
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Előléptetések a M. N . Múzeum Széchényi Orsz. Könyv
t á r á n á l . A nm. vall. és közokt. m. kir. miniszter 1903 január 7-ikén 
92230/1902 82. a. kelt rendeletével Melich János dr. I. oszt. segédőrt a 
IX. fizetés osztály 2-dik fokozatába, Varjú Elemér és Vértesy Jenő dr. 
II. oszt. segédőröket a X. fizetési osztály 1. fokozatába léptette elő. 

K a r i D z i a t z k o f. Nagy vesztesség érte az egész tadományos vilá
got ez év január 13-án Dziatzko halálával. 

A XIX. század, mely a tudományt oly óriás léptekkel vitte előre, 
teremtette meg a bibliográfiát is. Hatalmas paloták emelkedtek telides-teli 
könyves polczokkal s e paloták megnyíltak az egész világ számára. I t t 
született meg a bibliográfia tudománya s e tudomány egyik legkiválóbb 
művelőjét vesztette el Dziatzkoban. Igazi germán volt kivűl-belül. hatalmas 
testalkattal, gondolkozó fővel, villogó szemekkel és csodásan erős, rendszeres 
agyvelővel s testi szemeinél sokkal mélyebben látó lelki szemekkel. 

Élete folyása nyugodt volt, kevés külső eseménynyel, úgy hogy teljes 
lélekkel adhatta át magát a tudomány szolgálatának. 

Született 1842. január 27-én Neustatban, Felső-Sziléziában. Gymna-
siumi tanulmányai végeztével a boroszlói egyetemen philologiai előadásokat 
hallgatott. Ezeket a bonni egyetemen folytatta, a hol egész életére elhatá
rozó fontosságú volt ismerettsége Friedrich Ritschl-lel, kinek oldalán egy 
esztendeig működött, mint könyvtári assistens. 

Tanulmányai végeztével fölváltva működött Oppelnben, Luzernben, 
Ereibm-gban és Karlsruhéban, mint tanár és könyvtárnok. 1872. őszén nevez
ték ki a boroszlói egyetemi könyvtár élére s ettőlfogva állandóan széleskörű 
tevékenységet fejtett ki könyvtárnoki minőségében. 

Reá várt a könyvtár rendezése és betűrendes czédulakatalogusának 
elkészítése. E munka gyümölcse lett 1886-ban közzétett »Instruktion für 
die Ordnung der Titel in alphabetischen Zettelkatalog der kön. und Universi
tätsbibliothek zu Breslau« ez. kiadványa, mely nagy befolyást gyakorolt a 
porosz könyvtárak szervezésére. 

1878-ban Angliába utazott bibliographiai és filológiai tanulmányok 
czéljából. 1886-ban bízták meg a göttingai könyvtár újjászervezésével és 
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vezetésével. I t t még nagyobb munka várt rá, mint Boroszlóban s ő ezt is 
kitűnő szakképzettséggel hajtotta végre. 

Csodás munkaerő lakott benne. Nem volt a bibliográfiának olyan 
mezeje, a hol ne dolgozott volna. Nincs terünk munkáit csak nagyjából is 
fölsorolni. Visszaszállt a könyvnyomtatás első idejébe, az első könyvsajtókhoz, 
a dús és virágzó német városokba, a hol az első könyvnyomtatók dolgoztak, 
megannyi érdekes és jellemző alakja a rég elmúlt kultúrának. Ismertette a 
német könyvtárak ősnyomtatványait, kitűnő munkát írt Elyan Gáspárról, az 
első boroszlói könyvnyomtatóról ; nagy szeretettel foglalkozott Gutenberggel. 
E mellett ráért kiváló munkákat alkotni a classica-filologia terén, hol 
kivált a római vígjátékírókkal foglalkozott, a finom Terentiusszal s a jókedvű 
Plautusszal. 

Ez működésének csak egyik fele. A másik fele a könyvtárnokot 
mutatja, a kitűnő hivatalfőnököt. Azzal a rendszerességgel és pontossággal 
vezette hivatalát, a mi a németeknek jellemző sajátságuk. Hozzáteszszük 
még a könyvtárnoki tanfolyamokat és bibliográfiai congressusokat, hogy 
egész működéséről számot adjunk. A nagy tudós és a kitűnő könyvtárnok 
egyesülnek Dziatzkoban, mint a »Sammlung bibliothekswissenschaftlicher 
Arbeiten« czímű vállalat megalapítójában és szerkesztőjében, mely a német
országi s bizonyos tekintetekből az általános könyvtártudomány terén is 
egyike a legnevezetesebb gyűjteményeknek, A. Dziatzko nyomdokait követő 
bibliográfiai irodalom sok jeles művelője i t t lépett előszűr a nyilvánosság 
elé. Folyóiratunkban ismételten is volt szó a Dziatzko »San,mlung«-járól. 

Magánéletében meleg kedélyesség jellemezte Dziatzkot, mint igazi 
tudóst, a kit a tudomány visszatart attól, hogy elmerüljön a mindennapi 
élet aprólékosságaiba. Boldog családi életet élt s vendégszerető háza állandóan 
nyitva állott a tudósoknak. 

Otthagyva a könyveket, az íróasztalt, szeretett a legférfiasabb sporttal, 
vadászattal foglalkozni. Nem gátolta ebben a múlt év telén szerzett májbaja 
sem. És úgy érte a halál a szabad ég alatt, puskával kezében. Szívszélhűdés 
ölte meg. Hatvanegy éves korában halt meg, hosszú szenvedés nélkül, de az 
ilyen emberek soh'se halhatnak meg elég későn. V. J. 

A p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r r ó l . A hazai kultúra első székhelye 
Pannonhalma volt. Ennek megfelelően it t alakult meg az első könyvtár is, 
melynek legrégibb emléke szent László királynak birtokösszeiró oklevele a 
pannonhalmi apátság számára. E könyvtár kritikai méltatását Zoltvány Irén 
í r ta meg a pannonhalmi főapátság legújabban megjelent történetében. Első 
gyarapítójáról is tudomásunk van. Adalbert főúr ugyanis 1150—1154 között 
könyvgyűjteményét végrendeletileg az apátságnak hagyományozta. — A könyv
tár első jegyzéke »Catalogus librorum omnium conventus sancti Martini« 
czim alatt a következő XVI. századi kéziratban maradt fenn : Inventarium 
totius supellectilis conventus monasterii sancti Martini sacri montis Pannó
niáé sub reverendissimo pâtre et domino Andrea Placido eiusdem monasterii 
archiabbate confectum anno MDLVIII. E jegyzéket Récsey Viktor ár. most 
nyomtatásban is kiadta. Értékes e jegyzőkönyv elsősorban azért, mert több 
ismeretlen magyar vonatkozású munkát tartalmaz ; de figyelemre méltó azért 
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is, mert a pannonhalmi könyvtár viszontagságai között széthordott könyv
anyag értékes kincsét még a maga egészében tünteti fel, melyből 1786-ban 
a rend feloszlatásakor a budai egyetemi könyvtár sok becses dolgot eladott, 
A benczések bámulatos szorgalmáról és tudományszeretetéró'l tanúskodik az,, 
hogy a török dúlás után 1638-ban tértek vissza Pannonhalmára s már 1658-
ban 2318 kötetre rugó könyvtáruk van. E buzgalom mai napig megmaradt 
a rendben, melynek fényes bizonysága, hogy e könyvtár ma 136,844 kötetet 
és 19,812, füzetet számlál. G. A. 

V. László király kódexe a vatikáni könyvtárban. Érdekes 
felfedezésről ad hír t az »Alkotmány« márczius 17-iki száma. E szerint 
a prágai premontrei zárda könyvtárnoka Zahradnik Izidor dr. kutatásai 
közben a vatikáni könyvtárban V. László király egy gyermekkori iskola
könyvére bukkant, melynek czime : Dictionarium trilingue Latinum 
Theutonicum et JBohemieum ad Ladislaum Hungáriáé et Bohemiae regem. 
A 67 negyedrétű hártyalevélből álló kézirat díszesen festett czímlappal van 
ellátva. Szerzője a király egyik oktatója Holubarr János, másolója pedig 
bizonyos Venceslaus de Elefant. Ez utóbbi bizonyosan a nyitramegyei 
elefánti pálos zárda egy lakója volt. 

A nagybecsű leletről, a mely bennünket magyarokat különösen érde
kel, kimerítő tudósítást fogunk hozni, mihelyt a tudós felfedező tervezett 
publikácziója megjelent. 0. 

A d a l é k a c z e n z u r a t ö r t é n e t é h e z . A M. Nemz. Múzeum könyvtárá
nak irodalomtörténeti gyűjteményéből közlöm az eredetinek hevenyészet ortogra-
fiájával Kossuth Lajos-nak a Pesti Hirlap kiadó tulajdonosához Landerer-hez 
1843-ban kelet nélkül intézett következő levelét, mely a czenzura által korlá
tozott hirlapirás kényelmetlen és nehézkes állapotaira vonatkozólag egy pár 
jellemző és közvetlenül ható adatot tartalmaz : 

»Ich bin mit der gränzenloos inconsequentern Dumheit des Censors 
in der äussersten Verlegenheit. Ich weiss garnicht mehr woran ich mich halten 
könne. — Wenn die Landtagsverhandlungen im vollen Gange sind, gecht es 
noch an, denn die censurirt Czech und der ist ein rationabler jedenfalls 
gescheidter Mann ; da habe ich also immer womit ich das Blatt interessant 
mache Wenn auch der unglückliche Karácsonyi ohne Ziel und Begel Kreutz. 
und Quer streicht — jetzt giebt aber der Landtag mit seinen kaum ange
fangenen Sitzungen wenig Material, da mus ich nun immer wenigstens 4—5 
hundert Zeilen mehr setzen lassen, selbst da bin noch nicht sicher dass das 
Blatt voll wird. 

Da liegt der Biliarer Artikel mit 400 Zeilen ; Samstag hat t er es sus-
pendirt, heut lässt er mich wissen er kann es noch nicht erlauben weil die 
ganze Geschichte fast wörtlich so an die Statthalterey berichtet ist (— also 
nicht erlaubt Aveil es war ist), vor ein paar Wochen hat t er mir einen Artickel 
geschrieben (igy ! gestrichen helyett.) Weil an der Staathalterey Both anders 
berichtet wurde, als mir — der Teufel möge daraus Klug werden. Genug der 
Artikel mit den 400 Zeilen ist nicht gestrichen aber noch immer suspendirt 
— auf dies nicht mehr rechnen könnend, musz ich neue 4—500 Zeiten mehr 
setzen lassen als das Blattbrauchen möchte ; da weis ich nun nicht ob wenn 
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das andere liegen bleibt, Sie hinlänglich Garmond buchstaben haben ; Sonst 
möchte nichts anders übrig bleiben als den Biharer Artikel zerwerfen lassen 
— und venn es in ein paar Tagen viel leicht erlaubt wird neu setzen lassen. 
Ich glaube es wäre meine Pflicht ihnen als Herausgeber diese Umstände 
mitzutheilen : verfügen Sie wie es ihnen gut dünkt. — ergebener Kossuth.« 

E. L. 
Ráth . M ó r f. Ez év február 5-én tért örök nyugalomra Eáth Mór, 

ki a magyar irodalomban is érdemes nevet szerzett magának. Ifjú korában 
tett irodalmi kísérletei nyom nélkül enyésztek el, de annál jelentékenyebb 
volt könyves boltja, mert évtizedeken át innen került ki, a mit a magyar 
írók színe-java alkotott. Nem volt benne semmi a kalmárból, annál több az 
első könyvnyomtatók szelleméből, a kik egy légkörben élt?k az írókkal, a 
kik ambicziójukat helyezték kiadványaikba. Eáth Mór egész élete összeforrt 
a magyar szellemi élettel s annak úgyszólván minden megnyilatkozásából 
kivette a maga részét. 

Született Szegeden 1829-ben. A középiskolák elvégzése után Bécsbe 
ment s i t t hallgatta az előadásokat a polytechnicum kereskedelmi osztályá
ban. 1846-ban kezdte pályáját Geibelnél. A függetlenségi harcz kitörése újra 
idehaza találta s végigküzdötte a szabadságharczot Görgey seregében. Világos 
után sikerült megmenekülnie az osztrák sorozás elől. Visszatért Geibelhez s 
csak 1855-ben jött haza ismét. 

A jövő történetírójának feladata megírni az ötvenes évek szomorú és 
érdekes történetét, ha majd elfogulatlan szemmel lehet nézni a nekünk még 
csak közelmultat. Szomorú kor volt ez, mert az elnyomás szoros békókat 
vert a nemzetre, de érdekes, mert a nagy csendességben sok szellemi moz
galom szikrája gyúlt ki. Egyedül az írók tiszte volt életben tar tani a nem
zeti eszméket. Valami csendes mélabú az általános jelleme az akkori iroda
lomnak, de belőle mégis annyi hitet és reményt erezhetni ki. S ebben az 
időben megvolt a maga jelentősége a Eáth Mór könyvesboltjának is a »Vas-
tuskóhoz« czímzett épületben. A helytartótanács majd három évig megta
gadta tőle az engedélyt, míg végre 1857-ben megengedte. 

Eáth könyvesboltja találkozóhelye lett az íróknak : Arany, Eötvös. 
Gyulai Pál és mások állandóan bejártak hozzá. Deák Ferencz mindennapos 
vendége volt. Az írókkal szemben nem mint üzletember állt, hanem mint 
jó barát. Jelentékeny tiszteletdíjakat fizetett. Nem egy vállalata kevés haszon
nal járt, némelyik egyenesen veszteséggel. De ez nem csökkentette idealis-
musát : szilárdan állott és gavallér maradt. Az alkotmány helyreállítása után 
ő adta ki a népiskolai kiadványokat, a törvényeket és rendeleteket, a hon
védség könyveit. Adakozó keze volt, Toldy Ferencz jubileumán s Eötvös 
József emlékére tömérdek könyvet osztogatott ki a diákok közt s szülő
városát az árviz után összes kiadványai egy példányával ajándékozta meg. 

Az ő kiadványai voltak úgyszólván az összes magyar classicusok : 
Arany János, Vörösmarty, Tompa, Eötvös, Gyulai, Horváth Mihály, Tóth 
Kálmán, a Budapesti Szemle első évfolyamai. Ő adta ki a magyar Shakspere 
díszkiadását a Cassel-féle képekkel s Arany János balladáit Zichy Mihály 
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megragadó hatalmas rajzaival. Éles esze épen úgy érvényre jutott a munkák 
megválogatásában, mint műízlése a külső kiállításban. Tekintélyes sor ez. 
a mit még nem ért el magyar könyvkiadó. 

Sokkal aristokratább volt, hogysem figyelemmel kisérte volna a divat 
szeszélyeit. Hagyta, hogy az idő rohanó kereke tova gördüljön mellette, de 
ezt nem hibául rójuk föl, mert nagyobb érdem, hogy következetesen meg
maradt kezdett útján. 

Neve a kellő becsülésben részesült s nem hiányzottak a felsőbb elis
merések sem. Az 1873-iki bécsi világkiállításon nagy becsületet szerzett a 
magyar könyviparnak. — Igazi boldog élet azonban nem jutott osztályrészéül. 
Idegei korán megrongálódtak s nem tudta kezében tartani indulatai gyeplő
jét. Hajlott korában egész családját látta kihalni, végül kínos betegség 
támadta meg, erős ép elméjét homály hálózta be s a halál szabadítóul 
érkezett hozzá. V. J. 

Páldi Is tván nyomdász l eve le br . Wesse lény i Ferencz nagy-
enyedi főiskolai gondnokhoz Leydenbő l IpéV. febr. 28. ról. ' 

Méltóságos 1». B. Fő Curator Ur ! érdemem felett való nagy patrónus uram. 
Nagyságodat levelem által alázatosan requiralni kénytelenítettem, mivel 

már egyszer végemet el-érni kívánván, a hosszas várakozást meg-untam. 
Azért, mivel tudom Nagyságod hozzám való kegyes indulathyát, újólag favo-
rában magamat commendálni szükségesnek ítéltem. T. S. Borosnyai Sigmond 2 

uramnak vettem vala levelét az elmúlt 
esztendőben, melyben ő kegyelme re
ménységet nyújtott vala az enyedi 
typographiának fel-állíttásáról, és ő 
kegyelme conditiokat kívánván tőllem, 
mindeneket summatim meg-irtam, de 
miokra nézve ő kegyelmének válaszszát 
leveleimre nem vehettem. Már tovább 
mihez reménljek és mi tévő legyek, 
nem tudom, mert a kolosvári officinához 
nem bizhatom, mivel ezen reménsé-
gemben frustralódtam, és ha az enyedi-
ben is frustrálódom, tovább semmi 
reménységem sem lészen, hogy azt a 
fő és nagy czélt, melyre habitusomért 
választott és készített a Mgs supr. Con- PÁLDI ISTVÁN METSZETTTE 

sistosium, elérhessem, sőt mint így KEZDŐBETŰ. 
számkivetett hazámon kivül kéntelenít-
tetem bujdosni, ily vékony és kétséges fundamentumon valakit hazájaból ki
küldeni bizony keserű dolog ! Már szinte hat esztendőköt töltök Lejdában mes
terségem körül nagy sóllicitudoval és nyomorúsággal, és talám e lészen fru-

1 Páldi Székely István, XVIII. századbeli, Tótfalusi Kis Miklós nyom
dokain járó híres nyomdász életét I. Ferenczi L. A kolozsvári nyomdászat 
története 80—94 1. 

2 Borosnyai N. Zsigmond ref. tanár Nagy-Enyeden. 
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ctusa, hogy szülő és nevelő hazámtői el-kelletik szakadnom, mely is ha tör
ténik, bár itten jó végemet érjem, de mégis hazámért örökké fájni fog a 
ozivem. Mindazáltal Nagyságodban még nagy reménységem vagyon, a mint 
hozzám való kegyes indulattyát értettem. Esedezem azért alázatosan Nagysá
godnak, méltóztassék a közönséges jóért mesterségemnek hasznaiért tsekély 
személyemet favealni, és igyekezetemet promovealni, hogy már egyszer kivánt 
végemet a hazában érhessem el, én is mindenekben életem fogytáig szolgálni 
igyekezem. 

Ezek után az Ur Istennek kegyelmében ajánlom Nagyságodat Mgos 
uri házával együtt és maradok Nagyságod alázatos szolgája Lejdaban 1747 
28. Februarii Páldi István. 

P. S. Most egy hágai typographusnak mettzek betűket, melyek közzűl 
egynek a formáját levelemben inclndaltam, ne sajnálja meg-vizsgálni Nagy
ságod, a hágai praetorianusok czimerét complectalja. Leveleimet, hogy ne 
tétovázzanak, kéntelenittettem Nagyságodhoz dirigálni, mellyről Nagyságodat 
alázatosan követem. 

Czím : Monseigneur Monseigneur Le Baron Français Vesselényi de 
Hadad S. S. Pss. Par Vienne en Autriche Hermenstadt en Transylvanie. 

Ferenczi Zoltán. 
L e v é l t á r i t a x a 1680-bó l . »Nagyságodnak mint régi Uramnak, 

patronusomnak alázatos szolgálatomot ajánlom. 
Gróf Balassa Bálint uram ő nagysága kivánt expeditióját elküldöttem 

Nagyságodnak : tiz folium levén, tiz forint kivántaték érette, melyet Nagysá
god assecuratiója szerént el is várunk. Hogy pedig ő Nagysága a levél 
taxáját sokallja, mi ezaránt új szokást nem követünk, hanem a régi 
Metropolitano esztergomi ecclesiához alkalmaztatjuk magunkat, a minthogy 
in paribus extal is minálunk, ott mennyit szoktak venni az levelektől. 
Nagyságod pedig mind minálunk lectorságot, s mind pedig az ott levő 
nemes cáptalanban custosságot viselvén, jobban tudja, miképen szokták a 
leveleket taxalni. A faczkói metálics ezen parancsolat mellett kiveheti ő 
Nagysága, de most hirtelen a nótárius le nem Írhatta. Tartsa és éltesse 
Isten Nagyságodat jó egészségben. Nitria 1680. die 25. octobris. 

Nagyságodnak jóakaró szolgája caplánja 
Mihali István s. k. 

Kívülről : Illustrissimo ac rudissimo domino domino Georgio Fenessy 
c. episcopo Almisiensi, Abbati de Monte Zebegény, sacrae caesai'eae regiaeque 
maiestatis consiliario, ecclesiae Metrop. Strigoniensis custodi et canonico 
domino et fantori observandissimo Tyrnaveiae. 

(Vörös viaszpecséttel.) 
Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban a Balassa-levéltárban. 

Közli: K. L. 




