jure coronan-
darum reginarum 
Hungáriáé. 1792. 

Pest BALOGH Péter 
táblabíró 

+ + 

+ Győr BALOG Sándor 
monostori apát, 
győri kanonok 

+ + PFUNDTNER 

Holl. Kolozsvár Gr. BÁNFFY 
György erdélyi 

kormányzó 

+ VITÉZ Meg szállító bestéd, 
mellyet... tartott stb. 

1791. 
Ivány BÁRÁNY Péter 

SzéchényiFerenc 
ispánja 

+ LIEBENBERG 1. A magyar anyák
nak a\ ország nagy-
gyai elejbe terjesztett 

kérések. 1790. 
2. A talált gyermek. 

(1792.) 
3. A lélek tudomány. 

Kézirat.2 

Lőcse BÁRDOSSY János 
gimnáziumi igaz

gató 

+ + 1. Animadversiones 
hist. crit. polem. stb. 

1792. 
2. Observationes. in 
G. Berxevicxy libel-

lum stb. 1797. 
Zágráb BARICHEVICH 

Alajos 
+ + 

1 SziNNYEI AlG i.-nek írja. 
2 I ÍÁRÁNY ezen munkája ismeretlen . 
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Lakóhely 

Budapest 

Bécs 

Pannon
halma 
Bécs 

Pest 

Bajmóc 

Buda 

Pest 

BUDA 

Bécs 

Pozsony 

Pest 

Beszterce 
bánya 

BARITS Adalbert 
a statisztika ta
nára a pesti egye

temen 
Gr. BARKÓCZY 

Ferenc 
BARREY Lajos 

bencés 
BÁRÓTZY Sándor 

testőrezredes 

BÁTHORY Gábor 
minorita házfő

nök 
Gr. BATTHYÁNY 
Alajos kamarás 

Gr. BATTHYÁNY 
Vince kamarás, 
helytart. tanácsos 

BAY Ferenc tábla
bíró 

Gr. BECKERS 
József 

BEDEKOVITS 
előadó 

BELNAY György 
a tört. tanára az 

akadémián 
BENE Ferenc 

orvos 

BENITZKY Lajos 
megyei ülnök 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

-I-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ki adta át 

LIEBENBERG 

TIBOLTH 

PvÉVAY 

M Ü L L E R 

M u n k á i 

Die gewöhnliche Kr'ô-
nungsfejer stb. 1790. 

1. Kassándra, ford. 
1774-

2. A védelmerjetett 
magyarnyelv. 1790. 

Erkölísi mesék. 
(I77S-) 

Erkölísi levelek. 
(I775-) 

1. Ad amicam aurem. 
Fasc. 4. 1790. 

i.Adulramque aurem 
1791. 

3. Tausend und ein 
Irrihum. stb. 1791. 
Többi más művet írt 

1. Briefe ausRr-ak au.1 

2. Briefe aus Con-
stantinopel. (a Zeit
schrift v. und für 

Ungern-ban). 

Betrachtung aller 
Hung. nicht adelichen 
Staatsbürger. 1790.^ 
Die Geschichte der.. 
Einimfung in Un 

gern.3 

1 Valószínűleg különnyomat lesz az Ungarische Miscellen vagy a Zeitschrift-ből. 
2 A mű szerzője ismeretlen volt. 
3 Megjelent a Zeitschrift v. u. für Ungern-ben. 
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> 
Ki adta át M u n k á i 

* Enyed BENKŐ Ferenc 
tanár 

+ + VITÉZ 1. Magyar minera-
logia. (1786.) 

2. A kövek és ércek 
külső jegyei. (Ford. 

1782.) 
3. Parnassusi időtöl
tés. (7 k., 1793-1800.) 

Közép-
Ajta 

BENKŐ József 
(Középajtai) 

+ VITÉZ 1. Kö^ép-ajtai dohány. 
(1792.) 

2. Nomina vegetabi-
lium lat. Hungáriáé. 

(1783O 
3. Fűszeres bővebb ne

vesetek. l 

Miskolc BENKŐ Sámuel 
orvos 

+ EGGENBERG 1. Ephemerides me
teorologico-medicae. 

(I794-) 
2. Topographia op-
pidi Miskolc. Több 
egyéb m unkái (1782). 

Debrecen BENYÁK Bernát 
piarista igazgató 

+ + 1. Egés\ logikából és 
oktató fizikából válo
gatott cikkelyek. 1777. 
2. Ratiocinium philos, 
super libertate ( 1784). 
Több más munkái. 

Nagy
várad 

BEÖTHY Imre 
táblabíró 

+ 

Nógrád BÉRCZI János 
lelkész2 

+ + LIEBENBERG 

Sáros
patak 

BEREGSZÁSZI Pál 
tanár 

+ LlDEMAN 1. Versuch einer ma
gyarischen Sprach

lehre. 1797. 
2. Über die Ähnlich
keit d. Hung. Sprache 
mit den Morgenlan

dischen. 1797. 

Baja Br. BERNAKOYITS 
József plébános 

+ + EGGENBERG 

Érsek
újvár 

BERNOLÁK Antal 
plébános 

+ EGGENBERG 1. Grammatica sla-
vica. 1787. 

2. Etymologia vocum 
slavicarum. 1J91. 

3. Dissertatio de lite-
ris slavorum. 1787. 

1 fi 
2 A 

» szerző nag 
L jegyzékek 

yszámban hátramara 
lelkész alatt az evar 

dt k 
lg- ! 

ézira 
elkés 

tainak egyike le 
zekét értik. 

SZ. 
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pél
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H Ki adta át M u n k á i 
kapott S ^3 

Taszár BERTALAN Ferenc + + BODONYI Öröm versek... gr. 
(Somogy plébános Széchényi Ferenc tisr-
megye) teletére ... 1798. 
Nagy- BERZEVICZY Ger + + De commercio et in
lomnic gely főigazgató dus tria. 1797. 
Tokaj BESSENYEI Sán

dor testőrkapi
tány 

Gr. BETHLEN I. 

+ LlDEMAN 

Kolozsvár 

BESSENYEI Sán
dor testőrkapi

tány 
Gr. BETHLEN I. + + GYERGYAI 

+ Tata BEZERÉDJ György 
BEZERÉDJ Ignác 

udv. tanácsos 

+ 
-+ 

Nyitra BIELEK László 
piarista tanár 

+ AlGL 1. Majores Hungaro-
, rum. 1796. 

2.Úrnapi bestéd. 1797. 
3. Vér sterne a? reli-
giőnak. Stb. 1801. 

Nagy BINDER János + VITÉZ 1. De politia veteris 
szeben gimn. igazgató urbis Romae, 1791. 

2. Über die Sprache 
der Sachsen (a Sie
benbürg. Quartal-

schrift-ben). 
Kassa BODENLOHR apát + Gr. SZÉCHE

NYI Ferenc 
Pozsony BOGSCH János 

tanár 
+ + 1. Természetes méhek 

neveié sérül. Ford. 
I79S-

2. Há^i Kerté s^. 1796. 
Sopron BOGSCH Jakab 

lelkész 
+ LIEBENBERG 

Pozsony BOGSCH János 
tanár 

Kösd BOGYAY Mihály 
plébános 

+ + EGGENBERG BOSSUET Jakab : A 
katholika hit ágo\al-
jai stb. Vác 1793. 

Vác BOLLA Márton 
piarista 

+ + Primae lineae histo-
riaeuniversalis. 1798. 

Bécs BÖLÖNYI Sámuel 
udvari ágens 

+ VITÉZ 

• Buda BOROS János a 
nádori kancellá

rián 

+ + MILLER 

Bécs BREDECZKY Sá
muel lelkész 

+ + LIEBENBERG I. Topographisches 
laschenbuch, 1802. 

2. Elementarbüchlein 
rjim Gebr. beym öf-

fentl. Unterricht. 
1801 és 1802. (Név
telenül jelent meg.) 
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Ki adta át M u n k á i 

Pozsony 

Nagy
szeben 

BREZANÓCZY 
Ádám a termé

szetjog tanára 
Br.BRUCKENTHAL 

Samu 

+ 

+ 

+ 

VITÉZ 

Vindicia systematis 
philosophici... 1801. 

Pest BRUNA Ferenc vil. 
pap, a mathem. 

tanára 

+ + Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

+ 

+ 

Buda 

Pest 

Gr.BRUNSZKWICK 
József 

BUCHHOLCZ Fe
renc bánya taná

csos 

+ 

+ 

+ 

+ 

MILLER 

SZALAY 

Pozsony BÜCSÁNSZKY 
György nyűg. 

gimnáziumitanár 

+ + 1. Epitome hist. re-
ligionis ecclesiae ... 

1801. 
Debrecen BUDAI Ézsaiás a 

történelem és 
biblia tud. tanára 

+ + KULTSÁR 

Pozsony CALOVINO József 
kanonok 

+ + 

Bécs Br.CARNE A István + + 
Pest CLOSIUS1 + + P E T R A V I T S 

Bécs Gr. COLLOREDO 
Ferenc miniszter 

+ 

+ 

Pozsony 

Erdély 

CRUDI Dániel 
superintendens 
Ifj. gr. CSÁKY 

Imre 

+ 

+ 

+ 

+ Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

+ Kassa Gr. CSÁKY Imre + 
CSÁNKI Gábor 

piarista 
+ AlGL GOFFINE : Apostoli és 

evangéliumi tudo
mányra oktató könyv. 

Pest 1790—1793. 
Sopron CSAPÓ Móric 

titkár 
+ + 

+ Nagy
szeben 

CSEREY József 
tanár 

+ + VITÉZ A folyó és versbeli 
magyar bestédnek vá
logatott példái. Nagy
szeben 1790—1791. 

* Somlyó 
(Kraszna 

Ifj. CSEREY 
Farkas 

+ VITÉZ 

+ 
megye) 
Enyed CSERNÁTONI 

Vajda Sámuel 
tanár 

+ VITÉZ 

l / L brassói C L osius-ok egyike leh :t. 
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"o 
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Újhely CSIZI István + + LIDEMAN Molnár Borbálával 
(Zemplén ezredes a% erkölts pallérozását 

megye) és d STÍv megfobbítá-
sát tárgyaló levelek. 

1797. 

+ Debrecen CSOKONYAI 

Mihály 
+ + KüLTSÁR 1.Diétái magyar mú-

Z_sa. 1796. 
2. A nemes magyar

ságnak felülésére. 
1797. Több egyéb 

munka. 

+ Pozsony CSÖRGŐ N. prí-
mási titkár 

Kassa CZARTORINSZKY 
herceg 

+ + Gr. HALLER 
József 

+ Buda CZINKE Ferenc 
tanár 

+ + LIEBENBERG 1. Örvendező fébus 
Somogy vármegyéhez, 
midőn gr. Széchényi 
Ferent\főispányi mél
tóságába béiktatódott. 

.. 1798. 
2. Ot magyar óda. 

1792. Stb. 
Buda Gr. CZIRÁKY 

Antal 
+ + 1. Ordo históriáé ju

ris civilis, 1794. 
2. De or diné equitum 

auratorum. 1792. 
Stb. 

Igló CZIRBESZ András 
ev. lelkész 

+ LIDEMAN Beschreibung des kar-
patischen Gebirges 
(Ung. Magazin.) 

Pest CZOMA Ferenc + TIBOLTH 

Szombat CZUPPON Antal + 
hely szemináriumi 

tanár 
Nagy DARABANTH Ig + + 
várad nác görög kath. 

püspök 
Buda DARABOS 

várnagy 
+ + CZINKE 

Bécs DECSY Sámuel + + TIBOLTH 1. Magyar Kurir. 
2. Osmanographia. 

1788, 1789. 
3. Magyar almanach. 

(1793—1795.) 
4. Pannónia Feniks^. 

(1790.) 

Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. 2 1 
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Lakóhely 

Pest 

Ujhely 

Dorozsma 

Miskolc 

Zágráb 

Izsa 
(Komá
rom m.) 

Pest 

Pest 

Nagy
szeben 

Szentkatolnai 
DEMJÉN Antal 
egyet, tanár 

DERCSÉNYI János 
lelkész 

Gr. DESSEWFFY 
József 

DIANOVSZKY Já
nos plébános 

DOMBI Sámuel 

DOMIN József 
csázmai prépost 

DÖME Károly 
plébános 

DUGONITS 
András 

számtantanár 

DVORNIKOVITS 
Miklós helyt. 

tanácsos 
EDER József 

elemi isk. 
igazgató 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ki adta át 

LlDEMAN 

EGGENBERG 

EGGENBERG 

EGGENBERG 

+ PETRAVITS 

VITÉZ 

M u n k á i 

Dissertatio de eo, an 
páter liberos suos . . . 
excluderepossit. 1796 
Über 1okay''s Wein

bau. 1796. 

i. Prédikáció á do-
roymai templom fel-
srjntelésekor. 1787. 
2. Critica super hun-
garico sermone Jo-
sephi Erdélyi cano

nici. 1788.1 

1. Relaíio de mine-
ralibus .. . c. Borso-

diensis, 1766. 
2. Bába mesterség. 

1772. 
1. Ars electricitatem 
aegris tuto adhibendi, 

1796.2 

2. Dissertatio . . . de 
aeris ... Stb. 1784. 
1. Pásztori dal. 1791. 
2. Bossuet a katolika 
hittudomány... Ford, 

1793-
1. Etelka. 2 kiadás. 

1791. 
2. A gyapjas vitézek. 

1794. •• 
3. A s%erecsenyek. 

1798. 
4. Római fele* törté

netek. 1800. Stb. 

1. De initiis furibus-
que primaevis Saxo-

num. 1792. 
2. Erdélyország es-
mértetésének Csengéje, 

1796. Stb. 

1 A mű eddig nem ismeretes, kár, hogy a jegyzék nem adja teljes címét. 
2 Az első kiadás Pesten 1795-ben. 
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Hv. 

Pest 

EGERVÁRI1 

EGGENBERGER 
könyvkereskedő 

+ 
+ 

TlBOLTH 

EGGENBERGER 

Feldblumen auf Un
garns Fluren. 

Temesvár ENDRŐDI János 
a Stipsics ezred 

lelkésze 

+ + DARABOS 1. Az arany peretzek. 
1792. 

2. Költeményei a 
francia háborúban, 

stb. 
Bécs ENGEL János 

fogalmazó 
+ + 1. Geschichte des 

Ung. Reichs. 1797— 
1798. 

2. Dissert, de ori
gine Hung. gentis. 

Stb. . 
Buda Br. EÖTVÖS Ig

nác kamarai 
tanácsos 

PETRAVITS 

Bécs Gr.ERDŐDYjÓzS. 
alkancellár 

+ + Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc , 

Buda Gr. ESZTERHÁZY 
János kamarás 

+ + ' 
• 

Bécs ESTERHÁZY hg. + 
Buda 

Bécs 

Gr. ESZTERHÁZY 
József v. b. t. t., 
zempléni főispán 
Gr. ESZTERHÁZY 
Mihály a főher

ceg mellett 

+ 

+ 

+ 

+ 

Bugyi ETÉDI Márton 
jegyző2 

+ + EGGENBERG 1. Magyar gyász... 
IL Lajos veszedelme. 

(1792.) 
2. Záton hg. külömb-

féle változásai. 
1796.3 

Győr FABCHICH József + + PFUNDNER Ünnepi vers Balogh 
Sándor . . . beiktatá

sakor. 1794. 

Komárom FÁBIÁN Julia* + ROTH Verses levelezése Gva-
dányival. (1798.) 

Veres-
berény 

FÁBIÁN József 
lelkész 

+ TlBOLTH 

1 Talán EGERVJ 
ismeretlen. 

\RY Ignác piarista rejlik a hiányos feljegyzések alatt. A mű is 
Artner Teréz neve alatt is ez van. 

2 E 
3 A 
* E 

TÉDI SÓS M 
L mű címe : 
ÉDI Jánosné 

ártón volt Bugyiban 
Scytba király, vagyi 
F. Julia. 

s Zc, 
fZŐ. 
lton hercegnek stb. 

2 1 * 
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pél
dányt Lakóhely 

CL. O 
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kapott S ^3 

> 
Pozsony FÁBRI István + 

gimn. igazgató 

+ Kolozsvár FARKAS Lajos 
piarista igazgató 

+ + VITÉZ Urnapi beszéd. Pest, 
1795. 

Pest FÁY Barnabás 
táblabíró 

+ + SZALAY 

Kovács FEJÉR György 
plébános 

+ EGGENBERG Vallásbéli oktatása a 
kisdedeknek. Pest, 

1790. 

Pest és 
Fóth 

Gr. FEKETE János 
tábornok 

+ + EGGENBERG Mes rapsodies ou re-
couil de differens es

Keszthely Gr. FESTETITS 
György kamarás 

+ LIEBENBERG 

sais. .. Genf, 1781. 

Pest Gr. FESTETITS + LIEBENBERG 
Lajos 

Buda FÖRDERER Ber
thold gimn. hit

szónok 

+ + CZINKE 

Buda 

Nyitra 

Br. FISCHER Ist
ván érsek 

FUCHS Ferenc 

+ 

+ 

+ 

+ 
püspök 

Tálya FUCKER Frigyes 
orvos 

+ + LlDEMAN 1. Generálta medi
cináé. 1773. 

2. De salubritate et 
morbis. (1777.) 

3. Beschreibung des 
Tokayer Gebirgs. 

1790.1 

Tihany FUXHOFFER 
Demjén bencés 

+ EGGENBERG Monasterologia regni 
Hungáriáé. Nyomás 

alatt.2 

Körmöc
bánya 

GALLAUNER Fe
renc a humanió

rák tanára 

+ Vermischte Schriften. 
(1801 . ) 

Márama-
rossziget 

GÁTI István 
gimn. tanár 

+ LIDEMAN î . Természet histó
riája. 1792. 

2. Elmélkedés a ma
gyar nyelvről.3 

1 Teljes címe : Versuch einer Beschreibung des . . . stb. 
2 Két ívrét kötetben megjelent 180}-ban. 
3 Helyes címe : A magyar nyelvnek a magyar hadában való szükséges voltát tdr-

gya%p hazafiúi elmélkedések. 
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Baja GELLÉI Mihály 
orvos 

+ EGGENBERG i . Abriss einer Mol
ken u. Landkur An

stalt. 1794. 
2. Steideke maga vi
selésére való rendmu
tató regulák. (1789.) 

Késmárk GENERSICH János 
gimn. tanár 

LIDEMAN 

Lőcse GENERSICH Sá
muel lelkész és 
a város fizikusa 

+ LlDEMAN Catalogus plantorum 
rariorum. 1801. 

Sopron GAMAUF Teofil 
lelkész 

+ LIEBENBERG 

Pest GEÖRCH Illés 
gimn. tanár 

+ + MILLER 

Bécs Br. GERLITZY + + 
Komárom GHYCZI József + + 

Kassa GoTZiG Ignác 
tanár 

+ + MILLER 

Bécs GÖRÖG Demeter 
Ferdinánd fhg. 

nevelője 

+ GRUBER A magyar hírmondó. 
1792. 

Magyar vármegyék 
mappája.1 

+ Buda 

Bécs 

GRIGELY József 
a humaniórák 

tanára 
GROHMAN János 

államtanácsos 

+ 

+ 

+ CZÏNKE 

Komárom GROSSINGER 
János vil. pap 

+ TIBOLTH 1. Universa hist. phy-
sica. 1795—1797. 

2. Dissert, de terrae 
motibus. 1783. 

Bécs GRUBER Károly 
titkár2 

+ + 1. Die Ahnen. ( 1802.) 
2. Idyllen. (1794.) 
3. Der Förster Paar.3 

Prága GRUBER Tóbiás + + TIBOLTH 

Zilah GYARMATHY Sá
muel lelkész 

+ VITÉZ 1. Okoskodva tanító 
magyar nyelvmester. 

1794-
2. Robinkon. Fordí

tás. 1716. 
Pest GYERGYAY Mi

hály orvos 
+ Gr. SZÉCHÉ

NYI Ferenc 
1 Szintén rövidített címe az 1802—1811 közt megjelent közisn lert gyűjteménynek. 
2 Később a könyvtár második őre. 
3 lelyesen : L ie Förster Familie. [803 . Bé C S . 
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Buda Gr . G Y Ő R Y Ferenc + + M I L L E R 

Pest G Y U L A I Alber t + + F O R G Á C H gr . 

Zágráb Gr. GYTJLAY 
Ignác b á n 

+ + P E T R A V I T S 

Buda G Y U R K O V I T S 
J á n o s fő igazga tó 

+ LIEBENBERG 

Pozsony H A D Á L Y K á r o l y 
s z á m t a n t aná r 

+ + 1. Elementa hydro-
lechnicae. 1783 . 

2. Ars delineandi. 
1785. 

Pes t H A F F N E R M i h á l y 
lelkész az u d v . 

kórházban 

+ + E G G E N B E R G Versuch eines Vor
schlages Tur Errich
tung, Einrichtung u . 
Unterhaltung eines 

zweckmässigen Kran
ken-Spitals . . . der 
Stadt Pest. 1793 . 1 

P o z s o n y H A J N I K Pál t anár + + 
Veszprém H A I S Z L E R K á r o l y + + P A I N T N E R 

Pápa o r v o s 
Sebes Gr . H A L L E R 

József 
+ + 

Pest HALICZKY András 
a n é m e t ny . és 

irod. t aná ra 

+ + 1. Lob Ungarns. 1787. 
2. Kriegslied eines 

Hussaren bey Jassy . 
1788. 

3. Sok ének a Mu
seen Almanach-ban. 

1801 . 

N a g y  HANNTJLIK J á n o s + + 1. Celebritas provin
károly piarista igazgató ciáé Bihar iensis. 1782. 

2. Oda in obitum C. 
Ant. Károlyi, 1791 . 
3. Laetiiiam populi 

Hungarici. 1795. 

Bécs Gr. H A R R A C H 
a főhe rcegné l 

+ 

N a g y - . H A T V A N I Is tván + + E G G E N B E R G 1. Specilegium anli-
várad b i h a r m e g y e i 

al jegyző 
quae bist, universalis. 

1783. 2 

2. Modestadisquisitio 
an eadem in accad... 
doceri pos int. 1785. 

Buda H E P P E Szaniszló 
kir. t anácsos 

+ P E T R A V I T S 

1 SZINNYEI a m ű magyar címét leírja. 
2 E "z a munka eddig ismeretlen vo lt. 
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bß 
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kapott s > 

Bécs HEKRMANNJános 
tanácsos 

+ + TIBOLTH 

+ Győr HIRSCH Mihály 
jogtanár 

+ + PFANDNER Discursus de dona
tione regia. 1780.1 

Pest HORÁNYI Elek 
piarista 

+ TOMBOR i . Memoria Hunga-
rorum. 1775—1777. 

2. Nova memoria 
Hungarorum. 1792. 
3. De sacra corona. 

1790. Stb. 
Bécs Br. HORMAYER 

Szombat HORVÁTH Ferenc + 
hely bölcsésztanár 

Pozsony HoRvÁTHMihály 
prépost 

+ + 1. Statistica r. Hun
gáriáé. 1794.—179s. 
2. Introductio ad hist. 

Hungáriáé. 1790. 

Jász HORVÁTH Péter + EGGENBERG 
berény gimn. igazgató 

Berekalji 
HORVÁTH Ferenc2 

+ 

* Kis-
somlyó 

HRABOVSZKY 
György lelkész 

+ + TIBOLTH 1. Jobb egyházi em
bernek keveset tudni. 

1787.3 

2. Evangeliomos 
könyv. 1793. (Első 

kiadása. 1789.) 
Pozsony HüSZTY 

Zachariás orvos 
+ + 1. Über die Verbesse

rung der ki, Feld
apotheken. 179s.4 

2. Discours über die 
medic. Poli^ey. 1786. 

Pozsony HYROS Sámuel 
gimn. igazgató 

+ 

Buda JAKASITS József 
kapisztrán rend

főnök 

+ + 

Holt. Bécs Br. JENISCH 
Bernát 

+ + KISZEL YI Commentatio defacis 
ling. orientalium. Stb. 

* Gr. ILLÉSHÁZY + + 
Helyes címe : Dissertatio inauguralis juridicopolitica de rí gia donatione stb. 

Buda, 1780. 
2 Valószínűleg H. F. szombathelyi lyceumi igazgató, a ki SZÉCHÉNYI fiait 

is tanította. 
3 Rövidítve : Jobb egyb. embernek kevés tudománnyal hirni s tb. helyett. 
4 k ̂ . szerző eze 1 munkáját Szinnye nei a er nlíti. 
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Milyen 
pél

dányt 
kapott 

Lakóhely bC 

"o 

> 
Ki adta át M u n k á i 

Pozsony INSTITORISZ 
MossócziMihály 

+ + Halál és utolsó ítélet 
napján gondolható 

rettegés ellen való vi
gasztalás. Pozsony, 

1769.1 

Buda JOHN Antal 
tanácsos 

+ + MILLER 

Bécs ISAURUSZ kapuci
nus hitszónok 

+ + TlBOLTH 

Pozsony 

Pest 

Bécs 

IVANITS Zsig
mond könyvtáros 

JUNG János 
ügyvéd 

IZDENCZY József 
b. t. t. 

+ 

+ 

+ 

Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

1. Kurze Gesch. der 
Kriege. 1788. 

2. Etwas von Verbőcz-
+ Pozsony JORDÁNSZKY Elek 

kanonok 
Szeged 
Nagy

szombat 

KÁRÁSZ alispán 

^KASZANICZKY 
Ádám kanonok 

+ 
+ 

+ 
+ 

HEGEDŰS 

Arad KÁSZONYI And
rás (Tótváradi) 

kir. tanácsos 

+ + EGGENBERG Magyarországból tett 
velencei utalás. 1797. 

Kalocsa KATONA István 
apát kanonok 

+ + i. História eritica. 
Pest 1778. 

2. História eritica. 
Pest 1779—1799. 

3. Epitomae chrono-
logicae 1796. 

+ KAZINCZY 
Ferenc2 

+ PÉCHY 
alispán 

+ Pest KELEMEN Ferenc 
a magánjog 

tanára 

+ + TlBOLTH 

Bécs KÉLER Godofréd 
allajstromozó az 

erd. kanc. 

+ 1. Bernhardt Moll 
ungrischer Atlas. 

2. Beytrâge%ur Gesch. 
der Stadt Pressburg. 
(Mindkettő megje
lent az Ung. Maga
zinban. SZINNYEI nem 

említi őket.) 

2 í 
L szerző eze 
L nagy író : 

az időközb 

i munkáját SZINNYEI 
ogságból történt ki 
en megjelent kataló 

nei 
szab 
jus 

a en 
idul: 
cötet 

llíti. 
sa ( I 8 O I jún. z 

eket. 
3.) után kapta meg 
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kapott ^3 

> 
KENDERESY + + 

Mihály1 

Rozsnyó KENYERES József 
apát 

+ + EGGENBERG Oratio funebris stb. 
1779. 

+ Bécs KERESZTÚRY 
István2 + 

Holl. Rákos Kibling2 + PETRAVITS 
Pest KIND Mátyás 

szűcsmester 
+ Gr. SZÉCHÉ

NYI Ferenc 
A gróf bejegyzése : 
Több SiNAY-féle 

könyvet adott. 
Sopron Kiss József a csa

lád orvosa 
+ + 1. Egészséget tárgyaló 

kateki/jnus. 1794. 
2. A\ ér vágónak pa~ 

thologiája. 1791. 

Dömölk Kiss János 
lelkész 

+ TlBOLTH 1. Zsebbe való könyv. 
1797—1798. 

2. Az emberekkel való 
társalkodó" srul. 1798. 
Herkules választása. 

1791. 

* Kám KISFALUDY 
Sándor 

+ TlBOLTH Himfy szerelmei. 1801. 

+ Bécs Benedekfalvi 
KISZEL Yi Pál udv. 

ágens 

+ + LIEBENBERG 

Pest KlTAIBEL Pál 
lelkész, a bota

nika tanára 

+ + Plant ae rariores Hun-
garicae. 1802. 

Kassa KLEIN János Sá
muel ev. lelkész3 

+ + EGGENBERG 1. Nachrichten von den 
Liebens - Umständen 

und Schriften Evang. 
Prediger in allen Ge

meinden. 1789. 
2. Carmina quoddam 

apostolica. 1772. 
Fiume KLOBUSITZKY Jó

zsef kormányzó 
Szatmár KLOBUSITZKY Pé

ter püspök 
Zágráb KLOHAMMER Fe

renc számtan
tanár 

+ + 1. Pus manibus Aie-
xandriLeopoldiijgs. 
2. Archiduci Josepho 

Palatino. 1795. 
1 Kétségtelenül az erdélyi kormányszéki tanácsosról van szó (* 1758, t 1824). 
2 Közelebbi me gjegyzés a jegyzetekben nem található. 

1 3 A szerző ne m lehet azonos a SziNNYEi-nél található, 1784-ben született 

1 KLEIN Sán mellel. 
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Bécs Gr. KOHÁRY 
Ferenc 

+ + N Ó V Á K 

Pozsony KOLBÁNYI Pál 
orvos 

+ + i. Ungarische Gift
pflanzen. 1791. 

2. Abhandlung über 
die herrsch. Gifte in 
den Küchen. 1792. 

3. Giftgesch. des Tier-, 
Pflanzen- und Mine

ralreichs. 1798, 
Pécs 

Pest 

KOLLER József 
prépost 

Gr. KOLLONITS 
László kalocsai 

érsek 

+ 

+ 

+ 

+ 

TiBOLTH 

Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 
PETRAVITS 

História episcopatus 
Quinque Ecclesiarum. 

1782—1796. 

Eszter
gom 

KONDÉ József 
prímási jószág

igazgató 

+ + KULTSÁR II. Fridrik a% orszag
lások nemeiről 

Ford. 1790. 
Bécs 

Buda 

KORABINSZKY 
János 

KORBÉLYI Mihály 
gimn. igazgató 

+ TiBOLTH 1. Geograph.... Le-
xicon. 1786. 

2. Versuch eines klei
nen Türk. Wörterb. 

1788. 

+ Sopron KOTSI őrnagy + Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

Buda KOVACHICH Már
ton kamarai 
lajstromozó 

+ + TiBOLTH 1. Vestigia comitio-
rum. 1790. 

2. Supplementum. 
3. Scriptores rerum 
Hungaricarutn. 1798. 

Maros
vásárhely 

Pápa 

KOVÁSZNAI Sán
dor tanár 

KOVÁTS Ferenc 
megyei mérnök 

+ 

+ 

VITÉZ 

a zalaszent
györgyi 
kasznár 

1. Carmina exequia-
lia. 1782. 

2. Két komédia. 1782. 
3. Cicerónak nagyob
bik Catója. 1782. 

Nagy
kőrös 

KOVÁTS József 
lelkész 

+ EGGENBERG (A vallás vagy) a\ ifj. 
Racinnek a' vallásrűl 
írott munkája. 1798. 

Pest KOVÁTS Mihály 
orvos 

+ + TiBOLTH A\ emberi élet meg
hosszabbításának mes

tersége. 1798. 
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Buda KŐY Tóbiás1 

tisztviselő a kas
sai kamaránál 

+ + CZINKE Cathalogus insecto-
rum Hungáriáé. 

Sáros Kövi Sándor + + LlDEMAN 
patak tanár VAY I. 

Eperjes KRALOVÁNSZKY 
András tanár 

+ LlDEMAN Naturalis hist. com-
péndium. 1795. 

Pozsony KRAMMER Ferenc 
prépost 

+ + TlBOLTH 

Szombat KRESZNERITS Fe + 
hely renc tanár 

+ Nyüst KUBINYI Péter + + 
Pest KULTSÁR István + + 1. Br. Laudonnak... 

győzedelme. 1790. 
2. Pray Gy. emléke

zete. 1801. 
Buda LAKITS György 

nyomdaigazgató 
+ 1. Instit. juris eccle-

siast. 1774. Stb. 
2. Juris publia pars 

generalis. 1784. 

Szlavónia LAMINECIUS Si
mon plébános 

+ EGGENBERG Pro G. R. non uni-
tis ... epistola. 

Hv. Bécs LÁNYI József + + KISZEL YI 

Kolozsvár LÁZÁR György 
superintendens 

+ VITÉZ 

Nagy LEBRECHT Mi + VITÉZ 1. Versuch einer Erd
szeben hály tanár beschreibung. 1784. 

Die Gesch. von Sie
benbürgen. 1784.2 

Nagy LEHOCZKY And + + 1. Stemmatographia. 
szombat rás táblai ülnök 1796. 

2. Index scriptorum. 
(KUBINYI.) 

Igló LEIBITZER János 
tanító 

+ LlDEMAN 

+ Bécs Br. LICHTEN-
STERN 

+ + TlBOLTH 1. Über die Handlung 
nach der_Lev'ante. 

2. Über Österreichs 
Seeküste. 1802. 

Sopron LIEBENBERG Já
nos nevelő 

+ Ének gr. Széchényi 
Ferenc ... 2J eszten
dők után . .. megült 
örömnapjára. 1802. 

1 A szerző és valószínűleg kézirásos műnk íja ismeretlenek 
2 I L Siebenbürj; jer Zeitung-ban me. rjele nt c kkeket érti a fe ljegyzés. 
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Pest LIEDEMAN grófi 
házmester 

+ LlEBERG 

Pozsony LUMNITZER Ist
ván orvos 

+ + i . Flora Posoniensis. 
1791. 

2. Dissertatio rerum 
natúr alium. 1777. 

+ Pest MADÁCS Sándor 
ügyvéd 

+ Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

Hv. Pest 

Csernek 

MAjLÁTHGyörgy 
kir. jogügyi 

igazgató 
MÁNDY István 

vármegyei ülnök 

+ + Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

EGGENBERG 

Buda MANDICS Antal 
püspök 

+ MILLER 

Zágráb MARICH Lajos 
főigazgazgató 

+ + 

Buda MARCZIBÁNYI 
István b. t. t. 

+ + LIEBENBERG 

Pest MARKOVITS Má
tyás az egyház

jog tanára 

+ + TIBOLTH 1. Principia juris 
ecclesiastici. 1786. 

2. Dissertatio defon-
tibus juris. 1876. 

+ Bécs (MÁNDi) MÁR
TON József újság
író (az egyetem 
magyar tanára) 

+ TlBOLTH Uj német-magyar és 
magyar-német lexi

kon. 1799. 

Pápa (Mándi) MÁR
TON István 

igazgató 

+ + TIBOLTH 1. A német nyelv első 
kezdete. 1792. 

2. Uj deák rudimenta. 
1795-

3. A görög nyelv első 
kezdete. 1795-

Gyula
fehérvár 

MÁRTONFY Jó
zsef erdélyi 

püspök 

+ + 

+ Pest MÁTYÁSY Jó
zsef (ügyvéd)1 

+ EGGENBERG 

+ Maros
vásárhely 

MÁTYUS István 
orvos 

+ VITÉZ 0 és új diaetetica. 
1787—1793. 

+ Buda Br. MEDNYÁNSZKY 
János 

+ MILLER 

i C rr. FEKETE ános titkára. 
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pél

dányt Lakóhely M Ki adta át M u n k á i 

kapott M, > 

Győr MÉHES György 
az agg papok 
házának plébá

nosa 

1. Halotti oratio Al-
vintyj Gábor felett. 

1789.1 

2. Győzedelmes ifjú 
viié% BÁNFI István 
halálán tartott oratio. 

179s.2 

Pest MELCZER László 
táblabíró 

+ + SZALAY 

Bécs Gr. MERCZY + + 
Bécs METTERNICH Ke

lemen herceg 
+ + 

+ Pest MÉREY Sándor 
ügyvéd 

+ + EGGENBERG M(ichael D(ENis)^?ro-
treptikonyamagyarul. 

1796. 

+ Pest lir. MESNIL 
József 

+ + LIEBENBERG 

Pest MIHÁLKOVITS Já
nos tanácsos 

+ + MILLER 

Gyula MILASIN Miklós + + LIEBENBERG 
fehérvár püspök 

Pest MILLER Ferdi
nand könyvtár

igazgató 

+ + 1. Comités Biharien-
ses. 1791. 

2. Praecognita sta-
tistica, 1792. Stb. 

Pest MiLLOs József 
táblabíró 

+ + SZALAY 

+ Komárom MINDSZENTI Sá
muel lelkész 

+ + TIBOLTH 

Buda MITTERPACHER 
Dávid 

+ + MILLER 

Pest MITTERPACHER 
Lajos a termé
szetrajz tanára 

+ + TOMBOR 1. Phisicalische Erde-
beschreibung. 1789.3 

2. Elementa rei ru-
sticae. 1779—1794. 
3. Primae lineae hist. 

natúr. 1795. Stb. 
4. Unterr. vom Lein-
und Hanfbau. 1788. 

+ Pest MOHORICZ Tó + + TIBOLTH Oratio de cultu B. 
biás piarista ' M. Vir g. 1777.4 

+ Győr MOLLIK Tóbiás + + PFUNDNER 
pap 

l Helyes címe : Temetési oratio. Melyben néhai stb. 
2 Ez a beszéd e ddig ismeretlen. 
3 Első kiadása [774-ben Kur^gefasste Naturgeschichte c. alatl jelent meg. 
* S 5INNYEI ezt a munkáját nem isn íeri. 
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Miiven 
pél-

dányt 
kapott 

+ 

+ 

Lakóhely 

Kolozsvár 

Pest 

Szepes 

Kolozsvár 

Pest 

Pest 

Buda 

Buda 

Veszprém 

Szany 

Arad 

Sáros
patak 

Csurgó 

Veszprém 

(Parnói) 
MOLNÁR Borbála 

MOLNÁR Ferenc 
ügyvéd 

MOLNÁR János 
kanonok 

MOLNÁR János 
orvostanár 

MOLNÁR János 
lelkész 

MUSLÁR Antal 
alnádor 

Gr. NÁDASDY 
Lipót 

Ifj. gr. NÁDASDY 
Mihály tanácsos 

NAGY Ferenc 
kanonok 

NAGY János plé
bános 

Perecsényi NAGY 
László3 

Beregszászi 
NAGY Pál tanár 

NAGYVÁTI János 
táblabíró 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
4 

Veszprém NEDECZKY Ká' 
roly kanonok4 

1 SZINNYEI ezt a munkáját nem ismeri. 
2 SZINNYEI csak a latin kiadást ismeri. 
3 A termékeny író művei közül a jegyzék 
4 Műveit 1. SziNNYEi-nél. 

Ki adta át 

VITÉZ 

LlDEMAN 

Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

KILLER 

PETRAVITS 

PAINTNER 

TlBOLTH 

MILLER 

VAY József 

TlBOLTH 

BODONYI 

M u n k á i 

1. Munkát. 4 darab, 
1793-

2. Egy nemes csele
kedet leírása. 1797. 
1. Notitia cornu Lee-

lis. 1789. 
2.MagyarKátó. 1789. 
1. A régi jeles épü

letekről. 1760. 
2. A fisikának eleji. 

1777.1 
3. Magyar könyvhá^. 

(1783.) 

1. Rede v. der Herr
schaft Gottes. 1789. 
2. Die Hoffnung bes
serer Zeiten. 1796. 

1. Mnemosynon C.Fr. 
Széchényi. 1798.2 

2. Panegyricus M. 
Theresiae. 1786. 

T. Méhi gazdaság. 
1786. 

2.Nyájasmúisa.ijgo 
3. Udvart Kató. 1790. 

Stb. 

A'sxprgalmalosme^ei 
ga%da. 1791. 

nem sorol fel egyet sem. 
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Milyen 
pél

dányt 
kapott 

+ 

4-

+ 

+ 

Hv. 

Lakóhely 

Szombat
hely 
Győr 

Sövény
háza 

Nagy
szeben 

Bécs 

Nagy
szeben 

Pannon
halma 

Szamos-
újvár 
Pest 

Pest 

Bécs 
Sajó-
szent
péter 

Veszprém 

Bécs 

NÉMETH János 
történelem tanár 

NÉMET László 
elemi isk. igaz

gató 

NÉMETH Mihály 
plébános 

NEUGEBOHREN 
Dániel elemi isk. 

igazgató1 

NEUMANN Ferenc 
udv. tanácsos 
NEUSTÄDTER 

Mihály gyógy
szerész 

NYITRAI Mátyás 
(helytartósági 

tanácsos)1 

NÓVÁK Kristóf 
főapát 

NYULAS Ferenc 
orvos1 

Br. ORCZY Jó
zsef főispán1 

ORCZY László 
(helytartósági 

tanácsos)1 

Gr. OSZOLINSZKY 

ŐRI Fülöp1 

PAINTNER Mihály 
prépost 

+ 

Ki adta át 

TlBOLTH 

PFUNDNER 

TlBOLTH 

TlBOLTH 

VITÉZ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

LIEBENBERG 

VITÉZ 

Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

ENGEL 

LIDEMAN 

GÁL László 

M u n k á i 

1. A{ európai neve
zetesebb országoknak 
rövid leírása. 1795. 
2. Rövid deák gram-

matica. 1799. 
1. A selyem juhokrúl. 

1792. 
2. Kettős kints. .. 

stb. 1793. 

1. Die Pest im Bur
genlandé. 1793. 

2. Über den Gebrauch 
der Borszßker Sauer 

brunnen.2 

Verzeichnis d. geist
lichen Würden in 

Ungarn.* 
Gr. PALFFI Ká- + + Gr. SZÉCHÉ-
roly kancellár NYI Ferenc 

1 Munkáit felsorolja SZINNYEI. 
2 A cikk a Siebenburg. Quartalschrift-ben jelent meg 1793-ban. 
3 A szerző kéziratban maradt ismeretes munkája. 
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kapott 1 > 

Pest PAP János táb
lai jegyző1 

Hv. Sopron PAP Ferenc 
a grófi cs. meg

hatalmazottja 

+ PETRAVITS 

Buda PASQUICH János 
csillagász2 

+ + MILLER 

Nagy PATONYI Theo- + 
várad dorik minorita2 

Eszék PAVISSEVICH Jó
zsef ferencrendi 

főnök2 

+ EGGENBERG 

Nagy Ifj. PÉCHY Imre + + MILLER 
várad sárosi alispán 
Pest Br. PERÉNYI + + 

István táblabíró 
Iharos- PETHE Ferenc + + B O D O N Y I 
berény az Inkey birtok 

igazgatója 
TlBOLTH 

Buda (Kis-gorzönyi) 
PETHŐ Jakab 

iskolafelügyelő 
(a helytartóta-

tanácsban)3 

+ + 

Zágráb PETKOVICS Lajos 
táblabíró 

+ + 

Pest PETRASEVITS 
András ügyvéd 

+ 

Hv. Bajna PETRAVICS Ignác + CatalogusBibl. Hung. 
et + nevelő4 Francisci c. Széchényi. 

1799. 

Buda PFISTERER And
rás orvos3 

+ + MILLER 

Zágráb PETROVICS Jó
zsef püspöki 

ügyész3 

+ 

Turóc- Nemesvarbóki + + MILLER 
szent- PLACHY András 

rnárton lelkész3 

Hv. Buda Br.PoDMANICZKY 
József 

+ MILLER 

1 Leveléhez csatolva Suum cuique c. műve kéziratban. Pest 1815. 
2 Munkáit felsorolja SZINNYEI. 
3 Életrajzát 1. SziNNYEi-nél. 
* K esőbb segéd őr lett a múzeumbaj 1. . 
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Milyen 
pél

dányt 
kapott 

Lakóhely 
OH 
M 

.M bß ti 

"o 
« 
> 

Ki adu át M u n k á i 

Késmárk POTKONICZKY 
Ádám tanár1 

+ + LlDÉMAN I. De metallis pétri
fie atis. 1775. 

2. Freym. Unter
suchung über die Krö
nung in Ungarn. 1790. 

+ Pest PRANDT Ignác 
orvostanár1 

+ + Kiss 

Buda PRÉNYI Lázár 
tanácsos 

+ Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

+ Pest Br. PRÓNAY Elek 
kamarás 

+ KULTSÁR 

Hv. Br. PRONAY 
Gábor 

+ + EGGENBERG 

Pest Br. PRÓNAY 
László 

+ + MILLER • 

Hv. Br. PRÓNAY Sán
dor kamarás 

+ + KULTSÁR 

Karlóca PuTNiK József 
archimandrita1 

EGGENBERG Ljubosava i Radovan. 
1800. 

Pest RÁcz Sámuel 
tanár1 

+ + 1. Orvosi oktatás. 
1778. 

2. A physiologiának 
rövid summája. 

(1789.) 
3. Noiio generalis 

vitae. 1801. 
Temesvár RADVÁNYI N. 

kanonok 

RADVÁNSZKY Já
nos tanácsos1 

+ 

+ 

+ 

+ 

Győr RAJNIS József 
paptanár 

+ PFUNDNER 1. A magyar Heli
konra vehető kalau^. 

1781. 
2. Magyar Virgilius. 

1789. 

Sopron Raits Sámuel 
tanár 

+ PETRA viTs 

+ 

+ 

Győr 

Pest 

RÁTH Mátyás 
lelkész1 

R Á T H Pál orvos 

+ 

+ + 

PFUNDNER 

KISS 

1. A magyar hír
mondó. 1780—1782. 
l.Frohe Aussichten... 
bei der Krönung. 

1790. 
Pokolbeli utalás. 

1 Életrajzát 1. SziNNYEi-nél. 
Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. 22 
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Milyen 

pél-
dányt 

rt 
"3 Milyen 

pél-
dányt Lakóhely tac Ki adta át M u n k á i 
kapott 1 > 

Pozsony RAUSCH Ferenc 
apát a prímás

nál* 

+ + i. Cotnpendium geo
metriáé. 1797. 

2. Compendium geo
metriáé 1799. 

3. Compendium hydro-
technicum. 1797. Stb. 

Nagy RÉDEI Lajos2 + + MILLER 
várad 
Bécs Br. RETZER Jó

zsef udv. tit
kár, censor 

+ + 

Pest RÉVAI Miklós 
a magyar nyelv 

tanára1 

+ + 1. Latina. 1792. 
2. Elegyes versei. 

1787. 
3. Planum erigendae 

soeietatis. 
Pozsony RÉVAI Pál tábla

bíró 
+ + Gr. SZÉCHÉ

NYI Ferenc 
Pest REVICZKY József 

a politika tanára1 
+ + 1. Introductio ad po

litica. 1790.3 

2. Pia memoriae Leo- \ 
poldi IL 

Hv. Bécs Rosos Pál veszp
rémi kanonok1 + + Gr. SZÉCHÉ

NYI 
Dissertatio juris pu

blia. 1777. 
Sáros ROZGONYI József + LIDEMAN 1. Dubia de initiis. \ 
patak tanár 1792. 

2. Kant fiiosofiájának 
rostályítása. 1801.3 

Ácsa RÖSSLER Kristóf1 + + EGGENBERG Musenalmanach. 1801. 
Pest RÖTH József 

ügyvéd1 
+ + LIEBENBERG 

Kassa Br. SAHLHAUSEN 
Móric főigazgató 

+ + EGGENBERG 

Buda SÁGHY Ferenc az 
egyetemi könyv
tár gondnoka1 

+ Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

' 

• Bécs SÁNDOR István1 + + TlBOLTH 1. Sokféle. 1791-1801. 
2. Egy külföldiön 
utaxp magyarnak ... 

levelei. 1793. 
3. Ovidnak deákból 

fordított változásai.* 

+ Bécs SÁNDORFI József 
orvos1 

+ + TlBOLTH 

1 Életrajzát 1. í »ZINNYEI-nél. 
. 2 A jegyzékek hiányos feljegyzéséből több nem állapítható meg. 

3 h évtelenül je lent meg. 
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Milyen rt +-* 

pél- . 
dányt Lakóhely be 

S : 
Ki adta át M u n k á i 

kapott 1 
Nagy SÁRKÖZY +! í KISS 

bajom (István)1 

+ Bécs SÁRTORI N. 
a Therézianum 

könyvtárosa 

+ + BAUER '-' 

Debrecen SÁRVÁRY Pál 
tanár1 

+ + KULTSÁR Commentatio de sutn-
mis humanae cogni-
tionis principiis. 1795. 

Pest SAUER Kajetán 
püspök 

+ + SZALAY 

Hv. Bécs SAURAU Ferenc 
b. t. t. 

+ + Gr. SZÉCHÉ
NYI István 

Pest Br. SCHAFFRATH 
Lipót váci 
kanonok1 

+ + 1. De eledricilaté 
coelesti. 1778. 

2. Oratio ad III. Idus 
Mai. 1779. 

3. Oratio funebris... 
Pray. 1801. Stb. 

1 Pest SCHEDIUS Lajos 
egyet, tanár1 

+ + TOMBOR I. Zeitschrift v. und 
f. Ungern. 1802. 

i. Commentatio de 
sacris. 1790. 

Temesvár SCHLACHTA Fe
renc ügyvéd1 

+ + LIEBENBERG 

Pest SCHMIDT György 
a mathematica 

tanára1. 

+ + TOMBOR 

Berzevice SCHNEIDER János 
gazda1 

+ + BERZEVICZY 

Pest SCHÖNBAUER 
Vince a termé

+ + 1. Gesch. der Kolum-
baà%er Mücken. fJ9$. 

szetrajz tanára 2. Ornythologia r. 
Hungáriáé, (1795).2 

Pest SCHÖNVISNER Ist
ván könyvtáros1 

+ + LIEBENBERG 1. Antiquitatum . . . 
Sabariensis liber. 

1791. 
2. De ruderibus... 

, , 
in solo Budensi. 1778. 
3. No titia Hungáriáé. 

1801. 

Buda SCHRAUD Ferenc 
orvos1 

+ + 

loqtvl VföoiA 
jJorJa klú 

1. Aphorismi de po-
litia medica. 179s. 
2. De forensibus fu-
dicum et medicorum. 

1797-

l Életrajzát 1. SZINNYEINÉL. • ' " ••''••'•'-••'"'• -• •> •'• 
2 ^ 'eljes címe : Conspectut ornitbolö %iuè 'Hitt gariáf- siiifsü). • • • • " " ' ' ; | ' • • ' • 
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Milyen 
pél

dányt 
kapott 

Lakóhely 
«X 

be 

"o 
N « 

> 
Ki adta át M u n k á i 

+ K o m á r o m S C H W A R Z L Zsig
m o n d piar is ta 

i g a z g a t ó 1 

+ TlBOLTH 

Pes t S C H W A R T N E R 
M á r t o n k ö n y v -

t á rő r 1 

+ + LIEBENBERG i . Statistik des Kgr. 
Ungarn. 1798. 

2. Introductio in ar-
tem dipl, 1790. 

3. De gente Croviaca. 
1791 . 

Ká ro ly -
fehé rvá r 

S E E L M A N N Ká
ro ly városi t aná

csos 1 

+ V I T É Z 1 Minden . . . vitéz 
rendeknek és ordók-

nak tüköré. 1793. 
2. Gróf Essex és több 

comedidk. 

Pes t S E M S E Y András 
személynök 1 

+ + 

Apagy S I K L Ó S I I s t v á n 
lelkész1 

+ E G G E N B E R G Kereszténység ábrá
zatja. 1791 . 

K ö r m ö c 
b á n y a 

S I M A Y Kris tóf 
p iar is ta 1 

+ A I G L 1. Mesterséges ravasz
ság. 1775. 

2. Gyapai Márton. 
1792. 

3. Házi orvosság s tb . 
( I 7 9 3 - ) 

M á r a m a -
rossziget 

SlMONCHICH 
i n n o c e n t 
p iar is ta 1 

+ AlGL 1. Dissertatio de ortu 
stb. 1784. 

2 . Dissert, de numis-
matica. 1794. 

3. Oratio de rela-
tione... sanctorum. 

1796. 

Debrecen S I N A I Miklós 
t aná r 1 

+ + KüLTSÁR 

M e z ő -
b e r é n y 

S K O L K A András 
igazgató 

+ E G G E N B E R G Über die Gestütte zu 
Mezőhegyese 

Bécs Medgyes i S O M O 
GYI J ános 

tanácsos 

+ + 

Pes t S O M O G Y I L ipó t 
táblai e lnök 

+ + SZALAY 

l I 
i I 

1 ' I 

iletrajzát 1. ! 
iletrajzát és 
íegjelent a 

5ziNNYEI-nél. 
munkáit 1. SZINNYEI 
Zeitschrift v. und fűi 

-nél. 
r Un gern -ben, 1802. 
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Milyen rt « 

pél
dányt Lakóhely p Ki adta át M u n k á i 
kapott > 

Pest Perlaki SOMOGYI 
Lipót győri 

kanonok1 

1 

+ + 1. Egész esztendőnek 
vasárnapfaira szol
gáló prédikációk. 

1786. 
2. Rede über d. wun
derbaren Bluischweiss. 

1799. 

Pest SPÁNYI N. 
ügyvéd 

+ Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

Bécs Sárdi SoMMSiCH 
Lázár1 

+ Carmina etc. (180%) 

Temesvár Gr. S0R0 János 
altábornagy 

+ + MILLER 

Pest SPILENBERG Pál 
ügyvéd1 + + MILLER 

Bécs Br. SPILMAN 
Antal 

STANKOVITSY 
Lipót ferenc-

rendi1 f 

+ GRUBER 

Nagy STAINDL Ferenc + + MILLER 
várad (akadémiai 

tanár)1 

Bécs Gr. STAHREN-
BERG Ferenc 

+ + 

Pest STIPSITS Ferdi
nand orvostanár1 

+ + KISS Idealis inslit. facul-
tatis medicináé . . . 
adunibratio. 1791. 

Pest STIPSISS Alajos 
numizmatikus1 

+ + TOMBOR 

Pest STOJKÖVICH 
Athanáz tanár 

+ + EGGENBERG Physik (in gemeinen 
serbischen Sprache.) 

1801.2 

Physik (in gemeinen 
serbischen Sprache.) 

1801.2 

Pest STÖSSEL 
kapitány 

+ SZALAY 

Bécs STRATMAN Pál + + KERESZTURY 

Karlóca STRATIMIROVICH 
metropolita 

+ + 

Pest STRADA N. taná + + MILLER ; 
csos : 

Szent SVASTICS Ignác + TIBOLTH Ä magyarok felséges 
miklós plébános1 tzimere. 1796. 

1 Eletraizát és munkáit 1. SziNNYEi-nél. ' 
2 A L mű eddig ismeretlen volt. , . - • • . , . : 1 • i '• ' 
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Milyen 

pél
dányt 
kapott 

Lakóhely 
0 i Ki adta át M u n k á i 

Hv. Bécs V. SviETEN G o -
dofréd b. t. t. 

+ + BAUER 

Buda SZABÓ András 
yál. püspök1 

+ + PETRAVITS 

+ Komárom Baróti SZABÓ 
Dávid vil. pap1 + TlBOLTH 1. Uj mértékre vett 

külömb versek. 1777. 
2. Költeményes mun

kái. 1789. 
3. Paraszti majorság. 

1794. 
4. Kisded szótár. 1792. 

Sáros
patak 

Barczafalvi 
SZABÓ Dávid 

tanár1 

f LlDEMAN 1. Ä tudományok ma
gyarul. 1792. 

2. Oratio de scientia 
naturali. 1792. 

+ Buda SZALAY Imre 
helytartótanácsi 

fogalmazó1 

+ Bécs SZALKAY Antal 
(a nádor komor

nyikja)1 

+ TlBOLTH 1. Virgilius Aeneasa. 
1792. 

2. Pikko herceg és 
Jutka Perzsi. 1793. 

Buda Gr. SZAPÁRY 
József1 + ; + Gr. SZÉCHÉ-

NYiFerenc 
Der unthätige Reich-
thum Ungarns. 1784. 

Győr SZARKA József 
fizika tanár1 

+ + PFUNDNER Dissert, de Vaporum 
stb. 1799. 

+ Kolozsvár SZATMÁRI PAP 
Mihály lelkész 

tanár1 

+ VITÉZ 1. Az igaz és Isten 
előtt kedves isteni fé

lelem. 1784. 
2. Atya, fiúi egység. 

Stb. 1791. 

Kolozsvár Ifj. SZATMÁRI 
( P A P ) Zsigmond 

tanár1 

+ Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

Hv. Kőszeg Gr. SZÉCHÉNYI 
Lajos 

+ PETRAVITS 

Hv. Sopron Gr. SZÉCHÉNYI 
Pál 

+ PETRAVITS 

Hv. Sopron Gr. SZÉCHÉNYI 
István 

+ PETRAVITS 

Buda SZÉCHEN Sándor + + MILLER 

+ Károly-
fehéryár 

SZENTPÁLI István 
1 tanácsos 

+ VITÉZ Grammalica Hunga-
rica. 1795. 

Buda SZENTIVÁNYI 
Bonaventura 

+ MILLER 

Életrajzát és egyéb munkáit 1. SziNNYEi-nél. 
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Milyen 8 ^ 

pél
d á n y t Lakóhely 

0* « O g 
K i adta át M u n k á i 

kapo t t 53 

> 
Pest SZENTIVÁNYI Fe

renc országbíró 
+ MILLER 

Buda SZERDAHELYI 
György váci 

kanonok 

+ + 1. Aesthetica. 1778. 
2. Sylva pamassi Pan
nonit. Bécs. 1788.1 

Debrecen SZIKSZAY György 
tanár* 

+ + KULTSÁR 1., A' természeti . . . SZIKSZAY György 
tanár* vallás. 1799. 

2. Egynehány Prédi
1 kációk. 1787. 

Pest SZILASY József 
protonotarius 

+ + . SzÀLAY 

Pest SZILY József 
táblabíró 

+ + SZALAY 

S. Alja . SZIRMAI Antal + LlDEMAN Notifia... comit. 
Újhely udv. tanácsos2 Zempliniensis, 1798. 

• ' Bécs Erkenézi SZLÁVY 
Pál kancell. 

tanácsos2 

+ + Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

Pest Csehi SZOMBATI 
József orvos2 

+; + Kiss 

Kassa SZÜHANYI Ferenc 
pap2 

+ + EGGENBERG Notitia orbis... 1788. 

Miskolc SZROGH Sámuel 
ügyvéd2 + + 

Pest SZÜTS István 
piarista2 

+ 

* Karád SzvoRÉNYiJózsef 
(Mihály) 

plébános2 

+ + TIBOLTH 
BODONYI 

1. Idea encyçlopediae. 
1785. 

2. História relig. 
1789. 

3. Causa religionis 
stb. 1787. 

Pest TAHY János 
protonotarius 

+ SZALAY 

* - Veszprém TAKÁTS József 
ügyvéd2 + + PAINTNER 1. Erkölcsi oktatások. 

1799. 
2. Költeményes mun

kái. 1796. 
; Pest TALLIÁN Antal 

táblabíró 
+ + SZALAY 

Buda TARRÓDY István 
helytartótanácsi 

tanácsos2 

+ + MILLER 

1 A szerző ezei 1 m u n k á j á t : SZENNYEI n e m is meri. , •• 
2 É letrajzát és < sgyéb m u n k á i t 1. Sz INNY Ei-n él: ; 
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Milyen 
pél-
dányt 
kapott 

Lakóhely 

Pozsony 

Pest 

Bécs 

Nagy
várad 

Sopron 

Pest 

Pest 

Nagy
szombat 

Nagy
várad 

Sopron 

Győr 

Egyhá-
zas-

márton 

TEKUSCH Mihály 
tanár1 

Gr. TELEKY 
László kamarás1 

Gr. TELEKI 
Samu kancellár1 

TESCHEDIK Sá
muel lelkész, 
isk. igazgató1 

TERTINA Mihály 
tanár 

TIBOLTH Mihály 
számvevő 

TIHANYI Tamás 
táblabíró 

TOLNAY Sándor 
orvostanár 

Gr. TÖLVAY 

TOKODY György 
tanácsos 

ToMBORlFerenc 
nevelő 

T Ó T H Farkas 
világi pap 

TRABLICH Boles-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ki adta át 

+ 

+ 

+ 

KüLTSÁR 

GRUBER 

EGGENBERG 

EGGENBERG 

SZALAY 

Kiss 

Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

MILLER 

Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 
PETRAVITS 

MILLER 

M u n k á i 

i. Reguláé syntaxeos 
brèves et faciles. 

(1798.) 
2. Syntaxis linguae 

latináé. 1801. 

Bu^gó fiúi tisztelet
nek emlékköve. 1797. 

Bibliothecae Samuelis 
c. Teleky par sí. 1796. 

1. Der Landmann in 
Ungarn. 1784.2 

2. Ä lóherének veié-
sérült 

i . Carmen in immor-
talis her ois,... 1790. 
2. Festivum sychorma, 
quod Fr. Széchényi 

concinii. 1800. 

1. Cathalogus bibl. 
Hungaricae Fr. C. 

Széchényi. 1799. 
2. Index alter, 1801. 

1. Artis veterinariae.., 
compendium. 1799. 

2. Barmokat orvosló 
könyv. 17'95. 

1. Carmen . . . vir-
tuti... L. B. Pata

chich. 1782. 
2. Ä magyar $%. ko
ronának utolsó haza

jövetele. (1790.) 

1 Életrajzát és egyéb munkáit 1. SziNKYEi-nél. 
2 A mű magyar kiadása SZÉCHÉNYI F. gr. költségén jelent meg 1786-ban. 
3 Ezt a munkát SZINNYEI nem ismeri. 
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Milyen t« •*•* 

pél
dányt Lakóhely 0* 

M 
OD 

O 
Ki adta át M u n k á i 

kapott > 

Pozsony TRECSÁNSZKY 
Ferenc lelkész1 

+ + SZALAY Rede bey Hintritie 
Leopoldi IL 1792. 

Pest ÜRMÉNYI János 
táblabiró 

Pest ÜRMÉNYI József 
Galicia kor

mányzója 

+ 

Bécs VÄCHTER N. ta
nácsos, lelkész 

+ + LIEBENBERG 

Buda VADÁSZ tanácsos + MILLER 

Bécs WAGNER Mihály 
lelkész 

+ + TIBOLTH i 

Hv. Bécs Gr. WALDSTEIN 
János kamarás 

+ + GRÜBER 
i 

Jolsva WALLASZKY Pál1 + LIDEMAN • 
Komárom VÁLYI Klára 

(Kováts Gá-
borné)1 

+ RÖTH Buzdító versek a m. 
in^urgensekhe-(.iyg8. 

Pest VAY József + f PÉCHY 
alispán 

Nagy Br. VAY Miklós + + PÉCHY 
várad alispán 

j Szeged Br. VAY László 
VEDRES Is tv. 

mérnök1 

+ MILLER 

EGGENBERG 

Buda VÉGH István 
tanácsos1 

+ MILLER 

Zágráb VERHOVÁCZ 
Miksa püspök 

+ + 

Buda VERSEGHI 
Ferenc1 + LIEBENBERG 

Bécs Gr. Wilczek + + 
+ Sopron WlLFINGER Emô 

lelkész1 
+ + LIEBENBERG A' Dunán túl tevő ke

rületnek supefinten-
densei. 1796. 

Pest WINTERL János 
a kémia és bota

nika tanára1 

+ + KISS 1. Prolusiones in che-
miam. 1800. 

2. Anrede an die Mit
glieder der Hung. ge
lehrten Gesellschaft. 

Pest VIRÁG Benedek 
pálos1 + + TOMBOR 1. Poet ai munkájú 

I799-
2. Ode ad Hungaros. 

1 I Iletraizit és egyéb müveit 1. Sz tNNY Ei-n ÍL .,: 
Stb. 1798. 
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Milyen 
pél

dányt ! 
kapott 

Lakóhely 
fi « 
M 
bfi u 
2 

"o 

N 

> 

Ki adta át M u n k á i 

* Bécs 

Pest 

Pozsony 

VITÉZ József 
udv. ágens 

VITKOVITS Mi
hály ügyvédi 

Gr. VITZAY 
Mihályi 

+ 

+ 

LlEBENBERG 

Pécs (Mosonyi) 
VIZER Ádám pé

csi kanonok2 

+ + i. Hermeneutica. 1784. 
2. Praenotiones her-
meneuticae. 1777. 

+ Nagy
szeben 

W O L F András 
orvosi 

+ VITÉZ 

Kassa VUCHETICH Ist
ván, a nemzet
közi jog tanára1 

+ + EGGENBERG 

Jászó ZASIO András 
préposti 

+ + LIDEMAN i.Encyclopaedia theo-
logiae. 1787. 

2. Hermeneutica. 
Stb. 1796—1797. 

+ Komárom ZAY Sámuel 
orvosi 

+ + TlBOLTH Magyar minerologia. 

Beszterce
bánya 

ZERDAHELYI Gá
bor püspök 

+ + 

Bécs Gr. ZICHY Ká
roly miniszter 

(2 péld.) 

+ 

Székesfeh. ZIMÁNYI Lajos 
piarista1 

+ AlGL 1. Carminum libri 4. 
1784.: 

2. Calculi sublimioris 
institutionis. ; 1784-

Bécs Gr. ZINZENDOR-
FER miniszter 

+ + 

Pest ZOMBATHY József 
lelkész 

+ + ; 
Pécs ZSIVITS Mátyás 

kanonoki 
+ + De dogmatis ortho-

doxae religionis. 
1789—1794. 

Veszprém ZSOLDOS János 
orvosi 

+ Gr. SZÉCHÉ
NYI Ferenc 

Veszprém ZSOLNAY Dávid 
püspök1 

+ + 

1 I 
2 I 

'letrajzát és 
dunkáit Sz[N 

egyéb műveit 1. Szí 
NYEi nem sorolja fe 

NNYE i-né . 
' !• 
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Megkapták a katalógust továbbá: 
1. a pesti hétszemélyes tábla és a királyi tábla bírái személyenként, 

az udvari kancellária és helytartótanács tagjai; 
2. a kassai, kolozsvári, kalocsai, soproni, debreceni, nagyenyedi, 

győri, pozsonyi, a pesti piarista és egyetemi, zágrábi, nagyváradi, a bécsi 
therézianumi, sárospataki, pécsi könyvtárak; 

3. a Soproni Magyar Társaság, minden vármegye, káptalan, hiteles 
hely, szab. kir. város, az erdélyi megyék, szász és német szék, káptalan. 

A gróf külföldi ismerősei és barátai közül velin példányokat kap
tak : Bécsben ; GUSTERMAN tanár, HUDELIST államtanácsos ; Berlinben : 
FESSLER Ignác, NICOLAI és WOLTMANN egyetemi tanárok, BIESTER könyv
tárigazgató, Drezdában : ADELUNG, a deventeri (hollandiai) magyar szár
mazású CSERNÁK ev. lelkész; Erlangenben : MEUSEL tanácsos; Göttingá-
ban : GRELLMANN egyetemi tanár, HEYNE Károly titkos tanácsos, 
SCHLÖZER Ágost tanácsos, SCHRÖCK; Jenában; WENCK elnök, SCHÜTZ 
tanácsos; Kölnben : HÜBSCH báró könyvtárigazgató ; Milanóban : CATTANO 
János éremtári igazgató; Prágában : BRANDTKE György egyetemi könyv
tárigazgató. MAYER ev. lelkész, UNGAR, ZEHENTER és ZWANZIGER taná
csosok; Salysburyban : HARTLEBEN tanácsos, SCHNAPFENTH tanár, a magyar 
eredetű GLACZ tanár, Szentpétervárt: Fuss akadémiai elnök, a berlini, 
drezdai, göttingai, jénai, prágai és varsói könyvtárak. 

Ezeken kívül volt még néhány érdeklődő, akiknek kérésére a gróf 
és később fiai szintén megküldették a katalógus megmaradt példányait, 
amelyek így az egész országban elterjedtek, itthon és a külföld előtt 
megismertették az első magyar közkönyvtár anyagának értékét. 

.• ' . ' BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ, 

Eperjesi jogkönyv 1649-ből. 
Egy eperjesi, eddig ismeretlen törvénygyűjteményt mutatok be e 

folyóirat olvasóinak. A történészek érdeklődésére épúgy számot tarthat, 
mint a jogtudósokéra és művelődéstörténetírókéra. A sárospataki fő
iskolai könyvtár kézirattárának rendezésekor bukkantam rá s 75. számmal 
láttam el. Magában foglalja ez a kéziratos gyűjtemény mindazokat az 
örökösödési, büntetőjogi, magánjogi, peres eljárási stb. törvényeket és 
szabályokat, amelyeknek elvei szerint szolgáltatták Eperjesen a XVI. 
és XVII. sz.-ban az igazságot. 

A törvénygyűjtemény szárnyas angyalfővel díszített, színesen festett 
virágkoszorúba foglalt címe: PROMPTUARIUM POLITICUM De 
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Libertatibus Jurib fusj Confvetudinibus, Privilegiis, Hareditatum Divifionibus, 
Sangviniseffufionibus, Tej'tarnen[tis] Debitis &. GENEROSO et Egregio D. 
JOANNI GESZTELI etc : CIVI ac NEgotiatori Regia Liberaqz Civitatis 
Eperies meritissimo Domino Patrono fuo obfervandifsimo etc : confcriptum 
ac oblatumpet Andreám Glojium Concivem, Eperies. [iensem] Anno Dni 164p. 
die 26. Februar y finitum. — 41-, Sárga bőrkötésben. Tábláit bőrszalagok 
tartották össze (kapcsok helyett). Az előtábla külső lapjába, felül az 
egykori első tulajdonos (Joh. GESZTELI) nevének kezdőbetűi : I. G. G., 
alól pedig a bekötés évszáma: 1649 vannak bepréselve. Az előtábla után 
a könyvkötő négy üres előzéklevelet kötött. Ezután jön a díszes cimlevél, 
melynek versoján GLosiusnak GEszTELihez, mint pátrónusához intézett 
latin Prafatiója olvasható. Ezután jön 1—468 lap. 

Mint a címlap szövege mutatja: e gyűjteményt GLOSIUS András 
eperjesi polgár szerkesztette GESZTELI Jánosnak, Eperjes sz. kir. város 
ügyvivőjének számára. GLOsiusról csak annyit tudunk, hogy Nagyszeben
ből való volt. Sárospataki kéziratos kötetén kívül következő munkái 
vannak : Latin hőskölteménye a WEBER János Janus Bifrons. Lőcse, 1662. 
c. munkájának előszava végén. Meditationes c. kéziratos kötetét feleségé
vel írta össze 1666-ban. (Utóbbi elveszett.) — Az ép állapotban levő 
gyűjtemény tartalma a következő : 

Az 1—212. lapon olvasható törvények kéthasábosan, zöld tintával 
gondosan körülvonalozott hasábokra szépen, könnyen olvasható latin 
betűkkel vannak írva, úgy, hogy a bal hasábon áll a latin szöveg, a 
jobb hasábon pedig a magyar fordítás. Ez a négy tractatusból álló rész 
GLOSIUS kézírása s a magyar fordításban a következő címet viseli: A\ 
S\abad Városok Törvényi 'es régi Szokások. Mellyben mindennemű ellenke\8 
Cafufok és vis^sia vonások kő%őt, négy láváiképpen dolgokról tract álunk 
ugy mint: 

El/S: Örökségnek dolgairól. 
i Második, ai Vérontásrol. 

Harmadik, A\ Teftamentomról. 
Negyedik. A%_ Adósságokról. 
A szabad királyi városok — Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, 

Pozsony, Eperjes és Sopron — e latin nyelvű törvényeit a Történelmi 
Tár 1909-iki évfolyamában (52—87., 481—498.1.) adtam ki egy XVI. 
századi, Sárospatakon őrzött kéziratból. Magyar fordítása azonban mind
eddig ismeretlen volt. Az első rész törvényszövege és a Történelmi Tár
ban közölt szöveg közt a következő eltérések találhatók: Az eperjesi 
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jogkönyv első tractatusában az articulusok száma 23, míg a Történelmi 
Tárbelieké csak 22. Új, betoldott articulus a 15-ik, melynek címe: «Ha 
valaki örökséget eladván, meg ocsollya (így!) annak vissza hívásáról». 
(20. 1.) Az 1—14. articulus a két szövegben teljesen egyezik. A 15-től 
aztán, miután az eperjesiben egy új articulus illesztetett be a 14-ik után, 
így felelnek meg egymásnak: 15 (TT.) = 16 (Eperj.), 16=17. stb. 
A két szöveg közötti különbségek inkább csak kifejezésbeliek. Lényeg
beli eltérés kevés van. Az eperjesiben, az I. tractatusban terjedelmesebbek 
a következő articulusok: 2 (5 soros értelmezés), 11 (megpótolva 27 
sornyi szöveggel), 19, 20; rövidebbek: 7, 9 ; hiányzik a következő 
articulusok magyar tolmácsolása: a n-ikből a 27 sornyi pótléké, továbbá 
a 14-iké (húsz sornyi). 

A II. tractatus a Történelmi Tárban 75, az eperjesiben 73 articulus-
ból áll. A sorrend 1—67-ig egyezik. Ettől kezdve aztán a viszony a 
következő: a TT-beli 68-iknak az eperjesiben nincs megfelelő, a 69 
(TT) = 68 (Ep.), 7o = 7o; 71 = 69; 72 = 71; 7 3 = 7 2 ; 74 = — 
75 = 7 3 . E tractatusban hiányzik a 12. artic. 2/3 részének és a 19. artic. 
egész szövegének magyar fordítása. — A III. tractatus 21. articulusa 
mindkét forrásban egyezik. Az eperjesiben a 15-ik articulus hat sorral 
terjedelmesebb. A sorrendben a TT. 6-ik és 7-ik articulusa az eperjesi
ben a 7-iknek és 6-iknak felel meg. 

A IV. tractatus articulusainak száma (1—27) mindkét forrásban 
egyezik. A TT-beli 9-ik articulusnak az eperjesiben a 10-ik; a 10-iknek 
pedig a 9-ik felel meg. Az articulusok címe azonban a sorrend szerint 
egyezik. A 21-ik és 22-ik artic. magyar fordítása azonban hiányzik. (Végén: 
két vignetta, lúdtollal rajzolva.) 

E törvények büntető szakaszai között egy sincs olyan, amely a 
fölsorolt büntetésekben kisebb büntetést szabna ki a halálbüntetésnél. 
E korban az elrettentés elve uralkodott a büntetések kiszabásánál. így 
volt ez akkor nemcsak a magyar, hanem az egész európai büntetőjog
ban is, különösen a XVI. és XVII. században. 

A gyűjtemény 213—220. lapjai üresek. A 221-ik lapon másfajta 
törvények következnek e címlappal: 

LIBERTATES CIVJTATÜM IN CERTO REGNI HUNGÁRIA! 
Loco Existmtiun.. — Ne cselekedgyél hamijfágot femj ítéletben ne 
nézzed az Szegénnek Személlyét és az Hatalma/t is fzemelyvalogatafsal 
ne becsülly ed, Igazán itéllyed az te Felebarátodat. Levitíc, 19. 15. — «.AZ 
VAROSOKNAK SZABADSÁGOKRÓL» szóló eme törvény I—XXXV. 
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részből áll. Ez is kéthasábosan van írva. A bal hasáb a latin, a jobb a magyar 
szöveget tartalmazza. Ez is GLOSIÜS szép írása. A X-ik szakaszból, mely
ben Pestről és Budáról van szó, kétséget kizárólag megállapítható, hogy 
ezek a törvények nemcsak Eperjesen, hanem az összes magyar szab. 
kir. városokban érvényben voltak. E törvények a következő ügyekről 
szólnak: A bíróválasztás előzményei, «a törvénynek folyása minden 
hétben háromszor» legyen, a bíróválasztásról és annak erkölcseiről, életéről 
és az esküdtek tisztességéről, a plebánus választásáról, az új polgártársak fel
vételéről, az idegen bizonyságokról, a végrendeletről, a végrendelet nélkül 
elhaltak vagyonáról, a város piacának szabadságáról, a sokadalmakról (vásá
rokról), a testamentum ítéletéről a szentszéken, a pecsét felszakasztásáról és 
annak bírságáról, az álló örökségnek időmúlásáról, a vétekben esett és el 
szöktöknek (így !) javairól, a városbeliek házának és örökségének eladásá
ról, a feleséggyilkosról, a hamis mértékről, a városbeliek a fejedelmektől ne 
háborgattassanak, a mesterségek gyakorlásáról, a város és tanács titkairól, 
az idegen árosokról, a vámokról, az idegen árúkról, a latrok büntetésé
ről, a kalmárokról, a bíróról, a gazdákról, a szöcsekröl, a sütőkről, a 
vargákról. — Záróvignetta: két színesre festett virágszál. 

Ezt követi: SERIES Articulorum JURIS CIVILIS. Az I—IV. 
Tractatushoz készített tartalommutató ez. (248—255. 1.) A 256—258. 
lapok üresek. Ezután következik a felsőmagyarországi városokban ér
vényben volt örökösödési törvény magyarul. Latin szövegű címe : 
ÜBER DIVISIONALIS seu MODVS Bona Hœreditaria DIVIDENDI 

In Civitatibus Superior(um) HUNGARIJE. Num. 27: 8 — ii-böl vett 

idézettel (ez magyarul). Ez a törvény, mely a 259—321. lapokat tölti 

be, az említett latin címén kívül még e magyar címmel is el van látva : 

«AZ MI RÉGI Attyaink az Városnac Térvénye farint való OSZTÁSÁBAN 

Hlyen módot tartottanak hogy a' miképpen minden rendbéli Oszlásoknak és 

marhákétesőknek rendek». Ez a szakasz is GLOSIUS gondos írása, aki
nek igen érdekes záradékával így végződik e törvénysorozat : «Légyen 
elég Istennek fzent hírivei ezekről való írassunk, az egyûgyûeknél nem 

léfzen haszontalan, ha szorgalmatossan jó értelemmel akarják olvasnj és 

tudni, Tanulnj. A kinek az Ur Iften job értelmet és tudományt adott, 

írjanak ezekreôl, job és vilagossab értelemmel, mert (így !) a mennyire az én 

Vékony Vénségemnek elméjétől lehette«, írtam az én Tanulandó egy-
gyügyü elméjô felebarátimnak megh akarván eztis mutattnom hogy 
mindenestói fogván nem ôttem héában az Oszlas-Czipót». — Vignetta : 
Szárnyas Pegasus. (Színes festéssel.) Ez a szakasz tehát magától GLOSIUS-
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tói származik ; a maga egészében az ö fogalmazása. Indexet is készített 
hozzá (322—324. \.) tartalmi kivonattal. 

A 325. lapon a következő című szakasz olvasható : «A\ EPERIESSI 
Határon így szoktak az Földeket mèrnp. Egy Hold ott syipu, vagy corocz 

födni. stb. Virágdísz vignetta, színes festéssel, tartóban. 

Az ezután következő részletek már nem GLOSIUS írásával vannak 
írva, hanerii más kéztől. A 327—331. lapokon «Az Sidok esküvésinek 
formaia» olvasható, előbb latin> majd magyar szövegben. Ez a WERBÖCZI 
Tripartitumiból van kiírva. (Lásd a bártfai, 1632-iki kiadás 555—556. 
lapját!) A 332. lap után egy beírt levél ki van vágva. A 333, lapon új 
szakasz következik e címmel: REGVLARVM JVRIS et SENTENTIARUM 
CENTURIAE SEX. Ez a szakasz (333—360. 1.) már egy harmadik kéz 
írása. A 362—363. lapokon a cigányok esküformája áll magyarul. Ez a 
második kéz írása, A 364. lapra a 3-ik kéz írásával néhány sor latin és 
német szöveg van följegyezve. A 365—390. lapok üresek. Ezután ismét 
a második kéz írásával találkozunk, melytől a 391—458. lapokon a 
következő cím alatt fölsorolt törvények vannak: «Az VAROSOKNAK 
EGY, NEHany Rendbeli Tőrvényi, rende/sen. Hlyen módon következnek». 
Ez a szakasz I—IV. Tractatusra oszlik. I. Az örökségről. II. A vérontás-
ról, III. A testamentomtételről. IV. Az adósságokról és azok fizetéséről. 
Ez a rész ; csonka, csak öt lapnyi szövege van meg, a többi hiányzik. 
Mint látható, e szakasz tractátusainak címei teljesen egyeznek a Tör
ténelmi : Tárban közölt s e gyűjtemény első helyén levő szakasz trac
tátusainak iCÍmeivel, azonban szövegezésük, bár lényegileg több helyen 
egyezik, merőben elütő. Megjegyzem, hogy az egyes tractatusokban a 
forrás, utalásul, minden egyes kikezdés után, gondosan föl van tüntetve. 
Források gyanánt szerepelnek régi országgyűlési törvénycikkek, decre-
tumok stb., 
; i ; í (Sárospatak.) HARSÁNYI ISTVÁN. 
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Gróf Klebeisberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai. 
1916—1926. Budapest 1927. Athenaeum. (n8°.) XII + 687 L, 1 m. 

«.A történelem óramutatója majd gyorsabban, majd lassabban jár, de 
dl átalakulás folytonos» — írja KLEBELSBERG gróf A magyar történetírás 
kútfői1 c. restaurációs tanulmányában. Valóban ennek a történelmi át
alakulásnak, ennek a nagy szellemi reformációnak a vezére a magyar 
kultúra minisztere. Hiszen ha végignézünk a magyar művelődés fejlő
désén s ha áttekintjük ezt a hatalmas evolúciót: kultúrpolitikánknak 
annyi nagy alakja közül, mint e művelődés előmozdítóit, a három leg
nagyobb kultuszminisztert kell kiemelnünk : EÖTVÖS József bárót, TREFORT 
Ágostont és KLEBELSBERG Kuno grófot. EÖTVÖS, «a nagy idealista», a 
költő és gondolkodó, korának legegyetemesebb intellektusa s SZÉCHENYI 
mellett a magyar föld első igazi européer je. Nemzeti történetünk leg
dicsőségesebb és legkritikusabb korának, a 48-as és a 67-es év kultusz
minisztere, kinél az elméleti elem nagyobb mértékben jutott kifejezésre, 
mint a gyakorlati. TREFORT (1872—1888-ig volt miniszter) EÖTVÖS 
pedagógia-elméletének továbbfejlesztője és megvalósítója volt. KLEBELS
BERG grótban harmóniába olvadva látjuk EÖTVÖS gondolatainak mélységét 
s TREFORT terv-végrehaj tó aktivitásának erejét. Ami EöTvösben még 
pusztán eszményi és elméleti tevékenység s TREFORTnál előrelendülő 
akció, azt KLEBELSBERG alkotómunkájában összeforrva látjuk. Míg EÖTVÖS 
a bölcselő «széplélek» s TREFORT az első szervező, addig KLEBELSBERG 
a született kultúrpolitikus, a valódi organizátor. Benne párosult eszményi 
formában, de gyakorlati módon («eszményi nevelés és gyakorlati tanítás 
egészen jól megférnek egymás mellett») EÖTVÖS intuíciója és TREFORT 
ereje. KLEBELSBERGet organizátori tevékenysége, újjáalkotó ereje, meg
győződéses hite a magyar géniusz diadalában, nagyvonalú és széleskörű 
gyakorlata s ismeretanyagának tág horizontjai a magyar kultúrpolitika 
történetében EÖTVÖS és TREFORT mellé emelik. Tudását, gazdag tapasz
talatait és mély hazaszeretetét politikai ellenfelei is elismerik. 

1 Magyar Helikon. 1921. II. évf. 8. sz. 449. 1. 
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Tíz év munkáját és történetét, maradandó alkotásait és emlékeit 
őrzik ezek a beszédek és törvények; nemzetünk tíz legválságosabb évének 
emlékét. 1916—1926. Tíz év, melyek közül egy is a sorsdöntő hetek 
és hónapok egész sorát képviseli. E tíz év történetét a világháború utolsó 
évei, a KÁROLYi-forradalom, TISZA István tragédiája, KÚN Béla vörös-uralma, 
majd a konszolidáció nehezen induló évei, az élet- és a közbiztonság 
nyugalma, kultúránk fellendülése szimbolizálja. E csaknem száz beszédet^ 
cikket és törvényjavaslatot olvasva, legelső pillanatra az univerzalitás 
tűnik fel előttünk. Az egyes speciális tudományok szakembereinek kép
zettségével s e tudományok egyes ágaival életükön át foglalkozó búvárok 
intuiciójával világít meg olyan kérdéseket, melyek nemcsak a polihisztort 
árulják el, de a szakférfiakat is bámulatba ejtik, az adatok precizitásával 
s mindig a lényegnek és a dolog természetéből folyó lelkiségnek meg
látásával. 

A hatalmas arányú könyv három részre oszlik s ezeken belül a 
tudomány, az irodalom és a művészet világába vezet, majd kultúrpolitikánk 
és közoktatásügyünk problémáit s végül az alkalmi cikkek és beszédek
ben a legtávolabb eső kérdéseket világítja meg. Az első részben a tudós
képzésről : a tudományos egyesületek «gombamódra» való elszaporodá
sának célszerütlenyégérőil, a «Magyarország Újahbkori Történetének Forrásai» 
(1686—1848) c. sorozat megindításáról, az összeomlás okairól, TISZA 
István nagy egyéniségéről, felállítandó külföldi magyar intézetekről, az 
Orsz. Levéltár reorganizálásáról, a PETŐFi-MADÁCH-IPOLYi-centenárium-
ról, a nádorok és királyi helytartók életrajzzal ellátott államiratainak 
(1681-től) kiadásáról, az egyetemek és akadémiák kialakulásáról, a Magy. 
Tudományos Akadémia állami támogatásáról, a természettudományi tanács 
felállításáról, az ösztöndíjügyről és a külföldi magyar intézetek szerve
zetéről, a tihanyi biológiai intézetről, a berlini, majd a római egyetem 
aulájában tartott előadások keretében a magyar kultúra megmentéséről 
és felvirágzásáról, báró EÖTVÖS Lóránt, KÖLCSEY, JÓKAI, báró EÖTVÖS 
József, GRAGGER Róbert emlékezetéről, a Zeneművészeti Főiskoláról, az 
egyházművészeti kiállításról, a -miskolci köszínházról és a magyar rekon
strukcióról vannak beszédek, tanulmányok, cikkek és megjegyzések. 
A könyvnek ebben a részében vannak azok a mélyenszántó búcsú
beszédek is, melyeket BÉKEFI Rémig, TÓTH Lajos, BLAHÁNÉ és JÁSZAI 
Mari fölött tartott. 

Ugyanaz a tervszerűség és nagyvonalúság jellemzi kulturális intéz
kedéseinek külpolitikáját is, mint a belsőt. A berlini és római egyete-

Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. 23 
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meken tartott beszédek nemcsak a magyar szellem fejlődésének procesz-
szusait mutatták be e két nagy nemzet szellemi vezetőinek, de a magyar 
géniusz diadal útját is beragyogták. Bemutatta, hogy annyi pusztulás és 
elnyomatás után is a PETÖFiek, a LISZT Ferencek és MuNKÁcsYak nemzete 
lettünk. «Akár a berlini vagy a római egyetem aulájában, akár a kecske
méti vagy szegedi tanyákon, akár a Balaton mellett, vagy a nemzet
gyűlésen beszéltem, mindenütt a magyar műveltség megmentését és 
felvirágoztatását igyekeztem erömhöz képest szolgálni». 

A könyv első részében van az Országos Magyar Gyüjteményegyetemrö\ 
szóló törvényjavaslat, mely minket specialitása miatt a leginkább érdekel. 
Öt nagy gyűjteményünket egyetlen jogi személyiség keretébe foglalta 
össze, Orsz. Magyar Gyűjtemény egy etembe {1922. XIX. t.-c), mely 
gyűjteményhez a M. Kir. Orsz. Levéltár, a Magyar Nemzeti Múzeum, 
(Széchényi-könyvtár, érem- és régiség-, állat-, növény-, ásvány- és ős
lény-, és néprajzi-tárak), az Orsz. M. Szépművészeti Múzeum, Orsz. M. 
Iparművészeti Múzeum s ezekhez később a Magyar Tudományos Akadémia 
alkalmazottainak felvétele járult. Ezzel az alkotásával a tudományok 
harmadik nagy fókuszát, a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, múzeum) 
egységét alapította meg. Egyben a jelölések jogát magának az autonom köz
gyűjteménynek adta meg. A Gyüjteményegyetem, mint különálló és egyet
len intézmény, KLEBELSBERG gróf kezdeményezése, alkotása és örök érdeme. 

A magyar történeti kutatás feladatainak kitűzése és a kutatómunka 
megszervezése is legelső teendői közé tartozott. S valóban a történet
tudomány fellendítése terén az ö kezdeményezésére indul meg a Magyar
ország Újabbkori Történetének Forrásai c. kiadványsorozat, melynek 
érdeme és értéke kettős : egyrészt a forráspublikáció, mely egy már-
már feledésbe menő korszak emlékeit, aktáit, naplóit és jelentéseit tárja 
a múltnak alig élő mai nemzedék elé (a millenium után «mindsürübben 
hangzott fel a panasz a történelmi érzék hanyatlása miatt»), másrészt 
történészeinket állandó tevékenységre, újabb és újabb tanulmányok 
elvégzésére buzdítja s eddig parlagon hagyott területeket népesít be ; 
így a magyar gazdaság-, társadalom- és közigazgatás-történetet. KLEBELS
BERG gróf rendületlenül hiszi, hogy «az elpusztíthatatlan munkakedv, 
mely a FEjÉRekben és KATONÁkban lüktetett, él ma is. Csak szervezés 
és vezetés dolga, hogy újabb virágzást fakasszon». Aktiv tevékenységé
nek áldásos hatását mi sem hirdeti jobban, mint az egyre sűrűbben 
megjelenő forráskritikai munkák, melyek úgy a nagyközönségnek, mint 
a tudósvilágnak tanulságos élményei. 
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Beszédeiben sokszor a gondolatok és reflexiók mélységes erejével 
lep meg, melyekben nemcsak éles ítélőerö, de nagy filozófiai kontem-
pláció is megnyilatkozik: «A napi politika izgalmainak nagyítóüvegén 
át semmiségek nagy események csalóka látszatát keltik, melyek a tör
téneti távlatban szappanbuborékként oszlanak el.» — «Az államok nem 
képesek olyan poziciót fenntartani, amelyet nem a saját erejükből vívtak 
ki.» — «A küzdelem a történelem egyik örök princípiuma, mely időn
ként csak formáit változtatja.» — «Semmi sem veszedelmesebb, mint 
tetszetős jelszavakat kidobni a tömegbe.» 

Milyen mély megfigyelőre vallanak azok a megállapítások, melyek 
nem a történelem nagy sorsfordulatainak meglátásait tárják elénk, hanem 
a legfinomabb nüanszokra mutatnak rá. Kis, jelentéktelennek látszó év
szám szimbolikus kiemelése mögött a történelem tragikumának mennyi 
sejtetése, megérzékítése. (A strassburgi és kolozsvári egyetem megala
pítása és megszűnése. 1873—1919.) 

KLEBELSBERG gróf nem a beszédek, hanem a tevékeny tettek embere 
s ha egy-egy nagyunk pályájának vizsgálatába elmerülve magasba repül 
képzelete, vagy mélyre száll intuiciója, a megemlékezés e pillanatait is 
a tettek, a tevékeny gondolatok, a nagy akciók váltják fel. 

«A magyar anya, aki a világra hozza az újszülöttet és a magyar 
tudós, aki kutat és tanít, ugyanazt a szent célt szolgálja : Magyarország 
feltámadását, amiben eleven, soha meg nem szűnő, erős hittel hiszünk», 
vagy: a magyar nép «a Mindenható világtervében szükségszerű elem, 
melynek gyengítése szegényebbé teszi az emberiség szellemi életét». 
Kultúrpolitikájának két alapgondolata, a népnevelés és a tudósképzés, s e 
gondolatokon elmerengve, tegyük hozzá, hogy e két alapeszmének leg
erősebb támaszai mély vallásos hite és erős hazaszeretete. 

KOZOCSA SÁNDOR. 

Morin, Germain : Manuscrits Liturgiques Hongrois des XIe et 
XIIe Siècles. (Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. VI. [1926] 54—67.I.) 

G. MORIN, a világhírű középkorkutató, aki szent GELLÉRT Deliberatio-
jára is ráirányította a külföld figyelmét, ezen értekezésében néhány fontos 
és rendkívül érdekes magyar vonatkozású kéziratról ad hírt. A zágrábi 
egyetemi könyvtár MR (Metropolitanus) jelzésű kéziratai között, melyek 
az ottani érseki káptalan letétéből kerültek a könyvtárba, mint néhány 
adattal kimutatja, föltétlenül magyarországi eredetű liturgikus könyvek 

23* 
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vannak. Különösen három kézirat feltűnő, melyeknek magyar eredete 
kétségen kívül áll. 

i . Hartwig (győri ?) püspök kódexe, mely a pontificale, ordinarium és 
rituálé keveréke. Jelzése: MR 165. 120 folio, méretei 0*300 X 0*230 m, 
caroling minuscula írás a XI. sz. végéről. Ezt a kéziratot MORIN HART
WIG püspök pontificale]ának mondja. Főérve az, hogy az «Exultet»-ben 
a kézirat megnevezi a püspököt : . . . et antistite nostro chart uirgo et 
gloriosissimo rege nostro i l l . . . Ez a név csak HARTWIG püspökre 
vonatkozhatik. A hibás írás megmagyarázható a másoló hasonló hibáiból, 
pl. longin quis. A templom védőszentje Mária, ami viszont Győrre irá
nyítja a figyelmet. A föltámadási körmenet lefolyása is megfelel a győri 
székesegyháznak és Szent IsTvÁN-kapolnának. A kézirat 1100 táján készült. 
Ami a tartalmát illeti, magyar kultúrtörténeti és liturgiatörténeti szem
pontból nagyon fontos. A vízkereszti vizszentelés szertartása a bizánci 
görög szertartás fordítása (««/ mos est Grecorumv). Az ordo baptisterii-
ben Niceta de Remesiana püspöknek (Béla Palánka, Szerbia) egyik művéből 
egy részletet őrzött meg. E kézirat ékes tanuja azon keleti és nyugati 
kapcsolatoknak, melyeknek hazánkban a XI—XII. sz.-ban több nyomát 
látjuk. 

2. Esztergomi püspöki bénédiction aie és pontificale kivonat. Paginálatlan ; 
jelzése MR 89 ; méretei 0*225 X 0*155 m> caroling minuscula a XI—XII. 
századból. Kétségtelenül az esztergomi székesegyház számára készült. 
A mindenszentek litániájában szent ADALBERT külön ki van emelve ; az 
ordinatioknál említi azon kolostorokat és egyházakat, melyekből a föl-
szentelendők jöttek: De domo sancti Adalberti eligimus ill. ad ostiarium 
ad eundum titulum s így tovább «de ecclesia s. Marie» (valószínű, az 
esztergomi MÁRIA-templom), «de cenobio s. Ypoliti» (a zobori bencés apát
ság), <íde monasterio s. Bénédictin (Garamszentbenedek), «de monasterio s. 
Margareten (a bélai bencés apátság, mely a saját püspöke alól exempt 
volt és az esztergomi érseknek volt alávetve). Az, hogy a kézirat epi-
scopusról beszél és nem archiepiscopűsról, nem mond ellene Esztergom
nak, mert abban az időben a terminológia még nem volt oly preciz a 
liturgikus könyvekben. : 

3. Bélai bencés apátság sacramentariuma. Jelzése: MR 126, 110 folio 
méretei 0*253 X 0*173 m> írása a XII. sz. végére, vagy a XIII. sz. elejére 
vall. Amint a votív misék elárulják, a bélai bencés kolostor számára 
készült, mert a rend alapítója szent BENEDEK, a kolostor védőszentje 
szent MARGIT meg van bennük nevezve. Kitüntető hely jut a magyar 
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szenteknek (szent ISTVÁN, GELLÉRT, , BENEDEK, és ANDRÁS), a litániában 
helyet foglalnak a magyar szentek : Szent IMRE, ANDRÁS, ISTVÁN. Mivel 
szent LÁSZLÓ nincs említve, valószínűnek kell tartanunk az 1192 előtt1 

eredetet. Feltűnő a sacr.-ban a sok francia szent, ami tanúság arra. hogy a 
PRAY-kódex ilyen szentjeit sem szabad feltétlenül Somogyvárról magyaráz
nunk. Ez clunyi hatás. A Proprium de Sanctis itt is SZILVESZTERE kezdődik» 
mint a PRAY-kódexben. A montecassinoi érintkezésekre jellemző JACOBUS 
MINOR ünnepe jún. 22-én; ekkor ünnepelték ezt ott, a legrégibb cassinoi 
naptár szerint, épígy Itália számos régi; egyházában. Nálunk ez az ünnep 
csak a PRAY-kódexben és a Nemz. Múz. 94. sz. kéziratában van erre a 
napra téve. Ez utóbbinak a PRAY-kódexhez való közeli viszonyát kimu
tattuk (Magy. Könyvszemle 1927. I—II. 65—66.). 

Természetesen ezen kéziratok tartalma még további liturgiatörténeti 
kutatásra szorul, a többi ott lévő kézirattal együtt. ; < 

Ezzel ÁRPÁD-kori ismert liturgiái könyveink száma 5-re emelkedett. 
Sorrendjük a következő: 1. HARTWIG vegyestartalmú pontificale ja. 
2. Az esztergomi pontificale-kivonat és benedictionale. 3. Bélai sacra-
mentarium. 4. PRAY-kódex. 5. Németújvári missale. 

Pannonhalma. ...• ,í ZALÁN MENYHÉRT. 

Hesse l , Al fred: Geschichte dér Bibliotheken. Göttingen, 1925. 
Dr. Th . Pellens & Co. VII, 147 1., 15 képpel. 

A könyvtártörténet világosítja látásunkat könyvtártudományi kér
désekben. Könyvtártörténet olvasása után GARDTHAUSENnek a Zentralblatt 
f. Bibliothekswesen 1920-i évfolyamában szigorúan megbírált müvével 
szemben meg fogunk maradni GRAESEL megállapítása mellett : külön 
kell választani a könyvtártant és a könyvtárismeretet. HESSEL mintegy a 
könyvtártan fejlődését mutatja be, könyvtárismereti anyagból csak annyit 
ad, amennyi a jellemzés megértésére szükséges. 

Ez a megértetés nem könnyű. Aki nem ismeri a könyvtártörténetet, 
csak képek segítségével értheti a szöveget, képet pedig nem sokat ad 
HESSEL. Szövegének megértése azért is ríehéz, mert nem mindenütt 
szabatos. A Kr. u. V. századról az ő szövege alapján azt is hihetnők, hogy 
ez volt az utolsó, melyben még papyrusra írtak; MÁTYÁS király könyv-t 
táráról azt képzelhetnök, hogy a nagy király halálával egyidejű a meg
semmisülés. Bibliográfiája sem elég beszédes. Egyszerűen könyvcímeket 
sorol fel; aki a felsorolt müveket ismeri, annak fölösleges a bibliográfia, 
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aki nem ismeri, annak pedig fejtörést okoz a választás, ha nem akarja 
az egész anyagon keresztülrágni magát. 

A történeti beosztás világos, s annál meglepőbb, hogy fejezetcímül 
számokat (I., II. stb. Kapitel) választott a szerző, a korok megjelölése (pl. 
papyrus-kor, szerzetesi könyvtárak, renaissance könyvtárak kora stb.) 
helyett. 

De sokkal nehezebb föladat könyvtártörténetet írni, semhogy igaz
ságosnak tűnhetnék föl ilyen akadékoskodásokkal csökkenteni a mü iránti 
megbecsülést. A könyvtártörténet változatos és sokszor száraz anyaga: 
könyvtárépületek, katalógus-rendszerek leírásának, kiválóbb könyvtárosok 
életrajzának egybefoglalása és érdekessé tétele ugyancsak igénybe veszi 
az író ügyességét. 

Aztán a könyvtárak sorsa is mozaikszerűvé teszi történetüket. 
«Habent sua fata bibliothecae», — ezek a történetek egyenként kedvesek, 
megdöbbentők lehetnek, de tömegesen szétfolyóvá tennék a könyvet. 
HESSEL művének ismertetői közül a Historische Zeitschr. munkatársát a 
könyvtártörténetből ugyanaz ragadta meg, amire HÓMAN Bálint utal 
(MAGYARY Zoltán : A magyar tudománypolitika alapvetése c. műben) : nagy 
könyvtáralapítók rendesen a nagy hódítók, akiknek megvan az anyagi 
erejük a könyvtáralapításhoz. 

Az anyagi eszközök fontosságára utal a híres könyvtárosok életrajza 
is ; a legnagyobbaknál másolathíven ismétlődik : «növelte a könyvtár 
költségvetését, gondoskodott a személyzetről s a könyvtár elhelyezésé
nek javításáról». 

A nagy könyvtáralapítók közül ki kell azonban emelnünk még 
egyet : a beket. A nagy uralkodók is azokban az években tudtak könyv
tárakra áldozni, amelyek békében teltek, vagy amelyekben ellenség nem 
járta országukat. A nemzetek, köztük a magyar is, melyről egyébként 
csak a Korvinával kapcsolatban emlékszik meg HESSEL, nagy könyvtá
raikat az uralkodó nélkül, sőt ellenszenve dacára is meg tudták alapítani 
béke idején. Vagy melyik hódítónak köszönhető az amerikai könyvtárak 
csodás modern fejlődése ? 

A történelmi kapcsolatok nemcsak a könyvtár keletkezésére, hanem 
a könyvanyag kialakulására is jellemzőek : a katholikus országok közép
kori kéziratos anyaga és a protestáns országok könyvtárainak reformáció
korabeli megduzzadása, a nemzetek virágkorának vagy hanyatlásának 
emléke mind meglátszik a könyvtárak polcain. 

Ezeket jól érzékelteti HESSEL, akinek gyakorlati újjmutatásaiból 
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többet megszívlelhetnénk. Hasznos volna pl. könyvtáros kongresszusok 
szervezése német mintára. Nálunk is észlelhető az a törekvés, hogy 
könyvtárakat a gazdaságilag legteherbíróbbak, a városok létesítsenek, a 
könyvtárak gyarapodására tehát van kilátásunk, a célszerű berendezkedés 
azonban bizonytalan, mert nálunk még kevés érzék van a könyvtári 
ügyekkel szemben. Kell-e erre jellemzőbb példa, mint az, hogy arról a 
férfiúról, akinek közvetlen tanítványai közé tartozik számos jeles könyv
tári szakemberünk, akinek könyvtártanából merítettük valamennyien első 
könyvtári ismereteinket, egyetlen irodalmi folyóiratunk sem emlékezett 
meg mint könyvtárosról, mert «ei nem érdekli a nagyközönséget». Olyan 
alacsony színvonalon állunk, hogy a közönségnek ilyen irányú nevelésére 
sem lehet gondolni, ha támogatását elveszteni nem akarjuk ! Most tehát 
az a veszély fenyeget, hogy virágzó városaink nagy áldozatkészséggel 
könyveket fognak szerezni, de kellő szakértelem és megértés híján cél
szerűtlenül fogják elhelyezni vagy gondozni. 

Szintén megszívlelendő a public libraryk utánzása, amit nálunk is 
többen hangoztattak eddig is. 

Megszívlelendő volna a magyar könyvtártörténet könyvalakban való 
kiadása. Épen folyóiratunkban jelent az meg GULYÁS Pál tollából, de 
amint föntebb is említettem, annak könyvalakban való kiadására bőséges 
illusztrációs anyag nélkül gondolni sem lehet. Könyvtártörténethez, amint 
HESSEL példája is mutatja, illusztráció kell, sok illusztráció, nagyon sok 
illusztráció. TÖRÖK PÁL. 

H o r v á t h j á n o s : ^ magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 
Budapest, 1927. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 8°. 390 1 

HORVÁTH János könyve kérdésfelvetésében, módszerében és az 
anyaggyűjtés technikájában a legjobb európai színvonalon áll, Európán 
elsősorban Franciaországot értve. Nem itt van a helye, hogy irodalom
történeti elveit ismertessük, csak épen jelezzük, hogy a régi személyek, 
vagy bizonytalanul meghatározott iskolák szerint dolgozó irodalom
történet helyett HORVÁTH egy komplettebb és a tényekhez jobban 
simuló irodalomszemlélet alapján áll, amely az irodalmi közönség
gel is számol és az irodalmi hatás, illetve hatáskeltö szándék tényét 
is kutatásai körébe vonja. A különböző hatáskeltö szándékok között 
eddig a népiesség talált legnagyobb visszhangra a magyar irodalom 
történetében. 
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Mi a népiesség ? HORVÁTH János felelet helyett bemutat egy törté
neti szukcessziót, melynek mindegyik láncszeme egy-egy definíció-kísér
let. APOR Péter a, 17. század végén népiességen — bár a szót magát 
nem ismerte — a régihez való ragaszkodást, az eredeti magyar saját
ságok és szokások konzerválását értette, tekintet nélkül az egyes tár
sadalmi rétegekre. Ez a felfogás nagyjában érvényben maradt a 19. 
század elejéig. A 18.i század végén a népiesség még egyet jelentett az 
eredetien, a gyökeresen magyarral és mintegy egyensúlyozta az akkori 
irodalmi irányok kozmopolitizmusát. HORVÁTH János szépen mutatja be 
e fogalom fokozatos tisztulását, hogyan szorul ki a népiesség definició-
jából a régiség, hogyan tisztázódik később a népies és a nemzeti külön
bözősége. Az átmenetek tagoltak, szinte mértani arányúak és ennyi 
szimmetria gyanút keltene az olvasóban, ha nem erezné, hogy HORVÁTH 
mindig kifogástalanul interpretálja a tényeket. CsoKONAi-nál a népiesség 
még csak alkalmi kifejezés, nem stílusforma. Tudatosan népies szándék 
először KISFALUDY Károlynál és KöLCSEY-nél jelentkezik a műköltői gya
korlatban. A két költő egyúttal megteremtette az irodalmi népiesség 
két főtípusát; KISFALUDY a néppel kacérkodó, önmagát népivé stilizáló 
szerepjátszást, amivel VITKOVICS próbálkozott előtte; KÖLCSEY a néptől 
inkább csak a naivitását próbálta ellesni, a népi külsőségek nélkül. 
KISFALUDY leereszkedett a néphez, KÖLCSEY föl akarta emelni magához 
a népet. 

HORVÁTH behatóan foglalkozik a «népdab-müfajjal, amely a húszas-
harmincas években virágzott, részletesen és látható kedvteléssel leplezi 
le sok esetben a szerencsétlen müköltőt, aki minduntalan elszólja magát, 
könyörtelen azzal a felemás műfajjal szemben, amely a naiv népdal
forma és a műköltői routine keveredésével előállott. A münépdalban 
alig néhány sikerült kísérletről tud számot adni egészen VöRösMARTY-ig, 
akinek tréfásan szerepjátszó, népies költeményeit eddig alig vették 
figyelembe. A harmincas években megindul az érdeklődés a nép, nem
csak mint a «naiv» letéteményese, hanem az igazi nép, a nép nyelve, a nép 
szokásai iránt. A magyar táj is megszületik, lassanként kibontakozik az 
Alföld, mint a magyarság hordozója, mint a magyar karakter szimbóluma. 
Egyidejűleg a népiesség elmélete is megindul; a negyvenes évek elején 
a Kisfaludy-Társaság a következő jutalomtételt tűzte ki : «Mit értünk 
nemzetiség és népiesség alatt a költészetben . . . .?» Az elméletek még 
ingadozók, de már kialakulóban van a nép irodalmi értékesítésének a 
gondolata a népies-nemzeti irányban, melynek utolsó hullámveréseit még 
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ma is érezzük. E tanulmányában HoRvÁTH-nak sikerült átvilágítani, ele
meire bontani és időrendbe állítani egy hatalmas irodalmi tendenciát, 
melynek különböző összetevőit sokszor ugyanabban az irásmüben egy
szerre éli át az olvasó. HEVESI ANDRÁS. 

A Fővárosi Könyvtár Értesítője. 1926. Új folyam. 6. kötet. 
I—4. sz. Bp. 1927. Székesfőváros. 8°. 184 1., 1 mell. 

Egyik legmodernebb könyvtárunknak, a Fővárosi Könyvtárnak 
Értesítője keresztmetszetben mutatja e haladó és fejlődő kultúrintézmény 
külső és belső viszonyait. A könyvtár értesítője első alkalommal 1907-
ben indult meg s 1918-ig 12 évfolyam látott napvilágot, míg új folyama 
csak később, 1921-ben folytatódott s azóta 6 kötet jelent meg. Az érte
sítőt kegyeletes megemlékezés vezeti be, melyben a könyvtár korán 
elhunyt igazgatója, KREMMER Dezső (1879—1926) emlékének áldoznak. 
KREMMER nevéhez fűződik a könyvtár reorganizálása s az ő nagy érdeme, 
hogy sikerült e modern alapokra fektetett intézményt a magyar tudo
mányos élet fejlődésébe belekapcsolni. ENYVVÁRI Jenő, a könyvtár új 
igazgatója jelentésében beszámol a WENCKHEiM-palota megvételéről. 
Óriási mértékben fogja előmozdítani a Könyvtár fejlődését e jó helyen 
fekvő és művészi barokk-épület megszerzése. Jelentése során beszámol 
a 11. sz. fiókkönyvtár megnyitásáról, majd a könyvtár gyarapodását 
ismerteti, mely a következő adatokból áll: 1926-ban 38.599 kötettel 
gyarapodott a könyvállomány s ezekből 1535 általános müvekre, 3610 
társadalmi tudományokra, 22.064 szépirodalomra és irodalomtudományra 
stb. esik. A n . függelék statisztikája érdekes képét nyújtja egy nagy-
tervű könyvtár nyugodt és fokozatos fejlődésének. Itt szociálpedagógiai 
szempontból különösen jellemző a kölcsönzők foglalkozási statisztikája, 
mely kimutatás szerint az olvasók zöme köztisztviselőkből, közép- és 
főiskolai hallgatókból és «háztartásbeliekből» tevődik ki. 

Az Értesítő új anyagánál mi sem mutatja jobban, hogy a Fővárosi 
Könyvtár legnagyobb érdeme a modern francia, angol, olasz, német 
szak- és szépirodalmi müvek beszerzése (nagyrészt vétel útján) ; ezzel 
olyan erős alapot teremtett meg, melyből egy rendszeres és fejlődésre 
képes, hatalmas méretű és arányú modern könyvtár könnyen megala
kulhat. Valóban a «három milliárd koronával dotált könyvbeszerzési hitel 
leggazdaságosabb kihasználásában a gondosan kiválogatott könyveknek 
új tömegét árasztotta a tudományos központi könyvtárba és a fiók-
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könyvtárakba», s ezáltal a könyvtár forgalma, már az elmúlt év forgal
mával szemben is 300/o-os emelkedést mutat. 

Nagy örömmel látjuk e modern kultúrintézményünk fejlődését s 
azt az alapos munkát, mellyel a legnemzetibb tudomány eszközét, a 
könyvet szeretik és megbecsülik. DR. K. S. 

Aktuális kérdések irodalma. Fővárosi Könyvtár. 39. és 40. sz. 
A Fővárosi Könyvtár a nagy s sokakat érdeklő aktuális kérdések

ről már jó ideje kitűnő bibliográfiákat bocsát az érdeklődők rendelke
zésére. E sorozat legújabb számai a Lakbérleti jog-gal kapcsolatos és a 
Békereviiió kérdését érintő s a Fővárosi Könyvtárban található művek, 
cikkek jegyzékét adják. A 39-ik számú s a Lakbérleti jogról szóló jegy
zék csak az újabb gyarapodásból kiválasztott müveket közli, míg a 
régibb irodalom címszói dolgában az Értesítő megfelelő szakjára utal. 
így is 88 címet sorol fel. A 40-ik sz. jegyzék a mindnyájunk szívéhez 
nőtt Békereviiió kérdésre vonatkozó 93 címmel szolgál az érdeklődőknek. 

I. K. 

Balogh Jolán: A madocsai apát «Ű királyi könyvek miniátora-». 
(Henszlmann-lapok. 5. szám.) 

A magyar történeti és művészettörténeti kutatások egyik állandóan 
napirenden levő kérdése a Corvina könyvtárának rekonstruálása és a 
nagy királyunk által foglalkoztatott művészek kilétének és munkáinak 
megállapítása. A hosszabb-rövidebb közömbös időket az érdeklődések 
egy-egy újabb fellobbanása váltja fel, mely nagy lendülettel viszi a nyitva 
maradt kérdéseket a megoldás felé. Az utolsó évek gazdag termése 
boldog emlékezetű tudósunk, FRAKNÓI Vilmos ösztökélésének köszönhető, 
ki aggkorában is oly csodálatos friss érdeklődéssel és meleg egyéniségének 
minden szeretetével fordult újra, utoljára e fontos és szép kérdés felé. 

Az újabban megjelent dolgozatok egyik legbecsesebb darabja, 
BALOGH Jolán tanulmánya, egy, a Corvina művészeire vonatkozó, régóta 
izgató problémát fejt meg: ki volt a rejtélyes madocsai apát? kit 
ULÁSZLÓ király 1495-iki számadás könyvei mint a királyi könyvek 
miniátorát említenek. Eddig annyit sikerült megállapítani, hogy neve 
János Antal volt, de működési idejének kezdetét pontos adatokkal meg
rögzíteni nem állt módunkban. BALOGH Jolán a milánói állami levéltárban 
két oklevélre akadt, melyek 148/ okt. 8-áról és 1490 jan, 12-ről 
vannak keltezve és az apátot fráter Johannes Antonius (illetőleg Joano 
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Antonio) CATTANEO de Mediolano néven említik s domonkosrendü 
szerzetesnek mondják. Ezen nagyfontosságú oklevelek minden szava 
súlyos jelentőségű. Megtudjuk belőlük először is az apát teljes nevét, 
s ezenfelül értesülünk arról, hogy milánói származású volt. A Corvin
kódexek művészi díszéről szóló tanulmányomban volt alkalmam egy 
kéziratcsoportnak, a párizsi CASSIANUSIIOZ kapcsolódó kódexeknek, 
melyeket teljes joggal tekinthetünk a madocsai apát munkáinak, tiszta 
milánói stíljére rámutatni. Az apát milánói származása igazolja e meg
figyelések és megállapítások helyességét. 

A domonkosrendü szerzetesi voltára való hivatkozás bonyolulttá 
teszi a kérdést, de viszont egy eddig érthetetlen körülményt meg is 
magyaráz. Mint tudjuk, a madocsai apátság előbb bencés kolostor volt. 
Ha most mégis egy domonkosrendü szerzetes kapta meg az apátságot, 
az BALOGH Jolán igen találó feltevése szerint nem lehet másként, 
mint hogy a már 1474-ben konvent nélkül szűkölködő apátságot a 
domonkosrendnek adták át s a madocsai apátság ebben az időben már 
csak cím és jövedelem volt. Ezek szerint az apát nem lévén Madocsá-
hoz kötve, nem tartózkodott ott és így joggal tekinthető a budai műhely 
legfontosabb és művészeti szempontból döntő jelentőségű tagjának. 

A korábbi oklevél dátuma : 1487 október. Az Erdődi BAKÓcz-féle 
címeres levél pedig, mely először tünteti fel a CASSiANUS-csoport 
díszítési modorát: 1489 január. E modor lényegesen különbözik attól, 
amelyben a budai műhely korábbi darabjai készültek és világosan el
árulja, hogy egy új, jelentékeny művésznek kellett a műhelybe belépnie. 
Nem kételkedhetünk benne, hogy e művész az alig egy éve elős ör 
említett Giovanni Antonio CATTANEO de Mediolano. Annál is inkább, mert 
€ művész a kéziratok tanúsága szerint, működését MÁTYÁS alatt kezdve 
meg, munkásságával átnyúlik ULÁSZLÓ idejére is s az újonnan felmerült 
adatok bizonyító erejénél fogva ma már teljes bizonyossággal mond
hatjuk ugyanezt a madocsai apátról is, kinek eddig csak ÜLÁszLÓ-kori 
működéséről tudtunk. 

A HEKLER professzor szerencsés ötlete folytán megszületett HensiJ-
mann-lapok könnyed és fürge füzeikéinek örömmel köszönjük, hogy 
BALOGH Jolán értékes felfedezéséről oly hamar értesülhettünk. S örömün
ket csak az zavarja, hogy ilymódon örökre le kell mondanunk arról az 
illúzióról, hogy a budai műhely legjelentékenyebb tagja, a madocsai 
apát — minden milanói iskolázottsága dacára — esetleg magyar lehetett. 

DR. HOFFMANN EDITH. 
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The great earthquake of 1923 in Japan. Compiled by the 
bureau of social affairs home office. — Tokyo 1926. 8°. 12, 
XXVI, 615, 4 1., számos képpel és térképmelléklettel. 

1923 szép. i-én szörnyű elemi csapás sújtotta Japánt, a földrengés 
elpusztította Tokyót és környékét. Tokyóban a földrengéstől s a nyo
mában támadt s két napon és két éjjelen át tartott tűzvésztől 7 kerület 
pusztult el. Az emberéletben és vagyonban okozott káron kívül igen 
nagy veszteség érte a japán kultúrát számos köz- és magángyűjtemény 
elégésével; a főnemesség, mecénások, tudósok, kereskedők palotáiban, 
házaiban a régi és új festményeknek, szobroknak., fegyvereknek, ipar
művészeti tárgyaknak, ritka könyveknek és kéziratoknak ezrei és ezrei 
vesztek el pótolhatatlanul a tudomány kárára. 

íme néhány példa : az OKURA-múzeumban (Br. OKÚRA nyilv. gyűj
teménye) mintegy 1000 régi buddhista képmás és szobor, az egész régi 
kinai és koreai porcellángyüjtemény ; közte 150 drb, mely régi kínai 
sírokból került elő. — KOBAYASHI gyűjteménye 200.000 színes nyomat, 
20.000 eredeti metszet (400 HoKUSAitól) s egy művészi illusztrációkkal 
díszített könyvsorozat. — ASHINO pecsétvéső család generációkon át 
gyűjtött felszerelése, nagy facsimile könyvanyaggal. — TAKATsu-család 
műhelye, 35.000 drb színes metszettel. — MusAROsm-család textilgyára, 
nagy régi szőnyeggyüjteménnyel. — WATANABE műhelye 5000 régi színes
metszettel, 3000 fablockkal, 3000 festménnyel. A kereskedelmi múzeum 
a kiállított 10.500 darabbal stb. 

Hasonló nagy a pusztulás régi és ritka könyvekben, kéziratokban. Tűz 
martalékává lett nevezetesebb köz- és magánkönyvtárak kerületenként: 

Belügyminisztérium; hat nagy könyvraktár, a kiadók kötelespél
dányaival (1870. évi tny. alapján) mintegy 1 millió kötet, emellett a 
ToKUGAWA-korszakra vonatkozó bevételi lajstromok, a feudal-nemesek 
gazdasági iratai, Viscount MATSUDAIRA históriai becsű gyűjteménye ki
adatlan diariumokkal s okiratokkal. 

OKASHI könyvtár 88.000 kötet, közte sok régi és ritka kiadás és 
OZAKI nagy novellaíróra vonatkozó gyűjtemény. 

A császári mauzóleumok irodája 128 kézirattal, 3195 nyomtat
vánnyal. 

Pénzügyminisztérium : hat raktár 600.000 kötettel, a japán pénz
ügy, külkereskedelem, közgazdaság történetére vonatkozó, megbecsül
hetetlen értékű anyaggal. 
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Közoktatásügyi minisztérium: no.ooo köteten felül, többnyire 
iskolakönyvek, közte 200—200 régi és ritka könyv s a műemlékek törzs
könyve. 

ISHIN SHIRYO HENSAN-KAI 30.700 kötet, a MEiji-korszak történeti 
anyagának összegyűjtésére alakult bizottság gyűjteménye, közte 200 
kötet kiadatlan anyag. Szerencsére egy raktár 6737 kötet saját- és 
15.729 kötet kölcsönkönyvvel és a bizottság másolati anyagával meg
maradt. 

Meiji-egyetem 60.000 kötettel; Nihon-egyetem, BINDING német 
jogtudós 13.000 kötetes könyvtárával; Senshu magánegyetem (SOMA és 
TAJIRI alapítása) 28.137 kötet közgazdasági tárgyú könyvtárával. 

Hg. KiMMOCHi SAIONJI palotája, benne a versaülesi konferencián — 
melyen Japánt képviselte —• felvett jegyzőkönyveivel. 

KEI-ICHIRO OKAZAKI nagy és ritka könyvekben gazdag orvosi 
könyvtára. 

Földmívelési és kereskedelemügyi minisztérium 109.300 kötet és 
891 kéziratból álló könyvtára. 

Közlekedési minisztérium 450.000 kötet nagyrészt Európából szár
mazó szakkönyvvel. 

A geológiai társaságnak 50 évi fennállása alatt összegyűlt könyvtára. 
ISHII konyhaművészeti, ETSUDA régi japán és kinai könyvgyűjte

ménye. 
Tokyói császári egyetem összes épületeivel, a könyvtár számos 

unikumával és kéziratával és MÜLLER Miksa 20.000 kötetes nyelvtudo
mányi könyvtárával. 

Jezsuita misszió 60.000 kötetes, a keresztény propaganda történe
tére fontos könyvtárával. 

NiSHiMURA és HosHiNO tíz-tízezeres régi japán és kinai irodalomra 
vonatkozó könyvtára. 

Reiunji, a buddha OBAKU szekta temploma a buddhizmusra vonat
kozó két raktárt betöltő könyvtárával, a szent könyvek csaknem teljes 
sorozatával. 

JIDA tudós botanikai könyvtára, Japán flóráját leíró 96 kötetes, 
illusztrált kéziratos müvével. 

Dr. OGAWA szemészeti müvekben az ország leggazdagabb gyűj
teménye. — JAMADA vívás- és sztratégiáira vonatkozó, továbbá 
LAOTZE és CHUANGTZE kinai filozófusok összegyűjtött müveit tartalmazó 
könyvtára. 
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Shogyoji templom 15.000 kötetes könyvtára a japán és kinai tör
ténelem és irodalom köréből. 

HAGIWARA buddhista pap többezer kötetnyi könyvtára, benne japán 
és kinai klasszikusok, szanszkrit szövegkönyvek kézirati jegyzeteivel s 
bővítéseivel. 

Monseiji templom, benne 12.000 kötet buddhista irodalom s kinai 
klasszikusok. 

R0KUG0 bibliofil 20.000 kötetes japán zenei és színházi gyűjte
ménye. 

Gróf TAKA-AKI TOGO palotája japán és kinai könyvgyűjteménnyel, 
kivéve azt a 1500 kötetet, amely letétben van a WASEDA-egyetemen. 

JASUDA bankár bibliofil-gyűjteménye, a legkiválóbb magánkönyvtár, 
válogatott régi japán és kinai könyvekkel. 

Saikoji templom, WATANABE 20.000 kötetes vallási és filozófiai 
tárgyú könyvtárával. 

Ezekről a művészeti és könyvtári veszteségekről a mű 7-ik feje
zete számol be 499—548. lapokon. HAVRÁN DÁNIEL. 

Sárospataki kalauz. Szerkesztette Harsányi István. Sárospatak, 
1927. Ref. főiskola, ny. 8°. 107, 30 1. Ara 3 P. 

A világháború óta örvendetesen gyarapodik a várost látogató ide
genek száma, azért szükségessé vált egy, a város és környéke nevezetes
ségeit és látnivalóit ismertető kalauz közrebocsátása. HARSÁNYI e kalauzá
ban kevesebb teret szentel a természeti, gazdasági, közlekedési viszo
nyok s egyéb praktikus tudnivalók közlésének ; annál bővebben szól a 
város történetéről s a közel 400 éves ref. főiskoláról és gyűjteményeiről. 
Mint könyveket kedvelő tudós ember, különösen részletesen foglalkozik 
a főiskola könyvtárával. A nyomtatványok száma 70.000 kötet, a kéziratoké 
2000 kötet. A legbecsesebb darabok a nagyteremben vannak közszemlére 
kitéve; ilyenek a RÁKÓczY-emlékek (1—18), régi ritka magyar könyvek 
(19—37), unicumok (38—94), bibliakiállítás (95), kéziratok (96—139), 
ősnyomtatványok (140—41), nagybecsű ritkaságok híres férfiak saját
kezű bejegyzéseivel (142—157), sárospataki diákok díszítő művészete 
(158—171), továbbá a KAziNCZY-féle metszetgyüjtemeny, a nagytermet 
díszítő képek és szobrok. A kötetet az elmondottak illusztrálására képek, 
facsimilék fejezik be. Szükséges volna a várost és környékét ábrázoló 
tervrajzot és térképet mellékelni a kalauzhoz. HAVRÁN DÁNIEL. 



SZAKIRODALOM 339 

Harsányi István, Gulyás József: Uj adatok Károlyi Gáspárról 
Sárospatak, 1927. 8°. 16 1. 

HARSÁNYI e füzetben ismerteti s megjegyzéseivel kiséri IVÁNYI Bélá
nak Gönc története c. müvében a bibliafordító KÁROLYI Gáspárról közölt 
ismeretlen adatait. 

Ez adatok KÁROLYI nemességére, gönci lelkészi jövedelmeire, tállyai 
tartózkodására, a szepesi kamarával való viszályára vonatkoznak, a tarcali 
ref. egyházközség kiközösítése miatt; az utóbbi ügyre vonatkozó hat 
okmányt GULYÁS fordításában adja függelékül. HAVRÁN DÁNIEL. 

Pukánszky, Béla v.:Die Druckerei Brewer in Leutschau.(Sonàer-
abzug aus dem Gutenberg Jahrbuch.) Mainz 1927. In 4 e . 9 1 — 9 5 . 1 . 

PUKÁNSZKY Béla kis monográfiája egy nagyjelentőségű régi felső
magyarországi nyomda történetét írja meg, a BREWER-nyomdáét, amely 
a XVII. század elejétől a XVIII. század közepéig apáról fiúra szállt a 
BREWER-családban. A nyomda egyformán adott ki katholikus és pro
testáns vallásos müveket, magyar, német, tót és latinnyelvü nyomtat
ványokat, összesen majdnem ezer müvet. Legjelentősebbek a magyar
nyelvű nyomtatványok, BALASSA és RIMAI vallásos költeményei, KÁROLYI 
Gáspár bibliafordítása, GYÖNGYÖSI müvei, SZENCZI-MOLNÁR Albert zsol
tárai, de a latin klasszikusok kiadásai is jelentősek és a nyomda nép
szerűségét mutatja, hogy sziléziai német költők és prédikátorok müvei 
is sűrűn szerepeltek a nyomda kiadványai között. Typographiai szem
pontból a BREWER-nyomda kezdetben a krakkói nyomdatechnika hatása 
alatt áll, később egyre több hollandi befolyás érvényesül. H. A. 

Jászai Mari Emlékiratai. Bp. (1927.) Kir. Magy. Egyetemi 
ny. 4°. 236 1. 

A napló-, az emlékirat- és a memoire-írás az emberiség kultúr-
életével egyidős. Néha azt figyelhetjük meg, mintha örökre eltűnne, de 
ez csak pillanatnyi jelenség, hogy ismételten újabb és nagyobb lendü
letet vegyen. 

DÉRYNÉ édeskés-szentimentális, de nagy művelődéstörténeti értékkel 
bíró Naplója után úgy hat ránk ez a könyv, mint a valóság nyers és 
józan kinyilatkoztatása, mintha ROUSSEAU Vallomásai után STRINDBERG 
vérző, önmagát és a világot marcangoló önéletírását olvasnánk. 
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Az Emlékirat két részből áll : I. A magam keresése teljességgel 
memoire, a II. A becsvágyó írásai, napló 1897 márc. 9-töl a szerző 
haláláig. A két részt nagy értékbeli különbségek nem választják el 
egymástól, amabban szélesebb mederben hömpölyögnek egy nagyszerű 
élet hullámai, míg a második rész csak pillanatnyi fázisokat, egy-egy 
napot örökít meg a nagy tragika életéből. 

írásaiból megismerkedünk eszményeivel, kik között SHAKESPEARE, 
PETŐFI és SZÉCHENYI a legkimagaslóbbak s kikhez élete végén TOLSZTOJ és 

GÖRGEY is csatlakozott. SZÉCHENYI emléke iránti nagy szeretete majdnem 
extázissá fokozódik : «Nem szerettem soha senkit úgy, mint SZÉCHENYIÎ». 
Kortársairól is jellemző és találó képet nyújt, különösen a kedélyes 
SZIGETI Józsefről 

Rajongásai és művészi hevületei közben («tetszeni, dicsértetni, ez 
volt minden tettem rugója már gyermekkoromban») megismerjük lelke 
legrejtettebb zugait s kérlelhetetlen igazságérzetének reflektorfényénél 
minden megvilágosodik, ami egy ilyen nagy művészi egyéniség életében 
érdeklődésünket és kíváncsiságunkat izgatta. Legérdekesebbek könyvének 
azok a részei, melyekben pályájának étapejait rajzolja s különösen azok 
a vallomások, melyek erre a második (színpadi) életére vonatkoznak. 
Pályájának lendületes ívelését pregnánsan fejezi ki : «Antigoné volt az én 
színészetem alfája és Elektra az ómegája». Bátran elmondhatta magáról, 
hogy «a legnagyobb színésznő vagyok ma a föld kerekén». Stílusa elég 
egyenletes, némely helyen színes, sőt lebilincselő, különösen az első 
részben ; napló-részében, mintha enerválttá válna s különösen az utolsó 
évek megörökítésénél határozottan hanyatlik. 

Az ízléses bőrkötésű könyvnek nagy kára az, hogy durva papíron 
jelent meg s rövid használat után a gyenge anyagú lapok kitörnek az 
erős kötésből. A könyv illusztrációi művészietlenek s minden tekintetben 
kárára vannak a könyvnek. 

JÁSZAI Mari Emlékirata értékes könyve nemcsak a magyar memoire-
irodalomnak, de a kultúrhistóriának is, hiszen a magyar színészet tör
ténetének olyan korát öleli fel, melynek fényalakjai SZIGLIGETI és PAULA Y 
Ede voltak. KOZOCSA SÁNDOR. 

Hegedűs Zoltán : Katona József lírai költészete. Bp. 1927. 
A szerző kiadása. 8°. 56 1. 

Az irodalmi köztudatban KATONA Józsel mint a Bánk bàn s néhány 
kevésbbé értékes dráma írója szerepel. Kevesen, sőt alig egypáran tudják, 
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hogy KATONA életében volt egy rövid korszak, amikor még versekben 
is kiöntötte szíve gyötrelmeit, lelke nyugtalanságát. A Bánk bán gigan
tikus magányosságát lágy és érzékeny versek előzték meg, melyek fő-
jegye a búsongó epedés, a méla álmodozás s néha az érzéssablónok alól 
kitörő eruptív hév. GYULAI alig méltatta figyelemre, PINTÉR egy kéz
legyintéssel elintézte, pedig már csak azért is érdemes foglalkozni velük, 
mert a legnagyobb magyar drámaíró és jellemrajzoló lelkébe engednek 
némi bepillantást. HEGEDŰS könyve mély belső és külső tanulmányon 
alapul. Lélektani magyarázatai a hivatott búvárt, a tapasztalatokkal bőven 
rendelkező kutatót árulják el. Rendszeresség és módszeresség tekintetében 
e tanulmány azok közé tartozik, melyhez minden alkalommal örömmel 
nyúlhatunk vissza tanácsot, sőt anyagot kérni. Hat fejezetben tárgyalja 
e titokzatosan burkolt s ez oknál fogva annyira érdekes életpálya állo
másait s különösen nagy súlyt helyez a költő érzelmi életének, lírikumá-
nak vizsgálatára. Nem hagyja figyelmen kívül a külső tényezőket sem, 
így a környezet szubjektív (szerelmek) és irodalmi (írók) hatását s külö
nösen a versek írásának időpontjával, a költő intenciójával, visszavonulása 
okaival s végül a költészetére tett hatással, verselésével foglalkozik. 
A tanulmány második fejezete különösebben érdekel minket, t. i. KATONA 
költeményeinek egyetlen, a költő által lemásolt kézirati példányát a 
Nemzeti Múzeum kézirattára őrzi. (Oct. Hung. 349.) E kéziratos példány 
25 verset tartalmaz, melyek közül 24 kétségtelenül a KATONÁé, míg a 
legutolsót (A\ Estvej a költő másénak — «nem az én munkám» — 
jelzi. A kéziratot «A' Széchény-országos könyvtárnak szentelé t. TÓTH 
Kálmán úr, a' Hölgyfutár szerkesztője 1859. October 29-én». A könyv 
milyen módon került TÓTH Kálmánhoz, ezt sajnos, nem lehet kideríteni. 
A kéziratos versgyűjtemény KATONA József költői pályájának emléke 
s e nagy körültekintéssel és finom intuícióval készült tanulmány meg
érdemli, hogy olyan szeretettel olvassák, amilyen megértéssel a szerző 
egy elfelejtett poézis emlékeihez s egy megfakult könyv lapjaihoz 
közeledett. DR. K. S. 

A Napkelet lexikona. Két kötet. A Magyar Irodalmi Társaság 
kiadása. Budapest, 1927. 8°. VII, 740 + 738 1., 57 mell., 12 térkép. 

A modern ember kíváncsi és türelmetlen egyszerre. Szívesen bővíti 
ismereteit, ismerkedik meg új fogalmakkal, de csak akkor, ha különösebb 
fáradságába nem kerül. Örömmel fogad azért minden olyan kezdeménye-

Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. 24 
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zést, amely röviden, gyorsan és mégis alaposan megadja a szükséges 
tájékoztatást. Innen napjainkban egyre növekvő előszeretete a kis lexikon 
iránt. Különböző szaklexikonok mellett hiányzott eddig a komoly és 
nívós általános irányú munka. (A felületesen szerkesztett és írt Világ
lexikon nem segített ezen a hiányon.) A Magyar Irodalmi Társaság két 
pompásan kiállított kötetben olyan lexikont nyújtott, amely megérdemli 
a legteljesebb elismerést formailag és tartalmilag egyaránt. A két kötet 
30.000 címszót tartalmaz, tehát csaknem 10.000 szóval többet, mint 
mas kézilexikonok, 57 lap mümellékletet közöl, kiváló gonddal össze
válogatott és rendkívül jó, éles fényképreprodukciókat, a kéthasábos 
könnyen olvasódó szöveget 530 szövegközti ábra, 11 szövegközti és 12 
színes térkép illusztrálja. 

A lexikon célja az előszó szerint, «hogy a nemzeti érzésű magyar 
intelligencia számára a modern élet eszméinek és a tudományok új 
eredményeinek útvesztőjében kalauzul szolgáljon». Az aktualitás és 
alaposság, a világnézeti következetesség és az elfogulatlan ítélkezés 
összeegyeztetésének nehéz feladatát kellett a szerkesztőknek megoldaniok 
és ez sikerült is nekik. Az egyes szakokat a legkiválóbb művelőik 
szerkesztették; dr. GALAMB Sándor, dr. GOMBOCZ Endre, dr. HEKLER 
Antal, dr. HELLER Farkas, dr. KORNIS Gyula, dr. KOVÁCS Alajos, dr. 
LUKINICH Imre, dr. PILCH Jenő, dr. RITOÓK Zsigmond, dr. gróf TELEKI 
Pál, dr. TÓTH Géza, dr. ZELOVICH Kornél és mellettük 120 elsőrendű szak
ember vett részt a hatalmas anyag feldolgozásában. Ismeretközlés és érté
kelés szerencsésen olvad össze, a világosan, érthetően megírt cikkekben. 
A lehetőséghez képest a legszükségesebbet nyújtják ezek a cikkek, néha 
érezzük csak, különösen az irodalmi vonatkozásuakban, a mondanivaló 
túlságos szükreszabottságát. A képzőművészeti cikkek azonban egyenesen 
meglepnek terjedelmükkel és részletességükkel, amely egy nagyobb lexikon
nak is becsületére válna. A művészettörténeti részek különösen érdekesek, 
mert a magyar irodalomban először alkalmazzák az utóbbi évek folya
mán oly gyökeres változáson átment művészettörténeti értékeléseket; 
így elsősorban a barokkutatás szempontjait. Az új tudományos ered
mények szerencsés közlése szempontjából kiemelhetjük a magyar ős
történet fejezetét is. Az elszakított területek irodalmának, kultúréletének 
bő ismertetését örömmel üdvözölheti minden olvasó. A napjainkban oly 
általános típussá vált sportrajongó épen úgy megkapja a maga kielégítő 
táplálékát a repülőexpediciók, repülörekordok táblázatos áttekintésében, 
mint a technika szerelmese a technikai kultúra főbb dátumainak össze-
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állításában. A csak számoknak hivöket számos statisztikai kimutatás 
világosítja fel a gazdasági- és nemzetélet fejlődéséről. Az aktualitást 
keresők a világháború és a legújabb idők történetéről, eseményeiről, 
szereplő alakjairól nyernek részletes tájékoztatást. A könyvbarátok gondos 
kis cikkekből értesülnek a könyv és könyvnyomtatás technikai kérdéseiről 
is. Közintézményeink, köztük a Nemzeti Múzeum és Könyvtárunk is, 
valamint az új alkotások (pl. Országos Magyar Gyüjteményegyetem) 
állapotukat és rendeltetésüket jól szemléltető cikkekben szerepelnek. 

Az anyag bősége mellett természetesen elkerülhetetlenek az apróbb 
hibák és hiányok. Midőn néhányra rámutatunk, célunk nem az ilyenkor 
könnyen adódó, mindenáron kritizálás, hanem a jóakaratú figyelmez
tetés, az esetleges második kiadás megjavítását célzó törekvés. A magyar 
írók közt nélkülözzük FODOR József, GYERGYAI Albert (a mai kritikus, 
mert az Argirus-néphistória szerzője benne van), SZÉKELY Nándor, TÓTH 
Aladár, VÁNDOR Kálmán, VÉRTESY Jenő neveit. A külföldi írók és tudósok 
között szívesen láttuk volna Robert CURTIUS, GUNDOLF, JASPERS, SPRANGER, 
BOSWELL, William CONGREVE, Joseph CONRAD, James JOYCE, BAINWILLE, 

GOYAU, Pierre JANET, a psychologus, Pierre LASSERRE, Jacques MARITAIN, 
Paul SOUDAY (a modern francia irodalom egyébként nagyon jól van 
ismertetve), Hermann BANG, GENTILE, Mario PUCCINI, Ladislas REYMONT 
neveinek külön cimszókba felvételét. Egy-két tollhibára kívánjuk még 
felhívni a figyelmet. Erich Wolfgang KoRNGOLDról, a zeneszerzőről 
szólván, utána a cikkecske Julius K.-t, a zenekritikust, mint az előbbi
nek fiát jelöli meg, holott, amint a közölt születési dátumokból is 
kiviláglik, az apja. A GoNCOURT-testvérek munkái között a híres La 
femme au dix-huitième siècle tévesen La femme au dix-septième siècle 

címen van feltüntetve. Mindezek azonban csak szépséghibák, a lexikon 

adatai teljesen megbízhatóak, a két kötetet mindenki bizalommal és 

sok haszonnal forgathatja. HALÁSZ GÁBOR. 

D r . Go l l A l a d á r : A% Apollo kar-gyűjtemény tizenöt részének 
tartalma. Budapest 1927. Barcza J. ny., 8°, 22 1. 

Szellemi termék, sőt nemzeti szellemet lehelő és írással megrög
zített termék lévén a zene : nemzeti múzeumunknak könyvtára már 
régen természetesnek találta, hogy Musica- (theoretica és practica) osz
tályt állítson fel, jó példát adva más, kisebb-nagyobb könyvtáraknak — 
s csak az a sajnálatos, hogy ezek alig követik a szép példát, holott egy 

24* 
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kevéssé több kultúraéhséggel, okos körültekintéssel és nem is nagy 
áldozattal : igazi kincsekkel gyarapíthatnák készletüket. 

Kétségtelenül a zene a legnépszerűbb művészet ; ennek művelésével 
lehet a nép alsóbb rétegeit is tisztább légkörbe emelni ; erre valók a 
dalegyesületek (régebbi nevükön «dalárdák»). Hálára méltó, aki ezek
nek műsort nyújt. A hazai zeneműkiadók kissé szükkeblüek voltak ezen 
a téren is ; végre 1886-ban GOLL János jeles zenész, polgári iskolai 
tanár Budapesten, áldozatkész lelkesedéssel megindította a ma is élő 
Apollo zenemű folyóiratot, minden negyedévben néhány szép, «lege artis» 
írott férfikarral. Az áldatlan emlékű világháború ennek a fonalát is el
metszette, a sokoldalú áldásos működésében fáradhatatlan GoLLt pedig 
végzetes betegség elszólította közölünk; egyik fia tavaly újra megindította 
a becses folyóiratot — s most szép emléket állított nagyérdemű atyjá
nak : azt a bibliográfiát, amelyről szólni e sorok célja. 

Háromféle tartalomjegyzék gondos összeállításával tette a fiatal 
GOLL Aladár dr. az Apollo harminc évfolyamát a legkönnyebben hasz
nálhatóvá. Az óriási anyag : mintegy 600 férfikar, először az évfolyamok 
időrendjében áll előttünk. Hogy erre is szükség van, az kérdésen felül 
áll. De a tartalom átnézésekor itt csak véletlenül fedezzük fel pl. a 
magyar, a német, a francia, az angol nemzeti himnuszokat; csak az 
anyag gazdagságában és tarkaságában gyönyörködhetünk. 

205 név alapján van szerkesztve a második tartalomjegyzék ; e 
nevek viselői : vagy egészben szerzői a karénekeknek, vagy csak az eredeti 
dallamok szerzői, vagy pedig e dallamoknak férfikar formájába öntői. 
Világraszóló nagyságok : BEETHOVEN, BRAHMS, CHOPIN, CHERUBINI, HEGAR, 

LISZT, MOZART stb. mellett, természetesen, másodrendű csillagok is 
ragyognak ránk, de átható, tiszta fénnyel ; és büszkék lehetünk rá, hogy 
e szép névsornak háromnegyedrésze magyar zeneköltőt jelent. Erre a 
névsorra, az Apollo tartalomjegyzékére elengedhetetlenül szüksége van 
annak is, aki a magyar zeneköltés s általában a magyarországi zene-
művelés történetével foglalkozik. 

E sorok olvasói («irodalmárok») most bizonyára a szövegköltők 
névjegyzékének felemlítését várják. Ne várjanak ilyen jegyzéket nem
irodalmártól ; hiszen a zeneköltő sokszor nem is tudja : honnan veszi 
szövegét, vagy az Apollóhoz küldéskor elmulasztja odajegyezni a poéta 
nevét, a szerkesztőnek pedig a többé-kevésbbé jelentékeny versözönben 
nincs iránytűje. Adjuk meg neki a feloldozást; — vagy pótoljuk ki 
magunk ama tartalomjegyzéket. 
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Harmadik fajta tartalommutató a közölt kar címét sorozza betű
rendbe (rendesen a szöveg kezdöszavait) ; szintén pontosan idézve az 
Apollo illető évfolyamát s az ének számozását. 

Ez az érdemes, mert hasznos, sőt szükséges összeállítás fáradságos 
volt és nagy gondot igényelt. Köszönet jár érte a buzgó szerkesztőnek, 
aki egyszersmind az Apollo kiadója is. KERESZTY ISTVÁN. 

Baranyai Zoltán : Francia eredetű s%éppro\a-fordításaink a 
XVIII. s^á^adban. (Különlenyomat a Magyar Nyelv 1927. évi 
3—6. füzetéből.) 8°. 426—437. 1. 

BARANYAI cikkében — amely egy hosszabb tanulmánynak részlete 
— lelkiismeretes és pontos bibliográfiai összeállítását adja XVIII. szá
zadi francia eredetű széppróza-fordításainknak. Fordítóink nem csupán a 
nagy, vezető szellemek müveit ültették át nyelvünkbe, hanem gyakran 
fordultak anyagért olyan kisebb jelentőségű írókhoz, akiknek neve ma 
már teljesen feledésbe merült. Az eredeti kiválasztásánál fordítóink 
elsősorban azt nézték, hogy a lefordított író divatos legyen. Igen sok 
fordítás készült bécsi s más külföldi utánnyomatok után, amelyek gyor
sabban terjedtek el nálunk, mint az eredeti franciaországi kiadások. 
BARANYAI sorra veszi a fordítások egyes kiadásait s felhasználva a reájuk 
vonatkozó szakirodalmat, nagyrészt azonban saját kutatásai alapján meg
állapítja a fordítások keletkezési körülményeit és értékét. Philologiai és 
bibliográfiai pontossága mellett elismerést érdemelnek a fordítások 
stílusbeli sajátosságaira vonatkozó finom megfigyelései is. Örülünk, 
hogy BARANVAI alapos tanulmánya rövidesen francia nyelven is meg
jelenik. P—Y. 

D r . Tó th , L a d i s l a u s : Zwei Berichte des Wiener Nuntius 
Garampi über die kirchlichen Verhältnisse um 1776. (Veröffent
lichungen des ungarischen historischen Institutes in Rom. — Sonder-
Abdruck aus der Römischen Quartalschrift. 34. Jahrgang.) Buda
pest, 1926. 8°, 25 1. 

Dr. TÓTH László, a vatikáni levéltár szorgos kutatója, eddig is több 
olyan adalékot bocsátott közre, amelyek részben vagy egészben magyar 
vonatkozásúak. Ezúttal GARAMPI bécsi nuncius két jelentését hozta nyilvá
nosságra, 1776-ból, az akkori egyházi viszonyokról. 
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GARAMPI jelentéseiből azt a mozgalmas korszakot ismerjük meg, 
mely átmenetet képez MÁRIA TERÉZIA reformtörek\ éseiböl a tulajdon-
képeni jozefinizmusra. Az egyházpolitikai reformtörekvések ellensúlyozá
sára küldte Bécsbe a szentszék GARAMPIÍ, ki előzőleg Varsóban működött. 
A jelentések természetesen elsősorban Ausztria egyházpolitikájával foglal
koznak. Érdekes betekintést nyerünk az egyház és állam harcaiba. Sok 
bennük a magyar vonatkozás is. így bizalmas értesüléseit KLIMÓ György 
pécsi püspöktől szerezte, kihez régi barátság fűzte. Felkereste BATTHYÁNY 
hercegprímást, MIGAZZI biboros váci püspököt, az egri és győri püspököket. 
Megállapítása szerint az egyházi viszonyok Magyarországon sokkal ked
vezőbbek, mint az örökös tartományokban. A jozefinizmus legkérlel-
hetetlenebb ellensége ESZTERHÁZY egri püspök volt. Érdekes feljegyzés, 
liogy II. JÓZSEF idejében az örökös tartományok 20 püspöke közül 10, 
a magyar 19 püspök közül pedig 11 volt a római Germanicum 
növendéke. 

Ezek és az itt fel nem sorolt magyar vonatkozások kívánatossá 
tennék, hogy az eredetileg olasz nyelven írt és így közzétett jelentések 
magyar fordításban is hozzáférhetők legyenek. Különösen figyelmet 
érdemelnek a nagyszámú magyarázó jegyzetek és utalások, melyek 
széleskörű ismeretről és beható kutatásról tanúskodnak. 

DR. ALAPI SALAMON ISTVÁN. 

Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete 
Könyvtárának gyarapodása. Összeállította: dr. Pavel Ágoston. 
Kiadja: Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete, 1927. 

Legutóbbi számunkban emlékeztünk meg e könyvtár szépszámú 
anyagáról s most ismét el kell mondanunk, hogy az alig egy esztendő 
járta alatt jelentékeny gyarapodást mutat. Dr. PAVEL Ágoston könyvtarőr 
számadása szerint, akinek buzgósága nélkül aligha volna e fejlődés ily 
hamaros, 2500 új könyvvel gyarapodott a könyvtár. Előnyösen emeli 
ki a hivatott tényezők könyvszeretetét, hogy ennek az anyagnak 8o°/o-a 
vásárolt könyv. Kívánjuk a derék könyvtárörnek, hogy a folyóiratkérdést 
is, amelyre úgy látjuk, szintén van programmja, sikerüljön olyan kielé
gítően megoldania s teljességre emelnie a szűkös anyagot annyira, 
amennyire ezt a szépirodalomnál látjuk, mert bizony egy-két folyóiratot, 
mint pl. a Kath. Szemlét, Napkeletet, szívesen láttuk volna az új szerze
mények között. Zs. 
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Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete és 
a Vasvármegyei Múzeum II. évkönyve. Szerkesztette: Várady 
Imre. 1926—27. 

Mintegy harmadfélszáz oldalon számol be a kultúregyesület egy
évi munkásságáról, amely szigorúbb mérték alá véve is számottevő. 
Azt mutatja ez az évkönyv, hogy az egyesület keretében összefoglalt 
tudományszakokban élénk volt a tevékenység. Főként három szakból 
látunk közleményeket : Az irodalomtörténet, régészet és a természet
tudományok köréből. Nincsenek hangzatos témák, nagy szavak üres 
tartalommal; megnyugtatóan egészséges az a törekvés, hogy majdnem 
mindnyája helyi problémák megfejtését kísérli meg. Két okból hasznos, 
tehát helyeselhető ez az eljárás : ha közérdekű az ismeret, amit az év
könyv nyújt, szívesebben megveszik, akiknek szánva volt, másrészről a 
legegyenesebb úton vezeti közönségét múltja ismeretén keresztül a saját
maga megbecsülésére. Zs. 

A SZERKESZTŐSÉGHEZ BEKÜLDÖTT KÖNYVEK! 

M. Tud. Akadémia, Budapest : HORVÁTH János : A magyar irodaim 
népiesség Faluditól Petőfiig. Bp., 1927. 

Barna János : Horváth Boldizsár összes költeményei. Makó, 1927. 
M. Protestáns írod. Társaság, Budapest : M. Prot. Egyháztört. Adattár. 

Szerk. ZSINKA Ferenc. XI. évf. 2—4. sz. Bp., 1927. 
Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete, Szombathely. 

A Kultúregyesület és a Vasvármegyei Múzeum Könyvtárának gyarapodása. 
1927. Összeállította: PAVEL Ágoston. Szombathely, 1927. — BAKÓ József: 
Árva kalászok. Szombathely, 1927. 

Stádium Sajtóvállalat R.-T., Budapest : KISZELY Gyula : A gentleman
farm. Bp., 1927. 

Pukánszky, Béla : Die Druckerei Brewer in Leu tschau. (Sonderabzug 
aus dem Gutenberg-Jahrbuch.) Mainz, 1927. 

Fővárosi Nyilvános Könyvtár, Budapest : A Főv. Nyilv. Könyvtár 
Értesítője. 1926. Új folyam. 6. kötet, 1—4. sz. Bp., 1927. 

Harsányi István : Sárospataki kalauz. Sárospatak, 1927. 
Magyar Sociographiai Intézet, Budapest : M. Sociogr. Int. kiadványai 

4—5. sz. (1. M. kormányzati bibliographia IL, 2. KRISZTICS Sándor: Társadalomtud 
bibliographia II.) Bp., 1927. 

Baranyai Zoltán : Francia eredetű széppróza-fordításaink a XVIII. sz.-ban 
(Különny. a M. Nyelv 1927. XXIII: 3—6. füzetéből.) Bp., 1927. 

Kr. Drzavni Arkiv, Zagreb : Vjesnik Kr. Drzavnog Arkiva u Zagrebu. 
Uredio : E. LASZOWSKI. God. IL Zagreb, 1926. 
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Hegedűs Zol tán : Katona József Urai költészete. Bp., 1927. 
Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest : CZAKÓ Elemér, GÁRDONYI 

Albert, IVÁNYI Béla : A Kir. M. Egyet. Nyomdatörténete 1577 —1927. Bp., 1927. 
Franklin-Társulat, Budapes t : RÁKOSI Jenő : Emlékezések. 1848—1926. 

I—III. köt. Bp., 1927. 
Szent István-Társulat, Budapest : ERDŐSI K. : Napsütéses Indiában. — 

BŐLE K. : Spanyol földön. — KELEMEN A. : Tut-Ankh-Amen földjén. — 
HARSÁNYI L. : De profundis. — TARCZAI Gy. : A budai gyár. — DEDEK C. L. : 
Mária-legendák. II. kiad. — TARCZAI Gy. : Margit-legendák. II. kiad. — VAS 
GEREBEN : A nemzet napszámosai. — DEHÉNY M. A. : Szent Katharina. — 
SZÉKELY N. : Krisztus apródjai. — POHÁRNOK J. : A gyermekek királya. — 
SZERVICZKY M. I. B. M. V : Jézus. — L 'ERMITE- PETRICH B. : Az édes anyaföld. 
— KELLER : Titokzatos sziget. — BORDEAUX-ERNUSZT G.-né : Veszedelmes játék. 
— MIGEND D. : A sao-matheusi remete. — DICKENS : Dombey és fia. — 
BURNETT Fr. H.-POGÁNY K. : A padlásszoba kis hercegnője. — KEMPIS 

KALENDÁRIUM 1928-ra. — SZENTEK ORSZÁGA: 18. sz. BABURA L. : Nagy Szent 
Athanáz élete. — KERESZTÉNY KIS KÖNYVTÁR : 21. sz. MÜLLER L. : A penitencia-
tartás. — 22. sz. MÜLLER L. : Az utolsó kenet. — 23. sz. MÜLLER L. : Az 
egyházi rend. — LIPPERT : Istenkereső lelkek. — SZUNYOGH X. F. : Szent 
Benedek életszabályai. — SZENT ISTVÁN KÖNYVEK: 52—s3. sz. KURTH G.-
MICHEL K. : A modern civilizáció kezdetei. — 54—55. sz. DÁVID A. : Bábel és 
Assúr. II. — 56. sz. HORVÁTH J. : A modern Amerika története. — 57. sz« 
BALOGH A. : Ország és nyelv. — 58. sz. MESZLÉNYI A. : A kath. egyház és az 
állam 1848/49-ben. — 59—60. sz. RADÓ P . : A kereszténység szent könyvei I. 
— 61. sz. KECSKÉS P. : A házasság etikája. — 62. sz. HUSZÁR E. : A kath. 
házasságjog rendszere. — KÖNYV-ALMANACH 1928. 
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Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire. (1927-évi április-szep
tember.) E folyóirat elsősorban a francia könyvbaráté, kinek figyelmét első 
kiadásokra, kötésekre, bibliográfiai ritkaságokra felhívja, de ezeken kívül sok 
általános érdekű cikket is tartalmaz. Rendkívül érdekesen foglalja össze FEVRET 
A. a Chronique de la Bibliothèque Nationale c. beszámolójában e könyvtárra 
vonatkozó közérdekű dolgokat. A gyarapodás az ezidei első negyedben kerek
szám 6000 kötet volt, amiben a kötelespéldányok, az ajándékok és a vételek 
bennfoglaltatnak. Az ajándékoknál hangsúlyozza, hogy «a budapesti Nemzeti 
Könyvtár nagyszámú magyar könyvet küldött, amelyek az ismeretek minden ágá
ból valók, főleg azonban a tudományokra s a művészetekre terjednek ki». 
A továbbiakban az ajándékok sorából egyes műveket emei ki, megindokolván 
azok értékét, ritkaságát. Pld. ANATOLE FRANCEnak, Les Autels de la peur című, 
100 példányban, valószinűleg 1885-ben megjelent 87 lapnyi kötetét, mely könyv
árusi forgalomba nem került. Címlapján sem az író, sem a nyomda vagy a 
kiadó neve nem szerepel. Ez a mû a Les Dieux ont soif-nak első formája s 
1884-ben folytatásokban a Journal des Débats-ban látott napvilágot. Más neve
zetes ritkaság MOLIÈRE műveinek 1734-beu megjelent kiadása, melyet BOUCHER 
illusztrált. E kiadvány értékét növeli azonkívül, hogy még csak két más pél
dánya ismeretes, s az is, hogy egy 7-ik kötetben egy sereg ábra van, mely a 
6 kötetes kiadásban lévők számának duplája. E kötet becsét emeli még, hogy 
a kiadónak JoLLY-nak, a mű megjelentetésére vonatkozó magyarázata is hozzá 
van kötve. E művelődéstörténetileg érdekes iratot FEVRET egész terjedelmében 
közli. A Bibliothèque Nationale XIV. Lajos korát illusztráló kiállításának 
leszerelése után megnyitották az Exposition de la critique dramatique et musicale-x, 
melynek anyagát a Nemzeti Könyvtáron kívül a Bibliothèque de l'Arsenal 
bocsátotta rendelkezésre. Irigylésreméltó ország, mely 1631-től kezdve tudja a 
színházi és zenei kritikát bemutatni. — A Bibliothèque Nationale mostani veze
tője merész újítást léptetett életbe. A lajstrom kinyomatása úgy költség, mint 
főleg időpazarlással jár, ezért a meglevő cédulákat lefényképeztette s e fény
képeket bocsátja a kutatók rendelkezésére. A lajstrom ily kibővülése folytán az 
olvasóteremből sok művet ki kellett vitetni; e miatt a kutatók ugyan panasz
kodni fognak, de a könyvtár igyekezett ezt az anyagot az olvasóterem közelé
ben elhelyezni, hogy az olvasók kiszolgálása gyorsabb lehessen. Ugyanezt a célt 
szolgálja a raktárakba s a tisztviselőkhöz vezető házi telefon, amit most szerel
tek fel. A nagy lajstromból eddig a jog és a költészet áll a közönség szolgálatára. 
Idén további hét szakot állítanak fel az ilymódon készített lajstromból. — A köz
oktatásügyi ministerium a francia kormány hozzájárulásával elhatározta, hogy 
1927-től kezdve ünnepelteti a «romanticizmus» százados évfordulóját, mely 
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kiállítások, ünnepi előadások sorozatából fog állani s amelyeket 1930-ban a 
Bibliothèque Nationale által rendezendő nagy kiállítás fog befejezni. Elsőül a 
Bibliothèque de l'Arsenal lépett kiállításával a közönség elé, metyet F. CALOT 
Le salon de Charles Nodier et les Romantiques címen ismertet. Ugyané cikkből 
tudjuk meg, hogy a Musée Vidor Hugo is rendezett egy emlékkiállítást, mely 
szép, csak kissé túlterhelt volt. A Bulletin szeptemberi számában Fernand 
VANDÉREM érdekes tanulmányt kezd meg arról a kérdésről, hogy mi is a jó, 
illusztrált könyv. Erről az igen tartalmasnak Ígérkező dolgozatról annak befe
jezte után bővebben kell megemlékeznünk. I. K. 

Revue des Études Hongroises et finno-ougriennes. Negyedik évfolyam. 
1926. i—4. füz. A BARANYAI Zoltán és ECKHARDT Sándor kitűnő szerkesztésé
ben megjelenő francianyelvű folyóiratunk az 1926-ik évfolyamát a Magyar 
Tudományos Akadémia alapítása századik évfordulójának szenteli s a következő 
vezető cikkeket hozza : D. ANGYAL : Le Comte Etienne Széchenyi. — E. CSÁSZÁR : 
Les rapports de T Académie Hongroise des Sciences avec VAcadémie Française. — 
T. SZINNYEI : LAcadémie Hongroise et la linguistique hongroise. — L. NÉGYESY : 
Cent ans de littérature hongroise. — I. LUKINICH : VAcadémie Hongroise et les 
sciences historiques en Hongrie. — Géza MAGYARY : L'Académie des Sciences et 
la science juridique en Hongrie. E mélyen szántó dolgozatokon kívül, mint 
hasonlóképen nagyértékű, de nem az Akadémiával foglalkozó cikket, az Aka
démia nagynevű elnökének, BERZEVICZY Albertnek, L'Émigration hongroise et 
la Campagne d'Italie en 18 fp. c. kiváló tanulmányát közli az 1926-os évfolyam. 
Gazdag szemle, kritikai és bibliográfiai rovat zárja a kötetet. /. K. 

Le Bibliographe moderne . XXIII. évf. 133—135 sz. 1926—27. jan.— 
jun. Tisztára levéltári cikkeken kívül bibliográfiai érdekű Paul BURGUBURU 
dolgozata, ki e számmal kezdi meg az Essai d'une Bibliographie métrologique 
universelle címen összefoglalt s e tárgykörre vonatkozó nemzetközi bibliográfiá
nak közlését, felszólítván minden érdeklődőt, hogy e munkájában támogassa. 
Vájjon magyar anyagot kap-e valahonnan ? Charles SURY Un bibliographe : 
Daniel Jordell (1860—1923) címen e nagyérdemű francia bibliográfus élettörté
netét vázolja. JORDELL ősei a nantesi edictum visszavonása után Svédországba 
vándoroltak ki. Ugyancsak svéd földön született Dániel JORDELL is, ki szülő
földjén végzett tanulmányai után 17 éves korában ment Párizsba s belépett a 
Nilsson-féle könyvkereskedésbe. Elhivatott bibliográfus volt, ki szenvedélyes sze
retettel csüngött mesterségén. Éjt, nappalt ennek szentelt. Az ő nevéhez fűződik 
a Catalogue général de la librairie française tizenhat hatalmas kötetén kívül a 
Répertoire Bibliographique és a Catalogue mensuel. E folyóirat szerkesztője, Henri 
STEIN, először közli egész terjedelmében a nyomdákra vonatkozó 1667. évi királyi 
rendelet szövegét : Pour le perfectionnement de l'imprimerie à Paris címen. Gondos 
és körültekintő levéltári és könyvtári krónika, könyvszemle és bibliográfia zárja 
e hármas füzetet. I. K. 

La Bibliofilk. XXVIII. évf. 12. sz. (1927. márc.) Ez évzárófüzetről 
meg kell említenünk, hogy ebben Auguste RONDEL Les livres et gravures aux 
fêtes de Cour et aux Cérémonies publiques címen folytatja a gyűjteményében 
lévő s ünnepi fölvonulások és udvari ünnepségekről készített ábrázolások és 
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illusztrált művek leírását. Felsorolását országok szerint csoportosította. Magyar 
anyaga természetesen nincs. E dolgozat a XXIX. évf. 1—2. számában nyer 
befejezést. Enrico FILIFPINI Un antiquo et ignoto codice del «Quadriregio» tor-
nato recentemente in Itália címen Federigo FEZZI II quadriregio etc. c. neve
zetes munkájának legújabban előkerült kézírásos példányát úgy külső formájá
ban, mint tartalmilag behatóan ismerteti. Ezt a XV. századi másolatot OLSCHKI 
nemrégen vásárolta Németországban. E példánynak érdekessége, hogy FEZzin 
kívül még más nem foglalkozott vele s így ismertetője rámutathatott amaz 
eltérésekre, melyek e példányban észlelhetők. A. BOSELLI folytatja az A. 
RENOUARD—G. BoDONi-levelezés ismertetését öt eredeti (hosszú) levél közlésé
vel. Ugyancsak folytatás a bolognai Egyetemi Könyvtárban lévő MARsiGH-kéz-
iratok (87—97 sz.) lajstroma is Lodovico FRATI tollából. — A 3—4. számban 
Valerio MARIANI Miniature del Rinascimento ad Aquila c. dolgozatában a 
Városi Könyvtárban és a Múzeumban lévő antifonálékban s más énekesköny
vekben talált miniatűröket ismerteti s közli hasonmásban. — BOSELLI folytatja 
levélközlését. A. TIRABASSI pedig a párizsi Nemzeti Könyvtár fond. lat. H 39. sz. 
kéziratát tárgyaló nagyobb zenetörténeti munkájának felette érdekes bevezetését 
közli e címen : Introduction à F étude de la Parabole des Vierges Sages et des 
Vierges Folles d'après un Office noté du Xle siècle. P. Giuseppe BOFFITO Vallombrosa 
nelle sloria della Meteorológia c. érdekes tanulmányában Vallombrosa 1637-ből 
való képét s több régi följegyzést közöl. A könyvtárak életéről szóló jelentések 
közül magosán kiemelkedik a nápolyi Nemzeti Könyvtár új elhelyezéséről szóló 
tudósítás. Ezt a könyvtárat Vittorio Emanuele III.-ról nevezték el s a királyi 
palotában nyert elhelyezést. Megnyitásáról, állagáról szóló tudósítás, az elhelyezés 
pompáját, kényelmét, a tárlók díszes és nagybecsű tartalmát ábrázoló fénykép
felvételek élénk képet nyújtanak az ottani gazdagságról. A pompás királyi 
kertben lévő könyvtári palota 150 helyiséget foglal magában, ezek kerekszám 
14.000 m2 alapterületet jelentenek, rendelkezésre áll 20.000 méternyi polchossz. 
Nem lehet csodálni, ha mind e gazdagság leírását Eugenio Rossi így fejezi 
be : « . . . un mundo magnifico, che nasce da Roma imperiale, e attraverso i secoli 
e gli splendori della maggiore monarchia italiana, attinge, bene augurando, 
l'èra della piú grande Itália vittoriosa». — Giuseppe BOFFITO, a léghajózás 
specialistája a múlt évfolyamban megindított aeronautikai könyvészeti rovatban 
àz e kérdéssel foglalkozó műveket részletesen ismerteti. I. K. 

Ephemerides Liturgicae. XLI. évf. (Új sorozat. I.) Róma. 1927. 1. fűz. 
E kizárólag katholikus egyházi kérdésekkel foglalkozó folyóirat legutóbbi számá
ban (67—68 1.) C. MOHLBERG O. S. B. ZALÁN Menyhértnek a M. Könyvszemle 
m. évi folyamában : «A Pray-kódex forrásaihoz» címen megjelent tanulmányával 
foglalkozik s ennek kapcsán liturgiatörténeti szempontból ismerteti a Pray-
kódexet. Egyúttal annak az óhajának is ad kifejezést, hogy állapíttassanak meg 
a kódexünkben lévő sacramentarium forrásai is, mert a Pray-kódex a római 
liturgia legrégibb emléke Magyarországon s épen ezért ennek nagy a jelen
tősége. I. K. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Dr. Lukinich Imre a Magyar Bibliophil Társaság alelnöke. A M. 
Bibliophil Társaság ez évi október hó 30-án megtartott évi rendes közgyűlésén 
az év folyamán elhunyt dr. FERENCZI Zoltán helyébe dr. LUKINICH Imre egye
temi ny. r. tanárt, a M. Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi-Könyvtárának 
igazgatóját választotta meg a Társaság alelnökévé. 

Új önkéntes gyakornok az Orsz. Széchényi-Könyvtárban. A Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazgatója dr. HALÁSZ Gábort 1927 nov. 25-től kezdődőleg 
a M. Nemz. Múzeumnál önkéntes gyakornoki minőségben alkalmazta és szolgálat
tételre az Orsz. Széchényi-Könyvtárhoz osztotta be. 

A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda jubiláris kiállítása. A negyedfélszáz 
éves fennállását ünneplő Egyetemi Nyomda a M. Nemzeti Múzeum épületében 
nagyszabású kiállítást rendezett abból a gazdag és értékes anyagból, amely e 
nyomda sajtója alól került ki. A kiállítás november 18-án nyílt meg és az év 
végéig tartott. Rendezésében résztvett az Orsz. Széchényi-Könyvtár több szak
tisztviselője is, minthogy a kiállított anvag jelentékeny részét a mi gyűjtemé
nyeink szolgáltatták. Egyedül a Régi Magyar Könyvtár csoportunk 286 kiad
vánnyal, 95 magyar- és 191 latinnyelvű könyvvel szerepelt a kiállításon. Az 
ünnepi alkalomból az Egyetemi Nyomda megíratta és díszműben megjelen
tette a maga háromszázötven éves történetét is. E kiadvány ismertetésére leg
közelebb részletesen visszatérünk. 

A Nemzeti Múzeum részvétele a frankfurti zenei kiállításon. Frankfurt 
a. M. Vásári Hivatala ( = Messamt) elhatározta volt, hogy az ő évek óta szo
kásban lévő gazdasági természetű kiállításainak eredményes sorozatát egy 
művészeti kiállítással fogja megszakítani. Miután a zenekiállítás fogalmának 
megjelölésére e szóösszetétel nem alkalmas, de meg a tervet nem is fedi, az 
1927. év nyarán a Frankfurti Vásár csarnokaiban, hangversenytermeiben és 
parkjában rendezendő kiállítást, hangversenysorozatokat és ünnepélyeket a 
Vásári Hivatal e névben foglalta össze : A zene a népek életében. Nemzetközi 
kiállítás. 

Ügy a kiállítást, mint a hangversenyek tömegét amerikai méretűvé tették. 
Miután sikerült a volt ellenséges államok részvételét megszerezni, biztosítva 
volt a kiállítás nemzetközi jellege és súlya. 

Magyarországot is meghívták. Nekünk pedig ily nemzetközi kiállításon 
részt kellett vennünk. Természetes, hogy hazai szokás szerint, az utolsó napok
ban határoztuk el erre magunkat. Május 14-én dr. MESZLÉNYI Róbert zene
művészeti főiskolai tanár felkereste a M. N. Múzeum Zenei Osztályát, közölte 
a meghívás tényét s utalván a megnyitás közeli időpontjára, kijelentette, hogy 
a Zeneművészeti Főiskola az ezidei genèvei Zenei Kiállításon szerepelt anyagával 
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részt óhajt venni s miután hivatalos elfoglaltsága miatt nincs érkezése ennek 
az ügynek lebonyolítására, az anyagot átadná a M. N. Múzeumnak : vinné ki 
saját anyagával a kiállításra. A Múzeum Zenei Osztályának álláspontja — felsőbb-
ségi jóváhagyást feltételezve — az volt, hogy a frankfurti kiállításon részt kell 
vennie, de hogy e nemzetközi vetélkedésben Magyarország méltóképen jelen
hessék meg, szükséges, hogy abban minél több hazai intézet vegyen részt. Ily 
értelmű előterjesztést tett s tekintve, hogy a frankfurti Vásári Hivatal a magyar
országi anyag kiszállításának s felállítási költségeinek fedezését magára vállalta 
s hogy ioo m2-nyi területű helyiséget díjmentesen bocsátott rendelkezésünkre, 
dr. HÓMAN Bálint főigazgató sürgős javaslatára dr. gróf KLEBELSBERG Kuno 
miniszter a kiállításon való részvételre az engedélyt május 20-án megadta. 
A kiállíiáson való részvételre, a rendelkezésre álló igen rövid idő dacára, 
sikerült a következőket megnyerni : M. N. Múzeumi Könyvtár, Történelmi 
Osztály, Történelmi Képcsarnok, Egyetemi Könyvtár, Zeneművészeti Főiskola, 
Nemzeti Zenede, Operaház, Filharmóniai Társulat, Ernst Múzeum, Rózsavölgyi 
és Társa cég. A kiválasztott és lajstromba foglalt anyag május 28-án indíttatott 
útnak, június 5-én érkezett Frankfurtba, 6-án kicsomagoltatott s így a magyar 
csoport az elsők között volt, kik a felállítással elkészültek. Az ünnepélyes meg
nyitás június 11-én fényes keretek között folyt le. 

A magyar csoport célja volt a városi zenekultúrának bemutatása, a külföld 
már amúgy is telítve lévén a magyarság fogalmával kapcsolatban örökké s felesle
gesen hangsúlyozott villogó ruhadarab, paprika, tilinkó és betyár romantikával. 

Emlékeinket egy-egy tárlóban gondolatköröknek megfelelően csoportosítva 
állítottuk ki. Nevezetesen: Mutatvány a XVI—XVIII-ik század énekes könyvei
ből, elméleti munkáiból (TINÓDI , MONETARI, NÁRAY, MARÓTHY, PRAY) ; 

BEETHOVEN Magyarországon (a pesti Városi Színház első előadásának színlapja 
1812, a Fidelio első előadásának színlapja 1816, a König Stephan és a Ruinen 
von Athen pesti kiadású szövegkönyve 1812, e művekből egykorú nyomtatott 
hangjegyek, BEETHOVEN kéziratok) ; a RÁKÓCZI induló (RÁKÓCZI nóta, SCHOLL-
DECRET : Beliebter Marsch, BERLIOZ Rakoc^y-']&nsk eredeti vezérkönyve, ERKEL 
és LISZT féle kiadások, LISZT kéziratok.) ; LISZT kéziratok és levelek (Faust szim
fónia vezérkönyve, Ave Maria, Benedictus, magyar vonatkozású eredeti levelek) ; 
a zeneakadémiai tanárok szerzeményei (MIHALOVICH, HUBAY, VOLKMANN, 
BUTTYKAY, SIKLÓS, KODÁLY, BARTÓK) ; a XVIII—XIX ik század mesgyéjéről való 
nyomtatott és írott hangjegyek ; ERKEL Ferenc (eredeti kéziratok) ; az opera és 
ballett fejlődése XIX. század második felében (MOSONYI, SÁROSY, LEHÁR, ELBERT, 
SZENDY, SZABADOS, MADER, RADNAI, WEINER, POLDINI, GOLDMARK, FARKAS, 

BUTTYKAY) ; a Filharmóniai Társulat működése (eredeti kéziratok, levelek). 
Ezeken kívül tárgyi emlékek. A terem közepén a Broadwood and Sons-féle 
BEETHOVEN zongora állott, amely az egész kiállítás egyik legáhitatosabban 
szemlélt darabja volt. A bejárattal szemközti dobogón LISZT ereklyék, zongorák, 
íróasztal. A falon LISZT arcképek THAN-ÎOI, LENBACH-tól és RAULBACH-ÎOI. 
LISZT emlékének a magyarországi kiállítás joggal biztosított uralkodó szerepet. 
A többi falat LAVOTTA, JOACHIM, RICHTER, ZICHY Géza, a Zeneakadémia igaz
gatói és tanárainak, a Filharmónia Társulat elnök-karnagyainak képei díszítették. 
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A rendelkezésre álló terület azonban kicsinek bizonyult s a PETŐFI versek
nek s főleg a Talpra magyarnak szép tárlója, valamint az újabbkori zeneszer
zőink kéziratának magunkkal vitt sorozata, továbbá a modern nyomtatott 
hangjegyek csoportja már nem kerülhetett kiállításra. 

Az egész kiállításról egy hatalmas VIII, 340 lapos és 49 műmelléklettel 
ékes 8 r. lajstrom jelent meg dr. Kathi MEYER szerkesztésében, amely össze
foglalta az egyes csoportok (országok) vezetőitől bekért catalogue raisonnéjának 
szövegét. Sajnos a «raisonné» rész — alighanem az egyöntetűség kedvéért — 
a szerkesztő részéről önhatalmúlag megcsonkíttatott vagy töröltetett, ami — 
a meg nem említett és meg nem kérdezett szerzők részéről — kisebb-nagyobb 
méltatlankodással fogadtatott. Isoz K. 

A vatikáni könyvtár új katalógusa. Amikor XIII. LEO pápa 1882-ben 
a vatikáni levéltárat és kéziratgyüjteményt az egész világ tudósai előtt meg
nyitotta, ugyanakkor a kutatás megkönnyítésére egy segédkönyvtárat is állít
tatott fel. Ez a gyűjtemény azóta részint vásárlás, de különösen ajándékozás 
folytán rendkívüli mértékben gyarapodott, aminek aztán két következménye 
mutatkozott. Az egyik, hogy a rendelkezésre álló nyolc hatalmas terem teljesen 
szűknek bizonyult az új gyarapodás befogadására, amiért is a könyvtár veze
tősége az újabb gyűjtemények egy részét kénytelen megfelelő hely híján 
raktárilag kezeltetni. Ebből pedig természetszerűleg következik, hogy a gyara
podás katalogizálása is mindig huzamosabb késedelmet szenved. Maga katalógus 
rendszere, a szakkatalógus csoportjainak felállítása pedig, tökéletesen megfelelt 
egy segédkönyvtár céljainak, de a könyvtár hatalmassá bővült keretei egy új 
katalógus készítését feltétlenül szükségessé tették. 

A jelenleg uralkodó XI. Pius pápa, aki 1914—18 között a könyvtár 
prefektusa volt, tapasztalásból ismerte meg a könyvtár továbbfejlődésének 
ezeket az akadályait. Ezért trónralépte óta állandóan foglalkozik a könyvtár 
kibővítésének és átszervezésének kérdésével. A helykérdés megoldására először 
az a terv merült fel, hogy a képtár részére, amelynek jelenlegi elhelyezése 
a világítási nehézségek miatt úgy sem teljesen megfelelő, új épületszárnyat 
emelnek a múzeumi bejárattól balra a vatikáni kertnek úgynevezett narancskertje 
felé, körülbelül azon a területen, ahol a jubileumi évben a missziós kiállítás 
állott. Ezt a tervet azonban, legalább is egyelőre elejtették, mert a narancskert
ben tervezett építkezés a talaj geológiai alakulata miatt rendkívüli költségeket 
igényelne. Hogy a helykérdést hogyan fogják majd véglegesen megoldani, 
arról még nincs döntés. 

Ezzel szemben már most megkezdődik az újrakatalogizálásnak, hossza
dalmas, több évre terjedő munkája. A könytár prefektusának, Msgr. Giovanni 
MERCATlnak idevonatkozó félhivatalos közlése szerint (L'Osservatore Romano, 
1927 augusztus 18.) a munka több esztendőt fog igénybe venni, amely idő 
alatt lehetséges lesz a helykérdés megoldása is. Az anyagi nehézségek elosz
latására pedig a CARNEGiE-alapítvány ajánlotta fel a könyvtárnak támogatását. 
A részletekre vonatkozólag most folynak a tárgyalások az alapítvány vezetősége 
és a vatikáni könyvtár megbizottai között, ennek részleteiről azonban még nem 
örtént közlés a nyilvánosság számára. Az átszervezésnél követendő elvek felöl 
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is Msgr. MERCATI nagy általánosságban annyit mondott, hogy az új katalógus 
készítése természetesen a modern könyvtártudomány eredményeinek teljes fel
használásával fog majd megtörténni. T . L. 

Magyar írok művei a prágai városi könyvtárban. A prágai városi könyvtár 
most adta ki legújabb katalógusát, amely főleg csak az 1912—1924 évek között 
megjelent és beszerzett szépirodalmi műveket foglalja magában. (Előbb meg
jelent műveket csupán az esetben vettek föl, ha azok újra katalogizáltattak.) 
Az új katalógus tehát csak a régibbeknek kiegészítője és kizárólag gyakorlati 
célokat szolgál. A gazdag anyagban aránylag elég sűrűn fordulnak elő magyar 
szerzőknek cseh nyelvre lefordított művei is. A magyar írók betűrendben a 
következők : 

BÁRSONY István : A királytigris (1924). CSIKY Gergely : Balázs úr leányai 
(1918). FARKAS Pál : Az onyx-karperec (1924). HELTAI Jenő : Sir Thomas Dolsey 
lába (1921). HERCZEG Ferenc: A Gyurkovics-lányok^iBgy); Simon Zsuzsa(1907); 
Fent és lent (1902); A s%ép virágáruslány regénye (2. kiad. 1917). JÓKAI Mór: 
Fekete gyémántok (1912) ; Egy magyar nábob (1913); Kárpáthy Zoltán (1913); 
Rab Ráby (1914); A régi jó táblabírák (1917); Szegény gazdagok (2. kiad. 1925); 
Szeretve mind a vérpadig (1913); A lőcsei fehérasszony (1913); Páter Péter; 
Erdély aranykora (1914); A névtelen vár (2. kiad. 1924); A\ élet komédiásai 
(1878); Az új földesúr (1885) ; Az arany titokzatos országában (Görögtűz; 
191J és 1922); A\ aranyember. MÉRAY-HORVÁTH Károly: Amerika cézárja 
(1924); MIKSZÁTH Kálmán: Szent Péter esernyője (1908); A tekintetes vármegye 
(1886); Tót atyafiak (tótul, 1904); Szent Péter esernyője (tótul, 1911); Novellái 
(1917). RÁKOSI Viktor: Az oroszláncsapdában (humoreszkek, 1913). 

Ezenkívül három kötettel van még képviselve a magyar származású angol 
írónő : ORCZY Emma bárónő. (P. G Y . ) 
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a magyarországi nyomdáknál 1927 máj . 1-től 1927 okt. 31-ig. 

Budapesten. 
Biró Miklós. VII., Rózsa-u. 25. 
**Bromberger Jakab. VII., Wesselényi-u. 66. 
Budapesti Irodalmi és Nyomdai R.-T. IV., 

Régi posta-u. 5. 
**Csarni József és dr. Rózsa Elememé. VI., 

Próféta-u. 5/7. 
**Ö%v. Durdik Károlyné. VIII., Mária-u. 6. 
Dus Márton. V., Árpád-u. 6. 
**Fejér Jenő és Glatter Rezső. VIII., Rá

kóczi-út 73. 
Glatter Jenő. VIII., Rákóczi-út 73. 
**Hedvig Sándor. VII-, Síp-u. 7. 
Heinrich József. IV., Veres Pálné-u. 1. 
Hirsch Lajos. V., Csanády-u 3. 
Hofherr-Schrantz- Clayton-Shuttleworth ma

gyar gépgyári művek r.-t. VI., Vilmos 
császár-út 57. 

**KáImán György és Os^mann Elemér. V., 
Vadász-u. 32. 

Békés. **Rechnitz Jenő. 
Békéscsaba. Lichtenstein József. 
Dombóvár. Moosz Alajos. 
Hódmezővásárhely. **«Tiszavidék» könyv

es műnyomda. (Cégtulajdonos : Hézső 
Sándor.) 

Hőgyész. Engel József. 
Kiskőrös. «Petőfi» könyvnyomda. (Cégtulaj

donos : Takács Pál.) 
Komárom. Hacker Dezső. 
Makó. Nagy Gy. Ferenc és Buruss János. 
Nagykanizsa. **Zalai Károly. 

Kelemen Jenő és Pál Ferenc. V., Bálvány-
utca 16. 

**Kellner Gyula Rikárd. V., Csáky-u. 9. 
Kellner Márkus. V., Katona József-u. 31. 
**Kertés\ Lóránd. V., Mária Valéria-u. 11. 
Landesmann és társai közkereseti t. VIII., 

Népszínház-u. 26. 
Nagel István. VI., Király-u. 86. 
**Neufeld Dezső. IV., Régi posta-u. 5. 
Neszt Kálmán. IV., Eskütéri templombazár. 
**Reicher Rezső. II. , Batthyány-u. 61. 
Rudas Albert. IX., Ipar-u. 13. 
**Schillinger Gyula. V., Visegrádi-u. 2. 
Schillinger Gyula és Plesz Gyula. V., Vise

grádi-u. 2. 
Strassmann-testvérek. V., Személynök-u. 25. 
Varga és Weisz. V., Csáky-u. 18. 
**Vig és Gertler. VII. , Szövetség-u. 2/c. 
*Vig Sándor. VII., Szövetség-u. 2/c. 

Nagykőrös. «Arany János» nyomdavállalat. 
(Cégtulajdonosok : Nagy Sándor és Elek.) 

Pestszenilörinc. «Viktória» könyvnyomda. 
(Cégtulajdonosok : Berger Ferenc és Jozsits 
Gyula.) 

Szeghalom. «Kultúra» nyomda. (Cégtulaj
donos : Tóth Imre.) 

Szekszárd. Schlesinger Gyula. 
Tapolca. «Hungária» kőnyomda. (Cégtulaj

donos : Nagy József.) 
Tolna. Rosenbaum Artúr. 
Újkécske. Luspay Gyula. 

Vidéken. 

A két **-gal jelzett nyomdák megszűntek ; az egy *-gal jelzett nyomdák változá
sáról magánúton értesültünk. 
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DE LA 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE HONGROISE 

ANNÉE 1927. I. SEMESTRE. 

Dr. Edith Hoffmann : Die in Ungarn illuminierten Handschriften 
der Széchényi-Bibliothek des Nationalmuseums. (Mit 18 Abbildungen. 
Ss. 1—43.) 

Ungarn war während des ganzen Mittelalters der Schauplatz erschüt
ternder politischer Ereignisse. Der fortwährende Wechsel der Herrscherhäuser 
brachte auch in das Kunstleben immer neue Anregungen und immer neue 
Einwirkungen fremder Kunstrichtungen mit sich. Diese fremden Einflüsse 
machen sich auch in der Entwicklung der Miniaturmalerei deutlich bemerkbar. 

Das älteste, in Ungarn geschmückte Buch ist nach unserer heutigen 
Kenntnis der sogenannte PRAT-Codex (Ung. Sprachdenkmäler No 1), ein 
Missale aus dem Anfang des XIII. Jahrhunderts, welches das älteste ungarische 
Sprachdenkmal, eine Leichenrede enthält. Die vier Federzeichnungen, welche 
das Buch schmücken, zeigen den Einfluss von Salzburger Miniaturen des XII. 
Jahrhunderts, was auch natürlich ist, wenn wir bedenken, in welch regem 
Verkehr Ungarn im XII. Jahrhundert mit Regensburg, Salzburg und dem 
Admonter Kloster war, und dass auch eines der schönsten Salzburger Pracht
werke, die Admonter Guthkeled-Bibel (Gebhards-Bibel) — wie FEJÉRPATAKY 
(und nicht BUBERL !) nachgewiesen hat — bis zur Mitte des XIII. Jahrhunderts 
Besitz des Klosters von Csatár in Ungarn war. 

Das XIV. Jahrhundert steht im Zeichen der italienischen Verbindungen. 
Während dem ganzes ] hrhundert regieren die ANJOUS von Neapel in Ungarn, 
Dalmatien ist eine ungarische Provinz und zahlreiche ungarische Jünglinge 
studieren auf italienischen Universitäten, ja, die Universität in Bologna hatte in 
diesem Jahrhundert sogar sieben ungarische Rektoren. 

Die unter italienischem Einfluss entstandenen prachtvollsten Denkmäler 
der ungarischen Miniaturmalerei befinden sich im Ausland, so die unter neopolita-
nischem Einfluss entstandene Bilder-Kronik in Wien und das bolognesischen 
Einfluss verratende Legendárium im Vatican. Bolognesischen Einfluss zeigt 
auch ein unbedeutendes Capitularis liber der Wiener Nationalbibliotbek. Das 
ungarische Nationalmuseum besitzt im ganzen zwei Codices, deren Miniaturen 
italienischen Charakter zeigen. Und zwar: ein für ungarischen Gebrauch be
stimmtes Missale (Cod. lat. 334), entstanden vor 1382 in Dalmatien. Die Hand-
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schrift ist künstlerisch zwar unbedeutend, aber von sprachlischem Standpunkt 
höchst wichtig, weil sie den ältesten, mit lateinischen Buchstaben geschrie
benen Text in altkroatischer Sprache enthält. Die andere Handschrift der 
Bibliothek ist ein jüngst erworbenes Missale vom Anfang des XV. Jahrhunderts 
(Cod. lat. 39s), welches im XVIII. Jahrhundert Eigentum des Dominikaner
klosters in Kaschau war. Laut Zeugnis des Kalenders und der Sequenzen war 
sie für ungarischen Gebrauch bestimmt, vielleicht eben für Kaschau, mög
licherweise wurde sie sogar dort verfertigt. Jedenfalls zeigen die Miniaturen 
einen starken Einfluss bolognesischer Miniaturen des XIV. Jahrhunderts und 
ein nördlicher Einschlag ist nur in einigen unbedeutenden Initialen der Innen
blätter zu vermerken. 

Anderen Charakter haben die Pressburger (Pozsony) Arbeiten dieser Zeit. 
Hier ist vor allem ein Missale (Cod. lat. 214) aus dem Jahre 1341 zu 
erwähnen. Die hübschen gotischen figuralen Initialen und feinen Rand
verzierungen haben einen mehr kalligraphischen Stil, wie sie damals diesseits 
der Alpen allgemein üblich waren. Wahrscheinlich stammen sie von der Hand 
des Schreibers. Die gleiche Art zeigt ein anderes Missale der Bibliothek (Cod. 
]at. 94), welches nur wenig jünger sein kann, als das vorerwähnte. Wichtigkeit 
verleiht der Handschrift — aus der das Canonblatt herausgerissen ist —, dass 
das Initiale am Anfang des Canons von einer mehr als hundert Jahre jüngeren 
Hand verfertigt ist, von der wahrscheinlich auch der gekreuzigte Christus des 
Cananblattes stammte. Dieser Miniator ist am Ende des XV. Jahrhunderts in 
mehreren Pressburger Handschriften zu erkennen. So vor allem in dem Missale 
Strigoniense der BATTHYÁNY-Bibliothek in Karlstadt (Gyulafehérvár), welches im 
Jahre 1377 von Heinrich STEPHANI, Plebanus von Csukárd (neben Pressburg) 
geschrieben und illuminiert wurde und um 1480 von dem genannten jüngeren 
Pressburger Miniator mit reichem Schmuck versehen wurde. 

Das Werk des Plebanus von Csukárd bedeutet eine neue Station in de r 

Entwicklung der ungarischen Miniaturmalerei, weil bei ihm westliche Einflüsse 
zuerst mit voller Entschiedenheit auftreten, namentlich französische. Der franzö
sische Einfluss tritt bei uns, sowie in Böhmen, als natürliche Folge der Versetzung 
des päpstlichen Hofes nach Avignon ein, welchen Hof auch Pressburger Pröbste 
etc. besuchten. 

Italienische Traditionen, der Einfluss von deutschen Arbeiten der roma
nischen Zeit und von neueren französischen Codices haben zusammengewirkt, 
um die hübsche Bibel (Cod. lat. 78) hervorzubringen, welche der Canonicus 
Wenzeslaus GANOYS der Pressburger Domkirche vermachte. Die undatierte 
Handschrift zeigt den Stil des ausgehenden XIV. Jahrhunderts. Dieser Codex ist 
ein Beleg dafür, was für Handschriften damals in Pressburg vorhanden waren. 
Auch ein anderes Missale (Cod. lat. 215.) vom Ende des XIV. Jahrhunderts 
zeigt ein Gemisch von deutschem, französischem und italienischem Stil, welche 
Einflüsse sich interessant mit dem nüchternen Realismus des ungarischen 
Künstlers vermengen. Wie überall, so kann man es auch in Ungarn wahr
nehmen, dass die neuen Stile sich nicht gleich organisch dem vorhandenen, 
heimischen anschmiegen, sondern dass sie noch eine Zeit lang isoliert und 
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leicht erkennbar bleiben und erst langsam Wurzel fassen, indem sie sich dem 
originellen Wesen der heimischen Kunst notgedrungen anpassen, — die einzige 
Möglichkeit um auch ihrerseits einen tieferen Eindruck ausüben zu können. 

Am Ende des XIV. Jahrhunderts ist noch ein neuerer Einfluss zu 
erkennen : der böhmische. Auch hier waren es teilweise importierte Stücke, 
welche ihre Wirkung auf die ungarischen Miniatoren ausübten. Den Beweis 
dafür liefert ein Missale des National-Museums (Cod. lat. 93), welches für 
Böhmen verfertigt worden, aber bald nach seiner Entstehung in ungarischen 
Besitz gelangte. Die erste Handschrift, in welcher sich dieser Einfluss zeigt, 
ist ein Missale des National-Museums (Cod. lat. 216), geschmückt von der 
Hand eines Künstlers, der sich Michael de TYRNSTAIN nennt. In einem sehr 
ähnlich verzierten Missale im Besitze des Domkapitels in Pressburg nennt er 
sich Michael de Tyrnavia und wir erfahren auch, dass er Canonicus von 
Pressburg war und das Buch im Jahre 1403 fertigstellte. Die Pressburger 
Dokumente wissen von ihm, dass er seit 1381 Canonicus war. Durch die 
Pressburger Handschrift gewinnt man auch für das Missale des National-
Museums eine approximative Datierung. Michael von TIRNAU (Nagyszombat) 
nimmt seine Anregungen aus gleichzeitigen böhmischen Miniaturen, aber 
entwickelt sie in einer originellen Weise weiter. Starken böhmischen Ein
schlag fühlen wir auch in einem anderen Missale der National-Bibliothek (Cod. 
lat. 218); welches einige sehr schöne figurale Initialen enthält. Die Miniaturen 
stammen von einem Künstler, der 1426 ein letztes Gericht in das städtische 
Protokoll von Kremnitz (Körmöcbánya) [im Stadtarchiv zu Kremnitz] malte-
Durch die Feststellung der Identität des Künstlers in beiden Handschriften ist 
auch annähernd die Entstehungszeit des Budapester Missales gegeben. Der 
Künstler war wahrscheinlich ein Kremnitzer. Diesem Kreis und dieser Zeit 
entstammt auch ein Breviárium in der Wiener Nationalbibliothek (Cod. lat-
4812), welches ebenfalls starken böhmischen Einfluss zeigt. 

Der Einfluss der böhmischen Miniaturen ist nicht nur in oberungarischen 
Arbeiten zu verspüren, sondern er reicht sogar bis in die Gegend der Haupt
stadt. Hier haben unzweifelhaft auch die von König WENZEL stammenden 
Handschriften mit eingewirkt, welche durch König SIGISMUND in die Ofner 
(Buda) königliche Bibliothek gelangten, so z. B. der prachtvolle Codex des 
HALY ABERUDIAN, der später der Corvina einverleibt wurde. Das Rituale 
der Waizner (Vác) Goldschmiedezunft, welches im Jahre 1423 JOHANNES, der 
Illuminator des Waizner Bischofs NICOLAUS III. von Salgó und Ilsva in Waizen 
schrieb und ausschmückte, ist auch kulturgeschichtlich eines der bedeutendsten 
Stücke der SzÉCHÉNYi-Bibliothek. JOHANNES war kein unbedeutendes Talent, 
die böhmischen Einflüsse, die er bekam, verarbeitete er selbständig und mischte 
die Formen der böhmischen Ornamentik mit eigentümlich hartem, fast wie 
aus Metall geschmiedetem Schnörkelwerk. Bömischen Einfluss zeigen auch 
einige Blätter eines unbedeutenden Breviarum Strigoniense in der Wiener 
National-Bibliothek (Cod. lat. 1829), welches in Gran (Esztergom) ungefähr 
1421 entstanden ist. 

Schon am Ende des XIV. Jahrhunderts, noch mehr aber nach dem 
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Regierungsantritt der Luxemburgischen und Habsburgischen Herrscherhäuser 
macht sich ein neuer Einfluss in der ungarischen Miniaturmalerei geltend, der 
des benachbarten Österreichs. Österreichischen Einfluss zeigt ein Missale Strigo-
niense in der SzÉCHÉNYi-Bibliothek (Cod. lat. 220), welches am Ende des XIV. 
Jahrhunderts entstanden, eine gewisse Verwandtschaft mit einer Vorauer Hand
schrift aufweist. Italienische und böhmische Elemente mit deutschen vereint 
zeigt die originelle Kreuzigung des LADISLAUS von Miskolc vom Jahre 1394 
in einem Missale der Erzbischöflichen Bibliothek von Erlau (Eger). In diese 
Gruppe gehören einige unbedeutende Handschriften der SzÉCHÉNYi-Bibliothek 
(Cod. lat. 9 2 ; cod. lat. 91 ; cod. lat. 126). Auch ein hübsch gemalter Christus 
am Kreuz, in dem städtischen Protokoll von Schemnitz (Selmecbánya) am 
Anfang des XV. Jahrhunderts von Valentin GOBIL gemalt, verrät deutschen 
Geschmack. 

Eine schöne Handschrift des National-Museums ist das Missale Strigoniense 
des Erzbischofs von Gran, Georg von PÁLÓCZY (Cod. lat. 359), aus den Jahren 
1423—1439. Die Miniaturen haben einen ausgesprochenen Liebreiz, so im 
Erzählen, wie in den Figuren selbst. Die Ornamentik hat die breiten flachen 
Blätter der italienischen und die fleischigen der böhmischen Miniaturen auf
gegeben und sich den schlanken gotischen Ranken der österreichischen Arbei
ten genähert. Noch stärker tritt der österreichische Einfluss in dem Breviárium 
des Erzbischofs auf, welches sich in der Studienbibliothek in Salzburg befindet. 
Die letzteren zeigen einen gewissen Einfluss der Miniaturen des Martinus 
OPIFEX. Diesen bedeutenden Künstler, der für KÖNIG SIGISMUND arbeitete, für 
einen Ungarn anzusehen, finde ich nicht begründet Auch der sogenannte 
ALBRECHTSMINIATOR, welcher mit MARTINUS an der Ausschmückung derselben 
Bücher arbeitete, hatte seinen Nachfolger in einem Ungarn gefunden, welcher 
1465 eine Cosmographie des PTOLEMAEUS illuminierte, die sich heute in 
Augsburg befindet. 

Unter dem Einfluss deutsch-österreichischer Handschriften ist der hübsche 
ViCTORiNUS Corvin-Codex (Cod. lat, 370) der SzÉCHÉNYi-Bibliothek entstanden, 
welcher früher wahrscheinlich dem Erzbischof von Gran, Johannes von VITÉZ 
gehörte, der ihn 1462 emendierte. Mit dem unbedeutenden Regiomontanus in 
Krakau repräsentieren diese beiden Bände den gotischen Stil in der Bibliothek 
des VITÉZ, der im übrigen lauter in Italien verfertigte Handschriften besass. 

1481 ist ein Missale Strigoniense (Cod. lat. 222) der SzÉCHÉNYi-Bibliothek 
datiert, welches der Richter und Bürgermeister von Pressburg, Johann POTTEN-
BERGER herstellen Hess, Die einfachen Randverzieiungen zeigen zweierlei Art. 
Besonders interessant ist die zweite Hand — die nur an den Innenblättern 
arbeitete —, weil sie einen unzweideutigen Zusammenhang mit einer Gruppe 
von Salzburger Handschriften verrät, welche grösstenteils aus einer Reihe 
Salzburger, Passauer und Brixener Missalen besteht. Es befindet sich aber auch 
ein Missale darunter, welches für den Gebrauch eines Benediktinerklosters in 
Ungarn bestimmt war. Der Zusammenhang Ungarns mit dieser Werkstatt ist 
also unleugbar und somit ist auch die Übereinstimmung der Randverzierungen 
des Budapester Missales mit den Salzburger Arbeiten kein Zufall. Einen 
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Zusammenhang mit einer bestimmten Salzburger Werkstatt verrät auch das 
Missale der SZÉCHÉNYI - Bibliothek (Cod. lat. 219), welches Frau Magda
lena RosENTALERiN, die Mutter des Bürgermeisters Martin ROSENTALER, 
1488 für die Domkirche verfertigen liess. Diese Handschrift weist einen 
Schmuck auf, den wir im Zusammenhang mit dem Missale des XIV. Jahr
hunderts (Cod. 94) schon erwähnten. Derselbe Illuminator schmückte das 
Missale in Karlstadt, und zwar für den Pressburger Canonicus Johannes von 
HAN, für den er auch eine selbständig verfertigte Prachthandschrift, ein 
Graduale lieferte (heute in Pressburg). Ausser diesen stammen von ihm noch 
einige weniger wichtige Stücke. Seine Art ist der des Salzburger Miniaturisten 
Ulrich SCHREIER sehr verwandt, nur ist sie realistischer, färbiger und weniger 
minutiös in der Ausarbeitung. Es ist wahrscheinlich, dass der Künstler nicht 
Ulrich SCHREIER selbst, sondern ein Schüler des Meisters war. Auf starken 
deutschen Einfluss zeigen auch die zahlreichen Kopien nach deutschen Kupfer
stichen die in ungarischen Kunstwerken und Miniaturen vorkommen. 

In ein neues Stadium der Entwickelung tritt die Miniaturmalerei unter 
König MATTHIAS. AUS den verschiedenen Richtungen und Arten entsteht unter 
dem neueren Eindruck der italienischen Miniaturmalerei eine imposant origi
nelle und kräftige Buchkunst, welche man speziell ungarisch nennen darf. Sie 
ist das Produkt der berühmten Ofner Werkstatt des Königs. Aus dieser Werk
statt besitzt das Museum nur einen einzigen CORVINUS-Codex, die Rhetorik des 
TRAPEZUNTIUS (Cod. lat. 281); keines der schönsten Stücke der Werkstatt, 
aber charakteristisch. Es muss eine der frühesten Arbeiten sein, weil es mit 
Codices, welche um 1481 entstanden, viel Verwandtschaft aufweist. Das Werk 
hat einen lila Sammteinband und reizende Blumenmalereien auf seinem Gold
schnitt, eine besondere Schönheit der in Ofen hergestellten Werke. 

Ungarischen Renaissancestil zeigt ein einfaches aber hübsches Breviárium 
(Cod. lat. 343) des Canonicus Stephanus von NAGYLAK, aus dem Jahre 1489, 
und der prachtvolle Psalter des Bischofs von Erlau, Urbánus von NAGYLUCSE 
(Cod. lat. 369), aus den Jahren 1489—1492. Die Miniaturen stammen von 
derselben Hand, die einige Blätter der prunkvollsten Corvinischen Handschrift, 
des Pariser CASSIANUS malte. Bisher unbekannt war eine grosse Miniatur der 
Werkstatt, das Bruchstück eines Antiphonars. Kein besonderes Meisterwerk, aber 
sehr dekorativ in den Farben und naiv-lieblich in der Erzählung. 

Schon wegen seiner Rotulus-Form interessant ist die Genealógia impera-
torum turcorum, welche Felix PETANCIUS, der türkische Gesandte WLADISLAUS' IL, 
dem König zum Geschenk machte (Cod. lat. 378). Die Miniaturen stellen 
türkische Sultane und Würdenträger dar ; der letzte Sultan in der Reihe ist 
BAJAZID IL, so dass die Handschrift vor seinem Thronverlust, also vor 1512 
entstehen musste. Es ist unzweifelhaft, dass diese, wahrscheinlich in Zengg 
hergestellte Handschrift als Vorbild diente, als man für den König die reich
geschmückte História Turciae (in Nürnberg) am Hofe in Ofen illuminierte. 

Als letztes Werk erwähne ich das grosse, aus Kaschau stammende 
Graduale des Museums (Cod. lat. 172) aus dem Jahre 1518. Es zeigt teils 
italienische Renaissanceformen, teils spätgotische, wie sie in Mähren und 
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Böhmen gebräuchlich waren; die beiden Arten stehen unorganisch neben
einander, was in Ungarn in dieser Zeit nicht mehr vorkommt, so dass ich die 
Handschrift nur mit Vorbehalt den ungarischen Arbeiten anreihe. Wenn sie 
sich im Laufe weiterer Forschungen doch für ungarisch erweisen sollte, so 
müsste man einen neuerlichen nördlichen Einschlag konstatieren. 

Das Material, welches wir heute kennen, ist nur ein bescheidener Rest 
der reichen Produktion unseres Landes, der grösste Teil ist in Folge von ewi
gen Kriegen, Veruntreuungen und Verschleppungen zu Grunde gegangen oder 
liegt noch unerkannt in verschiedenen Bibliotheken. Aber auch das Vorhandene 
gibt ein annähernd klares Bild der Entwickelung. 

Dr. M e l c h i o r Za lán : Die Benedictionen des Pray-Kodexes. (Ss. 

44—66. ) 

Die in den ungarländischen, mittelalterlichen, liturgischen Werken be
findlichen Benedictionen sind bisher noch nicht gesammelt und bearbeitet wor
den. Der Verfasser beschäftigt sich mit den Benedictionen des ältesten unga
rischen liturgischen Werkes (PRAY-Kodex um das Jahr 1200) und publiziert 
die selten vorkommenden Texte. Die behandelten Benedictionen sind folgende : 
1. Benedictio in periculo partus. 2. Benedictio thalami. 3. Benedictio baculorum 
et perarum peregrinantium. 4. Aschenweihe am Aschermittwoch (Benedictio 
cinerium). Es wird auch der exorcismus cineris angegeben, welcher in Zeremo
nien von deutscher Herkunft vorkommt. 5. Palmenweihe und Umgang, in 
welchem besonders der dramatische Hergang desselben wichtig ist. 6. Feuer
weihe, Weihe der Osterkerze und Wasserweihe am Charsamstag. In dieser 
Zeremonie steht die Oration «Mundi conditor» in der Reihenfolge als zweite. 
7. Weihe von Esswaren am Osterfeste. Benedictio agni, lardi, carnis, volucrum, 
casei, ovorum communis. 8. Feuer- und Kerzenweihe am 2. Feber (Maria 
Lichtmess). Zuerst wurde das Feuer geweiht (Benedictio ignis), dann erst 
folgte die Kerzenweihe. Die Präfation dieser Zeremonie (Quia per serenissi-
mam ac placidissimam) ist nach FRANZ (Die kirchlichen Benedictionen des Mittel
alters 1488) selten und wurde von ihm nur viermal aufgefunden. In Ungarn 
kommt sie ausser dem PRAY-Kodex noch im Németujvárer Missale aus dem 
XIII. Jahrhundert vor. (Güssing. No. 942/229. Fol. 197.) 9. Benedictio uvarum. 
Am 6. August. 10. Benedictio lapidum fundamentalium ecclesiae. I I , Bene
dictio coemeterii. Die, am Ende der Handschrift befindlichen Benedictionen 
beziehen sich auf ein Kloster. 12. Benedictio super mensae fratrem. 13. a) Bene
dictio super egredientes fratres hebd. coquinae post matutinas. b) Benedictio 
super ingredientes. 14. Benedictionen in monasterio. Die Reihenfolge der 
Benedictionen ist hier folgende : in sacrario, in cimiterio, in domo infirmorum, 
in capitule, in refectorio, in caminata in coquina, in horto, in lardario. Von 
diesen Benedictionen sind die 1., 3. und 11. von einer späteren Hand einge
tragen worden, während die übrigen von der originellen Hand stammen. Da 
sich ein Teil der Benedictionen auf Mönche beziehen, ist es ausgeschlossen, 
dass das Sacramentarium für weltliche Priester geschaffen wurde. Dazu kommt 
noch, dass in den Benedictionen für Aschermittwoch und in den Kerzenweihen 
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Töne der Benediktiner Consuetudines erklingen, bei den Leichenzeremonien 
kommen sogar später auch der Abt und Konvent vor. Der PRAY-Kodex konnte 
nicht für die Probstei zu Stuhlweissenburg entstanden sein (Magyar Nyelv 
XXI. 221—232), denn 1. wären da die Stellen in Bezug auf das klösterliche 
Leben unerklärlich, 2. konnten die darin angegebenen kirchlichen Kleider von 
dem Stuhlweissenburger Probst nicht getragen worden sein, da dieser das 
Recht der Pontificalien erst im Jahre 1366 erhielt. 

Es bleibe nicht verschwiegen, dass in den Zeremonien viele Ter
mini technici vorkommen, die sich auf weltliche Geistlichkeit beziehen. Dies 
kommt daher, dass der Verfasser des Kodex keine klösterliche Consuetudo in 
dem Sacramentarium kopierte, sondern einen für weltliche Geistliche verfassten 
Ordo, die er dann für Mönche umgearbeitet hat. So sind viele Ausdrücke 
zurückgeblieben, welche sich auf weltliche Geistliche beziehen. Der Ordo, 
dessen Bruchteile im PRAY-Kodex zu finden sind, blieb auch weiterhin in 
Ungarn in Gebrauch, und Teile davon sind noch im 10. Missale der Dom
kapitel-Bibliothek zu Pozsony (um das Jahr 1341) und im 94. Missale des 
National-Museums zu Budapest (XV. Jahrhundert) zu finden. Beide Missale 
wurden in Pozsony gebraucht. Besonders die an vielen Stellen auffallende 
Übereinstimmung des letzteren mit dem PRAY-Kodex macht es wahrscheinlich, 
dass unser Kodex schon frühzeitig, spätestens am Anfange des XV. Jahr
hunderts nach Pozsony kam. 

Die im PRAY-Kodex befindlichen Benedictionen und Orationen verraten 
die Spuren deutschen Einflusses und beweisen, dass sie in ihrer jetzigen 
Gestalt nicht über den Anfang des XII. Jahrhunderts zurückgehen können. 

Joseph Ernyey : Beitrag zur Provenienz und eigentlichen Be
stimmung des Pray-Kodexes. (Ss. 67—83.) 

Es handelt sich hier um eine kritische Behandlung der im Magyar Könyv
szemle Bd XXXIII, Nr. 3—4 publizierten Arbeit M. ZALÁN'S: Zur Quelle des 
Pray-Kodexes und zugleich einer Rezension des im Magyar Nyelv, Bd XXXI, 
Nr. 9—10 erschienenen Artikels: Wo hat man die Leichenrede geschrieben? von 
J. KARÁCSONYI. Die gewöhnlich PRAY-Kodex genannte Handschrift, ein Sacra
mentarium, bildet das Eigentum des Ungarischen Nationalmuseums und enthält 
auch das älteste ungarische Sprachdenkmal : die Leichenrede (Sermo Supra 
sepulchrum). KARÁCSONYI stellt, mit älteren Ansichten polemisierend, fest, dass 
dieses Manuscript eigentlich nicht für Benediktiner geschrieben wurde und 
bestätigt diese Rektifikation mit neueren Argumenten. Weniger kann ERNYEY der 
Theorie KARÁCSONYI'S beistimmen, wonach die Handschrift für den Probst von 
Székesfehérvár angefertigt worden wäre und die sich häufig wiederholenden 
pontifikalischen Funktionen auf einen, gelegentlich dahin berufenen Bischof 
beziehen. Der Pontifex, der von einem Archidiaconus begleitet erscheint, 
konnte nur ein Dioecesanbischof sein, und zwar, wie weiter unten ersichtlich, 
der Bischof von Veszprém. Ein anderer Bischof war es, der den Grundstein 
der Kirche weihte. 

Die Praeparatio ad missam fängt wohl mit einem Presbyter an, geht 
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jedoch bald zu den pontif. Paramenten über, die nicht dem XII. Jahrhundert 
angehören und eher dem VII—X. Jahrhundert entsprechen. 

Die archaistischen Gebete : ad pectinem, cidram, balteum usw. sind zu 
dieser Zeit schon überall obsolet. Der Text für das an das Cingulum gehängte 
Balteus-«accinge gladium» usw. findet sich z. B. in den römischen Kaiser
salbungen und Rittersjegnungen und ist ein Beweis dafür, dass der Bischof 
einst tatsächlich mit dem Schwerte umgürtet zum Altare trat, wie auch 
italienische Kroniken über ungarische Priester klagen. Ebenso veraltet und 
von den Mönchsritualien abweichend ist unsere Benedictio thalami. Trotzdem 
fehlt hier das modus introducendi ad lectum. 

Weiters nimmt KARÁCSONYI an, die Handschrift sei durch Zufall in das 
französische Convent von Somogyvár geraten, da sich orthographische Ab
weichungen als : Haustria statt Austria, Bronz anstatt Boronch usw. als Galli-
cismen verraten. Betreffs dieses französischen Einflusses ist Rezensent der 
Meinung, dass der Auetor, der ebensoleicht (h)ortus absincium, leuestico, 
vena (h)epatica usw. schrieb, dem Gallicismus doch ferne stehen muss. 

Eines der Argumente KARÁCSONYI'S, der Hymnus an den Heiligen Aegidius — 
«psallat tarn plebs, quam clerus humilis» — ist nach Ansicht des Rezensenten 
der beste Beweis, dass hier von Mönchstum nicht die Rede sein kann, nach
dem unsere Klosterkirchen ohne jus parochiae waren, plebs zu denselben nicht 
gehörte. Clerus humilis kann nur ein Weltpriester oder eine Priesterschaft sein, 
Mönche jedoch nie. 

In der Rezension über den Aufsatz von M. ZALÁN verweilt Rezensent 
nur bei dem angeblich von Venerabilis BEDA verfassten Kalender und hygienischen 
Regeln. Diese Schriften, obwohl von MABILLON, OUDINOT, MIGNE als unwürdige 
Falsificate verworfen, mögen hier als Muster gelten und der Heilige wird, 
obwohl er sich nicht mit Medizin befasste, dennoch zum Retter der klassischen 
Naturwissenschaft promoviert. Dieser Kalender, ein Machwerk aus der Mitte 
des XII. Jahrhunderts, konnte dem unsrigen nicht als Vorbild dienen. Derselbe 
stammt wahrscheinlich aus Deutschland, aus einer Gegend, in welcher der 
Weinbau und der Kult des Heiligen URBAN blühte. Übrigens nahm selbst der 
argwöhnische MIGNE in seine BEDA-Sammlung solche Kalenderverse auf, die 
von dem Schüler MELANCHTON'S, Joachim CAMERARIUS herrühren. 

Eine eingehendere Besprechung der Diät und Kalenderverse behält sich 
Rezensent für ein ärztliches Fachorgan vor: 

Dr. Emil J a k u b o v i c h : S tammt der Codex des anonymen Notars 

König Béla's aus der Ambraser Sammlung ? (Mit i Abbildung. Ss. 84—99. ) 

Das Werk des Magisters P. (ANONYMUS) des Notars König BÉLA' II. 
Gesta Hungarorum, die ausführlichste und eine der ältesten Schilderungen des 
Ursprunges, der Wanderungen und der Landnahme der Ungarn ist uns in 
einer einzigen Kopie aus dem XIII. Jahrhundert in dem lateinischen Pergament
codex Nro. 514 der ehemaligen Wiener k. u. k. Hofbibliothek, jetzigen National
bibliothek erhalten. 

Über diesen Codex schrieb die ausführlichste Studie der 1787 verstorbene 
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Dániel CORNIDES, dessen Werk aber J. Christian ENGEL erst nach seinem Tode, 
im Jahre 1802 unter dem Titel Vindiciae Anonymi Belae Regis Notarii zu Ofen 
herausgab. CORNIDES sagt in seinem Werke von dem Codex, er stamme aus 
der Bibliothek der von Erzherzog FERDINAND von Tirol gegründeten reich
haltigen Ambraser Sammlung, von wo ihn nach dem Aussterben der Tiroler 
Linie des Hauses HABSBURG auf Befehl des Kaisers und Königs LEOPOLD I. 
Peter LAMBECIUS (LAMBECK), der damalige Direktor der Wiener Hofbibliothek 
im Jahre 1665 nebst vielen anderen Manuskripten geholt habe. CORNIDES stützt 
seine Behauptung über die Herkunft des Codex darauf, dass derselbe in den 
70-er oder 80-er Jahren des XVIII. Jahrhunderts, als er den Codex in der 
Hofbibliothek einer eingehenden Untersuchung unterzog, mit Kaspar PANSA'S 
Iter ex Germaniae finibus in Galliam susceptum betitelter Reisebeschreibung 
aus dem Jahre 1610, welches Manuskript laut einer alten Signatur «MS. 
Ambras 319» wirklich der Ambraser Sammlung entstammte, in einen Band 
gebunden war. Diese Behauptung des CORNIDES übernahm auch Ladislaus 
Stefan ENDLICHER in die Vorrede seiner ANONYMUS-Ausgabe vom Jahre 1827 
und seitdem ist die Ambraser Herkunft des Codex infolge der reichen ungarischen 
ANONYMUsliteratur ins. allgemeine Bewusstsein übergegangen, umsomehr, da 
im Laufe des XIX. Jahrhunderts mit Berufung auf CORNIDES in der Codex 
selbst die Bemerkung eingefügt wurde : «.Lambecius attulit ex arce Ambras, ubi 
iunetus erat hie codex codici Itinerium Casp. Pansae sub uno No. 319. cf. Corni-
dessii Vindicias.» So verkündet die Ambraser Herkunft des Codex — unter 
anderen — auch der gewaltige Corpus der von der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften 1900 herausgegebenen Quellen der Ungarischen Landnahme. 
Trotz alledem entstammt der Codex nicht der Ambraser Sammlung, ja, er kann 
nicht daher stammen. 

Nach der neueren Literatur des ANONYMUS-Frage hat die von LAMBECIUS 
1665 von Ambras nach Wien gelieferten Codexe Sebastian TENGNAGEL, der 
einstige Direktor der Hofbibliothek mit Aufschriften versehen, foliert, die Kapitel 
numeriert und in den Katalog des Bestandes der Hofbibliothek eingefügt. 

Auf die Recto-Seite des ersten Blattes ist ein weisser Zettel geklebt und 
darauf ist in auf den Anfang des XVII. Jahrhunderts hinweisender Schrift 
folgende Titelschrift zu lesen : No. 119. História Hvtngarica de VII primis 
Ducibus Hungáriáé, Auetore Belae Regis Notario. 

Soviele frühere Schriften über den Codex berichtet haben, alle bekennen 
übereinstimmend, diese Titelschrift sei Sebastian TENGNAGEL'S eigene Handschrift-
Wenn wir nun die auch in Facsimile mitgeteilte charakteristische, an die Schrift 
italienischer Humanisten, erinnernde, stehende Schreibweise der Titelschrift mit 
der Schrift der von TENGNAGEL'S Hand stammenden Kataloge, Indexe und 
anderer Schriften der gewesenen Hofbibliothek vergleichen, können wir sofort 
konstatieren, dass diese alten Gelehrten vollkommen recht darin haben, dass 
diese Titelschrift zweifellos und unstreitig von Sebastian TENGNAGEL herrührt, 
dass es wirklich seine eigene Handschrift ist. Seine Handschrift ist ausserdem 
die Numerierung der Blätter und Kapitel des Codex. 

TENGNACEL war jedoch seit 1601 angestellt an der kaiserlichen Bibliothek, 
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dann von 1608—1636 Direktor, hat die erwähnten Kataloge und Indexe von 
1612—162s geschrieben und ist 1636 am 4. April gestorben. 

Auch damit haben die früher über den Codex berichtenden Schriftsteller 
recht, dass das Ambraser Manuskriptenmaterial der berühmte Direktor der 
Hofbibliothek, Peter LAMBECIUS auf Befehl Kaiser LEOPOLD' I. im Jahre 1665 
nach Wien eingeliefert hat. 

Das Ambraser Manuskriptenmaterial ist somit fast 30 Jahre nach 
TENGNAGELS Tod in die Hofbibliothek gekommen. 

Schon die Feststellung dieses Umstandes ist entscheidend dafür, dass der 
ANONYMUS-Codex nicht aus dem Ambraser Material stammen kann. 

E i n e r s t 1 6 6 5 i n d i e H o f b i b l i o t h e k g e l a n g t e r C o d e x 
k ö n n t e n i c h t d i e e i g e n h ä n d i g e K a t a l o g n u m m e r , T i t e l 
s c h r i f t u n d F o l i i e r u n g d e s f a s t 3 0 J a h r e f r ü h e r v e r 
s t o r b e n e n D i r e k t o r s d e r s e l b e n B i b l i o t h e k z e i g e n . D e r 
C o d e x m u s s t e s c h o n v o r T E N G N A C E L ' S T o d , a l s o v o r d e m 
J a h r e 1 6 3 6 z u m M a t e r i a l d e r H o f b i b l i o t h e k g e h ö r e n . 

Diese unsere Behauptung wird unwiderleglich bekräftigt, der falsche 
Glaube CORNIDES', ENDLICHERE und der ihnen durch 125 Jahre ohne Bedenken 
blind folgenden wissenschaftlichen Literatur betreffs der Ambraser Herkunft 
des Codex wird endgültig abgetan durch die Tatsache, dass der TENGNAGEL'S 
einige (also vor 1636 entstandene) Handschrift aufweisende und mit den Worten 
«Incipit prológus in Gesta Hungarorum» beginnende Codex unter dem Titel 
De Gesiis Hungarorum in den von Matthaeus MAUCHTER im Jahre 1652 ver
fertigten Manuskriptenkatalog eingeführt ist, auf Seite 173b des I. Bandes, in 
die auf der vorangehenden (172.) Seite beginnende Historici Prophani Latini 
Manuscripti betitelte Klasse. 

In das amtliche, gedruckte Manuskriptenverzeichnis der gewesenen Hof-, 
jetzigen Nationalbibliothek, in die Tabulae Codicutn Manuscriptorum (I. B. S. 
87. Nro. 514) ist unser Codex auch heute unter demselben Titel aufgenommen : 
ANONYMUS BELAE REGIS NÓTÁRIUS, De gestis Hungarorum liber. 

Das Ambraser Material gelangte erst 13 Jahre nach Verfertigung des 
MAUCHTER' sehen Katalogs in die Wiener Hoibibliothek. D e r i m J a h r e 
1 6 5 2 i m B e s t ä n d e d e r W i e n e r H o f b i b l i o t h e k k a t a l o g i 
s i e r t e A N O N Y M U s-C o d e x k a n n a l s o u n t e r k e i n e n U m s t ä n 
d e n i m J a h r e 1 6 6 5 a u s A m b r a s d a h i n g e l a n g t s e i n . 

Es ist somit nur natürlich, dass die früheste gedruckte Literatur des 
Codex (P. LAMBECIUS 1666; Daniel NESSEL 1692; David CZVITTINGER 1711) 

von dessen Ambraser Herkunft noch nichts wissen. 
Auch Matthias BÉL weiss noch nichts davon, der den Codex 1744 studiert 

und ihn in der gedruckten Literatur in seiner vor Joan. Georg. SCHWANDTNER'S 
Scriptores Rerum Hungaricarum veteres ac genuini betiteltes Werk, Folio-Ausgabe 
vom Jahre 1746, Band I. gehefteten Praefatio zuerst eingehend beschrieben hát
in diesem Werke ist nämlich der Text der Gesta des ANONYMUS zum ersten
mal herausgegeben. Auch das erwähnt diese eingehende Beschreibung nicht, 
dass der Codex derzeit mit Caspar PANSA'S 1610 erwähntem Iter in eins gebunden 
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sei, ja BÉL nennt sogar die damalige, selbständige Katalognummer (inter 
Latinos). Dieselbe Katalognummer in der Schreibweise des XVIII. Jahrhunderts 
findet sich am Fusse der Recto-Seite des ersten Blattes des Codex : H. pr. 
( = História prophana) DCLXXI. 

Unter dieser Signatur finden wir den Codex zuerst in einem um 1718 
von dem Direktor der Bibliothek Joan. Bened. GENTILOTTI (1707—1723) ge
schriebenen Katalog der Manuskripte der Hofbibliothek (Katalog I. B. 13 S. 
98^). Auf dem vorhergehenden Blatt ist unter besonderer Signatur H. pr. 
DCLXX PANSA'S «Iter» aufgenommen. 

Dementsprechend finden wir am Fusse des Titelblattes dieser Reise
beschreibung ebenfalls die Signatur mit der Schrift des XVIII. Jahrhunderts. 
In der Einteilung GENTILOTTI'S kamen also die damals noch selbständigen, 
nicht in einen Band gebundenen, besonders signierten zwei Manuskripte nicht 
bloss im Katalog, sondern auch auf dem Bücherbrett nebeneinander als Nr. 670 
und 671 der lateinischen Abteilung Hist. proph. 

Zum Ausgangspunkt der irrigen Annahme der Ambraser Herkunft des 
Manuskriptes und zur endgültigen Lösung der Frage führt uns Heinrich 
MILLAUERS, den GENTILOTTI noch 1716 als Schreiber neben sich nahm, zu 
GENTILOTTI'S grossem Katalog um etwa 1750 verfertigter Index. Der IL Band 
desselben enthält die alphabetische Herzählung der « Codices hist. prophanae». 
Auf der 3* Seite finden wir die Gesta des ANONYMUS in folgender Weise ver
zeichnet: Bellae Hungarica História (Signatur) 671. 

Über diese Eintragung schrieb Adam KOLLÁR, seit 1748 Beamter der 
Hofbibliothek, seit 1773 Direktor ( f 1783) folgende Ergänzung: «BELAE (Regis 
Hung.) tempore ab anonymo eius Regis Notario Scripta Chronica ( a d l i g a t a ) . » 

Das von KOLLÁR beigefügte Wort «adligata» sagt uns deutlich, dass er 
den bis dahin immer selbständig, besonders signiert vorkommenden (H. pr. 
671) ANONYMUS-Codex zusammenbinden, adligieren Hess mit einem anderen 
Manuskript, und zwar, wie es CORNIDES gegen 1780 bezeugt, mit dem durch 
GENTILOTTIS Einteilung nicht bloss im Katalog, sondern auch auf dem Bücher
brett unmittelbar daneben, respektive davor geratenen, sub H. pr. 670 signier
ten Iter Pansa's. A d a m K O L L Á R a l s o H e s s e n t w e d e r w e g e n 
M a n g e l a n f i n a n z i e l l e n M i t t e l n o d e r a u s S p a r s a m k e i t 
d i e z w e i n e b e n e i n a n d e r s t e h e n d e n , g 1 e i c h g r o s s e n u n d 
v i e l l e i c h t u n g e b u n d e n e n , o d e r i m E i n b a n d b e s c h ä d i g t e n 
M a n u s k r i p t e n a c h O r d n u n g i h r e r S i g n a t u r (H. p. 670—671) 
i n e i n e n B a n d b i n d e n , s o w e i t s i c h d i e s o h n e g e n a u e r e Da
t e n b e r e c h n e n l ä s s t , e t w a z w i s c h e n 1750—1780. 

KOLLÁR'S Sparsamkeit rächte sich an dem von ihm so hochgeschätzten 
und in seinen Supplementen (1766) zu LAMBECIUS' Commentaren eingehend 
gewürdigten ANONYMUS-Codex, Vielleicht waren kaum 1—2 Jahrzehnte nach 
dem Einbände verstrichen, als CORNIDES — wie erwähnt — bloss auf Grund 
der alten Signatur der Ambraser Numerierungsschrift zu der falschen Folgerung 
kam, auch der ANONYMUS-Codex stamme aus der Ambraser Sammlung. ENDLICHER 
wiederholt den Irrtum 1827 nur gestützt auf die Autorität des CORNIDES. 
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Später, in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts wurden die zwei 
Manuskripte wieder getrennt und einzeln gebunden. 

Mit alledem glauben wir vollkommen erwiesen zu haben, dass der 
ANONYMUS-Codex nicht aus der Ambraser Sammlung kam und damit die im 
Titel unserer Abhandlung aufgeworfene Frage beantwortet zu haben. Mit der 
Konstatierung dieses negativen Resultates haben wir die Frage der Herkunft 
dieses vom ungarischen Standpunkte so unendlich wertvollen Quellenwerkes — 
hoffentlich nur vorläufig — noch geheimnisvoller gestaltet. Nachdem nun die 
jahrhundertealten, die Lösung der Frage behindernden Irrtümer aus dem Wege 
geräumt sind, gut es, die Forschung in entsprechender Richtung fortzusetzen. 
Als fester Ausgangspunkt bietet sich uns die unbestreitbare Tatsache, dass d e r 
C o d e x s c h o n v o r d e m J a h r e 1636 i m B e s i t z d e r k a i s e r 
l i c h e n B i b l i o t h e k w a r . Von wo er dahin gelangte ? — das wissen wir 
nicht. Die zahlreichen noch nicht durchgesehenen Kataloge, Indexe und Akten 
der Wiener Hofbibliothek aus dem XVI—XVII. Jahrhundert können uns auch 
darüber noch Aufklärung bieten. 

Schliesslich können wir nicht die Gelegenheit versäumen, dem gelehrten 
Leiter der Manuskripten-Abteilung, Herrn Ottokar SMITAL für die gütige Unter
stützung unserer Forschungen unseren innigsten Dank auszusprechen. 

Dr. Edith H o f f m a n n : Ein unerkanntes Stück der Bibliotheca 

Corvina. (Mit 2 Abbildungen. Ss. 100—102.) 

Die Bibliothèque Nationale in Paris besitzt ein fünfbändiges auf Pergament ge
drucktes Exemplar der Schriften des ARISTOTELES, erschienen im Jahre 1483— 
1484 in Venedig bei A. TORRESANUS und B. de BLAVIS. (H. 1660. Velin 174—178. 
Réserve.) 

Die prunkvoll illuminierten Titelblätter tragen das Wappen des Königs 
WLADISLAUS II. und seine Anfangsbuchstaben W. R. In der Bibliothek ist 
das Werk als ein für WLADISLAUS in Italien illuminiertes bekannt. Wenn 
man aber die Malereien pünktlich durchsucht, so findet man in den Zierleisten 
überall den (zum Teil licht übermalten) Raben des MATTHIAS mit dem Ring 
im Schnabel und unter den Buchstaben des WLADISLAUS werden die leicht 
übermalten Buchstaben M. R. des MATTHIAS sichtbar. Der Schmuck der Bände 
ist zweifellos für MATTHIAS begonnen und zum grössten Teil auch fertigge
stellt worden ; nur der letzte Band wurde auf Bestellung WLADISLAUS' been
digt, und das Herzschild der Wappen sämtlicher Bände mit seinem Adler über
malt usw. Die Miniaturen gehören zu den schönsten Produkten der ungarischen 
Miniaturmalerei und wurden in der Ofner Werkstatt in einer, dem Pariser 
CASSIANUS sehr verwandten Art hergestellt. Wichtig ist das neuaufgefundene 
CoRviNus-Buch auch deswegen, weil es der erste, uns bekannte ARISTOTELES 
der Bibliothek ist und weil wir aus der Corvina bisher im ganzen nur drei 
Druckwerke kannten, zwei gänzlich unbedeutende und ein angeblich schön 
lluminiertes, aber heute verschollenes Werk. Dies ist das erste prächtig aus

gestattete, bekannte Druckwerk der Bibliothek des Königs MATTHIAS. 
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Dr. Albert G á r d o n y i : Die ältesten Buchhändler der Stadt Pest. 

III. (Ss. 103—115.) 

Als dritte Fortsetzung einer über die Buchhändler der Stadt Pest ver-
fassten grösseren Studie wird hiemit die Geschichte der Buchhandlung des 
Wiener Hofbuchdruckers Johann Thomas TRATTNER behandelt. Johann Thomas 
TRATTNER erhielt im Jahre 1783 die Erlaubnis, in Pest eine Buchdruckerei 
und Buchhandlung zu errichten, hatte aber mit seinen Unternehmungen kein 
Glück und veräusserte schon im Jahre 1789 beide Geschäfte. Er Hess nämlich 
den Geschäftsgang von Angestellten leiten und geriet dadurch in verschiedene 
Prozesse mit seinen Angestellten. Dadurch verstimmt, überliess er erst die 
Buchdruckerei seinem gleichnamigen Pester Verwandten, bald darauf auch die 
Buchhandlung seinem Geschäftsführer Michael PAUER. PAUER konnte sich nur 
10 Jahre lang halten, im Jahre 1799 wurde sein Büchervorrat bereits ver
steigert. Der Käufer war ein Buchbindermeister, Stephan Kiss, der niemals das 
Buchhandlungsrecht erhielt, obgleich er sich gut auf das Geschäft verstand und 
auch als Verleger tätig war. Stephan Kiss starb im Jahre 1805, seine Witwe 
und sein gleichnamiger Sohn teilten das Geschäft unter sich, keins von ihnen 
hatte aber Glück und im Jahre 1822 war das Privilegium des Buchhandels 
vollständig erlöscht. 

D r . E m i l e H a r a s z t i : Les monumen t s de la musique hongroise 

(Pp . 116—139.) 

Tandisque toutes les nations, qui contributaient au développement de 
l'art musical ont déjà publié les monuments de leur musique : ceux de la 
musique hongroise sont encore inédits. C'est en vain qu'on attendait depuis 
plus d'un demi siècle la réalisation si importante du beau projet de nos grands 
imusicologues d'autrefois : MÁTRAY, BARTALTJS, Ponori THEWREWK qui ont eu 

{ 'idée de publier les monuments musicaux dans une édition critique. N'ayant 
pas ainsi une base solide, la musicologie hongroise ne fut pas capable de 
résoudre les problèmes de l'ancienne musique Hongroise. Pour sauver la 
matière musicale manuscrite et imprimée des diverses époques et dispersée 
dans la Hongrie et pour commencer les travaux fondémantaux musicologique : 
if faut publier les sources musicales. 

DOCUMENTS INÉDITS. 

D r . J o s e p h H u s z t i : Supplément à l 'histoire de l 'épithalame Cor-

vinien de Gianfrancesco Marliani. (Pp . 140—142.) 

L'auteur donne une édition nouvelle d'un des documents publiés par 
Enrico CARUSI (Dispacci e lettére di Giacomo Gherardi nun%io pontificio a Firenze 
e a Milano. Studi e Testi XXI.) commentant ce document qui se trouve aux 
Archives de la Vaticane et qui se rapporte au mariage de Jean CORVIN avec 
Blanche SFORZA. 

Magyar Könyvszemle. Bulletin. 1927. IS 
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Dr. S t e p h a n H a r s á n y i : Daten zur Bibliographie der W e r k e des 
Matthias Nyéki Vörös . (Ss. 142—146.) 

Ferd. Claudius KŐMIVES hat in seinem im Jahre 1918 erschienenen 
Werke Leben und Werke des Matthias Nyéki Vörös, von dessen Werke 
Tintinnabulum bloss 8 Ausgaben gekannt und hergezählt. HARSÁNYI weist nach, 
dass die Liste des KŐMIVES sehr unvollständig ist und gibt an, dass er ausser 
den von KŐMIVES erwähnten 8 Ausgaben noch von 13 (3 hievon sind in der 
Hochschul-Bibüothek zu Sárospatak vorhanden), also im ganzen von 21 Aus
gaben Kenntnis habe, die er einzeln aufzählt. 

Dr. Ét i enne de M i s k o l c z y : Les manuscri ts qui ont des rapports 
hongrois dans la Bibliothèque Nat ionale de Naples. (Pp. 146—154.) 

Parmi les manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Naples, il y en a 
dont le thème est hongrois, en partie ou en son entier. On a déjà rendu 
compte d'une partie de ceux-ci et une partie a paru. Par rapport à SAINTE 
MARGUERITE, deux ouvrages s'y'trouvent dont l'un «Specchio delle anime setnplici 
est attribué à la Sainte». C'est bien probable qu'il a été traduit en italien pour 
la cour de Naples et les traducteur a transformé l'ouvrage. 

Les ouvrages qui se rapportent à Saint JEAN DE CAPISTRANO sont publiés 
ou connus. 

Dans le manuscrit signé «Ms. XV. B. 40.» le légat napolitain à Vienne 
raconte de petites circonstances intéressantes des derniers jours de MARIE-
THÉRÈSE. Dans le même volume se trouvent les lettres du nonce à Vienne 
au secrétaire d'état du saint-siège, dans lesquelles il donne des détails pour 
les premières années du règne de François, roi de Hongrie. 

En plus des petites choses, il y a là un exposé intéressant des comitats 
de la Hongrie de 1772. 

B e n e d i k t Szabo lc s i : Die musiktheoretische Schrift Georg Maróthis . 

(Ss. 154—160.) 

In der SzÉCHÉNYi-Bibliothek des Budapester National-Muséums wird unter 
Signatur Lit. J30 l. ein ungarisches Gesangbüchlein aufbewahrt, welches 
1740 zu Debrecen herausgegeben wurde und nebst den französischen Psalm
melodien (die in Ungarn seit dem frühen 17. Jh. mit den ungarischen Psalm
übertragungen Albert MOLNÁR'S von Szencz verbreitet sind) ein kurzes musik
theoretisches Kompendium über das «notengemässe Psalmsingen» enthält. Es 
ist die erste Fassung von der seit 1756 erweitert erscheinenden musiktheo
retischen Unterweisung des Debrecziner Professors, bedeutenden Pädagogen 
und Mathematikers Georg MARÓTHI (1715—44) und somit die älteste bisher 
bekannte musiktheoretische Schrift ungarischer Sprache. Das Werk wurde bisher 
nicht in die Reihe MARÓTHi'scher Publikationen aufgenommen, da seine 
Vorrede nur mit dem Monogramm des Herausgebers unterzeichnet ist ; diese 
Vorrede enthält übrigens einige wertvolle Aufschlüsse über die Quellen der 
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MARÓTHi'schen Psalmenausgabe (es sind die Züricher Psalter von J. 1707 
und 171s) und über die ungarische Praxis des Psalmsingens im 18. Jh. 

MARÓTHI studierte in seiner Jugend mehrere Jahre an reformierten Hoch
schulen der Schweiz (Basel, Zürich, Bern) und führte nach seiner Heimkehr, 
offenbar vom Beispiel der schweizerischen Akademien angeregt, den mehrstim
migen Psalmgesang an der Debrecziner ref. Hochschule ein. Den somit 
notwendig gewordenen mehrstimmigen ungarischen Psalter besorgte er selbst ; 
die erste vierstimmige Ausgabe erscheint zu Debr. 1743. Dieser Ausgabe wird 
eine zweite theoretische Abhandlung MARÓTHI'S über das mehrstimmige Singen 
beigegeben. 1756 (zur 2. Ausgabe des vierstimmigen Psalters) erscheinen beide 
theor. Schriften: die über das «notengemässe Psalmsingen» v. J. 1740 (etwas 
erweitert: 18 Paragraphen anstatt 15) und die Schrift v. J. 1743 (über den 
«harmonischen» Gesang). Die beiden Kompendien werden auch in die stets 
zunehmenden späteren Ausgaben (1764, 1774) aufgenommen. Die wichtigste 
Erweiterung erfährt die Ausg. v. J. 1774. Dieser schliesst sich nämlich ein 
Anhang von 100 Melodien an, es ist — nach dem Gesangbuch von Kolozsvár 
1751 (1761) — die erste gedruckte Sammlung alter ungarisch-protestantischer 
Kirchenliedmelodien. 

B. Krompecher : Neuere Bruchstücke einer unbekannten Auflage 
der Vizsolyer Bibel um d. J. 1600. (Ss. 160—161.) 

Aus einem Buchdeckel, dessen Herkunft unbestimmbar ist, sind neuere 
Fragmente der in Vizsoly um 1600 gedruckten Bibel KÁROLYI'S zum Vorschein 
gekommen. Ihr unbeschnittener Rand beweist, dass die Drucklegung unter
brochen worden und die geplante zweite Auflage aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht erschienen ist. Der stark verstückelte Text gehört in das I. und II. Buch 
Moses ; die Bruchstücke sind im Besitze des Ung. National-Museums. 

BIBLIOTHÈQUE HONGROISE. 

(Pp. 162—168.) 

Dr. Jolán de Pukánszky-Kádár. Bibliothèque hongroise. 

Contributions au III. volume de l'Ancienne Bibliothèque Hongroise de 
Charles SZABÓ. 

INDICATEUR OFFICIEL. 

Dr. Éméric Lukinich : La bibliothèque Széchényi du Musée 
National Hongrois en 1926. (Pp. 169—182.) 

L'usage de la bibliothèque: a) Communications sur place: 1. dans le 
département des imprimés; nombre des lecteurs: 11.950, volumes commu
niqués: 26.318; 2. dans le département des journaux; nombre des lecteurs: 
3490, volumes communiqués: 6662; 3. dans le département des manuscrits; 
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nombre des lecteurs: 505, pièces communiquées: 2100, et 16 caisse; 4. dans 
le département des archives; nombre des lecteurs: 58, pièces communiquées : 
8641. — b) Prêts : I. dans le départements des imprimés ; nombre des em
prunteurs : 5549, volumes prêtés: 9339; 2. dans le département des journaux ; 
nombre des emprunteurs: 103, volumes prêtés: 313 ; 3. dans le département 
des manuscrits ; nombre des emprunteurs ; pièces prêtées : 28. 

Nombre des volumes reliés pour le départements des imprimées: 1139 
et pour le département des journaux 25 ; reliés provisoirement: 1431 volumes. 

Accroissement: 1. Département des imprimés dépôt legal: 17.410, dons: 
2151, acquisitions: 806, transférés d'un autre département: 91, échanges: 3, 
en somme : 20.462 pièces. — 2. Département des journaux ; dépôt legal : 
35.329 numéros, dons : 77 numéros et 524 volumes, acquisitions: 3 numéros 
et 12 volumes, transférés d'un autre département 4, en somme: 35.409 nu
méros et 540 volumes. — 3. Départements des manuscrits; dans 321 pièces, 
acquisitons : 640 pièces, transférés d'un autre département : 30, pièces en somme : 
991 pièces. — 4. Département des archives; dons: 773 pièces, acpuisitions 
1491 pièces et 70 fascicles : copies 4, transférés d'un autre département: 556 
pièces et 862 dépôts, en somme 3686 pièces et 70 fascicles. 

LITTÉRATURE. 
(Pp. 183-197. ) 

G e r s t i n g e r , H a n s : Johannes Sambucus als Handschriftensammlcr 

(Festschrift der Nationalbibliothek in Wien . Hg. zur Feier des 200-

jährigen Bestehens des Gebäudes. Wien , 1926.). Tirage à part, 4 0 , 2 5 1 — 4 0 0 . 

Ouvrage important lequel d'après des documents originaux de la Biblio
thèque Nationale de Vienne fait connaître la genèse et le développement de 
la bibl. manuscrite du célèbre humaniste et bibliophile hongrois du XVI-e siècle. 
Malgré quelques erreurs apparents l'ouvrage servira désormais comme base 
indispensable pour les recherches sur l'humanisme hongrois de cette époque. 

( D R . JOSEPH HUSZTI) 

G r a g g e r , R o b e r t : Altungarische Erzählungen. Berlin, 1926. Wal ter 

de Gruyter . 

Eine wertvolle Zusammenstellung der poetischen Episoden aus den 
ungarischen Historien des Mittelalters, in schöner deutscher Übersetzung, mit 
einer leider nicht ganz vollendeten literargeschichtlichen und kritischen Ein
leitung, und wertvollen Noten. ( D R . EMMA BARTONIEK.) 

C e s k o s l o v e n s k é k n i h o v n í c t v í (B ib l io log ie T c h é c o s l o v a q u e ) , 
in — 8°, p. I—X. i — 6 1 2 et pages non numérotées , avec 154 gravures 

et planches. Prague, 1925. 

Sous ce titre un ouvrage excellent bibliologique vient de paraître à Prague 
sous la direction de Zdenëk V. TOBOLKA avec collaboration de nombereux 
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spécialistes, qui contient les résultats les plus récents de la bibliologie. En 
dehors de l'histoire du livre et de la bibliologie tchèques, un chapitre considé* 
rable est consacré à la bibliophilie dont l'auteur est Jarmil KRECAR. AU cha
pitre VII, la description de la Bibliothèque SZÉCHÉNYI à Budapest, laisse beau
coup à désirer et les autres n'y sont même pas mentionnées, malgré que 
c'est la Bibliothèque de l'Université de Budapest qui garde l'une des collections 
les plus riches de la littérature biblique tchèque de la Hongrie supérieure, 
dite littérature jésuite, des XVIIe—XVIIIe siècles. Il aurait fallu mettre en 
relief que la Bibliothèque SZÉCHÉNYI est la source la plus complète des 
«Slavica» de la Hongrie y compris le journalisme. Il y a trois ouvrages, man
quant à la bibliographie, qui seraient d'une importance particulière pour la 
Hongrie supérieure. 

Il serait désirable, du point de vue de l'histoire de la civilisation euro
péenne de faire, un ouvrage semblable sur la bibliologie hongroise. 

(GEORGES PODHRADSZKY.) 

Bártfai S z a b ó , Lad i s la s : Histoire de la famille des Comtes Széchényi: 

T o m e III. Budapest, 1927. Imprimerie de l 'Université. 599, 1 pag., 

3 planches in gr . 8° . 

L'auteur termine son oeuvre sur l'histoire de la famille des Comtes 
SZÉCHÉNYI, dont le premier volume parrût en 1911, le deuxième en 1913. 
Le troisième tome contient en somme l'histoire des enfants du Comte François 
SZÉCHÉNYI, le fondateur du Musée National Hongrois. Certainement exigeait le 
grand politicien et patriote Étienne SZÉCHÉNYI la partie majeure du livre, de 
sorte que ce chapitre présente une biographie spéciale. Riche en notes et re
marques bien documentés ce tome final présente le résultat d'un travail assidu 
et qui doit être apprécié. (C. Isoz.) 

Bibliographies d'actualités de la Bibliothèque Municipale. 
(N° 38 et 39.) 

La Bibliothèque Municipale continue la publication des bibliographies 
d'actualités. Le N° 38 se rapporte à BEETHOVEN et le N° 39 aux relations 
italo-hongroises. (C. I.) 

Bib l io thek der B i b l i o p h i l e n . Redigiert von Anton Sikabonyi, No. 1. 

Zoltán FerencTJ,: Verzeichnis der Übersetzungen von Jókai's Werken in 

ausländischen Sprachen. Mit Vorwort von Eugen Rákosi. Bp., 1926. Grill-

Ausgabe. 8° 43 . 

Die Bibliothek der Bibliophilen hat eine zweifache Bedeutung : einerseits 
ist sie für das gebildete Ausland berechnet, andererseits für die Nachbar
länder, die sehen sollen, welch grosse Vergangenheit unsere Bücherkultur 
auch in den entrissenen Teilen hat. Diese «Bibliothek» ist sowohl vom 
nationalem, wie auch vom Standtpunkte der allgemeinen Kultur von Bedeutung. 
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Mit Interesse erwarten wir die geichmackvoll ausgestatteten und vorzüglich 
zusammengestellten weiteren Heft-e (DR. ALEXANDER KOZOCSA.) 

György, Ludwig : Bibliographie der ungarischen Literatur von 
Siebenbürgen. Jahr 1925. (Erdélyi Tudományos Füzetek No. 7.) Cluj— 
Klausenburg, 1927. Druckerei Minerva. 8° 26. 

Die Angaben Ludwig GYÖRGY'S, obgleich sie trockene Tatsachen bieten, 
liefern den sprechenden Beweis der kulturellen Überlegenheit unseres Volkes 
über seine Unterdrücker. 1924 sind 292 Bücher erschienen, hingegen 1925 
schon 415: davon Belletristik 24°/o. (DR. A. K.) 

Allgemeines ungarisches Bücherverzeichnis. Redigiert von 
Blanka Pikler und Dr. Robert Braun. Ziueite vermehrte und verbesserte 
Ausgabe. Bücherverzeichnis No. 37. Bp., 1927. Lantos. 8° VI. 806. 

Dieses Bücherverzeichnis zählt die im buchhändlerischen Verkehr vor
kommenden, oder hie und da versteckten Bücher auf. Mit wissenschaftlichem 
Apparate wurde es für das Lesepublikum verfertigt. Seine Facheinteilung ist das 
Deweysche Dezimalsystem. Das Verzeichnis ist eine Erweiterung des Verzeich
nisses der ersten Auflage (1925). (DR. A. K.) 

Auszüge von den in den Jahren 1925—26 angenommenen 
Dissertationen an der philosophischen Fakultät der königlichen 
«Pázmány Péter» Universität in Budapest und Verzeichnis der 
in den Jahren 1919/20—1923/24 angenommenen Dissertationen. 
Zusammengestellt vom Dekan. Budapest, 1925, 1926. Ausgabe der Fakul
tät. 8° 150, 132. 

Es war notwendig wenigstens das Verzeichnis, oder was noch wichtiger 
ist, die Inhaltsauszüge jener Dissertationen, wrelche in den schweren 
Jahren nicht gedruckt werden konnten, gesammelt zu veröffentlichen, da sie 
über die Arbeiten dieser Zeit ein Bild bieten. Die philosophische Fakultät hat 
durch die Auszüge der zusammengestellten Arbeiten besonders den Fächern, 
die spezielle Forschungen erfordern, einen grossen Dienst geleistet. 

(DR. ALEXANDER KOZOCSA.) 

Vajda, Jul ius: Die Liebe%ur Literatur. Ödenburg, 1927. Druckerei 
Koloman Horváth. 8° 31. 

Das kleine Heft war zu einer kritischen Studie bestimmt, es erfüllt jedoch 
seine Aufgabe nur stellenweise, da darin über die Liebe zur Literatur äusserst 
wenig zu lesen ist. (DR. A. K.) 

Seibert, Johann : Monographie von Sárvár. Mit Vorwort von Karl 
Hus\àr. «A Falu könyvtára». No. ßß. Steinamanger, 1926. Dunántúli 
Druckerei. 8° 88. 

Diese Abhandlung behandelt die Geschichte der berühmten Druckerei 
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von Sárvár. Die Werkstätte der allerersten Buchdruckerei in ungarischer Sprache 
ist hier errichtet worden und dadurch gewann Sárvár einen unvergänglichen 
Namen in der ungarischen Kultur. ( D R . ALEXANDER KOZOCSA.) 

R E V U E DES R E V U E S . 

(Pp. 198—202.; 

Dieser Abschnitt enthält Auszüge aus den Mitteilungen folgender 
Zeitschriften des Jahres 1926 : Zeitschrift für Bücherfreunde, Archiv für Buch
gewerbe, Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, Revue des Etudes Hongroises, 
La Bibliofilia, Magyar Grafika. 

N O T I C E S . 

(Pp. 203—210.) 

Zoltán Ferenczi, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque de l'Académie 
Hongroise des Sciences, décéda, âgé de 69 ans, le 31 mai 1927. FERENCZI 
commançait sa carrière de bibliothécaire dans son pays natal, la Transylvanie 
comme directeur de la Bibliothèque de l'Université à Kolozsvár (nommé dans 
nos jours Cluj). Après huit ans de service, FERENCZI fut nommé directeur de 
la Bibliothèque de l'Université à Budapest, où il travailla plus d'un quart de 
siècle, jusqu' à ce qu' il changea, l'an dernier ce poste avec celui du Biblio
thécaire en chef de l'Académie Hongroise des Sciences. Les travaux biblio
graphiques et savantes de FERENCZI, lui assurèrent une place respectée au rang 
des académiciens. Ce grand travailleur, ne posa sa plume infatigable qu'avec 
sa dernière, bien brève maladie mortelle. (Sz.) 

Nomination à la Bibliothèque Széchényi du Musée National Hongrois. 
M. le Ministre des Cultes et de l'Instruction Publique nomma le 16 mai 1927 
bibliothécaire adjoint I e classe M. le dr. Ladislas BALÔGH. 

Admission de trois nouveaux volontaires à la Bibliothèque Széchényi. 
Le directeur général du Musée admit comme volontaires M. les docteurs 
Étienne SALAMON, André HEVESI et Éméric FEJŐS à la Bibliothèque du Musée. 

Fermeture de la Salle de Lecture de la Bibliothèque. Afin de gagner 
de la place pour le dépôt des livres de la Bibliothèque, les bureaux furent 
transférés dans le rez de chaussé du Musée. Ce déménagement nécessita la 
fermeture de la salle de lecture et du cabinet de travail dès le 9 mai a. c. 
La salle de lecture sera réouverte après la terminaison des travaux, au courant 
de l'automne 1927. 

Die Einweihung des Epitaphiums Stefan Szamota's. Am 3. Juni 
dieses Jahres liess sich die SzÉCHÉNYi'sche Bibliothek bei einem Akt der 
Pietät vertreten. An diesem Tage wurde im Friedhof zu Rákoskeresztúr das 
Epitaphium des einstigen, früh verstorbenen gelehrten Beamten der Bibliothek, 
Stefan SZAMOTA eingeweiht, welches die Gemahlin seines Bruders, Frau Sieg
mund SZAMOTA, nach Überführung des Gelehrten in die Familiengruft über 
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seiner Asche errichten Hess. SZAMOTA war während der fruchtbarsten Zeit 
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, vom September 1894 bis zu seinem am 
21, November 189s eingetretenen Tode Hilfskustos unserer Bibliothek. Seine 
ungarischen sprachgeschichtlichen Forschungen und seine musterhaften Publika
tionen waren von epochemachender Wirkung in der ungarischen sprachge
schichtlichen Literatur. Am Grabe würdigte seine Verdienste Universitäts
professor Johann MELICH, der einstige Direktor unserer Bibliothek, die Biblio
thek vertraten die Oberbibliothekare Constantin SULICA und Emil JAKUBOVICH-

Q) 
Die zweite Codex-Schenkung G. Wells. Im vergangenen Jahrgang 

unserer Zeitschrift (1926. S. 427—31) berichteten wir eingehend über den 
reich illuminierten flandrischen Prachtkalender kunsthistorischen Wertes voll 
Beziehungen auf Ungarn aus dem XV. Jahrhundert, womit unser nach Ame
rika verschlagener ungarischer Kompatriot, Gabriel WELLS, Buchhändler und 
Bibliophil zu New-York die Manuskriptensammlung der SzÉCHÉNYi'schen Bib
liothek bereicherte. Das wertvolle Geschenk hatte Ladislaus SIKLÓSSY, der 
namhafte Kunstsammler vermittelt. 

Jetzt können wir über eine neue wertvolle Gabe unseres freigebigen 
Mäcens berichten. Es ist wieder ein glänzend ausgestatteter Kodex mit Be
ziehungen auf Ungarn und die freundliche Vermittlung danken wir wieder 
Ladislaus SIKLÓSSY. 

Unsere neue Acquisition enthält das Werk des neapolitanischen Historikers 
und Rechtsgelehrten Michael RITIUS (RICCIO f 151s). De Galliarum regibus libri 
IV., De Hispániáé regibus libri 111., De regibus Hierusalem, de origine regum 
Siciliae libri IV., De regibus Hungáriáé libri III. vom Jahre 1503. Das zier
liche Titelblatt des vorzüglich erhaltenen Pergamentcodex in Kleinoktavform 
umgibt ein Rahmen von kolorierter Blumenkranz römischer Renaissance. Das 
am Fusse des Blattes befindliche Wappenschild ist leer belassen dass der 
Besitzer sein Wappen nachträglich darein malen lassen könne. Ausserdem be
ginnt jedes Kapitel mit einer vergoldeten Initiale. Die Pergamentblätter sind, 
schneeweiss und dünn, die Schrift gut lesbar, italienische Humanistenschrift 
der Lederband reich mit Gold gepresst. 

Auf den Seiten 96 a —i28 a behandelt er in 3 Bücher geteilt die Geschichte 
der Könige von Ungarn von der Hunnenzeit bis zur 1502 geschlossenen Ehe 
Königs ULADISLAUS II. mit Anna von CANDALE, wahrscheinlich auf Grund 
einer mit dem Gefolge der Königin BEATRIX nach Neapel gekommenen unga
rischen Chronik und eigener Ergänzungen des Verfassers. Das Werk erschien 
zuerst 1506 in Mailand, zum zweitenmal 1517 in Basel in Druck. Die erste 
Ausgabe kam mit der Bibliothek Gr. Alexander APPONYI'S, die zweite mit der 
des Gr. Franz SZÉCHÉNYI in den Besitz unserer Bibliothek. Wie sich aus den 
Druckfehlern folgern lässt, hat auch Stefan SZÉKELY de Bencéd zu seiner in 
Krakau 1559 erschienenen ersten ungarischen Weltchronik eine der gedruckten 
Ausgaben als Quelle benützt. Den Text des ungarischen Teiles haben 1543 
auch Martin BRENNER, 1568 auch Johann ZSÁMBOKY (SAMBUCUS) als Anhang 
in ihre BoNFiNi-Ausgaben aufgenommen. 
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Für den grossen Wert des Codexes ist ein Beleg, dass der Berliner 
Antiquar Paul GOTTSCHALCK ihn im vorigen Herbst unserer Bibliothek um 
2000 goldene Reichsmark, damals etwa 34 Millionen ungarische Kronen zum 
Kauf angeboten hat. Von ihm hat ihn unser Mäcen erworben, dem wir für seine 
kostbare Gabe, sowie Ladislaus SIKLÓSSY für die Vermittlung der wertvollen 
Schenkung wir auch hierorts nochmals Dank sagen. ( D R . EMIL JAKUBOVICH.) 

Das Museum von Cetinje. In der Zagreber Zeitschrift Nova Europa 
bespricht Dusan VUKSAN, der Direktor des Staatlichen Museums in Cetinje, in 
der Nummer vom 29. März 1927 das seiner Leitung unterstehende Institut. 
Das Museum wurde 1893 von NIKOLAUS, König von Montenegro gegründet. 
Durch die Wirren des Weltkrieges und den hierauf in Montenegro erfolgten 
Umsturz wurde das Museum arg geschädigt. Erst 1926 trat es wieder in Wirk
samkeit. Gegenwärtig bilden etwa 500 alte Waffen, 46 türkische Fahnen, einige 
Statuen, Bilder, Skizzen, Altertümer, die Korrespondenz der bischöflichen 
Fürsten PETER I. und PETER IL, sowie des weltlichen Fürsten DANILO I., 
39 mittelalterliche und 10.443 neuzeitliche Dokumente, 80.000 den Weltkrieg 
betreffende aufgearbeitete und 8 Waggons unbearbeitete Dokumente und bei
läufig 5000 Bücher den Bestand des Museums. Die Bücher sind Montenegro 
betreffende ausländische Werke. Das Museum ist in dem alten fürstlichen 
Palais untergebracht. 

Der Besprecher empfiehlt VUKSAN, er möge vor allem trachten, sämtliche 
in Montenegro erschienene Drucke und die auf Montenegro bezügliche serbische 
und ausländische Literatur zu sammeln. Auf diesem Gebiete kann Montenegro 
Neues bieten und der Bibliothekswissenschaft auch mit bescheidenen Mitteln, 
wertvolle Dienste leisten. (bj) 

Die Ausstellung der illustrierten Bücher in Firenze. Bei der im 1. J 
im Monat April in Firenze eröffneten Ausstellung der illustrierten Bücher war, 
wie die Anzeige feststellt, der kulturgeschichtliche Standpunkt massgebend. 
Deshalb sind die Werke nicht nach den Illustratoren, auch nicht laut den 
Druckereien oder Stichwerkstätten, sondern nach dem Gegenstande der Bücher
illustrationen gruppiert. Ein reiches Material bilden die italienische Volks
literatur des XVI—XVIII. Jahrhunderts, die ABC-Bücher, ferner die geographi
schen Bücher und Reisebeschreibungen, sowie die Gruppen der medizinischen 
und technischen Werke. Ganz besonders reich vertreten aber ist die Gruppe 
der verschiedene Festlichkeiten darstellenden Illustrationen. Dagegen tritt eine 
auffallende Armseligkeit bei den religiösen Werken und hauptsächlich bei der 
illustrierten militärischen Literatur hervor. Letztere Gruppe ist z. B. in der 
Apponyi-Bibliothek des Ungarischen Nationalmuseums stark vertreten. Eine 
baldige Wiederholung der Ausstellung in weiterem Rahmen wäre wünschenswert. 

(L. T.) 
Ungarische Beziehungen in einer Handschrift der vatikanischen Biblo-

thek. Julius WOLFNER war so liebenswürdig, uns zu verständigen, dass Rudolf 
FICKER, Universitätsprofessor in Innsbruck, der sich mit Musikgeschichte be-
fasst, während seinen Studien in der vatikanischen Bibliothek auf eine Handschrift 
ungarischer Beziehungen gestossen ist. Dieses Manuskript (Sistina 160) ist ein, 
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Pergamentkodex, Anfang des XVI. Jahrhunderts, mit prachtvollen Miniaturen 
in spätburgundischer Art. Auf Seite 15 sind zwei sehr schön ausgeführte 
Wappen (7 und 9 cm); das eine mit der Bezeichnung «POORTE GALEG, das 
andere mit der Unterschrift: «ONGHERIE». Letzteres zeigt auf blauem Grunde 
ein Wappenschild, das abwechselnd von roten und silbergrauen (früher 
vielleicht weissen ?) Streifen quer durchgezogen ist. Auf der Miniatur Seite 4 
is ein knieender Papst mit dem Hirtenstab, hinter ihm ein Priester, welcher 
die Mitra trägt, zu sehen. Auf derselben Seite unten ein Wappen mit der 
Unterschrift «Papa LEO X* (1513—21). Die Handschrift enthält 7 Messen in 
vierstimmiger Komposition. 

Nach WOLFNER'S Zuschrift hat obgenannter Universitätsprofessor ausser 
dieser Handschrift noch mehrere Handschriften ungarischer Beziehungen ge
funden. 

Statistique du nombre des journaux et périodiques paraissant dans les 
différants pays. Intéressant tableau de la production des divers pays. Il est à 
souhaiter qu'un statistique des périodiques fut dressé sur cette matière de 
notre pays. (G. P.) 

Traduction des chefs d'oeuvre de la littérature en hébreu. D'après la 
«Jüdische Volkszeitung» une phalange de littérateurs traduit à Jérusalem en 
hébreu un série des chefs d'oeuvre de la littérature occidentale. Les traductions 
paraissent à Berlin. (G. P.) 

Ludwig Kemény •f. Ein warmer Nekrolog über den pensionierten Ober
archivar der Stadt Kassa und ausgezeichneten Historiker, der auch ein fleissi-
ger Mitarbeiter der Magyar Könyvszemle war. (DR. ALFRED CZOBOR.) 

CHANGEMENTS DANS L'ÉTAT DES IMPRIMERIES HONGROISES 
DU 1 NOVEMBRE 1926. AU 30 AVRIL 1927. 

(Page 211.) 

Explication des signes : * imprimeries non avisées officiellement; 
** imprimeries dissoutes. 
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D r . E t i e n n e N y i r e ő : Travaux de réorganisation à la Bibliothèque 

Széchényi du Musée National Hongrois . (Pp . 213—246. ) 

Le comte François SZÉCHÉNYI fonda il y a 125 ans (le 25 novembre 
1802) d'un geste magnanime la plus grande Bibliothèque de Hongrie, celle 
du Musée National. La Bibliothèque du fondateur compta environ 15.000 livres, 
2.000 manuscrits, 20.000 chartes. Le temps qui s'écoula depuis lors n'était que 
très peu favorable au développement de la Bibliothèque. Néanmoins, grâce 
aux mécènes, aux amis du Musée, à l'État, la Bibliothèque du Musée compte 
aujourd'hui quarantefois plus de livres et manuscrits que jadis, et son Archive 
s'est centuplé. Aussi a-t-on organisé de novelles sections, fondé de nouvelles 
collections. 

Le palais du Musée, construit en 1838—1846, servit aussi pour notre 
Bibliothèque, qui s'y installa après une série déplacements. Les collections 
s'accroissaint de sorte que le manque de place devint dès la fin du igme siècle 
de jour en jour plus incommodant. La direction du Musée tâchait de remédier 
à ce mal par l'intercalation et superposition de rayons, par l'adaptation de la 
moindre place qui pouvait servir de dépôts etc. Aussi était elle forcée, au 
temps du communisme, d'évacuer un dépôt loué et transporter le matériel 
qui y était, dans une écurie d'un palais voisin du Musée. Dans les dépôts 
surchargés de la Bibliothèque, les rayons étant trop serrés, la manipulation 
devint de jour en jour plus difficile, et encore, de peur d'incendie, l'éclairage 
manquait complètement. Les difficultés étant au comble, il fallait y remédier. 

M. le comte Kuno KLEBELSBERG, ministre de l'Instruction Publique 
quoiqu'engagé dans les innombrables travaux que comprend son programme 
culturel, ne perdit pas de vue le Musée National Hongrois et prêta son 
secours à la Biblothèque afin que les travaux de réorganisation, initiés par le 
directeur général M. le prof. Valentin HÓMAN soient perfectués par les soins 
du directeur de la Bibliothèque M. le prof. Eméric LUKINICH de sorte que le 
développement et la publicité de la Bibliothèque soit assuré pour l'avenir. 

Afin de mieux exploiter les dépôts on passa de l'idée du remaniement 
à celle de la réorganisation complète. Il nous semble que la tâche de notre 
Bibliothèque restera unique dans l'histoire des bibliothèques. Il s'agissait 

Magyar Könyvszemle. Bulletin. 1927. 25 
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d'évacuer plusieures salles d'une bibliothèque surchargée, afin d'acquérir de 
dépôts, qui à l'aide d'un système de rayons en fer, permettant l'exploitation 
d'une salle jusqu'au sextuple de l'admissibilité précédente, serviront le déve
loppement de l'institution. Correspondant à ce travail, le matériel logé fut 
ramené au Musée. Tous ces travaux furent organisés de sorte, que — sauf 
quelques restictions — la Bibliothèque restait accessible, même dans quelques 
sections l'accès était ininterrompu. 

Le travail commença à la fin du mois d'avril 1927 par l'adaptation des 
locaux situés au rez-de-chaussée. On y disloquait les bureaux, les dépôts des 
doubles, le sioc des éditions du Musée. Le bloc de la Bibliothèque resta dans 
les salles du premier étage. 

L'Archive du Musée National, qui contient environ deux milions de 
chartes et de documents, ayant reçu un bon emplacement dans le nouveau 
palais des Archives Nationaux, la salle et le corridor qu'elle occupait sera 
adapté pour la Bibliothèque APPONYI, une autre salle contiendra la Biblio
thèque TODORESZKU-HORVÂTH, il s'y joindra notre collection d'incunables, de 
livres anciens hongrois et la section des manuscrits; le tout formant une 
partie spéciale de notre Bibliothèque, qui, correspondant aux principes moder
nes, restera isolée de la Bibliothèque proprement dite. 

Deux des plus grandes salles du premier étage furent munis de rayons 
en fer système SCHLICK-VAJDA. La construction et la division des rayons 
répond aux principes les plus modernes, de sorte que la plus grande des salles 
qui mesure 25 m. de longeur, 10 m. de largeur sur 6 m. 80 de hauteur com
prendra 300.000 volumes, facilement rangeables et accessibles. La salle moins 
grande, également munie de rayons en fer système SCHLICK-VAJDA, ainsi que 
le corridor y appartenant et meublé de rayons en bois avec une galerie, sert 
au Département des Journaux. 

L'aménagement des sections sur les nouveaux rayons suit un nouveau 
système. Les classes sont grouppées d'après la parenté scientifique. Dans les 
classes délivrées du fardeau des rayons interpolés on va procéder au numéro
tage infini. Ce système, d'après lequel les livres se suivent sur les rayons 
d'après grandeur et en ordre d'acquisition, remplace l'ancien selon classes et 
ordre alphabétique avec ses interpolations innombrables. Les livres rangés 
d'après le nouveau système restent définitivement sur leur place et il n'y aura 
plus la nécessité de déplacer une série de rayons à cause des interpolations 
survenues au cours du temps. Les ouvrages de luxe et les premières éditions 
furent enlevés des rayons et rangés dans des armoires à clef. 

La réorganisation de la Bibliothèque de la Salle de Lecture marchait au 
même pas que les autres travaux. D'abord fallait-il renouveler et compléter 
le stoc. L'ancienne Salle de Lecture comprenait une Bibliothèque d'environ 
5000 tomes, ce nombre fut augmenté à 30.000. Pour placer cette quantité oii 
construisit de nouveaux armoires combinés avec une galerie dessus. Les livres 
sont numérotés d'un système et se rangent dans un ordre, qui permet facile
ment, selon le besoin de compléter, de changer ou d'enlever les oeuvres. Les 
livres sont à la dispositon des lecteurs et ne peuvent être prêtés à domicile. 
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Le travail bibliographique et la fabrication du catalogue suivit le choix 
des livres. Le catalogue fut écrit à machine, chaque titre fut reproduit sur un 
opalographe et tiré à plusieurs exemplaires sur des fiches dans la grandeur 
des titres. Ces fiches sont enchaînés mutuellement par de petites coupures et 
encadrés sous une feuille de cellophan translucide dans un cadre de métal. 
Cet index, système de catalogue breveté, réunit la lisibilité d'un catalogue 
imprimé aux avantages du système des fiches, celui ci permettant de changer, 
retirer ou augmenter les fiches selon le besoin. Songeons encore à l'avantage 
que le publique ne peut ni salir, ni déchirer, ni mettre en désordre ce catalogue. 
Enfin le cellophan permet aussi une désinfection. Du reste ce système de cata
logue est aussi meilleur marché que mainte autre. 

La Salle du Catalogue voisinant à la Salle de Lecture, est en partie 
nouvellement meublée. On y plaça le grand catalogue sur des rayons-pupitres. 
La même salle présente étalés dans les armoires les derniers numéros d'une 
série des principaux périodiques. 

Le nombre des places fut augmenté dans la Salle de Lecture et le N° du 
vestiaire corresponde à celui qui devra être occupé par le lecteur.. 

Les salles nouvellement transformées sont munis de l'éclairage électrique. 
Les cables sont enfoncés dans le mur et toute précaution faite pour éviter un 
courtcircuit ou dégât quelconque. L'heure de visite terminée, un disjoncteur 
situé au rez-de-chaussée, coupe tout circuit dans le réseau des fils. 

La Salle de Lecture sera ouverte du matin jusqu'au soir. 
Avant de terminer faisons encore mention de la nouvelle installation 

d'un laboratoire du photographe et du relieur. 
Comme nous en avons fait mention plus haut, la Bibliothèque resta, 

pendant les huit mois de grand travail, tant que possible et observant quelques 
restrictions, accessible. Mais avec la réouverture de la Salle de Lecture, les 
travaux ne sont point du tout terminés. Les travaux de réorganisation conti
nueront. Il va sans dire que le nouveau groupement, le nouveau numérotage 
et le travail bibliographique ne pouvait se terminer dans le court laps de 
temps dont nous venons faire le récit. 11 y a du travail pour des années, qui 
réalisé mènera la Bibliothèque Széchényi du Musée National Hongrois à son 
grand but : le service de la culture hongroise. 

M e l c h i o r Za lán : Ört l ichkei t und weiteres Schicksal des Pray-

Kodex. (Mit 1 Abbildung. Ss. 247—274.) 

1. Die Örtlichkeit des PRAY-Kodex (Ung. Nat. Mus. Nyelvemlékek N. 1. 
noch nicht foliiert) und sein weiteres Schicksal hat schon mehrere Forscher 
beschäftigt, eine befriedigende Lösung ist jedoch bis zurzeit noch nicht gefun
den, da man weder den Ort des Kirchenpatrons, noch die Benutzer des Sakra
mentars (ob Weltgeistliche oder Mönche) bisher richtig festgestellt hat. 

a) ZALÁN zieht in den Kreis seiner Betrachtungen sämtliche Orationen 
des Sakramentars, in welchen eine Erwähnung eines Patrons vorkommt. Diese 
Orationen sind die folgenden: «Pietate» (missa comm. pro defunctis), «Suscipe 
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clementissime* (missa communis), « Via sanctorum», welche man nach Beendung 
der Prozessionen zu beten pflegte, und «Suscipe domine», nach dem Aufer
stehungsumgang. Sämtliche weisen den Namen der Muttergottes und des hl. 
Johannes des Täufers auf. In den ersten beiden Orationen gehört jedoch der 
Name Maria nach dem liturgiegeschichtlichen Befund zum Text der Oration» 
eingeflochten ist bloss der Name des Täufers und deshalb können diese Orationen 
nicht so aufgefasst werden, als ob die ursprüngliche Kirche des Sakramentars 
notwendig auch Maria als Kirchenpatronin verehrt hätte. Die 3. Oration weist 
erfahrungsgemäss auch anderswo neben dem Namen des Kirchenpatrons auch 
denjenigen der hl. Jungfrau auf (Rituale von St. Florian, XII. Jh., ein Missale 
von Eger, XIV. Jh.). Betreffs der 4. Oration hat der Verfasser zwar keine 
weitere Analogien gefunden, der allgemeine und bisher in drei Fällen entdeckte 
Gebrauch jedoch erklärt auch hier den Namen Maria. In Ungarn wie im 
Ausland war es Sitte, dem Namen des Kirchenpatrons den Namen Maria 
beizufügen, auch dann, wenn die Gottesmutter nicht eigentliche Kirchenpatronin 
war. Diesen Zug findet man sogar in den Urkunden (z. B. Gründungsurkunde 
der Abtei Tihany von 1055, der Abtei von Pécsvárad XI. Jh.). In Ungarn ist 
diese Sitte umso begreiflicher, als Maria seit dem ersten hl. König die «Patrona 
Hungáriáé» ist. 

Der Patron der Kirche, für welche das Sakramentar verfertigt wurde, muss 
also unbedingt der Täufer gewesen sein. Maria jedoch ist als Kirchenpatronin 
nicht erwiesen, obwohl dies als Möglichkeit nicht geleugnet werden kann. 

b) In den Rubriken finden sich Beziehungen zu Mönchs-Consuetudines : 
z. B. «in capite ieiunii discalceant se fratres ad processionem» ; bei der Kerzen
weihe des 2. Febr. : «custos ecclesie distribuât candelas fratribus, maior vero 
magister pueris» (MARTÈNE : De Am. Mon. Rit. Antwerp. 1764. 106.). Auf ein 
Mönchskloster weist auch die «missa in monasterio» und «missa pro salute vivo-
rum et requie mortuorum» («quorum corpora in hoc monasterio requiescunt») hin. 
Hieher gehören auch die «benedictiones in monasterio» und die Exequial-
Gebräuche. Das Sakr. ist also für ein Mönchskloster verfertigt worden. 
Anscheinend widersprechen dieser Tatsache einige auf den Weltklerus sich 
beziehende Ausdrücke, wie antistes, episcopus, pontifex, archidiaconus. Diese 
Erscheinung ist jedoch leicht erklärlich, wenn man bedenkt, dass es einen 
eigenen Mönchs-Ordo nicht gab, und deshalb den liturgischen Büchern der 
Mönche die römischen Ordines zugrunde gelegt sind, welche man hie und 
da gemäss den Mönchs-Consuetudines umgeändert hat, manchmal aber auch 
diese Korrektionen unterliess. Unser Kodex weist dafür zahlreiche Belege auf. 
Wenn jedoch das Sakramentar ursprünglich für Weltgeistliche zusammen
gestellt worden wäre, könnte man die Mönchs-Beziehungen unmöglich erklären. 

Das Sakramentar ist also für eine Klosterkirche geschrieben. 
c) Die weitere Untersuchung ZALÁN'S ergibt, dass das Sakr. für Benediktiner-

Mönche verfertigt wurde. Unter den Votivmessen erwähnt die «alia missa pro 
congregatione» den Namen des Hl. Benedikt : «Familiam huius cenobi i . . . 
intercedente b. Benedicto confessore t u o . . . » . Weitere Argumente bieten das 
Vorkommen von Ordensheiligen im Festkalender und die zu ihrer Verehrung 
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aufgenommenen Messen. Der Hl. Benedikt hat zwei Feste: 21. März;: Conuersio 
S. Benedicti (mit Oktav) und 11. Juli: Translatio S. Benedict! (ebenfalls mit 
Oktav). Darin dass letzteres Fest im Festkalender nicht mit rot verzeichnet 
ist, sieht ZALÁN einen Einfiuss von Montecassino, ebenso in der Verlegung des 
Festes S. Jacobi minoris auf den 22. Juni. Auffallend sind die Namen von 
Ordensheiligen, welche auch in ausländischen Verzeichnissen verhältnismässig 
selten vorkommen: 10. März: Attalas (Abt von Bobbio); 9. Febr.: Alto (Abt. 
von Altenmünster). Geradezu auf Deutschland verweist die Messe des hl. 
Korbinian und die Messe der hl. Luitrudis, dessen Reliquien sich in Korvey 
befanden. 

Der These scheint widerzusprechen, dass es in der Karfreitagsliturgie 
vorgeschrieben ist «non nudis pedibus, non enim licet. . . ad altare ministrare 
nudis pedibus», obwohl einige Benediktiner-Consuetudines die Vorschrift «nudis 
pedibus» haben. Diese Sitte war jedoch keineswegs allgemein verbreitet. Gerade 
die deutschen Consuetudines schreiben vor, dass die am Altare dienenden 
Mönche beschuht seien («calceatis ministris» ALBERS: V. 3s). Der Schuhe 
pflegte man sich vielerorts bloss bei der adoratio crucis zu entledigen. 

Eine andere scheinbare Schwierigkeit erwächst daraus, dass im Kodex 
bei der Pfingstvigil zwei Litaneien verzeichnet sind, die eine «secundum 
Canonicos», die andere «secundum... ordinem monachorum». In mehreren 
Klöstern pflegte man an diesem Tage zwei, eventuell drei Litaneien zu singen, 
die eine beim Aufzug zum Taufbrunnen, die andere bei der Rückkehr. Die 
erste ist oft die in Versen abgefasste Litanei «Rex sanctorom», die sich häufig 
in den für den Säkularklerus verfertigten liturgischen Büchern findet ; die 
zweite ist oft eine lokale Litanei. Analog ist es am Karsamstag. 

Der Kodex wurde also für ein Benediktiner-Kloster verfertigt. 
d) In Ungarn gab es nie eine Klosterkirche, welche als Kirchenpatrone 

Maria und den Täufer verehrt hätte. Zu Ehren des Täufers errichtete Benedik
tinerkirchen gab es auch bloss zwei. Vom St. Johann-Kloster (Szent János, 
Kom. Bihar) wissen wir so gut wie nichts, es weist auch im Kodex kein Zug 
auf dieses hin. Mehrere Belege lassen sich jedoch aus dem Sakr. beheben, dass es 
für die Benediktiner-Abtei Boldva (Kom. Borsod) verfertigt wurde. Im Jahr
buch und in der Ostertafel des Kodex findet sich eine doppelte Aufzeichnung 
darüber, dass das Kloster St. Johann von Boldva 1203 abgebrannt ist (Mona-
sterium iohannis bapt. comburitur iuxta bulduam situm). Ebenso findet sich 
eine Aufzeichnung über die Weihe des neuerrichteten Benediktiner-Klosters 
von Széplak, welches unweit von Boldva gelegen ist. Deswegen wurde der 
Kodex schon von I. HORVÁT und BATTYÁNYI als für Boldva verfertigt ange
sehen ; Beweise jedoch konnten sie keine vorbringen. Man wusste nicht 
einmal, ob in Boldva überhaupt ein Ben.-Kloster existiert hat. Die neueste 
kunstgeschichtliche Forschung erwies jedoch, dass die zurzeit kalvinische Kirche 
von Boldva im XII. Jh. errichtet wurde und die im Sommer 1927 ver
anstalteten Ausgrabungen — die auch ZALÁN besichtige hat — ergaben, dass im 
Anschluss an die Kirche ein Quadrum-Kloster lag. 

Die im Sakr. vorgesehenen Paramente (pecten, tunica, humerale, alba, 
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cingulum, balteus, manipulus, crux, cyrotheca, anulus, dalmatica, casula, «cydra» 
[cidaris,] baculus) widersprechen der These nicht. Wir kennen zwar die 
Privilegien Boldvas nicht. Ein jedes Stück jedoch konnte in der Zeit des 
Kodexes (ausgehendes XII. Jh.) ein privilegierter Abt tragen. An und für sich 
beweist der Paramentenbefund nichts — weder gegen, noch für die Boldvaer 
Ortlichkeit. Der Paramentenbefund bestreitet jedoch die Hypothese PRIKKEL'S, 
dass der Kodex für Pannonhalma verfertigt worden ist, da der Abt von Pannon
halma das Sandalenrecht besass, die Sandalen aber im Kod. fehlen. Den 
Balteus jedoch durfte er nicht tragen. Dieselben Gründe gelten gegen die 
Hypothese ERNYEY'S, dass unser Kod. für den Bischof von Veszprém verfertigt 
worden wäre. Die These KARÁCSONYI'S wird auch durch denselben Befund 
abgetan : für den Probst des Domkapitels von Székesfehérvár kann das Sakr. 
nicht geschrieben worden sein, weil der Probst erst 1366 das Privileg einiger 
Pontifikalien erhielt. Peremptorisch für die beiden letzten Hypothesen ist das 
Übersehen der klar zu Tage tretenden Mönchsbeziehungen ; bei allen drei 
jedoch, dass keines der genannten Orte als Kirchenpatron den Täufer verehrte. 

Das Sakramentar ist also für das Benediktiner-Kloster von Boldva ver
fertigt worden. 

2. Zum Sakramentar wurde ein Anhang verfertigt, der einesteils neue 
Messen im Sakr. schon eine eigene Messe besitzender Heiligen hat, andersteils 
aber auch im ursprünglichen Sakr. fehlende Messen aufweist. Die Heiligen
namen der neuen Messen des Anhangs sind im Festkalender des ursprünglichen 
Kodex mit Rot von zweiter Hand nachgetragen. Es ist ein Versehen des 
Nachträgers, dass er mit roter Tinte schrieb, da jene Heiligenfeste in den 
ungarischen Ben.-Klöstern nie Rubrum-Feste waren. KARÁCSONYI ist verfehlt 
vorgegangen, als er den ursprünglichen Bestand des Sakramentars und die 
Messen des Nachtrags zuzammenstellte und letztere als Lokalfeiertage auffasste, 
sodann, dass er aus der Ägydius-Sequenz des Nachtrags den völlig verfehlten 
Schiuss zog, dass das Sakr. für die von St. Gilles aus gegründete Abtei Somogyvár 
geschrieben worden ist. Der hl. Ägydius ist vielerorts verehrt worden. —• Den 
Anhang haben noch Benediktiner-Mönche zusammengestellt. 

3. Es ist schon längst erwiesen, dass der Kodex um 1228 schon von 
der Benediktiner-Cella von Deáki (zugehörig zur Abtei Pannonhalma) benutzt 
wurde. 

4. Der Kodex kam noch im XIII. Jh. in den Besitz des Domkapitels von 
Pozsony (Pressburg). Dies schliesst ZALÁN aus dem Nekrolog des Kalenders. 
Einige Aufzeichnungen (obiit Sukar Basa filius) beziehen sich nämlich auf 
Mitglieder der Familie Csukár, welche Patronatsherren des Domkapitels waren. 
Die vorkommenden Namen sind sämtlich aus dem XIII. Jh. 

5. Der im Kodex sich befindende «Micrologus» wurde nach Entdeckung 
ZALÁN'S nach 1425 zum Kodex eingebunden, da ein Bücherverzeichnis de s 

Kapitels von Pozsony vom Jahre 1425 genau dasselbe Exemplar beschreibt, 
das noch damals separiert in der Dombibliothek war. Wahrscheinlich kam auch 
in Pozsony zum Kodex der Ternio der ungarischen Synodalbeschlüsse. 

In einer anschliessenden längeren Fussnote widerlegt ZALÁN einige liturgie-
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geschichtliche Errata ERNYEY'S und bestreitet dessen Auffassung, dass die im 
Kod. befindlichen Gesundheitsregeln, astronomischen Aufzeichnungen das Zitat 
«de natura infantum» unmittelbar aus Galenus und anderen Gelehrten des 
Altertums übernommen wurden und nicht, wie ZALÁN früher festgestellt hat, 
durch die Vermittlung Ps.-Bedas. 

Dr. Albert Gárdonyi : Die ältesten Buchhändler der Stadt Pest 

IV. (Ss. 275-283 . ) 

Die Johann LiNDAUER'sche Buchhandlung, deren Geschichte diese Ab
handlung gewidmet ist, entstand ursprünglich in der Stadt Ofen und wurde 
erst im Jahre 1788 nach Pest übersetzt. Johann LINDAUER'S Bruder Joseph 
gründete gleichzeitig die bekannte Buchhandlung in München und die Pester 
Buchhandlung bezog die meisten Bücher aus der Münchener Buchhandlung. 
Trotz dieser günstigen Geschäftsverbindungen konnte sich der Pester Buch
händler Johann LINDAUER nicht lange aufrechterhalten und schon im Jahre 
1795 wurde das Geschäft gerichtlich geschlossen und der Büchervorrat ver
steigert. Aus den Geschäfsinventaren ist ersichtlich, dass der Büchervorrat 
hauptsächlich deutsche Werke enthielt, aber auch die neuere ungarische Lite
ratur wurde berücksichtigt. Im Jahre 1804 erkaufte das Buchhandlungsrecht 
der Buchbinder Gabor INSTITORIS, der daraus eine ausschliesslich ungarische 
Buchhandlung schuf. Die Buchhandlung überging nach seinem Tode auf seinen 
Sohn Karl, nach dessen Falliment auf Georg SZUBULY und später auf Otto 
WIGAND, der auch die berühmte Leipziger Buchhandlung gründete. 

DOCUMENTS INÉDITS. 

Dr. Ladislas Bártfai Szabó : Le premier Catalogue de la Biblio

thèque Széchényi. (Pp. 284—319.) 

M. BÁRTFAI SZABÓ fait énumération des collaborateurs du premier 
Catalogue imprimé de la Bibliothèque SZÉCHÉNYI puis fait communication de 
la liste de tous ceux qui en reçurent, sur l'ordre du comte François SZÉCHÉNYI, 
un exemplaire. Cette liste contient presque le totai des savants hongrois de 
l'époque, ainsi que tous les capacités étrangers qui étaient en relation avec 
les écrivains et savants hongrois. 

Dr. Stefan Harsányi ; Promptuarium politicum (Rechtsbuch) 

Eperjes, aus dem Jahre 1649. (Ss. 319—323.) 

Handschrift (40) in der Bibliothek der ref. Hochschule zu Sárospatak. 
Der Verfasser dieses Codexes war Andreas GLOSIUS, der es für Johannes 
GESZTELI, den Geschäftsführer der königl. Freistadt Eperjes redigiert und ge. 
schrieben hatte. Der lateinisch-ungarische Codex enthält alle erbfolggesetz
liche, strafrechtliche, privatrechtliche, streitverfahrliche und andere Gesetze, 
sowie Vorschriften, nach welchen in Eperjes im XVI. und XVII. Jahrhunderte 
die Gerechtigkeit geübt wurde. 
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LITTÉRATURE. 
(Pp. 324—348.) 

Reden, Aufsätze und Gesetzvorschläge des Grafen Kuno 
Klebeisberg, 1916—1926. Budapest, 1927. Athenaeum. (8°.) 686 S. 

Wenn man die Entwicklung der ungarischen Kultur überblickt und diese 
mächtige Evolution genauer betrachtet, müssen unter den vielen grossen 
Gestalten unserer Kulturpolitik die drei grössten Unterrichtsminister, als die 
besonderen Förderer dieser Kultur, hervorgehoben werden : Baron Joseph 
EÖTVÖS, August TREFORT und Graf Kuno KLEBELSBERG. EÖTVÖS, der «grosse 

Idealist», Dichter und Denker hatte den schärfsten Blick für die Kulturbedürfnisse 
seiner Zeit, er war der Unterrichtsminister des glorreichsten und kritischesten 
Zeitalters unserer Nationalgeschichte, bei dem das theoretische Element mehr 
zum Ausdruck kam, als das praktische. TREFORT bereicherte und verwirklichte 
die pädagogischen Theorien EÖTVÖS'. Beim Grafen KLEBELSBERG finden wir 
die Tiefe der Gedanken EÖTVÖS' und die Kraft der Aktivität TREFORT'S, mit 
welcher dieser seine Pläne in harmonischer Einheit durchführte. Was bei 
EÖTVÖS erst idealistische und theoretische Tätigkeit und bei TREFORT eine 
vorwärtsstrebende Aktion war, das zeigt sich in Klebelsberg's Werk in fester 
Einheit. Während EÖTVÖS der philosophierende «Schöngeist», TREFORT der 
erste Organisator war, ist Graf KLEBELSBERG ein geborener Kulturpolitiker. 
In ihm haben sich EÖTVÖS' Intuition und TREFORT'S Kraft in idealer Form, 
aber in praktischer Art vereint. Seine organisierende Tätigkeit, neugestaltende 
Kraft, sein fester, aus Überzeugung herrührender Glaube an den Sieg des 
ungarischen Genius, seine grosszügige und umfassende Praxis und endlich der 
breite Horizont seines Wissensmaterials stellen ihn in der Geschichte der unga
rischen Kulturpolitik neben EÖTVÖS und TREFORT. 

Diese Reden und Gesetze bewahren das Werk und die Geschichte, das 
bleibende Schaffen und die Denkmäler von zehn Jahren: das Andenken des 
kritischesten Jahrzehntes unserer Nation. (ALEXANDER KOZOCSA.) 

M o r i n , G e r m a i n : Manuscrits Liturgiques Hongrois des XI<> et XIIe 

Siècles.(Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. VI.[1926] 54—67.Müns te r in W . ) 

G. MORIN, der weltberühmte Forscher, entdeckte drei liturgische Denk
mäler aus der Zeit der Árpáden-Könige (bis zum Jahre 1301). Die Hss be
finden sich als Deposita des Zagreber Erzbistums in der Universitätsbibliothek 
von Zagreb. Diese Hss sind folgende : 

1. MR 165. Pontifikale, Rituale und Ordinarius von HARTWIG, Bischof 
von Győr (XI. Jh.). Im Exultet liest man «et antistite nostro chart uirgo». 
MORIN schliesst daraus, dass die Hs für die Kathedrale von Győr verfertigt 
wurde, dessen Bischof HARTWIG war. ZALÁN fügt noch dazu, dass das Vor
kommen der Ecclesia sti Stephani die Auffassung noch erhärtet, da im Mittel
alter an Stelle der ehemaligen Jesuiten-, heute Benediktinerkirche tatsächlich 
eine zu Ehren des hl. Protomartyrs errichtete Kirche stand. Die Hs ist ein 
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interessantes Denkmal griechischer und westlicher Beziehungen auf ungarischem 
Boden. 

2. MR 89. Bischöfliche Benediktionen und ein Pontifikale-Auszug, XI—XII. 
Jh. Für Esztergom verfertigt, wie dies aus den Tituli der zu Weihenden und 
den Wohnsitzen derselben erhellt. 

3. MR 126. Ein Sakramentar der Benediktiner-Abtei von Béla. Dies 
beweist MORIN aus den Votivmessen und den Mönchsbeziehungen des Kodex. 
Das Sakr. ist mit dem Pray-Kodex ein beredter Zeuge der ungarischen und 
ausländischen (franz., Montecassinischen) regen Beziehungen. 

Mit diesen drei Hss beläuft sich die Zahl der bisher bekannten liturgischen 
Hss der Arpádenzeit mit dem PRAY-Sakramentar und dem Missale von Német
újvár auf fünf. (MELCHIOR ZALÁN.) 

Hessel , Alfred: Geschichte der Bibliotheken. Göttingen, 1925. 
Dr. Th. Pellens & Co. VII, 147 S., 15 Bilder. 

Verfasser schildert die Entwickelung der Bibliothekslehre mit klarer 
historischer Einteilung. Wir lernen daraus die verschiedenen Schicksale der 
grossen Bibliotheken und die Lebensgeschichten der berühmten Bibliothekare 
kennen. Verfasser lässt uns in der Wiedergabe der Entwickelung auch die 
historischen Anknüpfungspunkte fühlen. Schade, dass der Text nicht reicher 
illustriert ist. (PAUL TÖRÖK.) 

Horváth, Jean : Histoire de Vêlement populaire dans la littérature 

hongroise de Faludi à Petőfi. Publié par l'Académie Hongroise des 
Sciences in 8° 390 p. 

Le livre de l'éminent professeur de la littérature hongroise à l'Université 
de Budapest est un exposé lumineux de la découverte progressive du «peuple» 
qui se fait valoir dès la fin du i8 i è m e siècle dans notre littérature. La dif
férence s'établit entre poésie «naïve», «originale», poussée sur le sol hongrois 
et poésie artificielle, calquée sur des modèles étrangers. La fusion des deux 
genres se fait dans la poésie des classiques hongrois, dont les principaux sont 
PETŐFI et ARANY et qui débutent tous les deux après 1840. Comme en 
France l'antiquité classique, en Hongrie les couches basses de la nations con
tiennent l'universalité et l'éloignement indispensables à la création de types 
classiques. (ANDRÉ HEVESI.) 

Anzeiger der Hauptstädtischen Bibliothek. 1926. Neue Folge. 
6. Band. Nr. 1—4. Bp., 1927. Székesfőváros (Haupt- und Residenzstadt). 
8°, 184 S., 1 Beilage. 

Der Anzeiger einer unserer modernsten Bibliotheken, der Städtischen 
Bibliothek, stellt die äusseren und inneren Verhältnisse dieser sich glücklich 
entwickelnden Kulturinstitution im Querschnitt dar. Die Bereicherung der 
Bibliothek veranschaulichen die nachstehenden Angaben : Im Jahre 1926 hat 
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sich der Bücherbestand mit 38.599 Bänden vermehrt, wovon 1535 auf Werke 
allgemeinen Inhaltes, 3610 auf Sozialwissenschaften, 22.064 auf Belletristik und 
Literaturwissenschaft usw. fallen. (DR. A. K.) 

Bibliographies d'actualités de la Bibliothèque Municipale» 
(No 39 et 40.) 

La Bibliothèque Municipale continue la publication des bibliographies 
d'actualités. Le No 39 se rapporte au Droit de location et le No 40 à la 
Question de la Revision de la Paix. (C. I.) 

Balogh, Jolán : Der Abt von Madocsa, «-der Miniator der königlichen 

Bücher». Henszlmann-Blätter, 1927. No 5. 

Seit langem beschäftigt die ungarischen Forscher die Frage, wer der 
geheimnisvolle Abt von Madocsa ist, den die Rechnungsbücher des Königs 
WLADISLAUS IL vom Jahre 1495 als Miniator der königlichen Bücher erwähnen. 
Ein glücklicher Fund Jolán BALOGHS bringt nun die Lösung zur interessanten 
Frage. Der Abt wird nämlich in zwei Dokumenten des Mailänder Staats
archivs unter dem Namen Johannes Antonius CATTANEO de Mediolano 
erwähnt. Die Mailändische Herkunft des Künstlers erklärt nun die rein Mai
ländische Art der Miniaturen, die wir an einer Gruppe von Handschriften, 
deren bedeutendstes Stück der Pariser Cassianus ist, schon bisher konstatieren 
konnten. Werke dieser Gruppe dürfen allem Anschein nach für Arbeiten des 
Abtes von Madocsa angesehen werden. (DR. EDITH HOFFMANN.) 

The great earthquake of 1923 in Japan. (Das japanische grosse 
Erdbeben von 1923. Tokyo, 1926. 8°, 12, XXVI, 615, 4 S. 

Ein Kapitel des Werkes zählt die grossen Verluste auf, welche das 
Erdbeben und das darauffolgende zweitägige Feuer mit der Verwüstung des 
grössten Teiles der öffentlichen und Privatsammlungen in Tokyo verursacht 
hatte. Eine Unmasse von künstlerischen, kunstgewerblichen und archäologischen 
Gegenständen, alte und seltene Bücher, sowie Handschriften wurden zu Schutt 
und Asche, ferner eine, Pflichtexemplare enthaltende Landesbibliothek mit einer 
Million von Bänden, und ebenso gingen auch die, mehrere tausend Bände 
enthaltenden Fachbibliotheken des Finanz-, Verkehrs- und Ackerbauministeriums 
vollständig zu Grunde. (DANIEL HAVRAN.) 

Sárospataker Kaiaus. Redigiert von Stefan Harsànyi. Sárospatak, 

1927. 8°, 107, 30 S. 

Der grössere Teil des Kaiaus macht die Geschichte der Stadt, haupt
sächlich aber die nahezu 400jährige Hochschule und ihre Sammlungen bekannt. 
Am meisten wird über die Bibliothek der Hochschule gesprochen, in der eben
falls wertvolle Druckwerke und Handschriften aufgezählt werden. 

(DANIEL HAVRAN.) 



BULLETIN 33* 

Harsányi, Stephan—Joseph Gulyás: Neue Angaben über Cas
par Károlyi. Sárospatak, 1927. 8°, 16 S. 

Diese Angaben beziehen sich auf die Jahre 1578—88 des prächtigen 
ref. Bibelübersetzers, hauptsächlich aber auf seinen Streit, den er mit der 
Zipser Kammer wegen der Exkommunisierung der tarcaler ref. Kirchengemeinde 
hatte. (DANIEL HAVRAN.) 

Pukánszky, Béla v. : Die Druckerei Bremer in Leutschau. (Sonder
abdruck aus dem Gutenberg-Jahrbuch.) Mainz, 1927. 4 0 , 91—95 S. 

Verfasser bietet uns die Geschichte der Druckerei BREWER, deren wichtigste 
Produkte die in ung. Sprache verfassten Druckwerke waren, ausserdem aber 
auch die klassischen Ausgaben kultiviert wurden ; von der Popularität der 
Druckerei zeugt, dass sich unter ihren Produkten nicht selten auch Werke 
schlesisch-deutscher Dichter und Prédikátorén befanden. (A. H.) 

Memoiren Marie Jászai ' s . Bp., 1927. Kön. Ung. Universitäts-
buchdr. 4 0 , 236 S. 

Die Memoiren bestehen aus zwei Teilen. I. Das cMich-Selbst-Suchen» 
ist ein Gedenkbuch. II. Die «Schriften der Ehrgeizigen» sind ein Tagebuch 
vom 9. März 1897 bis zum Tode der Verfasserin. Die zwei Teile trennt 
kein grosser Unterschied an Wert voneinander ; im ersten entfalten sich die 
Wogen eines grossartigen Lebens in breiterem Stile, während der zweite 
Teil nur augenblickliche Erlebnisse, je einen Tag aus dem Leben der grossen 
tragischen Schauspielerin verewigt. (ALEXANDER KOZOCSA.) 

Hegedűs, Zoltán: Josef Katonä's lyrische Dichtungen. Bp., 1927. 
Ausgabe des Verfassers. 8°, 56 S. 

Im allgemeinen literarischen Bewusstsein lebt Josef KATONA als Dichter des 
Bánk bán und einiger nicht sehr wertvoller Dramen. Nur ganz wenige wissen, 
dass es in KATONA'S Leben eine Periode gab, wo sich seines Herzens Qualen 
und die Unruhe seiner Seele in Versen ergoss. Dem Bánk bán gingen milde und 
empfindsame Verse voran, deren Charakteristik das wehmütige Schmachten, die 
sinnende Träumerei und manchmal die eruptive Glut bildet. Das Buch von 
HEGEDŰS stützt sich auf tiefgründige Studien. Die psychologischen Erörterungen 
verraten einen berufenen Forscher, der über viele Erfahrungen verfügt. (DR. A. K.) 

Encyclopédie Napkelet, T. I—IL Budapest, 1927. Édition Magyar 
Irodalmi Társaság. In 8°. 

Ce manuel en deux volumes élégamment présenté est le meilleur dans 
son genre dans la littérature hongroise. Il contient un vocabulaire de 30.000 
mots, 57 planches hors-texte, reproductions réussies des oeuvres artistiques, 12 
cartes en couleur, 530 gravures, 11 cartes dans le texte et nombreuses tableaux 
statistiques. Les articles, rédigés par des spécialistes éminents, donnent de 
précieux renseignements sur toutes les questions historiques, politiques, litté
raires, artistiques etc. qui peuvent interesser l'homme d'aujourd'hui. 

( D R . G A B R I E L H A L Á S Z . ) 
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Dr. Goll, Aladár : Index des quinze tomes du «Apollo» périodique 

de choeurs d'hommes. Budapest, 1927. Imprim. Barcza J. 

Les trente années du «Apollo» contiennent à peu près 600 choeurs 
d'hommes. L'Index cite 205 noms d'auteurs en ordre alphabétique, ainsi que 
le commencement de chaque poésie mise en musique, ce qui facilite infiniment 
l'usage de cette publication. (ETIENNE KERESZTY.) 

Baranyai, Zoltán : Unsere Kunstprosaüberset\ungen aus dem franzö

sischen Original des XVIII. Jahrhunderts. (Sonderabdruck aus dem 

Magyar Nyelv, 1927. Heft 3—6.) 8°, 426—437. S. 

Verfasser gibt uns eine genaue Zusammenstellung unserer Kunstprosa
übersetzungen aus dem französischen Original des XVIII. Jahrhunderts, zählt 
deren verschiedene Ausgaben, sowie die Umstände ihrer Entstehung auf und 
befasst sich auch mit ihren Stileigenheiten eingehend. (P—Y.) 

Dr. Tóth, Ladislaus: Zwei Berichte des Wiener Nuntius Garampi 

über die kirchlichen Verhältnisse um 1776. (Veröffentlichungen des ung. 

hist. Institutes in Rom. — Sonder-Abdruck aus der Rom. Quartal

schrift.) Bp. 1926. 8°, 25. 

Dr. Ladislaus TÓTH, ein fleissiger Forscher des vatikanischen Archivs, 
veröffentlichte bisher schon mehrere Dokumente, welche wertvolle unga
rische Beziehungen enthalten. Diesmal teilte er zwei Berichte des Wiener 
Nuntius GARAMPI mit, aus welchen wir in die gleichzeitigen kirchlichen Ver
hältnisse Einsicht erhalten. Die Berichte enthalten vielseitige ungarische Be
ziehungen, so dass es wünschenswert wäre, wenn die, im italienischen Ori
ginal verfassten Briefe auch ungarisch zugänglich wären. Besonders beachtens
wert sind die vielen erläuternden Glossen und Kommentare, die von eingehenden 
Forschungen und von selbständigem Denken zeigen. (DR. STEFAN V. SALAMON.) 

II. Jahrbuch des Kulturvereines des Komitates Vas und 
der Stadt Szombathely, sowie des Museums des Komitates Vas. 
Redigiert von Emerich Vàrady. 1920—27. 

Das Jahrbuch gibt uns ein Bild von der reichen und lebhaften Tätigkeit 
des Kulturvereines, hauptsächlich auf dem Gebiete der Literaturgeschichte, 
Archaeologie und Naturwissenschaften. Die Arbeiten darin sind grösstenteils 
Versuche zur Lösung von Lokalproblemen. (Zs.) 

Bereicherung der Bibliothek des Kulturvereines des Komi
tates Vas und der Stadt Szombathely. Zusammengestellt von 

Dr. August Pavel. Herausgegeben vom Kulturverein des Komitates Vas 

und der Stadt Szombathely, 1927. 

Der Katalog zählt 2500 neue Bücher auf, als einjährige Zunahme der 
Bibliothek, davon sind 80 Prozent durch Kauf erworben worden. (Zs.) 
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REVUE DES REVUES. 

(Pp. 349—3Si-) 

Dieser Abschnitt enthält Auszüge aus den Mitteilungen folgender Zeit
schriften der Jahre 1926 und 1927: Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, 
Revue des Etudes Hongroises, Le Bibliographe moderne, La Bibliofilia, Ephe-
merides Liturgicae. 

NOTICES. 

(Pp. 352—355) 

Vicepräsident der Ung. Bibliophil-Gesellschaft Dr. Emerich Lukinich. 
Die Ung. Bibliophil-Gesellschaft wählte gelegentlich ihrer am 30. Oktober 
abgehaltenen ordentlichen Sitzung an Stelle des verstorbenen Dr. Zoltán FERENCZI 
Universitätsprofessor Dr. Emerich LUKINICH, Direktor der Széchényi'schen 
Bibliothek des Ung. Nationalmuseums. 

Nomination d'un volontaire à la Bibliothèque Széchényi. M. le direc
teur général du Musée National Hongrois nomina volontaire M. le dr. Gabriel 
HALÁSZ et l'incorpora au service de notre Bibliothèque le 25 novembre 1927. 

Die Jubiläumsausstellung der Kön. Ung. Universitätsbuchdruckerei. 
In dem Gebäude des Ung. Nationalmuseums wurde am 18. Nov. die Jubiläums
ausstellung der 350jährigen Universitätbuchdruckerei eröffnet. An der Arran
gierung der Ausstellung nahm auch unsere Bibliothek teil, hauptsächlich mit 
vor 1711 erschienenen Druckwerken. 

Die Teilnahme des Nationalmuseums an der Musik-Ausstellung in 
Frankfurt a/M. Die Musik-Abteilung des Nationalmuseums übernahm die 
Organisierung der ungarischen Gruppe am 14. Mai 1927. Trotz der kurzen 
Frist, die bis zur Eröffnung zur Verfügung stand, gelang es ihr, alle nam
haften Kollektionen zur Teilnahme zu gewinnen. Das Prinzip hiesz : die 
städtische Musikkultur ins Treffen zu führen. Selbstredend bildete LISZT den 
Kern unserer Ausstellung, im übrigen waren Autographe und Drucke in zeit
licher und sachlicher Zusammengehörigkeit ausgestellt. (XVI—XVIII-tes Jahr
hundert, BEETHOVEN, der RÁKÓCZI-Marsch, LISZT, und ERKEL-Autographe, Opern 
und Ballette u. s. w.) Trotz der uns zur Verfügung gestellten 100 m2 konnte 
die Serie der vertonten PETŐFi-Gedichte, ferner Manuskripte moderner Kompo
nisten und neue gedruckte Musikalien nicht ausgestellt werden. (K. Isoz.) 

Le nouveau catalogue de la Bibliothèque du Vatican. Les archives 
et la collection de manuscrits du Vatican furent ouvertes sur l'ordre du Pape 
LÉON XIII. en 1882. Pour faciliter le travail des érudits une Bibliothèque y 
fut jointe. Cette Bibliothèque s'aggrandissant, l'ancien catalogue ne suffit plus 
aux besoins. Selon L'Osservatore Romano le préfet de la Bibliothèque Mgr. 
Giovanni MERCATI fait dresser un nouveau catalogue. Cette besogne exigera 
un travail de plusieurs années. (L. T.) 
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Oeuvres d'auteurs hongrois dans la Bibliothèque Municipale de Prague. 
Le nouveau catalogue de la Bibliothèque Municipale dressée sur les acquisitions 
de 1912 à 1924 comprend une série d'oeuvres hongrois traduites en tchèque. 
On y compte 29 oeuvres de 9 auteurs hongrois. (G. P.) 

CHANGEMENTS DANS L'ÉTAT DES IMPRIMERIES HONGROISES 
DU 1 MAI AU 31 OCTOBRE 1927. 

(Page 356.) 

Explication des signes : * imprimeries non avisées officiellement ; * * 
imprimeries dissoutes. 







A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának 
címjegyzéke. 

I. Horváth Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeum 
ősnyomtatványai. Budapest, 1895. (Elfogyott.) 

II. Dr. Áldásy Antal : A Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának címereslevelei. 1. kötet. Budapest, 
1904. — II. kötet 1. füzet. Budapest, 1923. 

Ára 14 pengő. 
III. Dr. Gulyás Pál: A Magyar Nemzeti Múzeum 

könyvtárában lévő Aldinák. Budapest, 1908. 
Ára 2 pengő. 

IV. Dr. Gulyás Pál : Magyar szépirodalom idegen 
nyelven a Magyar Nemzeti Múzeum könyv
tárában. Budapest, 1917. — Függelék. 1920. 

Ára 10 pengő. 
V. Kereszty István: Hirlapok éŝ  folyóiratok. 

1867-ig. Budapest, 1916. Ára 3 pengő. 
VI. Isoz Kálmán : Zenei levelek a Magyar Nemzeti 

Múzeum könyvtárában. Budapest,̂  1921—1924. 
I. 1—3. füzet. Ára 9 pengő. 

VII. Akantisz Viktor: A Todoreszku-Horváth-könyv-
tár. Budapest, 1922. Ára 6 pengő. 

VIII. Dr. Bártfai Szabó László: Gróf Széchényi 
István könyvtára. Budapest, 1923. Ára 4 pengő. 

IX. Dr. Váczy János és Rédeyné dr. .Hoffmann 
Mária: Irodalmi Levelestár. I. kötet. Budapest, 
1923. Ára 5 pengő. 

X. Végh Gyula : Rariora et Curiosa gróf Apponyi 
Sándor gyűjteményéből. Budapest, 1925. 

Ára 3 pengő. 
Magyar Könyvszemle. A Magyar Nemzeti Múzeum 

Országos Széchényi Könyvtárának közlönye. 
Új folyam I—XXXIII. kötet. A négyfüzetes év
folyamok ára 8 pengő, a kétfüzeteseké 6 pengő, 
az egyfüzeteseké 4 pengő. 
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