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Catalogus bibliothecae musaei nati hungarici. III. Libri in 
Aldina officina impressi. A m. n. múzeum könyvtárának czím-
jegyzéke. III. Máinak. Leírta dr. Gulyás Pál. 8-r. 4, 107 1. és 
egy színes melléklet. Ára 2 kor. 

A m. n. múzeum könyvtárának czímjegyzékei között a 
napokban megjelent dr. Gulyás Pálnak A m. n. múzeum Széchényi
könyvtárában lévő Aldinák leíró jegyzéke czímen a Magyar Könyv
szemle 1907. és 1908. évfolyamaiban leközölt dolgozata. A külön
kiadás e dolgozattól lényegileg nem különbözik, csupán a czím-
leirásokba minden gondos javítás daczára becsúszott néhány 
sajtóhiba nyert az új revíziónál kiigazítást. Űj a színes melléklet, 
mely Cicero Rhetorikájának kötését adja vissza vörös-barna 
tónusos nyomásban. A munka méltatására, tekintettel arra, hogy 
az könyvtárunk hivatalos kiadványa, nem vállalkozunk, csupán 
jelezzük megjelenését. 

Weinfoerger, Wilhelm: Beitrage zur Handschriftenhmde. 
I. (Die Bibliotheca Corvina). [Sitzungsberichte der Kais. Akademie 
der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-Historische Klasse. 
159. Band. 6. Abhandlung.] Wien, 1908. Alfred Holder 8-r. 89 1. 

Folyóiratunk muH füzetében volt alkalmam tájékozást nyúj
tani három többé-kevésbbé jelentős újabb külföldi tanulmányról, 
mely Mátyás király egykori könyvtárával foglalkozik, s most ismét 
egy idevágó dolgozatról adhatok számot, mely az eddigi irodalom 
lehetőleg pontos s részben kritikai felhasználásával állítja össze 
az európai könyvtárakban ismert kétségtelen Korvin-kéziratokat s 
úgyszintén azokat is, melyeket a hagyomány, vagy a szakemberek 
indokolt véleménye a valószínű Korvin-kéziratok, sorába iktatott. 
Ily jegyzéket Csontosinak folyóiratunk VI. (1881. évi) folyamában 
található összeállítása óta senki sem készített, már pedig a Corvina 
kutatása azóta sem szünetelt s nem egy oly eredményt vetett 
felszínre, mely e több mint negyedszázados lajstromot nem egy 
pontjában szükségkép módosítja. Csontosi maga is 1895-ben a 
Pallas nagy lexikonában adott kimutatásában több tekintetben 
megváltoztatta első jegyzékének eredményeit, de minthogy — a 
közlés helyének természete szerint — állításait a megfelelő kritikai 
apparátus nélkül, csak mint nyers tényeket állította oda, e kimu
tatás, mely különben is csupán az egyes könyvtárakban lévő 
kötetek darabszámának megjelölésére szorítkozik, a további tájé
kozódás alapjául nem szolgálhat. 

Dr. Weinberger Vilmos, ez új jegyzék elkészítője minden 
adatához megadja a kritikai apparátust s ekként művecskéje 
egyszersmind a Corvina irodalmának is egyik legteljesebb össze
foglalása. Az irodalom idézésénél arra is kiterjed, hogy az illető 
kódexről hol található hasonmás. 




