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hogy közreműködését a további évfolyamoktól se vonja meg. 
E bibliográfia révén széles körök vehetnek tudomást a mi 
művészeti törekvéseinkről. S bizonyára ez volt ama szempontok 
egyike, melyek közoktatásügyi kormányunkat a vállalat támoga
tására birták, a mint erről az előszó hálásan meg is emlékezik. 
Kár, hogy a magyar czímek egy részét a sajtóhibák elcsúfítot
ták. Egyébként akadnak más nyelvűeknél is. A magyar és más, 
kevésbbé általánosan elterjedt nyelvű czímek német vagy franczia 
fordításban is közölve vannak. Talán czélszerűbb volna a kettő 
közül valamelyiknél megállapodni s azt következetesen keresztül
vinni. A vállalatnak mindenesetre tökéletesbülni kell még s hogy 
ez kellő pártfogás mellett nem is fog elmaradni, a szerkesztő 
ügyszeretete remélni engedi. Tervezi a szerkesztő a reprodukcziók 
jegyzékét is. A II . évfolyam — igen helyesen — nem 6, hanem 
csak 4 füzetből fog állani, tehát minden évnegyedről egy az 
eddigieknél természetesen terjedelmesebb füzet fog beszámolni, 
miáltal megszűnik az anyagnak túlságos szétforgácsolása. Egy 
évfolyam ára 15 márka. ' e. I. 

F. Pintor. La libreria Cosimo de Medici nel 1418. Firenze. 
1902. 8-r. 15 oldal. 

E fentebbi czím alatt F. Pintor, a firenzei Biblioteca 
Nazionale könyvtárnoka kiadta Medici Cosimo könyveinek egy 
1417-ben felvett lajstromát. Ez a könyvjegyzék csak része egy 
nagy leltárnak, a mely a Medici János házában talált összes 
ingóságokról számol be, s melynek eredetijét a firenzei állami 
levéltárban őrzik. 

Ez az első adat a világhírű gyűjteményről. Bizonysága 
annak, minő szerény kezdetből nőtt ki a nagy Bibliotheca Medicea, 
A lajstrom mindössze hetvenegy műről tesz említést; melyek 
közül hármat Medici János őriztek, a többit pedig Cosimo iro
dájában (nello scriptorio di Cosimo). A szűkszavú jegyzék csak 
rövid czímeket ad, de a korhoz mérten mégis pontosnak mond
ható, mert a régibb darabokat megjelöli, ilyen formán : Tre decke 
di Livio in due volumi di lettem antica, vagy : Gitistino di 
lettera longobarda. Legnagyobb számmal a régi latin írók van
nak képviselve, Cicero egymaga 10 darabbal szerepel a lajstrom
ban. Azt természetesen mondani sem kell, hogy Boccaccio, 
Petrarca és Dante nem hiányoznak. 

Az érdekes füzetkét a középkori irodalom és könyvészet 
tanulmányozóinak ügyelmébe ajánljuk. V. 
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