
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Kinevezés a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyv
táránál. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr dr. Bajza 
József, könyvtári gyakornokot m. é. deczember hó folyamán kelt rendele
tével segédőrré méltóztatott kinevezni. 

Szamota István emlékezete. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárá
nak e nagytehetségű, a tudomány kárára oly korán sírba dőlt tisztviselő
jéről dr. Melich János múzeumi őr a Magyar Nyelvtudományi-Társaság 
február 21-iki közgyűlésével kapcsolatban tartott igen meleghangú s tartal
mas emlékbeszédet, melyben Szamota történetírói s különösen nyelvtudo
mányi munkásságát fejtegette. 

A müncheni kir. udvari és állami könyvtár fönnállásának 350. évi 
fordulója alkalmából a Münchener Neueste Nachrichten 1911. február 4-ikj 
száma érdekes áttekintést nyújt a nagynevű intézmény múltjáról, melyet 
főbb vonásaiban a következőkben ismertetünk : A könyvtár megalapítója 
V. Albrecht bajor herczeg volt, aki 1561. február 27-én nevezte ki Oertel 
Egyedet, Nürnbergből, könyvtárosává s ezzel a gyűjtemények némi nyilvános 
jelleget kölcsönzött. A herczeg könyvgyűjteménye ekkor még meglehetős 
szerény keretek közt mozgott. Dr. Hartig Ottó kutatásai szerint a herczeg 
1558-ban vásárolta meg Widmanstetter János Albert humanista és állam
férfiú könyvgyűjteményét, mely ily módon magva lett a jelenlegi nagy
szabású könyvtárnak. Widmanstetter könyvtárát legelsőbb Landshutban 
állították föl, de még ugyanazon évben átvitték Münchenbe, hogy más 
herczegi udvarok mintájára, a bajor fejedelmi székhelyen is legyen 
könyvtár. 

Az 1554—60. években a könyvtár ideiglenes vezetésével Vend Eraz-
must, az akkori levéltárost bízták meg s a könyvtárt is a levéltár helyisé
geiben szállásolták el. Nemsokára azonban külön diszes épületet emeltek a 
könyvtár és régiséggyüjtemény befogadására a királyi palota azon a 
szárnyán, melyet még ma is antiquariumnak neveznek. 

Az új gyűjtemény legfontosabb gyarapodása volt 1571-ben a Fugger 
János Jakab-féle könyvtár megszerzése. A gazdag Fugger könyvtárában első
rangú kéziratok s a tudomány minden ágára vonatkozó fontos művek voltak. 
Egy másik különösen értékes alkotórésze volt a gyűjteménynek Schedel 
Hartmann nürnbergi orvos könyvtára, melynek állaga mélyen visszanyúlik a 
középkorba. Ezentúl gyorsan gyarapodott a müncheni könyvtár s csakhamar 
világhírre emelkedett. 
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Albrecht közvetlen utóda, V. Vilmos herczeg szintén erősen érdeklődött 
a könyvtár iránt és sokat tett fejlesztése érdekében. Még több érdemet 
szerzett e téren I. Miksa, a ki féltő gonddal őrködött könyvtára épsége 
fölött. A mikor 1632-ben a győztes svéd hadsereg Bajorországba nyomult, 
Miksa rendeletére a könyvtár legnagyobb kincseit hordókba csomagolták s 
a burghauseni erődbe szállították. Az óvatosság nem is volt fölösleges, mert 
Gusztáv Adolf katonái úgy a választófejedelmi könyvtárt, mint kincstárt is 
megdézsmálták. Az erről szóló tudósítások azonban annyira ellentmondók, 
hogy a tényleges kárt megállapítani nem lehet. Mikor két év multán a 
nördlingeni ütközet folytán Tübinga a Liga kezébe került, Maximilán a 
maga számára követelte az ottani gazdag könyvtárat s átvitette Münchenbe, 
hogy «kiköszörülje — úgymond — a csorbát», a mit a svédek ejtettek 
könyvtárán. Ekkor került Münchenbe, egyebek közt, az a pompás witten-
bergai biblia, melyet Ágost szász választó, Luther és Melanchton ifj. Cranach 
Lukács által festett arczképe diszít. 

Hála a Miksa herczeg által kiadott szervezeti utasítás jelességének a 
könyvtár a későbbi utódok alatt is állandóan gyarapodott és fejlődött. 
A belföldi irodalom gyűjtésére nézve igen fontos volt Ferdinánd Mária 
fejedelemnek 1633-ban kelt rendelete, melyben meghagyta, hogy az ország
ban nyomatott könyvek mindegyikéből egy kötelespéldányt ingyen Íveli a feje
delmi könyvtárnak átengedni. Kiváltkép bőven gyarapodott még a könyvtár 
Károly Tivadar fejedelemsége alatt, a ki jobb helyiséget is bocsátott ren
delkezésére az ú. n. akadémiai épületben. Ő alatta vásárolták meg Viktorius 
Péter olaszországi filológusnak, kora egyik legkiválóbb tudósának a könyv
tárát. 1766-ban a mannheimi udvari könyvtár részére szerezte meg báró 
Redinghoven történeti emlékekben gazdag kéziratgyüjteményét, ezt követte 
1769-ben a négy Canevarius nagyszerű kéziratgyüjteményének a megvétele. 
Mindé szaporulat Károly Tivadar halála után átkerült Münchenbe. 

Főleg a középkori anyagiján szaporodott az udvari könyvtár a XIX. 
század elején, a mikor a szekularizáció folytán a régi bajor kolostorok 
könyvanyaga is állami tulajdonba került. 

A fejlődés bekoronázásául tekinthető I. Lajos király azon intézkedése, 
melylyel a nagyszabású gyűjteménynek új hajlékot emelt. 1834—-1842-ben 
épült a Ludwigstrassen az a pompás firenzei stílusban készült palota, mely 
a királyi gyűjteménynek valóban királyi foglalata. Cr. P 

A szófiai Nemzeti Könyvtár kéziratainak és régi szláv nyomtatvá
nyainak leiró katalógusa Czoneff B. bolgár egyetemi tanár a szófiai Nem
zeti Könyvtár (Narodna Bibliotéka) kéziratainak és régi szláv nyomtatvá
nyainak a leiró katalógusát adta ki; a kiadvány czime : «Opis na rakó-
pisitë i stavopecatnitë knigi na Narodnata Bibliotéka v Sofija . . . Sofija 1910.» 
A kiadvány bevezetéséből megtudjuk, hogy a szófiai «Narodna Biblioteka»-t 
1879-ben alapították, kéziratait és nyomtatványait állami segítséggel gyűj
tötték. Nagyobb adománynyal a könyvtár szláv anyagát talán csak az egy
kori szófiai metropolita Miletij gyarapította, de hogy mennyivel, azt nem 
lehet megállapítani. A könyvtárnak becses keleti (török, arab stb.) kézira-
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tai és könyvei vannak, amelyek mind az egykori viddini török pasa, ismert 
bibliofil Pazvantoolu könyvtárából valók. A Narodna Bibliotéka Bulgária 
legnagyobb könyvtára, nagyobb mint az Egyetem könyvtára. Hogy nyom
tatványainak mennyi a száma, Czoneff nem közli, a szláv kéziratokét és régi 
könyvekét azonban leírásából megtudjuk. E szerint van a könyvtárnak 559 
szláv kézirata és 46 régi szláv (bolgár) nyomtatványa. Czcneffa bevezetés
ben igen értékes megjegyzéseket tesz azon szláv nyelvi sajátságokról, a 
melyek alapján egy régi szláv (bolg.) kódex korát, írása helyét meg lehet 
határozni. 

Czoneff katalógusa minket azért érdekel, mert leirásában néhány 
magyarországi szláv nyomtatványról is beszámol. Tudvalevő dolog, hogy az 
oláhok egyházi nyelve sokáig a középbolgár szerkesztésű egyházi szláv 
nyelv volt. Ebben vannak a régi egyházi szerkönyvek megfogalmazva s 
ilyen nyelvűek az oláhok részére nyomtatott XVI. sz. erdélyi nyomtatvá
nyok. A mikor pedig a budai egyetemi nyomdát fölállították,, ez igen sok 
bolgár nyelvű könyvet nyomtatott. Czoneff katalógusában ezekből is többet 
leír. Leírásából a következőkről emlékezem meg részletesebben : 

1. Gyulafehérvár, 1579. Báthori Kristóf rendeletére kiadott bolgár 
nyelvi szerkesztésű Evangeliarium, czime Tetroevaggelie. Czoneff 468. szám 
alatt írja le a Nemzeti Könyvtár példányát, a melyből ezeket közli : 

«IIoBcifcHÏeMb BeaKâro iioêBo^a. BaTi> | p t KPÚIUHBB. â3b jHtípHmns 

A'iâKb. | TpoyAHxc^ o céMB ] fi ftciincaxB KHÚrn cïè. | raÖMÜi TeTpoev f Aie. 

r,h .TBTO a, THCife | mb n é , no ie iue c i cïè KHÚrhT, MÖna. die | Bpoyâpïe, 

KE. AHB, fi cBBp'biuniue c$- MŐn;a | Mán, S í juh. BB rpa/ri. öé.ibrpa^;. . .» 
Ezután címer, s a címer alatt ez van : «ït CT> BJiàcTÏK) neanKaro noéBo/ia. 

öáTbpb KpámoBb. 3a ,í, .TBTB j á HO cMterb Ha Tiíuapb . . . » 

E műről lásd még Archiv f. slav. Phil. Ylll. 132., Hodos-Bianu : Bibi. 
rom. v. I. 75., Magyar Könp rszemle régi folyam XV. Hodinka czikkében a 
27., 28. számokat s esetleg 12., 15. számot is. 

2. Böjti triód, 1578. évi brassói kiadás, bolgár szláv redactió. Mint
hogy az illető könyvtár példánya csonka, bővebben nem írja le (nála 480. sz. 
alatt), de utalKaratajeff I. 204-re és Hodos-Bianu, Bibi. rom. vech. 68—69-re. 
V. ö. még Hodinka czikkét Magyar Könyvszemle, régi folyam XV. kö t , 13. 
és 11. szám alatt. 

A Balkán-népek irodalmának megújhodása terén fontos szerepet ját
szik a budapesti Egyetemi könyvnyomda, melynek sajtótermékei becsesek 
oláh, szerb és bolgár irodalmi tekintetből. Czoneff katalógusában a követ
kezőkről van említés : 

3. Bukovódstvo k Slavenstëj Grammat i cë . . . izdano trudom Avraama 
Mrazovica . . . Vtoroje izdanije. V Budiné grade . . . 1800, 8° 192. 1. (Czoneff 
519. sz. alatt) ; megvan a Magyar Nemzeti Múzeumban is. L. slav. 671. jegy 
alatt. Baloghy István «A m. kir. Egyetemi könyvnyomda termékeinek czíin-
jegyzéke» czimű művében nem említi : Petrikben sincs róla szó. 
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4. Kanon pokajannyj . . . taze : Stichoslovije . . . naposlédok : Kljuö . . . 
V Budinë 1807, 16° 84. 1. (Czoneff 513. sz. alatt, Baloghy, Petrik nem 
ismerik). 

5. Casoslov, napecatasja blagosloveniem archiepiskopa i mitropo-
lita Karlovaökago Gdina Stefana . . . v Budinë . . . | ( = 1815.) 8° 6 + 153. 
(Czoneff 514. sz. alatt, Baloghy, Petrik nem ismerik.) 

6. Kniga sija zovomaja Ogledalo opisa sja radi potreby i polzovanija 
prepostëjsym i ne kniznym jazykom bolgarskím... v Budinë 1816. 
(Czoneff 523. sz. alatt, Baloghy 250. lapon hibásan írja le, Petrik nem 
ismeri.) 

7. Razlicna poucitelna nastavlenija, socinennaja ieremonachom Joaki
mom Hadzi... V Budinë . . . 1819. 4° XIII -f- 310. (Czoneff 525. sz. alatt, 
Baloghy, Petrik nem ismerik.) 

8. Zitie svjatago Aleksija celovèka bozija... socineno... ot Konstan
tina Ognjanovica rodom serba . . . V Budinë.. . 1833. 8° 63. 1. (Czoneff 
530. sz. alatt, Baloghy 250. lapon hibásan írja le, Petrik nem ismeri.; 

H. Carstvennik ili istorija bolgarskaja . . . Izdanie pervoje . . . u Budimu 
1844. 8° 80. 1. (Czoneff 539. sz. alatt, Baloghy 251. lapon hibásan írja le, 
Petrik nem ismeri, a Nemzeti iíúzeum példányának jegye Turc. 402.) 

Végül két brassói cyrill-betüs oláh nyomtatvány van Czoneffnél 556. 
és 557. sz. alatt leírva ; minthogy bibliográfiai irodalmunk ezeket sem 
ismeri, itt közlöm rövid címüket : 

10. Floarë darurilor... Brasov, prin tip. Fridrich Heríurt 1808. 8° 
8 -f-174. 

11. Usa pokáintii... Brasov, tip. Joan Fr idr i . . . 1812. 4° 32 -f- 352. 
Dr. Melich János. 

Az amerikai könyvtárügy fejlődéséről a new-yorki Library Club 25. 
évi közgyűlése alkalmából kiadott ünnepi iratából a következő képet nyer
jük: 1885-ben a legnagyobbnak tartott amerikai könyvtár : a washingtoni 
Library of Congress 565.000 kötetből állt. Ma már két közkönyvtár van 
Amerikában, melyek mindegyikében 2 milliónál több kötet van s négy 
olyan, melynek állománya a kongresszusi könyvtár 1885-iki kötetszámát 
meghaladja. Az időben csak két könyvtárban volt 300.000—500.000 kötet, 
1909-ben pedig már kilenczben ; 100.000—300.000 kötet volt akkor 15-ben, ma 
61-ben, 50.000—100.000 kötet volt akkor 30-ban s ma 141-ben. Az Egyesült-
Államok területén 1885-ben csupán 48 könyvtár volt 50.000 köteten felül, 
1909-ben ellenben 218 ; az egész birodalom területén akkor 2987 könyvtár 
volt egyenkint legalább 1000 kötettel, ma pedig 5640. Az Egyesült-Államok 
összes könyvtáraiban lévő kötetek száma 20 millióról 63 millióra emelke
dett. Az 1885-iki összes forgalomról nincsen statisztikai kimutatás, de van 
az 1876-ikíról, mely 8,800.000 kötetet s van az 1895-ikiról, mely 35 millió 
kötetet mutat ki. E két szám alapján az 1885-iki forgalmat hozzávetőleg 
20 millió kötetre s az 1909-ikit 75 millióra becsülik. 

E sokat beszélő számokkal kapcsolatban reprodukáljuk azokat a nem 
kisebb jelentőségű szavakat, melyekkel a Library World szerkesztője jellemezte 
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az angol-amerikai szabadkönyvtárak munkásságát, a tavalyi exeteri .könyv
tárgyülés alkalmából, amelyen néhány amerikai kollega is részvett. «Jó 
volna — írja a kissé epésbangú czikk, a melyben azonban van némi 
igazság — ha a brit, britgyarmati és amerikai könyvtárosok gyakrabban talál
koznának egymás kölcsönös tanulmányozására és megbámulására. Az átla
gos amerikai túlságosan önálló és az Egyesült-Államokon kívül eső könyvtári 
munka történetéről, föltételeiről és sikereiről igen keveset tud. Ez nem 
egészséges szellem, mert azt a hitet segíti elő, mintha másutt nem akadna 
jelentős könyvtári munka. Nem kevéssé mulatságos, hogy ezt az álláspontot 
nemcsak az egész nemzet, hanem egyes államok közt is észlelhetjük. Massa-
chussetts épen hogy megtűri Florida munkásságát ; Ohio meg Texasét. Az 
Unió szinte egyöntetűen mosolyog az ó-világ könyvtári munkásságának 
puszta gondolatára is. Azt még csak megengedik, hogy az ó-világ is kezde
ményezett egy keveset, de némelyek véleménye szerint ezt is az ujság-
olvasótermek s a könyvvédő borítékok berendezésével tékozolták el». 

A világ legterjedelmesebb könyve állítólag a stockholmi királyi 
könyvtárban őrzött Ördög bibliája, melynek magassága 90 cm., széles
sége 50 cm. s oly súlyos, hogy három ember kell a megemeléséhez. 
A kézirat 309 hártyalapból áll, melyek előállításához 109 szamárbőrt hasz
náltak föl. Laponkint gót minuszkulákkal írt, kezdőbetűkkel díszített két
hasábos szöveg van. A bekötés négy cm. vastag tömör tölgyfalapból áll, 
melyet fémkapocs tart össze. E nagyméretű könyv első részét, úgy látszik, 
a X. században, a másodikat ellenben csak 300 év múlva írták Podlovice 
csehországi kolostorban. A szöveg tarka egyvelege az ó- és új-testamentom-
nak, héber iratoknak, Sevillai Izidor műveinek, Kosmas krónikájának, stb. 
A hatalmas kódexet a svéd hadsereg Königsmark gróf vezérlete alatt 
«szerezte» meg 1648-ban, közvetlenül a westfaliai békekötés előtt, Ulfilas 
hires gót bibliafordításaival egyidejűleg, mely azóta az uppsalai egyetemi 
könyvtár féltve őrzött kincse. A kódex fuicsa elnevezését egy legenda 
szolgáltatta, a mely szerint a hatalmas könyvet egy halálra itélt cseh szer
zetes az ördög segélyével egyetlen éjszaka írta. (V. ö. Zeitschrift für 
Bücherfreunde. Beiblatt. Uj foly. IL L'OO 1.) 2. 




